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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
NETIKĖTI SOVIETŲ 
MANEVRAI

Norvegijos Jūroje pasi - 
rodė Sovietų karinių laivų 
masinis telkinys, netikė - 
tų manevrų proga , apie 
kuriuos nebuvo NATO vals
tybėms pranešta.

Padidintas S ovietų laivų 
aktyvumas buvo pastebimas 
ir Vidurinėje Jūroje, Indijos 
Vandenyne ir ties Kuba.

Tai ne tik manevrai, bet ir 
savo galybės demonstravi
mas.Užmiršta, ta kad "ga- 
lybė"jiems įmanoma nepap - 
rasto savo žmonių išnaudoji
mo dėka ir Vakarų pasaulio 
teikta ir tebeteikiama para - 
ma. . . Tai, žinoma, visomis 
priemonėmis slepiama nuo 
S ovietų gyventojų.

PRANCŪZIJOS TAIKOS 
DALINIAI IŠSIKĖLĖ IŠ 

BEIRUTO
Po 19 mėnesių vykdomos 

Taikos Misijos, nukentėję 
nuo vietinių fanatikų įvai
rių tautų Taikos daliniai pa
sitraukia iš Lebanono. Pra
eitą savaitę išvyko ir Pran
cūzijos daliniai, 1. 500 karių

IRAKAS TOLIAU 
BOMBARDUOJA IRANA

Irakas skelbia, kad inten
syviai bombardavo Irano da
linius ir krašto gilumą, pa
darydamas didelių nuostolių. 
Balandžio 1 d. buvo įvykdy
ta 142 bombardavimai.

Ayatolos Khomeini atsto
vas perdavęs Teherano ra
dijo stotyje atsišaukimą, kad 
būtų pasmerktas Irako che
minių bombų naudojimas. I- 
rakas kaltinimą pakartoti
nai atmetė, tačiau buvę ira
niečiai belaisviai, rodo sun
kaus apsinuodijimo simpto - 
mus.

Kadangi ir viena, ir kita 
kovojanti pusė tik retai lei
džia Vakarų reporteriams 
būti kovos zonose, žinias yra 
sunku patikrinti bešališkai .

IRANAS GAUNA GINKLUS 
IŠ KINIJOS

Kinija, nors pasiskelbu
si esanti neutrali Irano-Ira- 
ko konflikte,praeitą pavasa
rį pardavė Iranui kovos lėk
tuvų,tankų, artilerijos ginklų 
ir lengvosios amunicijos 3- 
jų metų laikotarpiui už 1.6 
bilijonų dolerių/kand/. Tas 
žinias tvirtina Arabijos ir 
Azijos šaltiniai.

Iranas taip pat sutiko su - 
pažindinti kiniečius su nau
jausiais Sovietų ginklais, ku
riuos atima iš paimtųjų į ne
laisvę irakiečių. Irakas nau
doja dabar pažangesnius 
Prancūzijos ir S ovietų gink
lus, prieš kuriuos Iranas ga
lės vartoti dar šachui su - 
teiktus JAV ginklus.

Taigi, "vaikėzai" džiau - 
giasi kruvinu žaidimu. ..

Paskutinėmis dienomis 
iš Teherano pranešama, kad 
Iranas siunčia specialų pa
siuntinį kalbėtis su Indijos 
premjere I.Gandhi. Spėlioja
ma, kad tai galėtų reikšti, 
jog bus iš naujo bandoma 
pradėti taikos pokalbius po 
jau 3 ir 1/2 metų vykstančių 
karo veiksmų.

NAUJOS SOVIETŲ RAKETOS 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Iš Vienos pranešama, kad 
S ovictai išdėsto naujas ra - 
Ketas Čekoslovakijoje ir R. 
Vokietijoje, nes, anot vie
no aukšto kariškio pareiški
mo komunistų laikraštyje 
Rude Pravo,"Komunistinis 
blokas niekad neleis JAV ir 
NATO būti kariniai prana
šesniais". Taip pat pareiš
kė, kad naujosios apsigyni - 
mo priemonės/ niekas juK jų 
nesiruošia pulti. Tai jie ver
žiasi jėga į kitus kraštus/ , 
nepalies neutraliųjų kraštų . 
Iki dabar S ovietų žodžiai ir 
veiksmai, kaip gerai paty
rėme, verti pasitikėjimo. . ..

DVI LENKĖS SKELBIA 
BADO STREIKĄ^

Montrealyje dvi lenkės, 
po ilgų bandymų ir prašymų 
išleisti jų šeimas iš Lenki - 
jos į Montrealį, vis dar ne- 
gaudamos teigiamo atsaky - 
mo, paskelbė bado streiką . 
Jos budi prie Lenkijos Kon
sulato. Kazimiera Cebula y- 
ra 50 m., Era S zypura -30 
m. Vienas iš keturių vy
rų bado streikuotojų, išba- 
davęs 13 dienų, buvo gavęs 
Lenkijos vyriausybės prane
šimą,kad jo šeima galėsianti 
emigruoti. Jis vis tebelaukia. 
Yra ir daugiau prašančių 
išleisti šeimas į Kanadą. Jų 
kantrybė irgi eina prie galo 
neturės kitų galimybių, teks 
Lenkijai vėl apsijuokti prieš 
visą pasaulį, kai vėl bus ma
sinis bado streikas.

INDAS KOSMONAUTAS 
TYRINĖS JOGŲ PRATIMUS 
ERDVĖJE

Aštuonių dienų skrydžiui į 
erdves, 2 Sovietų kosmonau
tai pasiėmė su savimi Indi - 
jos jogų pratimų ekspertą.

Šalia visos eilės tyrimų 
bus bandoma jogų pratimais 
nugalėti kai kuriuos nervi - 
nių impulsų netikslumus, 
kuriuos pergyvena regulia
riai ankštoje patalpoje ast
ronautai.

LEVESQUE PASIRYŽĘS IR 
TOLIAU VADOVAUTI P.O.

Quebec'© provincijos min. 
p-kas Rene Levesque pa
reiškė, kad jis nemanąs pa
sitraukti iš savo pareigų ir 
ateinančiuose rinkimuose 
Kovosiąs už Quebec'o atsi
skyrimą nuo Kanados. Jis

Iš kairės: kun. J. STASKUS ”T.Ž. oendr adar'ai-s, 
Apylinkės pirmininkas ir lietuviy skyriaus 

Nuotr. D. Danienės

XII BALTŲ VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE, OTTAWOJE, 1984.11.22.
A. STASKEVIČIUS, Montrealio L.B. Apylinkės pirmininkas ir J.V.DANYS, Ottawos LB 
parodos organizatorius.

XII BALTŲ VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE, OTTAWOJE. 
1984.IĮ.22. Al^is PACEVlČlUS, KLB pirmininkas ir Aideen 

NICHOLSON, parlamento narė (Toronto) ir Baltu vakaro Parla
mentinio Komiteto narė. Nuotr. L. Giriuno

XV- OJI VINCO KRĖVĖS LITERATŪRINĖ PREMIJA
Jau penKioliKtą Kartą LIETUVIU AKADEMINIS SAM - 

BURIS MONTREALYJE pasKirs VINCO KRĖVĖS LITERA - 
TURINĘ PREMIJĄ už grožinės lietuvių literatūros Kūrinį, 
išleistą 1982-1983 metais išeivijoje. iKi šiol šią premiją 
yra laimėję seKantys mūsų rašytojai : Jonas A IS TIS , Jo - 
nas MEKAS, Algimantas MACKUS, Kostas OSTRAUSKAS 
Vincas RAMONAS, Marius KATILIŠKIS, Antanas VAI
ČIULAITIS, liūne SUTEMA, Kazimieras BARĖNAS .Juo
zas KRA LUPAUS KAS , Eduardas CINZĄ S , Tomas VENC
LOVA, HenriKas NAGYS ir vėl Eduardas CINZAS .

LeidyKlos arba patys autoriai prašomi atsiųsti bent 
po vieną egzempliorių 1982-1983 metais išleistųjų Knygų 
šiuo adresu: H. Nagys, 700- B-Champagneur Ave. , MONT
REAL- OUTREMONT, Quebec,CANADA . H2V 3P8.

