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TRUDEAU PASISAKYMAS APIE ATOMINIUS GINKLUS

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
VIDURINIAI RYTAI VĖL 
ARTI KARO

Kadaise Balkanų pusiasa
lis Europoje-buvo vadinamas 
ir su pagrindu, parako stati
ne.Mažiausia kibirkštis grė
sė pradėti karą? ir 1941 m. 
pradėjo pirmąjį pasaulinį 
tautų susigrūmimą. Dabar 
tokia parako statinė yra Iz
raelio valstybė ir jos kaimy
nai. Labai galimas dalykas, 
kad čia ir prasidės III-sis 
pasaulinis karas. Štai,pas - 
kutinėmis dienomis Syrijos 
kariuomenės daliniai stipri
nami Lebanone, traukiami 
arčiau Izraelio sienos, ties 
prarastomis Golano aukštu
momis ir Izraelio žvalgybi
niai / bepilotiniai/ lėktuvai 
pirmą kartą sėkmingai ap
šaudomi syrų priešlėktuvi
nės artilerijos raketomis ir, 
syriį žiniomis, jie esą jau 
kelis jų sunaikinę. Izraelis , 
tačiau, tų lėktuvų žuvimą 
neigia. Pastebėta, betgi, kad 
Izraelis taip pat sutraukia 
daugiau savo karinių dalinių 
ten, kur stiprinama syrų ka - 
rinė galia. Tarptautiniai 
stebėtojai mano, kad pasta - 
rajam padėties tirštinimui 
pagrindą duoda Sovietų Są
junga, stipriai remianti ir 
apmokanti syrų kariuomenės 
dalinius, kaip naudoti nau
jausius komplikuotus ginklus, 
o taip pat ir pati Syrija.kuri 
nori išsiderėti geresnes są
lygas, jeigu pagaliau tektų 
trauktis jų kariuomenei iš 
Libano.

Kaip žinia, Libanas ir Iz
raelis pasirašė sutartį, pa - 
gal kurią visi svetimų ka
riuomenių daliniai turi pa
likti Lebanono teritoriją. Iz - 
raelis šį pasižadėjimą suti - 
ko vykdyti tiktai tokiu atve
ju, jeigu visi ir Syrijos bei 
PLO daliniai būsią atitrauk
ti. Syrija iki šiol savo kari
nius dalinius atitraukti iš 
Lebanono ne tik atsisakė,bet, 
kaip minėta, juos dar pagau
sino keliomis divizijomis.
RAUDONASIS KRYŽIUS 
SMERKIA NELEISTINUS 
VEIKSMUS

Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius oficialiai apkaltino 
Irako ir Irano vyriausybes, 
kad jos pažeidinėja tarptau
tinius įstatymus, sušaudy- 
dami belaisvius, palikdami 
kovos lauke sužeistuosius 
priešo karius ir be atvangos 
bombarduodami gyventojus 
kaimuose ir miestuose.

Sulaukėjusiems fanati
kams šiose valstybėse ar ir 
kitur tokie protestai nieko 
nereiškia. . .

REIKIA BALSUOTI MOKYKLŲ 
KOMISIJŲ RINKIMUOSE

Š. m. BIRŽELIO mėn. 13 d. 
visi Quebec’o provincijos 
piliečiai rinks naujus mo

kyklų komisijų įgaliotinius 
/commissioners/. Iki šiol 
tais rinkimais susidomėji
mas buvo nepaprastai mažas 
- balsuodavo tiktai apie 15% 
šios provincijos turinčių tei
se rinkti. Kaip tiktai tokio 
pat nepasisekimo trokšta ir 
dabartinis švietimo minis- 
teris dr. C. Laurin. Tada jis 
su pagrindu galės teigti, kad 
jo reformos ne tiktai gali
mos, bet stačiai reikalingos. 
O tos reformos visą provin
cijos švietimą netiesioginiai 
padarys švietimo ministe - 
rio monopoliu, kitaip tariant, 
viskas bus nutariama ir 
vykdoma provincinės Švieti
mo Ministerijos biurokratų : 
studijų planavimas,progra - 
mų nustatymas, personalo 
parinkimas ir paskirstymas, 
mokyklų uždarymas, ir 1.1. , 
ir 1.1. Visa tai po priedan - 
ga: neva tai leidžiant pa
tiems tėvams tvarkyti mo
kyklas .

Jeigu _š.m. birželio mėn. 
13 d. balsuotų DAUG žmonių, 
tai būtų geriausias atsaky
mas min. Laurin’ ui, kad jo 
"reformos" nepageidauja
mos, kad mokyklas, norime 
tvarkyti taip, kaip iki šiol, 
būtent- DEMOKRATIŠKAI, 
renkant visiems žmonėms 
atstovus į atskiras ir sava
rankiškas mokyklų komisijas.
GODIN PRARANDA 
KANTRYBĘ...

Separatistų vyriausybės 
ministeris mažumų reika
lams ir garsaus įstatymo 
1O1 ne švietimo srityje sty- 
guotojas pastaruoju metu vis 
labiau panašėja į savo virši
ninko, švietimo ministerio 
Laurin sumanyipų vykdyto
ją, o ne į kultūringą ,žmo - 
gų, ieškantį kontaktų su ma - 
žumomis ir išklausantį tų 
žmonių pageidavimų. Atrodo, 
kad visi pekistai ministerial 
težino vieną atsakymą:"Jei - 
gu Tamstai mūsų įstatymai 
nepatinka, gali nešdintis iš 
Quebec’o". Gerbiamas poe - 
tas ministeris gegužės 29 d. 
buVo taip supykęs už kaiku- 
riuos paklausimus viename 
žydų susirinkime, kad pa - 
reiškė, jog jis "prarandąs 
kantrybę su tais anglais" . 
Įdomu, kodėl mažumos lai - 
komos "anglais" ? Ar tai 
vardas visiems "atlaidų o - 
žiams"? Gal vertėtų nepra - 
rasti kantrybės ir vieną kar
tą išgirsti ir kitų balsą. De - 
mokratijose paprastai ope
ruojama dialogais, ne mono
logais. Juokinga, kai visoje 
amerikiečių spaudoje sepa - 
ratistinė vyriausybė giria 
Quebec’o provinciją, kad"čia 
kalba svetingumas", ©pa
togiai pamiršta paminėti,kad 
čia anglų kalba pakabintas 
užrašas gali tave pasodinti 
į kalėjimą. ..

Kanados ministeris pir
mininkas p. E. Trudeau pa
skelbė atvirą laišką spaudai 
apie Kanados nusistatymą dėl 
atominių ginklų ir dėl vyks
tančių demonstracijų prieš

atominius ginklus ir ypač 
prieš skraidančių bombų pla
nuojamą tikrinimą Kanados 
šiaurinėje teritorijoje. To
liau seKa pagrindinių minčių 
santrauka.

"Pirmiausia noriu pastebėti, kad mūsų laisvė diskutuo
ti įvairius klausimus ir net prieštarauti pasiūlymams yra 
mūsų demokratijos didybė ir stiprybė. Bet šita laisvė ga
li mums ir pakenkti Sovietų totalinio režimo akyvaizdoje.

Pastaraisiais metais Sovietų Sąjunga Įrengė šimtus nau
jų SS-20 trigalvių raketų, kurios gali pasiekti visus didžiuo
sius vakarų Europos miestus. Deja, nebuvo pareikšta jo
kio pažymėtino viešosios opinijos pasipriešinimo, tiek 
SSSR viduje ar jos išorėje.

Nenuostabu, kad Sovietų piliečiai neprotestavo prieš sar 
vo vadų akciją (nes režimas yra žinomas). Bet kas stebė - 
tina, kad tie Vakarų žmonės, kurie dabar reiškia opoziciją 
prieš atominius ginklus, buvo beveik . tylūs, kai Sovietai 
įrengė SS-20. Priešingai, dabar jie išeina Į gatves prie
šintis galimam amerikiečių Pershing n skraidančių reke
tų įrengimui, kad apsaugoti Europą nuo Sovietų atominio 
karo grėsmės.

Kas dar labiau stebina, kai Kanadoje matome protestuo
jančius prieš galimą raketų bandymą Kanados teritorijoje, 
kai tuo tarpu jie neprotestuoja prieš faktą, kad panašios 
raketos jau yra bandomos Sovietų Sąjungoje, kaip lead bu
vo patvirtinama gruodžio mėnesyje Sovietų generalinio sek
retoriaus Andropov.

Jungtinių T autų nusiginklavimo konferencijoje (1977 m.) 
aš Kanados vardu pasiūliau .V i’k sustabdyti naujų atomi
nių ginklų gamybą, bet ir jų planavimą laboratorijose. Ir 
pasiūlymas buvo skirtas abiems pusėms. Bet Sovietų Są
junga pasiūlymą atmetė ir tęsė atominį ginklavimas!.

Pareiškus, kad remiame dviejų etapų strategiją, Kana
da turi atlikti ir atatinkamus įsipareigojimus NATO sąjun
goje.

Būtų neteisinga pasitikėti, rkad amerikiečiai apsaugos 
Vakarus, bet atsisakyti jiems padėti. Šia prasme kai ku
rių kanadiečių anti-amerikietiškumas yra beveik veidmai
nystė. Jie labai noriai ieško apsaugos po amerikiečių liet
sargiu, bet nenori padėti jį palaikyti.

Aš tikiu, kad Sovietų piliečiai nori taikos, kaip kad ir 
laisvo pasaulio žmonės. Bet aš taip pat žinau, kad Sovie
tai yra labai smarkiai apsiginklavę. Tokiose aplinkybėse 
būtų beveik ąavižudybė, jei Vakarai priimtų vienašališko 
nusiginklavimo idėją, ar sustabdytų naujų priemonių vys
tymą prieš Sovietų SS-20. Kovų su diktatūroms istorija jau 
turėjo mus pamokyti, kad atsisakymas rizikuoti savo gy
vybe ginant laisvę, yra rizika laisvės nustoti, be jokių ga
rantijų, kad bus išsaugotos gyvybės.

Todėl Kanados vyriausybė pasirinko, žinodama galimus 
rezultatus, prisijungti prie NATO narių nutarusių laikytis 
kietos linijos santykiuose su Sovietų Sąjunga".

Šis laiškas yra savotiškai 
nepaprastas. Pirmiausia tai 
yra viešas laiškas, kas labai 
retai daroma aukštų pareigū
nų. Aiškiai ir gana griežtai 
pasisakoma prieš suvedžio - 
tus demonstrantus ir Sovie - 
tus. Dažnai Trudeau laikėsi 
laviravimo, vadinamos "rea
lybės” ar detantės politikos, 
kalbėdamas apie Sovietų ir 
JAV santykius. Bet šiuo at
veju pasisako visiškai aiškiai 
prieš vienašališką nusigink
lavimą ir prieš demonstra

cijas prieš skraidančiųrake- 
tų tikrinimą Kanadoje.

Savo laiško pradžioje P. E. 
Trudeau sako, kad šį jo viešą 
laišką iššaukė gausūs protes
tuotojų laiškai, kurių rašy - 
mas, atrodo, yra organizuo — 
tas. Verta parašyti trumpą 
ar ilgesnį laišką ministeriui 
pirmininkui Trudeau, kad 
pritarimą jo pareiškimui dėl 
demonstracijų (Adresas: Mr. 
P. E. Trudeau, Prime Minis
ter of Canada, Ottawa, Ont., 
KIA 0A2).

JAUNŲJŲ MENININKŲ PARODA - nuo 16-35 m. amžiaus 
menininkams Įvyks Chicagoje per PASAULIO LIETUVIŲ 
DIENAS. Nuo BIRŽELIO mėn. 21 d. iki LIEPOS mėn. 9 d. 
menininkų darbai bus išstatyti University of Illinois at Chi 
cago, School of Architecture and Urban Design. Parodos 
atidarymas bus penktadienį, BIRŽELIO 24 d., 5 v. v.

MIRĖ JONAS ROBERTAS SIMANAVIČIUS
Toronte, Kanadoje, gegužės 19 d. staiga mirė a. a. Jonas 

Robertas Simanavičius. Buvo gimęs 1917 m. Gra
žiškiuose, Vilkaviškio apskr.

Toronte - lietuviškosios radijo valandėlės įkūrėjas ir 
ilgametis jos vedėjas, pasižymėjo veikla lietuvių organi
zacijose, kelis kartus buvo Kanados Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybos pirmininkas; Pabaltiečių Sambūrio 
pirmininkas.

Staiga mirus JONUI R. SIMANAVIČIUI

VILNIEČIŲ PASKUTINIS SUDIEV

Mielas Jonai, Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos - 
Rytų Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio vardu, man tenka 
liūdna pareiga tarti Tau paskutinį šioje žemėje atsisvei
kinimo "Sudiev",

Tavo staigus išėjimas, Jonai, iš šio žemiško pasau
lio užklupo ne tik Tavo artimiausią šeimą, gimines .bičiu
lius, draugus,pažįstamus, bet ir visą pasaulio lietuviš - 
kąją išeiviją, ypač lietuvių bendruomenę Kanadoje.

Tavo nuveiktų darbų pėdsakai yra labai gilūs išeivi
joje. Skaudu, kad jie nutrūko per anksti.

Tai tokia buvo Aukščiausiojo valia. Tai Jo skirtas 
Tau, Jonai, likimas, kurio niekas negali pakeisti. Mes vi
si esame Jo žinioje ir kiekvienas turime savo valandą.

Tegul Tau būna Aukščiausiojo Karalystėje skirta švie
si vieta.

Šio žemiško skausmo valandoje mes, lietuviai vilnie
čiai, išblaškyti po visą pasaulį, liūdime kartu su Tavo 
šeima, giminėmis ir visa pasaulio lietuviškąją bendruo
mene, netekę tauraus lietuvio patrioto.

Dar kartą, Sudiev, Jonai.
Steponas V a r a n k a,

VKL S-gos Centro Valdybos
Vice-pirmininkas

PLJ KONGRESO TECHNINĖ KOMISIJA KANADOJE 
pravedė vaikų meno piešinių konkursą. Tiks
las buvo uždegti jaunimą, nesulaukusį 16 m. .Kongreso 
dvasia. Konkurso buvo dvi temos: 1/ Kaip aš parodyčiau 
Kanadą iš kitų kraštų atvykusioms ir 2/ Kaip aš parody - 
čiau Kanados lietuvius iš kitų kraštų atvykusiems.

Piešiniai bus išstatyti meno parodoje per STUDIJŲ, 
DIENAS Trent Universitete. Teisėjais bus kraštų 
Jaunimo Sąjungos pirmininkai Premijos bus įteiktos TO
RONTE, liepos mėn, 16-17 dienomis. Parodai jau 
įteikta 1OO piešinių.

PASAULIO LIETUVIŲ, JAUNIMO KONGRESO STOVYKLA

JAU LAIKAS RUOŠTIS:
KAM? PLJ KONGRESO stovyklai
KUR? Oberlin College, Oberlin, Ohio, USA
KADA? 1983 m. LIEPOS mėn. 4 d. iki LIEPOS mėn. 1O d 
KAS GALI DALYVAUTI ?

