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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
PLO SLAPTOJI GRUPĖ 
PRISIPAŽINO VYKDŽIUSI 
POLITINES ŽUDYNES

Issam Sartawi, nuosaikių 
pažiūrų PLO narys buvo nu
žudytas Portugalijoje aršių
jų PLO grupės,kuri nepripa
žįsta jokių derybų su Izrae
lio valstybe. Ji grąsino kele
tui narių, kurie rodė šiuo at
veju kokį nors nuosaikumą.

Grupė taip pat prisipažino 
kad buvo užpuolusi, praeitą 
vasarą Izraelio ambasadorių 
Londone .Jo nužudyti nepasi- 
sfekė.

I.Sartawi, 47 m.amžiaus 
kardiologas, mokslus baigęs 
JAV-se,buvo vienas pagrin
dinių asmenų, kurie palaikė 
kontaktą tarp Izraelio vy - 
riausybės ir PLO.

buvoprieglobsčio, kuris jai 
suteiktas.

Apie šį Įvykį Peking'o vy
riausybė kalba,kaip apie di
delį tarpvalstybinį konfliktą 
ir savo oficialioje spaudoje 
paskyrė eilę straipsnių, la
bai stipriais žodžiais smer
kiančių prez. Reagan'o ad
ministraciją.

ISSAM SARTAWI

SKANDINAVIJOS LAISVĖS 
PREMIJA WALESAI

Skandinavijos Laisvės 
Premija $7.000 "Už laisvę 
ir žmogiškąjį kilnumą" pa - 
skirta Lech Walesai.

Jis premijos įteikime ne
dalyvavo. Pagal jo pageidavi
mą, premijos Įteikimo metu 
Stockholmo Teatro Rūmuose 
jam skirta kėdė buvo apkai
šyta baltų ir raudonų spalvų 
gėlėmis.

Telefono pasikalbė jimę 
Walesos žmona Danuta, kal
bėdama iš jų buto Gdanske , 
pareiškė: "Mes labai džiau
giamės, kad jam buvo 
skirta ši premija".

'Premijos paskyrimas 
pripažinimas tų idėjų,
rias realizavo "Solidarnosč". 
Jos savo vertės neprarado . 
Jos tebegyvos. "Solidarnosč" 
yra giliai įsišaknijusi mili
jonų žmon’ų širdyse ir yra 
visų mūsų šaltinis"- pa - 
reiškė raštu Walesa.

pa-

yra 
ku-

sančias sumas neturi, ir pi
nigai buvo atsiųsti.

Mokytojai, kaip žinoma , 
streikavo protestuodami 
prieš skubiai prastumtą Bill 
105, kuriuo tik mokytojų ai - 
gos sumažintos, sumenkintas 
darbo užtikrinimas ir padi - 
dimas darbo krūvis. Blogiau
sia, kad vyriausybė savo į- 
klimpimą į dalinai bereika
lingas skolas norėjo išspręs
ti mokytojų algų ir darbų 
sąskaitom Kur nuplaukė tie 
pinigai, kuriuos vyriausybė 
sutaupė iš streikuojančių 
mokytojų, dar nepranešta. . .

SUSITVARKĖ SU SKOLOMIS
Per 15 metų Sovietų Pre

kybos atstovybė Londone bu
vo nesusimokėjusi Camden 
savivaldybei mokesčių, kur

ir per eilę dešimtmečių po 
to suimtiems ir teisiamiems?

Dėl to Sovietų Rusija nesi - 
piktino, nepergyveno ir to - 
liau nepergyvena'.

PROTESTANTŲ MOKYKLOS 
TVIRTAI LAIKOSI SAVO 
TEISIŲ

Stirpiai susirėmus Que - 
bec'o prov.Mokyklų Komiai - 
joms ir PQ vyriausybei dėl 
reikalavimo pranešti pavar - 
dės streikavusių mokytojų 
Švietimo Ministerijai, vyriau 
sybė grąsinimais ir sąnkci - 
jomis bandė tai atsiekti.

Protestantų Mokyklų Ko - 
misijoms už pavardžių ne- 
pranešimą pirmiausia pritai
kytos sankcijos-buvo sulai - 
kyti joms skirtos sumos pi
nigai- 5.6 mil. dolerių, ku - 
rie priklausė mokytojų algų randasi ta nuosavybė. Teko 
išmokėjimui ir mokyklų iš
laikymui.

Remiantis teismo nutari
mu, vyriausybė neturi teisės 
reikalauti šiuo atveju ne? 
mokytojų pavardžių, nei ių 
adresų ar socia1Jnio dmvZfyi 
mo numerių.

Protestantų Mokyklų Ko - 
misijos atsisakė diskutuoti šį 
klausimą j kol joms priklau
santys pinigai nebus prisiųs
ti. Streike dalyvavo apie 80. 
OOO mokytojų.

Po siųstų telegramų ir 
vieningoKomisijų ir mokinių j 
tėvų laikymosi, švietimo mi- 
nisteris C. Laurin galų gale 
suprato, kad jokio teisinio 
pagrindo sulaikyti priklau-

V-TOJO PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO 
PROGRAMOS DALIS, VYKSTANTI KANADOJE:

LIEPOS H- 20 d L - STUDIJŲ DIENOS
Trent University, PETERBOROUGH, On;.

LIEPOS 11- 22 d. d. - KONGRESO DALYVIŲ TURISTINĖS 
KELIONĖS JAV Rytų pakraštyje ir Kanadoje.
LIEPOS 16-17 d. d. - ATSTOVŲ PRIĖMIMAS TORONTE
LIEPOS 21 d. -'KONGRESAS lanko AMBASADĄ - 

OTTAWA , Ont.

Montrealy je:

vesti ilgas derybas tarp Bri
tanijos ir Sov.Sąjungos už - 
sienio reikalų ministerijų, 
kol Sov. Sąjunga sutiko su
mokėti 60% nekilnojamo tur
to mokesčių. Likusią dalį su
mokės patys britai- t. y. Brt*’ ; 
tų Užsienio Reikalų Ministe
rija.

Keista logika. Pirmiausia- 
kodėl neišreikalauti kas met 
mokesčius ir laukti net 15/.'/ 
metų? Kodėl Sov. Sąjunga el
giasi kaip ubagai, arba kodėl 
nepa’s iškaito nuosavybės mo
kesčių Įstatymų? Ir kodėl vis 
dėl to ne visi mokesčiai iš - 
renkami iš pačios, kaip save 
vadina,pažangiausios vals - 
tybės?

LIEPOS 22 d. - KONGRESO SPAUDOS KONFERENCIJA 
Mount Royal Sheraton Hotel, 1455 Peel str. ,12 val. 
SUSIPAŽINIMO ŠOKIAI - 8 vai. v. , 
MeGILL University Union Ballroom

LIEPOS 23 d - TURISTINĖS KELIONĖS - IO val. r. 
Mount Royal Sheraton Hotel, 1455 Peel str 
UŽDARYMO BANKETAS - 7 vai. v. , 
Palais des Cong res.
UŽDARYMO BANKETO ŠOKIAI - 9 vai. v.

LIEPOS 24 d. - MIŠIOS - 1.00 vai. p. p. 
Mary Queen of the World Cathedral 
1085’ Cathedral;
UŽDARYMO KONCERTAS - 3 vai. p. p. 
EXPO THEATRE PATALPOSE;

ATSISVEIKINIMO ŠOKIAI - 8 vai. v.
McGILL University Union Ballroom. ,

Registracijai kreiptis pas Ireną L u ko š e v t č i e n ę 
tel: 366-1210 Montrėalyje.

PASAULIO LIETUVIU DIENOSE

• Jonas AUGUSTINIUS organizuoja LIETUVIŠKŲJŲ PI
NIGŲ ir MEDALIŲ PARODĄ, kuri bus II-jų PASAULIO 
LIETUVIŲ DIENŲ metu JAUNIMO CENTRE, Chicagoje .

Ten pat vyks ir LIETUVIŲ FILATELISTŲ PARODA , 
organizuojama Jono ADOMĖNO.

JAV VIEŠAI KVIEČIA 
HUSSEINĄ ATSTOVAUTI 
TAIKAI VID. RYTUOSE

JAV-bių vyriausybė viešai 
paskelbė raginimą Jordano 
karaliui Hussein’ui prisi
jungti prie Vid. Rytų taikos 
derybų. Jeigu jis sutiktų , 
pažadėjo paspartinti spaudi- 
.mą Izraelio vyriausybei, kad 
sustabdytų savo gyvenviečių 
statybą Vakariniame Krante.

Privačiai prez. Reagan'as 
tokius raginimus ir pažadus 
Hussein’ui jau seniau yra 
patiekęs

NEMORALUS ’’GEŠEFTAS”
Valstybės Departamento 

darbuotojas John Hughes su
sirūpinęs, kad Izraelio vy
riausybė stengiasi Vakarų 
Kranto nuosavybes parduoti 
JAV žydams.

Pagrindinė PLO frakcija 
pakartotinai pasisakė prieš 
Husseino’ Palestinos reikalų 
reprezentavimą pagal prez. 
Reagan'o planą, nes jame 
nėra numatyta Palestina kaip 
nepriklausoma valstybė, bet 
Jordano sąjungoje.
PABĖGO KINIJOS 
TENISININKĖ

Peking'o vyriausybė labai 
nepatenkinta, kad jauna, 19 m. 
teniso sporto žvaigždė Hu Na 
pasitraukė iš savo krašto ir 
paprašė JAV-bių politinio

"CHALENGER” LAIMINGAI 
sugrįžo i žeme C.

Atlikęs 5 dienų kelionę 
erdvėlaivis CHALENGER su 
4 asmenų Įgula/vienas jų 
medicinos gydytojas/, ba
landžio 1O d. , laimingai su
grįžo į žemę puikiame sto - 
vyje.

Skriejimo metu du astro
nautai įvykdė vaikščiojimo 
erdvėje manevrą, kuris tru - 
ko 3 valandas ir 47 minutes.

NEPRALEIDŽIA PROGOS 
ATSIKERŠYTI

Du britai- karinis attache 
ir žurnalistas-buvo paprašy
ti išvykti iš Maskovs, apkal
tinant juos šnipinėjimu. Bri - 
tų vyriausybės tarnautojai 
sako, kad tai buvo sovietu 
" kerštas už 3 sovietų tar
nautojų išsiuntimą iš Lon
dono praeitą savaitę".

Įdomu stebėti, kaip pasi - 
piktino Kremlius, kad prieš 
tai skubiai išsiųstiems 47 
rusų tarnautojams iš Amba- kų. Kadangi Ž . Mikšio 
sados Paryžiuje už šnipi
nėjimą, buvo duota "tik kele
tas valandų susipakuoti 
daiktus".

O kiek valandų buvo duota 
"žmoniškai " susipakuoti ir 
"kraustytis" į Sibirą mūsų 
žmonėms - vaikams, mote - 
rims, vyrams, seneliams ar 
ligoniams NE už ŠNIPINĖ
JIMĄ per atmintiną BIRŽELĮ,

TORONTO LITHUANIAN PHILATELIC SOCIETY

18831883
100 metų nuo pirmo 
lietudisko laikraščio 
sjaudos draudimo 

laikotarpyje

0 II-jų PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ TRANSPORTACI - 
JOS KOMITETĄ sudaro: Jonas BARIS, pirm. .Anatolijus 
KAZAKEVIČIUS, vice-pirm. , Teresė DRŪTYTĖ, Rita 
LIKANDERYTĖ, Leonas RADVILA,Ina S T RA VINSKAITĖ 
ir Vida ŠOLIUNAITĖ.

• II PASAULIO LIETUVIU DIENŲ UŽDARYMO BANKETAS 
bus LIEPOS 3 d. , Conrad Hilton viešbutyje, Chicagos mies
to centre. Viena salė su atskiru orkestru yra skirta jau - 
nimui.

SPECIALIUS VOKUS, 
PAGERBIANT "AUŠROS" 
SUKAKTĮ išleido Lietuvių 
Filatelistų D-ja KANADOJE, 
TORONTE, /plačiau 6 psl./

Kuron, ir Adam Michnik. čekas Vaclav Havel, ukrainie
tis Mykolą Rudenko, rusas Jurij Orlov ir Rusijos žydas- 
Anatoly Ščaransky. Savo laiške Nobelio Institutui vienuo
lika Kongreso atstovų pabrėžė "narsią piliečių grupių 
veiklą Sovietų Sąjuigoje, Lietuvoje, Čekoslovakijoje ir 
Lenkijoje". Laiške minima, kad penki Lietuvos Helsin - 
kio Grupės nariai pasmerkti, kartu paėmus, 32 metus 
kalėti.

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
PARODA BROOKLYN’E

xni-toji LIETUVIŲ DAI - 
LĖS PARODA Brooklyn'e 
pasižymėjo žanrų Įvairumu, 
profesionališkumu,dar ne - 
matytų dailininkų kūriniais . 
Viso buvo 75 \ kataloguoti 
darbai,dalyvavo 30 dailinin-

20
grafikos darbų buvo pažymė
ti po vienu numeriu- iš viso 
susidaro 95 kūriniai.

PADALINTA DRAMOS 
PREMIJA

Los Angeles Dramos Sam
būris buvo paskyręs 2000 
dol. premiją už geriausią 
dramos veikalą. Peržiūrėjus 
atsiųstus kūrinius .Komisija 
nutarė premiją padalinti pu
siau ir paskirti dvi. Jas lai
mėjo Anatolijus KAIRYS ir 
Dalila MACKIALIENĖ. už 
veikalus^'Šventasis Princas" 
ir " Nepripažintas Tėvas ".

PRANEŠA ELTA:
VIKTORAS PETKUS-KANDIDATAS NOBELIO TAIKOS 
PREMIJAI

Sausio 31 d. penki JAV-ių senatoriai ir šeši atstovai 
nominavo Viktorą Petkų ir septynis kitus kovotojus už 
žmogaus teises kandidatais 1983 m. Nobelio Taikos pre
mijai. Taip pat nominuoti lenkai; Lech Walesa, Jacek

JAV-ĖS KELIA PABALTIJO KLAUSIMA JUNGTINIU 
TAUTU KOMISIJOJE

JAV-ių atstovas Richard Schifter, vasario 4 d. kal
bėdamas Jungtinių Tautų posėdyje pabrėžė, kad jo vyriau 
sybė atsisako pripažinti "neteisėtą Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos įjuigimą į Sovietų Sąjuigą". Jis paminėjo Pa
baltijo bylą Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių komisijos 
posėdyje, kuriame buvo diskutuojama "tautų teisė laisvai 
apsispręsti ir jos pritaikymas svetimųjų dominuojamoms 
ar okupuotoms tautoms". Pasak Shifterio, "praėjo dar 
vieneri metai, kai Estija, Latvija ir Lietuva vargsta 
svetimųjų okupacijoje. Tikrai stebėtina, kad šiandien , • 
daugiau kaip keturiasdešimt metų po šių šalių įsiurbimo, 
kuris įvyko pasirašius Hitlerio-Stalino paktą, jų nepa - 
laužiamas ryžtas pabrėžti savo tautinę tapatybę prasiver
žia pro cenzūros uždangą. Mus be perstojo pasiekia pra
nešimai, kad už Pabaltijos tautinių teisių skelbėjai yra 
persekiojami Sovietų teismuose - ne už maištą, ne už 
ginkluotą pasipriešinimą valstybės galiai, bet vien tik už 
savo tautinio palikimo gynimą. Mes visi turėtume giliai 
susirūpinti, ir mūsų pareiga patraukti Sovietų Sąjungą 
atsakomybėn už Pabaltijo piliečių, Žmogaus Teisių gynė
jų ir vadovaujančių dvasiškių represiją, areštus ir Įkali
nimus".

