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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
MIRĖ ANDROPOVAS

Juri Andropov’as, Sov. Są
jungos Komunistų Partijos 
Sekretorius ir Sov. Sąjungos 
prez ide ntas ,69 m., mirė 9 
vasario. Kaip dabar oficia
liai pranešta, jis sirgo pa
žengusiu diabetu ir inkstų 
liga, nuo kurios neišgydė jau 
kurj laiką naudojamos me
chaninės inkstų valymo prie
monės, nė inksto persodini
mas.

Kremlius, iki pat jo mir
ties skelbė Sov. Sąjungos 
gyventojams ir visam pasau
liui, kad jis sirgęs gripu ir 
laukė 22 valandas,kad pra
neštų apie jo mirtf.

Į jo vietą oficialiai, vasa
rio 13 d. paskirtas Konstan
tin Č e r n e n k o, 72 m. Jis 
yra vienas pagrindinių par
tijos ideologų ir iki dabar 
buvo antrasis svarbumu po 
Komunistų Partijos genera
linio sekretoriaus. Jis bu
vo propaguojamas Brežnev’ą 
tačiau pralaimėjo prieš And- 
ropov’ą.

Andropov’as buvo iškilęs J 
pačias valdžios viršūnes vi
są savo gyvenimą praktikuo
damas negirdėto masto re
presijas, vadovaudamas 
žiauriausiai psaulyje spe
cialiai saugumo organizaci
jai KGB. Jai oficialiai pri
klauso vien Sov. Sąjungoje 
apie 1/2 milijono tarnautojų .

A ndropov’as- atsakingas už 
1956 m. Vengrijos sukilimo 
numalšinimą tankais prieš 
beginklius žmones ir už 
Karelijos- Suomijos dalies - 
prievartini susovietinimą , 
jų žmonių suiminėjimą ir 
baudimus ir už Sovietų Są
jungos disidentų nuolatinį , 
sadistišką persekiojimą ir 
kalinimus.

Jeigu valdžia išlaikoma 
teroru ir represijomis, tai 
toks valdovas dar nėra pra- 
matęs savo klaidų ir nėra 
tikrai rūpinęsis savo paval
dinių gerove.Tai savaime su
prantama tiesa. Todėl-ste - 
bimės, kad Kanados min. p- 
kas P.E. Trudeau, pareikš
damas oficialią užuojautą , 
taip labai persistengė / ar 
sąmoningai pataikavo?/,pa
vadindamas Andropov’ ą - 
’’man of vision. Juk jis 
gerai žino,kokia grobuoniš
ka toji ’’vizija” buvo nes ji 
rėmėsi ant i-žmogiš
ka laikysena ’’tikslas 
pateisina priemones”. Į tai 
įskaitoma ir sutarčių lau
žymai, ir nekaltųjų bei pa
vergtųjų žudymas, kankini
mas, terorizavimas, išnau
dojimas.

Pati ” praktiškiausia" ir 
” artimiausia" Andropov’o 
"vizija”- pakelti darbingu - 
mą/niekuo nepagerinant dar
bininkų gyvenimo/, sumažin
ti alkoholizmą/iš kurio vai - 
džia uždarbiaudavo/ir "pra

vaikštas" /kurių dirbantiems 
būtinai reikia,kad galėtų iš
stovėti eilutėse krautuvėje/. 
Žinome, kad visi ekonomi - 
niai nedatekliai iššaukti ne
vykusios, vienašališkos ko
munistinės ekonominės sis
temos ir perdidelio troški
mo diktatūriniai išsiplėsti 
po pasaulį. Ar Andropov’o 
"vizija" siekė atitaisyti pa - 
grindines sistemos klaidas - 
ženklų nesimatė. Negali juk 
KGB mentaliteto asmuo būti 
tikru, humanistiniu vlzijo - 
nierium, kaip kad min. p- 
kas Trudeau savo gražbylys
tėje nori ji tokiu padaryti...

LIBANE TEBEKARIAUJAMA
• BRITANIJA iškėlė , savo 
Taikos Korpuso karius Bei
rute 1 laivus.
• KANADOS vyriausybė į- 
sakė 11-kai savo A mbasados 
tarnautojų Beirute pnsi- 
trauktijpallko tik 9 tarnau - 
tojus. Lebanone gyvena apie 
1.850 Kanados piliečių.Kol 
kas nėra praneŠimų,kad jie 
būtų nukentėję,ar kad jiems 
grėstų tiesioginis pavojus.

Kelios kitų valstybių am - 
basados yra uždarytos ir 
diplomatai apgyvendinti sau
giose vietose.

TRUDEAU NOMINUOTAS 
TAIKOS PREMIJAI

Kanados mjn. p-kas Tru
deau nominuotas Nobelio 
Taikos Premijai. Manoma, 
kad jo kelionės su Taikos 
misija palaikė gyvą jos rei - 
kalingumo mintį ir bent pri
vertė kai kuriuos vastybių 
valdžios narius pasisakyti už 
taiką.

Sutikęs vykti į Maskvą 
Andropov’o laidotuvėms , 
jis tikisi, kad taikos ir gink
lų apribojimo reikalus jis 
galėsiąs ryškiau iškelti ir 
Maskvoje.

JAV VICE-PREZIDENTAS 
IŠVYKO Į MASKVA^

JAV vice-prez. G. Bush 
vadovavo JAV delegacijai 
Andropov’o ■ laidotuvėse, 
kaip kad buvo padaryta 
Brežnev’o laidotuvėse.

Prez.R.Reagan’as nusiun
tė asmenišką užuojautą kar - 
tu su kvietimu, kad Krem
liaus vadovybė jungtųsi su 
JAV į "tikrą bendravimą", 
užtikrinant taikingesnį gy
venimą pasaulyje.

•

• Chicagoje leidžiamas me
niškų rankų darbų žurnalas 
NEEDLEWORK TIMES, patie
kė 3 didelius puslapius su 
puikiomis spalvotomis ilius
tracijomis iš Lietuvių Tau
todailės Instituto parodos 
Chicagoje. Yra išsamūs ir 
gerai paruošti straipsniai a- 
pie lietuvių tautinius drabu - 
žius.

LAISVĖS PAMINKLAS
Karo Muziejaus sode, Kaune, Nepriklausomos Lietuvos laikais,kur buvo švenčiama VASARIO 16-toji 
pagerbiami Lietuvos kariai, savanoriai kūrėjai.

PRANEŠA ELTA

SPECIALI ELTOS LAIDA API# ANTANĄ TERLECKĄ
Sausio mėnesį ELTA išleido ypatingą laidą anglų kal

ba apie Antaną TERLECKĄ, Jos pasirodymas sutampasu 
naujomis pastangomis judinti Terlecko bylą ir daryti žy
gių, kad jis būtų paleistas ir grąžintas iš tremties. Lai
doje spausdinamos ištraukos iš Terlecko 1975- tais me
tais parašyto autobiografinio pareiškimo Jurijui Andro - 
povui, kai šis dar buvo KGB vadovas. Aprašomos Ter - 
lecko areštavimo aplinkybės, jo teismo farsas ir jo 
” o-yžiaus keliai ’’ Permės kanclageriuose ir Magada
no tremtyje. Aptariamas Terlecko vaidmuo redaguojant 
45 - tų pabaltiečių pasirašytą ir 1979m . paskelbtą memo
randumą, pasmenrkiantl Stalino - Hitlerio paktą, kuriuo 
Lietuva, Latvija ir Estija buvo atiduotos Maskvai. Lai 
doje taip pat infer muojama apie plačią protesto akciją 
Lietuvoje, Sov. Sąjungoje ir užsienyje prieš Terlecko į- 
kalinimą.

Įvadiniame straipsnyje skaitome, kad Terlecko 
pareiškimas Andropovui yra ne tik "nepaprasto asmeni
nio likimo " aprašymas - jame susikristalizuoja tė
vynės Lietuvos ir visos Rylų - Vidurio Europos karo ir po
kario metų patirtis. Šiandien, ir pareiškimo autorius 
ir adresatas, abu kovoja dėl savo gyvybės. Terlec
kas grumiasi su ligomis atšiauriame Magadano ra
jone ,kur jis buvo- išsiųstas po trejų kančios metų 
Permės konclageryje Andropovas, kuris taip ir ne
atsakė į Terlecko pareiškimą, sunkiai ; serga už 
Kremliaus sienų, pačioje liguistos, priespaudą nešančios 
imperijos šerdyje. Kieno, Terlecko ar Andropovo idėjos 
nugalės? Pasak Elto<s, ”tai dalinai priklauso ir nuo neso
vietinio pasaulio - nuo to, ar jis žinos, kad tokie asmenys 
kaip Terleckas, egzistuoja, ir ar jam ir jo likimo drau - 
gams bus ištiesta pagalbos ranka".

Terlecko atvejis - rašoma Eltos laidoje - yra klasiš
kas pavyzdys, kaip sovietinė valdžia metodiškai pažeidi
nėja Helsinkio susitarimuose Įrašytas žmogaus teisių ga
rantijas. Šis atvejis taip pat aiškiai rodo, kad tie, kurie 
atsisako prieš savo sąžinės balsą, ir kurie reikalauja 
bent minimalios pagarbos žmogaus ir tautos teisėms, So
vietų Sąjungoje tegali egzistuoti už grotų".

NAUJA REZOLIUCIJA EUROPOS PARLAMENTUI
APIE RELIGIJOS PERSEKIOJIMĄ te

Lietuvai labai draugiškas Europos Parlamento atsto
vas dr. Otto von Habsburg ir kiti nariai šių mfetų pradžio
je patiekė Europos Parlamentui sekančio turinio naują re
zoliuciją:

Atstovų Habsburg ^Estgen,Klepsch, Lenz, Malangre , 
jacobsenjDeschamps.GontikaSjd’Ormesson ir Adonnino 
pareiškimas Parlamento reguliamino 47 straipsnio pag
rindu, liečiantis Sovietų okupacinės valdžios Lietuvoje 
vykdomą religinį persekiojimą;

"Europos Parlamentas, patyręs,kad sovietinis teis - 
mas nuteisė lietuvi kunigą Sigitą Tamkevičių še- 
.šerius metus kalėti už religinę veiklą;

žinodamas,kad jau 1983 m. gegužės menes} sovietinis 
teismas nuteisė kunigą Alfonsą Svari n.js k ą kalėti 
septynerius metus tik už tai, kad jis organizavo komitetą 
tikinčiųjų teisėms ginti;

1. Griežtai smerkia sovietinių Įstaigų vykdomą nuo - 
latinį religijos persekiojimą, kuris ypač nukreiptas prieš 
Lietuvos katalikų bažnyčią;

2. Šiame elgesyje Įžvelgia naują Sovietų priespaudos 
Įrodymą ir tebetęsiamus žmogaus Teisių pažeidimus So
vietų Sąjungos valdžios sferoje;

3. Ragina ministerius, veikiančius Europos politinio 
bendradarbiavimo rėmuose, pareikšti Maskvai griežtą pro
testą šiais reikalais ir atkreipti dėmesį į tai, kad šitokia 
politika neigiamai paveiks tarptautinės įtampos švelnini
mą;

4. Reiškia savo enropietišką solidarumą sunkiai ken
čiančiai lietuvių tautai ir jos religinėms bendruomenėms;

5. Paveda savo pirmininkui perduoti šią rezoliuciją
ministeriams, veikiantiems europinio bendradarbiavimo 
rėmuose". /Seka parašai /

VIENINGAI ŠVĘSKIME VASARIO 16 d. ŠVENTĘ
Vyirausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas VASARIO 

16 d. šventės proga reiškia didžią pagarbą Lietuvos ne
priklausomybės kovų savanoriams, partizanams ir visiems 
kovų dalyviams dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, pradėda
mas savo darbą, skelbė;

"LIETUVIŲ TAUTOS LAISVĖ IR LIETUVOS VALSTY
BĖS NEPRIKLAUSOMYBĖ YRA TAUTOS EGZISTENCIJOS 
IR JOS VISOKERIOPOS GEROVĖS BŪTINOJI SĄLYGA".

Tai VLIK O pagrindas ir tikslas.
Šiam tikslui siekti’VLIKas per 4Ot} metų memoran - 

durnais vyriausybėms,tarptautinėms institucijoms ir or
ganizacijoms tiesiogiai,ar sudarydamas specialias Lietu
vą reprezentuojančias delegacijas, ir taip pat ELTOS biu
leteniais /lietuvių, italų, anglų, prancūzų, vokiečių ir ispa
nų kalbomis/, atskirais leidiniais ir radijo bangomis nuo
latos kėlė aikštėn Sovietų įvykdytą Lietuvos aneksiją, jų 
vykdomą genocidinę politiką ir nesiliaujančius Žmogaus 
Teisių pažeidimus, ir reikalavo,kad Sovietai pasitrauk
tų iš Lietuvos ir būtų garantuotas laisvas Lietuvos suve - 
reninių teisių vykdymas.

Paskutinių kelių metų bėgyje pakartotini pareiškimai 
Madrido Konferencijoje, jungtinėse Tautose ir atskirų kraš 
tų parlamentuose liečiantys Lietuvos ir kitų Pabaltijo val
stybių būklę, ypač 1983 m. sausio 13 d. Europos Parlamen
to rezoliucija,raginanti perduoti Pabaltijo valstybių klau
simą Jungtinių Tautų Dekolonizacijos pakomisei, rodo 
stiprėjantį Lietuvos laisvės bylos suaktualėjimą, kas su
teikia naujos vilties ir Įpareigoja mus dar daugiau sustip
rinti mūsų pasiryžimą ir išplėsti veiklą,. Šiais, VIKO 40- 
tais sukaktuviniais metais švęsdami VASARIO 16 d. šven
tę, vedini Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės žvaigždės, 
vieningai tęskime šią kovą kas raštu, žodžiu ar auka,

Lietuviško solidarumo dvasia telydi mūsų darbus.
VLIKAS
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyąutč au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada! 
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KOVOJAME...
Vėl pasitinkame VASARIO 16-TĄJĄ, šventę, kuri vis 

giliau įsirėžia mūsų sąmonėje ne vien tik mūsų valstybės 
ir tautos nepriklausomybės prasme- Vasario 1 (I-toji- dėka 
okupantų jau dešimtmečiais rodomo žiaurumo, tapo di
džiuoju tiesos, žmonišku m o ir teiįsės sim
boliu. VASARIO 16-toji nuolat patvirtina mūsų tautos gerų
jų charakterio pusių ir idealizmo nesugriaunamas verty - 
bes. Vis aiškiau parodo okupanto klastas, žmogaus ir tau

tų niekinimą.
Nepamiršdami to, prisiminkime, kad stovime civilizuo

tojo pasaulio pusėje. Priminkime tai mūsų vaikams ir vi
siems kitiems, kurie laisvai gyvendami, pamiršta jos svar
bą.