Visas lietuvių kilmės jaunimas, 16-35 m. amžiaus

KO GALIMA TIKĖTIS IŠ STOVYKLOS?
Tarp eglynų ir pušynų
Oberlino aplinkoj
Susitiks Šaunus jaunimas
Kongresinėj stovykloj.

Pasiruošę pabendrauti,
Pasvarstyti daug minčių-
Iš kur esam? Kur mes einam ?
Kas iš mūsų bus visų ?

Bus būreliai - dramos, 
Foto, filmo, virimo.
Gros orkestras, dainuos choras, 
Pūs birbynėm išdrožtom.

Tuoj nedelskit, registruokit
Save, draugus, gimines.
Tuščių vietų kol kas turim, 
Bet už mėnesio - adieu*.

Yra labai svarbu kuo greičiau registruotis.Kongreso 
registracijos informacijas teikia:

PLJK būstinė, 5620 South Claremont Avenue 
Chicago, IL 60636, tel; 1-/312/ -778-2200.

Telefonu galima skambinti savaitės dienomis ir savait
galiais.
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L ž Lietuvos išlaisvinimų! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
Por liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
LEIDĖJAS NL SPAUDOS BENDROVĖ.
Etapuoja REDAKCINĖ KOLEGIJA
Telefonas ■ (514)366-6220

Second Closs Moil. Registration Nr. 1952. Return posfoge guorontood.
Poatoge pold et Montreal .cP. Published by the Independent Lithuania 
P ubllshing Co. at 772^ George St,. LaSalle. P.O- H8P 1C4

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — S 14 <* 
Rėmėjo — $ 20

P.S. Rendradarbių, ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai pati 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, pjųiitnuni 
tik iš anksto susitarus. U z skelbimu turini* redakcija 
arba leidykla neatsako.

LIETUVIU IR KITU BALTIEČIU 
HOLOKOSTAS

JAU keturiasdešimt antri metai prisimename JUO - 
DĄSIAS BIRŽELIO DIENAS, kai 1941m. birželio 14- 15 d. 
Raudonojo Kryžiaus surinktais duomenimis 34.260 mo
terų, vyrų, kūdikių, vaikų ir senelių buvo suareštuota nak
ties tamsoje ir išvežta iš Lietuvos į.Sibiru bei kitas toli
mas Azijos vietoves. Pagal vėliau rastus planus .Sovie
tai buvo suplanavę išvežti 700,000 lietuvių. Masiniai 
vežimai - tautos genocidas - sukrėtė visus lietuvius ir 
dęl to daug jų pasitraukė iš Lietuvos prieš antrąją sovie
tinę okupaciją arba negrįžo į okupuotą Lietuvą.

Daugelis lietuvių, jei ne visi, gyvenantieji laisvame 
pasaulyje, turi giminių, draugų, pažįstamų tarp tų 34.000 
išvežtųjų. Daugeliui teko savo akimis matyti kaimynų šei
mas sunkvežimiuose, važamas į geležinkelio stotis ir vė
liau stotyje - gyvulinius vagonus su užkaltais langais, pri-
grūstus nekaltų'išvežamųjų.

Bet truko 20 metų iki sužinojome, kad ANTROSIOS 
SOVIETŲ OKUPACIJOS METU MASINIAI IŠVEŽIMAI - 
1945, 1946 ir 1949 metais - buvo daug žiauresni ir 
daug DIDESNIO MASTO: iki 1953 m. IŠVEŽTŲJŲ LIETU
VIU SKAIČIUS PASIEKĖ 500^000. ŠEŠIOLIKA PROCEN
TU LIETUVIŲ - tai jau HOLOKOSTO- masinio tautos nai
kinimo - proporcija.

1941 m. iš Lietuvos išvežtųjų tarpe 18% buvo VAIKAI, 
JAUNESNI kaip 1O metų. AR tai galėjo būti politiniai nu
sikaltėliai ?

Pamažu, vis labiau ir labiau aiškėjo, kad daug lie - 
tuvių buvo planingai vežami į Arktiką, kur jie greitai mir
davo nuo šalčio, maisto ir pastogės trūkumo. Vienas po 
kito pro geležinę uždangą prhsiskverbė iš tremties išsi - 
laisvinusių žmonių pasakojimai apie jų išgyvenimus.

Dalia GRINKEVIČIŪTĖ buvo 14 metų, kai jį su moti - 
na ir 400 moterų ir vaikų buvo atvežtos į negyvenamą sa
lą Arktikoje, Sibire prie Lenos upės žiočių. Tik į žemę 
įkalta lenta žymėjo, kad ši sala vadinosi Trofimov. Nebu
vo ten jokios pastogės, nei barakų, nei palapinių gyven
ti. Pirmiausia atvežtieji turėjo pasistatyti sau bet kokią 
pastogę prieš prasidedant ilgai, šaltai žiemai.

Latvis Voldemars KRINTE liudija apie priverčiamų 
darbų Stovyklą Nr -11 Vorkutoje, kur taip pat stovyklos 
vietovę žymėjo lenta sniego pusnyje. Jokios pastogės, jo
kio pastato, jokios palapinės. Iš 1. 200 atvežtųjų tik 5 
išliko gyvi. Panašių atvežtųjų stovyklų Usolog-Solikamsk 
rajone, Perm apskrityje buvo 50.

Panašių proporcijų masiniai išvežimai ir tautų naiki
nimas- holokostas - kaip kad ir Lietuvoje, vyko ir Latvi
joje, ir Estijoje.

Minint Liūdnuosius 1941 metų išvežimus, turime kal
bėti ne vien apie tuos 34.000 išvežtuosius 1941 m. ,bet ir 
apie 500.000 išvežtųjų iš Lietuvos, neš 1941 m. buvo tik 
PRADŽIA tautos genocido-holokosto. Mačiusiems 1941 m. 
tragiškus įvykius, jie yra likę giliai įspausti jų sąmonėje, 
bet čia gimusiems ir užaugusiems tie įvykiai sunkiai įsi
vaizduojami, nes sunkiai įsivaizduojama, kad tokie nehu
maniški veiksmai galėjo būti daromi. Tuo labiau kitatau
čiams kanadiečiams, niekada neišgyvenusiems nei karo 
veiksmų, nei okupacijų.

Tik laisvuose kraštuose gyvenantieji gali pasauliui 
priminti vykdytą ir vykdomą lietuvių ir jos kaimynų latvių 
ir estų tautų holokostą. Ir tokį priminimą reikia kartoti 
nuolatos ,o ypač minint JUODĄSIAS BIRŽELIO DIENAS 
1941 metais. J.V.Dns

DEŠIMTASIS LITUANISTIKOS 
SEMINARAS

Dešimtasis (sukaktuvinis) Lituanistikos seminaras įvyks 
1983 m. rugpiūčio 7-21 Ohio valstijoje, JAV. Jis skiriamas 
vidurinį mokslą baigusiam, universitetinio lygio kursus lan
kyti pasirengusiam jaunimui, kuris laisvai kalba, rašo ir 
skaito lietuviškai.

Per pastaruosius devynerius metus pateikta 40 skirtingų 
kursų, įskaitant lietuvių kalbos gramatikos pagrindus,. kal
bos kultūrą, kirčiavimą, fonologiją, rašybą, vertimų mokslą, 
lietuvių prozą, poeziją, literatūros semiotiką, kritiką, lietu
vių mitologiją, proistorę, senosios Lietuvos valstybės isto
riją, tautinį atgimimą, dvidešimtojo amžiaus Lietuvos poli
tinę, ekonominę ir socialinę raidą, fizinę aplinką, lietuvių 
kultūros istoriją ir daug kitų.

Dešimtojo seminaro programa skirstoma Į tris pagrin-

Ištrėmus tikruosius šeimininkus, išlikusiame sugriuvusios 

sodybos pastato rūsyje , kolchozas tebelaiko pieną.

I š I atvi ų, archyvų.

dines sritis, lietuvių kalbą, literatūrą ir istoriją. Dalyviai 
rinksis iš 11 kursų ir privalės lankyti mažiausiai keturis , 
bent po vieną iš viršminėtų sričių.

Seminaras įvyks "Loyola of the Lakes"amerikiečių jėzu
itų rekolekcijų namuose, netoli Akrono miesto. Vieta nuo
šali, bet lengvai pasiekiama sausumos ir oro keliais. Na
mai aprūpinti visais bendrabučio patogumais.

Seminaro mokestis vienam asmeniui yra JAV $285. Tai 
įskaito maistą, patalynę, kai kurias mokymosi priemones 
ir registracijos mokestį.

Dėl finansinių sunkumų negalį užsimokėti mokesčio 
asmeniškai kreipiasi į stipendijų fondus /sąrašas ketvir
tame puslapyje/. Pilnas mokesti turi būti sumokėtas pir
mąją Seminaro dieną, nepaisant susitarimo su fondais.

Dalyviai renkasi SEKMADIENĮ, RUGPJŪČIO 7 d. , po 
pietų ir skirstosi RUGPJŪČIO 21 prieš pietus. Transpor
to iš autobusų stoties arba aerouosto ieškantys ANKETO
JE PAŽYMI ATVYKIMO LAIKĄ, VIETĄ ir SKRYDŽIO ar
AUTOBUSO numerį. Kitu atveju rengėjai n e u ž t i k r i- 
n a pasitikimo.

Registruojantis Seminarui, paruošiamas 150-200 žo
džių rašinys, kuriuo motyvuotai atsakoma į klausimą:ko- 
kia yra opiausia nūdienio lietuvių tautos problema? Raši
nys parengiamas savarankiškai, be pašalinės pagalbos;jis 
padės lietuvių kalbos lektoriams nustatyti kursantų kai - 
bos mokėjimo lygį. Neparuošusieji rašinio, nebus regist
ruojami.

Seminarui registruojamasi tik DVIEM SAVAITĖM , 
pasiunčiant užpildytą anketą, rašinį ir 30 dol. JAV re - 
gistracijos mokestį Seminaro komisijai. Dalyvių skai - 
čius ribojamas 35. Pirmei//bė suteikiama tiems, kurių 
anketos pirma pasiekia Seminaro komisiją. Susidarius di
desniam kursantų skaičiui, likusieji įrašomi į laukiančių
jų sąrašą, jeigu to pageidauja anketoje. Dalyviams pa - 
siunčiamas priėmimo patvirtinimas ir "Seminaro vado - 
vas", kuriame plačiau pranešama apie eigą, tvarką ir 1.1.

Seminaro ruošos darbus atlieka komisija, kuriai va - 
dovauja Mindaugas PLEŠKYS. Kiti nariai- Rasa KAMINS
KAITĖ, Rūta NAINYTĖ-SUŠINSKIENĖ, Emilija ir Romas 
SAKADOLSKIAI.
KURSAI

LIETUVIŲ KALBA
/Pirmą kartą atvykstantieji pageidaujami registruotis ma
žiausiai vienam iš pirmųjų trijų kursų. Visiems reko - 
menduojama registruotis daugiau negu vienam kalbos kur
sui./

Lietuvių,gramatikos pradmenys /!/ - Mykolas D rungą
Siame kurse mokomasi linksniuoti, asmenuoti, laips

niuoti, taisyklingai vartoti linksnius, atskirti vieną kalbos 
dalį nuo kitos, kreipiant ypatingą dėmesį į veiksmažodį . 
Kurso lankytojai gali klausyti ir "Lietuvių kalbos prad - 
menis /H/".

Lietuvių kalbos pradmenys /II/ -Mykolas D r u n g a
Teorinė ir praktinė lietuvių kalbos morfologijos/kaip 

kaitomi ir derinami žodžiai / ir sintaksės /kaip sudaro
mi sakiniai ir dedami kableliai / apžvalga. Kurso lanky
tojai gali klausyti ir "Lietuvių kalbos pradmenis /I/".

Lietuvių kalbos kultūra - Juozas V a i š n y s, S J
Taisyklinga rašyba ir skyryba. Nevartotini žodžiai 

ir posakiai. Linksnių, prielinksnių ir priešdėlių-vartoji
mo klaidos. Dažniau pasitaikančių kirčiavimo klaidų tai
symas. Dėstymo metodas: įvairūs rašomieji darbai kla - 
sėje ir namie; tų darbų nagrinėjimas ir taisymas klasėje, 
nurodant svarbiausias rašybos ir skyrybos taisykles.

Lietuvių kalbos tarimo pratybos - Antanas Klimas
Įvadinės paskaitos skiriamos pažinčiai su garsų 

mokslu ir lietuvių kalbos garsų palyginimui su anglų ir 
kitų kalbų garsais. Toliau, individualių pamokų ir mag
netofono pagalba bus supažindinama su taisyklingu kirčia
vimu bei priegaidžių vartojimu, šalinant kitų kalbų įtaką 
lietuvių kalbos tarimui. Dėl laiko bus tariamasi su lėk - 
torium ir jo talkininkais.

Lietuvių kalbos proistorė - Antanas Klimas
Lietuvių kalbos vystymosi nagrinėjimas, aptariant jo$ 

vietą indoeuropiečių kalbų šeimoje nuo seniausių laikų li- 
giXn-XIII šimtmečio. Bus paliečiami lietuvių bei baltų 
kalbų santykiai su visomis indoeuropiečių kalbų šeimos 
pagrindinėmis grupėmis. Bus apžvelgiam i pagrindiniai pro
kalbės rekonstrukcijos klausimai, taip pat liečiamos ir 
žodžių kilmės /etimologijos/ problemos. Kursas skiria
mas anksčiau Seminarą lankiusiems.

Meninio vertinimo mokslas ir praktika - Violeta 
Kelertienė

Vertimo rūšių ir naujesnių priėjimų apžvalga, pavyz
dinio vertimo bendras atlikimas, paruošiamieji pratimai, 
individualaus vertimo atlikimas, analizė ir problemų for
mulavimas bei aptarimas grupėje. Šio kurso prielaida: 
galima versti iš kalbos, kuri silpniau mokama į kalbą, ku
ri geriau mokama, bet ne atvirkščiai. Bus sudarytos są
lygos versti iš lietuvių* kalbos į anglų kalbą, naudojantis 
atsivežta arba Seminare pasirinkta medžiaga; iš kitų kal
bų/anglų, voekiečių, prancūzų ir ispanų/ į lietuvių kalbą. 
Pastaruoju atveju atsivežama medžiaga vertimams. Anke
toje pažymima iš kurios kalbos norima versti.

LIETUVIŲ LITERATŪRA
Lietuvių novelė - Ilona Maz iliauskienė

Lietuvių novelės žanro apžvalga, analizuojant lietuvių 
prozos temas ir techniką. Detaliau bus nagrinėjamątK K. 
Almeno "Geltonas biuikas", A.Škėmos "Žilvinėėli", K . 
Barėno "Pensininkų Klubas", R. Lankausko "Dykuma", J. 
Apučio "Horizonte bėga šernai", J. Grušo "Mergaitė ir 
vienišas žmogus", R. Šavelio "Po rudenio lietum", R. Kli
mo "Ką aš galvojau autobuse, važiuodamas pas savo bu - 
vusį suolo draugą" ir A. Landsbergio "Senjora ir katės"'. 
Novelių komplektą bus galima Įsigyti atvykus. Klausytojai 
taip pat turės nagrinėti vieną, savo pasirinktą, kurse ne - 
aptartą novelę.