Neatsiųstos Knygos nebus svars
tomos. L ietuvių Akademinis Sambūris

L B. PREMIJOS
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
1983 m. LITERATŪROS
PREMIJA $ 3.000 paskirta 
Anglijoje gyvenančiam rašy
tojui KAZIMIERUI BARĖNUI 
už jo romaną"BERAGIO OŽIO

Montrealyje

METAI' ir už bendrąjį įnašą 
į lietuvių literatūrą.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KULTŪROS TARYBA pas - 
kyrė TEATRO PREMIJĄ aK- 
toriui VITALIUI ŽUKAUS - 
KUI.

JAV LB Kultūros Tarybą sudaro pirm. - Ingrida Bub - 
lienė.'vicep. - ViKtoras Mariūnas, sekretorė-Nijolė Bal
čiūnienė, ižd. -Vincas Akelaitis,Galina Gobienė-Lietuvių 
Tautinių Šokių Instituto p-kė, Česlovas Grincevičius-Pa- 
saulio Lietuvių Archyvo vedėjas, nariai- Nijolė Palubins- 
kienė,dr.Augustinas Idzelis.Andrius Kuprevičius,Vacys 
Rociūnas,Algis Rukšėnas,Juozas Stempužis.

būsiąs PQ vadu tol, kol jos vadovavimo svarbiausieji ir 
nariai to norėsią. beveik lygiagretūs kandida

tai yra Chretien ir Turner.
CHRETIE N AR TURNER ? Kiti kandidatai yra jau ge - 

Kanados liberalų partijos rokai nublankę.

CA.NADA

debates; of tfje
Thursday, March 22, 1984

BYELORUSSIA
SIXTY SIXTH ANNIVERSARY OF PROCL \MATION OF 

INDEPENDENCE

Hon. Paul Yuzyk: Honourable senators, for several years we 
have been paying tribute in the Senate chamber to national 
groups in Canada on the occasion of their national holiday. It 
has now become customary to mark such occasions for the 
Irish. Scots. Ukrainians. Estonians. Latvians. Lithuanians. 
Italians. Poles, and sometimes others Today we paid tribute to 
the Greeks. This symbolic feature helps to characterize the 
Senate as a defender of the rights of minorities, together with 
the rights of majorities.

Today I am drawing the attention of honourable senators to 
one of the small ethno-cultural groups, namely, the Byelorus-
sian Canadians, the bulk of whom came to this country after
World War II. The Byelorussians are of Slavic origin, with a 
distinctive culture and language which has some similarities to 
their neighbours, the Russians. Ukrainians and Poles. Today 
their country is a Soviet republic, with representation in the 
United Nations.

However, the aspirations of the Byelorussians in their home
land were directed to freedom and independence. During the 
interval, when the Tsarist Russian empire crumbled and the 
Russian communists, led b\ Lenin, gained control of the 
government in Petrograd and Moscow m 1917-18. most of the 
non-Russian peoples proclaimed their independence and estab
lished their own republics. The Ukrainians were the first, on 
January 22. 1918, and they were immediately followed by the 
Estonians. Lithuanians and others. The Byelorussians pro
claimed their freedom and independence on Mąrch 25. 1918. 
establishing the Byelorussian National Republic. There was 
great rejoicing throughout the country at that time.

Their freedom and independence, however, were short lived, 
unlike the Baltic nations which received recognition from the 
Western powers and maintained their democratic states until 
1941. when they too were overrun by Soviet forces. The 
superior Russian communist forces, because of the proximity, 
crushed the independent, democratic Byelorussian Republic in 
1919 and incorporated it into the Soviet system, as was done 
with Ukraine in 1920. Patriotic Byelorussians were massacred, 
hundreds of thousands were sent to forced labour camps in 
Russia and Siberia, and few were able to escape to freedom.

During the Second World War. Byelorussia suffered tre
mendously from the ravages of war and the Nazi and Russian 
armies. There was large-scale destruction of life and property 
Some Byelorussians succeeded in fleeing to freedom. Several 
thousand found their way to Canada, where they have proven 
to be constructive citizens, participating fully in all aspects of 
Canadian life.

These free Byelorussians continue to celebrate their in
dependence day every March 25. which this year falls on 
Sunday next. This will be the sixty-sixth anniversary. I am 
sure that all honourable senators will heartily join with me in 
conveying to them our congratulations and best wishes for 
success in their new life in Canada and the fulfilment of their 
greatest aspiration, namely, the freedom of their motherland.

Hon. Senators: Hear. hear.

LIETUVOS BIUDŽETAI
Kalbant apie nepriklausomos Lietuvos finansus, tenka pa 
sakyti, kad be didesnio įsiskolinimo ar kitų nepaprastų 
finansinių priemonių, mūsų valstybei pasisekė per 20 m 
išvengti biudžeto deficitų, o kai kuriai s metai s /pav. 
1927 - 1930/ turėti stambių biudžeto perteklių, iš kurių 
buvo susidaręs iždo rezervo fondas. Sveika vals
tybės finansų raida sudarė palankų pagrindą savo valiu - 
tos rai dai ir jos nekintanči os vertės išlai kvmui.

Lietuva, 1918-1938.
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Tales of Lithuania Inspired Student Poet
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai !
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For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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By SHELLEY WOLF
Courant Correspondent

WEST HARTFORD — Last 
Sear, when Idalia Mantautas be- 

eved her grandfather was dying 
from a severe lung and heart con
dition, she desperately pressed 
her mother for stories and details 
about the old man’s early days in 
Lithuania.

"All of a sudden I had this fear 
that I knew absolutely nothing 
about his life,” Mantautas said. 
“You go along and you know peo
ple for years, only to realize that 
what you thought you knew was 
nothing at all.”

She used the information she 
had gleaned from relatives ..-nd 
combined it with her vivid imagi
nation to recreate her grandfa
ther’s world in a poem — a poem 
that prompted the Connecticut 
Poetry Circuit earlier this year to 
select her as one of five "Con
necticut Student Poets” for 1984.

In a state-wide competition, a 

six-member committee of profes
sional poets selected Mantautas, 
22, a West Hartford resident and 
literary writing major at Trinity 
College in Hartford. After her 
graduation in December, she will 
join the other four student poets 
who, four at a time, will read 
their poetry in schools and col
leges throughout the state at 
scheduled times from January to 
March.

Mantautas said she has been 
wr.ting poetry since she was 6 
years old, and that many of her 
works were inspired by her Lithu
anian heritage. She was raised on 
stcrieS about her parents’ flight 
frcm their homeland to escape 
de portation to Siberia, and their 
ina bility to return behind the Iron 
Curtain after World War II.

‘My mother told me these sto- 
rirs about what it was like when 
sh‘ was a little girl, so that’s what 
1 Darned,” Mantautas said.

The student poet said she also 
has based many of her poems on 

her own less d. amatic, everyday 
experiences. Mantautas, who is a 
temporary employee at Connecti
cut National Hank in Hartford, 
said, “Now that I’ve been work
ing, I tend to write about banks 
and cities, pi vement and con
crete.”

Yet the city has provided Man
tautas with an unusual opportuni
ty to observe and write about na
ture. One ptem focuses on ■a 
falcon that escaped from its cage 
and keeps returning to the Trav
eler’s Insurance Co. tower. “I can 
see it from my window on the 
18th floor (of Connecticut Nation
al Bank),” she said.

Although Mantautas realizes 
poets don’t earn a living from 
their poems, she said she still 
feels compell cd to write. “Say I’m 
walking in the stores in Hartford 
and I see something,” she said; 
“sentences and paragraphs just 
begin to form in my mind. And 
when enough of those experiences 
begin to pile up, I have to go to the

typewriter."
Because she is so fascinated 

with words, constantly reworking 
each line to achieve a desired ef
fect, Mantautas said she rarely 
ever considers a poem "finished.” 
"I’m not even thinking about what 
I write as ‘finished,’ ” she said. “I 
just go on, and maybe in three 
years I’ll go back to finish the po
ems I’ve started.”

Although the selection commit
tee in the poetry competition 
cited Mantautas for her work, she 
is not satisfied.

“A poem is good when it’s inev
itable — when you read every 
word and think no other word 
could have replaced it,” rhe said. 
“I can put three words tof ether or 
write a line but I can’t write .-. 
poem like that, and tha.’s what 
poetry has to be.”

