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SAVAITINIAI
PLO ŠTABAS PERSIKĖLĖ IŠ 
TUNISO Į BAGDADĄ

Reuterio . žinių agentūra 
praneša iš Tuniso, kad 
Palestinos 
nizacijos 
būstine 
į Irako 
ir kelias 
Toks 
m as 
kad, 
nori m a 
karinius 
Izraelio okupacines 
Vakariniam Jordano pakrašty 
je ir Gazos teritorijoje. 
Tų pačių sluoksnių tvirtini
mu, tai nedaroma dėl šių 
metų spalio mėn. Įvykdyto 
Izraelio aviacijos užpuolimo, 
kurio metu sunaikinta daug 

-ELQ —pastatų ir užmušta 
keliasdešimt štabo pareigūnų 
Irakas pažadėjęs apmokėti 
visą karinį paruošimą, ir 
traktuoti PLO dalinius 
kaip savo kariuomenę. Tokiu 
būdu dabar pagrindine PLO 
štabo baze tampa Irakas. 
Kiti PLO štabo padaliniai 
iškelti į Jordaną, Alžyrą, 
Šiaurinį Jameną ir Sudaną. 
Tačiau PLO vadovybės 
branduolys lieka Tunise, 
tiktai kaikurių sekcijų perso
nalas sumažinamas.

-u žinių 
š Tuniso 
Išląivinimo Orga 
(PLQ) 

perkelta 
. sostinę

kitas arabu sostines.
PLO štabo išskirsty- 
esa įvykdytas todėl, 

PLO pareigūnai aiškina, 
netrukus sustiprinti 

veiksmus prieš 
pajėgas

vyriausioji
iš Tuniso

Bagdadą

DESCHENES KOMISIJOS 
MANDATAS PRATĘSIAMAS

Teisėjo Jules Deschenes 
komisijos mandatas pratęs
tas dar šešiems mėnesiams, 
t.y. iki 1986 m. birželio 
mėn. 30 dienos. Šiai komisi
jai federalinė Kanados 
vyriausybė pavedė ištirti 
ar šiame krašte tikrai slaps
tosi 
kurie 
naciais.

karo nusikaltėliai, 
bendradarbiavo su 

Sovietinių karo 
nusikaltėlių toji komisija 
neieško. Pusmečio pratęsimo 
paprašė pats teisėjas Desche
nes, nes jis siųs savo komi
sijos patikėtinius-advokatus
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SVEIKINAME su Sv. Kalėdo ir Naujaisiais Metais
ĮVYKIAI
informacijų apie bent 
įtariamų asmenų.

Progresyviųjų Konservato
rių partijos narys federalinio 
parlamento atstovas Terry 
Clifford pranešė parlamen
tui, kad pastaruoju metu 
sovietai ėmė siuntinėti 
propagandinę literatūrą 
Kanados piliečiams, gyvenan
tiems Ontario provincijoje. 
Toji spauda taip pat esanti 
tokia; kuri sėja neapykantą 
Kanados gyventoju tarpe 
ir todėl turėtų būti uždraus
ta. Clifford nuomone, tokios 

literatūros 
tikriausiai 
Deschenes

terorizuojančios 
pasirodymas 
turįs ryšio si 
komisijos veikla

LĖKTUVO AVARIJOJ ŽUVO' 
AMERIKIEČIAI KARIAI

Gander aerodrome, New
foundland^ provincijoje, 
vos pakilęs nukrito amerikie
čių transporto lėktuvas 
DC-8, kuriuo buvo skraidina
mi namo iš Egipto 248 
kariai, tarnavę Sinajaus 
dykumos tarptautiniuose 
taikos išlaikymo daliniuose. 
Visi kariai ir 8 asmfenų 
lėktuvo Įgula žuvo. Lėktu
vas dėlei dar neišaiškintų 
priežasčių, vos pakilęs 
oran, staiga prarado greiti 
ir nukritęs i šalia aerodro- 

esanti mišką užsidegė, 
šiol nemanoma, kad 
būta sabotažo, nors 
kelios arabų teroristų

grupės tuojau pasigyrė, 
jog jos esą prisiimančios 
atsakomybę dėl šios katastro
fos. Pasigirdo tačiau rimtų 
įtarimų, kad patsai lėktuvas 
nebuvęs visiškai tvarkoj, 
kad pilotas kažkodėl nepra
šęs Gander aerodrome admi
nistracijos, 
apledėjusios 
nutirpdytos. 
šiuos spėliojimus bei svarsty 
mus, kyla vienas klausimas:

mo

tai 
nors

NAUJA KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA 
I š k airės: P aul iu s MURAUSKAS, Vilija LUK0ŠEV1ČIUTĖ , Daiva 
PIEČAITYTĖ , Marytė ADAMONYTĖ ir Romas STAŠKEVIČIUS.

PRANEŠA KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
1985 m. GRUODŽIO rO>. 7 d. Toronte vyko Kanados 

Lietuvių Jaunimo Sąjungos suvažiavimas ii’ rinkimai. Bu
vo nutarta KLJS Centro Valdybą perkelti i Montreal}.

Tai taip ir tapome nauja KLJS Valdyba. Tikimės,kad 
Montrealio jaunimas įsijungs į veiklą. Dabar dirbame kar 
tu su Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga,kurios centras 
randasi Los Angeles, California ir pirmininku yra Ginta - 
ras Grušas. Ruošiamės Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Kongresui, kuris vyks Australijoje 1987-88 me
tais. Daugiau informacijos bus galima gauti vėliau.

Jeigu turite klausimų, ar norėtumėte dalyvauti šioje 
organizacijoje, kviečiame jus prisijungti prie mūsų, pa - 
dėti paskatinti lietuvių jaunimą Montrealyje ir Kanadoje .

Daiva Piečaitytė, Marytė Adamonytė, Romas 
Staškevičius, Vili ja Lukoševičiūtė, Paulius Murauskas

į Sovietų Sąjungą, Lenkiją, 
Olandiją, Didžiąją Britaniją 
ir JAV-es kitų metų pradžio
je. Tuose kraštuose bus 
bandoma surasti daugiau

kad lėktuvo 
dalys tūtų 

Skaitant visus

kodėl JAV-ės savo karių 
negabena kariniais lėktuvais, 
o samdo kažkokių gerokai 
nepatikimų bendrovių lėktu
vus?

MIRĖ Dr. ALBERTAS GERUTIS
Gruodžio l d. , Berne, po sunkios ligos mirė Lietuvos 

diplomatas, žurnalistas, kelių knygų autorius, vienas žy -
miųjų lietuvių veikėjų užsienyje dr. Albertas Gerutis. Jis 
buvo 80 metų amžiaus.

• IŠ PARYŽIAUS pranešama, kad Marseilles uoste iš so
vietinio keleivinio laivo pabėgo lietuvis ir pasiprašė Pran
cūzijoje politinio prieglobsčio. Tai dar jaunas vyras, 34 
m.
KONFERENCIJA IR DEMONSTRACIJA LONDONE

Lapkričio 21-24 d. d. Londone posėdžiavo EUROPOS 
LAISVĖS TARYBOS(EFC) ir ANTIBOLŠEVIKINIŲ TAUTĘ 
BLOKO (ABN) jungtinė konferencija. Joje dalyvavo 158 de
legatai ir daugiau kaip 200 stebėtojų, atvykusių iš įvairių 
pasaulio kraštų. Buvo svarstoma, ar galima išvengti bran
duolinio karo katastrofos, jeigu pavergtoms tautoms būtų 
leista laisvai gyventi.

Konferencijoje kalbas pasakė Britanijos parlamento

KLJ.S-gos Valdybos adresai:
Pirmininkė:
Daiva PIEČAITYTĖ, 1265 Ledai r, VERDUN, Que.,H4H 2M4 

tel:(514) 767-4690
Vice -pirmininkė:
Marytė ADAMONYTĖ ^6470 Jalobert Street,MONTREAL,

Que.,HlMlK9
tel:(514) 256-5355

atstovai(3), amerikiečiai (3), Izraelio atstovas ir buv. Uk
rainos min. p-kas Jaroslav Stetsko.

Tarptautinių Jaunimo Metų proga Konferencijoje da - 
lyvavo ir pavergtųjų tautų jaunimo atstovai, Jie iškėlė už 
Geležinės uždangos vykstantį jaunimo persekiojimą.

Europos Laisvės Taryba (hFC) paskelbė pareiškimą,
kuriuo pasmerkiamas Sovietų Rusijos imperializmas, tau- Vilija LUKOŠEVIČIUTĖ, 4690 Carlton Ave 
tinių bei Žmogaus Teisių paneigimas ir tikėjimo laisvės

Iždininkas: '
Romas STAŠKEVIČIUS, 667 Allard Ave. , VERDUN, Que. ,

H4H 2C4,tel: (514)769-1557
Sekretorė

MONTREAL
Que. , H3W 1G4, tel:(514)733-6583

varžymas.
Konferencija vieningai perrinko John Wilkinson, ą 

Europos Laisvės Tarybos prezidentu ir Jaroslavą Stetsko 
- Anti-bolševikinių Tautų Bloko prezidentu.

Konferenciją baigiant, lapkričio 4 d. prie Sovietų Ru - 
sijos ambasados London© buvo surengta demonstracija , 
kurioje dalyvavo daugiau kaip 1OOO žmonių, atstovaujan
čių įvairias sovietų pavergtąsias tautas nuo Afganistano 
iki Nikaragvos.

PRANEŠA ELTA

VISUOMENINĖS REZISTENCIJOS KOMITETAS 
(Komitet Oporu Spolecznego) visoje Lenkijoje organi
zuoja rezistencijos ratelius, po politinė orientacija so
cialdemokratinė. Reiškiamas solidarumas su visomis "so
vietinio totalitarizmo ir imperializmo pavergtomis tauto
mis ir su ju kova už nepriklausomybę, pilietinę bei re
liginę laisvę". Anot KOS, lenkai turi apsiprasti su fak
tu, kad jie negalės prisijungt prarastas rytines terito
rijas ir, drauge, pasilaikyt fhaujai Įsigytas Vakarų že
mes. Lenkijos ir Vokietijos santykiai turi būti geri. 
1984 m. rugsėjo mėnesį KOS paskelbė korespondenciją 
su "Lietuvių Pasaulio Kongresu".

LENKŲ SOCIALISTINĖ DARBO PARTIJA (Polska 
Socialistyczna Partia Pracy) buvo įsteigta 1981 m. 
Ščečine ir leidžia pogrindžio laikraštį. Jos tikslas - 
atnaujinti Lenkijos socialistinės tradicijas.

Ryšininkas su McGill Universiteto LITHUANIA CLUB: 
Paulius MURAUSKAS, 6834 Pierre-Gadois, MONTREAL, 

Que. , HIM 2X9, tel- (514) 259-8725

„DARBININKO" GRUPĖ (Robotnik) stengiasi su
kurti demokratinę socialistinę partiją. Kadangi su val
džia negali būti kompromiso, nepriklausomybę tegali
ma atsiekti išvysčius tvirtą ir gerai organizuotą poli
tinę opoziciją. Lenkų socitalistai turi siekti sistemos 
nuvertimo.

NEPRIKLAUSOMYBĖ (Niepodleglošč) nesutinka, 
kad komunistinės sistemos rėmuose galima atsiekti 
bent dalinės laisvės ar ribotų teisių. Reikia išvystyti 
karingą pogrindį ir nuversti sistemą. 1984 m. lapkri
čio mėnesį grupė paskelbė liberalinės - demokratinės 
partijos Niepėdleglošc įsteigimą. Sovietų Sąjunga turėtų 
būti padalinta ir jos sudėtyje esančiom tautom turėtų 
būti garantuotos laisvo apsisprendimo ir nepriklausomy
bės teisės. N. nereiškia pretenzijų į Lenkijos rytines 
teritorijas (kaip kilos opozicines grupės).

TAUTOS SOLIDARUMO KONGRESAS ( Kongres 
Solidarnošci Narodu), KSN požiūris į Lenkijos kaimy
nus tolerantiškas ir taikus: Lenkijos santykiai su nepri
klausoma Lietuva, Baltarusija ir Ukraina turi būti drau
giški. KSN nuomone dabar Rusijai priskirta teritorija 
Rytprūsiuose turi būti padalinta tarp Lenkijos ir Lie
tuvos.



('J Lietuvos išlaisvinimo! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyąutž au Canada! 
For liberation.of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖ

uoinfiM Q'aldyf-.

iZe.ncjd.ami į dvau juosint. cd'fetus, jiasižadefcimc it 
toliau diibti su tuo Įiaciu Įiasiiyžimu ii Įiasišventimu 
fiaveiytot tėvynes. laisvės atstatymui ii mūsą tautinio sę- 
/idatumo islaitiymui. <ZŠv. U\alėdą dvasia teatneša į mū
są tai/są zainyfif, meilę., fiasitifiejimą vienas Hitu h Įia- 
ąaiC-ci vienas Hitam.

NaujųjųGimimo šventės

MIELI BROLIAI IR SESES LIETUVIAI

•Jaučiu dideli džiaugsmą, sveikindamas 
Jus Kristaus 
Metų proga. Tas džiaugsmas yra nuoširdus, 
nes jis kyla iš dėkingumo už Jūsų rodomą, 
prielankumą ir pritarimą pastoraciniams 
užmojams. Tai yra tikrai didi paguoda ir 
padrąsinimas naujose mano pareigose.

Dėkodamas už Jūsų nuoširdumą ir 
visokeriopą pagalbą, kviečiu ir toliau vienin
gai žygiuoti Visagalio mums nutiestais ke
liais. Tegul mums visiems būna Kristaus 
Gynimo šventė nauju Įkvėpimu ir gausių 
malonių versme, o 1986-ji metai - Dievo 
suteikta proga svarbiems gyvenimo uždavi
niams atlikti.

VYSK. PAULIUS A. BALTAKIS, O.F.M.

• •••
KŪČIŲ NAKTIS

Henrikas Nagys

Paliko mane ir nutilusią stotį visi traukiniai. 
Žėri raudonos žarijos tarp žvilgančių bėgių. 
Miško užuovėjoj miega mano namai.
Vakaras kvepia eglių sakais ir sniegu.

Ūžiantį vėjo žibintą neša tėvas tylus.
Mūsų, šešėliai prišąla prie medžių kamienų, i 
Spingsi ugnis toli už šarmotų stiklų.
Dunda gruodo širdis po žingsniu kiekvienu.

Žiuri tėviškės žvaigždės į veidus mums. 
Klausosi kiemo topoliai mūsų alsavimo. 
Mirga virš gimtojo stogo sietynas ramus 
ir beria baltą sidabrą į rūkstančius kaminus.

Ąžuolo durys praviros laukia. Tenai
plūsta švelni šviesa iš ugniakuro. Šypsosi motina . 
Miško užuovėjoj bunda mano ir mūsų namai.
Kvepia vidunaktis juodalksnio dūmais ir žemės duona.