Literatūros analizė - Violeta Kelertienė ir Rimvydas
Šilbajoris

Pirmoji savaitė skiriama prozai. Dėstys Violeta 
Kelertienė. Operuojant šiuolaikinės pasakojimo teorijos 
sąvokomis /veikalo struktūra ir kompozicija, pasakoto - 
jo funkcijos tekste ir santykis su medžiaga, fabulos iš - 
vystymas, laiko ir erdvės traktavimas, santykis su skai- 
tytoju/šiame kurse detaliai bus nagrinėjamos dvi apysa
kos: Emos Mikulėnaitės "Ona" /Vilnius, 1981/ ir Ramūno 
Klimo "Gintė ir jos žmogus"/Vilnius, 1981/.

Antroji savaitė skiriama poezijai. Dėstys R. FilbaJo
ris . Poetinės kalbos ypatybės aplamai ir lietuvių poezi - 
jos raida poetinės kalbos išsivystymo rėmuose.Daugiau
siai dėmesio bus skiriama dvidešimtojo amžiaus lietuvių 
poezijai, nuo Brazdžionio iki Bložės.

Pageidaujami Seminare ar universitete lankiusieji
literatūros kursus. *

LIETUVIŲ ISTORIJA
Lietuvių tautinis atgimimas - Saulius Suž iedėlis 

Lietuvių tautinės sąmonės formavimosi devyniolik
tame ir dvidešimtame amžiuje aptarimas.. Ekonominių, 
politinių ir socialinių apraiškų nagrinėjimas Lietuvos ir 
aplamai Rytų Europos nacionalinių procesų perspektyvo
je. Apibendrinančių teorinių klausimų analizė ir išvadų 
ieškojimas.

Baltijos valstybės nuo 1940 m. - Romualdas Misiūnas, 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos raida nuo nepriklauso - 

mybės netekimo 1940 m. iki šiandien. Pagrindinis dėmė- 
sys bus skiriamas Lietuvos pastarųjų keturių dešimt

mečių kultūrinių, visuomeninių ir ekonominių reiškinių 
nagrinėjimui, nuolat ieškant skirtumų ir panašumų su Es
tijos bei Latvijos priklausomybės patirtimi.

Lietuvių Kultūros Istorija - Vytautas K a v o lis
Lietuvių kultūros modernizacijos ypač 

1^83-1983 m. periodo apžvalga. Bus bandyta apčiuopti 
skirtingų laikotarpių dvasinė struktūra, vidinės įtampos, 
alternatyvūs jų kultūrinių problemų jų kultūrinių proble
mų sprendimai grožinėje literatūroje ir kitose reikšmių 
istorijos srityse. Lietuvių moralinės vaizduotės, autobio
grafinio sąmoningumo ir intelektualinės kultūros vysty - 
masis. Santykių su savimi, su kitais, su gamta, su isto
rija ir transcendencija kitimas tiek Lietuvoje,tiek išeivi
joje. Kultūrinio sąmoningumo formų dalyvavimas indivi - 
dualioje gyvenimo patirtyje ir veikimo apsisprendimuose. 
Moderniosios lietuvių kultūros savybės ir trūkumai. Ban
dymai kai kuriuos jos bruožus lyginti su analogiškais ki
tų kultūrų reiškiniais.

STIPENDIJŲ FONDAI
JAV ir KANADOJE veikia įvairios lietuvių instituci

jos, į kurias galima kreiptis stipendijų. Kiekviena turi 
savo taisykles, kurias sužinoti reikia kreiptis tiesiogiai. 
Prašymai turi būti pateikti asmeniškai. Primenama, kad 
visi dalyviai turi sumokėti pilną Seminaro mokestį pirmą
ją dieną / rugpjūčio 7/, nepaisant susitsrimo su čia iš - 
vardintomis institucijomis:
Lietuvių Fondas - 2422 West Marųuette Rd. .CHICAGO

IL 60629, USA 
Kanados Lietuvių Fondas - 157 3 Bloor St. , W, TORONTO, 

Ont. , CANADA M6J 3E1 
Antanas Saulaitis./. PLB Švietimo Komisija, 5620 South 

CLAREMONT, CHICAGO, IL 
60629,USA 

Vydūno Jaunimo Fondas./. -Vytautas Mikūnas,3425 West 
73 St. , CHICAGO, IL

60629, USA
A. ir T.Koyelaičių Stipendijų Fondo Komisija - 1573

Bloor St. , W. , TORONTO , 
Ont. , CANADA M6J 3E1

Ateities Šalpos Fondas./. - dr. Vacys Šaulys, 2639 West 
86th St. , CHICAGO, IL 6o652 

USA 
Labdara - Toronto Lietuvių Namų Švietimo Fondas -

1573 Bloor St. , W.TORONTO, 
Ont. , CANADA M6J 3E1

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU, LIAUDIES PASAKŲ ? 
JOSE RASI IR GROŽIO,JUMORO, IR IŠMINTIES!
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PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ 
RUOŠA

PASAULIO LIETUVIU DIENU KULTŪRINIŲ RENGINIŲ KOMITETO 
dalyviai. Is kairės : Juozas Kapačinskas, Marytė Smilgaitė, pirm. 
Ingrida Bublienė, Eglė Rūkžtelytė ir Viktori j a Matron g a.

Antrųjų Pasaulio Lietuvių Dienų ruoša jau artėja prie pa
baigos. Beliko vos keletas savaičių, per kurias vyks įtemp
tas darbas renginių apipavidalinimui, jų dekoravimui, pro- 
gramų spausdinimui bei pakvietimų įteikimui.

Iš penkių didžiųjų renginių, programomis įvairiausias ir 
turiningiausias yra kultūriniai renginiai. Visi jie repre
zentuoja svarbiausias mūsų kultūrinio gyvenimo apraiškas. 
Visų kultūrinių renginių programos re’ka' auja daug pastan
gų jų paruošimui ir jų sklandžiam atlikimui.

Kultūrinių Renginių Komiteto p-kė Ingrida Bublienės 
pastangomis, gegužės 14 d. Jaunimo Centre buvo suSauk- 
tas visų šio Komiteto narių posėdis. Be pirmininkės, ja
me dalyvavo Viktorija Matranga, Eglė RūkŠtelytė-G a n- 
dstrom, Marytė Smil gaitė , Aldona Ve s ei k i enė , 
Česlovas Grincevičius, Jonas Kapačinskas, Ka
zys Rožanskas , Vanda Al ekni enė , ir II PLD pirm, 
pavad.Bronius Juodelis.

Kai kurių renginių pirmininkams posėdyje negalint da
lyvauti, Ingrida Bublienė pranešė, kad "I Lituani" operos 
pastatymo paruošimas vyksta pilnu tempu. Lėšų rinkimas 
tęsiamas toliau. Jų dar neužtenka. Dekoracijų, rūbų gami
nimo kainos kyla ir išlaidos didėja. Lėšoms telkti yra pla
tinami loterios bilietai. Visi kviečiami įsigyti loterijos 
bilietus. Laimėjimai bus traukiami birželio 29 d. Čikago
je.

"AuSros" Šimtmečio ir pogrindžio spaudos paroda, or
ganizuojama Broniaus Kviklio, turės daug įdomių, dar 
nematytų spaudos eksponatų iš "Aušros” gadynės.

Literatūros Vakaras su Kaziu Bradų nu, Algirdu 
Lansbergiu ir Birute PūKelėvičiūte Birželio 25d. 
Šeštadienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo Centro didžiojoje salė
je turės labai įdomią programą. Po jos bus pabendravi — 
mas su kūrėjais ir vaišės kavinėje.

Rinktinės dailininkų parodos atidarymas Čiurlionio Gale
rijoje įvyks šeštadienį, BIRŽELIO 25 d. 6:00 vai. vakare. 
Atidarymui kviečiama viešnia iš Australijos Genovaitė 
Kazokienė, JAV LB Kultūros Tarybos 1982 m. laųre- 
tė.

Pasaulio Lietuvių Archyvo dokumentų ir laiškų parodė - 
lė,organizuojama Česlovo Grincevičiaus vyks Jauni
mo Centro antrame aukšte. Ten pat vyks ir Filatelistų d- 
jos "Lietuva" paroda, kurioje bus išstatyti VISI nepriklau
somos Lietuvos pašto ženklai. Čia bus galima įsigyti per
spausdintų Lietuvos pašto ženklų apžvalginis leidinys, iš
leisti vokai bei kita filatelinė medžiaga. Greta yra J. A u-- 
gustlniaus ruošiama Lietuvos monarchijos periodo mo
netų (nuo Vytauto laikų iki S.A. Poniatovskio), Lietuvos 
respublikos pinigų bei medalių paroda. Ją sudarys dvylika 
skyrių iš įvairių laikotarpių.

Lietuvių tautodailės paroda, rengiama Lietuvių Tauto - 
dailės Instituto Čikagos skyriaus, vadovaujant Aldonai V e- 
selkienei, įvyks University of Illinois at Chicago Mont
gomery Ward galerijos patalpose. Illinois universiteto pa
talpose įvyks ir Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus ren
giama "The Lithuanian Immigration Experience"paroda, 
finansuojama National Endowment for the Humanities .

Lietuvos žemėlapių -- Lietuvos istorijos paroda, ruo
šiama Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus įvyks šio mu
ziejaus patalpose, 4012 Archer Avė. Svečių priėmi mas čia 
ruošiamas BIRŽELIO 27 d. 7:30 vai. vakare.

DOMŠAIČIO meno parodos ruošiamos miesto centre. Ga
lerijoje, 226 W. Superior St. ir Valeškos studijoje 816 No. 
State Street. Parodos prasidės seKmadienį, BIRŽELIO 
26 d. ir tęsis iki LIEPOS 3 d. Lankymo valandos bus skel
biamos spaudoje ir H PLD leidiniuose.

Kanklių muzikos rečitalis su soliste M. Ban kaityte 
yra ruošiamas pirmadienį, 5:30 v. v. Chicago Cultural Cen
ter teatre, 78 E. Washington Street.

Antroji Kaimo satyros teatro 4 spektakliai įvyks antra
dienį ir ketvirtadienį, BIRŽELIO 28 ir 30 dienomis 8:00 
ir 10:00 vai. vakare, Playhouse, 2515 W. 69th Street.

Lietuviškų filmų vakaras Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje įvyks trečiadienį BIRŽELIO 29 d. 8:00 v.v. Tuo pačiu 
metu ruošiamas ir Cleveland© Vyrų Okteto populiarios 
muzikos koncertas Lietuvių Tautiniuose namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė.

Per visas II Pasaulio Lietuvių Dienas Jaunimo Centre 
veiks Kazio Rožansko vadovaujamas lietuviškos spau
dos KIOSKAS, kuriame bus ir II PLD suvenyrai bei infor
maciniai leidiniai.

Visų kultūrinių renginių bilietai, kurių dar yra, plati - 
narni J. VAZNELIO prekyboje. Visi kviečiami juos iš 
anksto įsigyti . B. B.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
VIENA GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU, KALBU-LIETUVIŠKAI
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ARGENTINOS LIETUVIŲ. 
JAUNIMO SĄJUNGA 
išleido Žodyną.

Argentinos Lietuvių Jau
nimo Sąjunga praneša, kad 
jie išleido pirmąjį ispanų- 
lietuvių kalbos žodyną. Jis 
yra minkštais viršeliais, 8 8 
puslapių.

Žodyną paruošė redakci
nis komitetas, išlaidas pa
dengė Argentinos Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga.

Prašoma pagalbos plati - 
nant šį seniai laukiamą lei
dinį

Šiaurės Amerikoje, Euro
poje, Australijoje žodynas 

, kainuoja $4, -/JAV/, Pietų 
Amerikoje-$3, -/JAV/.

' Dalį žodynų Argentinos 
lietuvių jaunimas bandys at
gabenti Kongreso metu, o ki
tus pasiųs paštu.

Pageidaujama, palengvi
nant atskaitomybę, būnant A- Dalis eisenos.žygiuojant į p 
merikoje, susisiekti su Ar - 
gentihos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos p-ke Graciela Mor- 
kūną it e.

Alexandre V i a 1 a t t e

VIENA MOKSLO KRONIKA . . .
APIE VILKO SVARBA ŽMONIJAI 

c
Mes per mažai kalbame apie vilkus. Nieko tačiau 

nėra įstabesnio. Vilkas tobulas savo atšiaurumu. Tai 
svarbus padaras. Jį savinasi zoologija, jo pasigenda 
žiema; speigai leidžia nujausti jo artumą. Vilkas - tai 
viena iš mūsų istorijos, tautosakos, ir mūsų vaizduotės 
būtinybių. Jei ne jis, kiek sodybų, kurias valdė laimin - 
gai kuisdamiesi kuklūs gaspadoriai, būtų likę vien bevar
džiais užkampiais. Kai vilkas švariai sutašo kokį unifor
muotą apskrities viršininko pavaduotoją arba sugraužia 
kokį menką viršaitį, dailiojoj gamtoj, kur pilna ūksmės 
ir čiurlena upeliai - tai būna vienu iš dekoratyviškiausių 
įvykių, kokį begali pramanyti vaizduotėje grafikas. Ypač 
jei žmogų sutvarko palaipsniui, per visą ilgį. Bematant 
lieka tysot ant sniego vien viršaičio kepurė ar akademiko 
špaga. I

"Kai atvyksta žandarai" - sakoma vieno mokinuko ra
šinėlyje, - "vilkas pasišalina, palikdamas ant lauko rū - 
bus.ir kaulus. Išskyrus vieną kaulelį, kurį jis užsikiša 
burnoj, kad sukrimstų savo namelyje". Taip, ugningas 
yra vilko gyvenimas* 
BENT LITERATŪROJ

Ir dėl to jis dar labiau vertas dėmesio, nes tai žmo - 
gaus vaizduotės išmonė. IŠrtiesų, mes visi žinom, kad 
zoologinis vilkas , tasai iš Buffono knygų ir nuo Pirėnų 
kalnų, visada bijo sutikti žmogų pamiškėj. Mano žmona, 
kuri tai išskaitė viename leidinėlyje, tarp kitko, visai ne- 
maištingam, tvirtina, kad joks sutvėrimas nėra taip jaut
riai atydus, taip šemyniškai nusiteikęs, taip pamėgęs 
salotas ir išalkęs krikščioniškų dorybių, kaip kad vilkas. 
Viena šeima išauginus vilką netoliese ašigalio rato, mai
tindama jį ridikėliais ir pieno gaminiais, ir jis dalyvau - 
davęs drauge su visais vakaro poteriuose.

Šių faktų akyva iždo je , legendarinis vilkas nėra kuo 
kitu, kaip tik mūsų reakcijos prieš sveiką protą ir mū
sų perdėto jausmingumo išraiška. Vilkas gali puikiau - 
šia apsieiti be žmonių, bet žmogus be jo - ne ’. Kaip ki
taip jis turėtų sau malonumo.?

"Kai vilkas pabunda Lenkijoj", - rašo mano cituota
sis vaikas, - "jis suėda kokį parapijos vargetą. Tada pa
sigirsta "Krak, krak’. ... ir tai prikelia iš miego visą 
Lenkiją. Vilkas nedidelis, bet jis galingas.""

