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DŽIAUGSMINGOJE PAVASARINĖJE ŠV. VELYKŲ ŠVENTĖJE.

ČERNENKO IRGI PREZIDENTAS
Balandžio 18 d. Konstantin 

ČernenKo buvo išrinktas į- 
S ovietų Sąjungos prezidento 
vietą. Tokiu būdu dabar jis , 
kaip ir prieš jį A ndropov’as, 
turi visus tris titulus ir So
vietų istorijoje yra trečias 
toks asmuo. /Titulai-Komu- 
nistų Partijos Generalinis 
Sekretorius, Sovietų Sąjun
gos prezidentas ir Gynybos 
Tarybos Pirmininkas/. And- 
ropov’ui pasiekti šių titulų 
reikėjo 7 mėnesių po atėji - 
mo į valdžią, Brežnev’ui net 
13 metų, o ČernenKo- tik 2 
mėnesių.

Kaipo prezidentas, dabar 
Černenko turi teisę susitikti 
lygiomis su kitų valstybių 
prezidentais.Kitokios reikš
mės šis titulas neturi, nes 
Sovietų sistemoje, visose 
srityse valdo viena -Komu
nistų- partija.

Vienbalsiai 1500 Augš- 
čiausiojo Sovieto/vienparti
nio "parlamento"/ nariai pa
tvirtino prezidentu Černenko 
72m.,ir MichailGorbačev’ą, 
53 m.,jo padėjėju. Pastara
sis buvo pagrindiniu jo kon
kurentu ir Andropov’o favo - 
ritu.
ATNAUJINAMA BERLYNO 
SIENA

Iš Vakarų Vokietijos pra
nešama, kad Rytų Vokietijos 
vyriausybė įsakė atnaujinti 
sieną,skiriančią Rytų Vo - 
kietiją nuo Vakarų Vokieti
jos. Atnaujintoji bus trijų 
metrų aukščio, sustiprinta 
metaliniais rėmais su išga
ląstais kampais. Juos palie
tus, pasigirs aliarmai sar
gybinių bokštuose, kurie 
randasi kas 460 metrų ats - 
tume.

Vakarų Vokietijos vyriau
sybė jau nuo seno ir dažnai 
yra reikalavusi nuimti minas 
ir kitokius spąstus, kurie 
sužalojo ir užmušė nemažą 
skaičių R. Vokietijos gyven
tojų, bandžiusių perbėgti į 
Vakarus.

sumažinant įprastinių kuro 
medžiagų naudojimą vienu 
trečdaliu.

Netolimoje ateityje, atei
nančiame dešimtmetyje, jo 
sistema,anot išradėjo,galės 
būti naudojama industrinių į- 
monių, palengvintididžiausio 
elektros sunaudojimo perijo- 
dus, tolimose vietovėse e - 
sančiose įmonėse ir viduti
nio didumo įmonėse.

JAV-sekai kurios įmonės, 
P.Afrikos plieno kompanijos 
ir Izraelio chemikalų kon
cernai domisi 
naudoti tokias 
jėgaines.

ir numato 
magnetines

RADIJO

IZRAELIO MOKSLININKAS 
IŠVYSTĖ MAGNETINU 
JĖGAINE

Herman Branover, Negevo 
Be n - Gurion Universiteto 
profesorius,gimęs Rusijoje . 
15 metųlauKė leidimo išyyK- 
ti iš Sovietų Sąjungos. Su- 
moKėjus $ 40. OOO, jis gavo 
leidimą išvykti į Izraelį 1972- 
metais.

JEAN CRETIEN 
PROGRAMOJE

Liberalų rinkiminis kan
didatas, dabartinis Energijos 
minister is Jean Chretien , 
CKAC Montrealio radijo 
interviu metu pareiškė, kad 
buvo patenkintas šiltu priė
mimu Ontario liberalų To
ronte. Jis atsisakė komen
tuoti kritiškas pastabas, ku
rias gavo kitas kandidatas - 
JohnTurner ,dėl neapmokė
tų mokesčių jo vadovaujamos 
farmacinės įmonės.

Min. J. Chretien aiškiai 
paskelbė savo nuomones kai 
kuriais klausimais pasikal
bėjime ir po to, susitikęs su 
žurnalistais:

a/ valstybės biudžeto de
ficite, numatomam 1984-85 
m. , jis nemato nieko blogo ; 
jis nemano, Kad deficito pro
gramą galimą išspręsti tik 
subalansuojant knygasjkana- 
diečiai į taupymo sąskaitas 
suneša dvigubai tiek, kiek a- 
merikiečiai ir todėl Ottawa 
turinti naudoti deficito finan- 
savimui/skirtas sumas/, kad 
mūsų doleriai ne iškeliautų į 
JAV-bes. Taip pat pridėjo , 
kad japonai -pagarsėję savo 
gera administracija-taip pat 
pasižymi didžiausiu deficitu 
per capita / pagal kiekvieną 
gyventoją/ industrializuotų 
valstybių tarpe pasaulyje .

b/Numatąs ekonominio gy
veninio atkutimą, tačiau vis- 
tiek darbų kūrimas būtų jo 
pirmasis rūpestis, jei libe
ralai jį išrinktų savo vadu 
ir - Konsekventiškai -min. 
pirmininku birželio 14-17 d . 
d. konvencijoje Ottawoje.

c/ Kuomet radijo progra
mos apklausinėtojas P. Pas- 
cau sugestionavo, kad vy
riausybės turėtų pradėti ma
žinti mokesčius ir išlaidas 
viešiems reikalams, jis at
sakė :"PasakyKite man, ku
rioje srityje mes perdaug 
IŠleidžiam pinigų? Ar norė
tumėt, kad sumažintumėm 
nedarbo pašalpas, ar pensi-

E. Marčiulioniene : P AV AS ARI S

v i č i u i. Toksai "tarybinis žurnalizmas" labai primena 
nacių spaudą, kuri paprastai aprašydavo hitlerinės siste
mos KritiKus ar oponentus, Kaip patalogišKus išKrypėlius 
ar "Untermenschen"- "požmogius".

Dalis ŠOKIŲ ŠVENTĖS Rengimo Komiteto narių. Iš kairės: Jad

vyga Reginienė, dr. Viktoras Stankus ir Bronius Kazėnas.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

• TAUTINIŲ. ŠOKIŲ VH- TOJE Š VENTĖJE DALYVAUS 
APIE 50 VIENETŲ su DAUGIAU KAIP 2.000 ŠOKĖJŲ ‘ 
ŠVENTĖ VYKS PIRMĄ KARTĄ NECHICAGOJE. LIEPOS 
1 d. , sekmadienį,'CLEVELAND’o PRIEMIESČIO RICHFIELD 
KOLIZIEJUJE įvyks VH-TOJI LAISVOJO PASAULIO LIE
TUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ.

JĄ RENGIA JAV ir KANADOS LIETUVIU BENDRUO - 
MENĖS ir LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTAS .

ŠIOS ŠVENTĖS* ŠOKIU DIREKTORE PAKVIESTA Jad
vyga REGINIENĖ iš Rochester’io, NY.kur ji yra tautinių 
šokių grupės LAZDYNAS vadovė ir nuo 1950 m. Ameri
koje ėmėsi šokių vadovės darbo.

IKI ŠVENTĖS LIKO DU IR PUSĖ MĖNESIO. ŠOKĖJŲ 
ENTUZIAZMAS DIDELIS., VADOVU, TAIP PAT. TOKIO 
PATIES TIKIMASI IR LAUKIAMA IS VISU KITU LIETU-4^ C
VIŲl

H. Branover buvo pirma
sis sukonstruavęs efektyvų 
modelį Vakaruose, kuris su 
minimumu medžiagos gali 
pagaminti elektros energiją 
iš bet kokio šilumos šaltinių

• KANADOS DARBO IR IMIGRACIJOS CENTRAS SIŪLO 
PRIIMTI Į DARBĄ S TUDENTĄ—, S TUDENTĘ, KURIE GALI 
DIRBTI ĮVAIRIUS DARBUS - TIEK S PECIALIZUOTUS , 
TIEK PAPRASTUS. GALIMA SAMDYTI 3 valandom, 3 
dienoms ar 3 mėnesiams. TEL: 283 -8411.

jas?"
d/ J. Chretien nemano, jog 

liberalai turėtų laikytis tra
dicijos rinkti savo vadus ro
tacine tvarka anglą arba 
prancūzą. "Turėtų būti eilė 
ne anglui ar prancūzui, bet 
tinkamiausiam tam darbui 
asmeniui",-atsakė jis.

Šiuo metu į Kanados mi- 
nisterio pirmininko vietą 
kandidatuoja 6 asmenys.

ma savo tautietės prašymą ir 
pasiryžimą, ji toliau badauja 
Kartu su ja prie lenKijos 
Ambasados durų, Pine Avė.

KVE^EKIECIAI REMIA 
PRAŠYMĄ ATSIKVIESTI 
1$ LENKIJOS

Quebec’o Darbo Federaci
ja ir Verslo Unijų Federa - 
c i ja, Kazimierai Cebula pra
dedant 18-tą bado streiko 
dieną, išsiuntė telegramas 
Lenkijos ambasadoriui, Kad 
leistų atvykti jos sūnui su 
šeima iš Lenkijos į Mohtre- 
alį. Ji yra 51 m. amžiaus, jos 
vyras neseniai mirė.

BendrastreiKininkė Ewa 
Szypura, 30 m. , jau išgavo 
leidimą atvykti pas ją savo 
vyrui ir 1O metų sūnui, Kurių 
ji laukė 3 metus. Palaikyda-

K.Cebulai pradėjus 22-r2 
bado streiko dieną, Lenkų 
Kongresas Montrealyje y- 
ra išdalinęs tūkstančius la
pelių su informacijomis ir 
kviečia visus jungtis Į eise
ną, Kuri prasidės balandžio 
18 d. Dominion Aikštėje, 7 v. 
v. ir žygiuos iki Lenkijos 
Ambasados.

• VIETNAMO KARIUOMENE 
PUOLA KAMBODIJA& trijuo
se frontuose, praneša iš 
Thailando. Kambodijos suki
lėliai nori atsikratyti Įsi
veržusių į jų teritoriją ko
munistinių vietnamiečių ka
rių. Pasinaudojęs Kambo - 
dijoje švenčiamais Naujais 
Metais, Vietnamas surengė 
stiprią ataką. Iš Thailando 
pranešama, kad ,75.000 pa
bėgėlių iš Kambodijos atvy
ko J Thailandą.

PRANEŠA ELTA:

’’ELTA” PASMERKIA KUN. TAMKEVICIAUS NUTEISIMA^
ELTOS biuletenis anglų K. gruodžio numeryje įsidėjo- 

vedamąjį apie kun. S . Tamkevičiaus nuteisimą, pavadintą 
"Teisminio farso auką šmeižia spauda". Vedamasis ana
lizuoja gruodžio 3 d."Tiesoje" pasirodžiusį Mockuvienės 
straipsnį "Vienoje rankoje rožančius, kitoje vėzdas".

Anot vedamojo, kaip ir ankstesniame "Tiesos" komen
tare apie Kun.A.S v a r i n s k ą, straipsnio autorė paver
čia Kaltinamąjį visai žema esybe, juodo husiKaltėlio karika 
tūra. Taip mėginama pateisinti aršų nuosprendį Tamke

Kaip įprasta toKiuose straipsniuose, tęsia ELTA, Kal
tinamojo pažiūros ir argumentai beveiK visiškai ignoruo
jami arba išKraipomi. IšKalbus ir logišKas Kunigas, pasižy 
mėjęs stipria argumentacija,"Tiesos" straipsnyje vaiz - 
duojamas, Kaip sumišęs,"priremtas prie sienos" apgavi - 
Kas, Kuris nežino kaip atsaKyti į standartinius valdžios iš
kviestų liudininKų melus. Idealistas, žinojęs Kas jo lauKia 
už drąsų žodį ir elementarinių žmogaus teisių gynimą, pa
verčiamas cinišKu demagogu,kurio pagrindinis motyvas- 
gobšumas. Beginklis Kunigas, apsišarvavęs vien savo ti - 
Kėjimu, virsta demonišku sąmokslininku, išKėlusiu "vėzdą 
prieš tarybinius žmones ir norinčiu nuversti tobulą tary
binę sistemą".

"Mūsų valstybė nieKad neleis",rašo "Tiesa","Kad į - 
vairūs svarinskai ir tamkevičiai terorizuotų žmones. . . 
nesutinkančius su jų ideologija ar pažiūromis". Šitame 
sakinyje aiškiai atsispindi "brandaus socializmo" dialek
tika. Pirmiausia, oponentai nužmoginami,rašant jų pavar 
dės mažosiomis raidėmis. Jų protestai prieš mokyklos 
piKtnaudojimą ir tikinčiųjų persekiojimą vadinami mokyto
jų "terorizavimu". Ir, galiausiai, sovietinė valdžia, tildan
ti ir naikinanti visus,kurie nesutinka su jos ideologija,to
kiu teroru apkaltina nuteistuosius Kunigus.

"Tikrosios Sigito Tamkevičiaus teismo aplinkybės 
paaiškės iš savilaidinės spaudos", rašo ELTA . "Bet ir 
melagingas "Tiesos" straipsnis yra gyvas įrodymas, Kad 
lietuvių savilaidinė spauda bei neoficialios organizacijos 
yra paveikusios ir sovietinį informacijos aparatą. Dar 
prieš Keletą metų sovietinė spauda visai nutylėdavo lietu
vių patriotų teismus arba juos aprašydavo Keliems mene - 
siams praėjus. Tokių teismų smulkus ir faktiškas aprašy
mas savilaidoje privertė ir "Tiesą" pasitempti ir greičiau 
į juos reaguoti. Nepasikeitė tik oficialusis melas".

LENKŲ ARKIVYSKUPAI MINI LIETUVIŲ PERSEKIOJIMĄ^
"laisvės Radijas" pranešė, Kad kovo pradžioje Kro - 

kuvos Katedroje buvo atlaikytos ypatingos Mišios Šv.Ka - 
zimiero 500-ioms metinėms paminėti. Mišių metu, arki
vyskupas Gulbinovič, kalbėjęs lenkų episkopato vardu,ra
gino, Kad Lenkijoje ir Lietuvoje būtų gerbiamos Žmogaus 
Teisės, Jis paminėjo sunkumus.su kuriais nuo 1940 m . 
aneksacijos susiduria Lietuvos Katalikų Bažnyčia, ir pri
dūrė, jog Lietuvoje uždaryta perdaug bažnyčių.Arkivysku
pams pareiškė:"Melskimės, kad valdžios įstaigos remtųsi 
teisingumu. Mes taip meldžiamės į savo Patroną už visus 
Kalinamuosius ir persekiojamuosius".
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Nep’iilrfflwm juUwa
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie ! Loyautž au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL" SPAUDOS BENDROVĖ.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA

TELEFONAS : (514) 366-6220

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed.
Postage paid at Montreal, CP. Published by the Independant
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.O.