Kovojome už laisvę seniau, kovojame dabar. Nepavar
kime tai daryti ir toliau, kiekvienas pagal savo pajėgas. Te 
gul laimi tiesa ir šviesa. Plunksna

O Maironis

NORS MŪSŲ, BROLIAI, NEDAUGEL YRA, 
TAČIAU TVIRTI MES, JEI RIŠ VIENYBĖ; 
Į DARBĄ STOKIM VYRAS Į VYRĄ;
SUJUNGTOS RANKOS SUTEIKS STIPRYBĘ.

DIDŽIOS NELAIMĖS SPAUIŽIA TĖVYNĘ, 
O PRIEŠAS LAUKIA JOS PRAPUOLIMO, 
KAPUOSE BOČIAI, KURIE JĄ GYNĖ, 
MES GI PRISLĖGTI NUSIMINIMO.

TAČIAU TĖVYNĖ DAR NEPRAŽUVUS 
NUŠVIS JOS VĖLIAI GARBĖ SPINDĖJUS 
NUSLINKS TA ŠMĖKLA, KAIP IR NEBUVUS; 
SAULUTĖ DŽIAUGSIS VĖL PATIKĖJUS.

TAI KO GI MŪSŲ EVA ŠIA BELIŪSTA, 
NORINT NE KARTĄ Š JRDĮ IR SKAUSTA; 
SUKILĘ, NAKTĮ VARYKIM RUSTĄ: 
DIENOS ŠVIESESNĖS ATEITIS RAUSTA.

TADA...
( Iš* JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANŲ ATSIMINIMA])

1918 m. pabaigoje, pasitraukus okupacinei vokiečių val
džiai, pakuršę užėmė bolševikai. Atiminėjo iš ūkininkų 
javus, galvijus ir kitą turtą. Ypač apsišvietusius, kūpi e jų 
režimui buvo priešingi, terorizuodavo, persekiodavo ir ren
gėsi su visais atsiskaityti - sušaudyti. Man tebegyvenant 
kaime, vienas giminietis perspėjo, patardamas slapstytis, 
nes ir aš esu įtrauktas Į pasmerktųjų sąrašą.

Šito įgyvendinti nesuskubo, nes, pajutę pavojų, pradėjo 
trauktis. Besitraukdami jodinėjo būreliais po kaimus ir 
atiminėjo iš žmonių geresniuosius arklius. Mūsų kaimas, 
nors ir vienkiemiais išblaškytas, bet visi, matydami sa
vo turtui pavojų, apsiginklavome ir, atjojus bolševikams 
pas kurf nors ūkininką, iš visų pusių laukais ir slėnimis 
subėgdavome gelbėti užpultąjį.

Bolševikams pasitraukus, Saločių klebono kun. Štrom- 
bergo patariami nuvažiavome f Bauskę (Latvijoj) - Į vo - 
kiečių Štabą. Čia už avižas, sviestą ir lašinius gavome 40 
rusiškų Šautuvų ir po 20 šovinių kiekvienam. Be to, ūžti - 
kome paliktą vieną bolševikų namą, kurio kieme radome 
pilna šovinių. Kad vokiečiai nesužinotų, slaptai pripylėme 
pilnas kišenes ir abrakines (arkliams šerti) terbas šovi - 
nių. Taip apsiginklavę traukėme Lietuvos link: kas rai
tas, o kas važiuotas. Būrys susidarė gana nemažas. Se - 
mau salotiečiai iš Bauskės turgų grįždavo ŠĮ tą pardavę 
ir po magaryčių apšilę ir dainuodami, o dabar jų jaunimas 
grįžta apsiginklavęs, kupinas pasiryžimo ginti savo kraštą, 
laisvę, turtą ir gyvybę. Iš Kauno jokių žinių neturėjome. 
Veikėme kaip kas išmanėme.

Bolševikai, gavę paspirti, pradėjo žygiuoti pirmyn ir 
prasidėjo kautynės. Pirmas mūsų žygis buvo t Pasvaliečių 
kaimą, kur naklĮ,užklupę 5 bolševikų žvalgus, paėmėme 
juos nelaisvėn ir laimėjome5arklius,keletą šautuvų ir gra
natų. Šis karo grobis kėlė partizanų ir gyventojų ūpą ir 
privertė priešus žiūrėti kaipo l rimtą karišką jėgą. Žygy 
pasižymėjo būrio vadas St. Trimakas ir žvalgas Rudis.

Kitos Kautynės mus vainikavo įžymiu laimėjimu- paė
mėme 3 kulkosvaidžius ir 1 belaisvi. Dabar jau Saločių 
partizanų būrys buvo gana gerai apsiginklavęs ir jo jėgos 
siekė; 60 partizanų su šautuvais, 5 pabalnoti arkliai, 3 kul
kosvaidžiai ir gurguolė- Frontą laikėme nuo Latvių sienos 
(Baltpamušio dvaro) iki Geltonpamušio (apie 35 kilomet
rus).

1919 m. balandžio mėn. I frontą atvyko naujos bolševi- 
2 psl.

kų jėgos su artilerija ir pradėjo visame fronte pulti, iš 
patrankų bombarduodami Saločių m. ir ties Geltonpamušiu 
pereidami per Mūšos upę. Bolševikų pėstininkai mus puo- 
'ė iš šono. Turėjome trauktis. Mūsų traukimąsi pridengė 
kulkosvaidžių ugnis, neleisdama puolantiems iš šono mus 
persekioti. Šiose kautynėse pasižymėjo, be būrio vado St. 
Trimako, kulkosvaidininkas J. Požemeckas, kuriuodu, jau 
bolševikams visai apsupus Saločių miesteli,upės pakriau- 
Šiais išbėgo, išsiveždami su savimi ir kulkosvaidĮ.

Pasitraukę Į Kemėnų kaimą, ten radome vokiečių kuo
pą ir vieną jų bateriją, o vėliau atėjo ir latvių batalionas. 
Vieną vakarą buvo paruoštas bendro puolimo planas užim
ti Tauprių kaimą ir, jei pavyks, paimti l nelaisvę bolševi
kų bateriją su 5 patrankomis, kurios, pagal žvalgybos pra
nešimą, buvo prie Tauprių mokyklos.

Puolimas pradėtas 22 valandą. Pirmyn išžygiavo vo
kiečių kuopa ir lietuvių partizanų būrys. Kadangi partiza
nų būrio vadas buvo susirgęs,tai jĮ pavadavau aš ir išve - 
džiau pakelta nuotaika partizanus Į žygi.

Pagal susitarimą, vokiečiai 24 vai. turėjo stengtis a- 
peiti bolševikus iš užpakalio. Latviai gi 1 valandą puola. 
Lietuviai pasilieka antroje Mūšos pusėje, Murzitės dvare, 
'kurie, jei puolimas nepavyktų ir tektų trauktis, ugnimi pri
dengtų pasitraukimą per upę. Reikia pasakyti, kad pa - 
vasario metu Mūša buvo užtvinusi, todėl netvarkingai pa - 
sitraukiant galėjo visi kareiviai arba upėje prigerti, arba Į 
nelaisvę patekti.

Prisiartinę prie Šakarnių kaimo vokiečiai sustojo, nes
sunku buvo nakties tamsumoje duotą uždavinį atlikti. Pali
kęs partizanų vadovavimą kitam partizanui, šitą pasiėmiau 
atlikti pats. Sodiečių pastotės, mėnuliui šviečiant, mus per
kėlė per upę. Išėję per Pašilės pušyną, pro Virbalų dva
rą, atsidūrėme Kubiliūnų lauke. Kaip prasmukti* su karei
vių kuopa pro užtvaras ir sargybas ? Maniau vienaip ir ki
taip, kol pagaliau Kubiliūnų pamiškėj pamačiau Šviesą - 
reiškia, priešas budi. Likosi artimesnis kelias- Vilkynė. 
Nepasitikėdami žvalgybos pranešimu, išsiuntėm naujus 
žvalgus. Jų nesulaukę žygiuojame pirmyn. Užėjus šiek 
tiek ant aukštesnės vietos, kuri jau buvo pradžiūvusį, pasi
girdo kareivių batų duslus žemės dundėjimas. Aplenkiant 
Vilkynę ir taikant l upelio slėni ir miškeli, Vilkynėje pasi
matė šviesa ir pasigirdo rusų kalba. Mes sugulėme. Už 
minutės pasimatė kareivių grandinė ir balsai: "Kto tam za 
čiornaja polosa?" (kas ten per juoda juosta). "Eto naver- 
noje navoz" (tai, tu būt, mėšlas). Grandinei slenkant pir
myn, staiga vienas sušuko.-"Niet, tam soldaty,! "(Ne, ten ka
reiviai). Jie jau buvo dešimt žingsnių nuo mūsų. Prasivė
rė pragaras: šautuvų traškėjimas, granatų sprogimas.... 
Bolševikai sušuko "ura", bet vėl sugulė. Tuo metu iš Vil
iamės karčemos iššoko penkios ugnys ir pasigirdo griaus
mas iŠ patrankų (vienu kartu iŠ visų) paleido baubti.Oras 
pakvipo paraku- Granatų, šrapnelių, bombų ir šautuvų kul
kos švilpė ore ir žemę draskė. Gulėjęs greta manęs vo - 
kiečių leitenantas pirmųjų šūvių buvo užmuštas. Mes užė
jome tiesiog priešo bateriją, kuri stovėjo ne prie Tauprių 
mokyklos, kaip žvalgyba buvo pranešusi, bet Vilkynėje.

Nežiūrint Į tai, kad sumanytas planas ne visai pavyko, 
t. y.- nepateko mums Į rankas bolševikų pątrankos, bet bol
ševikams tiek įvarėme baimės, kad jie, skubotai įkinkę pa
trankas ir kartu su pėstininkais atsišaudydami , ėmė trauk
tis. Kol išaušo diena bolševikai ne tik Tauprių apylinkę 
paliko, bet pasitraukė toli už Biržų miesto.

Štai ką gali ūkini nitai, kai pajunta savo priešą. Atsiran
da jiems ir ginklų, ir drąsos, ir narsumo.

IR DABAR
TAUTOS KELIAS, Nr. 2

.... Svetima carinė rusų valdžia siekė visai sunai
kinti lietuvių tautą ir Lietuvos vardą net išbraukė iŠ že - 
mėlapio, lietuvą pavadindami "Severo zapadnyj kraj".

Laisvė ir savarankiškumas padėjo tautai atsiskleisti 
dideliais reikšmingais darbais, o savarankiškumo nustoji- 
mas nukreipė tautos jėgas tarnauti svetimiems ir grasė 
tautai mirtimi Ar sugebėsime pasimokyti iš istorijos?.

Tarybinė okupacija turi ne kitus tikslus kaip ir carinė 
okupacija. Rusinimo politiką ji veda, prisidengusi tautų 
draugystės ir proletarinio internacionalizmo vardu,o pro- 
voslavinimą pakeitė prievartiniu ateizmo primetimu. Ta
rybinė okupacija savo klasta, rafinuotu įvairiopų prievar
tavimu gniuždo ir demoralizuoja atskirą individą ir visą 
visuomenę. Išplėsta, jokiais principais nesivaržanti pro - 
paganda klaidina ir apgaudinėja. Paneigdama nepriklau - 
somo gyvenimo pasiekimus, plačiai naudodama melą, nie
kina savarankišką gyvenimą, gina okupaciją, ypač pabrėž— 
dla.ma tariamus tarybinės valdžios nuopelnus ūkio ir 
švietirpo srityse.

Gyvenimas nestovi vietoje. Per pastaruosius keturias 
dešimtis metų Lietuvos žmonės nesėdėjo sudėję rankų , 
dirbo, kūrė ir nemažai padarė. Bet , ar visa tai padaryta 
vien tarybinės valdžios dėka,kaip skelbia propaganda ? 
Toli gražu, ne .

Tarybinė valdžia pradėjo Lietuvoje tvarkytis ne tuš - 
čioje vietoje, kaip teko kurtis nepriklausomai valstybei. Ji 
rado sandėlius pilnus gėrybių ir paruoštus specialistus . 
Lietuvos TSR aukštojo ir specialaus vidurinio mokslo mi - 
nistras H. Zabulis savo straipsnyje AUKŠTOSIOS MOKYK
LOS PRAEITIS IR NŪDIENA, išspausdintame "Literatu - 
ros ir Meno" 1980 m. Nr. 35, p. 8-9 rašo. "Naujaisiais lai
kais žymų vaidmenį suvaidino Kauno aukštosios mokyklos, 
pradėjusios savo garbingą kelią nuo kukliai pasivadinusių 
Aukštųjų Kursų. . . IŠ Kauno universiteto, lyg iŠ nuolat ža
liuojančio medžio, skiepai buvo pasodinti bebeik Į visas da
bar veikiančias Lietuvoje aukštąsias mokyklas. Netgi ir 
senasis Vilniaus universitetas atgijo, kai l ji kadaise įsi
liejo atitinkami Kauno universiteto fakultetai. Kauno uni - 
versitetas ir kitos aukštosios mokyklos padėjo ir Lietuvos 
TSR Mokslo Akademijos pamatus. "

Kauno universitetas ir kitos nepriklausomos Lietuvos 
aukštosios mokyklos išugdė energingą, veržlią, iniciatyva, 
organizaciniais bei kūrybiniais sugebėjimais pasižyminčią 
inteligentiją, kuri atliko nepaprastai reikšmingą vaidmenį

Nepriklausomos Lietuvos studentai žygiuoja Vilniuje 

tarybiniais metais plečiant ūkĮ, švietimą bei kultūrą. Ne
priklausomoje Lietuvoje laikėsi teigiamos tradicijos: žiū
rėti tvarkos, tiksliai organizuoti darbą, gerai, sąžiningai ir 
laiku atlikti pavestas pareigas, taupiai naūdoti lėšas ir me
džiagas. Įjungti Į tarybinio ūkio mechanizmą, dar prisi - 
laikydami Šių tradicijų, Lietuvos žmonės rūpestingai dir
bo ir nemažai padarė,kuo dabar ir giriasi tarybinė valdžia 
Būtų dar daug daugiau padarę, jeigu tos tradicijos nebūtų 
dabar griaunamos. Tarybinė ūkio tvarkymo sistema dir
bantiems turi ne pozityvų, o-demoralizuojantl poveikį - Į- 
veda netvarką, paskatina nesąžiningumą ir aplaidumą.
........... Ministras H. Zabulis kitame straipsnyje "Įspūdin
gas kelias", išspausdintame "Mokslo ir gyvenimo" 1980 
m. Nr. 9, rašo: "Bendrieji specialistų rengimo skaičiai Ta
rybų valdžios metais Lietuvoje atrodo itin įspūdingai...
. . . Tuo reikėtų tik džiaugtis, tačiau taip nėra. Visose sri
tyse dirba didelė armija diplomuotų specialistų. Bet.........
darbų organizavimas juo tolyn, tuo blogyn, gaminių kokybė 
ne kyla, o krenta žemyn, gyventojų aprūpinimas ir Įvairūs 
patarnavimai ne gerėja, o blogėja. Kyšių reikalavimas 
tiek yra Įsigalėjęs, kad pralenkia Kudirkos satyroje atvaiz
duotų carinės Rusijos valdininkų reikalavimus duoti kyšĮ. 
Mūsiškių ne vienas gali pasigirti, kad "imu ne Šimtinėmis, 
kaip gyrėsi imąs Kudirkos Kruglodurovas, o tūkstantinė - 
mis. Kokia nauda iš visos armijos diplomuotų specialistų, 
jeigu darbų kokybė ne kyla, o smunka žemyn. Senovės 
romėnų išmintis bylojo;" Qii proficit in litteris.sed defi
cit in moribus, plusxleficit, quam proficit" kas Įgyja ži
nias, bet nustoja moralės,tas daugiau nustoja negu Įgyja. 
Kyla didelis klausimas,ar lietuvių tauta,kurios jaunimas, 
išeidamas tarybines mokyklas neĮsigyja tvirtų moralės 
principų, daugiau laimi, ar pralaimi. Abejoti tenka dar ir 
dėl to,kad mūsų jaunimas ugdomas ne susipratusiais lie
tuviais, bet internacionalistais , nelietuviais, o tarybi- 
biniais patriotais, šimtatūkstantiniai diplomai kelia ne 
džiaugsmą,o susirūpinimą.