After her graduation this 
month ■ and the poetry reading 
tour, Mantautas is hopin;; to trav
el to eastern Europe on a fellow
ship to study Lithuanians in exile.

IŠ ČESLOVO SENKEVIČIAUS KALBOS PASAKYTOS 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PROGA MONTREALYJE 1981 r.

/pabaiga/

........................... Vasario 16-tosios Aktas ir žybtelėjęs 22 me
tu savarankiškas gyvenimas , išauginęs tūkstančius gilių 
patriotų - buvo kaitri žiežirba, kurios liepsnose sudegė ir 
Romas Kalanta. Savo vagą suradusi tautos sąmoningumo 
srovė veržiasi iš generacijos į generaciją, griaudama oku
panto viltis apie jaunimo persiauklėjimą.Tą besiveržian
čią srovę dar nestipriais, bet jau reikšmingais intakais 
vis papildo Žmogaus Teisių idėja, plintanti jau pa
sauliniu mastu. Visa tai teikia tikroviškų vilčių tau
toms, kurios dar yra slegiamos sunkios vienokio ar kito
kio totalitarinio režimo dangos.

Tokios perspektyvos akivaizdoje ir mūsų išeivijos 
uždaviniai turi būti tokie, kurie papildytų tą stiprią
ją tautos gyvastingumo srovę.
...........................Vasario 16-toji nebegali toliau būti tik vien 
koncertų, rinkliavų ir rezoliucijų diena. Vasario 16-toji - 
tai mūsų darbų apyskaitinė diena: Ką ir Kiek aš padariau 
sau asmeniškai, ką ir kiek padariau Lietuvai?
............................. Kas aš iš tikrųjų buvau per visus šiuos me
tus ir Ką galiu Lietuvai padaryti iKi sekančios 
Vasario 16-tosios?
............................... .■ Mes ir jie /Lietuvoje/ girdime ką kalba 
tėviškės laukų akmenys. Tai ne Kas kita, o įsiliejimas 
bendron darbų ir siekimų srovėn. Mūsų seserys ir bro - 
liai tėvynėje eina su mumis, nes siekia laisvės 
ir gina savąsias teises. Ar mes einame su jais? Taip - 
mes turime eiti, nes kitaip mes sunyksime- mus užgriaus 
paauksuotas gerbūvis, mus paskandins viliojanti prabanga 
mus sutriuškins mūsų pačių uždirbti pinigai, pavers gy - 
venamojo krašto dulkėmis, Kad Kiti virš jų galėtų patogiai 
gyventi. Ir ne kiekvienas vardais ir ornamentais išrašy
tas akmuo Kalbės apie išlikusią lietuvišką sąžinę. . .

Ne - mes to nenorime. Mes tikrai ne del to palikome 
prieš 40 metų savo tėviškes. . .

LITUANISTIKOS KATEDROS PERSPEKTYVOS

J. J. B .
I- IS TORINĖS PERS PEKTYVOS

Dar 1930 m. .tuometinis prez. A . S METONA taip Kal
bėjo: "Gėrėtis garbingąja Lietuvos praeitimi yra 
maža. . .Kultūros vaisius, senovės Lietuvos /t. y . 
visų Balto-Aisčių'./ sukrautus,daugiau yra sunaudoję sve
timieji, o ne mes. Mums tenka kurti iš naujo, turint 
didelių spragų tarp praeities ir dabarties. . ."

Kad nereikėtų kurti "iš naujo", reikia pripažinti pra
eitį ir dabartį. Dar romėnai sakydavo, Kad "Istoria ėst 
mater vitae". Praeityje tą Alma Mater darbą atliko Lie - 
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės VYRIAUSIOJI MOKYK - 
LA ar Vilniaus Vyriausioji Mokykla.

1795 m.Lietuvai buvo maskolių okupyota. Okupacinė 
valdžia 1803 m. Vilniaus Universitetą pabadino "impera - 
toriškuoju", o 1832 m. jį visiškai apvogė ir uždarė /"NL" 
nr.47,"Dėl mūsų Alma Mater Vardo"/.

193 9 m. gale ir 1940-43 vėl buvo atkurtas Vilniaus U- 
noversitetas Vytauto Didžiojo vardu, nors po 1940. VI. 15 
okupantai bando jį vadinti V. Kapsuko vardu.

1979 m. šventėme šios neišmatuojamos reikšmės Al
ma Mater 400 metų sukaktį, o 1983. 11. 4 - faktišką ir re
alų jos atgimimą THE ENDOWED CHAIR OF LITHUANIAN 
STUDIES vardu. Kaip pavadinsi, nepagadinsi...

2. FILOSOFINĖS PERSPEKTYVOS
"Visų lietuvių bendroji TĖVYNĖ yra LIETUVA , 

nežiūrint, Kur Kas gimė ar gyvena. . .Dvasine prasme , 
Lietuva yra lygiai visur, Kur mes esame,tiek pat jos kraš’ 
te. Kol m y lime Lietuvą,tol joje mūsų dvasia ir 
lieka.

Lietuva, visų pirma, yra ne žemė Baltijos pajūryje, 
o m e s patys, visi lietuviai. Todėl, palikdami Lietuvos 
Kraštą,dar nepalikome pačios Lietuvos. . ."/Dr. J.Girnius 
Tauta ir Ištikimybė, "NL", nr. 41, 83./.

Mums išeivijai tenka vienas iš svarbiausių uždavinių- 
2 psl.

PASAKOJIMAI APIE LIETUVA DAVĖ ĮKVĖPIMĄ POETEI STUDENTEI

LAISVAS VERTIMAS : ’’TALES OF LITHUANIA INSPIRED STUDENT POET"

11 Pereitais metais, Kai Idalia Mantautas /Mantautaitė/ sužinojo, Kad jos senelis miršta nuo širdies ir plaučių 
ligos, ji desperatišKai pradėjo Klausinėti savo motinos apie senojo vyro praeit} ir gyvenimą Lietuvoje. "Staiga aš 
pajutau, Kad visiškai nieko nežinau apie jo gyvenimą",-pasakojo Mantautas. "Nors gyveni su žmonėmis daugelį me
tų ir manai , kad juos pažįsti, staiga supranti, kad tikrumoje nieko apie juos neži nai".

Gautas žinias ji išpynė savo lakia fantazija ir sukūrė savo tėvuKo pasaulį poezijos posmuose. Už tą poemą ■ 
Connecticut Poetry Circuit išrinko ją į penkių pažymėtinų poetų grupę "Connecticut Student Poets for 1984".

Plataus masto Kom peticijoje, šešių narių profesionalų poetų komitetas išskirtinai į ją,22 m. amžiaus Vakarų 
Hartford'o gyventoją, siekiančią masterio laipsnio literatūrinio rašymo srityje,atKreipė dėmesį. Baigus Trinity 
College Hartford'e, ji su kitais išrinktais keturiais studentais poetais skaitys savo Kūrybą valstijos vidurinėse 
mokyklose ir kolegijose nuo sausio iki kovo mėnesio.

Mantautas sakosi pradėjusi rašyti poeziją nuo 6 m.amžiaus ir daugelis jos rašinių gavo įKvėpimą iš lietuviš
kojo pasaulio. Ji užaugo Klausydama pasakojimų, Kaip jos tėvai buvo priversti pabėgti iš tėvynės, bijodami depor
tacijos į Sibirą; kaip negalėjo po karo grįžti Į tėvynę už Geležinės Uždangos . "Mano motina man papasakojo apie 
savo vaikystę Lietuvoje",-/aiškino ji/. Studentė poetė sako, kad dabar jos poezija ne tokia dramatiška,remiasi 
gyvenimu čia. Nuo tada, Kai pradėjo dirbti Connecticut National Banke, ji daugiau rašo apie miestus, šaligatvius ir 
cementą. Tačiau miestas jai davė ir nepaprastą progą stebėti gamtą. Viename eilėraštyje Kalbama apie sakalą , 
kuris išspruko iš savo narvo ir vis sugrįžta į Traveler's Insurance Co.bokštą. "Aš vis galiu jį matyti pro savo lan
gą 18-tame aukšte /Connecticut National Bank/,"-pasakoja ji.