Ar galima išsakyti trumpiau ir aiškiau?.
"Vilkas nėra naudingu paukščiu, nes jis nelesa vabz

džių" - prieina išvados mano cituotasis mokinukas. "Iš 
jo galima pasidaryti kilimėlį prie lovos, apsiuvant jį 
ryškiai raudonais apvadėliais".

Akivaizdu, kad žmonės stengiasi išpuošti ir sutaurin
ti vilką. Užtat jie jį ir prasimanė, kad jiems būtų baisu 
ir, kad po to save nuramintų. Jiems reikia siaubingų 
vilkų, kad jų išgąstis būtų didelis, ir kad tuo pačiu, jie 
padidintų savo saugumo jausmą. Kadangi laimės pajau
timas ateina po to, kai pasibaigia visos bėdelės. Štai ko
dėl vilkas savo paslaugiu žvėriškumu pasitarnauja žmoni
jos gerovei.

KAIP ATISRADO NAMAI
Namų kilmė siekia žilą senovę. Amerikoj yra ap

tiktas sekvojos rąstų namas, statytas prieš tris - keturis 
tūkstančius metų. Kaip galėtų žmogus išsiversti be na
mų? Jį surytų vilkai. Bent Pirėnų kalnai ir Angulemo 
apylinkės, tai sritys, iš kur kilę dauguma Prancūzijos 
vilkų. Suėstų juos taip pat Rusijoj ir Lenkijoj. Ypatin
gai eigulius ir viršaičius. Tada girdėtųsi tolumoje, kaip 
klaikiai traška jų kauleliai didžiųjų žvėrių nasruose. O 
Afrikoj būtų liūtų, kinokefalų ir raudonųjų skruzdžių 
puota. Raudonosios skruzdės srūva , kaip upės, palik - 
damos užpakaly savęs boluojančius griaučius, kartais ark 
lio makaulę ar kupranugario staibikaulį. Madagaskare 
būtų kaimanai: jie ryja skalbėjas. Indijoj - tigrai ir gy
vatės. Tuo tarpu namai - priešingai, apsaugo žmogų. 
Jis juos statosi atokiai nuo laukinių žvėrių. Jis pasidaro 
storas sienas ir mažus langus, kaip kad matome Grimų 
pasakose. Ant palangės pasistato raudoną geraniją, ir 
skėtojas sau buržuaziškai. Vakare jis gali ramiai atsi - 
gulti. Išsitiesia visu ilgiu ant nugaros po didžiule, rau - 
dona, pūkine antklode, pakloja ant paklodės barzdą ir 
užsismaukia ant ausų bovelninę kepurytę. Tada užgesina 
žvakę ir miega sau kaip angelaitis dausose. Tik iš jo

U 
šnervių rūksta du garų stulpeliai, o pro langą matosi 
mėnulis. Laiptų apačioj budi šunelis.

Civilizacija klesti tokiom nuostabiom aplinkybėm . 
Žmogus išranda ratukus, karuką, Šiaurės ašigalį, telefor 
foną,, tariamąją nuosaką, Garbės Legiono žymenį, na , ir 
dar • . . šiukšliadėžę su pedalais. Ir visą krūvą netaisyk
lingų vieksmažodžių. Jis susikomplikuoja sau kulinariją, 
gramatiką. Jis tampa, kaip sakoma, didžiai civilizuota 
asmenybe. Jį pagauna humanitarinių mokslų aistra, jis 
užsidangsto langus užuolaidomis, o per plyšius stebi kai
myną. Neužilgo, jis jį pažįsta geriau , negu pats save. 
Jis rašo jam anominius laiškus. Visi pešasi tarpusavyje. 
Jis krizena patyliukais. Gyvenimas darosi nuotykingu , 
kaip kad "komikuose".

Tačiau rūpestis, kaip išsprukti nuo laukinių žvėrių 
dar labiau maudžia žmogų. Jis ima statytis vis augėles
nius ir augštesnius pastatus, įsitaiso dvidešimt penktame 
aukšte ir užleidžia pirmąjį menkiems pirkliams, kurie ne
bijo nakties grobuonių, kadangi tedirba vien dieną, arba 
užleidžia žemutinius aukštus stambioms parduotuvėms, 
kurių tarnautojai keliauja urmu nakvoti į priemiesčius , 
stumdydamiesi eilėse prie metro stočių arba prie auto - 
dusų. Tai iššaukia tūkstančius spūsčių, grūsčių, barnių ir 
alaso, o tai išgązdina vilkus, liūtus ir seno amžiaus 
žmones, ir viso to pasėkoje užtikrina žmogui saugumą tą 
saulėlydžio valandą, kada ima slankioti žvėris, "ųuarens 
ųuem devoret"/ieškąs ką suėsti/, kaip kad gražiai sako 
Biblija. Taip galima teigti, kad joks vilkas nebepasimai- 
šo po Paryžių. Tuo tarpu kai, toli negrįžtant į praeitį, bet 
sakysim į 1411 metus, tą nykiąją 1411 metų žiemą, kai bu
vo badas ir žmonės gyveno pirmuose aukštuose, buvo ga
lima matyti kaip vilkai vaikštinėjo pavieniui ir po du, ar 
tris Paryžiaus gatvėmis. Kaip įeidavo į žemutinius aukš
tus, suėsdavo kokį dieduką, išlakdavo jo griežčių sriubą 
ir išeidavo, palikę raktikaulį, porą staibikaulių ir išlai
žytą dubenėlį. Kronikose pilna tų dalykų, tų graudulingų 
aprašymų. Tos scenos nebegali dabar pasikartoti. Nuo to 
laiko, kai žmogus pasibaisėjo Madagaskaro karalių liki
mu.

Madagaskaro karaliai gyveno žemutiniuose aukštuo - 
se. Juos puldinėdavo kandžioti naktimis krokodilai-kai - 
manai, o taip pat ir jų priešai, ir kildavo baisios sker - 
dynės. Štai kodėl jie įsipratino gultis į pakabintas lovas 
/per keturis metrus nuo žemės/, į kurias jie įkopdavo ko 
petaitėm, o jas paskui, gerai įsitaisę, įtraukdavo. Kaima
nai ir priešai tapo bejėgiais jiems pakenkti, nebent pasi
stiepę ant kojūkų, bet tai padarydavo juos ir lengvai pa - 
žeidžiamais, arba, savo ruožtu, pasinaudoję kopėčiomis 
- bet kur tada užpuolimo netikėtumas ?’. Žodžiu, laituo
se metuose - o tai būtų nesuprantama, nesusipažinus su jų 
metodika ir prisimenant, kad tai būta nuožmių karių- kad 
tiek Madagaskaro karalių žuvo iškritę iš lovų.

Metodas buvo geras, bet neištobulintas. Talpindami 
žmones į viršutinius aukštus, kaip kad tai daro nūdieniai 
architektai, guldydami juos į lovas, kurios randasi ant 
grindų, žmonės išnaudojo teigiamybes, pašalindami nepa
togumus. Visa prasidėjo su tarnaitėmis, kurios buvo jau
nutės, baugščios ir atkeliavusios iš kaimų, kur buvo žy - 
miai labiau baiminamasi vilkų. Jas apgyvendino palėpėse, 
o visa kita sekė iš paskos. Dabar, kai nebėra tarnaičių, 
žmonės plėšosi dėl tų kambarėlių. Pakanka pažvelgti į 
nuomų kainas dienraščių skelbimėliuose.

Tas pat išgąstis nulėmė ir palafitinę architektūrą; 
juo išaiškinamas pastatų virš vandens atsiradimas. Ap
sigyvendami namuose, suręstuose ant stulpų virš pelky
nų, žmonės gynėsi nuo žuvų įkandimų.

Taip kūrėsi sau pastogę pirmieji žmonės. Visa toli
mesnė architektūra- galų lūšna, graikų šventykla, "ves - 
pasiennes" būdelė, viduramžių tvirtovė, šveicarų kalnų 
statyba /"chalets", Eiffelio bokštas - tėra vien šios iš - 
radingos schemos patobulinimais. Teko parinkti tiktai 
tvirtesnę statybinę medžiagą ir panaikinti neracionalius 
polius, kurie vertė žmones daryti pasibaisėtiną gimnas
tiką einant į butus. Ir taip palaipsniui, nuolatinių pakeiti
mų - kuriuos diktavo protingiausia išmintis - dėka .priei
ta prie dabartinių gyvenamųjų blokų statinių- mūsų dienų 
urbanistų pasididžiavimo.

Pasikliovimas išmintim taip pat apsprendė žmonių 
statybų geografinį paskirstymą. Žemdirbių namai atsira
do laukuose, žvejų- pajūryje, dvidešimt penkių aukštų 
pastatai sausakimšiuose miestuose, Eiffelio bokštas- 
sostinėj, graikų šventyklos- Eladoj, pisuarai ant stam - 
baus eismo gatvių šaligatvių.

Šitaip vilko bijojimas sutvėrė žmogui namus.
Vertė A. Ž.
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Aleksandro Plokštelė
Moderniškas kompozitoriaus-muziko Aleksandro Stanke
vičiaus- Alexandre Stanke - portretas ir užrašas LET IT 
OUT ant plokštelės voko skelbia naujausią jo švelnaus 
"rock" .galima sakyti, dainų rinkiny. Muziką sukūrė jis, 
žodžius 9-nioms dainoms Jean-Pierre Cousineau, 2-joms 
kitoms Rich Lane ir Rosemary Emery.

Aleksandras Stankevičius sukūrė netik šioms visoms dai
noms muziką, bet grojo pianinu, prisidėjo prie vokalinės 
grupės dainavimu, yra vienas iš trijų prodiuserių ir pa - 
rašė "brass" harmonizacijas. Orkestrinėje grupėje gro- ’

VEIDU

J u o z a s Šilėnus bės dugno . Iš lėktuvų pasėtos kulkos tik už kelių žingnių 
nuo mūšų nuakėjo tako žemę, nuo kliudytų medžių ant 
mūsų pabyra nukirstos pušų šakos. Nežinia, ar staigaus 
pavojaus paveiktas, ar savaip persigalvojęs, lėktuvams 
nutolus; besikeldamas iš duobės viršila dar keletą kartų( ŠIAURĘ

II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI jaučio balsu sukriokia ant manęs, kad aš esu ididŽiąu -
Antroji Dalis sias simuliantas. Vertėjo ir mano didžiausiam nustebi-

_ _ —r — i, liepia man skubiai nešdintis Į baraką gulėti ir dau-
/tęsinys/
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GrĮžęs krentu Į guolį ir bandau užmigti. Bet kur tau’.Ru- 
sų artilerija neduoda ramybės. Dažnai turiu šokti pro 
langą ir lįsti į apkasus. Švysteli puiki mintis. Pasiimu 
apklotą, nueinu į pajūrio pakrantę,randu nedidelę, į kran
tą Iškastą landynę. Įsitaisau joje, susisuku į apklotą ir 
išsitiesiu poilsiui ramus nuo sproginėjančių sviedinių ir 
lėktuvų. Vėjo, jūros bangų ir medžių ošimo liūliuojamas, 
užmiegu seniai miegotu, karališku miegu.

Kaip ilgai miegojau - nežinau. Žvėriškai šaukiantis 
vokiečio balsas išbudina mane iš įmigio, ir aš prieš save 
pro žemą landynės angą pamatau nepažįstamą uniformuo
tą, pykščio iškreištą veidą ir rankoje į mane atkištą pis
toleto vamzdį. Griežtai ragina keltis ir "marš, marš, si
muliante" žodžiai išmeta mane iš įšilusio guolio. Nusi - 
tvėręs žemėtą apklotą, išlendu iš landynės ir atsistoju 
prieš pirmą kartą matomą augalotą vokietį viršilą ir 
mūsų kuopos vertėją Kurmį, kuris pasitinka mane su vel
niška šypsena.

Viršila dar kartą apvainikuoja mane prakeikto simu
lianto vardu ir apipila klausimais, kas aš toks per vienas. 
Vardas, pavardė, iš kur ir kodėl čia esu pasislėpęs. Ban
dau aiškintis, kad nesu simuliantas, o daktaro atleistas 
vienai dienai poilsio. Vertėjo prašau visa tai išversti de
gančiam pykčiu viršilai, kuris visai neleidžia man pasi - 
aiškinti. Vertėjas iškreiptai persako mano žodžius Ir nuo 
savęs dar prideda, kad tai paprastas simuliantų pasiaiški
nimas, nieko bendro neturįs su daktaro atleidimu. Jei aš 
sergąs- tai turėjęs būti barake, o ne čia pasislėpęs, tai 
esą didelis nusižengimas drausmei.

Po neteisingo vertėjo perstatymo ir nelauktos reko
mendacijos, viršila dar labiau įsiunta ir nebeduoda man 
nė išsižioti. Kaire ranka pastumia mane prieš save ir 
liepia skubiai išeiti. Varo, kaip didžiausią nusikaltėli , 
nuolat šaukdamas, kad aš prakeiktas užsienietis, kad man 
parodysiąs , kaip simuliuoti’. Abu su vertėju sekdami pas
kui, varosi mane prie, mūsų kuopos karininko būstinės. 
Girdžiu vertėjo duodamą patarimą, kad toki kaip aš-ge - 
riausiai yra sušaudyti. Širstu iš pykčio ant vertėjo, ir 
taip norisi čia pat, ant tako išsitraukti iš už juosmens 
savąjį užslėptąjį efeną, su kuriuo niekur nesiskiriu ir, pa
gal jo paties patarimą, nudėti, kaip šunį pirm negu mane 
palies viršilos kulka. Taip maloniai pajuntu saugomos 
brangenybės svori: vienas judesys ir jisai prabiltų seniai 
girdėtu balsu. . .Tačiau valdaus i, laukdamas paskutinės aki
mirkos, tikėdamas, kad viršila vertėjo pasiūlymo nepri - 
ims.

Staiga netikėta užskridusių rusų lėktuvų ataka mus 
visus prispaudžia prie artilerijos sviehio išmuštos duo -
4 psl.

ALEXANDRE %
ja ir dainuoja 26 asmenys, jų tarpe prie mušamųjų inst
rumentų- Kęstutis Skučas; dirbo 2 garso inžinieriai ir 
padėjėjas Užrašyta "Studio Marko", "Studio Tempo",,19*2, 
Albumo viršely- nuotraukas ir piešini atliko Andre . Pan-, 
neton ir Christiane Valcourt 1983.

Paraštėje pasirodo šio jauno žmogaus-muziko spontaniš
kas nuoširdumas, jumoro jausmas ir tikras malonumas 
dirbti bendrą darbą muzikoje. Kiekvienam jis rado indi - 
vidualų sakini. Šioje plokštelėje dainos yra anglų kalboje, 
tačiau Aleksandras neužmiršta lietuvių / su jais dirba , 
neseniai yra išleidęs ypatingai didelio pasisekimo susi - 
laukusią plokštelę "Kalėdos"/. Jiems jis paskyrė specia

giau nesirodyti pakrantėje. Užkulniais sukertu sukinį ir 
nueinu į baraką, širdyje nešdamas vertėjui neužmiršta - 
mą atpildo norą. Anksčiau netikėjau Įsrutėje buvusių vy
rų pasakojimais apie vertėjo Kurmio perdidelį vokie - 
čiams pataikavimą, nuo kurio nevienas esą neteisingai 
skaudžiai nukentėjęs. Netikėjau, bet dabar tikiu, kad tarp 
daugelio gerų,dorų Klaipėdos krašto žmonių atsirado vie
nas, šuns vardo nevertas padlaižys7,tikras kurmis.