Bet ne vien tai kelia susirūpinimą. Plačiu žingsniu , 
galvą iškėlęs, per Lietuvą žengia blogis. Girtavimas,nu - 
žudymai, savižudybės, abortai... Argi viską išvardinsi ?

Spauda kartūs nuo karto apie tai užsimena. Valdžios 
sluogsniai retkarčiais padejuoja, Įiet akis užmerKia ir veik
smingų priemonių nesiima, o pačiai visuomenei organizuo
tu būdu jų imtis neleidžia. (Redx pabraukta). Pavienės pa
stangos čia mažai ką gali padėti? Kad visuomenė būtų ra
mesnė ir tarybinis veidas skaisčiau atrodytų, nusikaltimų 
statistikos viešai neskelbia. Argi savarankiška Lietuva 
pakęstų tokĮ Įsisiautėjusį blogio žygiavimą?

Blogiui plisti palankias sąlygas sudarė pati tarybinė - 
komunistinė sistema 7 jos ideologija, auklėjimas, nustaty
tas valdžios ir ūkto tvarkymo būdas. Religinės dorovės 
paneigimas, ateizmo ir komunistinės dorovės propagavi - 
mas pakirto visuomenėje nusistovėjusius tradicinės do - 
rovės pagrindus ir plačiai atvėrė duris blogiui plisti. Vi
suomenę demoralizuoja plačiai naudojamas netiesumas ir 
pajuoką keliąs darbo organizavimas ("laikas bėga, alga 
eina, darbas stovi"). Šito viso savarankiška Lietuva ne - 
galėtų pakęsti.

Nei viena šalis, nei viena valdymo sistema neišvengia 
trūkumų ir blogio, nes gėris ir blogis eina drauge. To ne
išvengė ir nepriklausoma Lietuva. Buvo mėgėjų išgerti , 
buvo žmogžudysčių, apiplėšimų ir kitų nusikaltimų. Tačiau 
vyriausybė ir pati visuomenė per savo organizacijas ryž
tingai pastojo toms negerovėms kelią ir neleido joms la - 
biau išplisti. Visuomenė žinojo tikrą padėtį ir visada bu
vo budri, nes vyriausybė neslėpė nuo visuomenės Įvykdy
tų nusikaltimų ir jų statistiką viešai skelbė.

■ ............Skaičiai parodo, kad nepriklausomybėj metais Įvyk
dytų nusikaltimų ir degtinės suvartojimo svyravimai atski
rais metais mažai skiriasi ir nerodo aiškios tendencijos 
didėti. O jei palyginsime 1938 m. buvusią padėti su dabar
tine, tai pamatysime didelĮ skirtumą. Pav. nužudymų skai
čius padidėjo apie 20 kartų(dabar apie 5. 000 per metus), 
degtinės sunaudojimas apie 7,5 karto(dabar vienam asme
niui per metus tenka apie 17 Itr.).

Tvirta moralė - tautos gyvybės pagrindas. Nepriklau
somybės metais sugebėjome ją deramoje aukštumoje iš
laikyti, o dabar slenkame žemyn. Nedžiugina tarybiniai 
ekonominiai laimėjimai, kai turime gerai apsidairyti, kad 
parduotuvėje gautume ką J puodą įdėti. Nežavi ir išplėstas 
švietimas, kai jaunoji karta iš mokyklų išeina be tvirtesnių 
dorovinių principų ir moraliniu požiūriu mes ritamės pa
kalnėn. (Lietuvos Pogrindžio Spauda)
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Patarimai Skrendantiems Bet užsibūti kavinėje, skaityti ar rašyti laiškus joje - 
nevalia. Jus išvarys. Čia būtina ką nors užsisakyti, ir žmo

į Maskvą Parengė K. J. J.
2* * /tęsinys/

Neužmirškite, kad jūs beturite teisės išvažiuoti 
toliau už Maskvos, kaip 70 km be specialaus leidimo. Kai 
nėra kitų priemonių, valdžios atstovai pasinaudoja tuo tei
sės pažeidimu, kad ištremtų iŠ SSSR jiems nepageidauja - 
mus užsieniečius. Jei kas iš jūsų draugų pakviestų jus Į 
savo "dačą"- vasarnami Maskvos apylinkėse, pasiteirau - 
kite už kiek kilometrų nuotolio ji randasi nuo Maskvos.

Turistams, norintiems aplankyti miestus ir mieste - 
liūs individualiai, reikia specialaus leidimo. O kadangi ta
rybinės biurokratijos girnos sukasi palengva, reikia pra - 
dėti prašyti leidimo anksti.

Atvykę Maskvon, turėkite su savim savo pasiuntiny - 
bės adresą ir telefoną.. Nepameskite taip pat lei
dimo, kurj jums išdavė viešbutis.

M i t y b os Reikalai
Ką valgo žmonės Rusijoje? - Tai, ką Dievas siunčia. 

Bet ką.
Vyriausybė stengiasi maitinti pigiai ir sočiai stambių

jų įmonių darbininkus. Už kelias kapeikas galima priši - 
kimšti gūžf. Bet tai bus veikiau orweltiška virtuvėlė- jo - 
kio Įvairumo, viskas be skonio.

Fabrikų valgyklose valgyti neįmanoma. Kai kasvisdėl- 
to va'go. Yra ten ir bufetas ir, savaime suprantama, gali
ma ten kai ką suvalgyti- natūralius produktus- pav. sūrio, 
gabalėli dešros, jogurtą(kefirą), arbatos išgerti. Maistas 
priklauso nuo ataigos direktoriaus ir jo santykių su klien
tais. Mažos institutų ar ministerijų valgyklėlės atvejų 
direktorius gali mėginti asmeniškų pažinčių pagalba lai
mėti kiek pagerinimų ir kontroliuoti vagišiavimą.

Šalia valgyklų yra kavinės. Tai pakopėlė augščlau, 
nors ne visos tokios rūšies. Jose brangiau. Švariau. Jose 
pardavinėjami svaigalai (valgyklose vien alus) ir esama 
kavinių, kur yra ledų ir kokteilių.

Paprastai tai vienaaukštis pastatas iš plytų ir stiklo, 
sovietinio '^nūdienio” stiliaus. Pagal tą pati modelĮ yra 
pristatyta Šimtai pastatų ir juose įrengti savitarnos resto
ranai, greito užkandžio barai arba restoranėliai,kuriuose 
gaminami srities specialūs patiekalai. Tie pastatai rūstūs 
ir prastos kokybės, atrodo laikinai sukalti ir primena la
biau sandėlius, negu restoranus. Kaip bebūtų, tokios kavi
naitės ir restoranėliai daugėja, ir tai yra ženklas, kad 
miesto galvos bando patenkinti masių poreikius ir pra
skaidrinti Maskvos atmosferą. Esama vietelių, kur praeivii 
gali valandėlę atsipūsti prie kavos puoduko. Stalai ir kėdės 
yra irgi modernaus sovietinio stiliaus, ir jos sulūžta ne
praėjus metams- Tas moderniškų skandinaviškų baldų 
prastas imitacijas- stalus ir kėdes- aptinki tūkstančiuose 
kavinių, senų ir atnaujintų, nuo Murmansko iki Baku.

Atrodytų, kad visuose rusų miestuose, restoranų ir 
parduotuvių personalas yra Įsipareigojęs elgtis su klien - 
tais kiek galima agresyviau ir nemaloniau- Bet vos tik pa
davėjos pastebi kokĮ pažįstamą veidą, jos bematant liau - 
jasi buvusios surūgėlės ir atgauna savo tikrąją prigimti . 
Alexander Werth teigimu, tarybiniai žmonės jaučiasi pa
žemintais, dirbdami padavėjais-padavėjomis (lakejskaja 
dležnost ).

Tenka pastebėti, kad rusai Įsivaizduoja kavinių lanky
mą visiškai skirtingai, negu Vakarai. Vakarietis apsau
go savo namus - "savo tvirtovę" - nuo asmeniškų vizitų 
ir reikalų tvarkymu Tai perkeliama Į barus ir kavines. Ši 
sistema, jeigu ją naudotų, palengvintų rusams problemas 
su butais.

MALONŪS ’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SKAITYTOJAI, 
RĖMĖJAI I

Nuolatinis kainų kilimas palietė ir "Nepriklausomos 
Lietuvos" savaitraščio leidimą, joms sumažinti ir suteik
ti skaitytojams galimybių laimėti vertingų laimikių, dos
nūs skaitytojai ir organizacijos padovanojo "NL" loterijai 
$1330 vertės dovanų. Jas paškirstysime kuponų formoje. 
Šie dovanų kuponai bus atspausdintikurĮ laiką"NL" laik - 
raščio numeriuose. Vieno kupono kaina- $1, o už 6 kupo
nus- reikia aukoti tik $ 5, -. žemiau pridedamą kuponą 
prašome iš kirpt i, pridėti atatinkamą sumą ir NEVĖ
LIAU, kaip 1984 m. BALANDŽIO 15 d. grąžinti juos "NL " 
adresu ; 7722 George St., LaSalle, P. Q /.Canada,H8P 1C4.

Dovanų paskirstymas įvyks "Nepriklausomos Lietu
vos" Spaudos Baliaus metu Montrealyje, š. m.GEGUŽĖS 
5 d., Š v.Kazimiero Parapijos salėje.

Tikimės, kad pasinaudosite šia loterija ii paremsite 
"Nepriklausomos Lietuvos" savaitrašti. Dėkojame iš 

anksto ir linkime geros laimės*. ”N L"
Bendrovės Valdyba
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Viršuje
MAGNETOFONAS IR RADIJAS

Kairėje

TELEVIZIJA IR RADIJAS

f Skaitytojų patogumui, su tuo pačiu kuponu galima 
atsiskaityti už prenumeratą^.

nės gali ateiti prisėsti prie jūsų stalo, kai būsite baigę
gurkšnoti.

Žmonės retai eina kavinėn ką užkrimsti. Veikiau pasi- "kanadiško" stiliaus klostytų užuolaidų. Kabojo tik lygios 
gerti. Visur matomi užrašai "Čia draudžiama rūkyti". medžiagos gabalai,šių laikų Lietuvos užuolaidų pavidalo

Prisiekę girtuokliai retai kada lankosi kavinėse. Jie Prie gyvenamųjų namų matėsi nemažų gėlių plotelių ir
Įpratę J karčemas ir "chachlinie". Karčemos yra egzo - vietomis žydinčių krūmų.
tiški kampeliai. Čia gali jums tvoti į veidą arba ir per - Baigiant privažiuoti Karališkuosius Rūmus, vadovės 
skelti makaulę. Viskas skendėja machorkos dūmuose ir vi- pasiūlymu, apsukome aplink juos,kad pamatytume viską 
sur skamba- aidi riebūs keiksmeliai.Čia,kaip ir visuose pi-iš lauko pusės. Patys Rūmai man patiko. Jų aukštis- 200 
giuose Sovietų Sąjungos restoranėliuose, Į alaus bokalus Į- metrų/arba 5 aukštai/ ,iei teisingai prisimenu. Jie už - 
pila degtinės, kad gėrimas būtų "paveikesnis". lma 600 kvadr- metrų plotą. Netoli Rūmų, šiaurinėje pu-

Ką reikia žinoti apie rusišką alų? Jis turi būti švie - 
žias ir be nuosėdų. Gamybos data užrašyta ant butelių ir 
kamščių. Jei jūsų skrandis netvirtas, venkite rusiško a- 
laus. Patys rusai labiau mėgsta čekišką,lenkišką arba vo
kišką alų, jei tik jiems pavykstą tokių susirasti.

Jei nėra Gruzijos yynų,prašykit bulgariško, jugosla - 
viško arba vengriško. Importuotų vynų tarpe geriausias 
yra "Ęgri Bikaver"

Restoranai
Stovėti eilutėse yra savotiškas tautinis sportas. 

Tie,kurie turi krūvą pinigų- būriuojasi prie Įėjimo Į res
toraną. Už stiklinių durų stovi išpurtęs durininkas. Jūs 
pagalvosite,kad restorane nebėra vietų. Ir,iš tikrųjų, ka
ba užrašas "Užpildyta"; bet kas Rusijoje tiki tuo,kas pa - 
rašyta? Vietų visados yra’. Visados! Tas pats dedasi ir 
traukiniuose. Jums neparduoda bilieto, jums aiškina, kad 
nėra vietų. Tas pat teatruose,kur bilietai išparduoti. Vie
tų visados yra*. Bet tos vietos rezervuotos tiems, kurie ga
li mokėti ir tiems- tai svarbu - kurie moka brangiau. Be 
to, dar palikta ir Įtakingiems asmenims vietos.

Kažkoks žmogelis šmurkšteli , ir rimta veido išraiš
ka skelbiasi, kad jis vien trumpam, minučiukei, kad jis 
atėjęs su reikalais pas Ivaną Ivanovič’ių arba pas direkto
rių, ar pas pianistą, ar kad jis turĮs sutaisyti telefoną. 
Variantai būna labai Įvairūs. Jis padaro judesėlĮ- susirin
kusieji nemato, kad tas žmogėnas jau laiko sulankstęs pirš 
tuose penkrublę ir mosuoja durininko panosėje.

Restorane "La Havana" jūs gal kiek nustebsit išvydę, 
kad jauni žmonės tašo jūrų vėžius ir, užuot gėrę vyną ar 
vodką.arba vyną maišytą su vodka, geria romą. Jau nuo 
seno Rusijoje niekas negeria romo,konjako ar likerio po 
valgio, bet prieš valgĮ, valgio metu ir po valgio. Mintyji- 
mas nesudėtingas; gerti- tai tolygu pasigerti. /b.d./

ZPulionouskas
Vėl Europoje
8 /tęsinys /

Atrodo, kad mes buvome laimingesni, gavę progos 
porą ekstra dienų paviešėti Madrido padangėje.'Atvyku - 
šieji skubėjoj savo kambarius, o mes, namie buvusieji, iš- 
siblaškėm po viešbučio Įvairius kampus; prie televizijos 
aparato,bufėto stalų ir dar kiti, sėdinėjome minkštose so
fose svečių kambaryje.