Nors Mantautas žino, kad iš poezijos negalima pragyventi, ji vistiek jaučia troškimą rašyti. "Aš vaikščioju ' 
po parduotuves Hartford'e ir pamatau ką nors, - sakiniai ir posmai pradeda formuotis mano sąmonėje. Ir kai pa
kankamai tokių pergyvenimų susirenka, turiu eiti prie rašomosios mašinėlės", sakosi ji. Kadangi ją taip fascinuo- 
ja žodžiai, ji nuolat perdirba eiles, Kad gautų norimą vaizdą, todėl ji retai mano, Kad jos eilėraštis yra "užbaigtas". 
"Aš visiškai negalvoju,kad Ką aš rašau yra "užbaigta"; aš tik toliau sau rašau, ir gal po trijų metų aš sugrįšiu 
prie eilėraščio, kurį pradėjau , kad išrašyčiau iKi galo".

Nors Komisija jos darbus užgyrė, ji pati nėra patenkinta savo rašymu."Poema-eilėraštis yra tada geras, kai 
jis turi būti neišvengiamai parašytas- Kai skaitai Kiekvieną žodį ir galvoji, Kad joks Kitas žodis jo negali pakeisti", 
- aiškina ji. "Aš galiu sudėti tris žodžius, ar parašyti visą eilutę, bet tokiu būdu eilėraštis nerašomas;..

Baigusi Kolegiją ir poezijos skaitymo išvykas, Mantautas tikisi, Kad galės paKeliauti po Rytų Europą ir gau
ti stipendiją studijuoti lietuvių gyvenimą egzilėje"

/ Tai labai akivaizdus pavyzdys, kaip kiekvienam žmogui 
išsivystyti reikia pažinti ne tik savo tiesioginę,arti - 
miausią šeimą, bet ir senelius, prosenius ir dar labiau 
atgal, prieiti prie savųjų kultūros šaknų. Kai jos nesužalo 
tos .pažintos, išgyventos- maitina naują asmenybę .Red./

Tautinės kultūros ir švietimo išlaikymas. Todėl lietuviš
kojo švietimo sluogsniuose jau nuo seniau buvo svarstoma 
reikalingumas turėti prie kurio nors universiteto akredi
tuotą lituanistinių mokslų instituciją,kuri perduotų ne tik 
mokslines, bet ir dvasines vertybes ateinančioms 
kartoms /V.IZBICKAS, Lituanistinės Katedros Reikšmė, 
"NL" nr 41, 83/.

Dabar pavergtos lietuvių TAUTOS kovų už laisvę 
fronto linijos eina per išeivių politines, kultūrines, reli
gines ir ekonomines organizacijas, įskaitant ir busimąją 
Alma Mater arba Lituanistikos Katedrą Illinois Universi
tete. Dar daugiau : busimoji Katedra turi būti gyvybiškų 
svarbių lietuviškų reikalų intelektualinė tvirtovė. To rei
kalauja ir didėjanti priespauda Tėvynėje, ir lietuvių tautos 
ten ir išeivijoje pasiektas išsimokslinimo lygis /Dr. K . 
Eringis, Lituanistikos Katedra baltams ir pasauliui/.

Mūsų Alma Mater turėtų paruošti naujus a m b a 
sadorius. Išeivijai gera ir svarbu turėti pradines ir 
augėlesniąsias mokyklas, bet reikia mūsų akademiniam 
jaunimui ir augštojo moklso lituanistikos studi
jų, Kurios akademiniu požiūriu brandintų jų tautinę 
s ą m o n ę, rengtų darbui žmones lituanistikos mokyk
lose, laikraščių redakcijose ir iš viso, plačiame kultūri
niame bei politiniame laisvinimo darbe. Kas valstybei 
universitetas, tas norinčiai išlikti tautinei mažumai yra 
šiuo metu savas mokslo židinys universitete, mūsų atveju 
-LITUANISTIKOS KATEDRA.

3. AKADEMINĖS PERSPEKTYVOS
Visų piriba ir svarbiausia, kad universitetų leidyk - 

los bus prieinamos lituanistiniams darbams sklebti. Tai 
suteiks moksliniams veikalams prestižą ir mokslinį svo
rį, nepasiekiamą išeivių leidiniams ir atidarys jiems* ke
lius Įviso pasaulio mokslinius centrus. Tie moks 
liniai veikalai atitiks universitetų leidyklų reikalavimus.

Katedra laiduos plėtotę baltų kalbo tyros 
lietuvių literatūros, istorijos /įskaitant rusenu, p-rusėnų 
ir gudų/, senraščio /runų/ ir senovinės religijos/ra’nda- 
mos Veda ir Edda Knygose, šventraščiuose/. Juk mūsų ir 
kiti kultūriniai lobiai iš žilos senovės -liaudies dainų, pa- 
sakų/sagų/, padavimų, patarlių, mįslių - visas folklo
ras yra reikalingas studijų. O kur dar senovinis kalen
dorius ir kiti simboliai.

Mes patys žinome savo kalbos svarbą ir reikš
mę visam kalbotyros pasauliui, optimistiškai galvodami, 
Kad visi tai žino. Tuo pačiu baltų /senprūsių, prūsų,ru-t 
sėnų, lietuvių, latvių etc. / Kalbos nėra kalbotyros mokslo 
paliestos nei mūsų pačių tarpe, nei jos užima priderančią 
vietą kaip kad senovės graikų ar lotynų kalbos. Pastarąsias 
galima studijuoti beveik kiekviename pasaulio universite
te .

Mums šiandien malonu girdėti, kai kur noi-s atsiranda 
ryškus įnašas į lituanistiką, baltistiką ar irdoeuropeistiką. 
Tokie dalykai savaime neatsiranda.Reikia atitinkamų im
pulsų tolimiems strateginiams tikslams pasiekti /dr.Erin 
gis, I ituanistikos Katedra baltams ir pasauliui, "TŽ" nr. 
38'į 83/.

Apie Katedrą galės burtis lituanistikos mokslų specia 
listai ir aukštesnio laipsnio siekiantys studentai: Katedra 
savo pastangas bei darbą galėtų suderinti su Pedagoginiu 
Lituanistikos Institutu,Lituanistinių Studijų Centru Cika - 
goję ir kitomis mokslinio pobūdžio organizacijomis, jų ne
stelbdama. Dėl to palaipsniui vis kils lituanistinių darbų 
lygis,gausės moksliniai darbai lietuvių ir anglų kalbomis.

Lituanistinės Katedros m i s i j a - pritraukti kuo 
daugiau studentų ambasadorių ne tik iš lietuvių tarpo,bet 
ir iš kitų baltų bei svetimtaučių. Juo labiau, kad dau - 
gelis svetimtaučių specialistų, siekiančių mokslinių laips
nių, yra mums reikalingi ciėl ilgalaikės sovie
tų okupacijos ir perilgo mūsų pačių organizavimosi.

Šiame Universitete, veikiančius nuo 1972 metų LITU
ANISTIKOS KURSUS per paskutinius 4 metus 
lankė iš viso 266 lietuviai studentai. Univer
siteto nusistatymu bus palaikoma ir ligšiolinė Lituanisti
nių Kursų programa, kaip natūralūs pagrindas Lituanis - 
tikos Katedrai. / bus daugiau / 

/ GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI, PRIMENA ME, KAD JAU 
BAIGIASI TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIS dar NEUŽSI
MOKĖJUSIEMS UŽ ŠIUOS METUS PRENUMERATĄ, KAI 
IŠ MŪSŲ PAŠTAS IMA REGULIARŲ PERSIUNTIMO MO- 
KĘSTI. PA SKUBĖKITE, KAS DAR NEUŽS ĮMOKĖJOTE "NL'.' .

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Lietuvos Karalaičio Kazimiero Pagerbimas
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The title page from the oldest biography of St. Casimir, 
written by Zacharias Ferreri.

Šiais 1984 metais, pavadintais "Kazimieriniais", Lie
tuva ir išbarstyti po platųjį pasaulĮ lietuviai iškilmingai 
minės vienintelio savo tautos šventojo Jauno Karalaičio 
Kazimiero 500 metų mirties sukaktį.