Laimei, nustojo kristi artilerijos sviediniai, nebesi
rodo lėktuvai,aptilo ir vokiečių pakrančių baterijos. Po 
keletos valandų poilsio pakrantės landynėje Jaučiuosi kiek 
geriau, nors dar kankina didelis silpnumasir galvos svai
gimas. Norisi užvalgyti ko nors stipriau, kad ir tų pačių 
vakar valgytų bulvių, karštų bulvių. Rodos, nuo jų tikrai 
atsigaųčiau ir sustiprėčiau. Jie tikriausiai ir šiandieną 
ką nors gavo, galvoju, atsimindamas vakarykščią dieną. 
Iš kuprinės išsiimu juodai dienai saugotus sausainius ir 
juos kramtydamas, dar porai valandų nūs naudžių.

Grįžta vyrai iš darbų, skuba į valgyklą pietų, iš val
gyklos atneša netikėtą gandą, kad esą švedai rusams pa - 
skelbę karą. Netikim.bet gandas lieka gandu ir jis plau- 
iš lūpų Į lūpas, ypatingai vokiečių tarpe. Sutemus, prie 
sukombinuoto gazelio šviesos "gimnazistų" kambaryje 
vyksta azartinis "Ivano" žaidimas.

Kovo dvidešimt trečioji. Žemė apklota tirštu debe
sų gaubtu. Medžių šakom šnara krentančio lietaus lašai. 
Prausia mūsų į Gemundės kaimelį einančių veidus. Ne - 
skubėdami, lengva žingine klampojam pažliugusių ari
mų panuovaliais.Įeiname Į rytmečio miglose paskendusį 
kaimelį, kiemuose amsi šunys, iš kaminų į žemę krenta 
aitrūs dūmai; nuo jūros įlankos atplaukia švelnus bangų 
plakimas. Ramus .pavasariu kvepianti rytas. Kalne tūli 
ilgavamzdės patrankos, negirdėti lėktuvų dūzgimo. At
rodo, kad karo dievaitis pavargo ir apsnūdo pavasarinio 
lietaus šnarenime. . . .

Palengva kasame bunkerių duobes. Niekas mūsų ne
ragina , Gefreiteris, įlindęs į viralinę, sukaliojasi apie 
merginas. Nors jos jį ir pašiepia, bet jam tai patinka,ge
riau, negu kiurksoti prie mūsų. Ginklininkas kažkur iš
vykęs, tad jisai jaučiasi ramus: kas jam bunkeriai’. Jis ži
no, kad gal ir šių nespėsime užbaigti, kaip daugelį nebai
gėm Jurgaičiuose. .. Jas užbaigdavo bombos, gal ir šių 
bunkerių tas pat laukia. Bet kai jį prispirta,tada ir jisai 
ragina mus, net pats griebias^ kastuvo ir prieš vyrės - 
niuosius dirba kartu su mumis’. Toks jau vokiečių būdas: 
nusilenkimas ir kito nulenkimas prie žemės.

Sodu, lazdele pasiramsčiuodamas, atkrypuoja arti - 
miausios sodybos kaimynas. Jau gal aštuntą dešimtį kry
želių benešąs, pragyventų metų ir vargų naštos palenktas 
baltais obels žiedais žydinčia galva senukas, pažiūrėti,ką 

liame AČIŪ nemažą pastraipą: "to all my Lithuanian 
friends/you are a very big part of my inspiration; our 
laughing together, crying together. . . and drinking Joge- 
ther has brought us very close
I feel loved by you and cared by you;
I hope this love and care you've given me is shown enough 
on this album to make other people feel a little loved and 
a little cared too. ../.

Muzika rašyta dainoms. Parašyta vaizdingai,gerai iš - 
naudotaritmi ka, kuri tačiau, kaip dažnai girdima, nėra 
opresyvi, nors ir pakankamai hipnotiška, pėra brutali. 
Jose yra lyrikos , žaismingumo, vit ališkumo , linksmumo, 
pakankamai kontrastų, gerai apvaldomos instrumentų ga
limybės. Melodijos- neužgožiamos ritmo - tinka niūniuo
ti ar atsiminti. Tai yra didelis pliusas, neš artimesnis 
jauniems /ar ir ne taip jauniems/, gyvenantiems šiame 
krašte- Kanadoje, Quebec’e, ar ir triukšmo neapsvaigin
tiems amerikiečiams. Rodyklė krypsta populiariosios 
muzikos pasaulyje į melodiją, kuriai buvo pavojus arba 
subanalėti, arba būti užgožtai.

Kokios tos dainos? Pirmiausia, palyginus su įprastomis, 
vos kelių vaizdų banalių žodžių dainomis, šios pasižymi 
Įvairesniu žodynu, Įvairesnių jausmų vaizdais. Netrūksta 
joms ir muzikiniai dėkingos ritminės struktūros, nors ir 
neišvengta banalumo, kaip pav., antroje dainoje "I don’t 
love you anymore"- kur susižavima "Broadway nights" ir 
’’girl”, kuri "gets a kick out of cocaine". Dainoje "You’ll 
know what to do" daina pradėta geru žodžių ir ritmo žai
dimu ir linksmomis užuominomis -bet labai tiesioginis 
kreipimasis - gal ir tinkamas šių dienų komercinei kom- 
peticijai- norint tikro muzikinio-poetinio kūrybingumo - 
per lengvai užbaigiama.

Nelengva rasti savo veidą- savo braižą - plūstant tiesiog 
jūromis,amerikoniškų plokštelių. Kartais , tiesiog, jauno 
žmogaus baimė būti "nemoderniu" verčia kai kuo persiim
ti, kuo nebūtina, gyvenant šiame krašte, kitoje aplinkoje 
ir turint autentišką talentą.

Aleksandrui ir Jean-Pierre talento nepagailėta. Š-i. plokš 
telė puikiai išleista,gerai meniškai paruošta, smagi 
klausytis. Jai linkime geriausio pasisekimo čia ir vi-

mes čia. darome-Jis toks kalbus, beria žodžius, kaip iš 
sėtuvės. Kalba daugiau apie save,apie pragyventus laikus 
ir apie užgulusio karo mėto sunkumus, apie apsupimo pa
vojų. Klausinėjo apie mūsų,jam mažai žinomą kraštą, 
Lietuvą, apie mūsų papročius, tradicijas. Klausinėja apie 
kalbą, kiek ji skiriasi nuo lenkų kalbos. Apie buvusį ne - 
priklausomos Lietuvos žmonių gyvenimą ir apie artėjan
čius rusus, kurių, atrodo, jie lyg ir laukia, tikėdami jų ne
šamom laisvėm.

- Mums,kašubams, ne draugai nei lenkai,nei vokie
čiai. Jie lygiai vienodai spaudžia mus savo letena, norė
dami padaryti mus savo tarnais, užmiršdami, kad mes 
esam tikrieji šios žemės šeimininkai, turėję savo garbin
gą praeitį saVus kunigaikščius, savo valdžią, savo iš tėvų 
paveldėtą kalbą, kuria ir dabar tarpusavyje kalbame.De
ja, nebedaug mūsų bepaliko, svetimus dievus^pamylėjo ir 
nebe visi savo tėvų gimtąja kalba benori kalbėti... - dėstė 
jis mums savo genties likimą. - Va, kad ir šis mano kai
mynas,-lazdelės galu rodydamas į sodybos trobas, tęsė:

- Mūsų seniūnas, geras žmogus, visiems pirmas ke
purę kelia. Jam buvo neblogai prie ponų lenkų, neblogai 
ir prie vokiečių. Tikras kašubų vaikas, tėvas buvo kie - 
tas, kaip titnagas, už savo kalbą galvą dėjo, o jam dabar 
svetimas liežuvis mielesnis. Jam visi geri,kad tik jam 
gerai. . . Af ir pas jus Lietuvoje tokių yra ?- klausia jis 
Alberto laužyta lenkų kalba.

- Yra jų visur, yra, - atsako jajn Albertas, visuomet 
mielai mėgstąs pakalbėti su kitais, ypač vietos gyvento - 
jais.

- Va, kad ir dabar - kasdien turime drebėti'. Kas 
mušasi, okas kenčia, nežinai žmogus, kada tavo kaulus 
su žeme sumaišys. Ir kada tas pragaras pasibaigs?, -mi
nutei nutilęs, akimis žvelgė į prieš akis esančio kalno 
viršūnėje iškeltus pabūklų vamzdžius ir, nesulaukdamas 
atsakymo, tęsė toliau:

- Laimingi jūs, laivais išplauksit iš šio pragaro ir gal 
dar sulauksite baisybių pabaigos. O mums nevalia iš čia 
pajudėti, ir neturime kur eiti. Bus taip, kaip Dievas duos. 
Jaunieji gal ir važiuos, o aš tai jau niekur iš savo žemės, 
niekur.

Pamatęs kieme besisukinėjantį ūkio šeimininką,baigė 
dejones sęnas kašubų ainius ir net nė sudie nepasakęs,pa
suko atgal sodo takučiu, matyt nenorėdama perdaug at
kreipti savo seniūno akis.

Popietėje rūkas nuplaukė miško link ir pradingo jo 
tankmėse. Pilki, neišlyti debesys vilnijia virš drėgme al
suojančios žemės. Nuo šviežiai supilto geltono smėlio 
kaupo matosi įlankoje vilni janti pilka vandens juosta. Kie
me, ant iš tyąrto išmesto mėšlo krūvos išdidžiai atsisto
jęs .kudakuoja didelis,baltas gaidys. Jo balsan iš patvorių 
atskuba vištos. Burkuoja balandžiai, sode ant atplyšusios 
obelies šakos kranksi varnas. Kas jiems karas, kas jiems 
apsupimas? Kai vėl įsisiūbuos žemę drebinanti audra,kai 
čia vėl ims lyti švino lietus ir ore skraidyti sunkios plie
no skeveldros, jie pakils ir nuskris tenai,kur ramu,ten 
kur dygsta geltona pavasario pienė, ten, kur nenulaužta 
medžio šakelė sprogsta.

/ bus daugiau /
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IB PADANGĖS MIELOS
( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE}

Aktorė Monika Mironaitė
PAGERBTA MĮRONAITĖ

Vilniuje buvo pagerbta ju
biliejiniame spektaklyje Ba
lio Sruogos "Kazimieras Sa
piega", kur ji vaidino Mary- 
senką.Ji laimėjo visą eilę

MUZIKOS PAVASARIS 
KLAIPĖDOJE

Balandžio mėnesio pra
džioje vyko tradicinis, aštun
tasis " Klaipėdos Muzikos 
Pavasaris", trukęs 1O dienų.

Jame dalyvavo Valstybi
nės Konservatorijos Klaipė
dos fakultetų muzikai, mies
to muzikos mėgėjų grupės , 
Vilniaus muzikai, Lietuvos 
kamerinis orkestras, an - 
samblis "Musica humana" , 
solistai G. Kaukaitė, D. Sa
dauskas ir kt. Pabaigoje 
pasirodė operos ir baleto 
solistai ir Klaipėdos Kultū
ros Namų Liaudies Operos 
Teatras.

Į muzikos šventę buvo at
vykę su programa ir Sov.Ka- 
zakijos valstybinis simfo - 
ninis orkestras, Moldavijos LAURYNAS STUOK A-GUCE VICIUS , žymu si s L ietuvos architektas.

gimęs pries 230 metu. P am i nk I a suk ūrė skulpt. Vladas Vildžiūnas . GERIAUSIOS LAIDOTUVĖS BREŽNEVUI
žymenų. .akademinio choro kapela , na
Tiranros aktorė M.Miro- ^as be ko> ir dainininkė iš

naitė, baigusi nepriklausomo- Maskvos
je Lietuvoje Valst. Dramos 
Studiją iškilo į pirmaeiles 
aktores Dramos Teatre Kau
ne.
KAS BUVO STUOKA - 
GUCEVIČIUS ?

Žymiausias Lietuvos ar
chitektas, klasikinio stiliaus 
atstovas. Kilęs iš valstiečių 
baudžiauninkų šeimos, pasi
žymėjo gabumais matema
tikoje iš pat jaunystės ir tu
rėjo progos, tarnaudamas 
klebonui, išeiti aukštesnįjį 
rhokslą. Buvo Įstojęs Į misi
ninkų vienuolyną Vilniuje ir 
gilino studijas matematikoje 
ir architektūroje. Ypatingai 
susidomėjo Vilniaus archi
tektūra. Vyskp. Masalskis jį 
nusiuntė į Romą tobulintis 
architektūroje.Atsisakė siū
lomos profesūros Krokuvoje, 
grįžo į Vilnių. Išstojo iš se - 
.įpina r i jos. Planuojant per - 
statyti Vilniaus katedrą, kar
tu su vysk. Masalskiu lankė
si Vokietijos miestuose, Ko
penhagoje ir Stockholme, o 

177 R m. atvyko gilinti studijų 
į Paryžių pas geriausius to 
meto architektus. 1?RO galu
tinai grįžo į Vilnių.

Svarbiausi jo projektai 
Verkių centriniai rūmai , 
Vilniaus rotušės pagrindinis 
perstatymas ir Vilniaus ka
tedros, už kurį gavo medalį. 
Jis taip pat dėstė karinę ir 
civilinę architektūrą, parašė 
kelis traktatus. Išrado kel -

PATIKSLINAMOS 
INFORMACIJOS

Gautas laiškas, prašantis 
PATIKSLINTI informaciją 
apie a.a.Vincą UŽDAVINĮ, 
kuris nepriklausomoje Lietu
voje buvo žinomas kaip ra
šytojas, žurnalistas ir Vil
niui Vaduoti Sąjungos veik
lus propaguotojas.

Laiško autorius rašo, apie 
tilpusią apie jį žinią šiose 
skiltyse, balandžio 21 d. lai
doje:
..." Šioj žinutėj šiek tiek 
tiesos pasakoma, kad sovie
tams okupavus Lietuvą, 1945 
metais V. Uždavinys buvo iš
vežtas į Sibirą / 9- riems 
metams - K. M./."Iš jo su - 
grįžus, jam buvo leista 
dirbti žurnalistinį darbą".

Čia netiesa. Jam nebuvo 
leista dirbti jokio žurnalis
tinio darbo. Čia ir yra ta 
^'misinfbrmacija". Jis gyve
no iš žmonos darbo. Ji bu
vo slaugė.”

Vienoje iš "Neįjrikl. Lie- 
tuvos'laidų prieš kelis me
tus,-rašo laiško autorius, 
"buvo labai įdomi žinia,pa - 
imta iš "Komjaunimo Tiesoj', 
/113 nr.birž. 11/,kur Vincas 
Uždavinys buvo pavadintas 
"Suįžūlėjęs Literatas", kaž- 
kio I. Rudžio. Šiam dar pa - 
rūpo įspirti Vincą Uždavinį . 
Neužteko areštų, tardymo,il
gos kelionės gyvulių vagone,

tuvą statybos medžiagoms 
kelti ir mašiną poliams į- 
kalti.