1

1



Nep’iMiuAm
L z Lietuvos i SI ai švininiu! U f iStikimyb^ Kanadai !
Pour la liberation de la Liluanie! Loyoute au Canada!
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

leidėjas nl spaudos bendrovė.
Redaguoja REDAKCINĖ: KOLEGIJA 
f elefonas- f 514 ).366^-6220

Second Clo«( Moli. Reglctrotion Hr. 1952. Return poetoge guoronteed.
Poetage poid at Montreal,CP. Published by tbe Independont Lifhuonlo 
Publishing Co. at 772^ George St., La Solio, P.O- H8P 1C4

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — * 14 0
R ė m ėjo — $ 20

/‘.S. l<cndradarbin,ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąfinumi 
tik iš anksto susitarus. Ui skelbimu turinį redakcija 
arba leidykla neatsako.

Iš; KLB Kronikos Nr. 54

RAŠYTOJAS KAZIMIERAS 
BARĖNAS SUKAKTUVININKĄ

Žymus rašytojas ir žur
nalistas Kazys Barėnas 
švenčia savo 7 5 m. amžiaus 
sukaktį.

Emigracijoje gyvendamas 
yra sukūręs keletą romanų 
kurių svarbiausieji -"Tūbo-
to Gaidžio metai” ir tik 
ką pasirodęs " Beragio

XI - ME BALTIEČIŲ VAKARE PARLA MENTO RŪMUOSE OTTAW0JE 1983 m.Vasario 16 d. 
Viduryje — Pronuncijus arkv. Angelo P al m a s,V at ik ano atstovas K an odoje. Ka'r^ie ~ Aldona

R ud zevi č i utė—N ag i en ė jL. įkr ipkutė KLB Tarybos nare iš Hamiltono. Dešinėje sol.Gina 
Čapkauskiene ir G intaras Nagys, KLB Montrealio V aldybos narys. Pronuncijus A.Palmgs yra 

labai palankus I i etuvi am s. Visada dalyvauja B altiečių vakaruose ir pasako invokaciją; pa - 
šventino Lietuvos Kankiniu šventove Toronte ir laikė iškilmingas pamaldas LIETUVIŲ 
DIENOSE Toronte 198 1 m. J.V.D. Nuotr. Lado GiriOno

Lietuvos TSR Prokurorui
Nuorašai: 1/ RRT prie TSR MT įgaliotiniui

2/ Panevėžio vyskupijos Apaštališkajam
A dministratoriui

3/ Panevėžio vyskupijos Kapitulai
4/ Pasvalio dekanui

Kun. Benedikto URBONO, Joniškėlio parapijos klebono,

ožio metai”; "Giedra visad 
grįžta”, "Atsitiktiniai susi
tikimai" ir kt.

Pareiškimas
Esu patekęs į padėtį, kai LTSR Konstitucijos 

straipsniai ir Religijų reikalų tarybos prie TSRS Minist
rų Tarybos įgaliotinio Lietuvos TSR oficialūs, pareiški - 
mai susikerta su man taikoma admonistracine praktika .

Gerai žinau LTSR Konstituciją; jos 32 ir 50 str. 
garantuoja religinių .<ultų praktikavimo laisvę visiems pi
liečiams be apribojimų.

Gerai žinau ir savo, kaip kunigo pareigas.

kaip 
nie 
esu

Kol manęs neskundė, netrukdomas ėjau savo, 
kunigo pareigas. Taigi, ar tiesa, jeigu neskundžia 
kas, tada galiu jas eiti, o jeigu kas skundžia, tada 
baudžiamas?

Ar tarybinės įstaigos nustatinėja RK bažnyčiose Lie 
tuvos TSR apeigų būdą ir formą, tikinčiųjų elgesio tai
sykles, ar tas yra Bažnyčios vidaus reikalas? Jei tai 
Bažnyčios vidaus reikalas, aš esu nekąltas. Jei priešin
gai, tai prieštaraujama įgaliotinio J. Rugienio aukščiau 
minėtam pareiškimui.

Štai ką oficialiai skelbia valstybės atstovai;
Religinių Reikalų tarybos prie TSRS MT įgaliotinis 

Lietuvos TSR, Petras ANILIONIS rašo: "Visiems pilie - 
čiams suteikiama visiška laisvė religijos klausimais .... 
Kiekvienas pilietis gali laisvai eiti į bažnyčią . . . Tarybi
niai įstatymai saugo tikinčiuosius nuo bet kokių pasikėsi
nimų į tikėjimo laisvę’. /"Valstiečių laikraštis", 1980. III 
29, nr. 39, str. "Apie sąžinės laisvę"/.

RRT prie TSR MT įgaliotinis LTSR, Justas RUGIE - 
NIS rašė: "Tarybinė valstybė ir jos valdžios organai ne
sikiša į bažnyčios vidaus reikalus, t. y.. į jos kanoninę 
ir dogmatinę veiklą /"Tarybų darbas", 1972 m. rugsėjo 
9 nr. , str. "Tarybos ir religinių kultų įstatymai"/.

Taigi, no'riu paklausti, kodėl skelbiama, kad visi pi
liečiai gali laisvai eiti į bažnyčią, atlikinėti reiliginius 
kultus, o kunigas už tai baudžiamas? Kodėl skelbiama, 
kad valstybė nesikiša į Bažnyčios vidaus reikalus ir jos 
kanonus, o kunigas už jų laikymąsi baudžiamas? Esu 
kaltas, kad atėjus vaikams į bažnyčią, jų neišvarau ?

Maloniai prašau LTSR Prokurorą man kompetentingai 
išaiškinti šiuos dalykus:

Ar Lietuvos TSR kunigas gali eiti savo kaip kunigo 
pareigas pagal kanonų nuostatus, ar ne? Jei gali, tai aš 
nekaltas. Jei negali, tai prieštarauja LTSR Konstituci - 
jos 32 str. ir įgaliotinio J. Rugienio pareiškimui.

Ar Lietuvos TSR visi piliečiai turi religinių kultų 
praktikavimo laisvę, ar tik suaugę? Jei visi turi tą lais
vę, tai aš nekaltas. Jei ne visi, tai prieštarauja LTSR 
Konstitucijos 50 str ir čia minėtam įgaliotinio P. Ani- 
lionio pareiškimui.

Ar yra koks nors įstatymas, kuris piliečius skirsto 
į pilnateisius religijos atžvilgiu ir į tuos, kuriems tos 
teisės yra suvaržytos ar atimtos; kaip jis skamba, kie
no ir kada išleistas?

Su pagarba: kun. B. Urbonas 
Joniškėlio parapijos klebonas

Joniškėlis,
1982 m. gegužės 17 d.

Atsakymas J kun. Benedikto Urbono, Joniškėlio pa - 
rapijos klebono pareiškimą Lietuvos TSR Prokurorui 
1982 m. gegužės 17 d. ;

" Į Jūsų skundą pranešu, kad užprotestuoti tvarką 
Pasvalio r. liaudies teismo 1982.05.12 sprendimą. ku
riuo atmestas Jūsų skundas dėl administracinės baudos 
panaikinimo respublikos prokuratūra nerado pagrindo .

Sutinkamai su Lietuvos TSr Aukščiausios Tarybos, 
Prezidiumo 1966.06.12 Įs akut "Dėl administracinės at
sakomybės už įstatymų apie religinius kultus pažeidimą’] 
Jums administracinė bauda paskirta teisingai.

Civilinių bylų nagrinėjimo teismuose priežiūros sky
riaus vyr. prokurorė vyr. justicijos patarėja D. KAZA - 
KAITIENĖ /parašas/.
NEVARĖNUOSE /Telšių apskr./, 1982 m. gegužės mėn.Ne- 
varėnų aštuonmetėje mokykloje II kl. mokyt. Bielskienė 
liepė pakelti rankas tiems mokiniams, kurie eina į bažny
čią, o po to įsakė visiems žegnotis. Tikintiems moki
niams buvo sumažintas elgesio pažymys.

V kl. auklėtoja Dapkevičiūtė taip pat sumažino elgesio 
pažymius tikintiems mokiniams. Mokiniai, protestuodami 
dėl tokio neteisingo mokytojų elgesio, mokykloje-nusiėmė 
pionierių kaklaraiščius. Prasidėjo tardymai, organizatorių 
ieškojimas, tėvų bauginimas. Apie tai sužinojęs klebonas 
kun. Bronius Latakas bažnyčioje paskelbė, jog mokytojai taip 
elgdamiesi nusikalsta įstatymams. Mokytojai sujudo įkalbi - 
nėti vaikug.kad jie paliudytų, jog viso to mokykloje nebuvo, 
o kleboną jie paduosią j teismą už šmeižtą.

Apie 20 tėvų parašė klebonui pareiškimą, patvirtindami 
mokykloje vedamą tikinčiųjų mokinių persekiojimą.
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Kanados Lietuvių Fondas 
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI: 

Ar

Danaitienė Birutė;;................................ $
Lietuvių Skautų-čių Stovyklavietė 
ROMUVA.....................................................
Krikščiūnas Eug..................................... .
Čapkauskiene Gina...................................
Toronto Šatrijos Skaučių Tuntas. . . . 
Čepas Linas.................................................
Vaitkevičienės Bronės atm...................
Valinsko Zenono atm. . ...........................
Morkūnas Juozas........................................
Vytas, Paulius Darius............................
Guntulių, Justino ir Antaninos atm. . . 
Dailydienė Vida...................................
Kuras Paulius V.........................................
Martinėno Leonardo atm./M.Šenferienė/ 25 
Karosas J............ ..

Įnašus papildė:
23. KLB Ottawos Apylinkė 

. 59, Čepo Stasio. atm<-> . • • 
I Tjgi., Lukošius. Kostas............
98.'" • •• -~

109. 
156.
197.
198. 
257. 
326. Stankai, Vanda ir Kazys 
354. 
718. Agurkis, Witoldils ir Genovaitė. 
807. Radauskas, Pranas ir Elizabeth

Fondas sveikina visus Įsijungusius į. lietuvišką-tautinį 
darbą. Taipgi dėkojame visiems papildžiusiems savo Įna
šus — tai yra Įrodymas, kad yra brangių lietuvių, kurie 
rūpinasi mūsų atžalynu, o taip pat ir mūsų svarbiausiu 
tikslu — Tėvynės išlaisvinimu ir jos atstatymu. 

— o —
Mieli nariai, paskutiniu laiku pastebima labai didelis skai

čius adresų pakeitimų — tačiau nė vienas dar nepranešė sa
vo naujo adreso. Būkite malonūs, neatidėliojant pranešti , 
nes didelis skaičius pakvietimų grįžo atgal. Kaip žinote, 
š m. balandžio 23 d. yra šaukiamas visuotinis K. L. Fondo 
narių suvažiavimas. Nariai, kurių pakvietimai grįžo — 
vistiek kviečiami atvykti į visuotinį susirinkimą, — tada 
gal ir adresus susitvarkysime.

iki_$

Prisikėlimo parap. Kred. Kooperatyvas
Balsys Leopoldas............................................
Narkevičius Vincas.......................................
KLB Edmontono Apylinkė (Vasario 16). .
Karbūno Leono atm. . . .'.............................
Prišas Juozas.................................................

Vitkūnas Jonas

20. -

6600.
445.
300.

1600.
600.
800.
570.

1200.
900.
650. -

2900. -
800. •

4000.-

K. L. F-das

NEMENKINKIME SAVO 
KUNIGAIKŠČIU IR KARALIŲ, 
TITULŲ

Neseniai spaudos žmones 
pasiekė Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos neperiodinis leidi
nys "Lietuvis Žurnalistas", 
skirtas pagerbti žinomą lie
tuvį rašytoją ir žurnalistą 
Vytautą Alantą. Leidinys 26 
-ių puslapių. Puikiai pareng
tas — redaguotas Vytauto 
Kasn'ūno. Vertas Įsigyti jo 
negaunantiems- Manytina, 
redaktorius jų atspausdino 
kiek daugiau. Parašius red 
V. Kasniūnui P.O. Box475, 
Beverly Shores, Indiana 
46301, USA ir pridėjusiems 
auką (nenurodyta, kiek kai
nuoja), leidinį gautų.

Tarp eilės vertingų pasi - 
sakymų, vienoje vietoje Vy
tautas Alantas atsako vienam 
jo raštų kedentojui, kaip rašo 
"besidraskančiam buldogui" 
ir "isterikui zoologine neapy- 
2 psl.

kanta ir cinizmu. Gerai, kad 
autorius atsakė, nes kai ku
rie "kritikai" mano esą ne
liečiami stabai, galintieji 
naikinti kūrėjus kaip tik nori. 
Atėjus laikui užpultieji atsi
lygina, kaip Ir mūsų paminė
tu reikalu.

Verti dėmesio ir citatų Vy
tauto Alanto pasisakymai įvai
riais klausimais. Skyrelyje 
apie tautos sielos ieš
kotojus, skaitome:

"Aš jieškojau tautos sielos 
senuose foliantuose, 
aš jos jieškojau ramovių 
šventuose ąžuolynuose, 
aš jos jieškojau didvyrių 
ir valdovų žygiuose, 
aš jos jieškojau imperijos 

platybėse, karalių rūmuose , 
baudžiauninkų lūšnose ir at
gimusios tautos artojo varo
moje vagoje, kur ji glūdėjo 
ilgus amžius užversta.

Aš per visą gyvenimą bel- 
džiaus į amžiųduris, jieško- 
damas tautos sielos ir tik sa

vo gyvenimo saulėlydyje su— 
pratau, jog tą paslaptį pavy
džiai saugo dievai ir kad mir
tingajam leista žvilgterėti tik 
pro uždangos plyšelį. . . "

Vytautas Alantas savo raš
tais ragina lietuvius atsigręž
ti į senąją lietuvių religiją, į 
svetimųjų (kartais ir savųjų) 
nesugadintą lietuvių tautos 
istoriją, į buvusius Lietuvos 
karalius.

Jaunas lietuvių istorikas 
Algirdas Budreckis "Kario" 
nr. 8, 1982 m. pradėjo skelb
ti straipsnį apie Lietuvos ka
ralių Kęstutį, bet jį vadina 
kunigaikščiu. Tenai cituoja 
vokiečių kronikininko pasa
kymą, kuriame Kęstutis ir 
Algirdas vadinami karaliais, 
bet tuojau (kaip lietuvis) ra
šo, esą tai tebuvę kunigaikš
čiai . . (326 psl.).

Nereikia lietuvių tautos 
priešų, patys lietuviai sau 
galvas nusikapos.

Kęstutaitis

Muz. Ą.Stankevičius pasirašo 5 m. sutartį leisti savo plokštelėms Toronte ( ziūr.7 psl.)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



P ori omento narys John EVANS (Ottawa Centre) tarp K L B Ottawa s Apylinkės Valdybos BALTIEČIŲ 

VAKARE PARLAMENTO RŪMUOSE, 1983.11. 16. Iž kairės : K. Satkevičius, ROta Siulyte - pirm. , John 
Evans, M.P. , Rita Rudaitytė, Jonas Abromaitis ir Giedrė Abro m ai t i en ė- Nuotr. Lodo Giriūno

GAMTOS DIEVŲ GARBINIMO ĮTAKA 
ORO REIŠKINIU MOKSLUI

P.I N D R E I K A

Senovės laikų žmonių pagarba gamtos reiškiniams su
darė pagrindą jų religijai. Žmogus, garbindamas atskirus 
gamtos reiškinius, susiliedavo su jį supančia aplinka ir 
gamta, kuri jam suteikdavo lyg rėmus jo veiksmams ir 
nuotaikai, o kilus audroms, viesulams, perkūnijai ir žai
bams, sukeldavo nemažos baimės, kurios apimtas jis mal
daudavo dievus jų malonės aukodamas aukas. Beveik visų 
tautų mitologijoje vyrauja ugnies, griaustinio, saulės, mė
nulio, žemės ir gyvulių garbinimas. Juos gerbė ir seno
vės lietuviai: žmogus galėjo kalbėti su gyvuliais, su paukš
čiais kaip lyg su lygiomis būtybėmis,© našlaitė guodžiasi, 
kad mėnulis bus jai tėvelis, saulė — močiutė ir 1.1. Bet 
jie mokėjo džiaugtis ir kitais gamtos reiškiniais. Ypač 
artojas kreipdavo daug dėmesio j mėnulio atmainas ir ber
damas grūdą J išpurentą žemę, dažnai žvelgdavo į brėkš
tančią aušrą ar greit paraudonavę debesys atneš lietųjau- 
nam daigui. . .