••••
IS E.Juciutes IGARKOS NAUJAMIESTIS:

• Kaip jau buvo minėta, neilgai trukus po atve
žimo, mirė Elena Tautginienė, liko jos 8 metų mer
gaitė. Ją paėmė į. vaikų namus, ir niekas iš Čionyk
ščių jos daugiau nematė. Gal ir užaugo vaikų namuose. 
Be abejo, iš 4000 tremtinių, kai tiek daug išmirę, to
kių turėjo būti ir daugiau, tik jie lieka nežinomi, už
miršti, niekur neminimi. Ir užaugę nežino nei savo 
tėvų, nei tautybės. Pasitaiko ir dabar tokių, kurie 
remdamiesi užsilikusiais vaikystės dienų prisiminimais, 
važiuoja į Lietuvą ieškoti savo "šaknų".

Ir tą pirmąją žiemą daugelis lieka užmarštyje, 
niekur neužrašyti, niekieno neminimi. Vos vienas kitas, 
kokiam pažįstamam ar draugui ištrūkus į laisvąjį, pa
saulį, būna paskelbtas ir paminimas. Grįžusieji į Lie
tuvą apie Sibire žuvusius tik pašnabždom kalba, bijo
dami nukentėti, nes jie ir taip jaučiasi valdžios nema
lonėje ir nuolatos sekami. Valdžios žmonės draudžia 
kalbėti apie buvusias žudynes, deportacijas, kalinimus, 
kankinimus, lavonų niekinimus ir visa, kas užtarnau
tai žemina komunistinę valdžią. Jau vieša paslaptis, 
kad lietuvis disidentas Balys Gajauskas, atkalėjęs Si
biro kone lageriuose 25 metus, vėl buvo nuteistas ilgų 
metų bausme už rinkimą žinių apie Lietuvos partiza
nus.x Taigi, Lietuvos gyventojai priversti tylėti apie 
visas netolimos praeities ir dabarties baisenybes, žiau
rybes Lietuvoje ir Sibire, apie tai, ką mūsų tauta tu
rėjo iškentėti ir dabar dar kenčia.

Kaip jau žinome, pirmąją (1948-9 metų) žiemų 
naujųjų tremtinių - lietuvių mirtingumas buvo masinis. 
Mirusius laidojo miesto kapinėse tundroje, netoli už 
miesto.

Laidojo negiliai, vos prakalę į kaulą sušąlusią 
žemę. Kurių liko šeimos narių, tie nulydėjo ir kapą 
užsižymėjo, vėliau statė kryžius. Daugelio vienišų mi
rusiųjų kapai liko nepažymėti, niekam, nežinomi, už
miršti.

Tamsioj nakty, baisiam šalty, pūgose, vos kojas 
vilkdami, suakmenėjusiomis širdimis laidojo žmonės 
savus ir svetimus. Kiekvienas galvojo, kas bus sekan
tieji iškeliaujantiej.. gal jau ir pačiam eilė netoli ? 
Meldėsi žmonės tyliai, kentėjo tyliai, retai pirmą žie
mą tesigirdėjo laidotuvių giesmės ar visų šventųjų li
tanija, kuria dažniausiai buvo palydimi £ amžino poil
sio Vietą mirusieji Lietuvoje.

Kombinatas duodavo lentų karstams ir darbininkų 
^luobėms iškasti. Į baltų lentų karstus klojo skiedras,

CENTRO VALDYBA IR TARYBA

LAIMES ir
SĖKMĖS

Otto Jelinek

Šv. Kalėdų i 
Naujų Metų

MCNTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
IR KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGĄ

proga 
nuoširdžiai 
sveikiname

SVEIKINA VISUS 

MONTREALIEČIUS 

R JU GIMINES ŠIU

The Honorable Otto Jelinek
Minister ol State lor Multiculturalism

pjuvenas ir į 
pagalvėlę padėdavo 
vyko ištisą Žiemos 
baisiausioji žiema,

ŠVENČIŲ
PROGA

K L J S VALDYBA

Seasons
Greetings

from

Special thanks and best wishes to 
everyone working with us 
io advance multiculturalism. 

Through multiculturalism we are all 
encouraged to maintain our heritage 
culture and to help ensure that 
everyone, regardless of origin, has an 
equal opportunity in our great 
.country.

very best" wishes for 
the coming 

families

mieliems
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga -

KLB TORONTO APYLINKES VALDYBA 
ŠIRDINGAI SVEIKINA LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS NARIUS IR NARES, 
LINKĖDAMA GIEDRIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR VILTINGŲ 1986 METŲ LIETUVOS 
LAISVINIMO "DARBE -

It is a pleasure to wish happy 
holidays for everyone in mis 
special season of rejoicing.

This is a time when human nature 
appears at its best: when families 
celebrate together, and we renew old 

friendships . . . when we count our 
many blessings and. in doing so. try 
to share out bounty with those less 
fortunate.

visus Kanados lietuvius, krašto tarybos atstovus, 

Kanados Lietuvių Bendruomenės apylinkių val

dybas, brolius ir seseris pavergtoje Tėvynėje ir 

laisvame pasaulyje. Linkime ištvermės bei ryžto 

kovoje ir darbuose už Tėvynės laisvę— 

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

guldė lavonus. Kai kam dar namiškiai kokią 
[r beveik, be pertraukos laidotuvės 

iaktį...T Tai buvo ne tik baisi, bet 
ten visos žiemos baisios...

vals being held across 
brings into clear focus 
of our nation.The freedom 
and religious practices is a fundamental fact of Canadi 
an life,and I hope that your own celebrations will bi 
exiting and joyful.

May I extend to you 
a joyous holiday season with hopes that 
year brings peace, health and happiness to your 
and to your community.

su visais išsklaidytais PS 
o Lietuviu Bendruo- 
ir sesėmi s Lietuvoje.

KLB MONTREAL! O APYLINKES VALDYBA

Siu Švenčiu metu junkitės 
lietuviais į vieninga Pasaul 
mene su pavergtais broliais

For all Canadians, i wish a festive 
season of peace, joy and 

happiness.
’ Yours sincerely.

KANADOS MIN. PIRMININKAS BRIAN MULRONEY sveikina 
"NL” skaitytojus ir darbuotojus.

On behalf of Mila and the children,! am happy 
to offer my warmest greetings for this holiday season 
to the readers and staff of "Nepriklausoma Lietuva".

The colorful diversity of celebrations and fešti- 
Canada in these coming weeks 

the multicultural uniqueness 
to observe traditional ethnic

Montrealio Lietuviai, šv. iKalėdos tebūna J urns 
stipresnės vilties Kri st au s g i mi mo švente, kad 
ištvertume lietuviškume.
Naujieji 1986 metai teatneša naujo ryžto kiek
vienam asmeniui ir organizacijoms lietuviškame 
darbe.

KLB TORONTO 
APYLINKĖS VALDYBA

> **



JALTOS AUKOS
/ tęsinys /

Buvęs "Ostarbeiter", kuris buvo išlaisvintas ameri - 
kiečių, atvyko Į Prancūzijos sostinę Paryžių lapkričio 
mėn. 1944 m. Čia jis susidraugavo su grafu Ivan Tolstoy 
("Yaltos aukos" autoriaus tolimas giminaitis). Vieną va
karą jis atvyko vakarienei aiškiai bijodamas. Šeimininkui 
pasiteiravus, atsakė esąs įsitikinęs, kad jį seka. Šeimi - 
ninkas ir kiti svečiai buvo linkę juokauti dėl tokios jo bai
mės, bet vistiek patarė jam pasisaugoti- Lapchinsky(toks 
buvo to jauno ruso pasirinktas lenkiškas pseudonymas) ir 
taip, anot jį pažinojusių, neatidarinėdavo durų jokiems lan
kytojams. Namų sargas pasakojo, kad prieš keletą dienų 
trys "lenkai" buvo atėję pas jį, bet jo nebebuvo namie.

Kita proga jį surado namuose. Nepaaiškėjo, kas tik - 
rai tada buvo įvykę. Lapchinsky kambarys rastas sujauk
tas: visur matėsi kraujo dėmės, kurios buvo bandytos nu
plauti. Vienas liudininkas matė pusiau be sąmonės velka
mą žmogų į didelį juodą automobilį, kuris greitai nuvažia
vo nežinia kur. Lapchinsky dingo. Policija likosi su ne
išaiškintu kriminalu. Nors komunistų laikraštis "L Huma- 
nitė" tvirtino, jog tai buvęs Gestapo darbas (1946 m.)-nu- 
sikaitimas buvo įvykdytas NKVD. Panašūs įvykiai pana - 
šiai kartojosi tais metais ir metais prieš. Taip pat to
lygūs pagrobimai pasižymėjusių asmenų- Baltųjų Ru
sų generolų Kutjepov.o ir Miller, io Paryžiuje 1930 m. ir 
1937 m.

Pagaliau gegužės mėnesį, Vidaus Reikalų ministeris 
parodė drąsą, užprotestuodamas Sovietų Ambasadoje dėl 
tos serijos kriminalų, vykdomų Prancūzijos teritorijoje . 
Bet Koalicinė Vyriausybė (kurion įėjo ir komunistų minis
ter i ų), suvokdami Prancūzijos silpnumą ir linkimą į ap
malšinimą, privertė jį atsistatydinti.

Prancūzijos kariuomenė, ne taip kaip jos vyriausybė, 
atrodo reagavo į Sovietų spaudimą pažymėtinai vieningai.

Potsdame Novikov, as nusiskundė, kad prancūzų I-o- 
sios Armijos okupacinėje zonoje Vokietijoje Sovietų DP 
tarpe buvo vykdoma propaganda negrįžti: "Šiuo atveju tai 
aktyviai remia prancūzų karinė valdžia-Securitė Mili - 
taire". "

Sekantį mėnesį NKVD generolas Vikhorev, as pradė
jo medžioti rusus prancūzų zonoje Austrijoje. Jis surado 
stovyklą, kurią būtų norėjęs pačiupti ties Felke , netoli 
Lichtenšteino ir jau buvo pasiruošęs, kai nepritariantis 
tam pulkininkas leitenantas Fichelier , šios stovyklos at
sakingasis, atsisakė vykdyti Vikhorev,o reikalavimus lan
kytis minėtoje stovykloje, motyvuodamas, kad negavęs to
kių instrukcijų iš-Paryžiaus.

Britanijai ir JAV taip pat pradėjus rūpintis baigti 
prievartinį žmonių repatriavimą. Prancūzija ruošėsi tai 
padaryti 1947 m. Maskva tai pajutusi, iš anksto įkyriai, 
kaltino prancūzus, kad jie slepia ir trukdo Sovietų pilie
čiams grįžti namo. Tie kaltinimai buvo griežtai atmesti 
Prancūzijos Užsienio Ministerijos. Ji nurodė, kad daugu- 

,įma DP, guriuos Sovietai norėjo susigrąžinti, buvo ukrai - 
>niečiai, baltai ir kiti nesovietiniai piliečiai. Prancūzų at

stovas patvirtino, kad Sovietai vartojo policijos metodus - 
Camp Beauregard bet tvirtino, jog visi jos gyventojai sa
vanoriškai norėję grįžti. Skeptikai "pastebėjo, jog spyg -

Spalio 9—ji Skaudus 
Prisiminimas
IŠ STEPO V AR A N K O S žodžio,pasakyto SPALIO 9 d. 

CHICAGOJE, 1985 m.
(pabaiga)

Spalio 1-2 dienomis 1920 metais Gardine, dalyvau
jant pačiam Pilsudski’ui, gen. Zeligowski’ui, vėlesniam 
Lenkijos maršalui Edwardui Rydz-Smygly, pulkininkams 
Leonui Berbecki’ui ir kitiems aukštiems štabo karinin - 
kams buvo priimtas ir patvirtintas Vilniaus užėmimo pla
nas. Tam tikslui buvo kai kurios lenkų divizijos kariuo - 
menės perorganizuotos ir pavadintos lietuvių-baltarusių 
daliniais.

Spalio 6 d. Lydoje po 1-sios lietuvių-baltarusių divi
zijos apžiūros , Pilsudski’is pasitarime su dalinių vadais, 
išdėstė jiems savo nurodymus ir įspėjo, kad šis įsakymas 
nebus pakartotas nei raštu, nei žodžiu. Gen. Želigovs
kio kariuomenės pajėgas sudarė 15,393 žmonės. Prie Vil
niaus užgrobimo prisidėjo ir vėlesnysis egzilinės lenkų vy
riausybės ministeris pirmininkas, lenkų karinių pajėgų 
išeivijoje vyriausias vadas gen. Wladyslaw Sikorski’s.

Spalio 7 d. Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių atstovai 
pasirašė Suvalkų sutartį. Buvo nustayta demarkacijos li
nija tarp Lietuvos ir Lenkijos. Vilnius ir Vilniaus kraš - 
tas buyo palikti Lietuvai.. Vėliau paaiškėjo, kad Sutartyje 
buvo palikta nemažai "skylių". Suvalkų sutartyje nebuvo 
išryškintas Vilniaus valstybinis priklausomumas Lietuvai. 
Buvo nenustatyta demarkacijos linija į rytus nuo Bastūnų. 
Tai buvo strateginė klaida.

Spalio 8 d. gen. Želigovski’s'paskelbė savo pirmą į- 
sakymą pradėti žygį į Vilnių ir jį užimti tą patį vakarą.

Kaip matome, po pasirašymo Suvalkų sutarties , dar 
rašalui neišdžiuvus, jau buvo pradėtas žygis Vilniui už
grobti. Tai yra aiškus įrodymas, kad Suvalkų derybos 
buvo "vaidinimas". Vilnius buvo užgrobtas spalio 9-tą d. 
Vėliau Vilnius buvo įjungtas į Lenkijos valstybės terito - 
riją. Vilniaus ir Vilniaus krašto klastinga okupacija tęsė
si iki Lenkijos valstyvės žlugimo 1939 metais.

Vilniaus krašto lietuviai gyventojai tą okupacinį jun
gą kantriai nešė ir kovojo dėl savo teisių, ypač lietuviš
kų mokyklų ir gimtosios kalbos, istorijos ir kasdieninės 
egzistencijos. Vilniečiai gerai žinojo, kad norint sunai
kinti tautą, reikia ją priversti užmiršti savo kalbą ir 
istoriją....

Lietuva, netekusi savo senos sostinės Vilniaus, liko 
pasaulyje vienintele valstybe be sostinės. Laikinai tas 
garbingas pareigas teko eiti Kaunui.. . Lenkai pradėjo 
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liuotos vielos užtvaros, neseniai įrengtos stovyklos viduje 
prie akmeninių sienų, neliūdi jo, kad gyventojai būtų ten 
laisvu noru".