Specialistų nuomone, jis 
sugebėjo savaimingai orga - 
nizuoti pastato dalis ir erd - 
vę aplink ją taip, kad iš es - 
mės skiriasi nuo prancūzų 
klasicistinės architektūros.

Suprojektavo visą eilę ar
chitektūrinių komplektų Bui
vydžiuose, Cirkliškiuose , 
Čiobiškiuose, Sudervėje, Ro
kiškio dvaro”rūmus ir pre
kybos pastatą, Kretingoje ir 
kt.

kur buvo kriminalistų api - 
plėštas ir nuvilktas iš dra
bužių, išlipo pačioj Sibiro 
šiaurėj Vorkutoj, devyne - 
riem metam katorgos.

Prieš keletą metų velio- 
nies brolis, čia gimęs, bandė 
su draugais atsikviesti Vin
cą nors trim mėnesiam pa - 
viešėti. Ar tie nevidonai, ku
rių žinioj išleidimas,užjau
tė, padėjo, pasigailėjo? Hu
manistai visi,taip jie save 
tenai vadina". K. M

Dėkojame už tokį svarbų 
žinių patikslinimą/Red./.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
VIENA GRAŽIAUSIU, IR SENIAUSIU, KALBIį-LIETUVISKAI

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

ATEIK Į LIETUVIU A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE."
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Tikros Gyvenimo Istorijos
2 ŠIANDIEN - MANO SVARBIAUSIA DIENA

Dabar, kai sėdžiu ir galvoju apie savo praeitį, esu 
labai dėkinga, kad dar gavau antrą galimybę gyventi kaip 
normalus žmogus. Mano gyvenimas buvo pasibaigęs,pil
nas kančios, nesąmoningas ir be prasmės. Dėkoju Dievui 
ir organizacjjai AA /Alcoholic Anonymous/, nes ji grą - 
žino man sąmonę ir norą vėl gyventi.

Taip, esu alkoholikė moteris. Skamba gal žiauriai 
tiems, kurie nežino ir nebuvo ten, kur aš buvau ir neper
gyveno to, ką alkoholis buvo man padaręs. Alkoholis y- 
ra toks galingas, kad galėjo mane /motiną, žmoną, rimtą 
moterį/ padaryti apgaudinėjančia, meluojančia, bejėge , 
nesąmoninga būtybe. - Kur, kada ir kaip viskas prasidė
jo? - klausinėjau savęs, bet nesuradau priežasties. Man 
dabar tai ir nesvarbu. Man svarbu, kad esu gyva ir lais
va, ir patenkinta savimi.

Šiuos žodžius rašydama, noriu tikėti, kad gal kam 
nors irgi padėsiu suprasti, ką alkoholis gali padaryti 
nekaltam ir nepatyrusiam žmogui.

Kiek prisimenu, alkoholis visuomet buvo nesvarbus 
faktas mano gyvenime. Mačiau ir žinojau, kad visi išger
davo per šventes, vestuves, pasilinksminimus: ir tėvai , 
ir draugai, ir pažįstami. Išgerdavau ir aš. Visuomet man 
patikdavo ne alkoholio skonis, bet ką jis padarydavo, kaip 
mane,veikdavo. Ištekėjau jauna, užauginau keturis vai
kus, turėjau viską, ko moterip norėtų turėti: gerus vaikus, 
gerą vyrą, gerą darbą. Kaip alkoholio liga įslinko į ma - 
no gyvenimą- net nepajutau. Per paskutinius dešimtį me
tų pastebėjau pati, kad dažniau ir dažniau radau save su 
stiklu rankose ir vis dažniau ėjau jį pripildyti.Iš pradžių 
tik parengimuose ar pas draugus, nes mano vaikai nė vy
ras negerdavo; vėliau jau atsinešdavau ir į namus, ir la
bai nustebdavau, kad bonka taip greitai ištuštėdavo. Ta
da bėgdavau vėl nusipirkti, nes gali kas pastebėti, kad 
bonka jau tuščia. Tačiau, gale savaitės bonka visada bū
davo tuščia. Pradėjau pirkti po dvi bonkas. Vieną paslėp
davau. Neužteko ir to - abi ištuštėdavo.. Reikėjo pirkti 
jau tris į savaitę. Mano mintys, mano visa energija suko
si tik apie gėrimą ir kaip apgauti kitus, kad jie manytų , 
jog aš negeriu, ir kaip būti tikrai,kad turiu užtektinai gė
rimo. Pasidariau nelinksma, negalėjau miegoti. Vaikai ir 
vyras pastebėjo ir pradėjo man sakyti, kad perdaug ge - 
riu. Bet alkoholis buvo pasidaręs galingesnis už viską : 
vaikų ašaras ir vyro liūdnas akis. Pati giliai širdyje ži
nojau, kad perdaug geriu. Mėginau nustoti, bet tai truk - 
davo tik kelias dienas. Tada išgerdavau, galvodama, kad 
išgersiu tik vieną stiklą nervams nuraminti, bet vieno 
niekad neužtekdavo. Dabar jau gėriau, kad reikėjo, ne kad 
noriu ir nebebuvo kelio atgal.

Sveikata sušlubavo, atsiradau ligoninėse ne vieną kar
tą, bet kelis. Tas manęs nesustabdė: grįždavau namo ir 
pirmas dalykas galvoje buvo tik tas "vienas stikliukas" . . 
Mano gėrimas dar padidėdavo, kai būdavau pikta ant viso 
pasaulio ir ant daktarų, kurie žinojo man nesveikatos prie
žastį, ant vyro, ant visų. Norėjau visiems įrodyti, kad 
galiu sukontroliuoti savo gėrimą, todėl vis ėjau į darbą, 
mėginau išgerti iš ryto /pamokyta savo geriančių drau - 
gų/, kad geriau jausčiausi visą dieną; bet to neužteko,nes 
vieno stiklo niekada neužtekdavo.

Dabar jau gėriau 24 valandas, o vakarais iki užmi - 
gimo, nes be gėrimo- drebėjo rankos, protas nedirbo, 
širdis'plakė. Norėjau nusižudyti, norėjau pabėgti, verkiau, 
bijojau Dievo, nes žinojau, kad Jis nepadės man- buvau 
nusikaltėlė. Nieko neliko, niekas nebuvo įdomu, daktarai 
negalėjo padėti, nusižudyti neturėjau drąsos.Ir likom dvi: 
tik bonka ir aš.

Taip rado mane vieną dieną-mano jauniausioji duktė 
/I 5 m./: verkiančią ir žiūrinčią į sieną. Su ašaromis a- 
kyse ji atsiklaupė prie manęs ir sako: "Mama, kodėl tu 
nenustoji gerti, aš taip tave myliu, nustok, nustok, pra - 
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šau’." Ji verkė, apsikabinusi mano kelius ir apsvaigusią 
mano širdį suspaudė kančia dėl jos. Pirmą kartą pakėliau:

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

JONUI R.: 337—8637

1983. VI. 2

RADIO 1410 MONTREAL

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

Susirinkę aukštieji komunistų partijos pareigūnai 
tarėsi, kaip reikėtų palaidoti Brežnevą. Leniną- visa so
vietų tauta nešė iki kapo ir apverkė,Stalino liūdėjo tik par 
tija, Chruščiovo - tik jo artimieji, o kaip bus su Brežne
vu?

Vienas partietis žydas pasisiūlė, kad laidotuvių paren
gimą jam patikėtų, nes žydai esą žinomi savo organizaci
niais gabumais ir visada randa geriausią sprendimą.Stai
ga pasigirdo protesto šauksmas: "Mūsų visų mylimo drg- 
Brežnevo laidotuvių negalima patikėti žydams. Prieš du 
tūkstančius metų jie vieną palaidojo, bet tas trečią dieną 
vėl prisikėlė’." /Iš "Eur. Liet. "/
TINKAMOS PROGOS

- Kodėl tu girtas ?
- Su žmona susipykau. ..

Rytojaus dieną:
- Tu ir vėl girtas’. Kodėl tu ir vėl geri?
- Mat, su žmona susitaikiau ’.

PAS GYDYTOJA
- Sakiau, kad gali gerti tik atskiestą vyną.
- Daktare, aš atskiedžiau.
- Kuo?
- Degtine ’.

akis nuo sienos į Kristaus paveikslą ir pirmą kartą nuo - 
širdžiai ir iš visos širdies prašiau Jo pagalbos. Gerti’ 
daugiau nenorėjau. Sustoti nepajėgiau viena. ..

Gal Dievas per nekaltą dukters širdį atsižvelgė į ma
ne, gal pajuto tikrą mano norą nebegerti ir parodė 
man kelią? Aš žinojau , kur eiti pagalbos. Jau seniai ma
no mintyse buvo AA. Daktarai siūlė, net liepė susirišti 
su AA. Pati žinojau, kiek daug žmonių pagelbėjo AA atsi
palaiduoti alkoholizmo. Buvau jų susirinkimuose. Bet tai 
dariau ne sau,bet kitiems,tiems,kuriems reikėjo, kurie 
gėrė perdaug. Dabar, kai radau save tokioje pat padėty - 
je, ieškojau lengvėsnio būdo. Negalėjau įsivaizduoti gy - 
venimo be alkoholio. Norėjau gerti normaliai, kaip tūks - 
tančiai žmonių daro. Bet giliai širdyje žinojau, kad nie - 
kada negalėsiu gerti normaliai. Atsirado neapykanta Die
vui, visam pasauliui. Kodėl aš? Kodėl aš buvau parinkta?

Niekada nepamiršiu tos dienos, kai pirmą kartą ati
dariau duris į AA susirinkimą. Šį kartą atėjau dėl savęs, 
nes žinojau, kad jau daugiau nenoriu gerti. Norėjau dar 
gyventi normalų gyvenimą labiau už tą stiklą alkoholio.

Nebuvo lengva. Atsitraukimas nuo alkoholio pasiliks 
visą gyvenimą mano mintyse. Visiškas atsitraukimas už
truko kelias savaites. Niekada nenorėčiau daugiau pergy
venti to. Kai nusiramino kūnas, reikėjo gydyti sielą ir 
protą. Atsidaviau AA organizacijos programai. Suradau 
daug draugų, kurie mane suprato, man padėjo ir vis dar 
padeda. Aš niekada nesu viena. Tie žmonės yra kaip vie
na didžiulė jėga, išskirstyta į daugelį kūnų, visi peryvena 
panašiai, visi supranta vienas kitą, visi paduoda ranką tai 
Žinau, kad kur beeisiu, kur bebusiu - alkoholis bus ten; 
bet kur beeisiu ir bebusiu - bus ir žmonių iš AA. Tik pir
mą puslapį reikia atsiversti telefono knygos ir paskam - 
binti. Jei bus reikalas - kas nors atvažiuos pas mane.

Aš negeriu nuo tos dienos,kai įžengiau per AA duris. 
Neturiu nė mažiausio troškimo gerti. Nepykstu ant žmo
nių, kurie gali gerti ir geria. Aš tiek daug išmokau iš tos 
programos: kaip gyventi ramybėje, kaip mylėti visą pa
saulį ir kaip laikystis blaiviai - po vieną dieną- per visą 
gyvenimą.

Mano daktaras sako,kad aš esu stebuklas. Nes jis jau 
buvo nustojęs vilties dėl manęs. Mano šeima patenkinta , 
Dievo nebijau. O daugiausiai aš patenkinta, kad suradau 
save, kurią ir pati, mėgstu.

Mano gyvenimas.nebuvo -blogas prieš mano gėrimą , 
bet niekada nebuvo toks laimingas, kaip dabar. Kartais 
galvoju, gal ir buvo priežastis mano gėrimo? Priežastis , 
kad pasiekčiau tokio pilnatinio pasitenkinimo taško savo 
gyvenimu. Gal tik vienas Dievas težino, ko mums reikia?

VAKAR diena niekad negrįš,
RYTOJUS dar neišaušo,
ŠIANDIEN, jei gyvensiu, -darysiu ir galvosiu viską , 

kaip galiu geriau ir bus malonų prisiminti vakardieną ir 
bus vilties geresniam rytojui.

Tad ŠIANDIEN - yra mano SVARBIAUSIA DIENA.

Olga iš Lasalle

/bus daugiau/
5 psl.
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LN SOCIALINIŲ REIKALŲ 
KOMISIJOS PRANEŠIMAS

Kanados federalinė ir pro
vincijų vyriausybės, miestų 
savivaldybės skiria dideles 
pinigų sumas vyresnio am
žiaus žmonių pragyvenimui, 
jų gerbūviui pagerinti ir jų 
socialinei globai. Jiems sta
tomi papiginti butai, teikia
ma nemokama medicinos pa
galba, veikia specialios ins
titucijos, kurios rūpinasi jų 
socialine globa. Etninės gru
pės turi savo organizacijas, 
kurios rūpinasi socialine pa
galba savo tautybės žmo - 
nėms-

Lietuvių vyresnio amžiaus 
žmonių tarpusavinė sociali
nė globayralabai ribota, ku
ri reiškiasi tik bendravimu 
pensininkų klubuose, organi
zacijų pasiųstų atstovų ap
lankymu sergančių ligoninė
se. Didėjant lietuvių pensi
ninkų, invalidų ir ligonių 
skaičiui, Lietuvių Namų val
dyba jau praeityje diskutavo 
lietuviams socialinės pagal
bos reikalingumą ir š.m. ge
gužės 6 d. posėdyje sudarė 
SOCIALINIŲ REIKALŲ KO
MISIJĄ iš šių narių: dr. E.

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

ATEIK I LIETUVIU A A f ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKAMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ^ 
PENKTADIENį 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir 
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Bi r gi oi as, K.Kulnys ir 
dr. J. Slivinskas.

Minėta Komisija šį reika
lą aptarė su Toronto Lietu - 
vių Pensininkų Klubo valdy
bą, kuri pritarė socialinės 
pagalbos organizavimui ir 
pažadėjo bendradarbiauti. 
Tiriant Šį reikalą paaiškėjo, 
kad gauti valdžios paramą , 
teikti pagalbą savo tautie
čiams, ir rūpintis jų globa, 
yra reikalingas specialus as
muo, susipažinęs su šios sri
ties darbu. Šiam tikslui Lie
tuvių Namų valdyba paKvie-. 
tė Loretą LENAUSKAITĘ so
cialinių reikalų tarnautoją 
(social worker), kuri teiks 
pagalbą pensininkams, inva
lidams, ligoniams ir kitiems 
Loreta yra baigus York uni
versitetą, studijavo sociali
nius mokslus ir turi šios sri
ties magistro laipsnį. Jos 
darbas,padėti sutvarkyti pen
sijoms gauti dokumentus, pa
gelbėti nemokantiems ang
liškai, teikti teisinius ir fi
nansinius patarimus, lanky
ti ligonius namuose ir Ii go - 
ninėse. Loreta darbą pradėjo 
gęgužės 16 d. , kuri iš pra
džių tyrinės kiek ir kokios 
pagalbos lietuviai yra reika
lingi, o vėliau išryškės jos 
šio darbo apimtis.