Metę žvilgsnj į kitų tautų mitologiją rasime daugybę die
vų ir dievaičių, kurių galioje buvo gamtos reiškinių valdy
mas: kiniečiai garbino vėjo dievą — Fung Po, lietaus — 
Yu Ših, audrų — Lung Wang. Japonai buvo šiuo atžvilgiu 
nuoseklesni ir praktiškesni, nes, jeigu dievai neišklausy
davo jų maldavimų prašant lietaus, jie tokio dievo statulą 
išnešdavo Į saulės iškepintą žemės plotą ir jį ten palikda
vo, kad jis suprastų ką reiškia sausra.

Maja indėnai garbino audrų dievą — Hunraken, o kitos 
indėnų giminės — Hurakan, kurio vardas pateko tarp me
teorologų ir jsipilietino uragano vardu.

Graikų mitologijoje vyravo dievas Zeusas, kurio galia 
buvo daugianopa. Jį graikai vaizdavosi sėdintį Olimpo 
kalne, debesų apsuptą ir siunčiantį žemėn lietų, sniegą ir 
audras. Bet šalia Zeuso dar buvo dievas Poseidonas, tu
rintis ryšių su požeminiu pasauliu, kuris galėjęs sukelti 
žemės drebėjimus ir jūrų audras.

Romėnai garbino dievą Neptūną — jūrų ir visų vandenų 
valdovą, kuris vaidino svarbų vaidmenį kasdieniniame gy
venime. Valdydamas neribotą vandenų karaliją, jis galė
jo sukelti audras jūrose, paskandinti laivus, todėl jūrinin
kai jam negailėdavo paaukoti įvairių brangenybių, šven
čiant jo garbei šventę liepos 23 dieną.

Paliekant nuošaliai visus mitologinius dievus, oro at
spėjimui pagrindus padėjo graikai įruošdami Atėnuose 40 
pėdų bokštą ir jo viršuje pastatydami vėjarodį, saulės laik
rodį ir kitus įrengimus.

Graikų mokslininkas Aristotelis (384—322 pr. Kr. )yra 
parašęs net keletą knygų apie dangaus kūnus ir sukaupęs 
daug žinių apie oro atmainų atspėjimus. Savo kūriniuose 
jis nurodė net 50 įvairių būdų, kaip reikia atspėti artėjan
čias audras, viesulus.

Viduramžiais meteorologijos srityje didesnės pažangos 
nepadaryta, nes ant krikščioniškos kultūros kūrėsi nauja 
visuomeninė ir ŪKinė santvarka. Įvairūs didikai ir kuni
gaikščiai tenkinosi graikų išrastais vėjarodžiais, jais puoš
dami ištaigingų vilų ar pilių stogus. Prašant lietaus ar 
giedros, jau nebuvo kreipiamasi į pagoniškus dievus, bet į 
šventuosius, kurių atsirado tiek daug, kad net Ispanijos 
šventasis Izidorius tapo mūsų žemaičių ūkininko užtarėju 
ir globėju. Bet šventieji mažai rūpinosi atmosferiniais 
reiškiniais. Jie buvo patalpinti gražiose bažnyčiose ar pa
kelių koplystulpiuose.

Tarp viduramžių šventųjų ir graikų mokslininkų sukur - 
tų teorijų apie gamtą ir jos reiškinius, iškyla italų astro
nomas ir pagarsėjęs išradėjas Galileo (15'34-1642). Ste
nėdamas dangaus kūnus ir saulės dėmes, jis laikėsiKoper- 
niko pasaulėvaizdžio, kad žemė sukasi apie saulę, bet ne 
saulė apie žemę. Už tai jis buvo apskųstas inkviziciniam 
teismui, kurį 1632 m. jį įspėjo, kad atsisakytų klaidingų 
pažiūrų,nes jos nesutinka su klasikiniu mokslu. Patobu
linęs olandų iš rastą teleskopą su kuriuo buvo atlikęs ast
ronominius stebėjimus, Galileo nuskubėjo pas popiežių PO
VILĄ V, norėdamas jį įtikinti, kad mėnulis neturi nuosa
vos šviesos, bet reflektuoja atsimušančius saulės spindu
lius, ir paneigti apie jį skleidžiamus gandus. Tačiau inkvi
zicinis teismas jį nubaudė.

Svarbiausias Gelileo išradimas yra barometras, kurį po 
Galileo mirties dar labiau ištobulino jo mokinys Torrice- 
1983. I|V. 7

Dr. |Kun. JUOZAS PRUNSKIS- 

VISUOMENININKAS, 
PUBLICISTAS,RASYTOJAS , 
SUKAKTUVININKAS

Dr. Juozas Prunskis 
atšventęs savo amžiaus 75 
metų ir kunigystės 5Onx 
sukaktis praeitų metų gruo
džio mėn. gale, ir toliau 
nesumenkėjusiu pajėgu -
mu dirba žurnalisto ir rašy
tojo darbą. Jis yra parašęs 
virš 40 knygų, yra Lietuvių 
Rašytojų Draugijos garbės 
narys už nenuilstamą^ darbą 
ir paramą rašytojams, moks
lininkams, leidykloms, visuo
menininkams.

iii. Barometro pagalba buvo nustatyta, kad oro spaudimas 
kiekviename žemės taške yra lygus gyvasidabrio stulpe
liui 30 colių aukščiui. Turint barometrą, tuojau griebtasi 
stebėti oro slėgimą žinant, kad nuo oro slėgimo pareina 
atmosfros pakitėjimai: vėjai, kyla audros, uraganai ir 1.1.

Lietuvoje didžiausias atmosferos slėgimas buvo vasa
rio mėnesį, kuris siekė 756 mm ir mažiausias balandžio 
ir spalių — 751 mm. Visame žemės paviršiuje, imant jū
ros lygį, didžiausias 808,7 mm.ir mažiausias 698,2 mm.

Kai barometras rodo atmosferos slėgimo kritimą, vi
sada seKa oro pablogėjimas: lietus ar audros. Slėgimui 
kylant, oro pagerėjimas — giedra. Meteorologai, sekdami 
moderniškomis priemonėmis, oro slėgimo pakitėjimus., 
sudaro žemėlapius ir iŠ anksto gali pranešti orą, turėda
mi galvoje vėjo greitį. Tačiau asmenys, turį reumatizmą, 
labai greitai pajunta atmosferos slėgimo pasikeitimus ir 
be barometro, lengvai atspėja oro atmainas, nes slėgimo 
svyravimai sąnariuose sukelia skausmus. . .

JAV ir kituose Kraštuose yra priimtas atmosferos slė
gimo vienetas — "bar", kuris esant normaliomis oro slė
gimo sąlygomis yra lygus 29,53 colio arba 75,01 cm. pagal 
jūros lygį. Skirtumai arba slėgimo svyravimai nurodo
mi "milibarais" arba 1» 1000 baro. Dabar yra labai įvai - 
rių barometrų, bet visų pagrindinis tikslas — atmosferos 
slėgimo matavimas. Tokie barometrai vadinami --sau
sais (aneroidais).

Kyla klausimas, kiek reikėtų sunaudoti vyno statinių, kad 
pasidarius barometrą? Gal ir keistokas klausimas, nes 
vyną geriame, kurio kartais gerokai išgėrus irgi pajun
tame "atmosferinį slėgimą" ir kojoms nebeatlaikant, su
klumpame prieš dievaitį Bachą, giedodami jam Silvestro 
Valiūno sukurtą himną: vadiname jį - "Tėvu vargstančių, 
žmonių,siratų ir nuliūdusiųjų visokio stono". . .

Tokį bandymą yra atlikęs prancūzų mokslininkas ir fi
losofas B. Pascal (1625-1662). Jis turėjo pripilti vyno 46 
pėdos ar 14 metrų aukščio vamzdį, kad atstotų 30 colių 
aukščio gyvasidabro stulpelį — mat vynas yra daug kartų 
lengvesnis už gyvąjį sidabrą.

Mes gyvename apsupti oro, kaip vandenyno dugne, kurio 
aukštis siekia apie 80 km. ir pasiekus tokį aukštį, oro su
dėtis pradeda keistis: sumažėja deguonis ir padidėja van
denilis. Mokslininkai yra apskaičiavę, kad vieno kvadrati
nio centrimetro plotą, oro stulpelis slegia 1033 gr. arba 
apytikriai vieno kilogramo svoris, todėl kiekvienas iš mū
sų galime apskaičiuoti, koleią sunkią naštą mes pakeliame.

Bet mūsų medžioklė uraganų ar vėsulų dar nepasibaigė 
vien tik su barometro išradimu ar graikų atrastų vėjaro
džiu. Trūksta dar vėjo stiprumui matuoti instrumento. 
Tokį instrumentą išrado Anglijos fizikas Robert Hooke (16 
35-1703), kuris yra labai paprastas: ant keturių virbalųpri- 
tvirtinti skardiniai pusrutuliai, kurie vėjui pučiant, prade
da suktis ant savo ašies, o ši yra sujungta su laikrodinė
mis rodyklėmis ir skalėje rodo vėjo greitį.

Atogrąžų srityse dažnai pasitaiko ciklonai, kuriuos su
kelia vėjas visada pučiantis iš aukštutinės oro slėgimo sri
ties Į žemutinę. Jos pasitaiko šilto klimato zonose, kur 
temperatūros skirtumai nedideliame atstume pasidaro ga— 
na dideli, kur vėjas pasiekia greitį iki 100 mylių per valan
dą. ■<.

Kilus tarp JAV ir Ispanijos karui, prezidentas McKinley 
įsaKė oro sekimo biuro viršininkui, kad jis atydžiai sektų 
vėjokryptį ir atmosferinius pasikeitimus pabrėždamas, kad 
jis labiau bijąs tornadų ir uraganų, negu ispanų tornados . 
Prisiminė istorinį faktą, kada Ispanijos karalius Pilypas II 
I588m.buvo pasiuntęs 130 didžiausių laivų su 2630patrankų 
ir 30.000 karių Anglijos sunaikinimu:. Audros sudaužė ispa
nų laivyną ir jį galutinai pribaigė anglai. Nuo tada smuko 
Ispanijos galybė ir iškilo Anglijos viešpatavimas jūrose , 
kurio nenugalėjo ir argentiniečiai Falklando salų kare. . .

Pirmojo Pas. Karo metu oro atmainų stebėjimui buvo 
naudojami balionai,© paskutinio — lėktuvai,© dabar sateli
tai, kurių perduodamas žinias greitai apskaičiuoja kompiu
teriai ir žinios kasdien pranešamos p?r radiją ar T V tink
lą.

Tačiau žmogus, turėdamas moderniškiausius instrumen
tus oro sekimui, vis dėlto nepajėgia suvaldyti ciklonų, ura
ganų, viesulų, kad ir pakrikštydamas juos moteriškais grar 
žiais vardais. Jie žmonėms padaro milžiniškų nuostolių i r 
dažnai pareikalauja žmonių aukų.

•••••••••••••••••••••a
KANADOS LIETUVIU FONDAS REMIA LIETUVIŠKA VEIKLA

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS PASKIRSTĖ 1982 m. PRO
CENTU REKORDINES SUMAS LIETUVYBĖS,KULTŪROS 
ir MENO IŠLAIKYMUI - v i s o $ 50. 275 .

PAŠALPOS GRUPINĖM SUMOM PASKIRSTYTOS SEKANČIAI:
1. Spaudai ir knygų leidimui ..lų.ui!' $ 6,400. <-
2. K. L. B. Š vietiniui ir kultūriniams vienetams.. 22,275- —

3. Paskirom organizacijom ir kultūrininkams ..i.n 2,200.-*-
4. o. Jaunimo Sąjungai ir paskiriems vienetams ..ų;m 4,250.—

b. Studijuojančiam jaunimui iŽ p.p. Kojelaičių Fondo .3,000 —
5. Sporto klubams ir apygardai ...)ųiii;ųiiiiųų;ą 1',8OO.«f-
6. Skautu jambore ir paskiriems vienetams ..imi;;; 5,450.-l

7. Dainų ansambliams ir šokiu vienetams ..mm.. 4,900.-*-

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS PASIEKĖ GRAŽIŲ SUMŲ 
JŪSŲ VISŲ AUKOMIS BEI PALIKIMAIS, TAČIAU GALI* 
IR TURĖTU PASIEKTI DAUG DIDESNIŲ AUKŲ. DABAR 
JAU ESĄ M "PASIEKĘ VIRŠ PUSĖS MILIJONO, TAČIAU 
FONDO NARIŲ YRA TIK MAŽYTĖ DALELĖ, PALYGINUS 
SU LIETUVIŲ ^SKAIČIUMI KANADOJE.

LIETUVIŲ FONDO PAGRINDINIS KAPITALAS BUS PA - 
NAUDOTAS MŪSŲ TĖVYNEI LIE TU V A I AT
STATYTI, O KAPITALO PROCENTAI - MUSŲ JAUNIMO 
LIETUVIŠKUMUI IŠLAIKYTI.

MIELI SESĖS IR BROLIAI, ĮSIJUNKITE Į KANADOS LIE
TUVIŲ FONDO EILES BENT VIENA ŠIMTINE, KAI DU 
STOS - VISADOS DAUGIAU PADARYS’. BE TO, NE PA - 
MIRŠKIME, KAD MES ESAME SKOLINGI MŪ
SŲ TĖVYNEI LIETUVAI

•••••••••••••••••••••

NEPAMIRŠTINAS UKRAINOS GENOCIDAS

Kolektyvizacija ir "buožių" išvežimas į Sibirą Sov. Ru
sijoje prasidėjo 1929 m. pagal penkmečio planą. Dvarinin
kai, kurie neišbėgo, buvo sunaikinti po revoliucijos. Kol- 
chozinimas tęsėsi iki 1938 m . Ukrainoje maži ūkiai iki 15 
ha. kaikur dar buvo nesukolektyvinti 1933 m.

Ukrainos ūkininkai buvo labai priešingi kolchozų idė
jai. Kada daugumą jų suvarė į kolchozus, jie išvystė pasy
vų pasipriešinimą -nedirbti. Kolchozininkai tiek dirbo, 
kad užsiaugintų tik savo reikalams. Valdžia iš jų mažai 
arba nieko negavo. Tai Įvyko tik Ukrainoje.Kitose respub 
likos e tokio boikoto nebuvo.

Ukrainos žemė labai derlinga. Daugelyje vietų randa
mas juodžemis, vadinamas liosas. Čia be trąšų kviečiai 
auga kaip mūras. Toliau į šiaurę,Gudijoje ir Rusijoje.be 
patręšimo, javai neauga. Ukrainoje retkarčiais neužten - 
karnai lyja.

Tad kodėl Įvyko Ukrainoje tokio baisaus masto badas? 
Maskva davė Ukrainos kompartijai Įsakymą suorganizuoti 
iš partiečių ir komjaunimo aktyvistų būrius. Pastarieji, 
kartu su milicija ir GPU užklupdavo kaimus, iškratydavo 
kolchozininkų namus ir rastus betkokius grūdus atimdavo 
iki paskutinio kilogramo. Sritys buvo užtenkamai izoliuotos 
kad gyventojai nežinotų, kas dedasi gretimoje apylinkėje .

Kaikurie buvo grūdus paslėpę žemėje, tad visko nesu 
rado. Kiti buvo drąsūs ir vogdavo gyvulius iš kolchozo.

Vienas ukrainietis pasakojo, kaip jis su patikimais sa
vo draugais vogdavęs kolchozo karves. Naktį nusivesdavę 
karvę Į mišką, nuimdavę aikštelėje velėną, iškasdavę duo
bę. Karvę papjaudavę, mėsą pasidalindavę,duobę užpilda
vę ir uždėdavę velėną kaip galima gražiau. Tokie gudruo
liai galėjo ištverti ilgai. Kiti po mėnesio ar kelių pradėjo 
badauti. Kiekvienas žiūrėjo kaip išgelbėti savo gyvybę. Jo
kio pasigailėjimo iš valdžios. Neturi ko valgyti - mirk ba
du.