Ypatingas apgrobimo atvejis davė tinkamą pretekstą 
prancūzams uždaryti šią stovyklą. Pro ją keliaujančių 
pabėgėlių, grąžinamų J SSSR skaičius galutinai užsibaigė. 
Tačiau Sovietų Ambasada dar vis laikė sau šią didžiulę, 
stovyklą, kuri dideliam žmonių pasipiktinimui, tapo Sovie
tų sala Prancūzijos teritorijoje. Virš stovyklos vartų 
buvo pritvirtintos raudonos vėliavos, apsuptos kolosalinių 
Stalino portretų, stipriai apšviestų kiekvieną naktį. Buvo 
daug davinių įtarti, kad Camp Beauregard tapo Sovietų šni
pinėjimo ir neramumų kėlimo centru. Prancūzijos komu
nistų partija, kaip buvo žinoma, darbavosi, kad kraštą už - 
imtų Sovietai,'taip kaip jie rėmė Hitlerio invaziją per Na
cių- Sovietų susitarimą prieš 7 metus. 1947 m. galimybė 
ginkluoto komunistų perversmo Prancūzijos viduje, remia 
mo Sovietų ginklų ir labai galimas dalykas kariuomenės, 
buvo gana reali. Galų gale vyriausybė suskato veikti.

Prancūzijos pilietis Dmitri Spechinsky (Baltųjų rusų 
kilimo) gavo skyrybas nuo savo Sovietijoje gimusios žmo
nos. Trys jų dukterys (gimusios Prancūzijoje ir savaime 
jos pilietės) buvo teismu priskirtos tėvo globai. Netrukus 
po to motina ir dukterys dingo ir policijai,tėvui prašant , 
pavyko atsekti jas iki Camp Beauregard. Spechinsky tuo
met kreipėsi į policiją, kad padėtų jam atgauti vaikus. Da
bar buvo proga Ministerių Kabinetui tvirtai reaguoti.

Kad ir vėlokai,bet paslaptingoji stovykla,} kurią per 
du metus nebuvo įsileidžiamas joks prancūzų valdininkas, 
tapo apsupta 2. QOO prancūzų kareivių,policijos iiydetek- 
tyvų. Du lengvieji tankai stovėjo atsargoje. Sovietų Am - 
basadai apie stovyklos patikrinimą buvo pranešta tiktai 
20 minučių prieš pirmojo prancūzų kareivio įžengimą po 
didžiuliu Lieudies Tėvo portretu pro vartus. Iš tiesų, Spe
chinsky pagrobtos dukterys ir jų motina buvo paslėptos 
barakuose. Už kelių dienų jos būtų buvusios traukinyje , 
vykstančiame J Maskvą, paskufh Karagandą ar Vorkutą. 
Dukterys- Maria, Zenobia ir Olga buvo sugrąžintos tėvui, 
o policija krėtė stovyklą.

Buvo surasta tiktai 58 asmenys didžiuliame plote .ta
riamai laukiantys repatriacijos. Bet- rūbų sandėlyje de - 
tektyvai surado keistų reikmenų: 1O angliškų automatinių 
šautuvų, 2 sovietinius lengvuosius kulkosvaidžius, 11 šau
tuvų, 52 šovinių apkabas, 49 kukloksvaidžių šovinių bara - 
banus, 5 dėžes šovinių, 1O graiiatų ir 7 revolverius. So
vietų Ambasada aiškinosi, kad tai buvę suvenyrai kaikurių 
Sovietų piliečių iš jų veiklos prancūzų Rezistencijoje. Ta
čiau - buvo akivaizdus kitaątų "žaislų” tikslas.

Taip priverstina i’epatriadlja Prancūzijoje buvo su - 
stabdyta. (Keliais mėnesiais vėliau, negu Alijantų įvykdu- 
ta paskutinė operacija Italijoje!. Iš viso, iš Prancūzijos 
buvo išgabenta apie 102. 481 rusų.

NKVD patys įžengė į Prancūziją pravesti repatriaci
ją. Net dar ir Camp Beauregard tikrinimo metu, Sovietų 
žinioje buvo dar laikoma apie 13. 600 prancūzų civilių "į- 
kaitais". Kai Prancūzijos konlmistai ministerial kabinete 
bandė'proteguoti Sovietus g^'dmiUs lr žudikus?Prancūži - 
jos kariuomenės vadovybė Vokietijoje ir Austrijoje trukdė 
kiekviena proga Sovietų Repatriacijos Komisijos prievar
tines repatriacijas. ( bus daugiau )

Lietuvą vadinti "Litwa Kowienska" - Kauno Lie tu va. Kai p 
tą jų pavadinimą reikia suprasti, spręskime patys.

Kai 1925 . 11. 25 d. Lietuvos ministerių pirmininku 
tapo prof. dr. Leonas Bistras, jis Želigovski'o "did vy - 
rišką " žygį pasmerkė ir Spalio 9-tą dieną oficialiai pa
skelbė įstatymu kaipo Lietuvių Tautos Gedulo Diena. Ta 
gedulo diena Lietuvoje buvo oficialiai prisimenama iki 
Lenkijos ultimatumo Lietuvai. Toji diena primindavo vi
sai lietuvių tautai savos sostinės Vilniaus netekimą ir jo 
reikšmę Lietuvai.

Po Lenkijos ultimatumo priėmimo, buvo uždaryta 
Vilniui Vaduoti Sąjunga ir Spalio 9-tiosios prisiminimas.

Šiandieną esame laisvame pasaulyje, be vilniečių 
saujelės , kažkodėl vengiame platesniu mastu , kaipo 
išeivijos bendruomenė, prisiminti ir paminėti tą tragiška 
lietuvių tautai dieną. Tie metiniai prisiminimai galėtų 
tapti istorijos vieša pamoka mūsų jaunimui. 
Prisiminimas praeities skriaudų, nėra nusikaltimas

Prisiminimas praeities skaudžiu istorinių faktų bei 
asmeniškų pergyvenimų nereiškia keršto bei neapykantos 
mūsų kaimynui, o tik parodo jų padarytas klaidas. Yra 
mūsų tarpe tautiečių, kurie vilniečius tuo kaltina. Tai 
klaidinga išvada. Vilniečiai su lenkais geriau sugyveno 
negu , taip vadinami, Kauno lietuviai. Reikia suprasti , 
kad gyventi yra vienas reikalas, o politika, - visai kitas 
dalykas. Politiką nustato ne žmonės, bet vyriausybės. 
Bent taip buvo praeityje lietuvių-lenkų santykiuose.

Šiandieną išeivijoje vieni lenkai šaukia "mes be Vil
niaus nenurimsim ir jį išvaduosim". Kiti sako, jaunoji 
lenkų karta yra pasikeitusi. Ji praeities klaidų .nekartos 
Tai būtų netikėta staigmena. 1984.12.16 d. Varšuvoje pa
sirodė "Išsilaisvinimo" sąjūdžio , vienos partijos "Ne- 
podleglosc " - Nepriklausomybės grupės bendras pareiš
kimas, kuriame raginama rasti bendrą kalbą dėl b’ Simų 
išsilaisvinusių valstybių: Ukrainos, Gudijos ir Lietuvos 
sienų. Tas pareiškimas buvo paskelbtas ir išeivijos lei
džiamajame Paryžiuje žurnale "Kontakt" Nr. 4, 1985 m. 
To žurnalo vieno skyriaus redaktorius ir lenkų "Nepri .- 
klausomybės" grupės atstovas, perskaitęs "T.Ž." 1985. 
9.3 d. Nr, 25. Stepo Varankos straipsnį : "Vilniečių dar
bai bei rūpesčiai", prilaša/kad Varanka rašo neskaity
damas lenkų pagrindinės bei emigracinės spaudos. Jis, 
Josef Darski , toliau rašo, kad Vakaruose egzistuoja ir 
jauna lenkų išeivija. Jos pažiūros reikia skirti nuos se
nosios išeivijos pažiūrų.... Darski prašo, kas jam atsa
kyčiau, kuri lenkų emigracija bus svarbesnė ateityje, se
noji ir jaunoji?

Čia tik keletas lenkų "Nepriklausomybės" ir žurnalo 
"Kontakt" atstovo Varankai Užmetimų. Iš tikrųjų, čia nė

ra vieta leistis į tas gilias diskusijas. Ta proga noriu tik 
tai pasakyti, kad jo tvirtinimas, jog jaunoji lenkų emigra
cinė karta ateityje bus svarbesne, to pasakyti negaliu, nes 
tai b'tų tik spėliojimas. Galiu tik priminti, kad Sovietų 
Sąjungoje valdžią perėmė jaunosios kartos atstovas. Ar 
daug kas pasikeitė į geresnę pusę? Kas bus ateityje to 
aš nežinau. Labai norėčiau , kad. Darskio pranašystė iš
sipildytų ir tie nuodingi nesusipratimai dėl Vilniaus vieną 
kartą jau baigtųsi.

Vilniaus krašto lietuviai gyventojai tą okupacinį jungą 
kantriai nešė ir kovojo dėl savo teisių, ypač lietuviškų mo
kyklų ir gimtosios kalbos, istorijos ir kasdieninės egzis - 
tencijos. Lietuva/netekusi savo senosios sostinės Vilniaus 
liko pasaulyje vienintelė valstybė b e sostinės. Laikinai 
tas garbingas pareigas teko eiti Kaunui.

Kai 1925 m. lapkričio 25 d. Lietuvos ministerių pir - 
mininku tapo prof. dr. Leonas Bistras, jis Želigovskio "dix 
dvyrišką" žygį pasmerkė ir Spalio 9-tąją oficialiai paskel
bė įstatymu kaipo Lietuvių Tautos Gedulo Diena. Po 
Lenkijos ultimatumo priėmimo, buvo uždaryta Vilniui Va
duoti Sąjunga ir Spalio 9-tosios prisiminimas. . .

jo- 
at-

lš dr. ALGIRDO BUDRECKIO ŽODŽIO, TARTO JAUNIMO 
CENTRE, CHICAGOJE , 1985 m

. Santykiuose su lenkais mūsų postulatai yra:
- Lietuviai, gudai ir ukrainiečiai nepretenduoja į 

Mas tikrai etnines Lenkijos sritis. Jie visu griežtumu
meta lenkų pastangas vėl politiškai dominuoti nelenkiško
se Rytų srityse. Lenkijos sienos Vakaruose tų tautų per
daug nedomina. Atsisakiusi nuo imperializmo į lietuvių , 
gudų ir ukrainiečių žemes, Lenkija visados turės saugias 
Rytų sienas ir gerus Rytų kaimynus.

- Lietuviai, gudai ir ukrainiečiai nenori ir nemano 
sudaryti "federacijos” su Lenkija, nei įeiti į kitos rūšies 
"valstybinius ryšius", nei priklausyti Lenkijos vadovau
jamam valstybių blokui.

Iš to išplaukia mūsų pozicija lenkų klausimu. Štai pa
grindinės mūsų tezės:

-. . . Lietuva niekada nemanė tapti nei Vokietijos, nei 
Rusijos dalimi, bet ji taipogi visiškai nemano tapti su .ė - 
tine Lenkijos ar jęs vadovaujamo bloko dalimi. Lietuvių 
tauta siekia vien pilnos tautinės nepriklausmybės ir in - 
tegralaus nepriklausomumo.

-. . . Sutinkam, kad būsimos Europos santvarka pasi - 
keis- Sutinkame, laid galbūt egzistuos valstybinių blokų ei
lė, paremta konfederaciniais pagrindais, tačiau tai dar ne
reiškia, kad vidurinės Europos bloke turės dominuoti Len
kija. Lietuva ieškos natūralių sąjungininkų.

-. . . Lenkai sako, kad jie nemano mūsų nutautinti. Su - 
prantame, jie tik nori galutinai sulenkinti vis dar galutinai 
lietuviškos sąmonės nenustojusius "tuteišus".

-. . . Kalbėdami apie savo 1939 m. sienų"neliečiamu - 
mą", lenkai išeivijoje remiasi Rygos sutartimi,tačiau jie 
sąmoningai pamiršta, kad Rusija viešai ii’ kategoriškai 
pareišk/, jog jos Rygos sutartis su Lenkija jokiu būdu ne - 
pažeidžia Maskvos'sutarties su Lietuva, kuria einant, VII- 
nius buvo Lietuvai pripažintas.

-... Pagaliau sutinkame, kad lietuvių-lenkų Klausimo 
realizavimas ir jo garbingo sunormavimo galimybė pri - 
klausys nuo susipratimo, supratimo ir naujų tikrovių pa
jutimo. Visi sutinkame, kad atgimstančios Ijenkijos ir at
gimstančios Lietuvos politika neturi remtis kariaujančio 
nacionalizmo principu. 1

-. . . Baigiame su šia išvada:mes norime gyventi "ša
lia Lenkijos- be Lenkijos". Tuo keliu, į suinteresuotas į- 
takas nebodami, mes ir eisime. Lenkijos visuomenė turi 
persiorientuoti Lietuvos atžvilgiu, tik ne ta kryptimi, ku
rią jai jos išeivijos spauda, senas pasakas sekdama, rodi "
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...... Rugsėjo 8-toji-Tautos Š ventė; kurioje prisimena - 
me Lietuvą jau tautiniai suvienytą .egzistavusią net 12-ta- 
me šimtmetyje, t.y. nuo Karaliaus Mindaugo laikų. . ..Ko
dėl mes neskelbiame,ypač čia, išeivijoje, kad Lietuva kaip 
valstybė egzistuoja virš 700 metų? Arba nors nuo Vjdau- 
to Didžiojo laikų, t.y.virš 600 metų. Visur dažniausiai 
minime 1918 m.datą.Mūsų diplomatijos bei lietuvių išei
vijos aukštieji vadai atrodo daro klaidą, pristatydami Va
karų pasauliui Lietuvą,kuri savo nepriklausomą gyvenimą 
pradėjusi tik prieš 67 metus,t.y. 1918 m. Šio Krašto žmo
nėms, ypač čia gimusiems Kanadoje,sunku surasti Pa / - 
šaulio žemėlapyje Lietuvą,kuri jau įjungta į Sov.Rusijos 
žemėlapį. O jeigu dar yra kurioje enciklopedijoje ar kitur 
tai Lietuva vaizduojama, kai p mažytė valstybė. Kanados 
jaunimas.net kai kurie mokytojai, nežino,kur yra ta Lie - 
tuva/Turiu omenyje angliškas mokyklas/.
...........Šiais metais pa vergtoje Lietųvoję buvo minima 45 
metų jos okupacinė sukaktis. Vilniuje buvo surengta dide
lio masto dainų šventė. "Laimingieji žmonės", kurie daž
nai daug laiko praleidžia stovėdami prie maisto parduotu
vių,buvo suvežti "džiaugsmo dainai ir padėkai".Lietuvis 
okupantui turėjo dėkoti už "nepaprastą gerovę"," didžiau
sią laisvę", už rusinimą mokyklose ir vaikų darželiuose . 
Per 45 metus pavergtasis lietuvis nerado viešos tribūnos 
iš kurios galėtų tarti bent paprastą, Žmogaus Teises gi
nantį žodį .Jo viltis ir jo žvilgsnis tapo nukreiptas į brolį, 
atsidurti kitoje Geležinės Uždangos pusėje- laisvajame 
pasaulyje." Priminęs VLJKo dirbamą darbą,Tautos Šven 
tės proga ragino jį remti ir ugdyti savo jaunime patrio
tizmą, meilę Lietuvai ir pasididžiavimą savai kalbai bei 
gražiems mūsų papročiams. Atsiremti yra į ką:. . ."Tė
vynės Lietuvos padangės skliautuose senieji mūsų kuni
gaikščiai ir jų karia i, tautos sukilėliai ir knygnešiai, Ku - 
dirkos ir basa na vičai, arki vyskupai, partizanai, kalantoė 
ir kiti tėvynės kankiniai.. .Į kuriuos atsirėmę, mes 
galime iš sąmonės griuvėsių iškelti anuos tris žodžius: 
meilė,laisvė ir garbė jais gyventi".