H8P 1C4

Metine prenumeratos kaina $ 18.00
Rėmėjo — $ 25.00
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is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

Atlikus Bausmę
1983 m. liepos men. 27 d. Anastazas JANULIS iš Ba- 

raševo lagerio etapu buvo išvežtas J Permės persiuntimo 
punktą, iš kur, apiforminus dokumentus,' liepos 29 d. bu
vo leista jam grįžti Į Lietuvą. Grįžęs į Lietuvą, A. Janu
lis apsistojo anksčiau gyventoje vietoje, Kaišiadoryse. 
Rugpjūčio 2d., nuėjus Į Kaišiadorių rajono Pasų skyrių 
registruotis, Pasų stalo tarnautojas, matyt iš anksto in - 
formuotas apie būsimą Janulio apsilankymą, nusiuntė jj 
pas vedėją, o ši -| kriminalinės paieškos vyr. inspek - 
toriaus kabinetą . Sutvarkęs dokumentus, vyr. inspekto
rius atvirai pareiškė, kad A. Janulis būsiąs stebimas ir 
davė suprasti, kad nuo jo paties elgesio priklausys, ar 
jam bus uždėta administracinė priežiūra.

TIESOS NEGALIMA NUTEISTI...
1983 m. gegužės 16 d. 1O vai. Vilniaus Aukščiausia - 

me teisme buvo pradėta nagrinėti Garliavos gyventojos 
Jadvygos BIELIAUSKIENĖS byla. J. Bieliauskienė kaltina
ma parašų rinkimu po pareiškimu KP CK pirmajam sekre
toriui Petrui Griškevičiui, dėl tikinčio jaunimo persekio
jimo, bendradarbiavimu ”LKBK”, vaikų būrimu į ratelius 
bei organizavimu nacionalistinio turinio vaidinimų.

Beveik visi teisme dalyvavę liudininkais vaikai ir 
jaunimas J. Bieliauskienę charakterizavo kaip labai gerą, 
aukštos moralės tikinčią moterį. Garliavos I-os vid. mo
kyklos direktorius Nausėdas savo parodymuose liudijo , 
kad J. Bieliauskienės nepažįsta, bet jau nuo 1979 m. pa
stebėjęs, jog vadovaujamoje mokykloje būriuojasi ne vie
nos klasės , t.y. Įvairaus amžiaus mokiniai. Buvo gauta 
žinių, kad tikintys mokiniai renkasi kartu atšvęsti gimta
dienių; priimtas nutarimas, kad tokiuose suėjimuose pri
valo dalyvauti vienas iš pedagogų. Direktorius paminėjo, 
kaip iš komjaunimo išstojo mokiniai: Gluoksniai ir Artu - 
ras Slepkovas. Nemažai dėmesio savo kalboje jis skyrė 
Mindaugui Babonui, pasakojo, kaip Mindaugas savo mo
kykliniuose rašiniuose Dievą buvo pradėjęs rašyti didžią
ja raide, o 1 mokytojų perspėjimus, kad tai yra bendri - 
nis žodis ir jį reikia rašyti mažąja raide, atsakęs: ’’Jums 
tai gal ir bendrinis žodis, o man tikrinis”. Kalbėjo, kaip 
M. Babono rašinį apie taiką reikėjo net perduoti atitinka
moms instancijoms. Teisėjui paklausus, kas vaikams da
vė tokį poveiki, direktorius atsakė, kad jo manymu, bu - 
vęs Garliavos vikaras kun. Vaclovas STAKĖNAS.
...........Yra baisus planas visus paversti bedieviais. S ta - 
linmečio teroru ir dabartiniais neteisėtais persekioji
mais, kuriuos palaiko Respublikos Galva, 1981 m. gegu - 
žės 17 d. plenume pasakytu teigimu, kad reikia ’’visoke - 
riopai stiprinti internacionalinio ir patriotinio auklėjimo 
ryši su kova už religinių atgyvenų likvidavimą”, jau la
bai daug pasiekta, ir padariniai, neturintys pavyzdžio, ke
lia siaubą: girtuokliavimas, ištvirkavimas, venerinė® li
gos, negimusių kūdikių žudymas, šeimų irimas, beglobiai 
vaikai, išsigimimų ir išprotėjimų gausėjimas, didėjantis 
nusikalstamumas. Nežiūrint 1 šiuos tautos sunaikinimą 
nešančius padarinius, bedievybės platinimas, palaikomas 
aukščiausios valdžios, kaskart vis griežčiau ir rafinuočiau 
vyKdomas. Jei dar pusę šimtmečio taip smuksime, tapsi
me ištisai girtuoklių, kriminalinių nusiklatėlių, idiotų tau
ta, pamažu žūstanti kalėjimuose, beprotnamiuose, išsigi
mėlių namuose, ligoninėse. Sakykit, ar visa tai matant, 
galima tylėti? Tylėjimas - tai išdavystė. Tautos dvasia 
pati šaukia per jautrias , baimei nepasiduodančias šir - 
dis, šaukia poetų lūpomis, šaukia besimeldžiančių lupo - 
mis 1 Dievo Motiną. . .
........... Esu teisiama pagal 68 str. I dali. Man sako, kad 
aš siekiau silpninti Tarybų Sąjungą. Negi Tarybų Sąjun - 
gos stiprumas slypi siekime per bedievybę ir nužmogini
mą nutautinti, sunaikinti mažąsias tautas?’.. Šitaip ke
liant klausimą, galima suprasti, kodėl taip grubiai pažei
džiamos Konstitucijos garantuotos tikėjimo, sąžinės, kri
tikos laisvės ir nuolat teisiami žmonės. Siekdamas tobu - 
Įėjimo, ugdydamas savyje asmenybę, jaunimas praktikuo
ja religiją ir už tai yra grubiai persekiojamas. Dėl per
sekiojimo iš visos Lietuvos buvo siunčiami protestai Lie - 
tuvos KP sekretoriui su tikinčiųjų parašais. Proeste išdės
tyti persekiojimo faktai laikomi šmeižikiškais, silpninan
čiais Tarybų Sąjungą. Po skundu pasirašę žmonės tardomi, 
laikomi nusikaltėliais. .. Žmonės represuojami, o aš tei - 
ąiama kaip parašų rinkėja... Atskira tauta neturi teisės 
siekti savo moralinio sveikatingumo, gydytis nuo dvasios 
raupsų, paralyžiaus, maro. Ar Dievo išpažinimas gali bū
ti grėsmė valstybei?’. Žmonių moralinis supuvimas-štai 
kur tikroji grėsmė’. Kodėl tokio pavojaus akivaizdoje ne
leidžiama gelbėtis?’.

2 psl.

Rusų kalba leidžiamas Pa
ryžiuje laikraštis ’’Ruskaja 
Mysl”paskelbė ilgą straips
ni apie Lietuvos tikinčiųjų 
pastangas apginti du suim
tuosius lietuvių kunigus-Al- 
fonsą Svarinską ir Sigitą
Tamkevičių. Peticijas pasi
rašė per 100.000 Lietuvos 
tikinčiųjų, kurių tarpe 22 pa
sirašė Krauju, nepaisydami 
grasinimų, kad pasirašiusie
ji bus nubausti kalėjimu.

Laikraštyje rašoma, kad 
lietuvių tikinčiųjų delegacija 
buvo tris kartus nu vykusi ir 
į Maskvą, įteikti valdžios 
atstovams peticiją. Pirmą 
kartą nuvykus, delegacijai 
buvo įsakyta sugrįžti 1 Lie
tuvą ir vėl kreiptis 1 vietos 
prokurorą. Pas prokurorą, 
tačiau, nieko nelaimėjo.

Antrą kartą delegacijai 
nuvykus į Maskvą, geležin
kelio stotyje jos nariai buvo 
suimti ir nuvežti į milicijos 
būstinę. Čia iš jų atėmė at
sivežtą prašymą ir pagra - 
sino sumušimu ir kalėjimu , 
jei dar kartą kreipsis.

Trečią kartą sugrįžusi 
delegacija į Maskvą kreipė - 
si į prokurorą, kuriam įtei
kė skundą.Šis pareiškė,kad 
suimtieji kunigai ir visi ti
kintieji yra sovietinės val
džius priešai.

Grįžę į Lietuvą, atstovai 
parašė laišką Maskvos 
dienraščiui ’’Pravda ”, at
kreipdami dėmesį į grubų 
valdžios elgesį su delegaci
jos nariais, "pravda”/kaip ir 
buvo galima tikėtis/ laiško 
neatspausdino.

PROTESTUOJA KAUNO 
ARKIVYSKUPIJOS KUNIGAI 
PRIMINDAMI KOKIA YRA 
PRAKTIŠKOJI KONSTITUCIJOS 
VYKDYMO PUSĖ.
/Pareiškimas rašytas
J. A ndr opov’ ui/
. .. ”Jūs savo kalboje š. m. 
/t.y. 1983 m.Red./birželio 
15 d. sakėte: ’’ Mūsų šalyje 
visi turi vienodas teises ir 
vienodas pareigas visuome
nei” /Tiesa, 1983.06.16 Nr. 
138/. TSKP CK sekretorius
K. Černenka savo kalboje š. 
m. birželio 14 pasakė:’’Vi- 
siems žinoma, kad mūsų 
Konstitucija garantuoja są
žinės laisvę, Komunistai- 
nuoseklūs ateistai, bet savų 
pažiūrų niekam ne primeta.

. Mūsų metodas- švietimas,

BALTIECIU VETERANU LYGOS ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS TORONTE 1984.111.17.

Iš kairės: Kanados LB pirmininkas adv. Algis Pacevičius, kun. P. Sarpnickas, OFM., senatorius S. Haidasz, Parlamento narys T. 
Ruorecht, Estijos Gen. konsulas J. Heinsoo, Generolas B.S. Legge, Kanados estu Bendruomenės pirm. L. Laivat.

IŠ kairės: Lygos pirm. Stasy s Jokūbaiti s, 
E. Bisschop, pulkininkas A. Stevenson,

Pagrindinis kalbėtojas buv. Gynybos min. Gilles Lamontagne, Generolas G.G. Bell, Majoras
Parlamento atstovas pulk.J. Rreithaupt. M. Jokubaitienė, šaulė, 

f Platesnis aprašymas 6 psl.)
Abi nuotraukos Stepo Varankos

100,000-čių Peticija
įtikinėjimas, propaganda 
/Tiesa 1983.06.14. Nr. 137/. 
Teisingai.

O kaip praKtikoje?Visose 
Lietuvos mokyklose iš mo
kinių reikalaujama pasirink
ti: jei nebūsi komjaunuolis,-

administracinėmis baudo - 
mis.
... Prašome Jus, kaip Vals
tybės Vadovą, patvarkyti, kad 
tikintieji nebūtų diskrimi
nuojami, o už teisingą kriti
ką suimtieji kunigai nebūtų 
kalinami ir baudžiami, nes

/Smurtas vyksta mums 
sunkiai įsivaizduojamu mas

tu niekur neįstosi, tau durys 
visur uždarytos.

Ar tai nediskriminacija ir 
ateizmo primetimas? O kai 
suimtieji kunigai tai pareiš- 
Kia viešai, jie kaltinami 
valstybės ir santvarkos 
šmeižimu.

Jus, Kaip valstybės Vado
vą, mes prašome padaryti 
viską, kad tikintieji nebūtų 
diskriminuojami ir už tel-a^u 
singą kritiką suimtieji kuni
gai nebūtų baudžiami, kaip 
nurodo Lietuvos TS R Konsti
tucijos 47 straipsnis.

tu ne tik Lietuvoje ar Pabal
tijo kraštuose. Smurtas, vi
duramžiškas fanatizmas ir 
barbariškas žiaurumas ir 
grubumas-priimta Sovietų 
valdžios ’'valstybinė” norma. 
Š is metodas tikrai sulygina 
tautas, tik diktatūriškai iške
lia vienos utopiškos partijos 
nelankstumą. . .Red./

tr ūkei jas neregistruoti po
litkalinių. Taip norima iš - 
gąsdinti visus, kad ir drą-

Iš NIJOLĖS SADŪNAITĖS 
PASAKOJIMU

SUNAIKINTAS ARTIMUMO INSTINKTAS 
.........’’Sehik Irina Michai- 

g. 1926, ukrainietė, 
Pirmą

lovna
teista antrą kartą.
kartą ją teisė, neturinčią nė siaustus pavergtų melui arba 

- 1O konclagerio ir fiziškai sunaikintų tuos, ku
rie liks ištikimi Tiesai ir 
jautrūs kitų skausmui.

'’Šaudyti jus visus reikia*.” 
į akis politkaliniams sa - 
ko čekistai, davę visišką 
laisvę savo neapykantai, kai 
jų šefas A ndropovas tapo so
vietų imperijos valdovu.

Pasirašė; Vilniaus Vysku
pijos Vysk. Julijonas Stepo - 
navičius ir Kauno arkivys - 
kupijos 95 kunigai.

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS 
KUNIGU PAREIŠKIME 
SAKOMA :
. . . Suimtieji kunigai/A . 
Svarinskas ir kun.A.Tam- 
kevičius/, kaip Tikinčiųjų 
teisėms ginti Katalikų komi
teto nariai, valstybės įstai
goms įteikė dokumentus, pa
sisakančius ne prieš vals
tybę, ar jos santvarką,o tik 
kėlė viešumon faktus,rodan
čius tikinčiųjų diskriminaci
ją gyvenime, ateistų sauvalę, 
kuri skaudžiai žeidžia tikin
čiųjų jausmus. Ar tai gali
ma laikyti valstybės ir jos 
santvarkos šmeižimu?

Jei jų raštai falsifikatas 
ir paskviliai, kaip spauda 
teigia, tai kodėl nei vieno 
doKumento neišspausdinta 
spaudoje,kad visuomenė ga
lėtų susipažinti ir įsitikinti?

Jei kun. A. Svarinskas 
teismo laikomas tokiu nu
sikaltėliu, tai visuomenė tu
rėjo galimybę įsitikinti tei
siamojo kaltumu ir kitiems 
apie tai papasakoti, dalyvau
jant teismo salėje. Tačiau 
kun. A. S varinsko teisme ga
lėjo dalyvauti tik jo sesuo ir 
brolis šalia spec, publikos.
Kunigai ir tikintieji, norėju
sieji įeiti į teismo salę, buvo 
milicijos grūdami į mašinas 
ir vežami toli už Vilniaus į 
miškus .Kitus baudė paromis,

20 m., 
be termino nutrėmimui.