Taip išmirė šeimos viena po kitos, kaip per marą.Kai- 
muose sodybos ištuštėjo. Kolchozininkai buvo priversti 
dirbti, jeigu nenorėjo mirti badu. Niekas jokios statistikom 
nepatiekė ir valdžia visas žinias slėpė. Yra žinomi du gy
ventojų surašymai:

1926 m. ukrainiečių buvę 21, 2% visų gyventojų- 31.195, 
OOO; 1939 m. ukrainiečių užtašyta :28.O7O,OQO /16.5% 
visų gyventojų/.

Nežinia, kiek priaugo nuo 1928 m. iki 1933 m. , ir kiek 
nuo 1933m iki 1939 m. Taip pat nežinia,kiek mirė išvežtų
jų Sibire.

Į mirusiųjų vietas atvežė šeimas iš kitų respublikų , 
daugiausia rusus. Prieš II-ąjĮ Pasaulinį Karą pagal ukrai
niečių pasakojimus, kas penktas gyventojas kaime buvęs 
kitatautis.

Ukrainos miestuose, kuriuose kūrėsi pramonė prieš I- 
ąjį Pas.Karą, buvo vartojama vien rusų kalba. Iš 50 mil . 
Ukrainos gyventojų- virš IO mil, kalba rusiškai pagal anks
tyvesnę statistiką Be to, 12% ukrainiečių gimtoji kalba yra 
rusų pagal tą pačią statistiką. Greičiausiai pastarieji gy - 
vena už Ukrainos ribų. Didelės ukrainiečių grupės gyvena 
Sibire ir Kazachstane.

Ukrainiečiai buvo sunaikinti daugiausia savų tautiečių 
Maskvos Įsakymu. Tai buvo komunistų partijos kerštas su- 
kolchozintiems ūkininkams už boikotavimą kolchozų siste
mos. Tas pat vyko ir kitose respublikose , tik mažesniu 
mastu, kur savi, prisidengę komunizmo skraiste, naikino 
savuosius, laid Į jų vietas atvežtų kitataučius.

R. Bulovas
Daug didesnius genocidus ir holokaustus negu bet ka

da istorijoje/Įskaitant ir Hitlerio bei hitlerininkų Įvykdy
tas žudynes/ yra įvykdęs Stalinas, jo tarnai ir komunistų 
partija. Tačiau j ų - j o k i e niurenbergo teismai nepa
lietė: jie .kažin kodėl, nesiskaito karo nusikaltėliais. . .

Apie tai žinantieji neturėtų tylėti ir ateityje.
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PASITIKTA IR PRISTATYTA NAUJA TAUTODAILĖS 
M KNYGA ’’LITHUANIAN EASTER EGGS ša?

MONTREALYJE fo:

Dali. A. Tamošaitis pasirašo autogr of a" V ai vory k st e s narei
Danutei Stankevičienei. Salia Pirm —kė Irena Lukoševičienė

Nuotr. L. Staškevičiaus

Kovo mėn.27 d. .ankstyvą 
popietę A V Parapijos Salėje 
buvo iškilmingai pristatyta 
naujausioji Lietuvių Tauto
dailės Instituto išleista kny
ga-"Lithuanian Easter Eggs"

Pristatymą suorganizavo 
Montrealiotautodailės grupė 
VAIVORYKŠTĖ.

Į renginį atsilankė dide - 
lis skaičius dalyvių.Taip pat 
buvo parodyta ir filma"Lie - 
tuvių audinių dailė", kurios 
scenarijų paruošė dail. A. 
Tamošaitis, o pradedant nuo 
šakelių ir žiedelių suskyni- 
mo, siūlų jais dažymo, ver - 
pimo, audimo, kilimų kūrimo 
ir audimo bei tautinių išei
ginių rūbų komponavimo ir

šaitienę. Prie šios filmos 
prisidėjo ir 2 montrealiečiai; 
žodinę dalį įkalbėjo poetas 
Henrikas Nagys, muziką pa
ruošė inž. muz. Zigmas La - 
pinas.

VAIVORYKŠTĖS p-kė Ire
na Lukoševičienė atidarė 
renginį, dėkodama visiems 
atsilankiusiems,knygos ir fil
mos autoriams ir dalyviams . 
Taip pat visų vardu pareiškė 
užuojautą dail. Tamošaičiams 
dėl prieš porą dienų įvyku
sios netikėtos svainio Kazio 
Veselkos mirties.

VAIVORYKŠTĖS narė Bi
rutė Nagienė aptarė knygą ;

" SU DIDELIU MALONU - 
atlikimo- matėme vieną iški- MU sutinkame nuostabiai 
liausiųjų mūsų tautodailinin - puošnią, nuostabiai autentiš- 
kių- dail. Anastaziją Tarno - ką ornamentais-skutinėjimo

/tęsinys/
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Juozas Šilėnus

VEIDU į ŠIAURĘ
II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI 

Antroji Dalis 
-•*'

12/70/
Spiaudosi Liudas, rankove braukdamas suprakaitavusią 
kaktą ir keikiasi visokiais žodžiais, tartum dvarą prara
dęs.

- Nėra gerų, nereikia ir šitų’. - teištaria perpykęs , 
koja paspiria Į maišą ir nueina,palikdamas jas apkaso 
dugne. Apie dešimtą valandą pradedami didieji ir pasku
tinieji aerodromo naikinimo sprogdinimai. Į orą iškyla di
dieji komendantūros ir aerouosto rūmai, angarai, kareivi
nės ir didieji naftos tankai. Dūmų ir dulkių debesys už - 
dengia saulės šviesą. Oras pasidaro karštai tvankus,! o- 
rą išmestos skeveldros, apdegę popieriai, dulkės ir suo
džiai krenta ant mūsų. Žemė dreba, plėšoma didžiųjų 
sprogimų, už aerodromo, mūsų gyventoj vietovėj vėl už
verda arši automatų, kulkosvaidžių ir granatų dvikova.

Nuo pajūrio atskridęs keliolikos vokiečių lėktuvų jun
ginys remia besiginančius vokiečius. Išmetę bombas, grįž
ta i pajūrį, jų vieton atskrenda kiti. Tarpukalnėj užverda 
atkakli kova ir iš ten išsiveržia dideli vulkanai dūmų, ku
rie Įtartu su aerodrome liepsnojančių griuvėsių dūmais , 
uždengia kelių kilometrų dangaus plotą, pro kuriuos vos 
tegalima įžiūrėti raudoną saulės dėmę. Ji atrodo, lyg per 
saulės užtemimą.

Pro labai sumažėjusį matomumą, kiekvieną momentą 
galime pamatyti atrėpliojant rusus. Vokiečiai ne juokais 
susirūpinę. Wehrmachtieciai laukia, užėmę pozicijas , o 
mes tik maišomės tarp jų ir jiems kliudėm. . .

Nesulaukdami leidimo pasitraukti, neiVarnagė ,nei 
Gefreiteris nedrįsta iš apkasų pajudėti. Mes juos raginam 
ir galų gale, be jų leidimo pradedame judėti į Rachmelio 
miestelį, pro kurį eina vienintelis kelias į pajūrį. Mus pa
seka ir Varnagė su Gefreiteriu.

Miestelyje besitraukiančios kariuomenės spūstis.Dau
gumoje sužeistieji, kurie gabenami įvairiomis priemonė
mis. Miestelyje civilių nebėra. Tušti paliktieji namai . 
Juose šeimininkauja vokiečių kareiviai, ieškodami maisto, 
grobia ir nešasi,kas jiems patinka. Sustojame prie dvi - 
aukščio mūrinio namo, nes reikia palaukti atsilikusiųjų . 
Lauko žandarmerija nieko neišleidžia iš miestelio be ko
mendanto leidimo. Lendam į šalimais esančią atvirą krau 
tuvę, tikėdamiesi rasti duonos. Randam kondensuoto pie
no dėžučių, presuoto sūrio, sausainių Ir kelius maišuš 
smulkaus cukraus. Jo prisipilam pilnus katilukus, kišenes 
prisikraunam sausainių, sūrio ir pieno dėžučių. Kartu ir 
valgom seniai neragautų skanumynų.

Bufeto stalčiuose randam įvairių maisto kuponėlių, 
dar tinkančių naudojimui. Aš jų prisirenku gana daug.ti - 
kėdamas , kad jie dar kur nors pravers. Jieškotos duonos 
nerandam, ją išsinešė pirmieji atvykę. Mes ne vieni , 
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ir batik- vaško technika at - 
liktų lietuviškųjų margučių 
knygą "Lithuanian Easter 
Eggs"-"Lietuviškieji Margu
čiai". Ją paruošė mūsų ger
biamas, plačiai žinomas 
dailininkas, vienas iškiliau
siųjų lietuvių liaudies meno 
žinovų-Antanas Tamošaitis .

Pervertus šios puošnios ir 
stilingos knygos lapus, esą - 
me netikėtai nustebinti: ne
sitikėjome, kad margučių 
raštai ir spalvos buvo taip 
išradingai moduliuojami,kad 
ir nemokytų, bet tokių jaut
rių grožiui ir tokių gaivališ
kai kūrybingų mūsų liaudies 
žmonių. Retas mūsų, gyve
nančių išeivijoje,turėjo pro - 
gos pamatyti nepriklausomos 
Lietuvos valstybėje Tado 
DAUGIRDO pirmą suorgani
zuotą margučių kolekcijos 
nuolatinę parodą Kauno 
Miesto Muziejuje. /Kad jau 
tokia buvo-irgi sužinome iš 
šios knygos/.

Esame sužavėti ir nuste - 
binti, radę šioje knygoje 1870 
iliustracijų su 170 margučių 
raštų detalių. Nuotraukos ir 
piešiniai nėra kokios nors 
susigalvotos / kaip šiame 
krašte dažnai atsitinka/,pu
siau autentiškos, sukomer - 
cintos reklamos. Tai yra 
džiuginanti ir džiugi DOKU - 
MENTINĖ-MENINĖ KNYGA.

Margučių piešiniai auto
riaus surinkti ir renkami 
nuo ankstyvos vaikystės. Pir
moji mylima mokytoja- jo 
motina, įkvėpusi meilę mar
gučių. Kitas paskatas- Lie
tuvos kaimo pradžios mo
kyklos protingas mokytojas , 
raginęs piešti ir rinkti mar

gučių pavyzdžius.
Nuostabu, kad ta Antano 

Tamošaičio meilė margu
čiams ."nesurūdijo" nei per 
karo sąvartas, nei per emi
gracijas, nei jam gilinantis 
ir dirbant plataus masto me
no vagose. Sakytum- ką čia 
margučiai - vaikų žaislas , 
smulkmena’. O tačiau, daili
ninkui Tamošaičiui - kaip 
jis mums šioje knygoje pa
rodo - ir margučių menas 
buvo ir yra neatskiriama 
mūsų liaudies meninės iš
raiškos dalelė. Šią knygą 
skaitant, pamatai iš naujo, 
kad kaip visos jūros esmė 
sutelpa viename jos sūraus 
vandens lašelyje, taip ir čia 
- pavasariniame margutyje- 
sutelpa mūsų liaudies meno 
esmė - pavasario ir gyvybės 
džiaugsmas. Tame margu
tyje savotiškai sutelpame ir 
mes visi - lietuviai.

Knygos turinyje kalbama 
apie margučių kilmę, kaip 
pasiruošiama Velykoms ir 
margučiams, apie margini - 
mo techniką, raštų - motyvų 
prasmes, margučių naudoji
mą, žaidimus margučiais , 
buto puošimą margučiais , 
kitų tautų velykinių kiauši - 
nių marginimą, ir 1.1. Ap - 
tarti ir žinomieji - žymie
ji mūsų margučių margin- 
tojai, meistrai- meistrės. 
Juos,gyvenančius šiame kon
tinente dail. A. Tamošaitis , 
ruošdamas šią knygą;yra ap
lankęs ir jų margučius ap
žiūrėjęs. Pridėta išsami ir 
tiksli bibliografija.

Knygą išleido LIETUVIŲ 
TAUTODAILĖS INSTITUTAS. 
Gražų,be priekaištų spaudos

kartu su mumis ir keli Wehrmachto kariai. Jie irgi vis
ką imasi, ką tik randa, alkani,kaip ir mes.

Aš su Vanagu nulendu į rūsį, jis pilnas tuščių dėžių. 
Viename kampe kažkas įtartinai užkrauta. Paverčiam, ir 
po dėžėm atrandam pasislėpusią jauną mergaitę,kuri nu
sigandusi vos žodį ištardama laužyta vokiečių-ukrainie - 
čių kalba prašo jai nieko nedaryti ir palikti ją vietoje, nes 
ji bijanti iš- rūsio išeiti. Mes ją nuraminam ir pasisakom, 
kad' mes ne vokiėčiai.ir ji mūsų bijoti neturi. Vanagas 
klausia, kodėl ji čia pasislėpusi. Čia esą nesaugu nuo bom
bų ir artilerijos, ir kas ji tokia esanti. Ji verkdama tik 
kartoja, kad jai nieko nedarytume, ji esanti ukrainietė, at
vežta vokiečių darbams, dirbusi kaip tarnaitė pas šio na - 
mo šeimininką ir dabar norinti čia palikti, kad greičiauga- 
lėtų sugrįžti į savo namus pas motiną ir seseris.

Tegul sau būna., jeigu taip nori. Apkrovėm ją— vėl 
tomis pačiomis dėžėmis ir palikom jos pačios pasirink - 
tam likimui. Išeidami gerai užtrenkėm duris,kad kiti taip 
lengvai neįeitų į rūsį. Kažin, ar ji sulaukė,ko norėjo, ar 
liko gyva po artilerijos šūvių lietaus. . .

Rusų artilerijos sviediniai dar labiau priartėjo ir jie 
,jau siekia ir Rachmelio miestelį. Sproginėja daržuose ir 
gat 'ėse, miestelyje kyla gaisrai, kurie įsilieja į bendrą 
aerodromo gaisrų jūrą. Į miestelį atvyksta tarpukalnės 
stovykloje buvusių ęvehrmachtiečių. Jų pasakojimais, jo
je dar tebevyksta atkaklios kautynės su dideliais rusams 
nuostoliais. Sulaikytas rusų tankų junginys, esą numušta 
per 30 rusų tankų.

Mūsų buvę barakai dar tebedega, liepsnoja ir giliau , 
miške buvusieji naftos sandėliai . Padėtis darosi kaskart 
vis pavojingesnė. Rusų artilerijos sviediniai vis dažniau 
krinta ir mes esame priversti ieškoti saugesnių vietų. 
Sviediniai krenta visur ant miestelio. Jų skeveldros čai
žo namų sienas, kapoja medžius ir ardo gatvės grindinį ; 
didėja ir plečiasi gaisrai. Mes skęstame dūmų jūroj.

Pagrindine miestelio gatve, nebodami sviedinių lie - 
taus,plaukia besitraukiančių karių būriai. Ir mes įsi - 
jungiam į jų tarpą ir išeinam iš miestelio ribų, nesulaukę 
komendanto leidimo. Prieš akis iki-už poros kilometrų e- 
sančios miškais apaugusios aukštumos atvira lyguma, vie? 
nintėliu keliu neutrūkstama virtine traukiasi šimtai žmo
nių. Einame pakelės grioviais, besislapstydami nuo rusų 
artilerijos sviedinių, kurie ir čia mus įkyriai persekioja.

Tolsta gaisrų dūmuose paskendęs Rachmelio mieste
lis, tolsta damų debesimis apsikloję aerodromo griuvę - 
šiai ir bažnytėlės bokštas, du kartu virpėjęs nuo mūsų 
skambančių giesmių. . .

Nepertraukiamas kautynių įkarštis verda plačioje nuo 
Gdynės iki Dancigo ir Stalpo platumoje. Išsijuosę dirba 
visos ginklų rūšys.