/baigiame šiuos metus, prisimindami mūsų svarbiau
siose šventėse pasakytas mintis . Red./.
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šį VISUS LIETUVIUS 0 VISLAB KOLEGAS CHORISTUS' MUZIKUS BEI VADOVUS g 

MONTREALYJE, TEVYNEJE, IR VISAME PASAULYJE g
I šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga ! £
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SVEIKINAME SAVO MIELUOSIUS KLIENTUS IR DRAUGUS

TE L. 769 8892

Albert Mercantini

5577 DE LA VERENDRYE, 
MONTREAL, QUE. H4E 3R6

IMPRIMERIE PRO CEL PR I NT IN (

SV KAŲĘDVirNAUJŲ 1980 mĘMT
PROGA, LINKĖDAMI MALONIŲ ŠVENČIŲ I

••••

R1STAUS gimimo
*v ir NAUJŲ METŲ 

proga
Už Lietuvą žuvusiu broliu ir sesių ugnis 
teliepsnoja kiekvieno lietuvio širdyje pri 
švento Kalėdų, stalo ir Naujųjų 1986 Meti*

SV KALĖDŲ

L K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

Šviesoje už Lietuvos laisvą Žuvusiųjų 
broliu, tėvynės meilės ugnis tebūna 
švyturiu visiems pasaulyje esantiems 
sesėms ir broliams šauliams —

g HAMILTONO DLK ALGIRDOg J^įįtiT SAULIŲ KUOPOS VALDYBA

proga sveikinam seses ir 
brolius.ir visus rėmėjus. 
Linkime visiems geriau
sios sveikatos ir na — 
šaus darbo lietuvybei !

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

geriausi linkėjimai mūsų uKySJ' M * '■

giminėms , draugams ir 
pažistamiems — \ y

ALEKSAS ir BRIGITA AUGAIČIAI ' '

4 psl.

proga

ANTANAS KEBLYS

TAUTOS FONDO ATSTOVYBE MONTREALYJE

MONTREALIO SKYRIUS

SVEIKINA

Kalėd

proga

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDIS

SVEIKINAME SAVO NARIUS IR 
VISUS LIETUVIUS, LINKĖDAMI 

DŽIAUGSMINGŲ ŠVENČIŲ!

LINKED AM AS 
IR SĖKMĖS 
METAIS -

Sv K4WQ IR

švenčių proga sveikiname

sveikinome visus gimines, draugus 
ir pažįstamus

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS 
ŠV. ONOS DRAUGIJA

LKVS ” RAMOVE

sveikiname visus gimines, draugus 
ir pažįstamus

visus savo gimines, draugus 
r pazistamus —

visus savo gimines, draugus 
r pazistamus —

ėjus — savanorius

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU SAVO 
MIELUS DRAUGUS BEI 
PAŽĮSTAMUS |R VISUS 
LIETUVIUS 
SVEIKATOS 
SEKANČIAIS

TAUTOS FONDO ATSTOVYBE MONTREALYJE 

SVEIKINA SAVO NARIUS IR VISUS LIETUVIUS, 
LINKĖDAMA MALONIŲ ŠVENČIŲ ! J$L.

sveikina visas organizacijas, 
pavienius rėmėjus ir geradarius

Žvejotoji) Medžiotoju Klubas "NIDA”

& M 5^: &&

Kalėdų švenčiu ir *• w
Naujų Metų proga

JURU, SAULIŲ, KUOPA ’’NERINGA 

Montrealyje

sveikina drauguos nares ir
visus Montrealio lietuviu:
linkėdama Džiugių

Š V KATODŲ
ir laimingu

NAUJU MĘJTU
Šv. ONOS DRAUGIJA

....  Julija ir Petros ŽUKAUSKAI įį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Julija ir Petras ŽUKAUSKAI

ir Naujų Metų 
nčių proga
Kaulius, ramovėnus ir rėmėjus 
LlVŽAMOVĖS’' MONTREAL! O 
1 SKYRIAUS VALDYBA

B proga '

Nuoširdūs sveikinimai
m .... 'Rbet linkėjimai nariams, ,

bičiuliams ir pažįstamiems

Sv. Kalėdų ir <
| Naujų Metų - ’’|
M proga-

ravoh



STATYBA
50 KANADOS

ŠVYTURIŲ
PASIKALBĖJIMAS SU J.V. DANIU SUPROJEKTAVUSIU ŠVYTURIU

O

(tęsinys)

Kokia švyturių paskirtis, jų istorija ?
Švyturys yra pastatas su šviesos 

signalais laivų saugiam Įplaukimui j uostus-,

Sveikiname

daug daugiau kainuojanti
formos, 
švyturio

mielus bičiulius 
ir pažįstamus

šv. Kalėdų ir
Naujų Metų

ir kitais 
saugiam 

priplaukimui šalia seklumų ir povandeninių uolų, ir taip 
pat rodantis laivininkystės kanalo krypties pakeitimą. 
Nors šviesos ir kiti signalai yra esminė švyturio dalis, 
bet juos iškeliantis pastatas, dažniausia bokšto 
yra daug didesnė, 
dalis.

Švyturius galima paskirstyti i dvi grupes : 
nius , arba sausumoje paststytus švyturius, ir 
tiniuSį vandenyje pastatytus. Užkrantinių švyturių sta
tyba yra daug sunkesnė ir jie yra daug brangesni.

Pirmas žinomas švyturys buvo pastatytas Egipte, 
Aleksandrijoje ant Pharos salos 3 - me šimtmetyje 
prieš Kr. Jis buvo, pagal senuosius aprašymus, 190 
m. aukščio. Tai buvo tų laikų vienas iš pasaulio sep
tynių statybos stebuklų. Romėnai plačiai naudojo lai
vus prekyboms ir karo reikalams ir pastatė 30 didelių 
švyturių. Geriausiai žinomas ir ilgiausiai išsilaikęs buvo 
Ostijo švyturys 
m. po Kr. g.,ir 
rikoje, manoma, 
ster saloje prie 
pirmasis švyturys buvo pastatytas 
je Louisburg, N.S., 1740 m., 24 m. aukščio.

Pirmasis švyturys Baltijos jūroje pastatytas 1202 
m. prie Liubeko miesto. Rygos Švyturys jau buvo žino
mas 1536 m. Neturiu žinių kada pirmas švyturys buvo 
pastatytas prie Klaipėdos, bet turimoje angliškoje li
teratūroje parašyta, 
pagamino ir pardavė sudėtingą 
mą 
kos

kranti-
užkran- MWS

proga
i

JUOZAS ir DANUTĖ DANIAI
Ottawa

5% M' &.
5?<

netoli Romos. J is , buvo pastatytas 50 
buvo 40 m.aukščio. Seniausias S. Ame- 
buvo pastatytas 1716 m., Little Brew- 
Bostono, apie 20 m. aukščio. Kanados 

prancūzų tvirtovė-

kad viena Anglijos firma 1796 m. 
šviesos signalų siste- 

Klaipėdos švyturiui. Vytauto Didžiojo 1420 m. Tai- 
sutartyje su Ordinu minimas Klaipėdos vardas.

Kokie susidaro sunkumai švyturius statant ? 
Krantinių, sausumoje statomų švyturių staty- 

nėra jokių sunkumų. Statyti užkrantinius švyturius

ŠVYTURYS ILE AUX COUDRES

bai 
keletą ar kelioliką mylių ar ir dar daugiau nuo kran
to ir' giliame vandenyje jau žymiai sunkiau, ir kartais 
gali pasidaryti labai komplikuota statyba.Šie švyturiai 
turi atlaikyti audros bangų ir plaukiančio ledo jėgas, 
kurios gali burti labai didelės, 
kystės keliuose bangos gali ; 
Bene didžiausias 
tu, kada dalinai 
stiprumo.

Kanados jūrų 
labai didelė , ją sudaro: 
to vandenynai apie 6,000km. 
Švyturių 
pagelbėti 
giausia iš 

^Krantinių 
<«riors daugumas iš jų yra palyginamai nedideli, bet vjs- 

tiek brangūs, nes turi būti suprojektuoti atlaikyti dide
les ardomas bangų ir ledo jėgas. Apie 50 užkrantinių 
švyturių buvo pastatyta per tuos 20 metų, kai aš va
dovavau tam skyriui.

Kaip keitėsi švyturiai, jų projektavimas ir stą-
tyba,?

Keitėsi laoai daug visose srityse. Šviesos ir 
kitų- signalų aparatūra ~ labai sumažėjo, Įvesta didelio 
laipsnio automatizacija. Šviesos ir garso (sirenų) signalų 
įjungimas yra nereikaligas žmogaus, - tai automatiš
kai padaro specialios foto-celės. Atsirado radijo ir ra
daro signalai. Statybos medžiagų technologija ir sta
tybos metodai daug patobulėjo, todėl statybas galima 
greičiau ir net sunkesnėse sąlygose įvykdyti. Automa
tizacija sumažino švyturių sargų skaičių, vietoje kelių 
šimtų liko tik apie šimtas. Esant mažesnių išmierų 
aparatūrai, ir nereikiant patalpų tarnautojams, švytu
rių bokštai irgi labai sumažėjo.

Pradėta 
ta specialios 
tinių švyturių, 
modernizavimo 

j'pirmas didelis 
forma Prince Shoal su pusiau automatiniais Įrengimais, 
toliau pirmas didelis užkrantinis švyturys lie au Cou- 

visiškai kontroliuojamas radijo pagalba iš Que-

pavojus dėl 
pastatytas

ir vidaus

proga
VISUS MONTREALIO LIETUVIUS SVEIKINA

, Kanados vidaus laivinin- 
siekti iki 15 m. aukščio, 
audrų būna statybos me- 
bokštas dar neturi pilno

laivininkystės sistema yra 
Ramusis, Arktikos ir Atlan- 

vidaus vandens kelių. Be 
naudojama Įvairūs kitokį laivininkystei 

Jų Kanadoje yra apie 17,000; dau-
dar
ženklai.
jų yra didesni ar mažesni plūduriai (buoys), 
švyturių yra apP 300, užkrantinių apie ^0

ŠVYTURYS PELEE PASSAGE

KELIONĖ PO INDIJĄ IR 
NEPALĄ

MONTREALIO ANSAMBLIS ’’GINTARAS”, 
S ' io VADOVAI ir TĖVŲ KOMITETAS

laimingų, džiugių

W j'Y giminėms, draugams ir jsj

m y pjpp J bičiuliams linki — 

ANTANAS IR ANASTAZIJA TAMOŠAIČIAI

naudoti susisiekimui helikopteriai; įreng- 
helikopterių platformos ne tik šalia kran- 
bet ir ant užkrantinių švyturių. Šiame 
periode suprojektuotas ir pastatytas 

švyturys Kanadoje su helikopterio plat

dres 
bec'o miesto,esančio 90 km nuotolyje.

Paminėta Prince Shoal (Haut - fond 
užkrantinis švyturys, kuris yra pirmas tokios 
švyturys, sudarytas iš dviejų viršūnėse sudurtų kūgių. 
Tokia forma parinkta, kadangi apatinio kūgio šlaitai 
laužo ledo lytis ir nuo to labai sumažina ledo slėgimą. 
Viršutinis kūgis nukreipia bangas ir apsaugo švyturį 
nuo užliejimo. Vėliau kūginės formos vartota daugeliui 
Kanados švyturių ir konstrukcijoms Arktikoje. 
Shoal forma iš seniai 
Švyturio modelis buvo 
Seatle, JAV, Sydney, 
PO 67.

Reikia pastebėti, 
nės irgi padarė didelę pa 
ti laivo tarnautojai gali 
ir sėkmingai plaukti gana dideliais greičiais, 
švyturių 
lavai 
todėl 
metu 
tyba

Prince )
formos

Prince 
nagrinėta specialiose studijose, 
išstatytas pasaulinėse parodose 
Australijoje ir Montrealyje EX

kad laivų vairiavimo priemo- 
žangat, pav., su radaru ir nak- 
atskirti krantus ir seklumas, 

todėl jiems 
būti mažesnis. Bet mažesnieji

neturi tokiu tobulu instrumentu, 
švyturiais. Be to, sniego audros 
netikslūs. Bendrai, švyturių sta-

skaičius gali 
ir žvejų laivai 
jie dar remiasi 
radarai pasidaro 

yra sulėtėjusi.
Berods, esate rašęs studijas apie švyturiu 

projektavimą ir statybą ?
Taip. Tokiu studijų esu atspausdinęs apie 20. 

Visi kraštai kas keturi metai rengia konferencijas apie 
pažangą lavininkystės signaluose švyturiuos ir 1.1. Pen
kiose tokiose konferencijose patiekiau originalių dar
bų aprašymus. Bet mano svarbiausi darbai inžinerijos 
srityje yra studijos apie ledo jėgas ir priemonės jas 
sumažinti, tuo atpiginant statybas. Taip pat esu para
šęs apie 20 studijų, kurios buvo skaitomos inžinerijos 
konferencijose ir atspausdintos jų darbuose. Šitos ledo 
studijos buvo labai svarbios ekonomiškam užkrantinių 
švyturių projektavimui.

1985.XII.19

pavežioti po Banga- 
mus nusivežė jį savo 
ir dviem vaikučiais; 
malonų laika šneku- 
kol pagaliau pradėjo 
ir visa savo šeimy-

restorana "Topkapi". Res- 
kur puikiai matėsi visas 

kur žibčiojo šviesos 
turėjome progos susipa- 

čia besišnekučiuodami 
Tuomet dar jis mus nuve- 

seimo pastatus, kurie apšviesti
. Po to jis mus pri

musu viešbuti. Mes padėkojome už parodyta

L. STANKEVIČIUS 
(pabaiga)

Mūsų pažįstamas pasiūlė mus 
lore Įdomesnes vietas. Po to jis 
namus, supažindinti su jo žmona 
sūnum ir dukra. Čia praleidome 
čiuodami prie puodelio arbatos, 
temti. Tuomet jisai pasiūlė, mus 
nele nuvežti . i viena gražu 
toranas buvo 24 augšte, iš
Bangalore miestas iki aerodromo, 
kylančiu lėktuvu. Restorane 
žinti su Įvairia indu 'kulinarija, 
likome iki vėlaus vakaro, 
že parodyti gražius 
labai gražiai ir įspūdingai atrodė, 
state 
nuoširdumą ir susitarėme rytoj susitikti.