Tardymo metu kankine
degino, laužė kaulus, mušė . 
Jaunutė Irina buvo studentė, 
niekuo neprasikaltus!. Jos 
tėvas buvo kariškis, dėl to 
okupantai, nukankinę jį.kan- 
Kino ir visą jo šeimą. Ką iš
kentėjo Irina ir tūkstančiai 
geriausių žmonių, yra apra
šyta ’’Gulage”.

Po visų kankinimų grįžo į 
Ukrainą. Per kratą rado jos 
pačios dar konclageryje pa
rašytus kelis eirlėraščius, 
kuriuose aprašo savo ir kitų 
kančias. Ir už tai jai pritei
sė vėl 6 m. konclagerio ir 5 
m.nutrėmimo. Dabar ji pa
baigė savo nutrėmimą ir 
ką tik sugrįžo į Ukrainą.Kur 
prisiglaus, neaišku. ...
13 metų jos broliuką Romaną, 
kad neatsižadėjo savo tėvo , 
kankino apie 1O metų konc- 
lageriuose ir dabar jis toli 
nuo tėvynės. Jei Irinos ne - 
priregistruos Ukrainoje, ji 
gal važiuos pas brolį. Pasų 
stalai yra gavę slaptas ins-

... Konclageryje radau ir 
vieną tautietę Kodienę Vero
niką .gimusią 1916, visišką li
gonę, suardyta nervų siste - 
ma. KGB ją paėmė iš ligo
ninės nervų skyriaus, ir nu
teisė 1O m. griežto režimo 
konclagerio vien už tai, kad 
po Kario metais jos namuose 
nušovė stribą-sovietų budelį, 
o ji to nepranešė,bet slapta 
palaidojo. Jei būtų tada pra
nešusi, - būtų su trobesiais 
sudeginę ne tik ją,bet ir vi
są kaimą. To meto stribų 
siautėjimas yra visiems ži
nomas. Dabar ji sugrįžo pas 
savus gimines. Koks jos 11- 
Kimas, nežinau, ir adreso 
neturiu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Lietuvos Karalaičio Kazimiero Pagerbimas
3. /tęsinys/ Stepas VARA N K A

Vėl Lietuvos Sostinėje ir M i r t i s 
Gardine

Jaunojo Lietuvos karalaičio Kazimiero gyvenimo mįs- 
lė iki šiol nėra pilnai ištirta.Gal būt, ir nebus. Tiesa, yra 
prof. Zenono Ivinskio parašytas neilgas proginis 
leidinys, pavadintas "Š v. Kazimieras”, išleistas New Yorke 
1955 m. Šiam leidiniui autorius sutelkė medžiagą būdamas 
Romoje, Vatikano archyve kitais moksliniais. reikalais 
dirbdamas .Laiko varžomas, visos ten esančios medžia
gos negalėjo išstudijuoti. Tikriausiai, tos medžiagos ten 
yra nemažai. Šiek tiek pagrindinių žinių apie karalaitį 
yra ir ’’Encyclopedia Lituanica” pirmame tome, psl. 470/ 
72. Mokslinio išsamaus veikalo apie Š v.Kazimierą,Lie
tuvos Globėją neturime. Reikia tikėtis,kad šiais Kazimie- 
riniais metais jų pasirodys. S varbiausia, kad toks moks
linis veikalas būtų išleistas ir kitomis kalbomis- anglų, 
prancūzų, ispanų, italų, vokiečių ir kitom. Išeivijos lietu - 
vių bendruomenė tokį užmojį nuoširdžiai piniginiai parem
tų.

Vilniun Kazimieras grįžo 1483 metais su labai pablo
gėjusia, silpnėjančia sveikata. Tikslių žinių nėra, ką jis 
ten veikė,greičiausiai grįžo dėl pablogėjusio sveikatos 
stovio. Džiovos negailestinga liga jau buvo įleidusi gilias 
šaknis į jo jauną kūną.

Iš Kur Kazimieras,karališKos šeimos narys, galėjo 
gauti šią užkrečiamą ligą, iki šiol nėra tiksliai nustatyta. 
Vatikano diplomatas, Z . Ferri tą ligą priskiria Karalaičio 
labai griežtam asketiškam gyvenimui.Kiti šaltiniai sako, 
užsikrėtė belankydamas ligonius ir gyvenimo nuskriaus
tuosius vargšus.

Susirūpinę tėvai ieškojo įvairių būdų sergančiam sū
nui padėti. Buvo bandoma net jaunam karalaičiui surasti 
žmoną. Tėvai nelaimėję griebiasi ir mažiausios vilties, 
kad vaiką išgelbėtų.Deja, jokios pastangos nepadėjo. Taip 
jam buvo lemta likimo, skirta kita mišią. Jeigu anuo metu, 
būtų įvykę kitaip, neturėtume savo šventojo Kazimiero . 
S kelbiama, kad jis mirė 1484 m. Gardine, pakeliui į Kro
kuvą. Kur tikrai karalaitis mirė-Gardine ar Vilniuje - 
yra skirtingų nuomonių. Gal būt parinktas Gardinas, nes 
ten mirė jo senelis Jogaila ir karalius Steponas Batoras. 
Manoma, kad dalis dokumentų,liečiančių jauno karatai - 
čiO gyvenimą yra dingusių 1527 m. ,kai Romą buvo užpuo
lę Karolio V-tojo kariuomenė,plėšdama ir naikindama 
Romos turtus ir archyvus. Istorijoje tas baisusis apiplė
šimas yra žinomas kaip "Sacca Roma".

Mirusio karalaičio Kazimiero laidotuvių apeigas Vil
niuje atliko vyskupas A ndriejus S zeliga, dalyvaujant visai 
karališkajai šeimai,didikams,dvasiškiams ir didžiulei 
miniai žmonių. Lietuva liūdėjo ,netekusi jauno Karalaičio, 

kuris pajungė visų širdis.
Paskutiniu laiku, 1972/73 m.Lenkijoje,Vavelio pily

je, Š v. Kryžiaus koplyčioje, mokslininkų komisija buvo 
atidariusi karalienės Elzbietos, karalaičio motinos, kars
tą. Pagal protokolą, palaikų tyrinėjimai rodo: moteris bu
vo aukšta- 165 cm. .turėjo šiek tiek Kreivą nugarkaulį - 
greičiausiai pasekmė tuberkuliozės,krūtinė įdubusi, vei - 
das nesimetriškas, siauras ir pailgas, dešinė pusė nevisai 
išsivysčiusi,dantys nelygūs, iškraipyti,didelės akys.no - 
sis vidutinė. Portretėlis,kuris buvo pasiustas būsimam 
vyrui,Lenkijos karaliui jbuvo labai išdailintas. Galbūt 
jaunas karalaitis Kazimieras paveldėjo iš motinos jos jau
nystėje turėtą ligą, kurią tik dabar mokslininkai dalei- 
džia ją turėjusią...

Jaunuoliui skirtas Dangiškasis 
S o s t a s

Po mirties, karalaitis Kazimieras buvo perkeltas į 
jo tėvo 1484 m. vidurvasarį įsteigtą Katedroje "amžinąjį 
anniversarium", rašo prof. IvinsKis. Vilniaus miesto gy
ventojai greitai pradėjo lankyti karalaičio poilsio vietą ir 
melstis prie jos. Jo garbinimas sparčiai plito. Laikui 
bėgant, žmonės pradėjo skelbti, kad jie yra sulaukę ste - 
buklų. Vatikane yra rastas dokumentas apie mirusio kara
laičio garbinimą, dar nesuėjus 20 metų po jo mirties. Bu 
vo jau susidariusi tvirta nuomonė, kad jaunasis Kazimie
ras miręs "in odore sanctitatis" - šventojo garbėje. Pro
cedūra pasiekti šventojo titulą-dangiškąjį sostą- yra ne - 
paprastai komplikuota.

Kandidatas į šventuosius turi turėti savo sąskaitoje 
mažiausiai du stebuklus. Komisija- "advocatus diaboli" - 
ir "advocatus Dei" - velnio ir Dievo "advokatai" nagri - 
nė ja kuo smulkiausiai būsimo šventojo gyvenimą ir jo pa
darytus stebuklus. Nėra atsižvelgiama,ar kandidatas į 
šventuosius gyvendamas šioje žemėje buvo karalius, elge
ta,dvasiškis ar kariškis. Paskelbti šventieji yra tik tar
pininkai, prašant Dievo pagalbos. Taip šioje mūsų "ašarų 
pakalnėje" susiklostė, kad bemaž kiekvienas luomas ir 
profesija turi savo patroną danguje. lietuvių tauta iš 2600 
palaimintųjų ir šventųjų turi tik vienintelį šventąjį-jauną 
karalaitį Kazimierą, kurį mūsų kaimynai lenkai nori pa - 
daryti lenku. Tiesa, popiežius Paulius V, 1621 m. paskel
bė, Kad Š v.Kazimiero kultas yra visuotinas.

Kai į Vilnių grįžo žigimanto Vazos.atstovas iš Romos 
kun. Grigalius Svencickis su žinia ir atgabenta specialia , 
raudono aksomo su Kazimiero paveikslu pagaminta "la - 
barum" vėliava, prasidėjo trijų dienų spalvingos didžiulės 
iškilmės. Vilniaus Universitete buvo surengtas akademijos- 
studentų operos ir poezijos šv. Kazimierui pagerbti, vaka

ras. Mes šiandieną turime geresnes sąlygas surgengti dar 
iškilmingesnį Š v. Kazimiero pagerbimą. S varbiausia,bū
kime tolerantiški religinėje srityje ir vieningi, stiprūs 
tautinėje. Tai idealas,užtikrinantis ilgą gyvastingumą į - 
vairių audrų blaškomai,kenčiančiai mūsų tautai ir mums 
patiems.

Vilniaus kapitulos nutarimu, 1612 m., prie karalaičio 
Karsto degė "amžinoji šviesa"- lemputė. Nuo to laiko Šv. 
Kazimiero kultas pražydo, kaip ankstyvą pavasarį švelnūs 
gėlių pumpurai.

Š v. Kazimiero reikšmė Lietuvai yra labai svarbi, nes 
jis yra dalis Lietuvos istorijos. Nors likimo jam buvo 
lemta gimti Lenkijoje, Lietuvoje, savo garsių prosenelių 
tėvynėje jis rado garbingą žemiškojo poilsio vietą ir dan
giškąjį sostą. Lietuvos žmonių rūpesčiu, po ilgų metų jis 
iškilo į aukštybes.

Toje vietoje,kur dabar stovi Vilniaus Katedra, jo pro
seneliai meldėsi tankioje girioje savo gamtos dievams. Vė
liau, jo senelio Jogailos įkurtoje Katedroje , jis surado po
mirtinį prieglobstį.

Jaunas karalaitis, būdamas Lietuvoje rūpinosi, kad 
lietuviai nepasiduotų rusų įtakai, kad nesituoktų su stačia
tikiais, nes tai sudaro tautinį pavojų. Vėliau rusams už - 
valdžius Lietuvą, buvo uždrausta garbinti Š v. Kazimierą . 
Po III-iojo padalinimo Lietuvos-Lenkijos valstybės 1795 
m., Š v. Kazimiero puiki bažnyčia buvo paversta cerkve.

Y

Tai ryškus ženklas, kad jaunasis S v. Kazimieras ru
sams yra "pavojingas". Tai rodo jo palaikų "ištrėmimas" 
iš jo pomirtinės tėviškės. Lietuvos karalaitį Š v. Kazimie
rą rusai stengiasi pristatyti kaip menką asmenį, neturintį 
Lietuvos gyvenimui jokios reikšmės.

Iškilmingas Pa gerbimasRomoje
Romos iškilmių pagrindinė esmė yra religinė.Roma 

yra pasaulio katalikų religinis centras. Ten kovo 4 dieną 
Š v. Petro bazilikoje popiežius Jonas Paulius II atnašavo 
Mišias, skirtas Š v. Kazimiero pagerbimui. Iškilmėse da
lyvavo daug įvairių valstybių diplomatų ir politikų, kurie 
turėjo gerą progą susipažinti su pavergtos Lietuvos padė
timi. Popiežius tarė tai progai pritaikytą žodį Lietuvai 
ir visai lietuvių išeivijai.Dalis vykusių iškilmių Romoje 
vėliau radijo bangomis bus perduota į Lietuvą. Š v. Kazi
miero sukakties Romos Komitetas skelbė,kad Romoje 
vykstąs minėj imas yra skiriams tik lietuviams ir Lietu - 
vai. Informacija apie šventės eigą svetimtaučiams rūpino 
si Stasys Lozoraitis, jr. Kovo 4 dieną rinkoje pasirodė spe 
cialiai išleistas Kazimierinis pašto ženklas, suprojektuo
tas dail.R. Viesulo. Jubiliejinį medalį suprojektavo dail . . 
P. Vaskis. /bus daugiau /

Rio de Janeiro Lietuvių Veikla
** J . . ** ■* ** '■•'JT

1948 - 1953 m. LAIKOTARPYJE
/pabaiga/ i

VASARIO 16-TOJI RIO DE JANEIRE /1952 m./
Lietuvos Nepriklausomybės šventę Rio de Janeiro 

lietuviai šventė 16 vasario. Šventės rengėjais buvo Liet. 
Kat. Bendruomenė ir Sąjunga Dainava.
..........Pamaldų metu giedojo "Dainavos" choras, vadovau 

jant p. K. Malaiškai ir vargonais akomponuojant atvyku - 
šiam svečiui misijonieriui pranciškonui Tėvui Valdomirui 
Šatui. Bažnyčioje skambėjo giesmės ir himno aidai. Pa - 
maldose dalyvavo min. F. Meieris ir p. Krause, buvęs kon 
sulas Vienoje., Tuoj po pamaldų visi susirinko salėn.čia 
pat prie bažnyčios. Minėjimą pradėjo"Dainavos" pirminin
kas J. Malaiška. Prezidiuman pakvietė F. Meierį, kolonijos 
kapelioną kun. J. Janilionį,"Dainavos" S-gos pirm-ką J . 
Malaišką, L let. Kat. Bendruomenės pirm-ką J. Adomavičių, 
svečią Tėvą pranciškoną Šatą, kun. F. Jakubauską ir p. p. 
Audė nius.
..............Šventei pritaiKintą Brazdžionio eilėraštį deklama
vo p. B. Malaiškienė. Kun. T. Jakubauskas skaitė "Pasku
tinės dienos Lietuvoje" atsiminimus, pabaigoje žodžių pa
ryškindamas anų sunkių dienų pergyvenimus. Priminda
mas žuvusius ir dabar žūstančius už tėvynės laisvę,pra-

gos "Dainava" Rio de Janeire aktyvistai, kurie uoliai dalyvauja kultūriniam kolonijos gyvenime, 
gai pi rmini nkau j a J. Malaiška. Tautiniams šokiams parengimu metu akompanuoja St. Dutkus.