Žiūrėjome žinių programos spalvotos televizijos a - 
parate. Nieko nenugirdę anglų kalba /kartais būna trum
pi pranešimai angliškai/, nuėjome prie baro. Pasidalinę 
praeitos dienos Įspūdžiais ir išgėrę po bonkutę alaus, iš
skubėjome Į savo kambarius poilsiui. Juk rytoj jau antra
dienis, spalio 12-tojI vėl nauja "darbo" diena. Buvo numa
tyta aplankyti karališkus rūmus ir . apžiūrėti nors dalĮ 
miesto.

Kitos dienos rytą po pusryčių visi sulipome Į autobu
są. Įlipo nepažĮstama moteris ir mūsų vadovas Nuno. Jis 
ją mums pristatė,kaip šios išvykos vadovę ir pats išlipo 
lauk. Vadovė pasisakė savo vardą ir nurodė šios išvykos
tvarką. Pradėjus važiuoti, visi sukišo nosis prie autobu - 
so langų sekti vaizdų, o ypač tie,kurie tik pirmą kartą ma
tė šio miesto gatves.

Sustojome prie 300 hektarų miesto parko ir lipome 
iš autobuso. Prie vartų priėjusi vadovė ir keli keleiviai 
galėjo vartus tik pabučiuoti: ant jų kabėjo storas retežius 
su didele spyna. Nieko daugiau neliko,tik lipti atgal Į au
tobusą. Vadovė aiškino, kad šiandien esanti tautinė is
panų šventė, todėl šis ir kiti parkai bei įstaigos ir parduo
tuvės būsiančios uždarytos. Tačiau "Royal Palace" esą 
visada atidarytas nustatytomis vlandomis. Tad vykome to
liau apžiūrėti tik karališkųjų rūmų.

Pravažiuojamos gatvės ir jų šaligatviai atrodė gana 
platūs. Įvairių aukštų senos konstrukcijos ir stiliaus pas-

• Televizijos-radijo aparatą "NL" loterijai aukojo KLB- 
ės Montrealio Apylinkė ;

Magnetofoną-Radiją -Lietuvių Bankelis LITAS, 
Lietuviškas plokšteles- 2 - sol. G. Čapkauskienė, 2 - 

sol. A.Keblys, 3- L. Stankevičius ,2- Montrealio Ansamb
lis "Gintaras" , 2 - KLB Montrealio Apylinkė,

Dailės darbus- kaip.pažymėta kupone.
Visiems jiems- nuoširdžiausia "NL" padėka!

DOVANU

Televizija ir radijas 
Magnetofonas ir radijas 
Skulptūra - skulpt. J. Dagio

Siunčiu už ...i. kuponus 
Siunčiu už prenumerata 
Siunčiu Auką ”NL” paremti

Viso 

tatai darė gerą Įspūdi /naujos, šių laikų konstrukcijos pa
statų dar nebuvome pastebėję/. Gyvenamųjų namų langai
nėra dideli,bet gražūs. Aplinkui papuošti graviūromis ir 
dar kokia nors figūrėle pagražinti. Languose nesimatė

sėje Įrengtas sodas Sabatini vardu. Jame nemažai kvad - 
ratinių lysvių gėlių, fontane iš trijų vamzdžių šauna van
duo aukštyn. Jis papuoštas žmogaus ūgio statulėlėmis . 
Žodžiu, išpuošta tikrai karališkai.

Autobusas sustojo prie pietų pusės geležinių vartų . Į- 
ėję pro juos, radome didelę keturkampę aikštę,aptvertą 
mūrine tvora. Įėjome Į Rūmų laukiamąjį kambarĮ ir už- 
kelių minučių išėjus ankstyvesnei lankytojų grupei, mus 
pasitiko Rūmų tarnautoja. Foto aparatus turėjome palikti 
nurodytam pareigūnui kitame kambaryje,o dar viena mo
teris kitame kambaryje tikrino mūsų moterų rankinukus 
ar turimus krepšius.

Nuvedė Į n-ą aukštą brangios medžiagos laiptais. Čia 
aplankėme šešetą kambarių. Jų yra gerokai daugiau, bet 
kiti nebuvo mums, sakoma, kad ir kitiems, rodomi. Ei
nant iš vieno kambario Į kitą, niekas nenurodė kokios jie 
buvo paskirties. Galėjome tik orientuotis iš juose esančių 
baldų, bet ir tai ne visur. Pirmiausiai krito Į akis stam
būs daiktai: milžiniškos liustros-šviesylai palubėse,di
delės žvakidės, Įrėminti paveikslai, veidrodžiai, stalai , 
kėdės ir daug, daug puošmenų. Visuose kambariuose žy- 
dėte žydėjo prabanga. Iš čia buvome nuvesti Į specialų 
kambarĮ- valstybinį valgomąjį. Stovėdami koridoriuje,pro 
atidarytas duris matėme gana ilgą kambarĮ ir jame stalą 
su pora puokščių gėlių, apstatytą brangiomis kėdėmis. Čia 
telpa vienas šimtas valgytojų. Vaišinami ypatingi svečiai 
iš kitų kraštų. Maistas čia negaminamas, o atvežamas 
tiesiai iš miesto restoranų. Po gen. Franco mirties, jame 
buvo pietauta tik vieną kartą. Valgomajame,kaip ir kituo
se kambariuose, dominavo neapskaičiuojamas turtas ir 
prabanga.

Vaikščiojant po kambarius, mus lydėjo vienas, kar
tais du tarnautojai su pistoletu pašonėje. Griežta priežiū
ra esanti todėl,kad matomos brangenybės yra autentiškos 
iš praeities laikų.

Karalių laikais tam pačiam tikslui ar reikalui buvo 
skiriami po kelis ar keliolika kambarių. Pavyzdžiui, Ba
lionų buvę net 30. Karališkai bibliotekai priklauso 24 kam 
bariai su 300.000 tomų Įvairių knygų.

Šie Rūmai buvo pradėti statyti 1738 m. ir tik po 26 m. 
baigti. Iš 1800 kambarių Rūmuose , publikai atidaryta tik 
50 kambarių. Lankytinų kambarių skaičius padidėjo kara
liaujant dabartiniam karaliui Juan Carlos I, 1975 m.

R> Rūmų apžiūrėjimo, grįžome viešbutin apie 4 vai. 
Vakare,kaip numatyta, išvykome Į elegantišką restoraną 
vakarienei ir meninei programai. Restoranas- EI Corrl 
De La Pacheca, kur turėjo šokti Tablao-Flamenco grupė

!O vai. jau sėdėjome prie stalų po 12 prie Kiekvieno. Vi - 
stems užėmus vietas, padavėjai vyrai pradėjo nešti pietų 
patiekalus. Pradžiai- po bliūdelį šaltos daržovių sriubos, 

po 4 bonkas vyno stalui, raudono ir balto, po bonkutę mine- 
ra'inio vandens ir dar bonką Šampano. Po to gavome kiau
lienos kepsnį su žirniukais ir keliais "french frieds". Pa
baigoje- po puodelĮ juodos kavos ir ledų. Pietūs buvo geri, 
tačiau pasigesta daržovių.

Meninę programos dalį atliko čigonų-nių šokėjų gru
pė, skirta specialiai užsieniečiams. Čia šoka pasaulinio 
masto šokėjai. Dar vakarieniaujant buvo pristatytos 7 šo
kėjos ir 3 šokėjai. Toliau matėsi trejetas muzikantų., kurie 
grojo styginiais instrumentais ir bubneliu. Kostiumai buvo 
labai gražių spalvų, šokiai Įdomūs. Po trumpos pertraukos 
solistė padainavo dvi dainas akomponuojant gitarai. Po to 
šoko duetą ir baigmei visa grupė ilgesni šokį. Pranešėjas 
patiekdavo šokių ar dainų vardus, bet sunku buvo suprasti 
ir nugirsti jo pranešimą. Programos atlikėjams publika 
daug plojo. Pasirodymas užtruko dvi valandas. Šio vaka
ro malonumas kiekvienam kainavo po $30 amerikoniškų. 
Mūsų grupė pasisakė teigiamai apie šią išvyką.

Grįžtant viešbutin Mayor Plaza kvartalu, atkreipė m 
dėmesį į didelį fontaną. Vadovas pasakojo, kad prieš ket
vertą metų iš jo tryško daugiaspalvis vanduo. Važiuodami 
pro šalį keliautojai užsižiūrėdavo į gražų vaizdą,ypač kuo
met spalvas peršviesdavo elektros šviesa gatvėse. Dėl tos 
priežasties toje vietoje atsitiko daug eismo nelaimių. 
Miesto valdyba turėjo pašalinti nuspalviritą vandenį ir pa - 
leisti normalų, koks buvo anksčiau. Eismo nelaimės dau
giau po to nebepasikartojo toje vietoje.

VERTĖS

PASKIRSTYMO KUPONAS
20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveikslas— v
dail. A. Tapiošaitienės

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D. Staskevičienės

Knyga "Lith. Easter Eggs"— 
dail. A Tamošaičio

Lietuviška plokštelė -]] įvairių
Kasetės 2 — 

sol. G. Čapkauskienės

$
$
$
$

Vardas — 
Adresasas

3 psl.
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MOTORINIS PUSLAPIS®
baladė, atsiliepiant į Marceliajus Martinaičio 
"Kukutį" - "Marelės Pasaulis".

PAS KĄ ŽIEDAS ŽYDI

EGLE JUODVALKE

S?

v*

Ir tik Marelė drįsta laiškus siųst į lagerį, 
ir guodžia dėdę, nesuvokiantį dukters likimo, 
ir tik Marelė laukia jos, Nijolės, grįžtant.

Sunkiais laikais augino dukterį Marelės dėdė, 
širdies kamputy mintį slėpdamas - 
užaugęs vaikas bus senam paguoda, 
sulauks gal Šviesesnių laikų. ..

PAS KĄ ŽIEDAS ŽYDI Poezija.. Eglė Juodvalkė. 1983. Iš
leido "Ateitis". 93 psl. Kaina $6,- Viršelis Uosio Juod
valkio.

Originaliu, jautriu, įvairiu' žodžiu prakalba šiame rin
kinyje jauniausios mūsų kartos išeivijoje poetė. Pažymėti
na, kad ji nepakliuvo į manerizmo gundančias šviesas ,o 
išliko sau pati tikra. Knygos nemažą dalį užima poema-

4 psl.

Is: MARELES PASAULIS

Buvo laikai. . .
Tėvelis skerdžia nupenėtą meitėlį, 
•prisikviėčia kaimjmų, 
ir vėdarais pavaišina, 
ir kumpiu, 
ir skilandžiais ir dešrom, 
tik valgyk, kimšk, laižykis. ..

Dabar laikai nauji. . .
Kaune gyvenanti Marelė, 
eilutėj visą pusdienį išlaukusi 
ir durų rankeną tepabučiavusi, 
į liaudies ūkio pasiekimų parodą kulniuoja 
pasižiūrėt, akis išplėtus, 
į po stiklu beveik ranka pasiekiamus 
tarybinės gamybos skilandžius ir dešras...

Užtat nelepino jaunos, 
prie darbo pratino.
Mokė būt sąžininga, tik ne viską sakyt. ..
Mokė Dievą tikėt, bet viešai jo neišpažinti... 
Nei vieniem, nei kitiem neužkliūt, 
tik, dantis sukandus, tylėt 
ir, kai reikia, o daugsyk reikėjo, kentėt.

Paminklai, Kurių Niekas 
Nebesugriauna

'Retą tautietį galėtume sutikti,kuris nebūtų girdėjęs 
apie redaktorių Joną Kardelį. Šių metų vasario mėn. 
1O d. sukako 15 metų nuo paskutinio atsisveikinimo su juo 
ir palydėjimo amžinam poilsiui.

Buvo šaltos žiemos rytas, kada vienos Montrealio li
goninės palatoje jo gyvenitno palydovė .žmona Elzbieta 
Kardelienė ir keletas artimųjų dalyvavo paskutiniuose jo 
atsisveikinimo atodūsiuose. Nuo anos valandos žinojome 
t supratome, kad netekome žmogaus, gyvenusio ne sau, bet 
dirbusio Lietuvai ir lietuviškam spausdintam žodžiui. Ži
nojome, kad šioje generacijoje pakaitalo nebebus.

Jonas Kardelis gimė 1893 m. gegužės mėn. 26 d. Rim
šės valsč. , Zarasų apskr. Rimšėje baigė pradinius moks- 
’us, užbaigė ir Zarasų rusišką vidurinę mokyklą. (Vėles
nės enciklopedinės žinios randamos Lietuvių Enciklopedi - 
joje,X tome, 530 psl.).

Penkiolika Šaltų, sniegingų žiemų prabėgo nuo anos 
dienos, kada gerai pažįstamomis gatvėmis išlydėjome Jo - 
ną Katrdelį kelionėn be sugrįžimo. Šalta, Šerkšnota diena 
gaubė žemę, belapių medžių viršūnes ir žmones, kurie at
sisveikino prie karsto.

Penkiolika metų nuo anos 1969-tųjų metų vasario lo
tos dienos. O atmintyje išliko vaizdas žmogaus,apie kurį 
rašyti ar kalbėti nėra lengva. Tartum gyvą jį tebematome 
tiesų, aukštą, kiek į priekį pasidavusį, skubantį, bet visa - 
da turintį laiko nuoširdžiam žodžiui. Niekas jo nematė su
sierzinusio, pikto. Kiekvienam jis rasdavo žodį,kieKvienam 
nesvyruodamas ištiesdavo draugišką ranką. Kiekvienas 
lietuvis jam buvo brangus brolis,kiekvienas kuo nusivylęs 
jame rasdavo nuoširdžią užuojautą.

Api e amžinybėn išėjusius rašoma iškiliau, šviesiau , 
ryškiau. Apie Joną Kardelį dar nė vienas rašantysis ar 
kalbėtojas neparašė ir nepasakė perdaug, nes jo čia žemė 
je kiekviena išgyventa diena buvo skiriama vertingiausiam

Taip, kaip kiti, 
taip, kaip visi, 
augino dukterį Marcelės dėdė. 
O toji, visados rami ir paklusni,
neišgiedotas giesmes daugel metų kaupusi savy,tikslui - kad tėvynėje būtų geriau ir gražiau gyventi kiek
vieną birželio baltą popietę 
'akštingala pragydo..

Daugi altui turizmas

( Cette annonce ėst traduite par 
"Nepriklausoma Lietuva")

Eddy Toussaint šokio kompanija 
yra davusi spektaklius, susilaukusius 

aukšto įvertinimo visoje Kanadoje.
Nenuostabu I 

Eddy Toussaint priklauso 
k - etninei grupei, kuri prisideda 
IBį-l prie kanadiškos kultūros polėkio.