Šekanti 
do miestą 

ip vadinamas "Emporium". Vakare atvyko 
čiulis ir mes ilgai : 
nome.nes sekančia 
miestą.

Mes taip suplanavome savo kelione po Indija, kad 
pabaigoje galėtume pailsėti egzotikoj prie jūros. Tokiu 
budu, pietų metu, išskridome i buvusia portugalu kolo
nija, dabar priklausančia Indijai,-Goa. Si karta pasitai
kė propelerinis lėktuvas, kuris po valandos laiko skri
dimo mus nutupdė prie jūros. Nuo aerodromo, 
čio autobusas nemokamai veže 
Taj Holiday Village". Autobusu 
kalnuotas ir palmėm apaugusias 
laiko, kol pagaliau pasiekėm ta 
pasirinkti, arba gyvenfti viešbutyje 
kuose. Pasirinkome atskira namuką, 
arčiausiai prie juros. Per namuko 
per duryse idetus tinklelius girdėjosi jūros bangu oši
mas. Tai buvo tikras poilsis. Keletą pėdu nuo mūsų 
namuko stovėjo egzotiškas restoranas be langu ir pal
mėm dengtu atogu. Restbrano viduje buvo 3 juodos 
lentos, ant kuriu buvo surašytos tos dienos meniu. Ga
lėjai pasirinkti ka nori valgyti ir tas 
tyta i nakvynes kaina.

Vakarais .čia 
ristu. Padavėjai 
aiškindavo, kaip 
net patardavo ka 

Po pietų, 
mai veždavo

ryta mes su žmona ejome pasivaikščioti
ir po valdiškas indišku išdirbiniu krautuves

/ > mūsų bi-
su juo kalbejoms,paskui atsisv'eiki-
diena turėjome apleisti Bangalore

viešbu- 
viešbutj "The 
važiuoti pro 
virš' valandos 
Čia galėjome

inus j 
reikėjo 
vietas, 
vieta.
ar atskiruose namu- 

apsupta palmėmis 
užpakalini langą ir

viskas buvo iskai-

ateidavo .muzikantai 
buvo labai draugiški 
kiekvienas valgis yra 

geriau paimti valgyti.
kasdiena viešbučio autobusas nemoka- 

po įvairius »Goos miestelius ir idomiss

palinksminti tu- 
ir visuomet pa

gaminamas ir

VISIEMS 

bičiuliams, draugam: 

ir pažįstamiems — 

sviesiu švenčių
ir našiu

Naujųjų Metų

g: V» Q» BIRUTE ir HENRIKAS MAGIAI g

vietas. Taip nebuvo kada nuobodžiauti. Karta važiavo
me i Goos sostine . Pandži_ (Panji), kuri buvo puse va
landos važiavome nuo musu vietoves. Pakeli važiuo
jant daug matėsi baltu katalikiškų bažnyčių ir portu- 

> namu. Tai vis buvusi portugalu itaka. 
vietiniu gyventoju turi portugališkas pa- 

Goa yra pasižymėjusi savo "cashew" riešutais 
"Fenny", kur 

tik čionais. Todėl kiekvienas 
čia apsilankęs, tuoj pat skuba nusipirkti šio 

kuris yra čia labai pigus ir jo yra įvairiu »ru-

gališko stiliaus 
Taipogi daug ’ 
vardes.
iš kuriu yra daromas žymus Goos likeris 
niekur jo kitu/ negausi, 
turistas, 
likiero, 
šių.

Taip kasdiena 
saules spinduliais, 
ją Goa. 
Po malonaus poilsio 
čiu 
va, už 45. minučių skridimo atsiradome Bombėjuje.
Čia turėjome 

Įvairias vietas 
dar galėtumą 
re važiavome 
turėjo išskristi .j Londoną ir iš ten .i Kanadą.

Pagalvojau sau, koks pasaulis mažias; pajjul lai
ko keitimą, mes per viena diena buvome trijuose kon
tinentuose: Azijoj, Europoj ir Amerikoj....

besimaudant juroje ir besikaitinant 
atėjo laikas atsisveikinti su gr.aža-

ir gražiu prisiminimu, vėl tuo pa- 
autobusu važiavome J aerodromą ir Įsėdus ,i lektu-

visa dieną, laiko, tai .vaikščiojom po 
ir dar žiūrėjom ką paskutine minute 

nusipirkti prisiminimui. Tik vėlai vaka- 
i aerodromą, nes 2 vai ryto lėktuvas

5 psL
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IS PADANGĖS MIELOS
(/J SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

"Bet artinasi žiema, prasideda šalčiai,užeina ilgos 
ir tamsios naktys. Senovėje žmonės tamsoje ir šaltyje 
matė sau ir gyvuliams daug pavojų; tada pradeda savo ža
lingų veiklą įvairios tamsiosios jėgos, todėl reikia grieb
tis visos eilės priemonių nuo jų apsisaugoti. Nuo lapkri
čio mėn. pradžios tie pavojai vis didėją ir pavojingiau
siomis laikomos dvylika dienų tarp Kūčių ir Trijų Kara
lių. Tada visos piktos dvasios pasireiškiančios visu sa
vo galingumu ir reikią imtis visos eilės priemonių, Kad 
apsaugoti! nuo jų žalingos įtakos namus ir laukus, žmones 
ir gyvulius, Laukiama Saulės grįžimo,kuri savo šviesa 
ir šiluma išblaškysianti tuos pavojus. Todėl gruodžio 25 
diena jau daugeliui žilos senovės tautų buvo didelė šven- 
tė:egiptiečiams,asyrams,graikams ir romėnams tai bu
vo nenugalimojo Saulės Dievo gimimo diena, persai tą 
dieną šventė Šviesos Dievo Mitros garbei. Užtat popie - 
žius Liberius jau 354 metais nustatė šią dieną švęsti ir 
naujosios šviesos nešėjo - Kristaus gimimo dieną .

Tačiau, šalia religinio nusiteikimo liaudyje gana 
stipriai tebeveikia senos kosminės mintys apie besiarti
nančios žiemos pavojus, deda mos pastangos juos nugalė
ti ir palenkti sau gamtos jėgas,kad ateinantieji metai bū
tų vaisingi ir laimingi.

/Iš;"Lietuvių Tautosakos Skaitymai",dr. J.Balys /

KALĖDINĖ DAINA

)

A nt kelio išgrįsto blaiviai Petia, tai gi aš už tave ir daug vyresn.s

nuvytęs

ir žvilga ir spindi

Kalėdų švenčiu

K. TOLIUŠIS

raugus

I gv KATODUsmy

MONIKA IR JUOZAS S1AUCIULIAI

BUDVILAI

GIMINAIČIAMSVISIEMS SAVO

DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

Onutė IGNAS PETRAUSKAS 
ANTANINA PETRAITYTĖ

Aplinkui nei bals o’. jTiktai vargdieniai 
Bekyšo iš pusnių eglytės;
Tik kartais nuo beržo šakos garbiniai 
Nukrinta kaip lapas

Kazimieras 
sitkauskai

PROGA, LINKI SVEIKATOS

INA ir ALGIS KLICIAI 
JADVYGA SIPELIENĖ

proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus ir 

pažįstamus —

Nuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus, pažįstamus su 

šv. Kalėdomis ir linkime 
laimingų bei džiugių 

najjtv wy -

PRIZIUREKIME KALĖDŲ EGLUTES
Montrealio gaisrininkai išleido atsišaukimą, patarda

mi kaip išvengti nelaimingų atsitikimų gerai prižiūrint 
Kalėdų eglutes-,

• Kalėdinę eglutę reikia palikti lauke, ant sniego iki 
tol,kol jau bus reikalinga ją parengti šventėms ir įnešti į 
vidų. #

• Prieš puošiant eglutę, įnešus į kambarį, reikia nu - 
pjauti dar mažiausiai apie 2 cm. koto, geriausia įstrižai 
ir pamirkyti eglutę į vandenį,kad dalis koto būtų apsemta. 
Kasdieną papildyti išgaravusį ar susigėrusį į eglutę van - 
denį.

• Pastatykite eglutę toliau nuo šildymo aparatų. Ne
rūkykite arti eglutės.

• Niekada nepuoškite eglutės žvakėmis.
• Naudokite tiktai patvirtintus elektrinius eglutei de

koruoti įrengimus, pažymėtus "Underwriters Laboratory" 
ženklu. Patikrinkite lempučių setus ar nėra atsipalaida - 
vusių laidų ar sulūžusių lemputėms įsukti lizdelių prieš 
įjungiant elektrą. Elektros kamščiai (fuse), per kuriuos 
perteikiama srovė eglutės lemputėms, neturi būti stipres
nė kaip 15 amperų.

• Naudokite tiktai nedegamus papuošalus eglutei.
• Patikrinkite, ar užgesinote eglutės šviesas prieš ei

dami miegoti ar išvykdami iš namų.
Taip pat primenama, kad geriausia ištuštinti karštus 

ar atvėsusius pelenus į metalinę dėžę; laikyti ar ir išmes
ti alyvuotus skudurus , naudojant metalines dėžes su dang
čiais; išjungti ir neperkrauti elektrinius aparatus. Ž .

K.L.K. MOTERŲ D-jos MONTREALIO SKYRIUS

O kelias žvaigždžių milijonais nušviestas 
Kur žiūri, vis žydros akelės;
Kaip juosta per apvalų dangų ištiestas - 
Tai paukščių vadinamas kelias. -

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

linki visiems giminaičiams 
draugams ir bičiuliams, 
esantiems arti ir toli —

■atminiu Jiaujuju

ATBĖGO ELNIS DEVYNIARAGIS , 
OI KA LEDA .DEVYNIARAGIS * 
VAI IR ATBĖGO,VANDENIN ŽIŪRI, 
VANDENIN ŽIŪRI, RAGELIUS SKAITO. 
A NT MA NO GA LVELĖS DEVYNI RA GELIA I, 
DEVYNI RAGELIAI, DEŠIMTA ŠAKELĖ. 
A NT TOS ŠA KĖLĖS KA LVELIAI KA LA , 
KA LVELIA I KA LA , S LIES ORELIAI LIEJA . 
OI JŪS KALVELIAI, MA NO BROLELIAI, 
JŪS MA N NULIEKIT AUKSELIO KUPKA , 
AŠ PALAIS TYSIU ŽALIA RŪTELĘ.

/Antroji eilutė kartojama kiekvieną kartą po kitos eilutės/
/Užrašyta Merkinėje, 1937 m./

Tik pusnys aplinkui
Tik spengia kas k&rtą skaudžiau. ..
Girdėtis ’. . .. Iš tolo lyg skambalas dindi
Ir, rodos, kas kartą arčiau

SVEIKINAME 
gimines, draugus ir pažystamus su

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366-2548 ( namu ); 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 366-7770 Dainiui L.; 768-9606 ; 

JONUI R.: 337-8637

AA CENTRINĖS : 
Montreal 273-7544 
Ottawa 523 -9977 
Toronto 489 - 3693 
Hamilton 522-8392 
JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

S. ir J. VERBYLAI -AT

SVEIKINA NARES

VISUS TAUTIEČIUS

3 Laimės ir džiaugsmo £
IR DIEVO PALAIMOS

ATEINANČIAIS META'S

ATEIK I LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES' SUSIRINKIMĄ^. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ? 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE. 3

• vol. vaAero 6 1

KODĖL GORBAČIOVAS BAIGĖ DU INSTITUTUS ?
Kaip skelbiama spaudoje, M. Gorbačiov‘as baigė Že 

mės Ūkio ir Juridinį institutus. Vieną- kad žinotų, ką so 
dinti.kitą- lead žinotų ką ir už ką sodinti.

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

Kalėdų švenčių ir jį
Naujų Metų proga. Jį

4} sveikiname vi sus gimines 
nį ir pažistamus

h Šv. Kalėdų ir §
& Naujų Metų proga »

sveikiname brolius - seses
*7* W ? i- j

SA » / Saulius, draugus jr pažįstamus — ®

EMILIJA ir JUOZAS PAUNKSNIAI ®

B proga - ‘ w '
IRENA ir PETRAS LUKOŠEVIČIAI, Montreal. .

Bžiugiu gVKAWVIR
laimingų NAĮJJU MĘrTLT 

F* linki visiems lietuviams 
giminėms draugams ir pažįstamiems 

FvSKTVTZTl LIETUVIŠKOS RADIO I W >11 PROGRAMOS VEDĖJAS

« L. STANKEVIČIUS ir SEIMĄ Tel.: 669-8834
Ml « ■ -

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

AR PASKAITAI , SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 
PASAKU, ? JOSE RASI IR GROŽIO, IR JUMORO IR IŠMINTIES l

Iš "Jaunosios Lietuvos"
ŽIEMOS NAKTIS

Ir kas per naktis! Dega žvaigždės aukštai, 
Bemirkčioja tartum akutės;
Iš užgirio pilnas mėnulis antai 
įspindo į langą pirkūtės.

Šarmotas rytys nebeblaško sniegų,
Tik kvapą užimdamas spaudžia,
Ar pirštais gudriais ant pirkutės langų X* ■ 
Žvaigždelėmis verpalą audžia.

O taip neseniai vertė pusnį žiemys
Ir kaukė, kaip liūtas užklydęs;
Iš girios pagrįždan^s kraupus įnamys
Žegnojos jos rūstį išvydęs.

Bet priešais - rytys ir žiemys atsargus,
Giliai įsikasęs į sniegą, 
Per sieksnį į žemę suleido nagus 
Ir tartum lokys sau be miega.

j Gražumas dangaus Tarp žvaigždžių įsikirtę 
Septyni antai šienpiūviai’.
Aukščiau dar šviesiau - Grigo ratai apvirtę

• Po mūšio. Vasilij Ivanovič’ius ir I’etia, nusiavę deba
tus. sėdi ant upės kranto.

Petia, pažiūrėjęs į Vasilijaus Ivanovičiaus kojas, sako'.
Vasilij Ivanovič, bet tavo kojos- purvinesnės už. 

mano!



TORONTO LIETUVIŲ NAMAI

6h %

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA RUOŠIA

Sveikiname
visus

Metais

PARAMA

8h %

9-12:30

DRESHER
INSURANCE BROKER

LAIMES ir
SĖKMĖS

tautiečiams

INSURANCE BROKER LTD

10-3 
10-3 
(daryta 
10-8 
10-8

1573 Bloor St. West, Toronto

Telefonas LE 2-8723,

7%%
8 %
8h%

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

Malonių 
Kalėdų 
Švenčių 
ir laimingų 
naujų metų

SAVO GIMINAIČIAMS

DRAUGAMS IR BIČIULIAMS

LINKI -

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais

DALYVAUTI - 
LIETUVIŲ NAMAI

A. Y. R. KULNIAI

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

All Seasons T ravel Agency
1551 Bloor St. W.z Toronto, Ont. 
Telefonas 533-3531 1

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU !

© GRUODŽIO 12 d. LIETU
VIU NAMU. Valdybos posė
dyje patvirtinti nauji LN na-. 
riai:Juozas Balds ir Aniceta 
Aperavičienė.

Posėdyje buvo aptarti Kū
čių, Naujų Metų sutikimo ir 
socialinės pagalbos bei ligo
nių lankymo reikalai.

•Savaitraštis "NEPRI
KLAUSOMA LIETUVA" gau 
namas Toronto Lietuvių Na
muose PENKTADIENIO VA
KARE, pristatant specialiu 
būdu iš Montrealio.

namų pirkimo ir pardavimo agentė 
Tel : 1(416) 535-2500

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

• GRUODŽIO 15 d. , sekma - 
dienį buvo atšvęstas dail. 
skulptoriaus, poeto Jokūbo 
Dagio 8O-metis. Jį svei - 
kino giminės, draugai ir or
ganizacijų atstovai. Labai 
jautriai kalbėjo ir pats dai
lininkas Dagys apie savo kū
rybinę praeitį. h > = ;

© Paskutiniųjų dviejų savai
čių laikotarpyje LN lankėsi 
iš toliau atvykę:J. Vabolienė 
(Australija), R. M. Lapas, A. 
Polikaitis, D. Polikaitis(visi

LINKSMU SUKALĖM ir laimingų naujųjų metų 
linki visiems savo klientams, draugams bei 

pažjstamiems

Valteris Drešeris 
cį^ VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

• Prieš šventes LN darbuo
tojai aplankė 24 ligonius . 
Juos lankė 5 lankytojai. Ži - 
nantieji apie sergančius ar 
esančius globos namuose, 
prašome pranešti tel: 
532-3311 arba vakarais 536- 
1433.

© LAPKRIČIO mėn. 26 d. 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės Toronto Apylinkės 
Taryba pririnko pagal naują 
rotacinę tvarką . Valdybos 
narius:

Gruodžio mėn. 3 d. ši Val
dyba pasiskirstė pareigomis:

pirmininkas-A. VAIČIŲ - 
NAS, vice-pirmininkas-kun. J 
STAŠKUS, II-asis vice-pir- 
mininkas- V, KLUNYS, iždi
ninkas- V. BAČĖNAS.sek - 
rętorius-Kęst. BUDREVI 
ČIUS, tarpininkas su kitatau
čiais ir Karavano organiza
torius- K. RAUDYS, vi šuo - 
meninių ir kultūrinių reika
lų vadovė-D. GARBA LIAUS - 
KIENĖ, renginių vadovas - 
M. ABROMAITIS.

© SAUSIO 19 d. Klaipėdos 
Krašto sukilimo minėjimą 
KLB Toronto Apylinkės pa
vedimu, organizuoja Jūrų 
Šaulių Kuopa BALTIJA.

Paskaitininkas- Vorkutos 
priverčiamų darbų s to vyk - 
los sukilimo dalyvis inž. Po
vilas VAICEKAUSKAS, dabar 
gyvenanti s Chicagoje.

Minėjime bus rodoma f i V- 
ma apie sukilimą Klaipėdos 
krašte, o meninę programą 
atliks Dainos Vienetas "Su
tartinė".

KASOS VALANDOS
Pirmadienio! s 
Antradieni ai s

Trečiadieniais u 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

SVEIKINA SAVO NARIUS

Sv KALyfiW IR 
NAUJŲ MWJ Pro9a

LINKSMŲ

ŠV KAWU IR
IR LAIMINGU NA^JŲ MĘJTU

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

Iš Chicagos), L. Polikaitis 
(Tuos Angeles), T. Strolia, 
A. Rimeikis (ubu iš Chica
gos), V. Nevarauskas (Detro-

su nekeičiamu nuo ii m/i u
1 metų................  10 %
2 metų............... 10h%
3 metų11 % 
( fixed rate)

M nuoširdžiai sveikina mielus klientus, 
5* draugus bei pažįstamus, linkėdama 

sveikatos ir sėkmės sekančiais 
metais —i Birute Grigaitytė-Spudieni

M OKA.
ui 90 dienu term, indėl. 
ui 6 mėn. term, indėlius 
už 1 metų term, indėlius 
už 2 metų term, indėl 
ui 3 metų term, indėlius

%• už pensijų planų 
ui specialia taup. s—ta 
už taupymo s—tas 
už čekiu s-tas (depj

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

Minėjimas vyks LIETUVIŲ 
NAMUOSE.

ĮĖJIMAS: suaugusiems $ 22.50, 

studentams iki 25 m. $12.50

Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių 
popietėse.
VISUS NUOŠIRDŽIAI. KVL

I
 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 asmenines paskolas iki $10,000. 
P atduodome pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Neirram mokesčio už išrašytus 

g čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS- 
NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS !

įj įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661, namų tel. 233-4446 PS
81 3830 BLOOR ST. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

81 Ufeų Mielus savo klientus, y
ft r draugus bei K

Va e pažįstamus
& 0 Kalėdų ir $

KASOS VALANDOS: pirmad., antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 v.r. iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniai s ir penktadieniais- 
nuo 10 v. r. iki 8 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Šeštadieniais uždaryta ) , 
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

NAUJŲ METU
SUTIKIMA
GRUODŽIO 31d. ANTRADIENĮ, 7 vai. v

Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos menėse

• Šilta vakarienė su vynu ir šampanu
• Šaltų užkandžių bufetas
• Geras orkestras, linksmi šokiai
• Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto
• Baras

Nauju Metu proga 
SVEIKINA

WALTER DAUGINIS

AKTYVAI VIRŠ 27 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKA UŽ:

90 dienų term, indėlius .. 7%% 
180-185 d. term. ind. 
Term. ind. 1 metų.....
Term. ind. 2 metų .. .. 
Term, ind. 3.metų . 
Pensijų s-ta_......... ...
Spec. taup. s-^o........
Taupomųjų 5 -to,.. .. 
Depozitų-Čckių s-tą

Pirmutiniame ir didžiausiame m •• JI A a a 
TORONTO LIETUVIŲ PAR AMA
KREDITO KOOPERATYVE

1613 Bloor St. W., Toronto, Ont. 8J
.. , Tel. 533-1121, namų 822-8480 $

1985. XII. 19

DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo 
MorfgiČius nuo

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS nuo 9:30-1v.p.p

ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. [Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skirtai qatv«s nuo pensininkų rūmų. 16 10 Bloor S« West, 
kempes Indian Rd.) 7:30 vol. .vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų. 9’/2% 
(variable rate)

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju a, draustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai ( American 
Express) Kitos paskolos:<Line of credit) ir antrieji mcrtgiciai.



iMiiasi

proga

M
14

9 %

g HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

Šventų

kalėdų

SPECIALYBES

7661 A CENTRALE, LaSalte

NAUJŲ 1986 MĘMl proga 
visus savo draugus, gimines ir pažįstamus sveikina:

A. ir Z. URBONAI
V. I|M. MURAUSKAI
V. KAČERG1US
A. RUSINAS
V. SKAISGIRYS
A. ir N. GUDAI

proga sveikiname visus sayo 
gimines, draugus ir 

pažįstamus —

Juozas, Milana ir Albertas JON ELI Al'

SVEIKINAME TAUTIEČIUS, ryžtingai kovojan

čius už tikėjimo laisvę, bendrąsias žmogaus 

teises, sgžinės laisvę pavergtoje Lietuvoje, juos 

remiančia išeivija ir linkime visiems bendra . 

ištverme bei ryžtu laimėti trokštama Lietuvos 

laisvę, o kartu su ja ir tikėjimo laisvę —-

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KOMITETAS, 

Klebonas J. ARANAUSKAS , S.J. 
Klebonas emeritu^ dr. ). KUBILIUS, S.J. 

Kun. St. KULBIS , S.J. ir SESELĖS

Mta® R- .
E '■

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

. AKTYVAI PER 21 
MOKAME UŽ: 

indėlius (P.C.A.) .... 
santaupos ........................
kasei, palūkan. uz sant 
term, indėlius 1 m. ..... 
term, i>• dėl iu s 3 m........
reg. pensijų fondo ..z.. 
90 d ienų indei iu s..........
( minimum $ 5 000) 
Reg. pensijų 1 m. ...
DARBO VALANDOS pirmadieniai s, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo IŲ v. ryto iki 5 v.p p., trečiadieniais — nuo 
10 v. r. iki 1 v.p.p., penkt adien i ai s — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
s ėst adi en i ai s — n uo 9 v. r. iki 12 v ai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesi ai s šeštadieni ai s uždaryta.

- 5 % 
.. 6 % 
. 5% % 
. 9 %

10 % 
7'/2%

. 8 %

MILIJONĄ DOLERIŲ
IMAME UŽ:

nekilti, turto pask... 10 %
asmenines paskolas 12 % 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolų, 
drauda iki $ 10.000.

KOOPERATYVAS

TALKA'

ŠVENČIŲ ir

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

VALDYBA

• NAUJŲ M^TŲ SUTIKIMAS kestras, šampanas. 1 
vyks JAUNIMO CENTRO sa- KLB Hamiltono Apylinkė, 
įėję-.šilta vakarienė su vynu ,
šaltas bufetas, " Zdana"or- dalyvauti.

ristąus 
Gimimo 
šventės ir 

įlauju.

gLINKSMŲ S V KALĖDŲ 
ir laimingų 

NAUJŲ METŲ 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki —
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PO Sol. SLAVOS ŽIEMELYTĖS KONCERTO, GRUODŽIO 7, 1985, 

kurį surengė KLK Moterų. D-jos Montrealio Skyrius, A.V. parapijos 
salėje. P i anoje ei I ėję: V—bo s p — kė Danutė Staškevi či enė , dr. H. 
Nagys, sol. S. Ziemelytė; II —je eilėje: B. Nagienė, muz. J.Govėdas 
ir vai dybo s narės: Al dona Morkūn ienė, B. Rupšienė, E. Kerbelienė.

Nuotrauka D.N. Baltrukonio

S
..J

ristaus Gimtadienio 
proga ir

Naujiesiems 1986 Metams
Sv. KAZIMIERO PARAPIJOS KLEBONAS

IR KOMITETAS

Sveikina parapiečius, jų, 
organizacijas, jaunimo ir 
senimą, ligonius bei skaus
mo ištiktuosius, linki jiems, 
Aušros Vartų parapijai ir 
visiems Montrealio tautie
čiams tyro Kalėdinio džiaugs
mo, Dieviškos palaimos '•

Kleb. Stasys ŠILEIKA ir 
Vie. Iz. SADAUSKAS

> BSŽ

Rengia S'

Visi maloniai kviečiami St

UNKSMŲ
švenčiu

KL/ENTAMS IR VISIEMS 
MONTREALIO LIETUVIAMS -

"Mtacvtfce \
Kailiu Siuvėjas 7

Tel: 288-9646

i VALUKIA
BATU TAISYMAS 
DRABUŽIU PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
SAUGOJIMAS (STORAGE) 

• ZOM^AS

495-9Qe AVENUE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Enrard
766-2667

•J JONAS ir BRONĖ MAZILIAUSKAI S.

J MARIJA ir JONAS ADOMAIČIAI J
J K. M. J. D AMB AR Al ’įi i JR

J DANUTĖ ir BRONIUS STASKEVIČIAI f?

sf 5J GENE ir PRANAS MONTVILOS S*.

2 A- ir M. KR IN G ELI Al 6 —

J P. ir V. DIKAIČIAI J
įįį S. ir J. SKUČAI £

PRANAS ir EUGENIJA JUODKOJ Al •£

g p. juodelis J?.

*etewewtw* i m £J 0. JUODELYTĖ-REINATIENĖ &
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jos Montrealio Skyriaus 
Valdyba suka galvas, kokį 
metinio pobūvio proga, su
rengti įdomesnį koncertą. Ir 
šiemet, gruodžio 7 d. , mont- 
realiečiai turėjo progos pa - 
siklausyti jau seniai Mont- 
realyje girdėtus sol. Slavą 
Žiemelytę ir muz. Joną Go- 
vėdą. Solistę atsimename iš 
tų laikų, kada ji mokėsi dai
navimo pas mūsų buv. Lie - 
tuvos Operos primadoną sol. 
Elzbietą Kardelienę. Tada ji 
klausytojus nustebino nepa
prastu žemu, plataus diapa
zono balsu. Ji savo balso 
dovanos neužleido ir vėliau, 
išvykusi į Torontą;tęliau la
vinosi balso technikoje, in - 
terpretacijoje ir repertua - 
re, reiškėsi ir reiškiasi lie
tuvių ir kitų kanadiečių tar-

Šiam koncertui solistė pa
sirinko mums (su mažomis 
išimtimis) negirdėtą prog - 
ramą: “Aš pas motulę“ - 
liaudies daina,harm. Žilevi
čiaus.- Iš karto, gal kiek ir 
nedrąsiai, jaučiant susmeig
tas į save akis, tačiau už
tikrintu įsijautimu, gera 
frazuote padainavo, ir "ledai“ 
buvo pralaužti. "Gintarai"- 
žodž. Degutytės, muz. Dva
riono- nelengvas išpildyti

veikalas, bet įdomus. Savo
tiška klausytojams atrodė 
naujovė muzikoje ;lyg žo 
džiai jai trukdė. Tą kūrinį 
galima buvo su įdomumu iš- 
Klausyti, jeigu būtų dainuo - 
jama betkokiais akustiniais 
skiemenimis. Jeigu klifu - 
seisi pagrindinai lyriškų žo
džių- atrodė, lyg muzika sau 
šalia plaukė ir šokinėjo, nie
ko bendro su žodžiais netu - 
rėdama. O gal- reikėtų dar 
Kartą atydžiai tą įdomią dai
ną išklausyti (dalinuosi tik 
įspūdžiais). “Pavasario sau
lė“- žinomi Maironio žo - 
džiai, muzikiniai paversti į 
džiugų, lengvą valsą, lengvai 
plaukė, solistės balso neša
mi.
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Arija iš operos " Kara - 
liaus gyvenimas“ - Glinkos: 
pakaitomis lyriška ir stipri, 
ilga arija leido išgirsti so
listės labai gražaus tembro 
piano ir pianissimo ir toli 
nešantį forte. Buvo aki
vaizdu, kad solistė nuėjo ii - 
gą kelią nuo savo pirmojo 
"In ųuesta tomba“Beethove - 
no kūrinio atlikimo kadaise, 
toje pačioje scenoje. Įdo
mi Piemenuko arija iš ope
ros “Snieguolė” - Rimsky- 
Korsakov. Čia blykstelėjo jos 
ir kitas talentas-personažo 
charakteri žavimas, komis - 
kas elementas. .