Šio stambaus užsimojimo proga yra svarbu, kad kiek
vienas tautietis kiek galima daugiau žinotų apie ŠĮ mįslin
gą jaunuoli, jo gyvenimą,tėvus,gimines ir jo gilius pėdsa
kus lietuvių tautai. Atrodo, kad mes iki šiol dar nespėjo - 
me Įvertinti tos "Kazimierinės Misterijos", kurią jam li
kimo buvo lemta palikti mūsų tautai. Tikėkime, Kad šie is
toriniai Kazimierinių metų užmojai- akademijos, paskai
tos, išleisti nauji leidiniai atskleis mums šv. Kazimiero 
reikšmę ne tik kaip šventojo, bet ypač kaipo lietuvio 
gimusio ne grynai iš lietuviškos šeimos, kuris save laikė 
lietuviu. Po mirties buvo paskelbtas šventuoju, vė - 
liau Lietuvos Globėju.

Šiandieną lietuvių tautos vaikai yra išblaškyti po vi
są pasaulĮ, neišskiriant ir šalto Sibiro. Jie dėl Įvairių ap
linkybių Kuria ir mišrias šeimas. Tai joks nusikaltimas,

Rio de Janeiro Lietuvių Veikia
1948 - 1953 m. LAIKOTARPYJE

RIO de JANEIRO lietuviu grupe po pamaldų 1947 m. prie bažnyčios duru. Iš kairės i dešine stovi: J. Pelenis, K. 
Martinkus, Sinkevičius, Girčys, J. Dutkus, I. Dubauskas Jr.; Radzevičienė, Radzevičius, Malaiška, pirm., dr. F . 
Meieris (vidury), Uršulė Gauliene, K. Vosylius, J. Ambrazaitiene, p.p- P aul i ukon i ai, p.p. Juraičiai, O. Strimaitie
nė i r k it i.

"Dirva" 1964 m.gruodžio 18 d. straipsnyje "ŽVILGS
NIS Į RIO DE JANEIRO LIETUVIU GYVENIMĄ", rašo J. 
•Satorius, specialus korespondentas Brazilijoje:

"Šiandien tebėra kiek veiklesnis "Katalikių moterų", 
"Ateitininkų" na, ir "Dainavos" buvusio stiproko lietuvių 
choro organizacijos.

Naujųjų ateivių Rio de Janeiro, kur ie buvo atgaivinę 
lietuvišką veikimą, šiuo metu faktiškai nebeliko, o ir Ii - 
kusieji yra apkloti laiko dulkių.

Labai retai tepasireiškiančiai "Dainavai" dainininkų 
klubui vadovauja Ignas Dubauskas, senesnysis", pasakoja 
A nelė Dubauskienė, šio didmiesčio lietuvių gyvenimo ži
novė.

"Tėviškės Žiburiai" 1984 sausio 5 d. ,rašo , Stasys 
Vancevičius, straipsnyje "Rašo iš Brazilijos- gražiausias 
miestas ir jo lietuviai":

"Po karo Rio de Janeiro veikla žymiai susilpnėjo. Ne
mažas buvusių lietuvių veikėjų skaičius išmirė. Šiuo me
tu Rio de Janeiro lietuviai neturi jokios organizacijos. 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Įgaliotiniu šiuo metu 
yra dr.A.Gaulia, kuris palaiko santykius su Sao Paulo 
lietuvių kolonija".

"Tėviškės Žiburiai" 1983 gruodžio 8 d. ,rašo Plikas 
Pakeleivis, straipsnyje "Miršta Brazilijos lietuviai", 
"Prašviesėjusi padangė":

O tenka pripažinti, kad pokario metu ištikrųjų buvo 
skaidriai prašviesėjusi Brazilijos lietuviška padangė. Rio 
de Janeiro švytėjo veiklūs kunigai - Janilionis, Ignatavi - 
čius, Jokubauskas, Šatas, inž.Audenis, iškilios Gaulių,Du
bauskų,Girnių šeimos. Paskirai reiškėsi Adamavičiai , 
av.Kpt. Martinkus, radistas Iz.Girčys,inž.Kumpis, Jonas
1984. IV. 5

RANKA
bet svarbiausia, kad jie neužmirštų, kad jie yra lie 
tuviai, priespaudoje esančios tautos vaikai, kurių misija - 
padėti savo tėvų ir protėvių tautai atgauti laisvę.

Š v. Kazimieras jau yra labai giliai Įleidęs šaknis Į 
lietuvių tautos istoriją ir Į žmonių širdis. Tai Gediminai- 
čių ir Jogailaičių giminės kraujo paveldėtojas, kilęs iš se
nelio pagonio, pasiekęs aukščiausią dangiškąjį sostą. Jo 
įtaka Lietuvai,ypač Vilniaus Krašto lietuviams kovoje 
prieš nutautėjimą, buvo nepaprastai stipri.

Jogaila-Karalaičio Senelis
Jogaila,L ietuvos kunigaikščio Algirdo sūnus, iki 35 

m. savo neramaus gyvenimo buvo lietuviškas pagonis.Dėl 
Lenkijos Karaliaus sosto, tų laikų personalinės politikos 
ir jaunutės žmonos Jadvygos,lenkų didikų prašomas,at - 
sisakęs senosios lietuvių tautos tikybps ir perėjęs l kata
likybę .

Jogaila buvo vedęs 4 kartus.Ketvirtoji žmona- jauna, 
graži Sofija/"Sonka"/,AIšėnų kunigaikštytė, netikėtai , 
vieną po kito pagimdė jam 3 sūnus, kurių vienas mirė kū
dikiu būdamas, o kiti du -Vladislovas ir Kazimieras.

Dalis Lenkijos didikų savo "atsigabento" karaliaus 
Jogailos nemėgo, ypač prieš ji buvo nusistatęs dvaro po - 
litinis patarėjas, vėliau tapęs Lenkijos kardinolu Zbigniew 
Olesnicki’s. Jogailos taip pat nemėgo vėlesnysis žinomas 
lenkų mokslininkas, istorikas,Krokuvos Kanauninkas Jan 
Dlugosz, pirmas parašęs Lenkijos istoriją lotyniškai. Joje 
jis Lietuvą ir jos valdovus dažnai šališkai vertinęs. Kata
likui dvsiškiui lietuviai pagonys,aišku, nebuvo draugai.

Istorikas Dlugosz pradžioje savo Karaliaus Kazimie
ro Jogailaičio nemėgo, vėliau susitaikė ir tapo jo vaikų 
mokytoju ir auklėtoju.

KANADOS lenkų mokytojų sąjungos Toronte išleistas 
1966 m. vadovėlis mokykloms "Kziazka o Polsce" -Knyga 
apie Lenkiją-. Joje pagoniškoji Lietuva ir vėlesnysis Len- 
kijos karalius Jogaila vadinamas laukinio krašto dvokian
čiu barbaru, esąs buvęs apžėlęs, nuolat dėvintis vilko bei 
avių smirdančius Kailius, bemokslis , ir kitais "vardais". 
Mokytojų sąjungos p-kas W. Kočiok vadovėlio Įžangoje 
rašo; "Duodame jums Į rankas knygą apie Lenkiją, kad dė
ka jos galėtumėte gauti daugiau žinių apie giliai kultūrin
gą kraštą ir tautą. . . Stengsimės, kad mūsų vaikai žinotų 
apie mūsų protėvių žemę. . ./Ziūr. "NL" 1966. II . 9 d. 
straipsnį "Istorijos iškraipymas"/.

Daug vėliau istorikai Jogailą išdailino. Jis buvo per
dirbtas Į gražiai nuaugus} vyrą,gabų Karo vadą. Jam yra 
net priskiriamas garsiojo "Žalgirio" mūšio laimėjimas ; 
buvęs geras krikščionis, Lietuvos krikšto metu aiškinęs 
pagonims lietuviškai krikšto ir poterių reikšmę. Pagaliau

Saurusaitis ir daugelis kitų, kurie beveik visi išskubėjo } 
amžinybės dausas".