Pilnai prikimštos mūsų kuprinės lyg akmeniu slegia 
pečius, nemiegota ir be poilsio praleista naktis lenkia 
mus prie žemės. Mes judame labai iš lėto,dideliu atsar
gumu sekdami atlekiančių sviedinių kryptį.stebėdami aukš
tai besisukančių rusų lėktuvų judesius. Salia kelio ir to
liau laukuose matyti daugelis vokiečių tankų ir šarvuočių, 
kurie pasirengę sutikti netikėtus rusų prasiveržimus. Po
ros kilometrų kelias nuo Rachmelio iki priešais matomų 
aukštumų pasidaro toks ilgas, kaip niekada. Ir tik pasiekę

darbą atliko LITHO ART Ltd, 
lietuvių Jono Gustainio 
ir Česlovo S e n^k e v i č i a u s 
vadovaujama spaustuvė To
ronte .

Sveikiname šios knygos 
autorių,dail. Antaną Tamo
šaitį, džiaugdamiesi jo dar - 
bu. Linkime, kad ši knyga 
puoštų kiekvieno lietuvio 
knygų lentyną, jį džiugintų ir 
stiprintų žinojime, kad esa
me ir mes dalis tos liaudies. 
Linkime, kad ši knyga repre
zentuotų mūsų liaudies me
ną ir kitataučių tarpe. O tai 
ji gali vertai padaryti, nes 
parašyta gera, kondensuota 
anglų kalba.

Galiausiai — linkime, kad 
Lietuvių Tautodailės Insti
tutas ir toliau dirbtų šį savo 
be galo svarbų ir vertingą 
darbą ir suburtų vis daugiau 
narių.

Dailininkui Antanui Tamo
šaičiui - sakome nuoširdų 
AČIŪ'.".

Sekė autoriaus žodis, kaip 
paprastai-šiltas, įdomus,už
krečiantis meile mūsų liau -

dies tautodailei.
Po to buvo rodoma filmą 

"Lietuvių audinių dailė" -čitf 
natūrali žvaigždė buvo dail . 
Anastazija Tamošaitienė. 
Spalvos, detalės, veiksmo 
tėkmė, lydint tekstui ir mu - 
zikos garsams buvo labai į- 
domu sekti. Gal tik gale per 
stiprus akcentas tautinių 
šokių šokėjams.

Puošnus verbų ir margu
čių stalas kėlė šventišką 
nuotaiką. Daugiausia verbų 
supynė Birutė Nagienė. Ki - 
tos buvo dabar gautos iš 
Vilniaus, dar kitos Aldonos 
Jaugelienės ir Rūtos Jauge- 
lytės. Tarp jų- didelės lėkš
tės pripildytos margučiais : 
Anelės Keršienės- vašku 
marginti, Br. Bendžienės , 
Kristinos Bendžiūtės-Ma- 
kauskienės -skutinėti , ir ki
tų VAIVORYKŠTĖS narių į- 
vairūs margučiai.

Margučių meistrė Anelė 
Keršienė su savo dukra Te - 
rese labai įdomiai demonst - 
travo marginimą vašku, pa- 
kaitindamos jį ant specialios 
mažytės krosnelės. b.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
"Lietuvių Dienos" žurnalo vasario mėnesio numeris iš

siuntinėtas skaitytojams, bendradarbiams ir platintojams.
Šiame "Lietuvių Dienos" žurnalo numeryje randama: 

Jonas Daugėla—Kelios mintys tautos šventei prisiminti, Ka
zys Barėnas — Apie spaudą, knygas ir save. Mykolaičio 
Putino — Kova su kobromis. K. Barėnas — Mindaugėlis, 
Rusija visiems laikams atsisako pretenzijų į lietuvių tautą. 
Viršelis — K. Barėno nuotrauka.

Anglų kalbos skyriuje: Laisvė — pats brangiausias kul
tūros vaisius. Rezoliucija. Rezoliucija dėl padėties Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvoje. Menachem Begin apie Lietu
vą 1940 metais. Lietuvių papročiai ir tradicijos. J. Gliau
dės — Becaria. Laisvės paradoksas — Rūta Skirius. Pa
baltijo valstybių žemėlapio ištaisymas tapo įstatymu.. Įky - 
rūmas sovietų atstovų Australijos lietuvių tarpe. Sovietai 
garantuoja Pabaltijo nepriklausomybę 1939 metais. "N. Y. 
Times", sumaišo rusus su nerusais. Trumpa K. Barėno 
biografija.

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotraukomis. "Lietuvių 
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pirmuosius miško pakraščius atsidustame lengviau ir su
krentam ant sniego poilsiui.

Už šimto metrų nuo mūsų, miško aikštelėje išsista- 
čiusi sunkioji vokiečių lauko baterija be perstojo šaudp 
į netoliese esančias rusų pozicijas. Įkaitę pabūklų vamz
džiai stirpiais atatrankų smūgiais ugnimi spjaudo pro 
praretėjusias pušaičių viršūnes, drebina orą, medžius ir 
žemę. Antroje mūsų pusėje, didelių pušų prieglobstyje 
įsikūręs lauko sanitarijos punktas teikia lengviau sužeis
tiems pirmąją pagalbą. Sunkiau sužeisti gabenami toliau 
pajūrio link. Tarpe daugybės kareivių matyti ir nemažai 
civilių. Greičiausiai, tai Rachmelio miestelio gyventojai. 
Jie skausmingais veidais ir ašarotom akim seka liepsnų 
ir dūmų tvane skęstančius savo paliktuosius namus, savo 
buvusias gimtąsias pastoges. Pirmieji jų pasitraukimo 
žingsniai sunkūs ir tragiški, kaip ir mūsų kad buvusieji. . .

Ilgai ilsėtis netenka, nes rusų sviediniai pradeda kris
ti netoli mūsų, ieškodami jiems ramybės neduodančių vo
kiečių artilerijos pabūklų. Pakilę, spaudžiame tolyn 
aukštumą vedančiu keliu. Mūsų žingsnių įkandin sproginė
ja rusų artilerijos sviediniai tankiai suaugęs miškas sau - 
go mus nuo pavojingų skeveldrų. Sunkiai velkantis kojas 
prastu, šlapiu važiuočių ištrintu.keliu. Šalikelėse ir tarp 
miško tankumynų dar daug kur matyti baltuojančio sniego. 
Properšose švysteli už mūsų pasilikusi, dūmuose pasken
dusi žemuma,kurioje kunkuliuoja vykstančių kautynių pra
garas. Išeiname iš miško į lengvai banguotą aukštumos 
lygumą su išmėtytais nedideliais kaimeliais ir vienkiemių 
sodybomis. Pilna karių ir civilių pabėgėlių.

Kelių kryžkelėse ir laukų aukštumėlėse budi šakomis 
užsimaskavę vokiečių tankai, Sodų ir krūmų užuovėjose 
slepiasi lauko artilerijos baterijos. Šimtai suvarytų be - 
laisvių ir kacetininkų stiprioje sargybų priežiūroje kasa 
prieštankinius griovius. Rusų artilerijos sviediniai siekia 
ir čia, niekaip neįstengiam nuo jų pabėgti.

Keliu vyksta gyvas kariuomenės mašinų judėjimas , 
mus lydi vis darjiesibaigiančiųkovų garsai, kurtus žemės 
drebėjimas, šiurpi artilerijos kanonada ir tebedegančių 
gaisrų dūmai.

Pralenkiame vokiečių kareivių varomą poros šimtų 
rusų belaisvių koloną, kurie išbadėjusiais, pajuodusiais ir 
žaizdotais veidais yra daugiau panašūs į judančius lavo - 
nūs, o ne raudonosios armijos karius. .Kaikurie iš jų vos 
teįstengia pajudėti ir visomis jėgomis bando neatsilikti 
nuo priekyje einančių likimo draugų.

Stebime neįprastą reginį: jie pakelyje rado nugaišusį 
arklį. Lyg šakalai būriu jį apipuola ir per. keletą minučių, 
nebodami lydinčių vokiečių šautuvų buožių smūgių, pliko
mis rankomis jį suplėšo į gabalus ir ten pat vietoje sukiša 
mėsgalius į išbadėjusias burnas. Kaikas iš mūsiškių,pra
eidami pro juos, pameta jiems vieną kitą pakelį sausai - 
nių, prie kurių supuola jų būriai ir kovodami dėl jų , su - • 
mina juos į kelio purvą. . .

Nors jie ir yra mūsų didžiausi priešai,bet vistiktai 
ir yra vaikai motinų, kaip ir mes. Jie šiandieną beginkliai 
beteisiai nuvertinti žemiau blogiausio gyvulio. Verti pa
sigailėjimo žmonės.

Spartesniu žingsniu atsitolindami nuo belaisvių 
kolonos, artėjame prie įtvirtintos jūros pakrantės, /b. d./
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IS PADANGĖS mielos ginklavimosi apo gėjos, kad

( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

TAIP DABAR ATRODO KAIŠIADORIŲ MIESTO CENTRAS

NAUJAS MUZIEJUS KAUNE
Mickevičiaus gatvės pra

džioje, Jaunųjų Technikų Sto
ties patalpose vyksta paro
da. Joję 45 pastovai su apie 
1. 500 nuotraukų, apie 50 vi
trinų, vaizduojančių Lietuvos 
sportinės aviacijos įvairius 
eksponatus, diplomus, ženk
liukus, medalius. Toje pa - 
čioje salėje randasi ir lėk
tuvų bei sklandytuvų mode - 
liai. Palubėje kabo vienas iš 
seniausių modelių ANBO I. 
Muziejus turi dar 7 sporti - 
nius lėktuvus ir 15 sklandy - 
tuvų. Be to - dar yra apie 
1500 foto negatyvų, 700 avi
acinės bibliotekos knygų. Y - 
ra ir lakūnų Dariaus ir Gi
rėno portretai, kuriuos šiam 
muziejui padovanojo S. Da - 
riaus duktė.

Jau nepriklausomybės lai
kais sportine aviacija ir y - 
patingai sklandymo sportu 
labai domėtasi.

to, už parduotą 1 kg. svogū - 
nų augintojams leidžiama j- 
sigyti 3 kg, o už česnakų-lO 
kg kombinuotųjų pašarų.

LAISVĖS ALĖJOS ISTORIJA
Lietuvoje pagaminta neva 

dokumentinė filmą "Laisvės 
Alėja". Vaizduojama, kaip 
1940 m. liepos - rugpjūčio 
mėn. Lietuva buvo įjungta į 
Sov. Sąjungą, remiantis ko
munistų partijos veikėjų at - 
siminimais.

Visi žinome, kiek nedaug 
tų "veikėjų" buvo, žinome ir 
kaip jiems "rūpėjo" Lietuva. 
Jeigu ne Raudonoji Armija , 
vykdanti sovietinę sutarčių 
laužymą- viso to nebūtų į- 
vykę. Bet -"visa tai" pri - 
klauso tikrai mokslinei do
kumentinei filmai. Ir nors 
mokslu rūpinamasi ir jis 
okup. Lietuvoje remiamas ir 
skatinamas, bet kol mokslo 
principai yra pasmerkti vie- 

KIEK KAINUOJA SVOGŪNAI
Nuo š. m. sausio 1 d. nus

tatyta valstybinė kaina svogū- yra kultūringo pasaulio a - 
nams ir česnakams, kurių kyse tik liūdna propagandinė 
permažai užauginama. Svo - pastanga nuslėpti teisybę, 
gūnųl kg.kainuoja O, 79 rubl., Hitleris panašiai darė4r 
o čfesnakiį l k^-2, 78 rubl. Be yla išlindo iš maišo. . .

nos partijos nemoralios 
ideologijos teismui-ši filmą

AR ĮMANOMA PASAULINĖ TAIKA ?
Kas gi taikos nenori? Ar •»,

rasime daug valstybių, ku
rios nuo jųįsikūnmo nebū
tų turėjusios kariniųkonflik- 
tų? Žinome iš istorijos, kad 
kadaise skaitlingos ir galin
gos tautos per karus susilau
kė dekadenso arba visiško iš
nykimo.

Įsivaizduokime pasaulį val
domą vienos valdžios, — ar 
tai nebūtų idealu visoms tau
toms ramiai ir kultūringai 
gyventi,nes ta galinga, visą 
pasaulį apimanti valstybė , 
neleistų išsivystyti pavienių 
tautų kariniams konfliktams. 
Juk tam, berods, ir turime 
Tautų Sąjungą, kuriai priklau
so viso pasaulio valstybės . 
Bereikia tik sutartinai likvi
duoti bet kurį užsimezgantį 
tarpvalstybinį ginčą. Nors 
Tautų Sąjunga ir daro griež
tus nutarimus, bet deja, ji 
neturi vykdomo organo, taigi 
tokios ginkluotos pajėgos,kad 
valstybės pnsibijodamos to
kios milžiniškos pajėgos, ne - 
drįstų pradėti tarpusavio ka
ro. Tokios kariuomenės Tau
tų Sąjunga neturi ir negali tu
rėti, nes jokia savystovi vals- pasaulį. Be perstojimo gink-

tybė nenori eiti "pasaulinio 
policninko" pareigų., nors tai 
ir būtų kelių valstybių sudė
tinė kariuomenė.

Bet štai, Sovietų Sąjunga 
skelbiasi esanti taikingiau
sia pasaulio valstybė. Juk 
ginkluoti konfliktai neįvyksta 
nei tarp pavienių Sov. S-gos 
respublikų, nei tarp jos sa
telitų. Deja, mes gerai žino
me, kad Sov. S-goje taika pa
laikoma vien teroru, kad ter
minas "laisvė" yra išbrauk
tas iš jos žodyno ir, kad mi - 
lijonai jos piliečių yra išvie- 
tinami į Sibiro priverstinas , 
sveikatą naikinančias darbo 
stovyklas. Tad ir be karo 
tūKstančiais ir milijonais iš
badėjusių bei iškankintų žmo
nių — tremtinių lavonais yra 
nuklotas visas Sibiras. Taigi, 
Soz. S-goje sistematingai ir 
rafinuotai žudomi valdžiai ne
patikimi asmenys, nors pa
viršutiniškai žiūrint, ten gali 
atrodyti esanti taika.

Kaip ne keista, bet^taikinga' 
Sov. S-ga nepaliauja skelbti 
savo siekimo užvaldyti visą
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šiandien net JAV pasirodė 
esančios už ją silpnesnės.
JAV totaliai kariavo sunaciz- 
mu, bet komunizmui įsistip - 
nnti ir plėstis visokeriopai, 
kad ir nevisuomet viešai pa
dėdavo. JAV buvo pamiršusi 
Monroe Dokriną ir leido įsi
kurti jos pašonėje komunisti
niams lizdams(Kuboje, Niką“ 
raguoja,' Grenadoje). Prieš 
Japonijos, Vokietijos ir Itali
jos milžinišką karo mašiną 
JAV kariavo ir laimėjo, o dėl 
nykštuko EI-Salvadoro —tūp
čioja ir nesiima jokių griež
tesnių priemonių. . .

Sovietų skelbiamas paci
fizmas — melaginga priedan
ga jųužmačioms pavergti vis 
naujas tautas ir valstybes .
Taika negali vyrauti ten, kur 
paneigiamos pagrindinės 
Žmogaus Teisės laisvai gy
venti ir tvarkytis. Sovietų 
taika pavergimo priedanga. 
TIKRA taika remiasi tiesa, 
teisingumu, laisve ir meile; 
gi so vietų sistema visą tai 
pamynė po kojomis, nes ten 
įsivyravo melas, apgaulė, 
prievarta ir valstybinio ma- 
nopolio negirdėtas visų dir
bančių išnaudojimas, paver
čiant žmonių gyvenimą vien 
sunkia Kova už būvį: už išli
kimą, už kasdieninį duonos 
kąsnį. Ir nežiūrint šimtais 
ir tūkstančiais karių įrody
mų ir asmeninių nukentėju
sių žmonių liudijimų, su ta 20 
amžiaus pabaisa, su Sov.S-ga 
palaikomi ryšiai .JAV gausin
gos pirklių ir pramonininkų 
delegacijos (bene 250)netaip 
jau seni ai lankė s i Maskvoje 
derėtis su tais pasaulinio 
masto sovietiniais nusikaltė-

buvo galima laikyti taikos 
laikotarpiu. Visa anuometinė 
istorija — tai vis karų, karų 
vadų ir įvairių vadovų bei ka
ralių gyvenimo aprašymai . 
Atrodė, ramaus gyvenimo ir 
nebūta. Eilinių žmonių, — 
kaimo ir miestų gyventojų gy
venimas beveik nebuvo įdo - 
mus ir gvildenamas. Apie tų 
žmonių teises nebuvo kalba
ma, nors jie sudarė gyvento
jų daugumą.