Įvairumui solistė pridėjo 
vėl visai skirtingą kūrinį,h

(nukelta į 8 psl
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PAKELIUI Į PIETUS
Laukų Dobilas

3. (pabaiga)
Si kartą, atleidžiu, bet tvirtai perspėju,kad tai 

butų paskutinis kartasljei dar taip pasikartos, tai nu
bausiu po tris naktis kiekvieną po šventoriaus medžiais 
nuogu užpakaliu prasėdėti. Matysite, po to trylika* metu 
ir lovoje negalėsite apsiversti. Argi dar neaišku,kad 
mes niekada nenaudojome bolševikiškų metodų faktus 
iškraipyti, ar juos suklastoti? Tai nesiderina su pože
mio taisyklėmis. Tegu vieni jie tai daro, bet tik be 
mūsų pagalbos, nes ir taip požemio reputacija yra žy
miai pašlijusi. Kurį, laiką šiurpi tyla svaidėsi po audi
toriją. Tikrumoje mano baimė dalinai dingo,nes pra
gare yra nuostatai ir taisykles; be to į mane niekas 
dėmesio nekreipė. Šone auditorijos prie sekretorijato, 
braškėjo ir lamdėsi popieriai Vienodai male kompiute
riai ir naujos tylios rašomosios mašinėlės. Lygiai taip 
pat kaip ir pas mus žemėje. Matyti ,tai buvo kažkokia 
susikaupimo valandėlė . Per tą valandėlę buvo užtenka
mai laiko gerai apsižvalgyti.Visų delegatų uodegos už 
plataus diržo užkištos. Kiekvienas ant nugaros nešiojo 
ką nors išreiškiančius, trumpus posakius, prie jų pri
jungdami savąjį atskyrimo ženklą. Pačioje priešakineje 
eilėje sėdėjo su raudonais apsiuvais, matyti aukštesnis 
luomas. Visi jie atrodo žymiai senesni , negu už jų sė
dintieji. Jie visi buvo nusiteikę labai rimtai. Už jų 
išsilygiavusioje eilėje, lyg sukirpti, išsitempę ir rankas 
priešakyje ant atramų susidėję, tūnojo su vienodais 
užrašais: Samogitai ir suvalkiniai Ortodoksiniai Kipšai. 
Trokštam šakų ir kadugių, bet neatsisakom ir gintarų} 

-aštriai rėžė jų balsai. Už jų tokio pat sukirpimo 
su skirtingais obalsiais: "Mūsų namai -Balos , kimsynai 
ir raistai." Greičiausiai tai buvo velniai darbininkai. 
Truputį jie ir dvokė surūgusiais puvėsiais. Už, jų keturi, 
palikę, tarp savęs didelius tarpus. Nelabieji.Jie turėjo 
vienodą šūkį: -"Biržų gojeliai, bambizų kiemai, tai mu
su kraštas, tai mūsų namai."Už pastarųjų sekė rimtai 
susikaupusių Pinčiukų eilė. Kažin kodėl sprendžiau, 
kad tai irgi šiaurės Lietuvos tarnybinis personalas.J ie 
turėjo įvairių obalsių:"Ežerai, šileliai, karčiamu kiemai, 
jaujos ir klėtelės tik mūsų namai." Dar daug buvo viso
kių posakių, bet gi senatvė , viską gi užmiršti greitai.

Po stiprių dūžių į skardą vėl pradėjo daužytis 
šikšnosparniai ir po jų sekė jau mums žinomas girg
ždantis balsas. Vyrausiąs savo išvaizdos visai neparodė.

-Vyresnis minčių gundytojau, , Kipše Patilti, prašau 
paskaityti pranešima.-Įsakė vyriausias. Sutrinksėjo šeš
tasis suolas ir staigiai pakilo žilais paragiais Kipšas 
ir uodegą nuleidęs sumušdamas kanopomis, garsiai at- 
raportavo:-

-Jūsų prakilnybe, viskas vyksta ta pačia sena 
vaga. Pasikeitimu jokių nėra.

-Kaip tai nėra? Jie turi budi Argi galima taip' 
ir leisti tavo parapijai kaip ant mielių klestėti? Gun
dymai labai prasti, reikia kitu metodų ieškoti, jei seni 
neveikia.

-Ne tik sunku, bet galiu prisipažinti, kad visai 
negalima,- atsake iškaitės Patiltis .-Kunigus sugundyti 
jau visi keliai užkirsti.

-Reikia keisti metodus] Bandyk veržtis į eko
nominius jos reikalus. Pinigas čia įlaug ką gali padary
ti. Moterys dabar jau labai nublukęs gundymas. Savai
me aišku skaitėte spaudoje ir matėte didžiulius skelbi
mus apie būsifnus parapijos pietus, kaip ir kitais me
tais. Na, ar dar reikia mokyti? Susitarkime su vėju 
ir iš Rytų debesimis. Pakilus netikėtai sniego krušai, 
argi kas gali beiti? Dar kartą perspėju, jei to nepada
rysite, tai būsiu jus priverstas grąžinti prie katilų]

-Klausau jūsų prakilnybe. Kuri laika disko mu
zika plėšė ausis. ''Greičiausiai mūsų jaunimas bus jos 
kokiu tai būdu pasiskolinęs. Netrukus buvo pašauktas, 
sekantis delegatas.

-Dabar išklausysiu viso miesto politini drumstė
ją Kipšą KurpaIL Kairiame sparne susipurkštė garais 
gauruotas individas. Iš po susivėlusių garbanų ir ragų 
nebuvo matyti. Aplink kanopas-dirbtinio kailio užmo- 
vai ir isputęs du rausvos liepsnelės kamuoliukus iš ger
klės, pradėjo:

- Gavau slogą per tuos gražius orus ir dabar sun
kiai galiu kalbėti, už ką labai atsiprašau jūsų prakil
nybes. Naujienų rimtesniu mieste tarp mūsų plauko 
žmonių, galima sakyti, nėra. Prieš keletą mėtų įsteig
tas papildomas raudonųjų ambasados skyrelis šalpos 
reikalams, veikia išsijuosęs, bet tikėtų vaisių nematyti. 
Tarp eilinių , su senatve susijungusių tėvynainių riete
nos, metams pečius spaudžiant, žymiai sumažėjo. Visai 
nebežinau ką. daryti toliau. Drįstų nedvejodamas primin
ti Jūsų prakilnybei, kad musų dabartiniai su gyvaisiais 
žemėje įstatymai yra labai ir labai švelnūs. Reikia sku
biai gražinti senu laiku monarchinius parėdymus ’ir - 
leisti prieš nuodėminguosius fizinę jėgą panaudoti. 
Žinoma .labai atsargiai ir viešumai tai nejaučiant , ki
taip musu egzistenciją raudonieji visapusiškai sunaikins. 
Pastarieji dabar tik iš musu tyčiojasi, ir papūsk jiems 
i dirsę.

-Skubiai parašyk išsamų raportą . Gal būt tam ipa- 
tingam laikotarpiui bus galima ši ta pakeisti. Šviesos 
pasikeitė ir šalto vandens sroves per sienas pradėjo 
verstis ant manęs. Staigiai kabinaus! už ko tai, kad 
apsisaugočiau nuo nutrenkime į dar didesnę prarają.

Kritimas vėl pasikartojo, tik šį kartą labai trumpai. 
Atsitrenkus, pajutau rankoje skausmą ir tuo pačiu už
girdau mašinos burzgimą. Netikėtai atsivėrė akys ir 
štai išvydau, kad vėl atsidūriau žemėje. Toje malo
nioje ašarų pakalnėje. Matyti snusterėjęs, staigiau pa
sisukau ir nuvirtau prie suolelio i krūmus. Greitai atsi
stojau. Šviesos mirgėjo kaip ir anksčiau,tik mėnulis 
pasislėpęs už pilviškai balto debesėlio. Kokia laimė 
būti ne tik gyvam, bet dar ir ant šventos žemelės. 
Atsisukęs į apšviesta, bažnyčios kryžių, skubiai padėkaij 
sumečiau kelis poterius, kad laimingai pasprukau iš 
šėtono karalystės. Prie šių priede pridėjau pažadą, kad 
kuo skubiausiai prieisiu išpažinties, nors šitame amžiu
je menkas' ir begali nuodėmes padaryti. Vis ka nors 
išgalvojęs pasakysiu. Pamoka labai gera, nes aiškiai 
pamačiau, kad jau arti bedugnės stoviu.

Šį kartą autobusas, išsipuošęs šviesomis manės 
laukė. Kai jau' ramiai, šilumoje, pačiame gale sėdėjau, 
mintys vis dar kryžiavosi ir per ta, makalynę negalė- 
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STALAS
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Stalas, užmestas aht aukšto, 
Ilgisi dubens ir šaukšto, 
Trupinio ruginės duonos, 
sėmenų , aliejaus kvapo 
ir kartaus tabokos lapo, 
Lino staltiesės baltos, 
-Kas palėpėje užklos ? 
Stalas šis tikrausial mena 
spragsinčių balaną, , .
Dūzgesį ratelio tylų, 
Šiluma_ šarminio garo 
Ir keiksnojimus žandarų, 
Vaško žvakių kvapą kartų, 

r Kurs jį gaubdavo ne kartą, 
Stalas, užmestas ant aukšto. 
Vėl į gryčią atsikrausto, ♦
Nugalėjęs moderniuosius, 
Tegul šie ant aukšto guosis.

jau nuspręsti, ar tą, velnių karalystę sapnavau, ar iš 
tikrųjų ten buvau. Laikrodis/ rodė, kad praslinko tik 
pusvalandis. Reiškia du nepaprasti priešingumai. Nei 
tu per tas kelias minutes gali sapnuose atsidurti, nei 
kad ir kipšas^ taip skubiai i, požemius negali nugaben
ti. Besprendžiant tuos neaiškus klausimus ir nameliai 
pasirodė. Prieš įžengimą, į juos, nutariau nieko apie 
mano pasimatymą, su kipšais,/;žmonelei nesakyti,nes ko 
gero dar ši pat vakarą, pas kunigėli nutemps. Žmonos 
pusiau atšalusią vakariene valgiau lyg nesava burna. 
Vis dar tas pragaro kvapas daužėsi nosyje ir burnoje.

Sekančios dienelės irgi su saulyte bičiuliavosi 
Nors ruduo savo išdykėliško darbo plėšyti nuo medžių 
lapus nemetė, bet nuotaika visai pavasariška. Tas ke
lias likusias dienas ligi parapijos pietų, kur bebūda
mas ir ka bedarydamas, vis galvojau apie matytą, pra
gare velnių sesija. Kiek rūpeščių, jiems nelaimingiems 
uždavė jų vyriausis! Maži juokai papirkti vėją ir kitus 
gamtos prajovus. Juk tai turėjo būti nuslepiama nuo 
aukščiausiojo akių. Greičiausiai, jau bus pramokė to 
darbo nuo bolševikų.. Taip pat kilo įdomumas, kokio
mis vertybėmis jie turėjo būti paperkami. Žemiškais 
pinigais negi mokėsi.

Begalvojant, besvarstant ir su žmonele apsižodžiau- 
nant ir sekmadienio rytelis atėjo. Dar priešaušryje pa
budęs, šokau iš lovos ir, kad tave paralis griebtų, jau 
pamačiau, kad velniams pasisekė vėjus su sniego kru
ša papirkti. Lauke atrodė daug panašumo į velniu, vestu
ves. Šlapdriba lipdė langų stiklus ir vėjas daužėsi pa
lėpėje. Nebeištvėręs ir visai garsiai sušukau:-Tai tie 
prakeiktieji laimėjo1.

-Na čia ko gi šūkauji nuo paties ryto, ar išblū- 
dai, -besikrapštydama užmiegotas akis subaudė žmonele.- 
Visus kaimynus prikelsi. Ir ta*ip visa naktį vargau nuo 
tavęs piktas dvasias gainiodama. Varteisi lovoje kaip 
kepamas patelneje spirgas. Kažkokius pinčiukus ju. var
dais šaukei. Jau čia ne prieš gera. Ruoškis tuojau, 
tr šlah'dleną eisime ankščiau!" 'kad tu galėtumei prie 
išpažinties prieiti. Aiškiai matyti, kad nelabieji apsė
do.

-Nieko panašaus1 -tikrai garsiai surikau. Dar kelis 
stiprius sakinėlius paleido mano adresu, bet aš laiku 
nustojau ir padėtį išgelbėjau. Niekada nepamiršiu ma
no tetules pasakymo:"Su pliku neišsipeši ,o su žmona 
neišsimuši". Kad sušvelninčiau padėti, žemomis stygo
mis pridejau:-Argi nematai brangioji, kad lauke vel
niai veselijas kelia, o gi šiandieną parapijos pietus.

-Tegul jie uliavoja. Didelio čia daikto. Autobu
sai ir metro nežiūri šlapdribos. Jau ir taip gražių die
nelių Dievulis nepagailėjo. Reikia vieną karta ir orui 
subjurti. Pastovėjęs kuri laiką kerteje, pradėjau ruoš
tis. Kokia gi ten ruoša, ale va, stumdais po trobą ir 
viskas. Su išpažintimi, tai kažin kaip nenorėjau lamdy- 
tis. Matai, lukštendamas ir iš praėjusio karto pridėlio
damas, vos dvi su puse teturėjau. Gi prisipažinti ir 
aiškiai pasakyti, kad štai buvau pekloje ir velnių suo
kalbį dėl suardymo parapijos pietų girdėjau ir nieko 
tau Tėveli, nepasakiau. Aiškiai neduotų išrišimo. Nu
sprendžiau žmonelę tą dieną apgauti ir išpažinties ne
nueiti. Taip dar viena, nuodėmę padarysiu ir kad būtu 
sodriau tai prie progos imsiu ir kuriai našlelei i vei
delį įžnybsiu. Nusprendęs , apsiraminęs atsisėdau prie 
kavos puodelio.

Tą diena, žmonelei patariant, išvažiavome auto
busu. Sniegas taškėsi gatvėje, lipo prie batu ir vėjas 
pasamdytas, šlapiais ubago kąsniais prausė veidą. Liūd
na ir savotiškai sunku kvėpuoti."Gali tie prakeiktieji 

• savo tikslą atsiekti ir tą gražiu pobūvi'- šunes ant uo
degos nuneš ." Piktai rankomis gniaužiau, lyg tikrai 
su tais nevidonais susiimti. Kai prie žmonelės sėdi 
ir prie žmonių, jautiesi tvirtas, stiprus ir be galo nar
sus, bet kai prisimenu, ką ten ju tarpe patyriau, tuojau 
kumščiai atsileidžia. Greitai ir Dievo Motina virš du
rų apsnigta šlapiu sniegu ; apsnigta pasirodė, bet atro
dė mant kad lyg šypterėjo. Daugiau nedrįsau į ja paž
velgti. Širdyje sukalbėjęs' Sveika Marija, išlinkau į baž
nyčia. Primenu, kad tai buvo dešimtos valandos mišios, 
nes žmonele buvo pamėgusi, kad po jų būtu daugiau 
laiko su kaimynėmis Auksinio Amžiaus Klube pasitur- 
luoti. Kaip taisykle, ji ilgai meldžiasi tik atėjusi j baž
nyčią ir jei dar yra laiko, pamažu, labai pamaldžiai 
prieina prie žvakučių ir lėtai uždegusi viena ten pat 
atsiklaupusi meldžiasi. Išpažintis taip ir paliko kitam 
kartui.