Perskaičius šiuos straipsnius, kyla klausimas, kodėl 
naujųjų ateivių atgaivinta lietuviška veikla "Prašviesėjusi 
padangė" ,1946-1953 laikotarpyje yra visai nutylėta ir iš
braukta iš istorijos lapų? Kas suorganizavo, Įsteigė "Dai
navą" ? Kodėl ignoruojama? Visi asmenys suminėti šiuo
se straipsniuose puikiai pažino Sąjungos "Dainavos" Įstei
gėją Joną Malaišką, dauguma iš jų Kartu dirbo, bendra - 
vo. Tiesa,daug iš bendradarbių jau paliko mus, bet dar 
daug yra gyvų liudininkų, tik kai kurie yra pakeitę savo 
gyvenvietes. Tačiau Gaulių šeima, Kuri tikrai buvo ta am
žinai negęstanti lietuviškos meilės liepsna tebegyvena Rio 
de Janeiro. Tiems, Kurie užmiršo apie ŠĮ laikotarpi,arba 
nenori prisiminti, dėl man nesuprantamų priežasčių, pa
teiksiu keletą autentiškų faktų:

1946 metų pabaigoje atvyko muzikas Jonas Malaiška 
su šeima ir apsigyveno Rio de Janeiro mieste. Pradžia 
nebuvo lengva. Neįprastas karštis sunkino ir taip jau ne
lengvas gyvenimo sąlygas. Tačiau jaunystė ir pasiryžimas 
viską nugali. Kolonija nedidelė. Iš senesnės kartos lietu
vių, jaunimo yra ir dauguma gražiai kalbėjo lietuviškai.

Pirmosios Kalėdos Brazilijoje. Kun. Janilionis prisi
kalbino J. Malaišką suorganizuoti chorą, nors bažnyčioj 
pagiedoti. Norinčių atsiranda; kadangi laikas labai trum 
pas, tai paruošiamos tik bažnytinės-'kalėdinės giesmės . 
Ir kada, po daugelio metų suskamba bažnyčioje "Pulkim 
ant kelių" , ne vienam nurieda ašara per skruostus. Le
dai prlaužti. Susidaro entuziastų grupelė ir nutaria Įsteig
ti naują lietuvių sąjungą./Kilus n Pas. Karui, bet koks 

I

tas laukinis pagonis davęs Lenkijai garsiąją Jogailaičių 
dinastiją, kurio palikuonys savo krauju susigiminiavo be
maž su visomis Europos garsių šeimų giminėmis, kuni - 
gaikščiais ir net karaliais.

Lenkijos karalius- Sv.Kazimiero 
tėvas

Vienas iš Jogailos sūnų,Kazimieras, 13 m. jaunuolis 
buvo išsiųstas Į Lietuvą- Vilnių. Su šiuo nepilnamečiu Jo
gailos sūnum i žygiavo 2.000 geriausių lenk;: apmokamų 
karių su gurguolėmis. Artėjant prie Vilniaus, jie buvo ne
ramūs. Jų šnipai pranešė, kad Lietuvos bajorai reiškia ne
pasitenkinimą prieš atvykstančius. Pirmas susitikimas Į- 
vyko prie Svisločios. Į susitikimą su Kazimieru atvyko 
iš Gardino Mikalojus Žigimantaitis ir kiti Lietuvos didi - 
kai. Vilniuje jaunas Jogailos sūnus Kazimieras buvo su - 
tiktas su nuoširdžiu džiaugsmu.

Lietuvos didikai ir bajorai bei kitų luomų atstovai , 
norėdami lenkams parodyti savo savistovumą ir nepriklau
somybę, slaptai pasiruošė ir 1440.6.29 d. paskelbė, kad 
jie jauną Jogailos sūnų Kazimierą išrinko Lietuvos Di - 
džiuoju Kunigaikščiu. Lenkų protestai neturėjo jau jokios 
reikšmės. Ar Jogailos sūnus Kazimieras iš anksto apie 
tai žinojo, nėra tiksliai žinoma.

Išrinktas Didžiuoju Lietuvos Kunigaikščiu, savo lenkų 
palydovus apdovanojęs, pats prisitaikė prie lietuviškųjų pa
pročių.

Nors dar labai jaunas, sugebėjo pagerinti Lietuvos 
padėtį. Buvo priimtas su džiaugsmu, tačiau buvo ir nepa - 
tenkintų, kurie bandė padaryti prieš jĮ kelis pasikėsinimus.

Kazimieras Jogailaitis,būdamas kelis metus Lietuvo
je, savo tėvo Jogailos tėviškėje, pamilo tą Kraštą, išmoko 
lietuviškai ir išmoko iš savo tėvo Jogailos - dažnai lenkų 
vadinamo "egytry litwin” /gudrus lietuvis/ - politikos.

Netikėtai, 1444 m. lapkričiolO d. jo vyresnysis brolis 
Vladisl ovas, LenKi jos-Vengr i jos Karalius, žuvo Kovoje 
su turkais prie Varnos. Vėliau jis buvo vadinamas Vla
dislovas Varnietis. Tai p Lenkija liko be karaliaus. Ją 
laikinai valdė taryba.su Kuria vysKupas Olesnicki’s ma
žai skaitėsi. NepatenKinti LenKijos ponai Į Karaliaus sos
tą siūlė Kviesti jauną Jogailos sūnų, Kuris tuo metu buvo 
Lietuvoje. Iš tikrųjų, Kazimierui pagal paveldėjimo teisę, 
ta privilegija priklausė.

Į Lietuvą pas Kazimierą atvyKo iš LenKijos 4 išrink
ti at stovai: MiKolaj Chrzastowski, Piotr Szamolulski, Piot: 
OporowsKi ir Mikolaj Czarnocki, Kurie žuvusio Vladisl ovo 
jaunesni broli Kazimierą prikalbinėjo grĮžti Į Lenkiją ir 
užimti brolio sostą. / bus daugiau /

ŽINIOS- Šio Paulo. 10-12-1949

’’□AINAVOS" steigėjai, sudarę pirmąją val
dybą: Antanas Gaulia (nesenai išvykęs į Australiją), 
Bronė Malaiškienė, Jonas Malaiška, stovi: Vytas Stri
maitis, Kazimieras Gaulia, Albertas Šiukšta. Trūksta 

Onos Laskauskienės, vicepirmininkės 

svetimšalių organizacijų ar sąjungų veikimas valdžios po
tvarkiais buvo sulaikytas visam karo metui. Veikusi lie
tuvių sąjunga "VILNIS" nebuvo atgaivinta/. Nugalėjus 
visas kliūtis 1948 spalio mėn.31 d. Liet uvių sąjunga "Dai
nava" yra legalizuojama brazilų Įstaigose. Pir - 
mininkas - Jonas Malaiška, nariai- Ona Laskauskas.An - 
tanas Gaulia,Kazys Gaulia;Revizijos komisijon Įeina Bro
nė Malaiškienė, Vytautas Strimaitis, Albertas Šiukšta. 
/Visi dabar gyvena Kanadoje/. Dėl laiko stokos Jonui Ma- 
laiškai atsisakius nuo pirmininko pareigų, 1951 kovo 4 d. 
"Dainavos" valdyba buvo perrinkta ir sudaryta nauja vai - 
dyba, kurion Įėjo:Stasys Kumpis,-pirmininkas; nariai -Ig
nas Dubauskas,Stasys Jaseliūnas,Klemensas Martinkus, 
Jonas Pelanis;Revizijos komisija: Jonas Ernestas Petrai
tis /gyvena Rio/, Jonas Zaidys/gyvena Rio/, Danguolė 
Strimaitytė.

Po metų, 1952 m. balandžio mėn.2O d. ,atsistatydinus 
esamai valdybai, per visuotini susirinkimą, vienbalsiai 
vėl buvo išrinktas Jonas Malaiška-pirmininKas, nariai- 
Klemensas Martinkus, Vytautas Strimaitis,Antanas Gau
lia, Kazimieras Gaulia. Revizijos Komisija:Stasys Jase
liūnas, Jonas Pelanis, Stasys Kumpis. ŠĮ Kartą Jonas Ma- 
laišKa pirmininkavo iki 1953 m. rugpjūčio mėn. ; po to 
perleido savo pareigas vice-pirmininKui Klemensui Mar- 
tinKui, nes pats su šeima persikėlė gyventi Į Montreal! - 
Kanadą. / bus daugiau /
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
KĄ MATYSIME STRATFORDE 1984-JŲ VASARĄ?