Būti kanadiečiu 
pakalbėkite su Eddy Toussaint!

Daugiau informaciją gausite 
susisiekę su valstybės 
sekretoriatu savo apylinkėje 
arba parašydami:

Section "M"
Secretariat d'Ėtat
Ottawa K1A0M5

■ Multiculturalisms
■ Canada

Hon. David M. Collenette 
Ministre d'Ėtat

Multiculturalism
Canada
Hon. David M. Collenette 
Minister of State Canada

vienam žmogui, kiekvienam lietuviui.
Kada žvelgiame į prabėgusios istorijos lapus, matome,, 

kad kiekvienas laikotarpis lietuvių tautai yra davęs asme - 
nybes, kurių nors ir nebeturime, bet jos tartum žiburiai , 
atsispindi iš praeities ūkanų. Buvo laikotarpis, kada buvu
sių dvarų baudžiauninkas, lietuvių tautos palikuonis, šimt
mečiais išnešiojęs prigimtąją kalbą, išdrįso sukilti- išeiti 
į laisvės kovą. Dr. Vinco Kudirkos VARPAS kalbėjo jų kal
ba, atsirėmė į beraščių ar mažai raštingų, persekiojamųjų
knygnešių generaciją. Liaudis šviesėjo. Šis sąjūdis ir pra
dėjo vadintis Varpininkų arba Liaudininkų sąjūdžiu.

Laisvės kovos sūkuriuose Jonas Kardelis, pats kilęs 
iš gilaus kaimo bakūžės, negalėjo likti neutraliųjų pusėje. 
Spaudai tebesant uždraustai, Vilniuje jis lanko karišką me 
dicinos mokyklą (buvo likę tik 2 metai iki jos baigimo), bet 
tuo pat metu nelegaliai gauna ir platina lietuviškąją spau
dą. Laisvalaikiais priklauso nelegalioms lietuvių draugi
joms, mokosi muzikos ir pats organizuoja muzikinius liau
dies ansamblius.

Po Pirmojo Pasaulinio Karo Jonas Kardelis grįžta 
Lietuvon, kurį laiką dirba Zarasų ligoninėje, kaip gydytojo 
padėjėjas. Tame laikotarpyje sukuria šeimos židinį - ve
da Elzbietą Raciborskaitę, kuri dirbo kaip gailestingoji 
sesuo tuo metu.( Ji liko viso jo gyvenimo palydovė ir pa
galbininkė, buvo užsipelnusi Lietuvos Operos primado
nos titulą ir ilgus metus dainavo ir mokė dainavimo išei
vijoje.).

Netrukus J. Kardelis išrenkamas didele balsų daugu
ma į STEIGIAMĄJĮ SEIMĄ. Gyvendamas Kaune, jis pa - 
skęsta darbuose ir pareigose. Išrenkamas nuolatiniu Sei
mo sekretoriumi, dirba "Lietuvos Žinių" redakcijoje ir 
stipriai įsijungia J Lietuvos valstybės kūrimo darbus. Tuo 
pat metu Elzbieta Kardelienė studijuoja muziką ir baigusi, 
tampa pirmaeile Lietuvos Operos soliste.

Okupacijų metais žurnalistai, kurie sutikdavo bent kiek 
įsijungti- patarnauti okupantui, buvo geriausiai atlyginami 
ir J. Kardelis gaudavo gražiausių pasiūlymų, bet jis pasi
rinko savo kelią nedvejodamas. Neturėdamas net šiltesnio 
žieminio rūbo, jis dirbo bevardžių žmonių gretose be jo - 
k o atlyginimo.
Jis redagavo didžiausiu tiražu išeinantį pogrindžio laik - 
raštį "Nepriklausoma Lietuva".

Išeivijoje Jonas Kardelis irgi stovėjo paprasto, eilinio 
žmogaus pusėje. Jis suprato jų rūpestį, jų siekius, jų širdį. 
Jis kalbėjo visiems suprantama kalba. Nekaitaliojo savųjų 
pažiūrų. Jaunystėje priklausė Liaudininkų- Varpininkų i - 
dėjoms, jų laikėsi ir toliau, nebūdamas fanatiku. Iki pasku
tinės gyvenimo valandos niekados nesmerkdavo kitų žmo - 
nių įsitikinimų, neteisdavo žmogaus. Pirmoje eilėje, kiek
vienas lietuvis jam buvo brolis. Niekas šioje žemėje jam 
nebuvo arčiau širdies, kaip troškimas tam broliui lietu - 
yiui ir Lietuvai laisvės.

Prabėgo 15 metų nuo ano paskutinio atsisveikinimo. 
Prabėgs dar daug metų. Mūsų nebebus. Tik praeities už
rašus jeigu kas tyrinės, gal atras, kad būta ir tokių žmo - 
nių, kurie nesavanaudiškai gyveno ir dirbo vienai Aisčių 
giminės šakai- lietuvių tautai. Vieno jų vardas buvo Jonas 
Kardelis. l. Girinis

•
• ............ "Nepriklausoma Lietuva", turėdama prieš akis ir
krikščioniškąjį dėsnį - "Mylėk artimą, kaip pats save" ir 
humanistinį - "Nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau būtų 
daroma" eis lietuvių vienybės keliais kaip to reikalauja ir 
mūsų Tautos Himnas: "Vardan tos Lietuvos".

IŠ JONO KARDELIO VEDAMOJO

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
f IŠ SPAUDOS

PANEVĖŽYS SPECIALIZUOJASI 
STIKLO PRAMONĖJE

Panevėžio stiklo fabriko 
gaminiai- stiklo blokai ir 
langų stiklas-eksportuojami 
1 Angliją, Prancūziją,R. Vo
kietiją ir kitur.

Įmonė "Ekranas" Panevė
žyje taip pat gamina gerai 
visur Įvertintas kino ir TV 
ekrano pramonės dalis. Čia 
gaminamas ir lietuviškas 
kristalas.

Gera gaminių kokybė pri
klauso nuo vartojamo A nykš
čių apylinkių smėlio, naujau
sių techninių Įrengimų ir 
svarbiausia, žmonių kruopš
tumo ir kantrybės.

Stiklo pramonės technikos 
specialistus ruošia Kauno 
Politechnikos Institutas /pa- 
vadintas Antano Sniečkaus 
vardu/.Dalis technologų spe
cializuojasi aukštosiose mo
kyklose, Įvairiose SovT Są - 
jungos respublikose.

LIETUVIŲ POEZIJA 
ANGLIŠKAI

Maskvos knygų leidykla 
’’Raduga”išleido lietuvių po
ezijos, verstos Į anglų kalbą, 
knygą, pa vadlntą”The Amber 
Lyre. 18- 19 Century Lithu
anian Poetry”.

Š ioje antologijoje yra virš 
1OO eilėraščių, 55 poetų. Į 
anglų kalbą vertė Lionginas 
Pažūsis, Dorian Rottenberg, 
S.Roy ir Peter Tempest.

Antologijai medžiagą pa
ruošė Lietuvos Rašytojų Są
junga, kompiliavo ir biogra
fines žinias paruošė Vytau - 
tas Kubilius. A ntologija pra
dedama Kristijono Donelai
čio kūriniais, baigiama One 
Baliukonyte /gim.1948 m./.
KAIP VERTINA DARBININKUS

Nuo 1981 m. yra persekio
jama Telšių kultūroj'Mo
kyklos koncertmeisterė E'i'- 
ta Vasauskienė, nes KGB su
žinojo, kad ji retkarčiais 
Telšių Katedroje groja var
gonais. Prieš pat 1981 m. 
Kalėdas rajono vykdomojo 
komiteto patalpose ji buvo 
Įspėta, kad Švenčių metu ne
grotų Katedroje. Pavaduo
tojas Jankus grasino Va- 
sauskienei: ” Jei ir toliau 
vadovausi Katedros chore
liui, neleisime dirbti Kultū
ros Mokykloje. Pati pasirink 
- arba Mokykla, arba eik 
dirbti Į bažnyčią”. Nieko ne
padėjo Z. Vasauskienės aiš
kinimas, kad Katedroje ji 
groja laisvu nuo darbo metu.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE )
Kadangi Z. Vasauskienė ne
atsisakė pagroti Katedroje, 
nuo 1982 m. rugsėjo 1 d. jai 
buvo perpus sumažintas va
landų skaičius Kultūros Mo
kykloje, o nuo 1933 m. gegu
žės 1 d. atleista iš darbo, 
"kaip nevykdanti komunisti
nio darbo uždavinių". Be to , 
Z. Vasauskienė buvo kalti
nama kam lankosi atlaiduose 
ir Panų Kalne. Pastaruoju 
metu jai nebeleidžiama tęsti 
studijų Klaipėdos Konserva
torijos neakivaizdiniame 
skyriuje.
LIETUVIŲ FILMĄ
LAIMĖJO DIDŽIĄJĄ PREMIJA*

Lietuvių Filmų Studijos 
direktorius A. Puipa laimė
jo didžiąją premiją už filmą 
" Moteris ir jos keturi vy
rai". Danų rašytojo H. Drak- _ 
man* o scenos veikalo skriptą 
filmai parašė ir režisavo A. 
Puipa. To filmo aktorė J. O- 
naitytė gavo specialų žyme- 
nĮ už geriausiai atliktą mo
ters vaidmenį. Filmuotojas- 
J. Tomaševičius.

PLEČIA PREKYBA( SU 
DANIJA

1932 m. Į Daniją Lietuva 
eksportavo prekių už virš 1 
mil. rublių vertės-Vilniaus 
šlifavimo staklių, "Žalgirio" 
staklių gaminius, metalo 
pjovimo stakles, kuro apara
tūros dalis. Už tai iš Danį - 
jos gaunama veislinių gyvu
lių, žemės ūkio Įrengimų.

IŠ kultūrinės pusės-kon
taktus palaiko Vilniaus ir 
Ornaus universitetų moksli
ninkai lingvistai. Pasikeičia
ma parodomis. Neseniai 
Sov. Sąjungai surengus pa
rodą Danijoje, buvo progos 
pasirodyti Lietuvai su "Tri
mito" orkestro koncertais , 
Vilniaus Modelių Namų nau
jų madų kūriniais.

(Žinoma, svarbu prieš ki
tus pasirodyti, ypač kitose 
valstybėse. Kad tie visi 
naujos mados rūbai pir - 
miausis pakliūna pas aukšto 
rango politinius veikėjus- 
nesvarbu, nors apatinių bal - 
tinių, rankšluosčių ir kitų 
civilizuotam gyvenimui bū
tinai reikalingų dalykų dar 
vis neužtenka, nors lietuviai 
ir darbštūs...).

FILMĄ APIE DARIU IR GIRĖNĄ 
"Skrydis per Atlantą "fil

mą susukta Vilniuje, minint 
Dariaus ir Girėno skrydžio 
5O-metĮ, priimta skirstyti 
sąjunginiam filmų ekranui.

buvo Rietavo agronomijos mo-
PIRMASIS LIETUVIŠKAS KALENDORIUS

Laurynas IVINSKIS 
kyklos mokytojas, kuriam rūpėjo plačiausiai paskleisti tos
mokyklos mokslą.

Pirmajam lietuviškam kalendoriui išleisti jis pasisko
lino pinigų iš Rietavo dvaro savininko Irenejaus Oginskio. 
Nuo 1846 iki 1851 metų Ivinskis kalendorius leido pats, už 
jų spausdinimą atsilygindamas Adomo Zavadskio spaustu
vei Vilniuje (spaustuvininkas Ivinskio kalendoriaus leidi - 
mą užvilkindavo, vengdamas konkurencijos kalendoriams 
lenkų kalba). Vis dėl to lietuviški kalendoriai plito, jų ti - 
ražas didėjo. Matydamas iš to būsiant pelną, A. Zavads
kis savo lėšomis apsiėmė leisti lietuviškus kalendorius 
ir Ivinskiui atlyginti už darbą.

(IŠ"Lietuvos valstiečių istorija")

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

AA CENTRINĖS ; 
Montreal 
Ottawa 
Toronto 
Hamilton
JEIGU

273-7544
523-9977

489-3693
522-8392

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

ATEIK I LIETUVIU A. A. (ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPES* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

ARBA SKAMBINK MUMS:
366-2548 ( namų ); 489-5391 (darbo);

Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768—9606 ;
JONUI R.: 337-8637

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tei.: 669—8834

1984.11.16

T. VALIUS Žvejys. Medžio raižiny*

L. D-LAS
LAŠININIS I GIRIA IŠVAŽIAVO u

Tokia, matyt, jau buvo mano laimė ar nelaimė,tikrai 
ir pats pasakyti negaliu,,kad vieną dieną abu mano tėvai 
nutarė mane ponu padaryti. Jei jau tikru ponu ir nepasi
sektų, tai nors baltarankiu. Taip ramiai ir netikėtai buvo 
išspręstas mano likimas. Vieną rudenio dieną, su di
dele medine dėže vežime,tėtis išgabeno mane Į gretimą 
apskrities miestelį mokytis,ligi ponu tapsiu. Pravažiuo
jant pro kaimyno Baltraus trobą, dievobaiminga moterėlė 
mane peržegnojo ir palinkėjo Dievo palaimos ir dar pra
važiuojantiems girdint, sakė savo vaikams;

-Žiūrėkit, vaikeliai, matote tas Šimkaus Pranys dau
giau kaime purvo nebe mindys, greičiausia bus kunigėliu ar 
ponu. Jei kada ir parvažiuos tėvų aplankyti,bus su sutana 
kunigėlis ar baltomis rankomis ponas. . .

Jau reiškia aiškiai,kad vieno malonumo- purvą min
kyti- dar nepradėjus mokslo, netekau. Dėl to purvo, tai 
tiek tos ir bėdos, vis kaip nors apsieisiu. •

Tik privažiavus miestelį ir pradėjus ratams Į grindi
nio akmenis trankytis, o bažnyčios bokštui metant per 
miestelį savo ilgą šešėlĮ mama, pasimeldusi ir perdėjusi 
kryžiaus ženklą mano krypti n, liūdnu ir prašančiu balsu 
mane pamokino;

-Paliksime tave,vaikeli,vieną mieste. Būk paklusnus 
ir geras. Klausyk savo mokytojų ir vyresniųjų. Svarbiau - 
šia, nepamiršk Dievo, kad ir kažin kokios bėdos bebūtų.

Po to pasakymo, arčiau prie sūnaus ausies prisikišusi 
tėčiui irgi prie jo pasikreipus,aiškiai skiemeniuodama,pa
sakė; " Klausyk, mielas vaikui i ir gerai Įsidėmėk, sakau 
tą,ką gyvenimas yra jau daugelį pamokinęs;saugokis ugne- 
las.mergelas ir undenelia, tada ir Dievulis tave palai
mins".