. Žinantieji apie sergančius 
ligoninėse ar namuose arba 
norintieji asmeniškai pasi
tarti su Loreta Lenauskaite, 
malonėkite pranešti telefonu 
532-3311 darbo valandomis 
LN vedėjui A. VAIČIŪNUI, o 
vakarais ir savaitgaliais V. 
KULNIUI, tel. 769-1266.

LN Socialinių Reikalų 
Komisija.

Į Chicago}
VLADO JAKUBĖNO 
PRISIMINIMO VAKARONĖ

Gegužės mėn. 6 d. Jaunimo 
Centro kavinėje buvo prisi
mintas iškilusis Chicagoje 
prieš daugiau negu 5 metus 
miręs komp.Vl.JAKUBĖNAS.

Prisiminimo Vakaronęatl- 
darė komp. VI Jakubėno Drau
gijos pirm-Ed.Š ui a i 11 s,pri
simindamas, jog ši jau antro
ji iŠ eilės vakaronė beveik 
sutampa su komp. Jakubėno 
gimtadieniu (jeigu kompozi
torius būtų gyvas, gegužės 15 
d. būtume minėjęjo 79 —jį gim
tadieni). Jis kvietė pažvelgti 
| vakaronei paruoštą spaus
dintą programą, kurioje bu
vo žinių apie pačią Draugiją . 
Ten buvo parašyta, jog komp. 
VI. Jakubėno Draugiją pėrė - 
mč Šio kompozitoriaus kūry
bini palikimą, j| saugoja ir 
rūpinasi, kad Šis asmuo bei 
jo kūryba nebūtų pamiršti ir 
dabar, nei ateityje.

Hamilton
LIETUVIŲ PENSININKŲ. 
NAMAI HAMILTONE

Po daugelio rūpesčių ir žy
gių pensininkų namai dygsta 
— jau išlieti pamatai ir i-an- 
govas žada įteikti raktus dar 
prieš sutartyje nustatytą lai
ką — prieš 1983 m. gruodžio 
mėn. 31 dieną.

Senjorams namai Kanado
je statomi su valdžios (CMHQ 
parama ir kontrole, bet juos 
statanti organizacija turi pa
ti pasirūpinti sklypu, archi
tektu, planais, rangovu, pri
žiūrėti statybą, nuomuoti 
butus, administruoti tą pa
statą, na, ir natnų paskolos 
-"morgičių" mokėti. x Nesu
gebėjus šių sąlygų - reikalų 
atlikti — namas pereina val
džios žinion.

Hamiltono lietuviai pensi
ninkai, sužinoję iš kitų tau
tybių apie statomus panašius 
namus, dar 1977 m. įsteigė 
savo panašią organizaciją— 
draugovę pensininkų namams 
pasistatydinti. Draugovė iš
sirūpino ’’CharterI”kaip ne 
pelno organizacija(Non Profit 
Inc.), pradėjo ieškoti sklypo, 
susirado lietuvi architektą, 
atliko daug žygių Į įvairias 
Įstaigas ir dabar jau pasiro
dė tos veiklos vaisiai. Pilnas 
tos organizacijos pavadini- 
■mas skamba taip: Hamiltono 
ir apylinkės Lietuvių Pensi
ninkų Namų Draugovė "Ram- 
bynas’’. Trumpai baigia pri
gyti žodis ”Rambynas”, ku
ris kartu su Gedimino stul
pais bus ir ant tų namų užra
šytas.

Šiuo metu Draugovėje Ram- 
bynas yra 6 nariai: L. Skrip- 
kutė - pirmininkė, A. Patam
sis - vicep-kas, R. Sakalas— 
iždininkas, A. Jankūnas-sek
retorius, B. Kronas —finansi
nis patarėjas ir A. Šilinskis- 
statybos patarėjas.

Statybos laikui pasamdyti: 
A. Švedas— architektas ir J. 
Chrolavičius — advokatas . 
Rangovas iš žinomos Kitche
ner įstaigos.

Bet, kad tie namai būtų tik
rai lietuviški reikia juos ir 
užpildyti lietuviais — duoti 
jiems sielą. Taigi norime jau 
iš anksto pradėti sudarinėti 
sutartis su nuomininkais, nes 
jau yra užsiregistravusių ir 
kanadiečių kitataučių, o iš- 
nuomuoti butus reikia dar

Komp. Vlado JAKUBĖNO PRISIMINIMO VAKARONĖS gegužės 6 d. .Jaunimo Centre 
.Chicagoje, programos dalyvių dalis: Tadas Rūta, Dalia Polikaitytė, Mangirdas. 
Motekaitis, Izabelė Motekaitienė. Nuotr: Z.Degučio

Atsiminimų pluoštą apie 
komp. Jakubėną pateikė kun. 
A. Trakis, kuriam dažnai 
yra tekę su VI. Jakubėnu su
sitikti ir bendrauti, ypatingai 
rengiant giesmių programas 
’’Tėviškės’’Evangelikų Para
pijoje.

VI. Jakubėno solo dainas 
perdavė sol. Iz. Motekai 
tienė. Jai irgi iš arti yra 
tekę stebėti VI. JaKubėno kū
rybini darbą, rinkti jo kūri
nius. Iz. Motekaitienės refe
ratas profesionaliai paruoš
tas ir pailiustruotas jos ve
damos dainavimo studijos mo
kinių išpildytomis komp. Ja- 

Nuotr: J. Miltenio

Hamilton and District Lithuanian Senior Citizens’ Home RAMBYNAS he
prieš baigiant statyti ir, aiš
ku, pirmenybė pirmiesiems.

Namai statomi Hamiltono 
vakaruose, dar miesto ribo
se — 1880 Main Street, West. 
Aplinka erdvi, graži, švari , 
be oro taršos. Didelis ilgas 
sklypas — 500 pėdų, atsire
mia Į valdžios saugonę(Cons
ervation area). Yra vietoje 
parduotuvių ir geras autobu
sų susisiekimas su lietuvių 
bažnyčia ir miesto centru. 
Pastatas bus 4-5 aukštų, tu
rės 45 butus su vienu miega
muoju ir 5 su dviem miega - 
maišiais- Turės keltą,. apa
čioje skalbyklą, kieKviename 
aukšte atmatoms angas. Aiš
ku, butuose Šaldytuvai ir viri
mo plytos, taip pat TV kabe
liai. Visi butai turės balko
nus. Vėsinimas tik salėse. 
Privatūs butai vėsinimą ga
lės Įsivesti patys — viskas 
paruošta instaliacijai. Visas 
pastatas apšildomas elektra. 
Bus ir bendros patalpos :salė 
susirinkimams su virtuve, 
Įvairiems darbeliams kam - 
bariai, sandėliai, poilsio kam
barys. Pirtis vyrams irmo— 
terims — dušai.

Dvieju miegamųjų buto apie 
760-770kv. pėdų kaina $415 — 
$450. Vieno miegamojo nuo 
500 iki 647kv.pėdų,kaina nuo 
$330 iki $350. Keli butai bus 
pritaikinti invalidams. Kaip 
dauguma turbūt žinot, ma
žiau pasiturintiems pensinin
kams valdžia primoka tam tik
rą sumą; taip pat daugumai 
nereikės mokėti aukščiau pa
minėtų sumų, pav. : jei mėne
sinės pajamos $600, tai už

kubėno dainomis. Jaunoji Da
lia Polikaitytė padainavo 
"Plaukia antelė", .’’Gėlės iš 
šieno", "Mėlyni varpeliai" . 
Jau studiją baigiantis Tadas 
Rūta pasirodė kaip tvirtas bo
sas. Jis padainavo: "Skamba 
skamba kanklės", "Kas per 
visą kelionę lydės", "Nejaugi 
vėl, Dieve". Dainininkams 
sumaniai akomponavoM. Mo
tekaitis.

Apie komp. Jakubėno užma
nymą kurti lietuvišką operą 
pasakė Lietuvių Operos pirm. 
Vytautas Radžius, kuris pla
čiau nupasakojo ir apie šios 
Operos Įrašytą plokštei ę, ku- 

butą reikės mokėti tik ketvir
tadalis — $150, likusią sumą 
sumokės valdžia.'- Viso pa
stato tokiomis sąlygomis iš- 
nuomuoti nebus galima, pajė
gesnieji turės mokėti rinkos 
kainą.

Besidomintiems apsigyven
ti Hamiltono senjorų namuose 
reikėtų pasiskubinti užpildyti 
atatinkamus blankus, sumo
kant rankpinigius.nes neiš
nuomavus saviems, turėsime 
skelbti viešai ir nuomuoti ki
tataučiams.

Jau dabar ieškomas tam 
namui vedėjas — superinden- 
tas lietuvis, pageidaujama 
pora, kad ir ne pensininkai . 
Gaus butą ir atatinkamą at
lyginimą. Taip pat reikalin

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. , ieitadieniai s 9 v.r. — 12 v.p.p.
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rioje telpa ir VI. Jakubėno 
ilgokas kūrinys "De profun- 
dis". Komp. VI. Jakubėno 
Draugija, norėdama prisidėti 
prie šios plokštelės leidimo 
išlaidų sumažinimui paskyrė 
100 dol. auką ir ček| Šiai su
mai perdavė Draugijos pirm. 
Ed. Šulaičiūi.

Čia pat, i^ juostos susi
rinkusieji galėjo išgirsti plok- 
Štelėn įrašytą (kartu su sim
foninio orkestro palyda) "De 
profundis" kūrinį.

Vakaronės pabaigoje įvyko 
kuklios vaišės (jas paruošė 
komp. VI. Jakubėno valdybos 
narė E. Dilytė-Brooks) ir 
pasikalbėjimai. Kor.

gas buhalteris, gali būti stu
dentas, nepilnam darbo lai
kui (part time job).

Del Įvairių smulkmenų, su
sirašinėjimas—visiems at
sakyti laiškais neįrpanoma , 
bet prašant nuomos sutarčių 
blankų ar jas užpildžius, pra
šome kreiptis asmeniškai ar 
rašyti Draugovės sekreto
riui : A. D- J a n kū n a s, 103 
Academy Ave. , Ancaster, 
Ont. L9G2Y2. Tel. 648-3428.

Šie namai nesiriboja vien 
Hamiltonu ir apylinkėms, lie
tuviai ir iš kitur gali juose 
apsigyventi. Neužsidarykim 
vieniši nuobodžiaudami, su
darykime mažą lietuvišką 
kampelį

A.Jankūnas

INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

* Namų-Gyvybės 
J * Autame bilių 

>3 * Komerciniai

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

Teh 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose — < •

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

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

IMAME UŽ: 
neklln. turto peek.___  11 %
asmenino* paskolas......13%%

Nemokoma gyvybės ir asm. paskolą drauda 

Nemok anas pilnas čekiu aptarnavimas

KAIP MONTREALIEČIAI LAIMĖJO AUKSO MEDALI 
*

PASAULIO LIETUVIŲ LEDO RITULIO CEMPIJONAI. Pir
moje eilėje iš kairės: Alfredas Pališaitis, Alfie Viskantas , 
Danielius Mališka, Alan McNamara, Chris Bernotas; Antroje 

eileje: Juozas Jonelis, Vic Tušas, Andrius Gustainis, Andrius 
Viskontas, Genius Bunys.

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ: 
deposltus (P.C.A.)....... .... 6 %
santaupas................... 7.75 %
kasdienines palūkanas 
už santaupas............... '%
•erm.depoz. 1 m........... ' 9.5 %
term, depoz. 3 m........... 10%
reg. pensijų fondo.........  9.5 %
90 dienų depozitus ......9.25%
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais |r ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 Iki 1 v.P>P->Penktadien- 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v.. šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

Teresė Keršyto su PAVASARIO mergaitėmis jai suruoš — 

tame mergvakaryje.

Rimas Piečaitis

SVEIKINAMI LAIMĖTOJAI

Sporto nuotraukos - Rimo Piečaicio

"PAVASARIS" SURUOŠĖ 
MERGVAKARĮ

Gegužės 20 d. , penktadie
nį, "Pavasario"Choras su - 
riiošė mergvakari savo il
gametei draugei ir daininin
kei Teresei Keršytei. Ji rug 
pjūčio mėnesį tuokiasi su 
Antanu Mickum.

Mergvakaris įvyko Sese
lių Namų salėje. Vieta bu
vo gražiai išpuošta, Shirley 
Milaknytės.Lynn Skardžiūtės 
ir Daivos Piečaitytės.Susi - 
rinko " Pavasario" mergai
tės ir jų mamos. Taip pat 
dalyvavo ir Teresės mama, 
ponia Keršienė ir jaunojo 
Antano mama, ponia Mickie
nė. Buvo viešnia iš tolimo - 
sios Australijos-Marija Ku
liešienė.

Teresė buvo pasodinta į 
gražų, išpuoštą fotelį, kuria
me atidarė gautas dovanas. 
Marytė Adamonytė įteikė 
nuo "Pavasario" mergaičių 
ypatingą vokelį, kuris papil-

viena iš Teresės pamergių, 
dovanojo labai gražų skam
baliuką / vyrui pašaukti?’./. 
Ir žinoma, Teresė pagal tra
diciją , gavo kočėlą.

Šypsanti Teresė gražiai ir 
maloniai padėkojo visoms ir 
nedrąsiai paprašė, kad ji ir 
toliau galėtų "Pavasaryje" 
pasilikti, nes, kaip visi žino, 
" Pavasaris " yra jaunųjų 
mergaičių choras. Bet statu
tą visada galima pakeisti ’. 
Nuo dabar, jeigu viena iš 
"Pavasario" mergaičių iš - 
tekės, ji galės pasilikti jame 
ir toliau. Žinoma, Teresė bu
vo iš naujo priimtą į "Pava - 
sarį". Ji buvo pati pirmoji 
jo narė, per 3 metus stro
piai lankė visas repeticijas, 
buvo ir yra pareiginga se - 
niūnė. Už tai ją pasveikino 
Jadvyga Baltuonienė. Sekė 
pokštai - juokai, kuriuos ji 
pravedė.Sugiedota Ilgiausių 
Metų ir padainuota keletą 
gražių dainų.

Nuotr. : Irenos Adomonytės

Vakaras buvo labai sma
gus. " Pavasaris" linki Te
resei ir Antanui daug laimės 
vedybiniame gyvenime ir ti
kisi, kad abu ir toliau daly
vaus ą kty via į,lietųV'.ių velk- tarpklubinėje 
loję, kaip jie dar'ė ligi •šiol. :'

Terese, - "Pavasaris" tiki, 
kad tu visą laiką būsi links - 
ma ir visame savo gyvenime 
"pavasariškai" nusiteikusi’.

Daiva Piečaitytė, 
"Pavasaris"

• Adv. DAUKŠA Stasys ir 
Mignone DesRosiers - Gre
goire susituokė St. Sixt baž
nyčioje gegužės 4 d. Apei - 
gas atliko kleb. St. Aubin, liu
dininku buvo AV parapijos 
kleb. Tėv. J. Kubilius ir ar - 
timieji giminės. Vaišės vy
ko Hilton Hotel rezervuotoje 
vietoje.