ALGIMANTO MACKAUS KNYGŲ LEIDIMO FONDAS

AAA
AM & M PUBLICATIONS 

c/o Gintautas Vėžys 
7338 South Sacramento Avenue 

Chicago, Illinois 60629

Alfonsas NAKAS

STRATFORD o FESTIVALYJE - Scena is THE COUNTRY WIFE .autorius W.Wycherley, režisorius 
R.Cottrell,scenovaizdis—Desmond Heeley,muzika R.Pannell. Apšvietimą tvarko H.Frehner.

Iš kairės— Edward ATIFN7A—Sir Jasper F 
Fidget,Patricia CONOLLY— Lady Fidget 
Cedric SMITH —Horner

Nuotrauka Robert C-Ragsdal

1984

Malonus lietuviškos knygos bičiuli,

Plėsdami mūsų fondo knygų leidimą, siekiame prisitraukti kuo daugiausiai narių iš 
lietuviškos visuomenės tarpo, kuriems rūpi lietuviška knyga, jos tolimesnis išlaikymas ir 
ateitis. Didėjant leidžiamų knygų skaičiui ir kylant spausdinimo išlaidoms, norime 
praplėsti pastovių skaitytojų tinklą, kurie savo įnašais padengtų dalį knygų leidimo 
išlaidų.

1983 m. išleidome Petro Melniko romaną ,,Pakirsta šaka , Kosto Ostrausko dramą 
,,Gundymai” ir du Jono Švedo gaidų sąsiuvinius. Viso jau išleidome 48 knygas iš kurių 
dvylika premijuotos įvairiomis premijomis, šiais metais fondas leidžia Alfonso Nykos- 
Niliūno verstas Vergilijaus ,,Georgikas”, Algimanto Mackaus eilėraščius, Petro Klimo 
dienoraštį iš Lietuvos kūrimosi laikų ir Jono švedo gaidų sąsiuvinį.

Kiekvienas asmuo skiriąs į metus $25.00 knygų leidimui bus laikomas fondo nariu, 
gaus veltui populiarią, liuksusinę Antano Gustaičio knygą ,,Saulės šermenys jr jam 
automatiškai bus siunčiami naujai pasirodantys fondo leidiniai.

Jei metų bėgyje knygų bus išleista mažiau negu už 25 dolerius, tai kiekvienas fondo 
narys turi teisę pasirinkti ankstyvesnių fondo leidinių už likusią sumą arba nusirašyti tą 
sumą nuo mokesčių naudojant Tax Id. No. 36-2916315.

Tad kviečiame ir jus prisidėti prie mūsų darbo, užpildyti žemiau pridėtą atkarpą ir su 
pirmu įnašu grąžinti nurodytu adresu.

Jūsų patogumui pridedatne užsakymo lapą su knygų sąrašu ir kainomis.
Taip pat siūlome įsigyti ir kitų leidyklų knygų pagal pridėtą sąrašą. Bet primenam, 

kad kitų leidyklų leidiniai neįeina į $25.00 AMKL Fondo įnašo privilegijas.

Fondo vedėjas

AM & M PUBLICATIONS 
c/o Gintautas Vėžys
7338 South Sacramento Avenue 
Chicago, Illinois 60629

Prašau mane laikyti Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo nariu. Siunčiu pilną 1984 
metų įnašą, $25.00.

BIRŽELIO 1O dieną Ontario Stratforde prasidės jau 
32- sis festivalio sezonas, Kuris tęsis iki rudens. Pats lai
kas su artėjančios vasaros programa susipažinti.

Festivalio teatre numatyta statyti penkis veikalus. Čia 
didžiausia duoklė teikiama Villiam’o Shakespeare dra - 
mom, statant net keturias tROMEO & JULIET, A MID 
SUMMER NIGHT'S DREAM, THE MERCHANT OF VENICE 
ir LOVE'S LABOUR'S LOST. Penktasis veikalas - Mol
jere'o TARTUFFE.

Avon teatro repertuare irgi penki veikalai. Sezoną 
birželio 11 d. šis teatras pradės Gilberto ir Sullivano ope
rete IOLANTHE. Seks jau pereitą vasarą statyta tų pačių 
autorių operetė THE GONDOLIERS , o paskutines dvi va - 
sąrąs su didžiausiu pasisekimu statyta ir nufilmuota tre
čioji minimų autorių operetė THE MIKADO. Pažymėtina , 
kad visų trijų miuziklų režisierius ir choreografas-Brian 
MacDonald, savo srities pasaulinio garso specialistas. 
Dvi "rimtos" dramos Avon scenoje atsiras tik rugsėjo mė
nesi- Tai Tennessee Williams A STREETCAR NAMED DE
SIRE ir Terence Rattigan'o SEPARATE TABLES .

Third Stage teatre tuo tarpu ruošiamasi statyti tik 
vieną veikalą, Samuelio Beckett'o WAITING FOR GODOT.

Be įvardintų veikalų, sezono metu jvyks keturi muzi
kos koncertai, bet jų atlikėjai tuo tarpu dar neskelbiami .

Jau treti metai Festivalio meno vadovo /Artistic Di
rector/ pareigas eina John Hirsch. Šio 1984 m. sezono 
metu jis režisuoja porą veikalų. Tarp kitų režisierių ma
tome Stratfordo lankytojams gerai pažįstamą Michael 
I angliam, o taip pat Peter Dews, Mark Lamos,David Wil
liams ir kelis padėjėjus.

Seminarai
/ pabaiga/

L. Dobilas

Pažįstu ir daugiau
tokių, kurie, vargšeliai, namuose pasistumdę, atidavė dū
šelę Viešpačiui ir metelių visų neištraukę pensini ūkauda
mi.

- Perdaug tragiškai mielas, nušvietė i'. vįnau.kad nėra 
lengva, bet ir taip baisiai jau neatrodo'.

- Priklauso nuo daugelio aplinkybių. Kai kuriems dar 
blogiau atsitinka, - tęsė toliau nepatenkintas pensininkas. 
- Mano geras pažįstamas, priešais gatvę kaimynas. Čia 
gimęs ir užaugęs, pilnas šio krašto žmogus, nuoširdžiai 
man kartą pasakojo, kad jo atleidimas į pensiją vos į sa- 
vižudystę neįvarė. Bendrai, labai tylus žmogelis, bet po 
stikliuko Kalba daugiau negu reikia. Kartą atėjęs pas ma
ne nupasakojo, kad jau buvo beeinąs nusiskandinti ir tik 
vienas jaunas valkata jį išgelbėjęs. Nuėjęs žmogus ant 
tilto ,su žmonele susikivirčijęs. Nutarė šokti nuo tilto, 
ir gana. Pirmiau išbandymui numetęs kepurę. Ilgai 
ji skraidžiojo, kol pasiekė vandenį. Jau norėjęs ir švarką 
mesti, taip lengviau per tilto užtvarą perlipti, - bet, Kur 
buvęs, prie jo priėjęs jaunas, apdriskęs valkata ir pa - 
prašęs,kad švarko į upę nemestų, o jam atiduotų. Pažiū
rėjau, - sako Kaimynas, -į tą nudriskusį žmogelį ir atida
viau jam švarką. Žmogus labai padėkojęs ir galų gale pa- 
Klausęs, kodėl jis tą švarką ir kepurę norėjęs mesti į upę. 
Aš jam tiesiai pasakiau, kad greitai ir pats šoksiu į tą^u- 
pę. Jis Kreivai į mane pažiūrėjęs, sako:"Labai aukštai , 
ir toks ledinis vanduo, tikriausiai gyvas neišplauktum". Ir 
nenoriu gyvas išplaukti, - pasakiu jam. Tai jis sako, jei 
taip, tai turinti būti labai svarbi priežastis.