Tie trys pratęsiami žodžiai ir dar pilnai tarmiškai iš
tariant, buvo kaip paminklinė uola padėta po mano gyveni
mo kojų. Kokių nors prieštaravimų, savaime aišku,būti 
negalėjo. Negi svetimi mokė ,- o tikri tėvai,bet kadangi 
jau veik pradėjau ruoštis būti tikru žmogumi, gal būt ir 
pačiu ponu, tai išdrĮsau mamą švelniai pataisyti,kad ar 
negeriau būtų saugotis velnio, o ne kokios tai nieko blogo 
nedarančios "mergelas".

- Klausyk tėvų, sūnau, - rūsčiai iškošė mama. - Dievą 
tikint, velnio nereikia bijoti, nes jo prisiųstas Angelas sar
gas jį nuo tavęs visada Į šalį nublokš,bet ir Dievas nuo 
mergelas neapsaugos. Tą nelaimę nuo savęs gali atitolinti 
tik pats jos pasisaugodamas. Nežinai, vaike, - dar pridėjo 
su rūpesčiu mama, - kokie dideli ir turtingi ponai, susidė
ję su mergoms, didžiausius dvarus praūžia ir išeiha su 
terbomis šunų lodyti. Kartais ir pašventintus žmones jos 
iš kelio išveda, nebėra ir kalbos apie tokius,kaip kad mes, 
baigė pamękymą nusisukusi mama.

Kiek, rodos ,čia seniai - lyg vakar- visa tai buvo! 
Žiūrėk, jau ta nelemta metų našta visai gerai pasidarbavo
ir prislėgė, ir nulenkė pečiaus. Pamažu,kažkaip ir tie pas 
nikai pasidarė nebereikšmingi; visokiausio maisto krautu
vės pilnai prigrūstos tik ir laukia tavęs. Pensiją be miau
kimų visada laiku išmoka, - valgyk, gyvenk ir norėk! Kada 
dirbti nebereikia, to laiko marios atsiranda. Vaikštai,val
gai ir vėl vaikštai. Visai panašu Į anksčiau nupieštą balta
rankį poną, ir gana. Rodos, viskas taip būtų visai gerai, 
jei ne tie visokį negerumai tave kaip žvirbliai pasėlĮ api - 
puola. Tas nelemtas svoris vienam širdelę pradeda var - 
ginti, dusulys kamuoti,kitam visokios šunybės Į nugarą Į- 
simetė,dar trečiam kitos bėdos neduoda ramybės to auk - 
sinio amželio sulaukus,ir kuo tolyn ,tuo aiškiau pradeda 
Anapilio kvapu atsiduoti. . .

Didžiausia laimė,kad laiku Įsisteigė mūsų Auksinio 
Amžiaus Klubai. Žmonės sueina,pasikalba,bėdas išrokuo- 
ją ir va, jau Klubo valdyba sužino kuo daugiausia ir grei
čiausia jiems galima padėti ir patarti.

Montrealyje šį kartą buvo susirūpinta rasti mitybos 
srities žinovą, kuris galėtų visiems paaiškinti,kokią svar
bą turi maistas ir jo paruošimas vyresnio amžiaus žmo - 
nėms. Pasakyta,pasitarta ir padaryta. Spaudoje ir para - 
pijos biuletenyje aiškiai nustatyta diena ir valanda, kada 
bus numatyta paskaita. Paprašyta, ją apsiėmė skaityti 
baigusi toje srityje specialų mokslą Kristina Kličiūtė,Inos

UETUVISKA RADIO 

PROGRAMA

VE/ORoOžlAI
HERMAN

*A? tikuosi, kad tu esi geras plaukikas, 
nes as beveik nemoku plaukti?

ir Algio Kilčių dukra. Jau savaitę prieš paskaitą,suintere
suotieji Auksinio Amžiaus Klubo RŪTA nariai ruošėsi ir 
svarstė,kokius klausimus iškelti po paskaitos. Štai, vie
nas turėjo pasiraugęs didelę statinę kopūstų, kitas prisi - 
rūkęs atsargą seno tėviškės kvapo lašinėlių, trečia s dar ki- 
kitoniškų gudrybių, tarėsi, ką su jais daryti, jei taip pas - 
kaltininkė pasakytų, kad jų negalima daugiau'jam naudoti . 
Jei taip, kur juos padėti, negi taip ir išmesi? Galų gale 
ir tokiais atvejais rasta išeitis ir nutarta blogiausiu atve
ju suruošti bendrus pietus ir visiems pasivaišinti.

Į paskaitą suėjo anksčiau, negu paprastai. Seselei pa
skambinus, apačioje esanti talpi salė bematant buvo pripil
dyta. Susispaudus,veik visi sutilpo ir nekantriai laukė. 
Greitai pasirodė ir pati paskaitininkė. Liekna, jauna,blon
dinė, jaunutė ir malonaus veidelio mergaitė. Visi sužiuro 
ir savyje klausė,kokia kalba ji skaitys tą paskaitą. Galų 
gale Kristina, peržvelgusi salę ir lengvai nusišypsojusi, 
visų džiaugsmui ir kartu nustebimui pradėjo švelniu bal
seliu, aiškiais trumpais sakiniais,puikia lietuvių kalba. Iš 
pat pradžios buvo aišku,kad dėstomąjį dalyką gerai žino ir 
buvo gerai pasiruošusi paskaitai. Labai gražus ir tikrai 
pagirtinas kalbos švarumas, visus ir kritiškiausiai galvo
jančius, pralinksmino, nes nė vieno "sulietuvinto" angliš
ko žodžio savo visoje kalboje visai nepanaudojo. Jai bai - 
gus, gausiai pasipylė klausimai , Į kuriuos Kristina nuo - 
širdžiai atsakinėjo.

Po paskaitos skaniai paruošti sumuštiniai ir karšta ka
vutė buvo pasidalinta su girdėtais pamokymais ir gautomis 
žiniomis, vertė aptarta. Bendroje išvadoje,klausytojai to - 
kia suruošta paskaita labai buvo patenkinti ir dėkingi Val
dybai. Kartu laukia ir daugiau panašiomis temomis prane
šimų. Džiaugėsi kopūstų raugintojai ir mėsos rūkytojai , 
nes matyt paskaitininkė jų kategoriškai neuždraudė ir lei
do po truputį viską valgyti, priklausant nuo sveikatos stovio 
Gailėjosi tų,kurie tikėjosi tuos kopūstus sunaikinti prie 
bendro stalo.

Dar kartą tenka labai nuoširdžiai padėkoti paskaitinin
ke! Kristinai Kličiūtei už taip naudingą ir gražiai lietuviš
kai paruoštą paskaitą.Ačiū.

Paskutiniu laiku Klubo Veikla labai pagyvėjo. Kiekvie
ną trečiadienį ir po pamaldų sekmadieniais vyksta įvai - 
riausi tarpusavio seminarai,kartais tokiomis temomis,kad 
tikrai stebėtis reikia tų sakysim fantazijų turtingumu ir Į- 
vairumu. Reikia tikėtis ir apie tai ką nors savo spaudoje 
pamatyti.

Girdėti, vyksta ir svarbūs valdybos posėdžiai nau
jiems dideliems projektams aptarti, bet kol kas jie visuo
menei dar neskelbiami.

1984 metų 
EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ

GEGUŽĖS 10 d. ir BIRŽELIO 28 d.

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU

- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

TAIPGI MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS !

■ ■■ ■ .... 1 ■ .

KELIONĖS LĖKTUVU Į MIAMI $ 275 .-
į PARYŽIŲ $ 588. -

Kelionių reikalais kreiptis:

ADRIA Voyage Inc. .
4159 St. Lawrence Blvd.
Montreal, P.O. H2W 1Y7 

31 METŲ PATYRIMAS KELIONIŲ PATARNAVIME !
TEL.: (514) 844-5644

5 psi.

5

5
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Iš kairės: dr. Eimutis Jonas BIRGIOLAS-LB Toronto Apylinkės Pirmininkas; Laima JANUŠAUSKAITĖ 
ir Rima Z A V Y T F • ’’Volungės*1 choras; Laima J AN UŠAUSKAITĖ — baleto šok ėja, VI. KAZLAUSKAS — 

šoka solo ’’Medžioklės ” šokį; jaunos kanklininkės: Gailė SALTMIRAITĖ, Dalia TUNAITYTĖ 
savanoris — kūrėjas ir Hilda LASIENĖ — Geliu įteikėja.

AR BUVO VERTA STATYTI $6 MILIJONŲ PASTATĄ?
/tęsinys/

Pasiteiravus,kas tą dideli 
pastatą ’’Vilnius Manor ” 
taip gražiai tvarko,atsaky - 
mas- Henrikas Adomonis , 
Toronto Pensininkų Klubo 
pirmininkas.Jis buvo ir sta
tybos komiteto vedėjas, ir tų 
visų reikalų bei darbų or
ganizatorius. Yra dar nevi
sai pilnai sutvarkytų bend
rųjų patalpų; atrodo, kad 
trūksta lėšų. Tam reikalui

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: m 
8/2% už 90 dienu term, indėl. S 
8%% už 6 mėn. term, indėlius S
9 % už 1 mėty term, indėlius S 
9%% už 2 mėty term, indėl. s 
9'/i% už 3 metų term, indėlius S
10 % už pensijų planą 
9 % už namų planą
8 % už specialią taup. s-tą S 

už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

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 morfgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieny 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.- 
nuo 10 y,r. iki 8 v.v.; šeštadieniais - nuo 9 v.r, iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. eTELEFONAI: 532-3400 
M6H 1A8_______________________ •_____________ 532-3414

AKTYVAI - VIRŠ 23 MILIJONŲ

KASOS VALANDOS
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

MOKA UŽ:

90 dienų term, indėlius ... 8 ?< 
180-185 d. term, ind........ 8% %

Term. ind. 1 metų............ .8 %%
10 — 8 s Term. ind. 2 metų............. 9%%
10-8 E Term. ind. 3 metų......... 9 % %
9 — 1 E Pensijų s—tą,...................... 9 %
9-12:30 f Spec. taup. s-tą........  7%%

= Taupomąją s-tą...... . f
DUODA PASKOLAS: = Depozitų-čekių s-tą... 6 %

Asmenines nuo............. 12 %
MortgiČius nuo ... 10-12 %

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIĄ SEKMADIENIAIS 9:30 r.-1 v.r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(traveler's cheques). Neimamo mokesčio uŽJiraSytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU I

ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 1691 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. pakaro. , 

SKAMBINKITE : 487-5591

s, 6 psl.

buvo per spaudą prašoma 
aukų iš tautiečių ir organi
zacijų. Be abejo, sumanus 
pirmininkas nugalės ir tas 
kliūtis ir gal būt, neužilgo , 
torontiečiai bus pakviesti 
iškilmingoms įkurtuvėms.

Nors šitie ’’Vilniaus Rū
mai” dar ” nepakrikštyti", 
bet jau pirmasis pokylis bu
vo įvykęs : Naujieji Metai 
buvo gražiai sutikti, suruošti

PARAMĄ
IMA: 

už asm. paskolas nuo 11%% 
už nekilnojamo turto paskol. 

(mortgages) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................. 10%%
2 metų ..utauiui H %
3 metu .....u;i....!2 % 
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ai 3 metų..; 9%% 
(variable rate)

Ottawadaugiausiai savųjų gyvento
jų. Dabar, po pirmojo pavy - 
kusiobandymo nebaisu ruoš
ti ir antrąjį- įkurtuvių balių, 
nes pasirodė,kad yra geras 
susiklausymas ir pagalba 
netik iš moterų pusės,bet ir 
iš vyrų. Gyventojai noriai 
prisidėjo darbu bei patari - 
mais. Tai liudija gerai su
ruoštas Naujų Metų parengi-N.Trečiokienė 
mas. Yra pajėgių ir prity- S. Danaitienė 
rusių moterų,kurios mielai a. Morkūnienė 
kepė kalakutus ir tortus, o 
kitos /ir kiti/padėjo salės 
papuošime. Atrodo, bemaž 
visi pajuto, kad dirba ne sve
timiems, bet sau, savo pas - 
tato bendram reikalui. Jei 
taip seksis ir toliau, šių Na
mų gyventojai įgaus nuosa
vybės jausmą, ir bus švari ,
maloni bei rami vieta vyres
nio amžiaus sulaukusiems 
lietuviams pragyventi jų auk
sinio amžiaus, laisvas nuo 
rūpesčių dienas. Tokio pa
stato seniai pasigedome.

Kadangi šie Namai daugu
moje apgyvendinti pavienių 
asmenų, reikia tikėtis, kad 
susikurs ir naujų šeinių. Ki
tataučių pensininkų namuose 
pasitaikančios vestuvės jo
kia naujiena.

Iš šalies žiūrint, "Vilnius 
Manor"-’’Viiniaus Rūmai"y - 
ra lietuviams visais atžvil - 
giais tinkama gyvenvietė . 
Reikia tikėtis,kad ir likusie
ji butai bus lietuvių išnuomo
ti, ir nereikėtų įsileisti ki - 
tataučių.

Galima tvirtinti, kad sta-
tybos komitetas neveltui įdė
jo daug darbo ir pastangų, 
pradėję beveik iš nieko,kol 
šis pastatas, nugalėjęs daug 
nenumatytų kliūčių, iškilo vi
su grožiu. Ir taip toji didelė, 
milijoninė paskola apsimo
kėjo rizikuoti, nes bus iš ko 
ją apmokėti. "Vilnius", atro
do, pateisins visų lūkesčius, 
net irtų pesimistų,kurie ne
tikėjo šio projekto įgyvendi
nimu. Bu v.

VYRU BŪRELIO KADENCINIS 
ATSISKAITYMAS

Toronto Lietuvių Namų 
Vyrų Būrelis, įsisteigęs 1976 
m. sausio mėn. 16 d. įžengė į 
9-sius savb veiklos metus. 
Metų skaičius nėra didelis , 
tačiau to Būrelio vyrų veik
los sąrašas yra gana ilgas . 
Skaitantieji lietuvišką spau
dą, patys gali spręsti ir ma
tyti, kad Būrelio veikla nėra 
uždara-ji apima visus lietu
vius.

Vyrų Būrelis rengia sto
vyklas, gegužines, prisideda 
prie " Karavano " rengimo, 
rengia koncertus, paskaitas, 
metinius balius. Vienoje va
saros stovykloje kultūrinės 
programos atlikimui buvo 
pasiskolinę iš Būrelio na - 
rio A . Bričkaus pianiną, kurį 
nusigabeno į lietuvišką "Pa- 
langą’’Kanadoje,. Vyrų Būre
lio narys J. Varčius reda
guoja biuletenį "Lietuvių Na
mų Žinios", kuris su kiek
vienu nauju numeriu išeina 
vis geresnis ir gražesnis.