St. ir M. Daukšai išskrido 
pdrai savaičių į Floridą.
AUKSINĖ SUKAKTIS

Kostas ir Stasė MILAŠIAI 
švęsdami savo vedybinio gy
venimo 50 m. sukaktį, išskri-

Ryšium su Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynėmis, 1983 
m. , gegužės 14 d. , Toronte 
įvyko ledo ritulio "hockey" 
žaidynės. Dalyvavo aštuo- 
nios komandos: Bostonas , 
Čikaga, Hamiltonas, Toron
tas /2/, Detroitas /2/ ir 
Montrealis.

Montrealio lietuviai spor
tininkai apie šias žaidynes 
sužinojo vasario mėn. pabai
goje. Kilo didelis susidomė
jimas. Juozo JONELIO ini - 
ciatyva ir Alfredo PALIŠAI- 
ČIO pažintimis buvo suorga
nizuotas pagrindinis'koman - 
dos branduolys. Praėjo du 
mėnesiai, kol pagaliau ko
manda susitiko ant ledo pir
majai treniruotei. Užsako
mos uniformos. Sekanti tre
niruotė jau pravedama 
drausmės ir gero susižaidi- 
mo ženkle. Jauna, bet pilna 
entuziazmo komanda užsian
gažavo savo jėgas išmėginti

....... ; arenoje To
ronte. Montrealį atstovavo 
šie žaidėjai:

Alfredas PALIŠAITIS - 
gynėjas,
-Alan McNAMArA /Alfre
do pusbrolis/ - puolėjas, 
-Alfie VISKONTAS - 
puolėjas,
-Andrius VISKONTAS - 
gynėjas,
- Chris BERNOTAS - 
puolėjas,
- Genius BUNYS - 
puolėjas,
- Vic TUŠAS - 
puolėjas
- Danielius MALIŠKA - 
vartininkas, kuris pirmą 
kartą žaidė organizuotoje le
do ritulio komandoje,
- Juozas JONELIS - 
treneris-"coach",
- Romas JUODIS - 
pavaduotojas.

žymiai sunkesnės. Montrea
lis vedė per visus tris peri - 
odus, ir galutinis rezultatas 
liko 5-4 jų naudai. Šiuo lai
mėjimu Montrealis gavo te i - 
sę.žaisti baigmėje. Po dviejų 
sunkių rungtynių žaidėjai 
jautėsi labai pavargę, ir gau
tos 3valandos poilsiui buvo 
reikalingos fiziniam atsiga - stalą -čempijono trofėja. A- 
vimui.

MONTREALIS - PASAULIO 
LIETUVIU LEDO RITULIO 
ČEMPIJONAS, AUKSO ME - 
DALIS’. Torontas-II laimėjo 
sidabro ir Hamiltono "Kovas!' 
bronzos medalį.

Vakare, sportininkų baliu
je montrealiečių krūtines 
puošė aukso medaliai,© jų

dys jaunųjų povestuvinę ke -
lionę. Origjnali ir įdomi do-

do pas artimuosius į JLietuvą Šeštadienio rytas musų
Stalas buvo gražiai pa-

vana - p. Baltuonio sukurta
Grįš birželio 9-10 d. pro komandai išaušo jau Toronte

dengtas ir vaišės ypatingai
medžio skulptūra buvo įteik-

Montrealį, sustodami jos bro- Pirmasis Montrealio žaidi-
skanios: šalti užkandžiai lioCh. Nader šeimoje, kur mas 9:15 ryto vyko su De -

ta kartu su Prano ir Jadvy
gos Baltuonių sveikinimais 
Sol.Gina Čapkauskienė pa - 
sveikino Teresę su gražia 
gėlių vaza. L. Skardžiūtė ,

daržovės, vaisiai, tortai,gry
bai, punšas ir ypač skanus 
didžiulis, karštas kūgelis , 
keptas Teresės motinos A . 
Kerš ienės.

draugų tarpe paminės šią 
jiems brangią sukaktį. K. ii 
S.Milašiai persikėlė i Victo
ria BC iš Montrealio prieš 
kelis metus.

troito - I komanda. Montrea
liečiai, būdami geroje for
moje, rungtynes laimėjo 6-0 
santykiu. Antrosios rungty - 
nės prieš Toronto - I buvo

$ 1.50 
our

Service

kelnes 
pristatant 
ir atsiimant

365-7146

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, Ituris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui "ar tai symui skambinkite: 364-1470

NETTOYEURS CLEANERS
SKAMBINKIT:

365-7146
tMl-ACiMTSME

365-1143
m-M* «M. UWM«

766-2667 MIAUMB

1983. VI. 2

Finaluose susitinka Mont
realis prieš Toronto - II . 
Rungtynės sunkios- įdomios. 
Toronto vartininkas atkakliai 
gina savo vartus, o Danie
lius, turėdamas jau du pil
nus žaidimus praktikos, savo 
karjeroje irgi neatsilieka.

Trečias periodas prasidė
jo lygiomis-be įvarčių. Žai
dėjai pradeda jausti didelį 
nuovargį Montrealis gauna 
baudą. Torontas,pasinaudo
damas proga, įmuša pirmą 
įvartį. Įtampa didėja,laikas 
baigiasi. Beliko tik dvi mi
nutės žaidimo, kaip Alfie 
Viskontas išlygina rezulta
tus. Laikas pradedamas 
skaičiuoti sekundėmis. Su
kaupus paskutines jėgas.A . 
McNamara sėkmingai prasi
veržia pro atkaklius Toronto 
gynėjus. Įvartis, 2-1 Montre
alio naudai.Dar Įtemptos40 
sekundžių, švilpukas...........

lan McNamara buvo taip pat 
paskelbtas geriausiu Mont - 
realio žaidėju.

Montrealiečiai sportinin
kai ŠIRDINGAI DĖKOJA žai
dynių organizatoriams už 
sklandžiai pravestas rung
tynes ir gražų priėmimą . 
DĖKOJA taip pat Šv. Ka
zimiero parapijai ir "Tauro" 
Klubui už finansinę paramą 
ir entuziastingiems montre- 
aliečiams bei kitiems žiūro
vams už garsingą paramą.

Iki sekančių žaidynių

Valio Sveikiname -

MIRUSIEJI:

e VILKAS Juozas, sulaukęs 
senatvės, mirė ligoninėje 
nuo vėžio ligos.

Artimųjų čia neturėjo; juo 
rūpinosi ir laidotuves su
ruošė Povilas Jakubauskas

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai.ryto Iki II vai,vok

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

ILietiniams speciali nuolaidai
(Atidaryta Šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

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

Tel. 845-2912 embassy fur

7 psi.
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montreal
/ DAINIU ŠVENTĘ Į

Montrealio PAVASARIO 
mergaitės entuziastingai 
žvelgia ir nekantriai laukia 
išvykos į Dainų Šventę Chi- 
cagoje. Repertuaras jau iš
moktas ir toliau vis repe
tuojama.

Dabar "Pavasariui" likus 
vienam ' atstovauti Dainų 
Šventėje Montrealį, teko di
delis rūpestis dėl transporto 
išlaidų. Paskelbus, kad iš
nuomotu autobusu galima va
žiuoti ir kitiems, pasinaudo
jant pigia kelione, didelio at
siliepimo nesusilaukta. Pra-

BIRŽELIO TRĖMIMU 
MINĖJIMAS

ĮVYKS 
BIRŽELIO 14 d., ANTRADIENj 7 vai. vok.

' DOMINION SKVERE

• VAINIKO PADĖJIMAS

• MINĖJIMO ŽODIS

• 7:30 v.v. MARY QUEEN of the WORLD KATEDROJE - PAMALDOS 

ATVYKIME VISI! KVIEČIA: KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, 1MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827 

DUODA PASKOLAS:MOKA UŽ:

Gertifikatai min. 5 1,000.00
1 metų........ . 8.75 %

Terminuoti indėliai
1 metų ...............  8.5 %
180 - 364 d...... 7.75 %
30- 179 d......... 7.25%

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau 

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

Nekilnojamo turto. 
Asmeninės ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

Čekių sąskaitos............ ..5%
K O N F rDENCI A L Ū Š ?R G R E?f AŠ" P AT A R N A V IMAS

soma, kas dar buvo neapsi
sprendęs, kuo skubiausiai 
pranešti tel: J. Baltuonienei 
366- 6740 arba J. Adamo* 
nienei - 256-5355.Autobuso 
nuoma kainuoja $4480.Vyks
tantiems su "Pavasario"au - 
tobusu, suaugusiems J abi 
puses tik $150, studentams- 
$1OO.

Prie kelionės išlaidų pa
lengvinimo savo aukomis 
prisidėjo J. Jasutienė, -$5, 
Ponia - $25, D. Gražienė - 
$1O. Joms širdingai dėkoja -

me ir laukiame daugiau rė - 
mė-jų.Ir mažiausia auka bus 
nuoširdžiai įvertinta.

Taip pat dėkojame visoms 
"Pavasario" Mergaičių mo
tinoms ir kitoms ponioms , 
prisidėjusioms savo kepi
niais, kurie mums padės su - 
telkti lėšų. Jie bus pardavi - 
nėjami BIRŽELIO 4 d., Lo - 
yola Kolegijoje "Aliance 
Quebec" etninių grupių festi- 
valyje/7141 Sherbrooke W./.

"Pavasario" Mergaitėms

”NL” LAIKRAŠČIO RĖMĖJO PRENUMERATĄ., ne ma
žiau $20. - už metus apsimokėjo:V^Sabalys prenumeratą už 
5 metus $100. -; A. Viskontas $56.-; V. Klučinskas $50rf 
St. Dabkus $45. -; V. Kongelis $42. -; S. Klemkienė $40.
J. Latvys $40. -; J. Lukošiūnas $35. -; P. Breichmanas, V. 
Dagilis, V.Marozas po $25.-; L. Stanius, O. Matulienė, J. 
Janušas, A. Zabukas, A. Mockus, P. Šukys, L. Leipienė, J. 
Baron, A. Keblys, P. Brikis, S. Mikulėnas, B. Tamušaitis, 
And. Matusevičius, Adolf. Šetikas, V. Jonaitis, M.Šniuolis, 
W. Nomeika, A. V. Skabeikis, Izd. Mališka, St. Masiulis, A. 
Balčiūnas, K. Baltuškevičius, V. Karpavičius, J. Mockaitis 
G. Petrulienė, J. Šarūnas, Vyt. Česnavičiūs, T. Subasčius , 
A. Katelė, Vl.Drešerls, Ch. Matuzas, Gunda Adomaitis ir 
Vida Kizerskytė-Kudžius - po $20.

AUKOJO: Montrealio Lietuvių Kredito Unija "Litas" — 
$200. -; Toronto LN Moterų Būrelis — $35. -; Ant. Mikšie
nė — $50. -; E. Kaulakienė, S. Andraitytė, Elvyra Krauza;-
K. Skaisgirys, M. Meškauskas, Step. Varanka, M.Kringe- 
lis po $10. -; G. Palmer $5. -; G. Karosienė $3. -; ir Sudbu- 
no Lietuvių Žvejų-Medžiotojų klubas "Geležinis Vilkas"— 
$35. -.

VISIEMS - NUOŠIRDUS A Č 1 UI | "NL"

OR. J. M ALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

144 0 st. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
Namu.: 488 — 8528

DR. A.0. JAUGELIĖNĖ
DANTŲ GYDYTOJ 4 

1410 Guy St.
Suite 11-12 Montreal P.Q.
Tel: 032—6662

Namu.: 73 7-96 8 I

rūpestingai besiruošiant da
lyvauti II Pasaulio Lietuvių 
VI- toje Dainų Šventėje rei
kia palinkėti viso geriausio, 
ir visus kitus paraginti vyk

ti į ją. Tuo įvertinsime pa - 
sišventusių mūsų tautiečių 
darbą ir prisidėsim prie ne
eilinių įvykių ir prie lietuvy
bės išlaikymo. J. B.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIME 1982 m. Iš kairės: P. Mo- 
dre-Baltų Federacijos prezidentas, E. Revelins-latvių at
stovas, John McDermid- P. C. spokesman for immigratioR 
and multiculturism, Rheitan-r estų atstovas ir A.Staške*- 
vičius - lietuvių atstovas. Nuotr: M.Sultson

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI_ = _VELTUI

KASOS VALANDOS
1465 De Seve

Pirm, Antro Treč, 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

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

10:00 - 12:30

3907 A Rosemont

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

Kailių siuvėjos
Tel: 767-6183

• P'delis ponrinkimoi gofovtį
• V o s o r o i laiku i o u g o j Imas (Stor ag •)
• To*sau ir r c mod e Ii u o i u
• S «u * u if parduodu

1449 rue St. Alexandre (Montreal, Quebec 
Suite 500 A. H3Ą 2G6 TŽL 288-9646

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

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
P AT ARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

FOTO M.L.S.
SYSTEM 445 Jean Tdon W Suife 305 Monfrea| f p.Q.

Tel.: 273-9181 ............. Namų : 737-0844.

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409 
MONTREAL , P.Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje, 
Investacijo.s JAV ir Kanados provincijose

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidoryto kasdien n u o 9 a. in Iki 10'p.m. 
Seit odi »nl o I i: >iue 9 a. m. iki 9: 30 p. m. 
Sekmadieniai-*: nuo 10 d. m. iki 9: 30 p. m
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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

^2^
D.D.S.

Dental Surgeon Chirurgien-Dentiste 
8406 RUE CENTRALE, SUITE 209 
VIUE lASALLE, QUEBEC H8P INS

Tel: 364-4658

• OTTO Romas RŪTOS Klu
be rodys kelionių po Egyptą 
skaidres birželio 8 d., tre
čiadienį, po narių susirinki - 
mo. Kviečiami visi.

GYVENAMŲ NAMŲ
DRAUDIMAS

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARIAGE * WEDDINGS 
2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS 
MONTREAL, P.Q. H2K 1E9 525-8971

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

( Savininkams, Nuomininkams )

SU NUOSTOLIU APMOKĖJIMŲ PAGAL

ATSTATYMO VERTE. 1b
SU NUOSTOLIŲ APMOKĖJIMU INVENTORIUI 

PAGAL JO DABARTINE ATPIRKIMO VERTĘ.

Teiraukitės kainu ir sąlygų! 
Daznaiausiai rasite priimtinas ! 
Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti!

KREIPTIS:

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

Tel.: 722-3545
PASTABA: Si informacija apima Quebe^o provinciją.

MONTREAL ENTERPRISES Ref d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 - 3 120 Namų 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N AS , LA. C.S.f., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n J 0_r_o__v e 2 k ,

NOTARAS

LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER

automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

» NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU, AUTOMOBILIU I

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI

• UŽEIKITE! jSITIKINKITEI
PASINAUDOKITE I

montreal west

8 psi.

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

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Domaine, llle Perrot, P.Q. 1 H7V 5V6 
Res. TEL.: 453-9142

PASIKALBĖKITE SU 
Menager'iu L eo GURECKAS

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end ot Sherbrooke Street West). 489*5391
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IMMEOBI.ES
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