Karai tai pajėgiausių jaunų 
ir vidutinio amžiaus vyrų 
skerdynės. Pirmame Pas. 
Kare prie Verdun o Prancū
zijoje žuvo pusė milijono vo
kiečių ir prancūzų. Kurio gi 
karaliaus naudai jie žuvo ? 
Ar nuo panašių karų ir mūšių 
priartėjo Įtiek taikos laiko
tarpis? Antrame Pas. Kare
žudymo priemonėms patobu
lėjus, žuvo dar daugiau; mili
jonai žuvusių ir dar daugiau 
suluošintų. Būtų klaidinga 
galvoti, kad jie kariavo dėl 
kurių nors idealų, ypač tai
kos. Kokios tos tamsios jė
gos, kurios sukursto valsty- 
bes į savitarpines žudynes ?

Jei kariaujama dėl taikos, 
tai gal ta taika įsivyraus pa
saulyje, kai įsikurs Sovietų 
siekiama pasaulinė valdžia, 
kuri įveda toltią taiką, kokią 
turi vergai, dirbantieji vien 
kad apsisaugotų nuo bado be 
jokių perspektyvų asmeninia
me gyvenime. Ar teisybė ir 
taika pasiliks tik jaunuolių 
svajonėse arba, teisingiau, 
iliuzijoje, kurią gali matyti 
tik vaizduotėje ar sapne. Tai
kos iki dabar bei teisybės 1 
ieškojimas tai priedanga tau
tų bei valstybių gobšumui pa
slėpti. Taika ir teisybė tai 
nelyginant skrendantis paukš

liais, kuriems teisti būtų rei- 
kalinva® -daug did°nio masto 
negu Niurnbergas naciii nusi
kaltėlius svarstęs ir pasmer
kęs teismas .’

Nėra teisybės pasaulyje. 
Tautos yra padalintos: shky^' 
sim, tolti e kurdai yra padą'-j 
tinti net tarp keturių valsty
bių — Sovietų, Irano, IraKo 
ir TurKijos. Nepatinkamos 
tautos esti ne tik skriaudžia
mos, bet ir žudomos. -PaV. 
kad ir neseniai įvykusios pa
lestiniečių skerdynės Beirute 
arba seniau masinės armėnų 
skerdynės Turkijoje. Tad ko - 
kia čia kalba gali būti apie 
taiką?Kur nepažvelgsi —vi
sur vyrauja pri evarta, skri ati
da, neteisybė.

Seniau, prieš Pirmą Pasau
linį karą, rusų gimnazijose 
buvo dėstoma i stori ja genes
nių laikų, viduramžių ir vė-

tis, kurį pagausi, jei ant jo 
spėsi užberti... druskos žiup
snį. . .

Taika, taika, bet pažvelki - 
me kas darosi nūdien pasau
lyje. Jame vyksta 40 karų: 10 
Azijoje, 10 Viduriniuose Ry
kliose, 10 Afrikoje, 7 Lotynų 
Amerikoje ir 3 -Europoje (US 
News and World Report 3. 29. 
1983). Dešimtyje tų karų dau
gi ausi a pralieta kraujo. Com- 
bodijoje nuo 1970 m. žuvusių 
priskaitoma 4 milijonai, Ind
onezijoje — nuo 19 75 m. —100 
— 250.000, Lebanone —85.000, 
Afganistane nuo 1978 m —100. 
000. Irano su Iraku kare žuvo 
nuo 1980 m- — 100. 000, Filipi
nuose nuo 1972 m- — 50 000, 
Vietname nuo 1979 m 47. 000, 
EI Salvadore nuo 1977 m. — 
30.000, Guatemaioje nuo 1982 
m. — 12 — 22. 000, Etiopijoje 
nuo 1932 m. užmuštųjų 30. 000 
Neatrodo, kad nūdien pasauly-lesnių laikų — įvairių vals

tybių ir taipgi rusų valstybės je taika įmanoma, jei daug 
istorija. Tik mažos pertrau - žmonių žūva tarpusaviuose 
kos tarp tų įvairiausių karų karuose. J. V.

LAUKŲ. DOBILAS

Parke Ant Suoliuko
/tęsinys/'

Antrame kaimo šone, į mūsų bažnytkaimio pašę, bu
vo vadinamo smėldaobės. Tikrumoje, tos pusės kaimo 
laukai buvo paskendę smėlyje. Ten sėdavo grikius, ten
kasdavo duobes bulvėms per žiemą išlaikyti ir,pasakysiu, 
jos ten niekada nesušaldavo ir nesupūdavo’. Iš ten imdavo 
smėlį maišyti su moliu, paruošti medžiagą krosnims 
plukti, asloms trobose ir klojimuose kloti. Ypač jo daug 
sunaudodavo prieš Kalėdas, prasidedant kalėdojimams.Vi
si takeliai juo buvo išbarstomi, ypatingai apie krosnį ant 
aslos, kur dažniausiai tai nuo puodų ar kitų rakandų, vis 
drėgnumo ir kitokių nešvarumų rasdavosi. Su kuo Kitu jį 
užmaskuoti, jei ne smėliu, tikra Dievo dovana? Kalė - 
dom, jeigu sniego būdavo, atkasami visur takai ir, kad 
neslystų ir gražiau būtų, išbarstoma smėliu. Nesvarbu , 
kad ir pustytų ar snigtų - visas kaimas taip daro, ir tu da
rai, tokįa mada.

Vieną gražią birželio pradžios dieną, tuojau po kry - 
žavų dienų, man jau esant 9 metų amžiaus, pasikvietė 
mane į pagalbą vienas iš garbingųjų kaimo žmonių- "čver-
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Psichiatras;"Galiu suprasti, kad jūsų žmona ir vaikai jus 
paliko, bet kodėl ir žuvys nuo jūsų bėga- nežinau". . .

tininkas" Jurgis Deksnys, kaime vadinamas Kavolių Ja - 
gariuku. Jis buvo išvargęs caro armijoje 15 metų, kaip 
žmonės sako "matęs šilto ir šalto, juodo ir balto". Nete
kus sveikatos, buvo paleistas. Kaimo oras ir kaimynės, 
pagarsėjusios daktarkos Kirstukienės visokiausių žolių vi
ralai pastatė vėl jį ant kojų, nors armijoje gauto trūkio 
niekas negalėjo pagydyti. Taip ir vargo žmogus su di - 
džiausiu antru pilvu tarp kojų, kurį parišdavo su specia - 
liomis stipriomis petnešomis, Kartu dar priminsiu, kad 
jam bebūnant "vaiske", jis gavo progos gerai išmokti ark
lius kaustyti. Nebuvo atsitikimo, kad jo kaustytas arklys 
šlubuotų, būtų "užkaustytas". Taigi, tą dieną jis man ir 
sako:

-Užteks tau binzinėti nieką nedirbant, paibelis rautų, 
man reikalingas pamačius, ar nori man padėti? Jeigu ne , 
paimsiu Untonį.tai kų?

Argi galima buvo atsisakyti? Tuojau sutikau. Antra , 
buvo didelė garbė padėti "saldotui". Tai ne juokai, jei gir
dėjai , kokių baisių istorijų jis yra pripasakojęs apie ja - 
ponską vairią. Beklausant, net plaukai pasistodavo piestu . 
Girdi, eismą/ un smėlduobės, tada matysi kų mes pa- 
dirbsma. Ale malčiat.kad niekam ne žodžią’. Prižadėjau , 
kitos kalbos ir nebuvo. Nors nudaviau, kad nieko nežinąs , 
bet gerai žinojau, kad kaip sakoma, "aisma tiliponų raba - 
voti". Matai, ten buvo vokiečių per karą pravesta telefo- 
nų.4inįja>yį Juodupę,kita ėjo šalia vieškelio į Čedasus ir į 
Latvijos1 pusę. Tad ir dabar nežinau,kodėl tą pirmąją bu
vo nutarta "rabavoti", reiškia, išmontuoti. Vielą sunau
doti vinims, ten vadinamiems "čviekais", kitaip vadinant 
tada ir negirdėjau, gi izoliatoriai .vadinami "liulkomis", 
buvo panaudojami akėčvirbaliams. Nuo Pandėlio dar už 
lašinius galima buvo gauti ir geležies nuo "pojezdo" Ii - 
nijos. Kitaip , kur tu’.'Visai prapuolęs. Čia, matyti, vokie
čių buvo specialiai sutvarkyta, kad žmonės neišskerstų 
gyvulių sau: neduodavo druskos, tik išdavus nustatytą nor
mą mėsos, galėjai jos gauti. Ką darysi, ypač vasarą, kai 
karšta, paskerdus, jei nėra druskos; per kartą mėsos ne - 
suvalgysi. Vinių irgi neduodavo. Jei rekvizicijas atiduo
si - gausi, ne - papūsk į uodegą. O normos buvo didelės, 
tai žmonės visaip kombinuodavo. Jeigu ir duodavo- labai 
žiūrėdavo, kur bus sunaudoti, kad nebūtų spekuliacijos. Dėl 
to žandarų meilužės gyveno, kaip inkstai taukuose. Jos tų 
gėrybių gaudavo, kurias išmainydavo ant ko geresnio -rū
bų, maisto ir gėrimo. . .

Kavolis Jagariukas ėjo pirmas, nešėsi kišenėse rep
les ir dar ką, gi aš, apie ranką apsivyniojęs kelis sujung
tus stiprius pančius. Kas su jais bus daroma, nežinojau. 
Gatvelės pakelėse , už griovių žydėjo alyvos baįtai ir 
melsvai, skleidė tokį stirpų kvapą, kad galva svaigo. Ligi 
Kavolis išpypkiavo savo darbo su gražiu dangteliu pypkę, 
vadinamą "liulką", jau buvome prie smėlduobių. Tuojau 
už jų, pusiau pakrypęs, stovėjo telefono stulpas. Nuo jo 
prasidėjo posūkis,tai išvertus atramą, vielų traukiamas, 
jis smarkiai pakrypo. / bus daugiau/

1983 metų 
EKSKURSIJOS 
j LIETUVĄ

GEGUŽĖS 26, LIEPOS 14 ir RUGSĖJO 8 

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU 1
- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

taipgi mes paruošiame reikalingus dokumentus 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS I

[ KELIONĖS LĖKTUVU Į MIAMI TIKS 239.- 

Kreiptis: ADRIA VOYAGE INC.
4159 St. LAWRENCE Blvd., 
MONTREAL, P. Q. H2W IY7

30 METU PATYRIMAS KELIONIŲ PATARNAVIME ! 
TEL: (514) 844-5644

5 psi.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JK m ja Jį JI ja 
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE-----------------------—-----—

MOKA: = ,_ „ . nn .. ... £ už asm. paskolas nuo 13%
8 % uz 90 dienu term, indei. £ už nekilnojamo turto paskol. 
0/4% ui b ;nėn. term, indėlius £ (mortqaqes) :
8 '/z % už 1 metu term, indei ius Z su nekeičiamu nuošimčiu
834 % už 2 metu term, indėlius Z 1 metų ................  .11%%
9%% už 3 metu term, indėlius S ? metu ..;.....;i....l2 %
11 % už pensijų pi ana S , metų...... ........... 13 %
9 % už namų plano £ __ ( fixed rate)___________
7/i% už specialia taup. s—ta £ su keičiamu nuošimčiu

7% už taupymo s—tas S 1 , 2 ai 3 metu.. 11 %
6 % už čekių s-tas (dep.) (variable rate)

AKTYVAI VIRS 33 MILIJONŲ DOLERIU 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekiu ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir treči adien-
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniai s ir penktadien.- 
nuo 10 v.r. iki 8 v. v.; šeštadieni ai s — nuo 9 v.r iki 1 v.p.p.. 
(Liepus ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI -VIRŠ 20 MILIJONU

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10-3 = 90 dienu term, indėlius... 8%
Antradieniais 10 — 3 E 180—185 d. term, ind........ 8/4%

Trečiadieniais uždaryta E Term. ind. 1 metų..............8/2%
Ketvirtadieniais 10-8 = Term. ind. 2 metų..............8 ¥4 %
Penktadieniais 10-8 | Term. ind. 3 metų 9 % %
Šeštadieniais 9 — 1 = Pensijų s—t a...................
Sekmadieniais 9:30—1 E Spec. taup. s—ta<   2 ®

= Taupomąją s—ta,....... ' '°
DUODA PASKOLAS: Į Depozitų-čekių s-tq... 6 %

Asmenines nuo............14 /1 %
Mortgičius nuo .IV 2%- 13 %

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30r.-l v.r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75%jkainotc 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). Neimame mokesčio užjšraSytus čekius 
bei temokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
• Susirgo ilgametis Lietu
vių Namų tarnautojas Leo
nas VALIUKAS. Gydosi dr. 
Saikaus globoje, Mississau- 
gos ligoninėje.

• BALANDŽIO 24 d., LN 
Karaliaus Mindaugo Menėje 
vyks AUŠROS ŠIMTMEČIO 
MINĖJIMAS. Paskaitą skai
tys dr. A. Klimas, tema 
’’Aušra" ir mes".

Meninę dalį atliks Hamil
tono AV Parapijos Choras , 
solistės S. Žiemelytė 
ir A. Pakalniškytė. 
AUŠROS poeziją ir ištraukas 
skaitys A. Byszkiewicz-Dar
gytė, R. Jonaitienė ir A. Pet
rauskas.
MIRĖ
TOMAS PRAKAPAS

Torontiškius sujaudino stai
gi mirtis Toronto universi - 
teto II-jo kurso gabaus stu - 
dento Tomo Prakapo, 20 am
žiaus. Velionis buvo sūnus 
Bronės ir Stasio Prakapų. Jis 
paliko vyresnę sesutę ir jau
nesni broliuką.

Velionis buvo visada pir
mųjų mokinių eilėse, lankė 
lietuviškas mokyklas. Tai

buvo pavyzdingas jaunuolis 
lietuvis studentas. Net To
ronto universiteto vadovybė 
susidomėjo jo darbštumu ir , 
sunkiau susirgus (leukemija), 
padėjo tėvams rūpintis gy
dymu.

Deja, mediciniška ir aukš
čiausia paslauga jaunuolio 
neišgelbėjo, nes nuo leuke
mijos dar nėra išrastų sėk
mingai veikiančių vaistų.

Liūdi tėvai, sesuo, brolis 
ir giminės ir visi Toronto 
lietuviai, studijų draugai ir 
visi kiti. Ilsėkis ramybėje, 
gabusis, pavyzdingasis jau
nuoli, peranksti iškeliavęs.

J. Ka.
Vienas iš žymiausių lie

tuvių tautos rašytojų, poetų, 
žurnalistų, visuomenės vei
kėjų, populiarių kunigų, įdo
mių asmenybių buvo prieš ir 
nepriklausomyljės laikais 
kan-Juozas Tumas-Vaižgan
tas. Gimęs 1869 m. rugsėjo 
mėn. 8 d., Malaišių km., Svė
dasų valse , Rokiškio apskr. 
ūkininkų šeimoje. Baigė Kau
no kunigų seminariją 1893 m., 
mirė — 1933 m. balandžio 29 
d. Kaune. Tumas-Vaižgantas 
buvo su daugybe talentų apdo
vanotas lietuvis kunigas, iš
ėjęs į kovą prieš sulenkėju — 

6 psL

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

ATEIK l LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKAMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI 119 MIMICO AYE. (Royal York Rd. ir ‘ 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7,30 v. v.