/Rio de Janiero yra Bra
zilijos didmiestis, ligi 1960 
m. buvęs Brazilijos sostine. 
Randasi prie didelės Gua- 
nabaros įlankos ir danty
to pajūrio su daugybe salų, 
kurios iškyla aukštomis, 
stačiomis uolomis. Jo gam
tos aplinka, atogrąžinė aug
menija, pajūrio lygumos pa
darė jį vienu gražiausiu pa
saulio didmiesčių.

Rio de Janeiro įkūrę ap - 
sigyvenę prancūzai 1555 m. , 
kuriuos 1560 m. išvijo por - 
tugalai ir įkūrė patį miestą 
1567 m. Pagal mūsų Enci - 
klopediją, 1961 m.Rio de Ja
neiro gyveno apie 400 lie
tuvių ar lietuvių kilmės žmo
nių. /.

s-
s-

šė susirinkusius pagerbti juos su susikaupimu, sugiedant 
"Marija, Marija".

Vyrai dainaviečiai sudainavo "Lietuva brangi" ir kar
tu su visais dalyviais "Leiskit į Tėvynę".

P.D.Strimaitytė deklamavo Maironio "Atgimusi Tė
vyne".

"Dainavos" pirmininkas padėkojęs šventės dalyviams, 
o jų kai kurie buvo iš toli, pav. p. p. Cičenai iš Porto Alegre 
kvietė visus prie stalo, kurį paruošė Romualdas Gaulia , 
pasistiprinti vyno stiklu ir sausainiais.

Minėjimas praėjo nuoširdžioj lietuviškoj nuotaikoj ir 
paliko dalyviams gilaus įspūdžio. Koresp.

PADĖKA
L. K. Bendruomenės vadovybė taria savo nuoširdų a- 

čiū visiems Motinos Dienos iškilmių dalyviams,© ypač , 
prisidėjusiems prie paruošimo ir įvykdymo:

Dvasios vadui kun. J. Janilioniui už pamaldas ir pilie
tinio akto pravedimą;

"Dainavos" choro vedėjui p. Jonui Malaiškai ir visiems 
choristams už pagiedojimą bažnyčioj ir padainavimą salėj:

Poniai Bronei Malaiškienei už gražią paskaitą ir jos 
dukrytei už deklamaciją;

P'-lei Danguolei Strimaitytei už deklamacijas.
Ponui Vytautui Petroniui už gražių atsiminimėlių at

spausdinimą.
P. p. Kl. Bernatavičiui ir Br. Žvironui už rinkliavos 

pravedimą. Ačiū visiems’.

MOTINOS DIENOS IŠKILMĖS
/Iš "Mūsų Lietuva", 1952 m.gegužės 24 d./

Rio lietuviai atšventė Motinos Dienos paminėjimą ge-
1984. IV.19

gužės 11 d. .kuris praėjo ypatingai jaukia nuotaika..........Dai
naviškių vedamas choras giedojo per mišias lietuviškas 
giesmes, kurios šiuo syk ypatingai žavėjo maldininkus sa
vo skambumu.

Antrąją iškilmių dalį sudarė pilietinis aktas, kuris bu
vo atliktas tuoj po pamaldų gretimoj prie bažnyčios salėj . 
Šį aktą atidarė kun. J. Janulionis pakviesdamas prezidiu - 
man seniausią motiną p.Užrulę Gaulienę ir seniausį tėvą 
p. Klemensą Bernatavičių, kuriems pritarė susirinkimas 
karštais Katu čia is.

Programoj pirmoj vietoj ėjo p. Bronės Malaiš - 
kienės paskaita apie Motinoš dienos reikšmę, kuri gražiai 
buvo paįvairinta atatinkamu eilėraščiu, išspausdama ne vie 
nam klausytojui tyrą, Kaip krištolas, motinos meilės ašarą. 
Publika atsidėkojo prelegentei karštais plojimais,

Antras programos numeris sudarė netikėtai gilaus įs
pūdžio. Mažytė p. p. Malaiškų dukrytė Gražina išėjusi pa - 
deklamuoti eiles ir vos pradėjusi taip susigraudino močiu
tės vardą tardama,kad apsipylusi ašarėlėmis, puolė į savo 
motinos glėbįjpublika jai plojo rasotom akim.

Gražiai deklamavo atatinkamas eiles , jau nekartą sce
noje pasirodžiusi p-lė Danguolė Strimaitytė.

"Dainavos" vyrų choras sudainavo dvi motinoms dedi
kuotas daineles, kurias tai dienai specialiai paruošė ir iš - 
mokino vedėjas-muzikas p. Jonas Malaiška,

Paskutiniu programos numeriu ėjo prezidiumo p-ko 
kun. J. Janilionio padėkos žodis dalyviams kartu su eiliuota 
dedikacija Motinai, kuriam buvo sukeltos nemažos ovacijos.

Pilietinis Motinos Dienos aktas buvo baigtas visų da

lyvių bendru Lietuvos Himno sugiedojimu.
Publika išsiskirstė pakiliu ūpu; girdėjosi šnekant, kad 

šis Motinos Dienos paminėjimas buvęs vienas iš įspūdin - 
giausiųrtrumpai ir sklandžiai pravestas. N..

LIETUVOS ATSTOVAS dr.E. Meieris iš Lietuvos Pa - 
siuntinybės buvo atsiuntęs gautą laišką ir Federacao das 
Bandeirantes do Brasil pirmininkės raštą, kviečiantį da
lyvauti Federacijos metinėse su reprezentacine progra - 
ma "Dainavos " Draugijos p-kui Jonui Malaiškai, Kviesda
mas jį :aipo KultūrininKą susirūpinusį ir Lietuvos-mūsų 
Tėvynės gražia reprezentacija, šiuo Kvietimu pasinaudoti 
/RIO DE JA NEIRO, 1950. IX . 5/

Muzikas Jonas Malaiška,gvv.Rio de Janeire, išrado 
patobulintus chromatinius pedalus timpanams. Jo išradi
mas simfoninio orkestro, kur jisai groja, vadovybės buvo 
pripažintas tinkamu, ir jisai tuoj gavo užsakymų tuos 
pedalus pagaminti. Gavo užsakymų ir Sao Paulyje. Jis 
pats juos ir gamina."

Apie lietuvių radijo programoje išpildytą koncertą 
atsiliepė palankiai Correiro da Manha 1949 m. vasario 16 
d.Rio de Janeire,pasigėrėdami Lietuvių choru,kuriam va
dovavo J. Malaiška, išpildžiusiu lietuvių liaudies dainas .

Taigi, pažvelgus į praeitį, tikrai malonu prisiminti 
ir pasidžiaugti nuveiktais darbais. Tačiau mūsų Himno 
žodžiai"Vienybė težydi" nevisuomet pasiekia kiekvieno 
lietuvio širdį. Gaila, nes tiktai vienybėje galybė.

Teisius.
3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS® ®
DAIL. ANASTAZIJOS IR ANTANO TAMOŠAIČIU PARODOS

SIBLEY’S WARD GALLERY,
ROCHES TER, NEW YORK, b a 1 a n d ž i o 12- 21 d.d. 
vyksta dail. Anastazijos TAMOŠAITIENĖS kili
mų, litografijų ir tautinių drabužių 
PARODA.

Savitu stiliumi, ši iškilioji lietuvių kilimų dailinin
kė ir audėja tautinių lietuvių drabužių žinovė ir kūrėja , 
dailininkė -aliejaus ir grafikos technikoje - šioje parodo
je yra patiekusi 26 kilimus gobeleno technika ir 4 rišti - 
nius. /Ji yra išaudusi apie 80 kilimų Įvairia technika / ; 
1O litografijos darbų ir 8 Įvairių Lietuvos sričių tautinių 
drabužių.

Parodos kataloge Jūratė D. Kaminskas, Ph.D. Queens 
Universiteto profesorė, taip rašo apie dail.Anastaziją 
TAMOŠAITIENE:

Beveik tuo pačiu metu, ROCHESTERYJE ,NY, St. 
George Hali, 555 Hudson Avenue balandžio 14-15 d.d.’ vy
ko jos DAILĖS PARODA. Čia buvo patiekta aliejumi dar
bų -1O, guašo techniką- 1O ir grafika-mišria technika - 
20 darbų. Temos - daugiausia gamtos Įspūdžiai, arba tik 
užuominos abstrakčių temų- "Įžambinės linkmės”,”Spal
vų žvilgsniai”, ’’Sąspalvių šaltinis", "Ilginiai šešėliai" , 
"S palvų tėkmės" . Kataloge- Kazio Veselkos aptarimas 
"Anastazijos Tamošaitienės Parodos Paraštėje".

k
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. _ ..... * n,ture but a world of fantasy
The source of Tamosaitis imagery is n°f of'Lithuania. In his youth, 

nurtured by his deep roots in the folk art andJ° ent of colourful, hand-
Tamosaitis was immersed in a centunes-old en eJ fi ineS( and, above 
painted carpenry, wooden wayside shrines, |haJ’d contrasting shades. He 
all. exquisite hand-woven textiles in deep, glow,i g| recreate the time-worn
would observe the folk painters and carvers pat \___ Tamosaitis mastered

in an .ndl... lii.ny of vi.n.l fo.n,. A. .
their crafts and became a specialist on folk art. wrirn y y
tions for ethnographic museums. Tamosaitis’ being; and when

Folk art thus became an essential part o T fJk craft$man
he began to paint, .t worked upon h.s ,mag'nd ^"'terns in unending reiteration, 
is content to carve h.s figure, or weave Im patterns* -n
Tamosaitis uses these ancient symbols and motits
the development of independent images and new forms. . derived from

Tamosaitis’ subjects are thus based on themes and .mages den ved from 
legends, myths and tales. These images often disc o j flowing
reality, but sometimes they unfold a cosmic fantasy o 
rhythmically in a self-defined universe. works

The style of the paintings varies, but in the majority o •
the pictorial motifs are^nmeshed within a vibrant br-st'-g hne superimposed 
upon a band of black shadow, angular and careful y con,trol'eJ' ‘’7*’ 
the planes of deep, glowing colour which they enclose, do *rans.
cede in depth, but maintain a two-dimensional surface qual.ty Like ^ trans
lucent. angular patterns of frost on a pane of glass, hnes and hape weave in 
and o^t ol’each other. Some recent works, however, avoid thei I ne andI shadow 

principle and exhibit softer shapes which seem to g ow in
ll9ht Tamosaitis does not develop volumes in an illusionistic space. Rather 

pulsating colour harmonies, combinations of contrasting warm co °ur* an 
background shades create a resonant effect, a tension be
tween colours and line. His compositions, whether linear or soft, exh.b t a self 
containedness. a concern for relating pictorial elements to 1he ove all format 
a decorative principle not alien to folk art. These unique com n ion of 
colour, line and shadow merge together in a mood of solemn stillness and a 

sense of harmony with life. .In his search for a new idiom. Tamosaitis reveals h.s ch,con ent w.th 
conformity and with the ’’academy" of art that accla.ms novelty of techn que 
over and above sincere self-expression and an awareness of cultural continuity.

Joan Vastokas
University of Toronto

/Tekstas iš šios parodos aplanko/

KINGS TONO MIESTO BIBLIOTEKOJE, 1984 m. Kovo 19 iki 
balandžio 13 d.d. vyko dail Antano . TAMOŠAIČIO aliejinės 
tapybos 20 darbų ir 66-ių ekslibrisų paroda.

Ki ng stono žurnalistė Lynn Rees Lambert aptaria auto
riaus ekslibrisus/kas šiame krašte yra nemaža naujiena/ 
ir Joana Vaštokienė,dirbanti Toronto Universitete- jo 
aliejinę tapybą.

Dail. A ntanoTamošaičio sukurtas vienas pirmųjų eklibri- 
sų yra padarytas Pauliui Galaunei , irgi vienam iš mūsų 
tautodailės dideliam mylėtojui ir tautodailės darbų kolek-

In his book A History of Tapestry W.G. Thomson writes that ‘‘the art of weaving 
in one of the great Arts which Nature by means of instinct or by incultation of the imit
ative faculty has taught Mankind” (1) It is generally agreed that the tapestry offers an 
illustration of this art form in its most perfected and sophisticated state. Tapestry weav
ing has enjoyed a long and rich history, treasured for its poetic, artistic and historical 
value. Tapestries have been used to illustrate themes taken from some of the world’s 
great masterpieces: the Bible, the Homeric Epic and the Medieval Romances, or to re
cord history as in the case of the celebrated Bayeux Tapestris. They have been prized 
by the Greeks, Romans, Egyptians and Copts and Bruges, Brussels, just to name a few, 
are synonymous’with the manufacture of tapestries. With the French Revolution and 
the subsequent decline of the aristocracy, the demand for tapestries declined sharply but 
never entirely disappeared, although few were produced during the 19th century. Mod
ern 20th century art, that of Leger, LeCorbusier, heralded the rebirth of the gobelin 
tapestry technique under the guiding spirit of Jean Lurcat.

Anastazija Tamosaitis along with her husband Antanas Tamošaitis were also pion
eers in this field, introducing rug-weaving in Lithuania in the 1930’s. Although 
Anastazija Tamosaitis is strongly influenced by the myths and the legends of Lithuanian 
folklore, her work moves beyond the bounds of traditional Lithuanian folk art to em
brace an almost abstract modernism. In one series of tapestries she celebrates the tradit
ional Lithuanian wedding scenes, evoking the Lithuanian costumes in all their vibrant 
splendour. In another series, she takes us into the enchanted magical under-water king
doms of "Eglė, Queen of the Serpents” and “Jūratė and Kastytis”. Her intention is not 
so much to portray, as to convey an "impression”, a "feeling”, much in the fashion of 
the Impressionist painters. She has woven somewhat a musical-in-the-sense of rhyth
mical - interpretation of the famous sea legends. A few touches of white enliven the del
icate play of blues and greens, which along with the curved vertical lines capture the 
fluidity of Egle’s underwater world. Water and light fuse together to dissolve the forms 
of the figures, the trees, the castles that they envelop. The final impression is that of an 
immaterial world, ėnd it is perhaps this deeply spiritual quality that best characterizes 
the tapetries of Anastazija Tamošaitis. They appeal to all that is sensation and evocation 
in our memory: she is interested in portraying the fleeting moment.