įsisteigus Būrelis netru
kus - 1977.1.29 d. surengė 
pirmą savo metinį vakarą-

15 kairės:

ir K.
Povil ionierrė

.OTTAWOS APYLINKĖS NAUJŲ METŲ SUTIKIMO POBŪVIO RUOŠĖJOS 

I Nuotr. J. V. Danio

NAUJŲ. METŲ SUTIKIMAS
Apylinkės Valdybos su

ruoštas Naujų Metų sutiki
mas įvyko Kazės ir Algio 
Povilonių sodyboje Rich- 
monde apie 30 km nuo Otta- 
wos. Jau keleri metai nebū
davo surengtų naujų metų 
sutikimų, nes nepakakdavo 
dalyvių Šį kartą susidarė 
gražus norinčiųjų būrys, pa
kankamas suruošti bendrą 
sutikimą.

Pobūvio vaišių paruošimui 
vadovavo K. Povilonienė, N. 
Trečiokienė, A. Morkūnienė 
ir S. Danaitienė. Prisidėjo ir 
kitos bei kiti prie bendro pa
rengimo ir muzikęs, ir prie 
labai geros ir linksmos Šei1- 
myniškos nuotaikos ir tik 3- 

balių, kuriame programą at
liko jaunimo tautinių šokių 
grupė "Atžalynas". Būrelis 
didelį dėmesį kreipia Į lie
tuvių jaunimą. Paskutiniu 
metu yra net įsteigęs jauni
mui stipendiją.

Š id straipsnelio tikslas 
nėra iškelti smulkiau jų 
veiklos įvykdytus ir numa - 
tytus užmojus,bet tik trum
pai pranešti,kad dabartinės 
valdybos, kurią sudarė B. 
Laučys - pirm. Z .Rėvas 
-vicep., J. V. Š imkus-ižd. 
L.Duda-sekr. ir A. B or - 
kertas - ūkio reikalams, 
kadencija baigėsi.

Ta proga š. m. vasario 5 d. 
sekmadienį įvyko Būrelio 
susirinkimas, kuriame vai - 
dybos nariai skaitė savo 
veiklos pranešimus ir išrin
ko naują Vyrų Būrelio vąldy - 
bą,kurią sudaro V,Kulnys , 
V. § imkus,A. Borkertas, H. 
Chvedukas ir B. Stundžia.

Revizijos Komisija liko ta 
pati;V. Petraitis, L. Girinis - 
Norvaiša ir K.Daunys. Susi
rinkimui pirmininkavo Jonas 
Varanavičius sekreto
riavo H. Chvedukas.

Vyrų Būrelio metinio su - 
sirinkimo proga tenka paste
bėti, kad Būreliui priklauso 
vyrai įvairių politinių pa - 
žiūrų ir skirtingų tikybų. Jie 
visi siekia-Lietuvai laisvės.

Vykstant susirinkimui .Bū
relio nariai pagerbė prieš 
virš metus mirusį darbštų ir 
veiklų Būrelio narį a. a. Ani
cetą Lukošių, kuris vi
sada, be jokių išsisukinėji
mų prisidėdavo prie kiekvie
no lietuviško parengimo savo 

4 v. ryto nutarė skirstytis 
namo.

Įžengiant į Naujus Metus , 
trumpą linkėjimo žodį pasa
kė Apylinkės Valdybos p-kaš 
J. V. Dany s. Prisiminė 
prieš 24 metus rengtą Naujų 
Metų sutikimą irgi šeimy
niškoje nuotaikoje, ir kaip 
per tą laiką tada buvę jauni 
dalyviai, jau pasidarė šiek 
tiek vyresni.. .

Jausmingus žodžius pasa
kė ir kun. dr. V. S k i 1 a n- 
d ž i ū n a s, ilgametis Otta
wos Misijos kapelionas.

Laikas greitai bėgo pasi
šnekant, šokant, vaišinantis 
skaniai pagamintais valgiais 
ir skanumynais. Atsilankė 
ir svečių iŠ kitur:p p- Švil - 

darbu ir kitais gabumais.
Jis buvo nuoširdus "NL" 

savaitraščio rėmėjas ir nuo
latinis bendradarbis.Gaila , 
kad Aukščiausiojo nebuvo 
jam leista ilgiau šioje aša
rų pakalnėje su irumis pa
bendrauti. Jame Toronto LN 
Vyrų Būrelis neteko vieno iš 
darbščiųjų savo veikėjų. Bū
relio vyrai neužmiršta savo, 
iškeliavusių į Anapilį Būre - 
lio draugų.

Š iais metais numatyti Bū
relio renginiai yra:kovo 17 d. 
-uždaras renginys;liepos 15 
-gegužinė,rugsėjo 4-1*1 d.d. 
Lietuvių Namų poilsio sto
vykla ir spalio 22 d. -rudens 
koncertas-vakaras.

Be tų pagrindinių, bus kiti 
proginiai. Susirinkime daly

HD E CU E D INSURANCE &
K t O H Ei Bl 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. r 7 v. v. , leStadieniais 9 v.r. — 12 v.n.p.
Narys of “Better Business” Būro

INSURANCE
533-1121 Walter Daugini* 822-8480 

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

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

pai iš London, Ont. ir p. p. 
Jurkai iŠ Montrealio.
• VASARIO 16 d. MINĖJI
MAS bus švenčiamas vasa
rio 18 d. , Latvių Namuose . 
Paskaitą skaitys Vyt.A.J o- 
n y n a s iš Montrealio, te - 
ma :’’AUŠROS Poveikis Tau 
tiniam Atgimimui".

Koncertinę programą at
liks Ottawos Dainos Vienetas 
RAMUNĖLĖS, vad. Rūtai 
Š iūlytei. Pianinu gros Daiva 
Jurkutė ir Jonas B ai - 
s e v i č i u s.
• DVYLIKTASIS BALTU 
VAKARAS šiemet įvyks Par - 
lamento Rūmuose vasario 
mėn. 22 d.

Vakarą globoja Par lame n- 
tarų Komitetas.

vavo 30 Būrelio narių. To - 
ronto LN Vyrų Būrelio veik - 
la yra pagrįsta ne pelno su
rinkimui iš ruošiamų rengi
nių, bet lietuviškai kultūrinei 
-visuomeninei veiklai plėsti 
ir jungti visus tautiečius 
bendram visų lietuvių sieki - 
mui- prisidėti Lietuvai at
gauti nepriklausomybę ir 
laisvę.

Tai veiklūs savanoriai vy
rai, kurie vietoje 1 praleidus 
kiekvieną vakarą nevaisingai 
laiką prie sveikataikenkian - 
čio "skystimėlio",savo veik
los ”plytelėmis’’kuria lietu - 
viškosios išeivijos istorijoje 
šviesesnius lapus. Tautie - 
čiai, norintieji prisidėti prie 
Vyrų Būrelio, yra mielai 
laukiami.

Stepas V a r anka

* Namu-Gyvybės
* Automcbilią
* Komerciniai

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

Tel, 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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"nontreal
Maloniai kviečiame atsilankyti į 

Mergaičių Choro "Pavasaris” ruošiamas

UŽGAVĖNES
KAUKIŲ BALIŲ

1984 m. kovo mėn. 3 d. 7 vai. v.

AUŠROS VARTŲ SALĖJE
• Linksmos, geros nuotaikos dainų pynes
• Premijų Įteikimas 3 geriausioms kaukėms
• Tradicinė Užgavėnių vakarienė, Loterija, Baras
• Puiki muzika — pritaikyta jaunimui ir vyresniesiems
BILIETAI: Suaugusiems-$ 10.00 (bekaukiu)

Kaukėms ir moksleiviams — $ 5.00
" PAVASARIS" 

xeoooooooeooeeopeeooooooeooeoeoeoneeeeooeeeee

PADĖKA

Advokatui VIKTORUI RUDINSKUI reiškiame 
labai širdinga padėką už labai sąžiningai 
atlikta darba - *■ <.

E. ir J. PAUNKSNIAI 
V. ir J. JOCIAI

1983 — Čl Al SI Al S METAIS HAMILTONIEČIAI AUKOJO 
TAUTOS FONDUI

Po $ 200, - Hamiltono Apylinkės Lietuvių Bendruo - 
menės Valdyba, Hamiltono DLK Algirdo Šaulių Kuopos 
Valdyba; $ 150, - Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperaty - 
vas TALKA; po $ 1OO,- Hamiltono Lietuvių Medžiotojų- 
Žūklautojų Klubas GIEDRAITIS, Hamiltono S LA 72 Kuo - 
pos Valdyba; $ 50,-Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubo 
Valdyba; $• 40, -Hamiltono Lietuvių Katalikių Moterų D - 
jos Valdyba;

$150, - J.E. B.; $125, - A.A. Patamsiai; po $1OO, - 
K. Mileris, B.A. Steponavičiai, J.D Skaisčiai; po $ 75, - A. 
Obcarskis,A.F. Povilauskai; po $ 70, - J.E. Bajoraičiai, 
Al.D. Jankūnai,K. Mikšys,Ant, Mikšienė, St. S .Rakščiai , 
J. B. Sadauskai, J. Svilas; $65, - K. M.Kvedarai; po $ 60,- 
dr. B. Vidugiris, Pr. Z. Sakalai; $ 55, - J.A.Asmenavičiai; 
po $ 50,- P.G. Breichmanai, M, Lazdutis, Br.E. Milašiai, 
P. St.Ročiai, V.A. Januškos, J.E. Steibliai; $45,-V. E . 
Kairiai; $43į - V.Beniušis. po $40,- Br. G. Grajauskai , 
A. M.Garkūnai, P. St.Kanopos, Č, Tiškevičius,O. Z. Sįa - 
siuitai; po $35,- J. O. Deveikiai , L.E. Klevai, M. V. Š niuo 
liai.dr. V.Kvedarąs; po $30,- Br.Gelažius,Kl. Jurgelis , 
Tėv.kun. J. Liauba,K. L. Meškauskai, V. Narkevičius, M. J. 
Repečkos, J. Stankus,A. Mingėla, J. Lekutis, J.Raguckas , 
J.E. Bubniai, Pr.Kažemėkas; $ 27, - E. Maskwa; po $25, -
R. Bulavas, M.D. Jonikai Ant. Lukas, B. E. Pakalniškiai, A . 
St. Petkevičiai, P. Žulys, F. Urbaitis, B. Vengris, V. B. Mor
kūnai, Al. B. Juozapavičjai, J.R. Pleiniai, St. Labuckienė , 
J. Liaugminas, J. O.Adamiauskai , Z .A. Pulianauskaijpo po 
$20,- P.Armonas, J. Adomaitis, V, Agurkis, P. Budvydis,
J. Baran, L. Borusas, St.Dalius, J.A.Deksniai.K.E.Gudins 
kai, J. Grigalius, B. Mačys, V. Sakavičius, J. L. Toliai, J. J. 
Sakalauskai,R.A. Siručiai, Z.A. Stanaičiai, St. N. Senkai,
A. Tarvydas, J. M. Tarvydai,P. Vitienė.A.G. Vinerskiai, B.
B. Venslovai, L.A. Ulbinai,A. St. Verbickai, J. G. Krištolai
čiai, J. Kažemėkas, A. Keliačius, A. D. Kamaičiai, VI. Sau
lis, Al. V. Stanevičiai, P. Šeirys,G. Melnykas, P. Masys, J. 
E. Mažulaičiai.A. M. Pusdešriai, V. J. Pilkauskai, P. Plei- 
nys, j. s . Pyragiai,A.G.Repčiai, M. Juodis,Gr.E. Jasevičiai
S. B. Š ilgaliai, J. J. Stanaičiai, V. J. S vilai, J. Stonkus, P. 
E. Brasai,A. Muliuolis, V. B. Perkauskai, Z. Ad. Gedminai, 
Z. Stonkus; po $ 15, - A. Pareštys, Ig. Varnas, F.A. Pajers- 
kai,K. H. Norkai; po $1O, - V. Česna, Z .Didžbalis, Pr. T . 
Enskaičiai, Al.A.Erštikaičiai.A. J.Gedrimai, P.Girnius, 
V.Geležinis, Z. Gasiūnas,D. Gutauskienė, F. P. Krivinskai, 
St. Matulionis, M. Pike,E. Repčytė, St. Žvirblys, S. A. Ur - 
bonavičiai, J.Astas, V.Kezys, St.Kalvaitienė.D. Stukas ,
K. Skrabutėnas, V. S . Matukaičiai.E. Lengnikas, P. Lataus- 
kas.Alb. Lukos, A.E. Liaukai,Ad. Petraitienė.K.E. Simai
čiai, V.E. Stabingiai,A. St. Bukaičiai, J. L. Stungevičiai, J. 
A. Mačiukai, P.E.Gužai,Al.G.Grajauskai,Ad.Godelis,Al. 
Kudžmienė, P. T.Kareckai, J. L.Kriaučiūnai; $6,- Pr. Viz
baras; po $ 5,-P. Bobinas.G. B. Juodelės, V.Kežinaitis ,
L. D Macikūnai, Z. Rybij , St. Rulys, V. Venskevičius, J. 
Vaičaitis, S. Vyšniauskas, P. Abartis.

Dėkojame širdingiausiai visiems aukotojams už aukas 
mūsų kovai tikėdamiesi, kad ir 1984 metais mes visi vėl 
būsime dosnūs mūsų tėvynės reikalams.

Hamiltono Apylinkės Tautos Fondo 
Atstovybė

UŽGAVĖNĖMS ARTĖJANT
Nors ir dideli šalčiai bu

vo užklupę montrealiečius , 
tačiau PAVASARIO mergai
tės jų nelabai paisė.Raudo
nais, nuo vėjo nupūstais 
skruostais, skuba į repetici
jas, nes Užgavėnės artėja ir 
artėja, o su jomis ir KAUKIŲ 
BALIUS.

Prakaituodamos nuo dau
gybės atmintinai išmoktinų 
žodžių, jos ruošia linksmą 
programą. Nėra lengva visą 
repertuarą išmokti atminti
nai, nes dar ir pamokos 
spaudžia jauną galvelę. Ta
čiau jaunystėje viskas įma
noma. Su dideliu entuziaz
mu žvelgia mergaitės į ar
tėjančias U" pavėnes ir tikisi, 
kad montrealiečiai supras 
jas ir neapvils, ir įdėtą dar
bą įvertins savo gausiu atsi
lankymu.

Baliaus pelnas skiriamas 
tautinių juostų įsigijimui, 
kurios bus dėvimos scenoje, 
koncertų metu.

Šaunios šeimininkės pa
siruošusios pavaišinti vi - 
sus svečius tradicine vaka
riene: šiupiniu, kugeliu su 
kvepiančiais spirgučiais, 
bulvinėmis dešromis ir t,t.

Laukiama visų’. J. B.

• Šv. ONOS D-JOS Vaidy- 
dyba pasiskirstė pareigo - 
mis :El v-Krasovski p ~kė, 
M. Vaupšienė -vicep. , M 
Grinkienė-sekr. , O. Au - 
gūnienė - turto globėja, V. 
Venckienė-ižd. Anelė Ūsienė 
buvusi ilgametė p-kė, iš
vyksta iš Montrealio.