Šlapdriba nenustojo' ir .per vienuoliktos Mišias. Ji 
trankėsi ir baigus pamaldoms, iš klubo nuėjau i, bažny
čios sale. Jergutėliau, ir čia garsiai sušukau. Šalia bu
vo jau veik kaip kūju primušta. Stalai prie pat durų 
kraunami,ir tik juos pastačius, laukiančiųjų užimami. 
Netikėdamas pasitryniau akis ir nusivaliau akinius. Ti
kri stebuklai,-irgi garsiai sušukau. Geras mano kaimy
nas Leonas man taip nustebusiam stovint, ir dar, bi
lieto įėjimo neperkant, užsiklausė:

-Tai ką, rupus miltai, kaip stabo ištiktas stovi! 
Matai trukdai žmonėms prisiveržti prie bilietų. Grei
čiausia, kad visu negalėsime sutalpinti, skubink, ar 
eik L šoną. Nupirkęs du bilietus, nepamačiau kai visa 
gerkle užblioviau:"Nepasisekė kipšams papirkimas". Visi 
sužiuro į mane ir toliau stovis tautietis pridėjo:-Ma- 
tyti vargšui pasimaišė. Nėra dar jau taip persenęs,"- 
nusisukdamas pridėjo. Truputį šilima išmušė, ne tik

Kalėdų Švenčiu ir f
aujtl Meili proga |
sveikini) savo klientus ir Jįį;
visus Montrealio lietuvius — 4S>
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Sveikiname draugus bei pažįstamus, 
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iš gėdos, bet ir susimąstymo. Ka gali žinoti gal jau 
ir nebūsi namuose. Dar pasitryniau prie rūbines, be
laukdamas žmonelės ateinant, ir jai" atėjus; daviau al
kūnėmis valia, kad prasimuščiau į salę. Stalai jau vi
si buvo užimti, tik viena geraširdiška žmonos drauge 
buvo užėmusi kaip tik dvi vieteles, kitaip būtų tekę 
valgyti stačiomis. Per salę plaukė su plačia balta pri
juoste Albertas. Jį, manau visa apylinke gerai žino, 
nes jo gamintų dešrų ir iš Toronto atvažiuoja. Šian
diena jis vyrausiąs virėjas, jo šypsena nesimaiše su rū- 
peščiu ar baime,' bet su dideliu pasitenkynimu. Besi- 
laužydami šonkaulius šiaip taip žmones susitalpino. 
Programą pradėjo ir ja toliau vede aukštasis Vincas. 
Jo, tik jo, skardus ir aiškus balsas pasiekė susikim
šusios minios ausis. Klebonas palaimino stala , prasi
dėjo puota. Matyti, norėdami pavaizduoti mūsų palik
toje tėvynėje prie duoneles krautuvių kilometrines ei
les, čia visi pirkusieji įėjimo biletus turėjo teise gau
ti stiklą gero vyno, tai susidarė panaši ąplink visa sa
le eilutė prie vynelio. Vyno pilstytojai, matydami su
sirinkusiųjų tokią gausia minią, vyno nepagailėjo. Jis 
tekejo per plastikiniu puodukų viršų. Kai kurie neno
rėdami to skanumėlio prarasti, skubiai ji suvertė i sau
gesne vietele. Pradžia kaip reikia padaryta. Po įžan
gos žodžiu prasidėjo meninė dalis. Pagarsėjęs oktetas, 
irgi paveiktas nepaprasto skaičiaus žmonių, balsų ne
pagailėjo. Jie švelniai glostė klausytoju ausis. Plojimas 
nepaprastas, kuris vėliau įsijungė į riksminga šauksmą. 
Visi norėjo dar ir dar daugiau, pagarsėjusio okteto 
dainų išgirsti. Dainininkai ir , jų vadovas buvo gausiai 
apdovanoti gėlėmis. Po to sekė pietūs , jaunu žvaliu 
mergaičių patiekiami. Jau nebekalbant apie Alberto 
dešras, kuriu nebereikia girti, prasidėjo nepaprastai 
puikiai paruošti prie jų rūgštūs tušinti kopūstai. Jie 
taip gerai ir skoningai buvo pagaminti; kad tikrai rei
kėjo saugoti, kad kartu su jais nenukastumei liežiuvio. 
Kai kurie pajuto tikra sėmenų aliejų , juose kvepiant. 
Sekė puikiai iškepti viščiukai ir daržovių priedai. Tik
rai viskas karališkais pietais atidavė. Vynas tekejo 
upeliais, degtine kaitino krūtinę, o alutis nuplovė kar
štyje apsivėlusias dulkes. Viskas taip gražiai praėjo, 
bet galėjo būti dar gražiau,nes svečius prislėgė buvu
sio klebono ir šios maldos namų statytojo neapsilan- 
kymas. Jei dar nebūtų pranešta, kad buvęs klebonas 
negalėjo apsilankyti del jį spaudžiančius ligos, bet prie
das prie to tikrai buvo nevykęs. Jei esą jis ir ateis, 
bet tik pas Albertą. Reiškia, ko gi jis pas virėją tu
rėjo ateiti. Žinoma, kad užkasti. lai sa
votiškai paveikė parapijiečius ir kai kuriuos svečius. 
Užpirktieji Kipšų vėjai ir šlapdriba , matydami, kad 
niekais buvo paverstas tikinčiųjų ir Šios -maldos namu 
mylėtojų gazdinimas, susigede aprimo ir dangus pradė
jo blaivėti. Ilgu bus laukti sekančiu metų ir kitų pa
rapijos pietų. Gal kaikas jų ir nebesulauks . tokia 
jau mūsų dalia. . Kokios jėgos mane nunešė i pragaro 
sesija ir dabar nežinau. Gal ir nereikia žinoti bet kad 
Kipšams nepasisekė, dažnai pasijuokiu.
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UOŠIRDŽIAI

VEIKINAME PASKOLAS

5.75%

3907 A Rosemont

EITAS

Šv. Kalėdų

SVEIKINA

LINKSMŲ KALĖDŲ

proga

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

Kairėje: sukaktuvininkai - 
Mykolas ir Monika GRINKAI

Sol. S. ZIEMYLYTE 
(tęsinys iš 7 psl.)

AUKSINIO AMŽIAUS 
HORIZONTE

ALEXANDRE ir GAILA STANKEVIČIAI

John OSKOWICZ

draugus bei 
pažįstamus 

Kalėdų

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AG E • WEDDINGS

ir laimingų 
įlatyu

2540 rue SHERBROOKE. E 
525-8971

3351 Belair St., Montreal, Que. 
Telefonas : 721-9496

DĖMESIO !
GRUODŽIO 24 d. , 7 vai. v. , 
Cable 2G TV , Una GELTO** 
RRJTĖ dalyvaus programoje, 
kurioje kalbės apie lietuvių 
kalėdinius papročius. Be jos 
dalyvaus dar ir kitų 4 tau - 
tautybių atstovai.

labai šiltai sutikti.
Sol. S. Žieme lyte galėtų sa

vo koncertinėn programon, 
atsižvelgiant į jos nepapras
to tembro balsą ir talento 
galimybes. įjungti vieton 3-jų 
čigoniškij(a la romansų) pa
našios nuotaikos dainų( pa - 
siliekant vieną jų)-ispaniškų; 
pav. iš 13-14 šimtmečio kū - 
rinių ir būtinai dar porą to
kių retų, gražių mūsų liau
dies dainų, kaip šioje prog
ramoje atlikta pirmoji.

Elegantiškas ir gražus 
vaišių stalas laukė atvyku - 
šiųjų, fone diskretiškai gro
jant juostelių muzikai, kuri 
irgi labai tiko prie šventiš
kos nuotaikos. Po padėkos 
žodžio ir kvietimo pabuvo - 
ti ir pasivaišinti,tarto V- 
bos pirmininkės Danutės 
Staškevičienės, taip ir buvo 
padaryta. Birutė Na gi e nė

Darbštūs mūsų kolonijos 
lietuviai MYKOLAS ir MO 
NIKĄ GRINKAI neseniai ar 
timųjų ir draugų tarpe šven 
tė savo 5O-ties metų auksi 
nę sukaktį.

Abudu patvariai ir nuo - 
širdžiai talkininkauja įvai
riuose mūsų renginiuose, 
jų tarpe ir "NL"vakaruose. 
Abu yra pirmosios imigra 
ei jos lietuviai.

Daug malonių ir linksmų 
metų linkime jiems ir to - 
liau kartu susilaukti.

MIRTIES
ATVEJU

ASMENINES

PASKOLOS
• GRUODŽIO 14 d. į Mont
real! buvo atvykę pasvei - 
kinti Bronių STAŠKJEVIČių- 
dar vieną veiklų mūsų ko
lonijos narį, jo auksinio am
žiaus sukaktuvių proga :vy- 
riausias brolis Juozas Staš
kevičius, jo vaikai kun. Jonas, 
Vytautas ir Valentina Baliū- 
nienė(visi iš Toronto). Geras 
būrys šeimos, giminių ir ar
timųjų pagerbė Bronių 
Staškevičių maloniai vaka- 
rodami ir įteikdami gražių 
dovanų.

Sukaktuvininkas nuo pat 
atvykimo į Montrealį įsijun
gė į mūsų kolonijos gyveni
mą, atvykdamas ne tik į vi
sus parengimus,bet ir dirb
damas įvairias pareigas,jų 
tarpe ilgus metus atstovau
damas Kanados Lietuvių 
Fondą.

Malonių ir laimingų metų 
linkime jam visi ir toliaul

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

DRAUDŽIAMOS

IKI $ 10,000

VALDYBA ir TARNAUTOJAI SVEIKINA

NEKILNOJAMO

TURTO IR

Naujų Metų 
proga

Kęlčdom^
Naujais Metais

$ STUDIO
H TONY LAURINAITIS

MONTREAL, PQ H2K 1E9

isus savo klientus draugus ir *•*
Pažistomus nuoširdžiai sveikina-- į

m1! ■ Ona ir Albertas Norkeliūnai,
Montreal Enterprises Reg'd.

Oi & £

MOKA UZ: 
CERTIFIKATUS min. $ 1,000.00

1 metų,............................ .. 8.5 %
TERMINUOTUS INDĖLIUS

1 metų............. . . . ........... 8.25%
180 d. - 364 d. ............. ..8. %
120 d. - 179 d.................  7.75%
60 d. - 119 d. ............... 7.5 %
30 d. - 59 d..................... 7.25%

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
ui $ 20,000 ar daugiau 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
spec i ai i o s ...... 
Su dr aud i m u ... 
Kasdieninės ... 

ČEKIU SĄSKAITAS

la čigoniškus romansus, a- 
ranžuotus Stone. Tai lėtoko 
tempo, ilgokų muzikinių fra
zių trijų dalių junginys.

Baigė programą arija iš 
"Samsono ir Dalilos"-Saint 
- Saėlns. Tai muzikaliai 
vaizdinga ir melodinga arija, 
po kurios publika norėjo, kad 
solistė dar nebaigtų savo 
koncerto.
“ Bisui -■ arija iš operos 
"Karmen"-Bizet, ir dar pra
šant- "O, kad galėčiau"-dai- 
na.

Kaip ir minėtoje Piemenu
ko, taip ir "Karmen" arijo - 
je solistė pasirodė turinti ir 
vaidybinių gabumų.

Puikus jos palydovas muz. 
Jonas Govėdas,kuris atrodė 
sutapęs fiziniai su kiekviena 
gaida. Aiškus, tikslus ir di
namiškas. Solistė ir muzi - 
kas buvo apdovanoti gėlėmis,

visus remiančius mūsą plokštelių leidimo darbų ir 

besidžiaugiančius VILNIUS RECORDS plokštelėmis

Šventiniai sveikinimai
bičiuliams, klientams ir OSfc
visiems lietuviams -

Kalėdų ir
Naujų Metų
proga ‘
muu montrea! west

1 1 WESTMINSTER SOUTH a^OmobUe
(At the end o> S Ne l* oo ii e Sheet West!

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

DUODA

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina —

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
visiems savo bičiuliams 

i H ir klientams 
LINKI

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
UZ PATIKĖJIMĄ MUMS JŪSŲ DRAUDIMU 

DAUGELIO METŲ BĖGYJE
Tebūna musų darbas paskatinimu lietuviškam jaunimui 
eiti į savistovumą bet kurioje, biznio ar profesijos

S'i'rie. ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC. Tel.: 722-3545

Dr. J. MALISKA, dantistas
1440 St. Catherine W. , Suite 600; Montreal, P. Q.

Tel. Bus.: 866—8235 ; namu: 761—4675

Dr. Philip STULGINSKĮ, dantistas
8606 Rue Centrale Suite 209. La Saile

Tel.: 364-4658

Dr. A. S. POPIERAITIS
1538 Sherbrooke St. W., .Suite 215, Montreal, .P Q. 

Tel.: 931-4024

FARMACIST M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

7635 Central St. Ville La Salle, P.Q. H8P 1L2
Tel.: 366-9742 ir 365-0505

J. BERNOTAS ir Rūta POCAUSKAS , notarai
5 Place Ville Marie, Suite 1220 Montreal, P.Q.

Tel.: 1 (514) 871-1430

V. E. RUDINSKAS advokatas
102 - 9 Ave., La Salle, P.Q. H8P 2N6 

Tel.:: 366-6245

W giminėms, draugams ir i
M bičiuliams linki — i
K JONAS ir COTĖ REALTIES j

g Tel.: 482-0772

DAIVA, SILVIJA ir VINCAS PIECAICIAI į

VISUS „LITO” NARIUS

ŠVENČIŲ proga
LINKI LAIMINGŲ BEI DŽIAUGSMINGU

KASOS VALANDOS
1475 De Seve

Pirm. Antrad. Tree.......... 9:00 - 3:00
Ketvirtadieniai s............. 12’00 — 8:00
Penktadieniais ............ 10:00 — 6:00
Sekmadieni ai s nuo SPALIO 15 iki GEGUŽES 15 d. abi ejose 
parapijos salose dirbama nuo 10:30 — 12:30 v»aL

; PARDAVIMO MANAGERIS LEONAS GURECKAS SU ŠEIMA g

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

10 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA


	1985-12-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1985-12-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1985-12-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1985-12-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1985-12-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1985-12-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1985-12-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1985-12-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008
	1985-12-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0009
	1985-12-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0010