The artist harnesses all her creative powers to mold the character of her gobelin 
tapestries. First of all she prepares a "cartoon“ in oils for weaving into tapestry. The 
fine details of these paintings are always accounted for in the woven design and in some 
cases the ressemblance between the cartoon and the finished tapestry is so striking that 
it is difficult to distinguish between the two.

To date, Anastazija Tamošaitis has 80 tapestries to her credit. Her work illust
rates the role LeCorbusier assigned to the contemporary tapestry: “to become the 
mural of this age.” J.D. Kaminskas
4 psi.

/Abu tekstai

iš paskutiniuju

parodų

cionieriui.

From elaborate coffee-table books to the child's collection of nursery rhymes, the first 
thing all lovers of books do upon acquiring their latest treasure is to claim it as their own.

Ex libris, or bookplate, signifies the ownership of a prized possession. From the Latin for 
“from the library of” ex libris is a form of graphic art that has been in existence since the dawn 
of the printed page. An ornate or striking graphic accompanied by the name of the owner not 
only identifies the book's owner but gives the opportunity to do it with flair.

Bookplates have been in existence since the fifteenth century. The idea orginated in 
Germany and one of the earliest and known bookplates carried the message "Hans Igler that the 
hedgelog may kiss you." In other words — let those with thoughts of theft beware.

Bookplates have been produced by various methods, including woodcuts, wood engraving, 
linoleum cut, steel or copper engraving, etching, aquatint, lithography, decorative typography or 
any of the methods of photographic reproduction.

Not all bookplates are miniature works of art. Some may be a simple “John Doe” while 
others are ajorned by the family coat of arms, religious symbols, scenes from nature or mythical 

aplankų /
creatures.

For Antanas Tamosaitis, who created his first bookplate 57 years ago, all of his bookplates 
are original works of graphic art in minature. Each ex libris is an opportuntiy for the artist 
to explore new ideas. In this, his first exhibition of bookplates, Tamosaitis reveals his love of 
folk art and his use of symbolism.

Since 1927, when he created a bookplate for a friend and fellow historian,Pauliaus Galawnes 
in Lithuania, Tamosaitis has created over 100 ex libris. The Kingston Public Library will feature 
66 bookplates from his personal collection.

In creating a bookplate, the artist first selects his subject. The exhibition features 
bookplates created for teachers, librarians, fishermen, philosophers, musicians, hunters, weavers 
and writers, to name only a few. They are all friends of the author: The theme that unites the 
subjects is their common love of books. Hence, their own bookplate to be pasted into the cover 
of their favorite books.

Once the subject has been selected, Tamosaitis must then consider what technique he will 
employ to best create a bookplate. Woodcuts, engraving and lithographs have all been used.

The next stage, and perhpas most important, is the how of going about the work. Style: 
What sets one artist apart from the other. For Tamosaitis, he favors clean, dramatic lines. 
Balance is fundamental, be it rhythmical or symmetrical. Symbols are important and folk art 
is a highly-treasured symbol he employs. The artist wants to see the old traditions remembered. 
He accomplishes this through his art.

Scenes from nature and textures are integral to his work. Basic is the desire to be aesthet 
ically appealing: a suitable embellishment of the owner's name reflected through art and fit for 
the flyleaf of the best-loved book.

Lynn Rees Lambert
Staff Writer

Kingston This Week
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IS padanges mielos
(IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

KAUNO MIESTAS AUGA
Rašoma,kad Kauno mieste 

šiuo metu esama 450.000 
gyventojų.Garliavos mieste
lis jau priklauso Kauno 
miesto riboms. Išaugo ir 
prie Garliavos esanti Mas - 
taičių kaimo gyvenvietė.

o KAUNE per paskutinius 15 
metų labai padidėjo telefo
nų skaičius. Automatinėse 
telefonų stotyse pradėti 
perjungimai į naują nume - 
raciją. Dabar Kauno telefo
nai bus iš šešių skaitlinių.

• BULGARIJOJE išleista 
Jono Avyžiaus apysaka vai
kams ’’Aštuonetas iš Trep
sės namų”. Į bulgarų kalbą 
vertė I. Trojanskis.
• GRUZIJOS jaunimo lei
dykla antra laida .išleido 
Justino Marcinkevičiaus po
emą ’’Siena”. Į gruzinų kal
bą vertė D. Čarkvianis.

• Raselei Prascevičiūtei 
praradus abi pėdas nelai
mingame atsitikime, ši 4 m. 
mergytė pergyveno operaci
jas, geriausių Vilniaus ir 
Maskvos specialistų dėka, 
prižiūrima fizioterapistų , 
jau gali vaikščioti. Gydyto
jai tvirtina, kad skubi ir la
bai gera pagalba išgelbėjo 
mergaitės kojas ir ji visai 
normaliai toliau vystysis.

ANTANUI , SABANIAUSKUI 
JAU AŠTUONIASDEŠIMTA 
SUKAKTIS

Mažosios scenos daininin
kas pradėjęs reikštis 1930 
Antanas Šabaniauskas.vė
liau iškilęs Į estradinius 
dainininkus, pagarsėjo savo 
lyriniu dainavimu ir šlage- 
rinių dainų populiarinimu. 
Jis buvo labai populiarus jau 
prieš II Pas. Karą ir buvo į- 
rašęs apie 30 plokštelių. Jis 
apvažinėjo su kitais ano lai
ko mažosios scenos darbuo
tojais beveik visus Lietuvos 
miestus ir miestelius.Dai -

baigoje. Jis pasitraukė 1 
pensiją tik prieš porą metų .

Daugelis išeivijoje esan - 
čių atsimena jo"Į mano šir
dį ruduo atskrido”....

Vilniaus Šiltadaržis 
IŠAUGINO CITRINAS

Vienas citrinos medelis, 
atkeliavęs į Vilniaus šilta
darži vazonėlyje, š| pavasa
ri, kartu su keliomis savo 
atžalomis, išaugino apie 1O 
didelių citrinų. Tokia egzo
tika.
"SNAIGĖ 15” ŠALDYTUVAI 
LAIMĖJO PREMIJAS

Alytaus šaldytuvų gamyk
los darbuotojai už buitinio 
šaldytuvo "S naigė 15”supro
jektavimą Sov.Sąjungos ū- 
kio pasiekimų parodoje bu
vo apdovanoti medaliais ir 
piniginėmis premijomis.

Rašoma, kad per pirmus 
šių metų du mėnesius Įmo
nėje pagaminta per 50.000 
šaldytuvų iš kurių beveik 40 
tūkstančių ”S naigė 15” mo
delis. Jų trečdalis išsiųsta I 
Kubą, Vengriją, Lenkiją.

navo radiofone ir operoje.
Po karo, dirbo Valstybi

nėje Filharmonijoje, an - 
samblių pasirodymuose. La
bai mėgo j| vėliau Vilniaus 
miesto barų reviu progra
mose.

Jo gimtasis miestas-Jur - 
barkas surengė jam jaukų 
pagerbimą praeitų metų pa-

MIRĖ KOMP. A. RAČIŪNAS
Vilniuje, po ilgos ligos 

mirė komp. A ntanas Račiū
nas, 79 m.

Gimęs Užliaušių km. , Pa
nevėžio apskr. .mokėsi Pa - 
nevėžyje,Kaune.Baigęs kom
pozicijos skyrių Konserva
torijoje, kaip Švietimo Mi
nisterijos stipendininkas,gi

LIETUVIU PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

• ATBĖGO, KAIP A ĮTVARĄ PASIŽABOJĘS
• BLAŠKOSI,KAIP LAUMĖ PO JAUJĄ
• CYPIA PENIUS - BUS SVEČIAS
• DŽIAUGIAS, KAIP ŽIRGELĮ GAVĮS
• EINA,KAIP ATIVARAS MEDŽIŲ-VIRŠŪNĖMIS
• GRA ŽI,KAIP SAULĖS DUKTĖ
• GRAŽUS .KAIP LAUMĖS VAIKAS
• GREITAS, KAIP AITVARAS
• GUDRI,KAIP IAUMĖS AUGINTA
• DUMIA,KAIP RAGANA Į ŠATRIJOS KALNĄ
• DUMIA, KAIP RAGANIUS , OŽĮ PASIBALNOJĘS
• KAS SAVE GIRIA, TĄ PERKŪNAS SPIRIA
• KUDLOTA,KAIP RAGANOS ŠLUOTA
• NE TA S MEIS TRAS , KUR PRADEDA , BET TA S , KUR 

PABAIGIA

S

[ AA CENTRINĖS ; 

Montreal 
Ottawa 
Toronto 
Hamilton
JEIGU

273-7544 
523 -9977 

489 - 3693
522-8392

CERI IR GALI

JEIGU NORI

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

GERTI - TAVO REIKALAS
NUSTOTI - MŪSŲ

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

JONUI R.: 337—B631

(ALKOHOLIO ANONYMOUS)ATEIK Į LIETUVIU 
GRUPES' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 1122 GEORGE ST. LA SALLE,

1984. IV. 19

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
IENA GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU, KALBŲ-LIET UVI&Al'

iemet prie Kauno senamiesčio Nemunui neužšalus, žiemojo 10 gulbių.

Kazys BINKIS
PAVASARIŠKA
Pradžiūvo darželis. Diegai pinavijų
Iš žemės rausvomis galvutėmis lenda.
Po kluoną bėgioja marguojanti banda 
Žalų ir palšų drūtasprandžių galvijų.

Apvilkta plačia rudine piemenaitė 
Pakluonėmis karves gainiojas ir griūva, 
Kelniūkštės lig kelių vaikai atsiraitę 
Suvirto valkoje | klykiančią krūvą.

Ir katinas rimtas iš svirno išėjo,
Ir Margis,užlipęs ant priesvirnio,rangos, 
Ir kvapas gaivinantis priešpiečių vėjo 
Sruvena į trobą pro atdarus langus.

Taip gera,taip lengva, jauku ant krūtinės, 
Taip jaučia širdis tą pavasario gandą;
Diegai pinavijų iš žemės jau lenda, - 
Pražys tuoj ir gėlės miškuos pirmutinės.

Klausaus ir tyliu. Spindulių okeane
Linksmai vyrurys kažin ką trililiuoja, 
Ir prūdas lyg ošia kažkur tolumoje, 

Ir rauda pakluonėj par griuvus piemenė.

Ir juoktis, ir verkti, ir rėkauti noris
Po blizganti, judanti, skambanti orą.
Ir linksma, kad senis, skrandais apsikoręs, 
Jau lopo sodelio suirusią tvorą...

lino studijas Paryžiuje .1936- 
1939 m. Kauno Konservatori
joje dėstė muzikos teoriją ir 
kompoziciją. Sukūrė tris o- 
peras:Trys Talismanai,Gin
taro Krantas ir Marytė. Vi
są eilę Įdomių sonatų, dainų,

oratorijų. Buvo originalus , 
sugebėjo naudoti lietuviš - 
kųjų sutartinių motyvus or
kestriniame plane. Tai vie - 
nas gabiausių lietuvių kom
pozitorių.

LIETUVOS CUKRUS
Nepriklausomybės laikais Lietuvoje cukraus gamino 

tiek, kiek reikėjo krašto gyventojams.Cukrinių runkelių 
auginimą ūkiuose, cukraus gamybą fabrikuose ir jo pa
skirstymą krašte turėjo savo žinioje akcinė bendrovė 
’’Lietuvos Cukrus". Ji pastatė du didelius cukraus fabri
kus, o cukrinius runkelius gaudavo iš ūkininkų, su kuriais 
darė iš anksto sutartis.

Stambiausias ’’Lietuvos Cukraus” akcininkas buvo vy
riausybė, kuri tą bendrovę ir sukūrė. Beveik visi cukri - 
nių runkelių augintojai - ūkininkai buvo tos bendrovės na
riai. Bendrovės darbo vadovavimas visą laiką buvo vy
riausybės rankose.

KAIP SENIEJI LIETUVNINKAI ALŲ DARĖ V
Ale tikras lietuviškas gėrimas tai alus, kuri ipūsu 

sentėviai labai gerai sutaisyt galėjo. Jie davė miežius 
pirmučiau dvi dienas markyt, paskui juos pylė | Žaką ir 
tą žąką išilgai išleido ir šiltai laikė. Kad
miežiai buvo sudygę, tai jie tą Žaką vartė ir ant kakalio
džiovino. Tą salyklą smulkiai sumalė ir su verdančiu van
deniu užšutino. Paskui jieji nuleido tą verdanti vandeni ir 
porą stundų /valandų/ su apyniais virė. Kad jis buvo at
šalęs, tai jie mielių uždavė ir uždengė Kubilą, kur alus tu
rėjo rūgti. Potam su kaušu nusėmė mieles 1 kitą sūdą ir 
alų 1 bertainiukus jkošė.

/Karlas Kapeleris,’’Kaip senieji 
.lietuvininkai gyveno ”/.

o Kadaise pasmerkti žmonių elgesiai šiandien- užsitar
nauja kontraktus,kad būtų apie juos atspausdintos knygos, 
susuktos filmos ar televizijos programos. . .

j

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanai C r. Duvernay, P.Q. Tol.: 669—8834

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

VE/ORoDžlAI

Tikiuosi neu zsigau site, bet aš Jums prirašysiu 

stebuklingų vaistų.

ŽALIA NYK ŠTIŠ 
KELETAS PATARIMŲ DARŽININKAMS

Kaip labai mėgtume daržininkauti, vistiek būtų malo
niau, kad nereikėtų perdaug prakaito išlieti lysvių paruoši
mui pavasari. Taip pat pageidaujame ir kad būtų kuo ma
žiau ravėjimojkad neužpultų daržovių visokie niekadėjai; 
kad gerai susigertų vanduo po stipraus lietaus; kad žemės 
sudėtis nemenkėtų ir - galų gale- kad ir iš nedidelio plote 
lio gautume maksimumo daržovių derliaus. Taigi,esame 
pasidarę praktiški,gyvendami praktiškame krašte. Štai 
čia žinomo daržininko S t. Robertson’o naudingi patarimai: 

a/ paruošti lysvę 36" pločio; praėjimui takelis- 18" iš 
vienos pusės. Jeigu tokia lysvė būtų IO pėdų ilgio, joje ga
lima būtų išauginti 1OO galvų salotų /6" atstumu nuo 
kiekvienos galvos | visas puses/. Tokiu būdu išvengiamas 
vaikštinėjimas tarp augalų eilių ir žemės suplakimas,ku
rią paskui tenka kiekvieną pavasari gerai ir giliai perka- 
sinėti.Tuo tarpu plati, pakelta lysvė lengvai išpurenama 
pavasari. Plati lysvė, gerai apsodinta, praleidžia tik pa - 
vasario pradžioje žolelių daigus, kuriuos lengva išrauti 
Vos tik daržovių lapams išsiskleidus, žemės paviršius 
gauna žymiai mažiau šviesos ir žymiai mažiau išdygsta 
nereikalingų žolių.