"NIDOS" KLUBO VAKARAS
’’Žiemos Vakarą" surengė 

Žvejų-MedžiotojųKl.ubas NI
DA š. m. vasario mėn.II d. , 
A V Parapijos saloje.

Vakarą atidarė ir jį prave
dė J. š iaučiulis. Programo - 
je gerai susidainavę pastro - 
dė solistai A. Paškevičienė 
ir A.Keblys. Pradėjo 3 due
tais ir publikai prašant, pri
dėjo dar vieną duetą priedo . 
Solistai padainavo kiekvie
nas po 2 dainas ir baigė vėl 
3 duetais ir dar vienu bisui . 
Akomponavo muz.Aleksand
ras Stankevičius.

Jaunasis muzikantas J. 
Rimeikis visą vakarą grojo 
šokiams akordeonu ir savo 
įrengtais scenoje orkestri - 
niais aparatais.

Vakarienę paruošė žinomi 
mūsų kulinarai J. ir St.Ri - 
meikiai, vaišindami svečius 
cepelinais ir žuvų paplotė
liais. Moterys prikepė ska
nių ir gausių pyragų.

Vyko turtinga loterija iš 30 
laimikių, veikė baras.

Menininkams gėles įteikė 
Rūta Rimeikytė.

Gaila,kad slidūs keliai ir 
didelė drėgmė atbaidė dalį 
žmonių nuo atsilankymo į šį 
pobūvį.Atvykusieji buvo pa
tenkinti maloniai praleidę 
vakarą dainų ir muzikos 
garsuose.

Š iuo metu NIDOS Klubo p- 
kas yra Antanas Žiūkas. 
Norint įstoti į Klubą, galima 
kreiptis pas jį ar į kiekvieną 
Klubo narį dėl informacijų.

d .

Edvardas ir Danutė Brikiai

K

;c:c

I
I SPECIALYBĖS:

• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMŠAS

495-90e AVENUE, LaSalle
365-1 143

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

I984.ll.l6

Liudas Rudzevičius padėko
jo visiems atvykusiems už 
dalyvavimą ir palinkėjo jau
niesiems gražaus bendro gy
venimo Ottawoje. Petras Bri
kis pasakė ilgesnį žodį,pasi
džiaugdamas lietuvaite mar - 
čia ir palinkėjo abiems lai - 
mės.

Vėliau svečiai nuvyko į 
Danutės 5 vyriausios sesers 
Onutės ir jos vyro Robert 
Murphy rezidenciją Pierre - 
fonds.kur visų laukė vėl ma
lonus pobūvis, šventiškas 
bufetas.

Jaunieji buvo išvykę 
vestuvinei kelionei į 
Yorką.

Sveikiname ’.
■ W-.4* hM •*»

PAMINĖJO VEDYBINĘ
SUKAKTI

Stasė ir Jonas NARUČE- 
VIČIAI šventė savo 30 metų 
vedybinę sukaktį. Jų duktė - 
rų- Gailos ir Romos,bei jos 
vyro Algio Lapino iniciatyva 
buvo surengtas siurprizinis 
pobūvis Romos ir Algio La
pinų namuose.

Sukaktuvininkai buvo nuo
širdžiai ir gražiai pasvei
kinti savo giminių ir artimų
jų būrio, kurį sudarė apie 30 
dalyvių. Jiems buvo įteikta 
bendra dovana, o muz. Alek
sandras Stankevičius tai 
progai sukūrė muziką,kurią 
pagrojo kasetės pagalba.

Į pagerbimą buvo atsilan
kę torontiečiai Rita ir Juo - 
zas Karasiejai, kurie viešėjo 
Montrealyje.

Pagerbimas praėjo labai 
linksmoje nuotaikoje. Pažy - 
mėtina.kad smagiai ir daug 
dainavo.

Už gražų vakarą ir dova- 1 
nas abu sukaktuvininkai tarė 
padėkos žodį.

J. Pie ča itis

NAUJA LIETUVIŲ PORA

Danutės RUDZEVIČIŪTĖS 
ir Edvardo BRIKIO sutuoktu
vės įvyko 1983 m. gruodžio 
mėn. 27 d. Aušros Vartų 
bažnyčioje.

Danutė yra jauniausioji 
Bronės ir Liudo Rudzevičių 
duktė, Edvardas-Reginos ir 
Petro Brikių sūnus.

Sadutės aidai,grojant var- 
gonams, pasveikino ir paly - 
dėjo vestuvių eiseną iki ai- 
toriaus. Nedidelė grupė šei
mos narių ir artimiausių 
draugų dalyvavo vestuvių a- 
peigose, kurias atliko kleb. 
Tėv. J.K u b i 1 i u s, taręs 
ir nuoširdų žodį jauniesiems, 
pasidžiaugdamas nauja lie - 
tuviška pora. Sol. Gina 
Č a pkau s k i e nė ,akompo - 
nuojant Mme M.R o c h prisi
dėjo prie šventiškos nuotai
kos savo giedojimu.

Jaunuosius lydėjo vyr.pa
mergė Birutė Marija Rudze- 
vičiūtė ir pamergė Dina I- 
wanycky, vyr. pabrolys Jonas 
Brikis ir ceremonijų prižiū
rėtojas Saulius Brikis.Heidi 
Murphy nešė gėles ir Sea- 
mus Murphy žiedus.

Vaišės vyko elegantiškoje 
Les Trois Arches restorano 
salėje, kur jaunavedžius pa
sitiko jų tėvai su duona , 
druska ir vynu,palinkėdami 
laimingo bendro gyvenimo, 
Danutei ir Edvardui.

Tėv. V. Stankūnas 
palaimino gražiai papuoštą 
ir gausiais bei skaniais val
giais parengtą stalą. Suse - 
dus vestuvininkams, tostą 
pasiūlė Jonas Brikis.Ginta
ras Nagys buvo ceremonijų 
meistras. Jis pristatė ves
tuvinio stalo dalyvius ir pa-, 
skaitė sveikinimus bei tele
gramas, gautas iš giminių 
Lietuvoje.

po—
Nev

k.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti į 
rengiamus

PIETUS
LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINEI MOKYKLAI PAREMTI 

KOVO n d. SEKMADIENĮ , po ll vai. Mišių.

AUŠROS VARTŲ SALĖJE
PROGRAMĄ atliks mokyklos mokiniai

• Karšti pietūs • Baras • Loterija

ĮĖJIMAS $8.00 suaugusiems 
$5.00 mokiniams

MOKYKLOS TĖVU KOMITETAS

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai I ietuvi ams patarnauja. 
Darba atlieka sa&iningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo' dengimui‘’ar tai symui skambinkite: 364-1470

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

Tel. 845 -2912 EMBASSY FUR

7 psi-

7

7
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PARENGIMAI
• VASARIO 19 d.-LIETU*» 
vos nepriklausomybės' 
ATSTATYMO -VASARIO 16- 
toslos-MINĖJIMAS. 11 vai. r, 
iškilmingos pamaldos, 3 v . 
p.p. Aktas, paskaita,kbn - 
centas 6100 Champlain Blv. 
Verdun. Rengia KLB Mont
realio Apylinkės Valdyba.

• VASARIO 22 d. - ’’RŪ
TOS” KLUBO METINIS NA
RIU SUSIRINKIMAS,I vai.p. 
p. .Seselių Namuose.

• VASARIO 26d—Š v.KAZI - 
MIERO ŠVENTĖ, 12:30 vai. , 
- KONCERTAS.PIETŪS.Šv. 
Kazimiero Parapijos salėje.

MIRUSIEJI:

• VILIMAS Antanas mirė 
staiga savo namuos. Liko 
žmona Sofija, sūnus Jonas ai 
šeima.

Palaidotas per A V bažny
čią.

Užuojauta artimiesiems.
m v ____ 

o KARASIEJAI, Rita ir Juo
zas, pasižymėję Toronto 
’’Gintaro”Ansamblio badovai, 
praleido savaitgalį Montrea- 
lio gintariečių ir jų vado - 
vų tarpe,skaitydami paskai
tas bei mokydami visą eilę 
naujų šokių. Montrealio gin- 
tariečiai yra dėkingi už jų 
įdėtas pastangas supažindi
nant mūsų vadovus su nauja

o Sol. A.KEBLYS išvyko a- 
tostogų į Pietų Ameriką. Ta 
proga duos keletą koncertų 
lietuviams.
D Ė M E S I OĮ

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

IŠNUOMOJAMAS 
namas, 88 Ave., Miami Beach 
arti jūros, nuo gegužės iki 
lapkričio men. , 1984, Du 
miegamieji, • 3 vonios- 
Sezonui nuomojant - 
($3000-52,700) - 10% 
nuolaida. Skambinti : 
Tel: 366-4165

OR. J.MALISKA
DANTEI GYDYTOJAS

144 0 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866—8235
Namų: 4 88- 85 2 8

o Sol.Gina ČAPKAUSKIE - 
NĖ vasario 18 d. Išskrenda a- 
tostogų l Bahamas,kur pra
leis 2 savaites atostogauda - 
ma. Ji kiekvieną savaitgalį , 
būnant Montrealyje su sa - 
vo kolegomis dainininkais 
prancūzais dainuoja specia
liose programose nuo 1982m.

o.o.s
Dental Surgeon Ch'rurglen-Dentiste 

8606 RUE CENTRAI E, SUITE 20* 
VILLE LASALLE. QUEBEC H8R INS

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

L t i d or y t o k a t d I • n n v • * o. m Iki 10 p. m. 
Šottodieniela: iiv» 9 o. m. iki 9:30 p. m. 
šekmodionia.'* : nuo 10 «. m. iki 9: 30 p. m. 
GREITAS , NEKAINUOJANTIS FRI STATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle , P.Q.. 
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: 931-4924

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
B. A. , B. C. L.

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

• ADVOKATAS

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

4701 Bannantyne , 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

KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

kviečia visus lietuvius dalyvauti

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

ATSTATYMO

1918
66 m SUKAKTIES

1984
MINĖJIME

1984 m VASARIO 19 d.

11 vol. r. - IŠKILMINGOS MIJSIOS 
Aušros Vartų ir Sv. Kazimiero bažnyčiose

3 vai. p.p. MINĖJIMO AKTAS - KONCERTAS 

Verdun Catholic High School Salėje 
6100 Champlain Blvd./Verdune;

PROGRAMOJE : PASKAITININKAS r C. SENKEVIČIUS iŠ Toronto

MENINĖ DALIS: Montrealio Ansamblis "GINTARAS

Montrealio Lietuvių Choras, vad. muz. A. STANKEVIČIAUS

KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

Member

gsssssaasssssassaaasEE
Šv. KAZIMIERO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA

šokio mokymo technika bei 
jų išbaigimais. Šios vasaros 
Šokių Šventei ruošiamasi 
nejuokais. J. Piečaitis VISUS DALYVAUTI

Šv. KAZIMIERO0 Į0

Šventėje
VASARIO 26 d. 12:30 vai.

O
9

iv, KAZIMIERO parapijos salėje
3426 PARTHENAIS

PROGRAMOJE :
Montrealio Vyrų Oktetas, vad. muz. A. STANKEVIČIAUS 
Šv. Kazimiero Parapijos choras, dir. M. MILOX

• Karšti pietūs ® Loterija
• Orkestras • Baras

ĮĖJIMAS: $ 10.00, Studentams— $ 5.00 
e 

PARAPIJOS KOMITETAS

ALGŲ IR PENSIJŲ TIESIOGINIS DĖJIMAS Į "LITĄ”
Dalis LITO narių jau dabar naudojasi tiesioginiu ai- ' 

gų bei pensijų Įdėjimu | LITĄ. Tai yra greitas,] praktiš - 
kas, saugus ir ne sutrukdomas pašto streiko atveju būdas 
gauti Jums priklausomus pinigus.

Valstybinės įstaigos ir kai kurios kompanijos jau 
prieš keletą mėtų pradėjo naudoti šią sistemą,ir kas kart 
daugiau žmonių ja naudojasi.

Jūs patys galite paprašyti ar pranešti,kad Jums pri
klausomos pajamos būtų siunčiamos į LITĄ taip vadinamu 
’’direct deposit” būdu. Tokiu būdu į LITĄ ateina iš centri
nio banko kompiuterio pranešimas kokią sumą ir Į kieno 
sąskaitą įdėti.

Kadangi LITE visi patarnavimai yra veltui,tai Jums 
rašyti čekius iš LITO nieko nekainuos. Mes taip pat gali
me automatiškai išskirstyti Jūsų algas bei pensijas į są - 
skaitąs pagal Jūsų pageidavimą.

Tokiam tiesioginiam įdėjimui Jūs tik praneškite LI
TO ’’Transit No. 92233-815” ir savo sąskaitos numerį, ir 
jeigu reikėtų LITO adresą; 1475 de Seve St. .Montreal , 
Quebec H4E 2A 8. B. Niedvaras,

LITO Vedėjas

SUKAKTUVINIAI PIETŪS
Š v. ONOS DRAUGIJA, mi

nėdama savo veiklos 65-ių 
metų sukakti, rengia iškil
mingus PIETUS Š v. K a z i - 
m i e r o salėje š. m.KOVO

mėn. 25 d., tuojau po 11 vai. 
pamaldų. Ta proga dainuos 
Šv. Kazimiero Parapijos 
Choras,dir. Tėv. Milo* , ir 
Montrealio Vyrų Oktetas ,dir. 
Aleksandras Stankevičius .

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

PORTRAITS

MARI AGE* WEDDINGS 
STUDIOlI 2540 rue SHERBROOKE. E.

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

ALIUMINI J AUS 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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 OE SEVE STREET,-MONTREAL QUE. H4E 2A8. TetefonM: 766-5827 
DUODA PASKOLAS:

9 %

8.5%
8. %
7.5 %

MOKA UŽ:

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

Terminuoti indėliai
1 metų................
180 - 364 d.......
30-179 d........ :

Trumpalaikius indėlius 
už $ 20,000 ir daugiau

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

Čekiu sąskaitos  ....... 5%

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki S 10,000

2LE_LJ_UJ
KASOS VALANDOS

1475 De_Seve_
Pirm., Antr. Tre'd. 9:00 — 3:00
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00
Penktadieniais 10:00-6:00

3907 A Rosemont

4:00-8:00
____________ ______ ?JL° " ^21___ 

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. iki GEGUŽĖS 15 d. 
1475 De Seve ir šv. Kazimiero par, salėję : 10:30 - 12:30

Kailių siuvėjos
Tel: 767-6183

e Didelis pasirinkimas gatavu paltu
e Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
e siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre Montreal, Quebec 
Suite 500 A. H3A 2G6 TEL. : 288-9646

»IM MU" .

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

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

JONAS IR COTE

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

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS '

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVVBt 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL.727 -3 120 Mimų 376 -378 1

Albertas N O R K E L I Ū N A S , B'.A C.S.f., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakau . bes, gyvybes draudimas

Agent Oro veikia nuo 1.9_4JĮ

8
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