SKAMBINKIT Tel.: 487-5591

sius vyskupus, kunigus, ba
jorus. Užtat nenuostabu, kad 
to laiko Lietuvos aplenkėję 
vyskupai, tekalbėję tik lenkiš
kai, jauną "litvomaną" kuni
gėlį metė iš vienos parapijos, 
filijos i kitą. Per vienuolika 
kunigystės metų jis buvo per- 
kilnotas į ,7-nias parapijas .

Sakoma, kad auksas ir pe
lenuose žiba. Taip ir kun. J. 
Tumo talentai iškilo į viršų 
visose srityse. Jis viską nu
galėjo, tapo žymiu rašytoju, 
žurnalistu, politiku, univer
siteto lektoriumi ir vienu iš 
populiariausių kunigų Kaune, 
būdamas Vytauto Didžiojo 
bažnyčios rektoriumi. Jis 
alkaną papenėjo, nuogą pri
dengė, pasidarė vargšų tėvu, 
broliu Sunku suskaityti kiek 
jis yra pagelbėjęs vargšams. 
Jo tolerancija ir žmogiškųjų 
reikalu supratimas leido jam 
duoti šliūbus ir davatkoms , 
ir ateistams. (Tai buvo anais 
laikais labai drąsus žygis).'

Kun. J. Tumas buvo tapęs 
visų Tėvu — išgarsėjęs, kaip 
pamokslininkas. Jo pamoks
lų klausė ir religingi, ir at
eistai. Kaip tų laikų žurnalis
tas buvo pasiekęs viršūnę. 
Labiausia pagarsėjo ir savo 
veikalu "Pragiedruliai" -- 3 
tomai, "Dėdės ir Dėdienės", 
"Tėvopalikimai", "Išgama", 
"ŽemaičiųRObinsonas", "Ri
mai, nerimai", "Karo vaiz
dai" ir kt.

Kan. J. Tumas pradėjo ra
šyti į "Varpą"(1889 m.). Re - 
dagavo"Tėvynės Sargą" (1896 
- 1903 m. ), "Rygos Balsą" — 
1914 m. Lektoriaudamas V.D. 
universitete,suredagavo lie
tuvių literatūros istoriją(23- 
jose knygutėse), svarbiausią 
surinko medžiagą iš įvairių 
šaltinių. Tai buvo vienas iš 
didžiųjų atgimstančių Lietu
vos sūnų. Todėl jį verta pi ar
čiau paminėti.

J. Karka

SPECIALŪS
VOKAI PAGERBTI l'AUŠRAl"

^iais metais Lietuvių Fi
latelistų Draugija Toronte 
išleido specialius vokus mū
sų tautos įvykiams atžymėti: 
Dariaus ir Girėno perskri - 
dimo per Atlantą ir jų tra
gišką žuvimą, — 50 metų ir 
100 metų nuo pirmojo lietu
viško laikraščio"Aušra" iš
leidimo spaudos draudimo 
laikotarpy.

Čia norėtųsi žvilgterėti į 
tai, kas buvo prieš 100 metų. 
Mes dabar gyvendami laisvė
je ir visokiame pertekliuje , 
negalime net įsivaizduoti kas 
buvo anais laikais. "Aušros" 
voke pavaizduota to laiko da
lelė: pirmieji "Aušros" nu
meriai, knygnešys, nakties 
metu slaptai neša iš Prūsų 
lietuvišką spaudą, pėsčias , 
per miškus ir pelkes,per lie
tų ir audras eidamas šimtus 
kilometrų. Tolumoje tūno 
Jurgio DIKAUS daržinėlė, ku
rioje buvo slepiami iš Prūsų 
atgabenti laikraščiai ir kny- 
gos, kantyčkos Tai buvo tar
si pašto centrinė. Kaip rusų 
žandarai susekė ir padarė 
kratą daržinėlėje, rado sle
piamą uždraustą lietuvišką 
spaudą; daržinėlės savinin
ką Jurgį Dilkų su žmona su
ėmė (tai buvo Panevėžio apsk. 
Naujamiesčio valse. , Garš- 
vių km. ), išvežė į Panevė- 
žio kalėjimą ir nuo to laiko 
apie jų likimą jokiųžiniųnė- 
ra. Greičiausiai juos nukan
kino kalėjime, ar ištrėmė į 
Sibirą.

Sugauti knygnešiai buvo ka
linami, kankinami ir ištrem
ti į Sibirą, žuvo. Kas beat- 
pasakos kiek tokių daržinė
lių savininkų ir knygnešių 
buvo, kolbas kančias ir kry
žiaus kelius jie iškentėjo už 
lietuvišką, spausdintą žodį .’ 
Dėlto ir brangus mums lie
tuviškas žodis, nes jis dau
gel vargų ir kančių patyrė.

Lithuanians Sigute Rudis, left, and Ida Raskevicius represented one of many ethnic groups who 
participated in “Easter Around the World - Festival of Life” celebrations last weekend.

£i nuotrauka buvo atspausdinta Sudbury miesto laikraštyje

Vokų galima gauti pas L-F. 
D-jos narį K KAMINSKĄ, 
25 Norma Cres., Toronto, Ont. 
M6P 3G9, Canada, ir lietu- 
viškų knygų kioskuose po 25 
et. vokas, štampuoti, plius 
pašto ženklai. Įsigykime juos, 
kaip retą mūsų tautinį suve
nyrą, primenantį mūsų tau
tos garbingą praeitį.

L. F. D-ja.

sudbu
LIETUVIAI
LAIMĖJO PIRM^VIETĄ.

Sudbury miesto daugiakul- 
tūrinės organizacijos nariai 
17 tautybių, organizuojant 
"Folks Art Council", suruo
šė 3 dienų festivalį- "Vely - 
kos pasaulyje". Renginiai 
vyko miesto ir apylinkės 
valdžios pastatuose /Civic 
Sųuere/. Programoje: tauti
nio meno parodos, maisto 
gaminių parodos ir išparda - 
vimas, meninės programos, 
tautiniai šokiai, filmos, mu
zika ir dainos, tradiciniai 
Velykų pasirodymai, paskai - 
tos velykinėmis temomis . 
Kiekviena tautybė aiškino 
savo velykinius papročius ir 
tradicijas, kai kurios turėjo 
gražiai nudažytus margučius.

Lietuviams vadovavo Lie
tuvių Bendruomenės Apylin
kės Valdybos atstovas Juo
zas Ba t a i t i s ir Jadvyga 
L a buc k i e n ė. Lietuvių 
tautodailės parodoje matėsi 
brangūs ir vertingi rodiniai: 
gintaro, medžio išdirbiniai 
ir drožiniai,tautinės juostos 
ir audiniai, spauda,laikraš
čiai, o ant maisto, kepinių 
stalo matėsi gražiausi kepi
niai: ežiukai, beržo šakos , 
grybai, skrybėlė-pyragas , 
"napoleonas", raguolis /gau
tas per Toronto lietuvius-J. 
Bataičio dovana/, margučiai 
ir kt.

Visais renginiais ir kepi
niais rūpinosi Jadvyga La
bu c k i e n ė, Sigutė Ru
dienė, Nijolė Paulai tie- 
nė, Marija V e n s k i e n ė , o 
joms padėjo Ida Raškė v i - 
čienė, Audra Albrech - 
t i e n ė , Juzė Gatautienė .

Lietuviškojo maisto kepi
nių skyrius-stalas buvo ge
riausias iš visų 17 da
lyvavusių tautybių ir Folk 

Arts Council Festivalio Ko
misijos sprendimu GAVO 
PIRMĄJĄ VIETĄ.

Meninę programą išpildė 
Joana,Diana irVidaStan - 
kūtė s. Gitara ir dviem 
smuikais jos atliko:Pražydo 
Jazminai, Tėvyne Lietuva , 
Kur Lygūs Laukai, Tau Se - 
šute, Stoviu Aš Parimus, 
Negerk Trečios, Pradės 
Aušrelė Aušti. Festivalio 
dalyviai buvo labai patenkin
ti ir nesigailėjo joms ploji - 
mų.

Jadvyga Labuckienė 
parodė kaip ritinėjami mar
gučiai, o Vincas D e v e i - 
k i s atnešė didžiulį krepšį 
margučių. Dalyviai, ypač 
jaunimas buvo taip sužavė - 
tas, kad apie 60 jaunuolių vi
są popietę praleido ritinėda » 
mi margučius.

Marija V e n s k i e n ė rodė 
ir aiškino tautinių juostų au
dimo meną. J. Labuckienės 
"LietuviųVelykinėsTradici - 
jos" ir " Lietuviškų Juostų 
Audimas” atspausdinti lapai 
buvo dalinami Festivalio da

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS - paruošė Algirdas GUSTAITIS. 
Braižymus atliko Kęstutis STROPUS. L ietuvos miestų 
herbai piešti Telesforo VALIAUS.

Šį Lietuvos žemėlapį išleido 1982 m. pabaigoje Lie
tuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje ir Lietuvių Istorijos Drau
gija. Žemėlapio kaina $ 1O atsiimant iš leidėjų. Siunčiant- 
brangiau. Žemėlapis nelankstomas. Užsisakyti žemėlapį 
galima pas šaulius- 2417 W.,43rd St., Chicago,IL,60632 
tel:/312/ 376-0551 arba /312/ 254-8830. Taip pat pas is
torikus 6547 S. Washtenaw Ave. . Chicago, IL 60629, USA 
tel:/312/ 776-3209.

DRESHER
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja— V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , šeštadieniai s 9 v.r. — 12 v.p.p.

Narys of "Better Business” Būro

ĮNSUR)
533-1121 Walter Dauginis 

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto

822-8480
Ontario

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P lA5 

lyviams.
Paskutinę Festivalio dieną 

vyko bendros ekumeninės pa
maldos, kurių pagrindinis 
kalbėtojas -Sault Ste. Marie 
Diecezijos vyk. A. Carter.

Festivalį aprašė"TheSud
bury Star"ir "Northern Life" 
ir atspausdino didelę lietu - 
vių parodos stalo ir tauti
niais rūbais apsirėdžiusių 
rodinių aiškintojų S. Rudie
nės ir I. Raškevičienės nuot
rauką. Taip pat viskas buvo 
parodyta per Cable TV 7 
stotį.
• INCO Metals Co. darbi
ninkai, 1982 m. laikinai už
darius darbovietes, po ilges
nio 9-10 mėnesių laikotar
pio, buvo grąžinti į darbą.

Balandžio mėn. 4-13 d. d. 
11. OOO darbininkų buvo pa -

1 šaukti į darbą. Grįžo ir apie 
15 lietuvių. Kaip ilgai teks 
dirbti šį kartą, niekas neži
no. INCO vadovybė skun
džiasi metalų kainų kritimu 
ir praėjusių metų dideliais 
nuostoliais. Darbininkams 
nedirbant, buvo mokama be - 
darbių pašalpa. J.Kručas

INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

Namu— Gyvybės 
Automobilių 
Komercini ai

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

Tel, 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose — 4 •

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. E. 
L8M 1L6 
Tel.: 544-7125

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ: 
deposltus (P.C.A.)................  6 %
santaupas............ ........7.75 %
kasdienines palūkanas 
ui santaupas.................... 1 %
•erm. depoz. 1 m........... 9.5 %
term, depoz. 3 m........... 10%
reg pensijų rondo......... 9.5 %
90 dienų depozitus ..... 9.25 %
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniai* Ir ketvirtadieniai* 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P-Penktadienlals 
nuo 10 v.r. iki 7 v. v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

IMAME UŽ:
nekiln. turto pa*k........... 11.5%
asmenine* paskola*  14 %

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda 
Nemok anas pilnas čekiu aptarnavimas

Hamilton
• BAZILIAUSKAI, Irena .. 
Leonas iš Mississauga, pa- 
dovanojo’AV Parapijos Cho
rui pianiną, už kurį Choras 
nuoširdžiai dėkoja.

ir

• "GYVA TARAS" surengė 
filmų vakarą apie dail. Anas
taziją ir Antaną Tamošai -

čius, kuriuose pasirodo ir 
"Gyvataro" šokėjai:"Spirits 
of the Amber Past" ir "Lie
tuvių audinių dailė".

Ta proga buvo galima nu
sipirkti ir. Lietuvių Tauto
dailės Instituto išleistas dvi 
dail.Antano Tamošaičio kny
gas: -"Lithuanian National 
Costume" ir "Lithuanian 
Easter Eggs".

MUZ. ALEKSANDRAS 
STANKEVIČIUS PASIRAŠĖ 
5 METU SUTARTI C •>

Quality Records Ltd. , vie
na svarbiausiųjų Kanados 
muzikinių plokštelių kompa
nija pasirašė su mūsų muz. 
Aleksandru STANKEVIČIUM 
5-ių metų sutartį išleisti 
kasmet jo muzikos ir dainų 
po 1 albumą.

Kompanija yra dalis jungi
nio kelėtos didžiausių plokš
telių kompanijų pasaulyje ir 
dirba tarptautiniu mastu. Ši 
kompanija yra išleidusi ke - 
lėtą plačiai žinomų populia
rių dainininkų plokšteles- 
tarp jų ir šių metų Grammy 
Award laimėtojo Lionel Rit
chie.

Su lietuviais muz.A.Stan
kevičius sakosi jaučiasi kaip 
savo šeimoje ir džiaugiasi 
pasidalindamas ta naujiena .

Sutartį pasirašė Toronte, 
kur randasi pagrindinė šios 
kompanijos įstaiga.

VIENAS SVEČIU STALAS ”NL " SPAUDOS BALIUJE 198 2 m. SV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE.
U . .

» MORKŪNĄ ITEI Vidai bu -, 
vo surengtas Mergvakaris 
Seselių Namuose. ,

Būsimai jaunamartei įteik
ta gražių dovanų.

DĖMESIO LITO NARIAMS
Ryšium su remontu gegužės ir birželio mėnesiais

LITAS persikelia į pirmoji Klebonijos aukšta.
Adresas ir telefonas palieka toks pat.

Nuo gegužės 1 d. i sekmadieniais nedirbsim .

Nuotr. H.Nogio

VEDĖJAS

PADĖKA

Mano 21—mojo gimtadienio — netikėto parengimo- 
proga, noriu padėkoti : 

Pirmiausia savo Tėvams I w
v Dėkoju M. ir B. KASPERAVIČIAMS ir G. BALAI- 
SIENEI už gražiai paruošta maisto ir patarnavimo; 
Augustinui MYLEI už subuvimo eigos pravėdinto ; 
kun. P. DAUGINČIUI , kuris man linkėjo gražios 
ateities; Augustinui KALVAIČIUI už muziką; Pet
rui ROŽANUI už darbat prie "linksmadariu ” pa
tarnavimo bare.

AČIŪ už gražius sveikinmus ir linkėjimus, kuriu 
aš ilgai neužmiršiu. Taipogi dėkoju savo ir tėvu 
draugams, kurie dalyvavote Šiame mano pagerbime —

A. ŽIŪKAS Jr.

LITO ATEITIES PLANU, MIGLAS 
BESKLAIDANT

margaičių choras "Pavasa
ris" ir kitokioj organizaci
jos- Visą tai sudaro jau ge-

KAIRĖJE - knygos
Easter Eggs”pristaty- 
me-

Margučių specialistė 
Anelė KERŠIENĖ su 
savo dukra TERESE 
demonsturoja vašku 
marginimą. Jos buvo 
taip pat išstačiusios 
eilę meistriškai iš
margintų margučių, tau
riu nemaža įsigijo at - 
silankę į knygos 
sutiktuves.