Uždėtos lentos ant lysvių šonų ir apdengtos plastika, 
atbaido įvairių rūšių šliaužikus- dieles, sraiges ir pan.

Apibarsčius plonu sluogsniu drožlėmis ar susmulkin
tais šiaudais žemės paviršių tarp daržovių,apsaugojame 
jas nuo pelėsių/fungus/, nes lietus neužplaka žemės ant 
jų lapų, kad yra viena pelėsių atsiradimo priežasčių.

Plačios lysvės tinka uždengti juoda plastika, norint 
greičiau sušildyti žemę anksti pavasari ir palaikyti drėg
mę karščių metu , užtiesus ją tarp augančių daržovių.

Rudeni, prakasus viduryje lysvės išilgai griovei},su
dėjus UI įvairių medžiagų /lapus, maisto liekanas ir 1.1., 
kompostui ir vėl užkasus, pavasari galima lengvai iš - 
skirstyti susidariusią trąšą po lysvę.

Plati, pakelta lysvė taip pat geriau sugeria perdidel} 
vandens kiek}.

Taigi- pasinaudokime tais patarimais, sulaukę pava
sario ir pradėję dairytis I kaptukus, kastuvus,grėblius or 
įvairias sėklas.
KAIP IŠSAUGOTI SVOGŪNINES GĖLES

Gėlių svogūnai yra lyg mažytis fabrikėlis:juose yra 
kompaktiškai sutalpinta visos augalo dalys. Pasodinus svo
gūną ir pradėjus ji įąistyti-prasideda gėlės gyvenimo cik
las. Kultyvuotų gėlių svogūnus, ypač tropinių, kaip amari- 
lė,nereikia leisti užmegsti sėklas. Leisti toliau aginti 
lapus, .laikyti šviesoje ir normaliai laistyti bei pamai - 
tinti. Pageltus lapams, nukirpti juos šiek tiek virš svogū
no, išimti iš vazono, trumpai apkirpti šaknis ir leisti iš
džiūti porą savaičių Po to porą mėnesių palaikyti labai 
šaltai. Tada galima .norint,vėl sodinti 1 vazoną.

1984 metų 
EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ.

GEGUŽĖS 10 d. ir BIRŽELIO 28 d.

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU

- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

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

KELIONĖS LĖKTUVU I MIAMI $ 275.- 
[ PARYŽIŲ $ 588. -

Kelionių reikalais kreiptis;

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

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

5 psi.

5

5



Toupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame M a* M jb 
TORONTO LIETUVIŲ PARA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: - , ’į*5 „ „
.. .i,— už asm. paskolas nuo 11'/,%u?z90t,,enu-term- ’n^k Z už nekilnojamo turto paskol 

674/0 uz 6 mėn. term, indėlius Z (mortgages) :
9 % ui 1 metų term, indėlius Z su nekeičiamu <JOŽimeiu
9%% už 2 metą term. indė), z 1 metu.................. 11 %
9!4% už 3 metų term, indėlius 5 2 metų 12 %
10 % už pensijų planų Z 3 metu ..i..i;iU.;;12M%
9 % uŽ namų plana^ E ( fixed rate)____________
8 % ui specialia taup. s—tą Z keičiamu nuošimčiu
7%%i už taupymo s-tas 5 1,2 ai 3 metų..; 9 % %
6 % už čekių s-tas (dep.) (variable rate)

AKTYVAI V|R^38_MILIJONŲ DOLERIŲ
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgičioi.

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

ir 532*1149 M6P 1A6

KANADOS BALTIEČIŲ VETERANŲ VEIKLA
S tepąs V A R A N K A

A t A 
InŽ. PETRUI LĖLIUI 

Toronte mirus,

jo sesrims : A. KNYSTAUTIENEI ir S. 

ALIŠAUSKIENEI reiškiu gilią, užuojauta^ 

liūdesio valandoje —
J. KĘSGAILIENĖ

1919. IV. 17 d. Montrealyje . 
Baigęs aukštuosius mokslus, 
įsigijo P.C. 'M. P. , ir B.A. 
laipsnius. Nuo 193 9- 45 m. 
tarnavo Kanados aviacijoje, 
"Les Alouettes” bombonešių 
dalinyje. 1943 m. bombar
duojant Vokietiją, buvo pa
šautas ir pateko į nelaisvę , 
kur išbuvo iki karo pabaigos. 
Apdovanotas įvairiais ordi-

ir šauliams padėką už jų 
veiklą ne tik savo pavergtom 
tautom atgauti laisvę,bet ir 
susirūpinimą Kanados saugu
mu ir karinių jėgų stiprini
mu.

Jo kalba buvo labai pa - 
lanki Baltijos valstybių at
žvilgiu. Jis pareiškė,kur tik> 
galėsiąs, baltiečių reikalus 
ginsiąs ir remsiąs.

Suvažiavimo dalyviai at-
v Baltiečių Lygos Suvažiavime Vilniaus Saulių, Rinktinės p—kas 

J.Si aučiul i s pri sega šaul ių_ Žvaigždės Ordiną G.Lamontagne Įquotr V apanka s

Baltų mažos, silpnesnės

silygino jam garsiu plojimu . 
Po to jis buvo apdovanotas 
Šaulių Žvaigždės Ordinu , 
kurį jam prisegė Vilniaus 
Šaulių Rinktinės pirminin
kas J. Š iaučiulis, atvykęs iš 
Montrealio į suvažiavimą. 
Taip pat Ordinu buvo apdo
vanotas estų veikėjas,lais
vės kovotojų sąjungos pirm.
August Jurs.

Suvažiavimo Rezoliucija 
Vyriausybei

Baltų Veteranų Lygos Su
važiavimo Komisijos pa
ruoštą rezoliuciją Kahados 
vyriausybei perskaitė estas 
T. Lindaja, Konvencijos sek-

toronto
PAGERBS POPIEŽIAUS VIZITO 
KOMITETO TALKININKUS

Kardinolas Carter’is pa
skelbė, kad bus surengtas 
specialus priėmimas talki
ninkams, kurie praeitais 
metais daug pasidarbavo 
Arkivyskupijoje Toronte , 
Popiežiaus atsilankymo pla
navimo komitetuose.

Darbuotojų pagerbimas 
vyks naujame Konvencijų 
Centre Toronte,rugsėjo 15 d., 
šeštadienio vakare, po Po
piežiaus atnašautų mišių po 
atviru dangum, Downsview .

’’Komiteto nariai dirbo ne-

• LUTUVIŲ NA MŲ Valdyba 
balandžio 5 d. patvirtino nau
jus narius:O. Adamonienę, V. 
Gataveckaitę.G. Bijūnienę.O. 
Guobienę, J. Vingelienę.

LN Socialinės Pagalbos 
Komitetą sudaro:V. KULNYS , 
J.SLIVINSKAS ir E. BIRGIO- 
LAS .
e LIETUVIŲ NAMAI PARĖMĖ 
meninę veiklą, paskirdami 
KLB Krašto Valdybai tautinių 
šokių šventės reikalams - 
$ 1OOO,Toronto Lietuvių Vy
rų Chorui ”ARAD’’-$ 250.

LIETUVIŲ NAMŲ VELYKŲ 
STALAS

Karaliaus Mindaugo Menė
je Toronto Lietuvių Namai

suskaitomas valandas, ruoš-rengia VELYKŲ STALĄ ba- 
damiesi Popiežiaus atsilan- landžio mėn. 29 d., sekmadie- 
kymui. Priėmimas juos pa- nį, 1 vai. p. p. Stalai numeruo- 
gerbti bus dėkingumo išreiš- ti. Bilietus galima Įsigyti LN 
kimas už jų kūrybiškumą , popietėse sekmadieniais ir 
energiją ir dosnumą’’, - pa- LN raštinėje. Bus puikios vai- 
reiškė kardonolas Carter’ is. šės, margučiai, Velykų Bobutė.
• Ryšium su lietuvių operos
pastatymu rudenį Toronte • ATŽALYNO Tėvų Komite- 
DUX MAGNUS, verta prisi- tas rengia metinį pavasarinį 
minti, Kad reikėtų tą operą koncertu-balių gegužės 5 d. , 
ir nufilmuoti bent juoda-bal- šeštadienį 7 vai. v., Toronto 
ta versijoje, jeigu jau kitaip Lietuvių Namų Karaliaus 
neišeina. Mindaugo Menėje.

6 psl.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ ! u
ATEIK l LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 1691 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. .vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

nais ir medaliais už drąsą ir 
pasiaukojimą. Būdamas 22 m. 
jau buvo lakūnas. Iš prakti-

čių Kovotojai-partizanai pa- 
sitrauKė į miškus ir pogrin
dį, kur vedė beviltišką kovą, 
ypač Lietuvos partizanai, 
kurie laisvės kovą tęsė iki 
1953 metų, prarasdami 4% 
gyventojų. Sovietinis komu
nizmas Baltijos valstybėse

Toronto šaulių PŪTVIO
Kuopa, vadovaujama Stasio tautos nepajėgė stoti į atvi- 
Jokubaičio, surengė rą ilgesnę kovą prieš skait- 
š. m. kovo 17 d. ,3 vai. p. p. , lingą sovietų armiją. Baltie- kos jam yra gerai žinomas 
Toronte Lietuvių Namuose 
Baltų veteranų ir šaulių at
stovų suvažiavimą.

Suvažiavime dalyvavo a- 
pie 130 atstovų su svečiais 
ir . 14 vėliavų. Konvencijos 
eigą sekė reporteriai,foto
grafas S. Dabkus ir ją fil
mavo City TV "City Puls”. vykdė tų tautų negailestingą 
S večiai Kalbėtojai ^ gyventojų ir jų kultūros nai

kinimą.
Per tą ilgą vergijos ir 

priespaudos laikotarpį baltų 
tautos neprarado savo pasi
ryžimo atgauti laisvę. Baltai 
savo tėvynėje pagal turimas 
sąlygas kovoja ir priešinasi 
okupantui. Tiki, kad Sovietų 
Sąjungos imperija subyrės, 
kjįip ir kitos ankstyvesnės , 
istorijos bėgyje.

Čia suminėta dalis St. Jo- 
Kubaičio pranešimo, pri
menant, kad Baltų Veteranų 
Lyga yra Kanados Strategi
nio Instituto narys, kuris rū
pinasi Kanados saugumu.Tai 
yra plati arena, kurioje bal- 
tiečiai veteranai ir šauliai 
turi 
kojo 
sam 
kuri 
apginamą sieną su SSSR. 
"Baltie Veteran’s League in 
Canada”,kiek jų balsas ir Į- 
taka turi reikšmės, ragina 
vyriausybę stiprinti savo 
karines pa jėga s, kadangi kaip 
žinoma, Sovietų Sąjunga 
laikosi tik tų sutarčių, ku - 
rios jai yra naudingos. Tai 
aiškiai parodo faktas, kai 
Maskva 1920. VIII. 11 d.Ry - 
goję pasirašė sutartį,garan
tuojantį Baltijos valstybių 
neliečiamybę. Tą sutartį 
1940. VI. 15 d. Maskva sutry
pė, ir tas valstybes jėga o - 
kupavo.

Po įžanginio žodžio kun. 
P. S arpnic kas, OF M per skai
tė suvažiavimo progai pri- 

Visa suvažiavimo programa taikytą invokaciją.
vyko anglų kalba. Jai vado - 
vavo ir atidaromąjį žodį ta
rė pirm. S t. Jokūbaitis, gana 
plačiai atpasakodamas So
vietų Sąjungos imperialisti
nius siekius ir Estijos,Lat
vijos ir Lietuvos užgrobimą; 
Hitlerio-Staliho draugystės 
politiką ir jos pasekmes vi - 
sam pasauliui, ypač paverg
toms tautoms.

Suvažiavime be estų,lat
vių ir lietuvių atstovų da - 
lyvavo Kanados valdžios 
aukšti pareigūnai ir kariš
kiai. Štai jų sąrašas: 
pagrindinis kalbėtojas buvęs 
Kanados gynybos minister is 
Gilles Lamontagne,senato
rius dr. S .Haidasz, gen.G. G. 
Bell, gen. B. S . Legge, pulk. 
A. Stevenson, pulk. adv. par
lamento atstovas J. Breit- 
haupt, maj.E. Bisschop, par
lamento atstovas J.Fliss, 
Ontario parlamento atstovas 
T. Ruprecht, estų generali
nis konsulas J. Heinsoo,On
tario provincijos premjero 
W. Davis atstovas P.Kolyn, 
latvių Kanados Bendruome
nės pirm. T.Kror.bergs,estų 
Kanados Bendruomenės 
pirm.L.Leivat, Kanados LB 
pirm. adv. Algis Pacevičius 
ir kiti.

baisus stovyklų gyvenimas.
G.Lamontagne 1949 m. ve

dė amerikietę Mary Schae- 
fer;turi 3 sūnus ir dukterį. 
Nuo balandžio mėnesio yra 
paskirtasQuebec’o provinci
jos gubernatorium. Jam bū
nant gynybos ministepiu,Ka
nados gynybos reikalams iš
laidos iš 3 bilijonų dol.buvo 
pakeltos iki 8 bilijonų.

Keletas Sakinių iš 
Ministerio Kalbos 
” Kai buvau pakviestas pa
sakyti kalbą baltiečių vete - 
ranų suvažiavime, sutikau be 
jokių svyravimų, nes man ve
teranai yra labai artimi.Aš 
pats esu II-jo karo vetera - 
nas ir gerai suprantu pa
vergtų tautų troškimą būti 
laisvais ir nepriklausomais.

galimybės kelti rus iš- 
komunizmo pavojų vi- 
pasauliui.ypač Kanadai, 
turi labai ilgą, sunkiai

Raštiški Sveikinimai
Sveikino: Kanados min . 

p-kas P. E. Trudeau, opozi
cijos vadas B. Mulroney,Lie
tuvos generalinis konsulas 
dr. Jonas Žmuidzinas, parla
mentaras Y.S himeo ir Onta
rio min. N. Leluk.

Žodžiu pareikšti ir raš
tiškai atsiųsti suvažiavimui 
sveikinimai baltiečių vete
ranams ir šauliams suteikė 
pasididžiavimą, nes jų veikla 
yra Kanados politikų ir ka
riškių teigiamai vertinama.

Kiekvienas karas yra bai
si žmonių tragedija. Kanada 
yra valstybė, kuri karą 
smerkia ir jo nenori, tačiau 
ji negali nukreipti savo nu - 
garą ir būti abejinga, jeigu 
jos Vakarų sąjungininkai y - 
ra pavojuje netekti laisvės, 
Kanados pareiga yra būti su 
savo draugais.

Nėra pasaulyje kitos to
kios valstybės, kurioje būtų 
tiek daug laisvės,Kuria nau
dojasi demokratijos priešai, 
kad ją sunaikintų.*.’.

Baigiant kalbą, jis išreiš
kė baltiečiams veteranams

retorius. Štai keletas punk
tų: .. Kaltiname S ovietų S ą - 
jungą už nuąikaltimus prieš 
Baltijos valstybes.. .Reika
laujame , kad S ovietų S ąjun- 
ga atitrauktų savo kariuome
nę Ir visą administraciją iš 
Baltijos okupuotų valstybių. 
Įsipareigojame kovoti ir 
stiprinti savo veiklą, kad 
mums būtų grąžinta laisvo 
apsisprendimo teisė. Prašo
me pasaulio laisvųjų tautų ir 
valstybių padėti atitaisyti 
padarytą Baltijos tautom š 
didžiulę skriaudą...

Pasibaigus oficialiai kon
vencijos programai iš gar
sinės juostelės buvo duoti 
trijų Baltijos valstybių him
nai. /Reikia pasakyti, kad 
jos nebuvo gerai parinktos . 
Himnai-tai jautrus ir svar
bus reikalas/.

Sekė pietūs, jaunų šokėjų 
programa ir diskusijos.

/Suvažiavimo rengėjai , 
Pūtvio Š aulių Kuopos V -ba 
pasirūpino, kad svečiai ir su
važiavę veteranai bei šau - 
liai nebūtų išalkę. Pavaišino 
skaniais pietumis.Visiems 
juk yra žinoma, kad alkanas 
karys,tai silpnas kovotojas . 
Kanados šauliai savo veikla 
užsitarnauja pagarbos

e ELENA JUCIUTĖ atvyksta 
Į Toronto Lietuvių Namus pa
skaitai GEGUŽĖS 6 d. ,sek - 
madienį, 3 vai.p.p. Ta proga 
bus galima Įsigyti ir jos ra§7 
tų. Rengia TLN Kultūrinė Ko
misija.

IlDECilED INSURANCE & 
U H C V II E H REAL ESTATE BROKERS

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

Darbo valandos: 9 v.r. t 7 v.v. , ieėtadieniai s 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys of "Better Business" Būro

Konvencijos Dienotvarkė ĮNSURANCC
Pagrindinio Kalbėtojo 
Pristatymas

Pagrindinį svečią-kalbė
toją suvažiavimui pristatė 
senatorius dr. S. Haidasz, 
buvęs Multikultūralizmo mi- 
nisteris.

Buv. Kanados gynybos mi- 
nisteris 1978-1980 m. J. G . 
Lamontagne, gimęs

* Namu—Gyvybės
* Autame bilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginiš 822-8480
1613 Bloor Street West Toronto Ontario

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

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

Tek 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— ' Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA
83U Main St. E. 
L8M 1L6 
Tel.: 544-7125

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ: 
depoettu* (P.C.A.)..............S %
Mntaupa*...................... 7h %
kasdienine* palūkanas 
už santaupas................. J %
term, depoz. 1 m........... 9h %
term, depoz. 3 m........... 10%
reg. pensl|ų fondo......... 9% %
•0 dienų depozitus ...... 9%

IMAME UZ:
asmenines paskolas .... 12)6% 
nekilnojamo turto lm...... 10h%
nekilnojamo turto 3 m. ... 12 % variable.......... ................. ..1016%

Nemok an a gyvybės ir asm. paskolų drajda
Nemok anas pilnas Čekių aptarnavimas

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais |r ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki S v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. p.p.. penktadien- 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v.. ieitadienlais nuo • vj. iki 13 v.r.

liamifton
METINIS ’’AIDO’’ KONCERTAS

Hamiltono Mergaičių Cho
ro A IDA S metinis koncertas 
- šokiai, ruošiami Rėmėjui 
Komiteto, Įvyks GEGUŽĖS 5 
d., šeštadienĮ, 7:30 vai.v. 
Jaunimo Centre. Š tais me
tais šis koncertas savo pro
grama bus labai įdomus.At
vyksta iš Cleveland’© jaunų 
vyrų dainos vienetas UŽDAI
NUOKIME, vad. Alg.BIELS- 
KAUS . Šis dainos vienetas Į 
Kanadą atvyksta pirmą kar
tą. Kiek teko patirti, tas vie
netas repetuoja, ruošiasi 
šiam koncertui, nes nori 
atvežti | Hamiltoną kažką 
naujo.

AIDAS irgi savo metiniam 
koncertui stropiai ruošiasi . 
Susidaro vaizdas, kad šis 
AIDO metinis koncertas sa

vo sudėtimi bus labai |do - 
mus. Hamiltonlečiai ir apy
linkių lietuviai turės gražią 
progą pasigrožėti jaunimo 
pasiektais laimėjimais ir 
praleisti vakarą jaunimo 
tarpe.

Po koncerto bus smagūs 
šokiai. Veiks baras,turtin - 
gas bufetas,loterija,laimės 
staliukai. Laimės staliu
kams po $ 50, -aukojo J. But
kevičius ir P. S . Ročiai.Lai- 
mės staliukų aukotojamsAI- 
DAS širdingai dėkoja, Kad 
jie savo aukomis parėmė 
dainuojant} jaunimą.

AIDO Rėmėjų Komitetas 
tikisi, kad Hamiltono ir apy
linkių lietuviai įvertins AI
DO pastangas išlaikyti lietu
višką dainą jaunimo gretose 
ir gausiai dalyvaus jų meti
niame koncerte -šokiuose.

J .P .

M0NTREAL1S - NEW YORK - RIO DE JANEIRO

BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - FLORIANAPOLIS
A. K e b 1 y s 

/tęsinys/
Kitos dienos vakare buvau pakviestas ALOS T S-gos 

p-ko architekto A.Kaminsko ir tos Valdybos narių Į ar- 
gentinišką vakarienę viename restorane,kurioje dalyvavo 
ir jo žmona daktarė,ir jų dukra.’ Vakarienė, kaip čia ir 
įprasta, prasidėjo tik 9 vai. v., su kokteiliais ir mažais 
užkandžiais. Po to pasirodo kelneris su padėklu. Ant jo 
pečiukas su karštom anglim ir ant jų viršaus keptuvė su 
visokiausiom', mėsom, pradedant nuo ėriuko, ožiuko, par
šiuko, iki jautienos. Irgi gabalai keptų... žarnų. S ako, tai 
delikatesas; bet jų paragauti nebuvo progos. Žinoma, ne
buvo apsieita ir be tų iškiliųjų argentlniškų vynų. Prie šių 
mėsiškų patiekalų- bulvės,ryžiai ir Įvairios daržovės. 
Labai praktiškas sugalvojimas; nežiūrint klek laiko tęsis 
vakarienė, patiekalai liko visada karšti. Ta mūsų vakarie
nė truko apie 4 valandas, ir viską baigėme viešbutyje EI 
Prezidente, mano kambaryje.

Tai buvo darbo dienos vakaras, bet atrodo, kad čia vi
sada viskas daugiausiai vyksta vėlai vakare Ir Iki beveik 
aušros. Stebiesi žmogus,ir klausi,kada jie ilsisi? Gal vi
durdienio siesta jiems gelbsti.

Labai maloniai ak| nuteikia apsirengimas. Mažai te
simato džinsais dėvinčių. Vyrai daugiausiai dėvi kostiu - 
mus, o moterys sukneles. Moterys dar vis tebesipuošia 
auksiniais retežėliais ir brangiais žiedais. Kitose valsty
bėse jau to puošnumo nesimato, ir naktimis žmonės čia 
dar nebijo vaikštinėti.

Uždarbiai nėra dideli. Bedarbė sukasi tik apie 2%. Iš
sikalbėjus sako, kad vedusių pora su vienu vaiku,; abu 
dirbdami, gali galą su galu suvesti, bet naujo rūbo jau ne
begali Įsigyti. Rūbų kainos yra gana aukštos. Taipogi 
krenta Į akis "macho”, kur restoranuose vien vyrai pra - 
leidžia ištisas valandas darbo laike,aptardami ir sudari-

SPECIALYBĖS t
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOM&S

495-90e AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1984.IV. 19

Anelę Keršienę. Ji nuo pat 
vaikystės tradiciniai margi
na vašku velykaičius/to me
no išmokė ir savo dukrą Te
resę, ir sūnui Andriuku! atei
na eilė. Iš jos greitų smul - 
kių rankų, vos spėjant su
mirksėti, dygo rateliai, sau - 
lutės, danteliai, plunksnelės . 
Ir patys 
skeptikai 
pagundai 
bėsi už
tukų ar pieštukų, Pasirodo , 
kad tos senosios mūsų liau - 
dies tradicijos neprarado

MARGUČIAI IR VINCO 
KRĖVĖS PREMIJA — 

buvo svarbiausios temos 
Lietuvių Akademinio Sam
būrio Montrealyje susirin
kime, kuris vyko Juozo ir 
Reginos Piečaičių erdviuo - 
se namuose balandžio 13 d. 
penktadienio vakare.

Justas Kibirkštis, Sambū
rio Valdybos p-kas, atidarė 
susirinkimą, pakviesdamas 
visus pasimankštinti lietu
viškųjų margučių dažyme . savo žavesio, o atvirkščiai- 
ĮvadinĮ trumpą žodĮ apie juos 
pasakė Birutė Nagienė,kuri 
iškėlė ir pamirštą margučių 
naudojimo būdą- dekoruoti 
jais medžio šakelę,ar da - 
rant pakabučius. Jų iliustra
cijas pademonstravo iš dail. 
A. Tamošaičio knygos "Eas
ter Eggs".

Netrukus ilgas stalas bu
vo apdengtas laikraščiais, o 
ant jų išsirikiavo jau išvirtų cija pasibaigė,bet narių pra
baltų kiaušinių eilės, pieštu- Soma, Valdyba sutiko dar 
kai, smeigtukai, skaptukai ir kiek pratęsti savo darbą, ry- 
atmieštų spalvų stiklinaitės . ^tum su artėjančiu premijos 
Pasirodė ir vaško kaitinimo Įteikimu. 
aparatėliai:Irenos Lukoševi
čienės vieno solidaus sti 
liaus;aiškiai, ne kartą varto
tas, Justo Kibirkščio inži - 
nieriškaiš patobulinimais nu
stebi nę s-kaitinant vašką,pa
siremti bulve ir gudriai ap - 
skaičiuotais vieliniais lan - Keršienei ir B. Nagienei, 
keliais suleisti kiaušinius Į vtsi nartai dėkingi už tokĮ 
dažus. Visų žvilgsniai tačiau puikų susirinkimo suorgani- 
nukrypo Į margučių meistrę zkvimą. b. n.

ERTAI MARTINAITIENEI 
mirus , 

jos vyrui JONUI , broliui Jonui 
Lenai LEIPIENEI.iy TĖVAMS 
ir artimiesiems gilių užuojautą 
liūdime —

ŠULMISTRUI, seseriai 
bei kitiems giminėms 
reiškiame ir kartu

PETRAS JUODELIS 
ir SESUOnedrąsiausieji ar

neatsispyrė tokiai
ir neištvėrę, grie - tuvių kleboną kun. J.GiedrĮ su savo prieteliu/kurio pavar
tų smeigtukų, skap-

paskatino jas iš naujo pažin
ti ir gaivinti.

Valdybos sekretorė J. 
Niedvarienė, palengvinusi 
dar nesumokėjusių nario mo
kesti, sąžines, pranešė apie 
neblogą kasos stovĮ.kas drą
sinančiai veikė, besiruošiant 
15- tosios VINCO KRĖVĖS 
PREMIJOS Įteikimui.

Nors šios Valdybos kaden-

Pintinėlės prisipildė mar- 
_ gų margiausiais margučiais, 

ir kiekvienas grĮžo. atsigai
vinę kava,pyragais ir baro 
nektarėliais, galima sakyti , 
pasiruošę Velykoms.

J. Kibirkštis padėkojo A.
o

PAGERBIANT MIRUSĮ, AUKOJO KANADOS LIETUVIU 
FONDUI

A .a. Vytauto VALKAUSKO atminimui,aukojo KLF- 
dui: po $25,- P.R. Brikiai; Lituanistinės Mokyklos Tėvų 
Komitetas; po $ 20, - Iz. Mališka, J. N. Kibirkščiai; po$l5, 
M.A. Joneliai,D. B. Staškevičiai; po $ lO, - G. P. Montvilai, 
A . Kudžma,E. V. Kerbeliai, V. S kaisgirys, M.R. Jurkai,K . 
Toliušis; po $ 5,- J. Vasiliauskas ir J.Verbyla.

Visiems AČIŪ. KL Fondas

nėdami prekybų projektus. Retai kur tepamatysi jų tarpe 
moterĮ.

Argentiniečių tarpe pasisveikinimas gan intymus-bu- 
čiuojasi Į abu žandus, bet atrodo, kad tik draugų ir artimų
jų tarpe. Š taip, pirmą kartą susipažinus- rankų paspau - 
dimas. Kas nebuvo dar pamatyta City Tous.tai p. Kamins
kas pasisiūlė pabūti gidu, su savo puikiu automobiliu ap - 
rodydamas miestą. Esu jam dėkingas už tai, nes kitaip - 
daug ko nebūčiau pamatęs.

Atrodo, kad ši Buenos Aires lietuvių kolonija yra ga
na judri ir gyva su jų jaunais vadovais,kurie Įdeda daug 
pastangų ir širdies ją išlaikyti ir padaryti veiklią ir pilną 
gyvumo. Čia jie turi gražią bažnyčią su patogia ir gražia 
sale. Turi keletą gražių klubų,kurių ir mes montreališ - 
kiai neturime ir galime tiktai pavydėti... Veikimo sąly
gos yra geros, nereikia nieko naujai kurti ir statyti, o tik 
išlaikyti. Ant šios kolonijos jaunų veikėjų pečių krinta di
delė atsakomybės našta. Buvo malonu su jais susitikti , 
pasidalyti Įspūdžiais.

Taip tos 4 dienos šuoliais prabėgo. Reikia jau imti 
kelionės krepšĮ ir keliauti toliau, neatsižvelgiant, kaip čia 
gera bebūtų. Vasario 23 d. P.Kaminskas pristato mane Į 
Buenos Aires orauostĮ, kelionėn Į Montevideo. Ačiū jam 
už malonią globą ir paslaugas. Tariame vienas kitam ’’iki 
pasimatymo",nes kovo 16 d.dar teks bent trumpai pasi - 
matyti.