ža mūsų lietuvių (vyresniųjų 
ir ypač jaunimo) iš skuto į "ža3 
iesnes ganyklas". Gaila jų

galvosena. Atrodo, pekiscai 
jau prieina savo kelio galą. 
Liaudis davusi jiems valdy
mo mandatą, —trečiojo jiems 
neduos. Politinis Ouebec'o 
kursas turės pasikeisti. Bei 
gi, žiūrėkit, net irpekistams 
valdant — Montreal!s pergy
vena vieną bene didžiausių 
miesto centro statytos ir at
naujinimo bangų I Tai reiš
kia — padėtis negali būti jau 
taip bloga... O antra vertus, 
prancūz i š kųj ų kan adi eč i ų as - 
plracijos mums lietuviams 
turėtų būti gana suprantamos 
ir savo kultūrą, kalbą ir is- 
torVnf1 palikimą jų rūpestis 
apsaugoti, yra pateisinami ! 
Tik gal būt, pekistai perdaug 
ta linkme persistengė. Ačiū 
Dievui, — čia mes gyvename 
dar labai demokratiškame,

^.mbrozaitis, Pr. Gustas, R. Striukas, A. Staugaitis, L. Ši- 
monėlis , A. Tėvelis, A. Stonkus; $35. - Br. Braziūnas; po 
$28. - T. Stanulis; pa $25. - L. Balsys, s J. Kundrotas, J. Ru
činskas, P. Juodelis, L. Pečiulis, Pr. Kalesnykas, St.Dab- 
kus, A. Ališauskas, M. Krauza; po $20. - A. Venskus, J. Pi
leckienė, P. Lipkė, J. Paulaitis, V. Lukauskas, V. Jakonis , 
P. Žemaitis, kun. dr. V. Skilandžiūnas, P. Žilėnas/ K. Svie- 
žikas, A. Žiūkas, J. Piečaitis, E, Juodvalkis, Alf.Gudas,J. 
Lesčius, A. Blauzdžiūnas, M. A. Raila, A. Latvaitis, Laima 
Rutkauskas, A. Stalionis, K. Šimkus, J. Naruševičius, Jon. 
Jurėnas, G. Alinauskas, Otto Čerkus, J. Mališauskas, W. 
Lapėnaitis, J. Biliūnas, L. Baiaišis, V. Januška, A. Ručins
kas, V. Koskus, B. Petronienė.

Aukojo: Toronto Prisikėlimo Parapijos Bankefis $100.00., 
K&nados^ętųvių Tautos Fondo Atstovybė ir Montrealio 
Lietuvių Katalikių Moterų Draugija po $50. 00; A. Navike - 
vičius $25. 00; Toronto VI. Pūivio Šaulių kuopa $20. 00; W. 
Gūrkis $10. 00, G.'Palmer $5. 00; G. Karosas $3. 00, V. But
rimas, V. Jasinevičius, M. Šarauskas po $2. 00 ir VL Sa- 
deika — $1. 00. Visiems parėmusiems laikraštį, vienu ar 
kitu būdu, nuoširdus ačiū. NL.

D. N.Baltru ko n i s 
/tęsinys/

Tuo atveju didžiausia gar
bė ir kreditas tenka plrrną-

rą lietuviškojo centro bran
duolį. Naujasis "Lito" pa
statas tai ir būtų ta jungtis, 
reikalinga čia kalbamojo Iie-

ir drauge gėda. O visdėlto , 
daug vyresniųjų ir jaučia gi
musio jaunimo sukūrė savo 
šeimas, pasiliko čia ir augb-

laisvame krašte !. . . — - ------------- - - -- -- -- -- -- -
...................... AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES PASAKŲ ?

Tadnaudoicimes tomis lais- J0SE RASI IR GRO%IO jumoro. IR IŠMINTIES!
vėmis ir, saugokime jas. Tik__________ _____ _______ _ _____ _  ______ ___________ ______ _

jam ir dabartiniam AV Para
pijos klebonui - veteranui ku 
nigui Jonui Kubiliui, S J, už 
tokį tolregiškumą, surandant 
ir įsigyjant taip idealią vie
tovę. Žinoma, prieš 30 su 
viršum metų Ši vieta tebuvo 
dar tik žolėmis ir krūmais 
apaugusi tuštuma. Metro ir 
net greitkelių sistemos dar 
buvo pirmose stadijose. Dė
ka jo ir kitų montreaiiečių, 
dabar štai kieKvieno praei
vio lietuvio ir ne lietuvio akį 
patraukia ir sužavi, plačioj, 
atviroj panoramoj stovinti 
unikalaus stiliaus švento vė , 
kurios frontoną puošia Vii - 
niaus Aušros Vartų Marijos 
portretas. Čia randasi gre
ta prisiglaudęs Seselių vie
nuolių pastatas, kur rado 
prieglobstį "Rmos" Klubas ,

tuviško centro Montrealyje 
užbaigimui.

Žinoma, yra mūsuose Mon- 
trealy nemažai tautiečių pe
simistų, galvojančių kitaip. 
Svarbiausia, gal būt, priežas
tis — tai Quebec'o provinci - 
jos politinis nepastovumas . 
Gal būt ir taip. Bet neuž - 
mirškime, kad čia būta ir žy
miai sunkesnių laikų tiek po
litiniai, tiek ekonomiškai 
žiūrint. Atsimename, kad 
pradžioje 60-jų melų, prieš 
EXPO-87 čia Montrealy spro
ginėjo bombos t r gale to de
šimtmečio buvo prieita net 
iki karo stovio padėties. — 
Kas gi atsitiko? Ugi -- nieko 
ypatingo ? Sekančio dešimt
mečio bėgyje įvyko stambus 
eKonominis pokylis — augi - 
mas. Gaila, tik, kad nema-

na naująją kartą. Jie tęs mū
sų pradedančias tradicijas . 
Jiems šis lietuviškasis cent
ras bus labai reikalingas. 
Gyvename reto grožio, didin
gos praeities didmiestyje — 
Montrealy, perkrautame dau
gybe kultūrinių, istoriniu Ir 
architektūrinių paminklų, ku
riais didžiuojasi netik pran
cūziškieji, bet ir anglofonai 
mo.itreai iečiai • Taigi,kasi ink 
politinės padėties — niekas 
nestovi vietoje. Laikai kei
čiasi, keisis ir kvebekiečių

daugiau drąsos ir lietuviško 
(žemaitiško) užsispyrimo ! 
Tik savo veikla ir darbu mes 
Įamžinsime čia savo lietuviš
kumą. Tad sukvuskime, nes 
laikas bėga.

O tuo tarpu tuojau turėtų 
atsiliepti visi M o n t r e a - 
lio lietuviai — akade— 
mikai, ir eiliniai žmo
nės — kuriems rūpi mūsų 
bendruomenės, ekonominė ir 
kultūrinė ateitis, šio lietuvy
bės centro čia Montrealyje 
pilnutinis išvystymas. . .

”NL” LAIKRAŠČIO RĖMĖJO PRENUMERATA^ APSIMOKĖJĘ NE 
MAŽIAU $20 UŽ METUS IR AUKOTOJAI :

"NL" laikraščio metinę rėmėjo prenumeratą, nemažiau 
$20. 00 apsimokėjo šie skaitytojai: po $50. - K. Dubauskas, 
D. Vasiliauskienė ir P. Girdžiai — 2-jų Šeimų: po $48. - A. 
Kreivys; po $40. - dr. M. Ramūnienė, O. Voroninkaitienė, V.

$ 1.50
our

Service

kelnes 
pristatant 
ir atsiimant

SKAMBINKIT: 365-7146

GUY € 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui”ar taisymui skambinkite : 364-14-70

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai.ryto iki II vai,vakaro-

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

! Lietuviams speciali nuolaida J
( A tidaryta šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

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

Tel. 845 -2912 embassy fur _

NETTOYEURS CLEANERS

1983.IV.7 7 psi.

7

7



montreal

SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

RENGIAMAS

V/S/ MALON/A/ KVIEČIAM) SPAUDOS BENDROVĖ

VALSO IR DISKO ŠOKIU. PREMIJAVIMAS

• Šilta vakarienė • Baras • Loterija

ŠOKIAMS GROJA : 
J. RIMEIKIO orkestras

PROGRAMOJE : Montrealio Vyrų Oktetas

Dir. ir akompanuoja : M—me M. ROCH

JĖJIMAS $ 10.00
JAUNIMUI : $6.00

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 De SEVE St. Montreal, P. Q.

SPAUDOS BALIUS
š. m- balandžio 30 d. šeštadienį, 7 v.v^

PARENGIMŲ KALENDORIUS 
BALANDŽIO 16-17 d. d. ŠV. 
KAZIMIERO PARAPIJOS 75 
m. SUKAKTUVĖS.
-AKTA S-KONCERTĄ S, ba__ 
landžio 16 d. , 4 vai, p. p. 
Marguerite de la Jemmerais 
Gimnazijos Salėje, 555$ 
SHERBROOKE St. EAST, prie 
l’Assomption Metro.
-BALIŪS 7 vai, v. , Šv.KAZI- 
MIE RO PA RA PIJOS SALĖJE:
- IŠKILMINGOS PAMALDOS 
balandžio 17 d. , 12 vai. , Šv . 
Kazimiero Parapijos baž - 
nyčtoje.

BALANDŽIO 24 d , "AUŠROS-" 
ŠIMTMEČIO MINĖJIMĄ S, A V 
Parapijos Salėje, po 11 vai . 
pamaldų. Paskaitininkas- 
dr-Henrikas Nagys. Rengia 
KLK Moterų D-jos Montrea
lio Skyrius.
BALANDŽIO 30.d. , 7 v. v. 
"NL” TRADICINIS SPAUDOS 
RA LIUS, A V Parapijos Sa - 
Įėję.

„AUŠROS”
ŠIMTMEČIO SUKAKTIES

Aintjin/v
BALANDŽIO 24 d. PO 11 V AL. MIŠIŲ

A.V. PARAPIJOS SALĖJE
1465 rue de Seve, Montreal.

PROGRAMOJE : • Dr. Henriko NAGIO paskaita
• Šilti pietūs

ĮĖJIMAS :$ 6.00 '' DlinxIA
• KUU5IA :
K.L.K. MOTERŲ draugijos montrealio skyrius

• AV klebonas, kun. J. KUBI
LIUS grįžo į Montrealį po 
gerų atostogų.

• KUŠLEIKAI, Genė ir Pra - 
nas balandžio 23 d. švenčia

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET,"MONTREAL QUE. H4E 2A8. Telefonas: 760-5827

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

1 metų............... 9.25 %
Terminuoti indėliai

1 metų............... 9 %
1B0-364 d  8.25% 
30- 179 d......... 8%

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau 

Taupomos sąskaitos:
Specialios.......... 7.75 %
Su draudimu........ 7.5 %

Čekių sąskaitos............ ..6%

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI - VELTUI

GEGUŽĖS 1 d. -VISUOTINAS 
•’NL” ŠĖRININKŲ. SUSIRTN - 
KIMAS Redakcijos patalpose.

auksinę vedybinę su
kaktį.Auš ros Vartų Parapijos 
salėje.

savo

OR. J.MALISKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

14 4 0 st. Cath arine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235

Namu.: 4 88-852 8

DR. A.O JAUGELIENĖ
DANTU GYDYTOJ X 

1410 Gu y Si.
Suite 11-12 .Montreal I*. Q.
Tel: 932-6662

Namu.: 73 7-96 8 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 a. m iki 10 p.ni.
S e s t od i « n i a i s : nuo 9 a. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadienio i-s '■ nuo 10 a. m* iki 9: 30 p . m.
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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: 931-4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
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.L.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

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Domaine, IIle Perrot, P.Q. H7V 5V6 
Res. TEL.: 453-9142

8 psi.

• ATVELYKIO proga ŠV. 
ONOS DRAUGIJOS moterys 
buvo paruošus ios Margučių 
Pietus po 11 vai. pamaldų, A V 
parapijos ša Įėję.

Paįvairinimui buvo kinie- 
tiškas maistas.

Mergaičių TRIO, akompo
nuoja nt muz .A. Stankevičiui, 
linksmai padainavo 3 daine - 
les.
VIETOJE GEGUŽINĖS

AV Parapijos Komitetas 
nutarė šiais metais vietoje 
gegužinės, surengti ekskur
siją į Putnamą.

Išvykstama LIEPOS 1 d. , 
grįžtama LIEPOS 4 d.Au - 
tobuso talpa- 47 žmonės.Ke
lionė .maistas ir nakvynė- 
$140.

Prašoma UŽSIRAŠYTI į 
EKSKURSIJĄ NEDELSIANT, 
2-jų SAVAIČIŲ BĖGYJE.

• Artėjant mūsų savaitraščio 
( tradiciniam METINIAM
’ SPAUDOS BALIUI, kai kurie 
skaitytojai jau atnešė savo 

’ dovanų loterijai.
Laimikius galima Įteikti 

, "NL"Redakcijai arba atnešti 
į Spaudos Kioską, AV Para
pijos salėje, sekmadienio ry
tais ar kitų parengimų metu.
VELYKŲ RYTA Aušros Var

tų parapijos bažnyčia buvo 
perpildyta* dalyviais. Nors 
snigo, tačiau šventiškoji 
nuotaika dėl to nesumenkė - 
jo.Skoningai papuoštas alto
rius , varpų skambėjimas, kun. 
Petro Dauginčip, vedusio 
rekolekcijas žodis ir ypa
tingai puikiai giedojusio cho
ro giesmių išpildymas buvo 
tikrai šventiškas. Vargonavo 
muz. Mme M. Roch ir diriga
vo muz. A . Stankevičius.

Taip pat pasižymėjo daly
vių gausumu Velykų pamal 
dos Šv.Kazimiero parapijoj. 
MERGAIČIŲ, CHORAS 
"PAVASARIS ” vyksta kon
certuoti Į Hamiltoną, į AIDO 
rengiamą metini koncertą. 
Dar yra vietos autobuse? 
Jeigu kas norėtų važiuoti 1 
Hamiltoną, mielai priimami. 
Suaugusiems 30 dol. .moks
leiviams- 25 dol.

Skambinti J. Baltuonienei, 
tel:366-674O arba J. Ada - 
monienei 256-5355.
• ČIPKIENĖ Teodora išvyko 
į savo brolvaikio Andriaus 
Barausko vestuves su Pran - 
cevičiūte Irena Chicagoje.

Andrius, vaikystėje gyve - 
nęs su tėvais Montrealyje , 
dabar tapo advokatu i r gyve - 
na Los Angeles.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree
. Ketvirtadieniais

Penktadieniais
Sekmadieniai s

9:00 - 3:00 
12:00 - 8:00 
12:00 - 6:00 
10:00 - 12:30

6:00 - 8:00 
12:00 - 6:00

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

• Midelis P o i ir in k im o * jolovų p Oll<|
« V •• 4 o r 0 5 laiku saugojimas (Storogo)
• To,sau ir re mo d e ii u o i u
• S*uvu ir parduodu

1448 RUE ST ALEXANDRE MONTREAL. QUEBEC 
h3a 2G6 TEL 288-9646

MEMBER

SYSTEM

D.N. BALTRUKONIS
IMMEOBI.ES - CEASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 
PATARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

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

Tel.: Business: 482—3460
Residence: 767—4690

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409
MON I REAL , P.Q. H3Z 2M9

VINCAS PIECAIJIS
Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje, 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

PORTRAITS 
PASSEPORT• COMMERCIAL 
M ARIAGE • WEDDINGS
2540 rue SHERBROOKE, E.

MONTREAL. P.O. K2K 1E9 525-8971

NORĖDAMI PATENKINTI

DIDĖJANČIOS KLIJENTŪROS REIKALAVIMUS

PRIE ATSTOVAUJAMŲ DRAUDIMO BENDROVIŲ 

DAR PRIDĖJOME

INDEPENDENT INSURANCE MANAGERS

DRAUDIMO BENDROVIŲ GRUPE:

CANADIAN PROVINCIAL INSURANCE CO.
CORNHILL INSURANCE CO. OF CANADA.

PRAŠOME TEIRAUTIS MŪSŲ SĄLYGŲ IR KAINŲ.

Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Adamonis Insurance Agency Inc.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Tel. : 722-3545

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMI NUAUS 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

MONTREAL ENTERPRISES Regi.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 727 -3 120 Namų 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B/.A. C.S.f., LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t ū_r_a__v e _i_ kj_?__!v-——»

LEONAS GURECKAS 
SALES MEN AGER

montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIUI

o NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI

• UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU 
Menuger'iu Leo GUILE OKASmu montreal weft automobile
11 WESTMINSTER SOUTH

(At the aid of Shabrooke Street West). 489 -5391

8

8

IMMEOBI.ES
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