Atlikus reikiamus formalumus,einame jau Į mažesnj 
argentiniečių lėktuvą, kuris nudangins mus Į Urugvajaus 
sostinę vasario 23 d. 16 vai. 30 min. - jau esame pakilę. 
Seku per langą šio gražaus krašto paskutinius vaizdus . 
Už valandos laiko, jau esame kitoje valstybėje.Nusileidus 
Montevideo ir perėjus muitinės ir emigracijos formalu - 
mus, išėjęs jau sutinku belaukianti mielą Montevideo lie-

dė taip ir išslydo iš atminties/. Pirmiausia mane prista
to nuvežę Į jo rezidenciją,buvusio nepriklausomos Lietu
vos atstovo žmonai A.Griškonienei. Pasirodo, kad p.Griš 
konienė yra sesuo a. a. S inienės, kuri čia, Montrealyje
su šeima gyveno ir buvo ilgametė Aušros Vartų Choro dai
nininkė. Jos dukros ir anūkai,kai kurie, tebegyvena Mont
realyje. Po to nuveža pas Karmerią ir Antaną Gūdy nūs. 
Šioje malonioje šeimoje praleidau keletą dienų. Jų namai 
gražūs, tipinga uragvajiečių statyba. Kiemas nemažas, su 
gėlynu, koridorius platokas , ir jame uždengia dangaus 
šviesą vynuogynas. Gražios vynuogių kekės kabo, bet dar 
nėra pr įsirpusios. Savotiškai gražus vaizdas.

Jų vaikai jau užaugę ir išsimokslinę- sūnus ir duktė- 
vedę,gyvena savo namuose. Ponios motina gyvena kartu 
čia. Š i senutė puikiai kalba vokiškai, tai teko vėliai palam 
dyti liežuvĮ šioje kalboje. Vaikai gyvena netoliese, tai 
dažnai Įkrenta pasikalbėti ir aplankyti savo tėvus. Su jais > 
daugiau ar mažiau, teko pasikalbėti mišiniu kalbų.

Esu dėkingas už jų pasiūlymą aplankyti garsiąją Urag- 
vajaus vasarvietę Punto del Este, kuri randasi lOO km. nuc 
tos vietos. Kelias vingiavosi vis arti jūros, ir pro auto - 
buso langą galėjau žiūrėti į nuostabią gamtą, bažnytkai - 
mius, miestelius ir neramiąją jūrą. Gidė vis atkreipda
vo dėmes! Į reikšmingesnius vaizdus ir pastatus. Ji kal
bėjo ispaniškai ir angliškai, nors autobuse tebuvome 4 
žmonės, angliškai kalbantys:amerikonų pora, vienas argen 
tinietis vokietis, kalbantis keliomis kalbomis, kuris buvo 
aklas. Su juo teko sėdėti kartu.Kalbėjomės vokiškai. Kiti 
buvo turistai iš Įvairių Pietų Amerikos kraštų.

Vasario 26 d. su p.Gudynu išsirengėme aplankyti vie
ną iš tvirtovių ant kalno ir apžiūrėti visokių rūšių ginklus 
toje tvirtovėje. Ji kelių šimtų metų senumo. Iš ten- neto
li Į lietuvių bažnyčią popietinėm mišiom,4 vai. Čia sutin
ku jų vargonininką V.DorelĮ. Jis palydėjo vargonais ma
no giedamas giesmes. Mišias laikė kleb. kun. J.Giedrys.

Po mišių visi sugužėjo Į bažnyčios gražią salę vai
šėms. Atsilankė ir p. Griškonienė. Čia klebonas pristatė 
kanadietĮ iš šaltojo krašto. Tenka trumpai pakalbėti ir 
duoti mažą dainų pynę. Po to Įjungiau visus Į mūsų gra
žiąsias liaudies dainas,kurias žmonės su malonumu dai
nuoja, nežiūrint kokiame krašte bebūtų, tik reikia, kad 
kas vestų.

Kleb. kun.Giedrys yra ta ašis,apie kurią viskas sun
kas!. Jis-leidėjas plokštelių, kasečių,globėjas choro ir 
tautinių šokių, radijo programos puoselėtojas ir vedėjas . 
Kai pasižiūri Į jo daromus darbus,pagalvoji,kur jis su - 
randa viskam energijos ir laiko. Nebereikalo kitų kraštų 
lietuviai pasisakof’O, kad mes turėtume šitokią asme - 
nybę...”

Miestą parodyti apsiėmė patsai šeimininkas p. Gūdy - 
nas. Miestas nėra didelis,bet gražus savo parkais ir ge
nerolų statulom, sėdinčiom ant arklių. Dangoraižių daug 
nėra. Uragvajuje pragyvenimas gana brangus, Bedarbė- 
didelė. Kraštas beveik neturi industrijos, viskas bazuo - 
jasi ant žemės ūkio. Ta depresija jaučiasi ir matosi žmo
nių veiduose. Jauni žmonės svajoja kaip nors išemigruoti 
Į geresnĮ kraštą. Valdo kariuomenės diktatūra,kuri ne - 
pajėgia pakelti žmonių gerbūvio.

Laikas atsisveikinti su šia malonia šeima ir pasi - 
keisti adresais. Ponia Gučtynienė atminimui Įteikia gražią 
ir tipišką dovanėlę- indelĮ gaučo arbatai,” mate" arbatos 
ir pypkutę jai siurbti. Krautuvių languose mačiau tas 
pypkutes,bet niekaip negalėjau suprasti ,kam jos varto - 
jamos. Dabar aišku.

Ir duktė , ir motina yra geros šeimininkėsjjos klau
sė, ar nežinau, kur gauti gerą receptą "Napoleono" tortui. 
GrĮžęs namo, paprašiau mūsų mielą nepriklausomos Lie
tuvos valstybės Operos solistę E.Kardelienę,kad ji pasi
dalintų tomis žiniomis su tolimomis uragva j tėtėmis, ką ji 
mielai padarė.

Toliau teko vykti Į Braziliją, uragvajiečių Pluma lėk
tuvu. Nusileidus Porto Alegre ir vėl visokie formalumai. 
Bet laiko užtektinai. Iš čia perima Trans-Brazilian lėk -’ 
tuvas. Vasario 27 d. ,16 vai. pakylame link Florianapolio, 
Sta Caterina provincijoje. Skridimo laikas-4O minučių . 
Florianopolio orauostis mažiukas. '

Čndaisij d--

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO S 500.- IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄI BEI PERSIUVIMAI

TeL 845-2912 EMBASSY FUR

7 psi-
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PROGRAMOJE

VALDYBA

MONTREALIO VYRŲ OKTETAS 
Sol. GINA ČAPKAUSKIENĖ • Premijuojami Šokia 

orkestras

šilta vakarienė , 

Baras ,

Groja Jono RIMEIKIO

SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

RENGIAMAS

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

SPAUDOS BALIUS
1984 m. gegužės 5 d - šeštadienį, 7 v.v., 

iv. KAZIMIERO parapijos salėje, 
3426 PARTHENAIS

BIRUSIS JI:

• NA URA Petras, 82 ir. mi
rė balandžio 11 d. savo na
muose.

Liko žmona Marija, duktė 
Jura su Seimą.

• ŠILINIS Albinas, 84 m., 
mirė ligoninėje.

Liko žmona Onytė, sūnus 
Bronius /Bruno/.

Užuojauta mirusiųjų' 
artimiesiems.

• VELYKŲ.RYTĄ PRISIKĖ
LIMO PAMALDOS AV Pa
rapijoje vyks 6:30 vai

• Tėv. St.KULBES ISvyko 
ilgesniam laikui Į Europą. 
GrĮS birželio mėnesi.

Pildau pajamų mokesčių 
formas, Fed. ir Prov.
INCOME TAX RETURNS

Laima Skučaitė—Rutkauskienė
Tel: 697-3846

OR. J. MAUSIU
DANTEI GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W. 
Suite 600, Montreal, P.Q.
Tel. Bus.: 866—8235

Namų: 488— 8528

• ’’NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS ” S paudos Baliaus lo
terijai, nuoširdus mūsų skai
tytojas V. Gečą s,paaukojo 
$ 24, -. Nuoširdus AČIŪ’.
• ’’Nepriklausomos Lietu
vos” Bendrovės Valdybos 
pdsėdis šaukiamas BALAN
DŽIO roėn. 27 d.6 vai. v. 
”NL” patalpose.

Valdybos Pirmininkas

• ”NL” 12-tame nr. .žinu
tėje apie Baltic Veterans 
League suvažiavimą š.m. 
kovo 17 d. , Toronte .atstovų 
iš Montrealio tarpe buvo 
taip pat ir L. K. Mindaugo 
Šaulių Kuopos Montrealyje 
pirmininkas Augustinas 
M y 1 ė.

Anoje korespondencijoje 
per neapsižiūrėjimą buvo 
praleista jo pavardė. Apgai
lestaujame. ”NL ’’

• Skulptorius J.DAGYS per
davė savo dovaną Nepriklau- 
somos Lietuvos ’’ Didžiajai 

Loterijai. Tai graži medžic 
skulptūra, kurią iš Toronto 
atvežė Į MontrealJ Juozas 
Piečaitis.' Nuoširdžiai dėko
jame’.
• Mažajai ”NL"Loteri jai at
nešė laimikius: p; Mickienė , 
P. Juodkojis.A.Kirkuvienė , 
O. Matulienė , M. Petrauskis.

Didelis AČIŪ ’.
• BUDRYS Algis paaukojo 
”NL” $200, remdamas lie
tuviško spaudos žodžio iš - 
laikymą. Nuoširdus AČIŪ’.
LITO METINIS
SUS IRINKIMAS

Balandžio 14 d. , po pietų 
LITO visuotinj susirinkimą 
atidarė LITO Valdybos p- 
kas Algis Kličius. Jis susi - 
rinkimui ir pirmininkavo .

Pranešimai buvo: A. Kll- 
čiaus, LITO vedėjo Bt. Nied
varo,Kredito Komisijos p-ko 
J. Kibirkščio, Revizijos Ko
misijos sekretoriaus K.To- 
liušio.

Valdyboje šiemet baigė 
kadencijas Rūta Pocauskaitė 
-Rudinskienė ir Romas Iš - 
ganaitis. Naujai į Valdybą 
išrinko 3-jų metų kadenci - 
jai Juozą Bernotą ir Rūtą

Pocaus kaltę-Rudi nskienę. Į 
Kredito Komisiją aklamaci
jos būdu buvo perrinktas 
Justas Kibirkštis, kurio ka
dencija buvo pasibaigus. Tuo 
pačiu | Revizijos Komisiją 
perrinktas Robertas Berno
tas.

Buvo patiektos 1983 ir 1984 
m.apyskaitos ir balansai.

Po diskusijų, balansai, a- 
pyskaltos ir pelno paskirs
tymas buvo priimti, taip pat 
ir 1985 m. sąmata.

Po klausimų i r sumanymų 
dalies, kurioje dalyvavo la - 
bai aktyviai susirinkimo na - 
riai, uždarymo padėkos žodi 
tarė Algis Kličius.

Sekė vakarienė,kurią su
organizavo Jonas Adomonis, 
pakvietęs šeimininkauti mū
sų pasižymėjusią toje srity
je specialistų E. Kurylo; ji 
ne tik skaniai, bet ir labai 
gražiai viską paruošė.

LITAS laikosi tvirtai, jo 
kapitalas auga, ir ateitis 
graži.

Valdybą dabar sudaro /al
fabeto tvarka/: J. Bernotas , 
Br.Bulota,H.Dauderls, A. i 
Drešer ienė, A. Kličius, V. 
Rudin akas, R. Rudinskienė.

A.B.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 06 8EVE STREBT, MONTREAL, OUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827 

DUODA PASKOLAS:MOKA UŽ:

Certifikatai min. S 1,000.00 
į metu...... ....... 9.5%

Terminuoti indėliai 
1 metų............... 9
180-364 d...... 8.5
30- 179 d. .... 8

Trumpalaikius indėlius 
ui $20,000 ir daugiau

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

Čekių sąskaitos .............5%

%
%
%

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki S 10,000

X^LJ^TARNAvjMAtj/ELjrui
KASOS VALANDOS 

1475 D^_Seve_ 
9:00 - 3:00 
12:00-8:00 
10:00-6:00

3907 A Rosemont
Pirm., Antr. Treč. 
K etvirtadieniai s 
Penktadieniai s

Sekmadieniais "nuo fPA"Ū6"l5'd7~ikr'GEGŪT6" 15 d7 
1475 De Šėre ir Sv, Kazimiero par, salėje : 10:30 — 12:30

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

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RAMO 
PROGRAMA

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

MEMBER D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas
v PIRKIMAS - PARDAVIMAS

FOTO M. L A.

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

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

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

JONAS IR COTE 
REALTIES

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS •

Tel. Bus.: 722-3545
Rėš.: 256-5355

GAISRAS • AUTOMOBILIAI s ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta k«»4l«n nvo 9 a. •" Iki 10 p. m. 
$ • 11 • d i a n 1 • I • > ♦ e. m. iki 9:30 p. m.
S ak «n ad ■ an I ala i- "«• 10 a. m. iki 9: 30 p. n>.
GREITAS . NEKAINUOJANTIS FRI STATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle, P.Q.. 
TEL: 366—0742 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.O. TEL: 931—4024

KAILIŲ SIUVĖJAS

TEL.: 767-6183

ŽIEMAI BAIGIANTIS
JŪSŲ KAILIAI SAUGOMI 

SPECIALIOSE ŠALDOMOSE 

PATALPOSE DABAR YPATINGAI
PAPIGINTOMIS KAINOMIS...

PASINAUDOKITE PROGA!
1449 rue St. ALEXANDRE, suite 500 A 
Montreal, P,Q. H3A 2G6

Telefonas 288-9846
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
5 Place Ville Marie, Suite 1220 

Montreal , P.Q.
H3B 2G2 Tel.: (514) 871-1430

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfare, Beaconsfield. H9W 4W9

Res. TEL,: 697-2261

STUDIO I 2S40 rue SMERBMOOKO'.
TONY LAURINAITIS

MONTREAL. P.Q. H2K 1E8 525-8971

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120Namų 376 -378 1

Albertas N O R K E L I Ū N A S , BA C.S£., I.B.

Komercinio. privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t p_r_ą__v e j, kj_a__nju_2._l.^l?-.C'—,

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

APDRAUSTAS

Savininkas : JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5

Telefonas : 721—9496

GMmontreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS, _ .
sales manager Tel. 489-5391

Id

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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