Laiko turėjau,tai išsipasakojau visą istoriją. O jis - 
visai atvirai man: "Įvairių dalykų esu girdėjęs.Galima su
tikti, Kad žmogus nori savo gyvenimą užbaigti, bet, Kada 
tiek dirbęs ir užsidirbęs gerą pensiją, nori ją Kokiam 
ten didžiapilviui palikti už nieką,tai dar negirdėjau". Ži
nok, žmogeli, tavo palikta žmonelė vargs , o tu ne jai, o 
tam pilvūzui savo pensiją atiduosi. . ." Kaip su veidrodžiu 
apšvietė niano protą'. Daviau tam nudyžusiam bernui prie
do prie švarko dar dešimtį dolerių ir laimingas su tuo
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Pavardė

Adresas

Aktorių žvaigždyne randame pasaulinio,ar bent Siau
rės Amerikos garso pasiekusius:Brian Bedford,Richard 
Monette, Patricia Conolly, Graeme Campbell, Domini 
Blythe,Edward Atienza, Pat Galloway, John Neville,Rose
mary Dunsmore, Nicholas Pennell, Lewis Gordon, Stephen 
Russell, Merwyn Blake, Mary Haney,Diego Matamoros , 
tik keliolika greitosiomis iš pirmųjų pranešimų spaudai 
parankiojus. Toli gražu, neišminėjau visų didžiųjų , ne
kalbant apie aktorius, Kurie anksčiau Stratforde nevaidi
nę, tad man nepažįstami. Kaip kiekviename sezone, ir a- 
teinančią vasarą vienaip ar kitaip scenoje reikšis apie 
šimtą, gal Kiek ir daugiau , aktorių.

Agentūrų, platinančių Stratfordo festivalio bilietus , 
yra Toronte, Montrealyje, Londone, Windsore ir dar Ke - 
liuose Kanados miestuose. JAV bilietai pardavinėjami 
Detroite ir,rodos,Chicagoje. Dėl bilietų ir Kitos informa
cijos galima skambinti iš Toronto ,tel/416/ 363-4471;iš 
Detroito.tel./313/ 964-4668. Bet už vis geriausia, ypač 
tiems, kurie planuoja keletą kartų Stratfordą vasaros me
tu lankyti, Įsigyti sezono programos brošiūrą. Ji atsiun - 
čiama veltui, parašius laiškelį šiuo adresu:

Publicity Department, Festival Theatre
Stratford,Ontario, V CANADA N5A 6V2, arba 

paskambinus telefonu /519/ 271-4040.
Nepaisant dramos teatrams sunkių laikų, Stratfordo 

festivalis dar gyvas ir kiekvieną vasarą daug džiaugsmo 
teikia daugiau Kaip pusei milijono lankytojų.

geru patarimu grįžau prie žmonelės. "

Atsiliepė Kitas pensininkas .stovėjęs prie durų:"Vi- 
sokių žmonių gyvenime galima sutlikti. . . Bet norėtume a- 
pie ką rimtesnio, kaip - Koks bus tas, kuris atėjo Į rau - 
donojo "caro" vietą?

Atsakė tiesiosios politinės linijos srities žinovas:
- Juk tie bolševikų vadai yra tik šiaudiniai maneke - 

nai, pastatyti paradams ir Kitiems tokiems reikalams, kad 
žmones mulkintų ir pasauliui parodytų. Kas , jūs galvoja
te, - tas iškamšas renka?

Visi tylėjo. Pranešėjas, dar kiek palaukęs,tęsė toliau:
- Ogi New York'o, Londono ir Ottawos-Paryziaus 

ašis.Kitaip pasakius, pasaulinė konspiracija sudaryti vie
nai pasaulio tautai'.

Daug kas prašė balso, atsakyti į tą paskutinį teigimą, 
bet deja,pranešėjas pareiškė,kad šį kartą bus be komen
tarų. Kažkas kitas uždavė klausimą:

-Ant kokių pagrindų susikūrė rusų bolševizmas? Ko 
tylite, pareikškite savo nuomones'.

Ir pats tęsė :" Jis sukurtas ant Senojo Testamento 
sekėjų smegenų, mūsų šiaurės kaimynų aštrių durtuvų 
ir ruselių kvailų galvų.Dėl to ir komentarų neturiu.

Tą pačią dieną politinį dabarties susikočiojimą dėstė 
ir aštriosios su lenktais posūkiais politinės srovės spe
cialistas. Rankų judesiais išvesdamas,tvirtino,kad reikia 
tikėtis visiškos čia ir Amerikoje bedarbės. Ketvirtojo pa
saulio Kūrėjai visą šio Krašto industriją perkelsiantys Į 
pigios darbo jėgos kraštus ir čia likusią pramonę į mil
tus sutrins. O Kada vanduo drumstas,lengvai surankios 
žuvis ir savo tikslus atsieks

- Tai matote,gerbiamieji, nors skaudi žinia,bet turiu 
priminti, kad galima būti; tam žiauriam netikėtumui tinka
mai pasiruošti.

Daugelis sunkiai atsiduso, Kiti stačiokiškai išdrožė:
- Išplovos, visai neįdomi tema. Jau nebedirbame,kam 

tas ašaras lieti dėl kitų, tegu rauda, kam'pilvą skauda. . .
Taip tą dieną politivnis švietimas buvo atidėtas kitai 

politinei sesijai.

Zip Code ............................

Archeologinių naujovių dėstytojas buvo Kiek pa vėla - 
vęs,bet skubiai apdalinęs moteris saldainiais, po to su vi
sais pasisveikinęs, ir visiems nutilus, pradėjo:

- Mieli klausytojai, primenu, kad esu pasiryžęs senas 
teorijas apie akmenų atsiradimą šiame krašte griežtai 
atmesti ir pilnai įrodyti, kad yra buvę visai priešingai. Ty
rinėjęs ištisus trisdešimt metelių, priėjau išvados,kad jie 
nėra ir negali būti čia atnešti Kokio ten ledyno. Va, šitaip, 
/su abejomis rankomis iš viršaus leisdamas jas žemyn/ 
atsviedė iš erdvės nežinoma ranka, mesdama juos Kaip kad 
mūsų ūkininkai rugius Į dirvą. Tik pažiūrėkite- jie visi 
Įstrigę Į žemę ta pačia Kryptimi, visi iš šiaurės vakarų 
pusės atlėkę, tam tikru Kampu. Jei norite įsitikinti, galite 
atkasti ir patys pamatysite, žinoma,reikia Kasti giliai , 
Kur atmosfera jiems žalos nėra padariusi.

Niekas taip giliai Kasti nepasižadėjo ir dar mintyse 
apie tą Keistą sėjėją buvo paskendę , kai tylą nutraukė 
stiprus plojimas iš Kampo:"Pirmą kartą girdžiu-taip tei
singai pasakyta'. Daug kartų dar mažas būdamas rišau 
klausimą, Kodėl tie aukštai plaukiantieji debesys taip sky
lėmis subadyti. Dabar tikrai paaiškėjo man,Kad čia ir bus 
darbas tų Krintančių sunkių akmenų. Pirma teorija tokia 
neabejotina ir taip su pavyzdžiais paremta, " - baigė lai
mingas pritarėjas. Tokiu staigiu išsišokimu nustebinti , 
visi tylėjo. Kiek palaukus dar vienas iš šalies atsidusęs 
pamažu pridėjo: "Nejuokais tuos debesis tie nelabieji ak
menys be reikalo sutaršė. . . "

lektorius numojo liūdnai ranka ir pasakė:
- Reiškia, mano pranešimas nesuprastas, kaip žirniai 

nuo sienos atšoko. Visokių yra, visokių reikia.
Klausytojai tą teoriją dar ilgai tarpusavyje gvildeno 

ir visokias prielaidas darė, bet vienos nuomonės vistieK 
nepriėjo. Greičiausiai , mintys, Kaip sakė lektorius, atsi
mušė, Kaip nuo sienos.

Tą dieną paskutiniame seminaro punkte liko akivaiz
dus parodymas, manau visiems žinomo gabaus išradėjo, to 
paties, Kuris kiek anksčiau Floridoje į parodą buvo išsta
tęs apvalius, ant vandens namelius. Tuos pačius, kuriais 
gali važinėti ir po vandenis plaukioti.

ŠĮ kartą jis išskleidė diskusijoms ir draugiškam įver
tinimui jo visai naują išradimą, pavadintą "Skrajojantis 
garažas". Miniatiūrinį pavyzdį čia pat ant bibliotekos sta
lo pademonstravo. Nesupraskite manęs Klaidingai, - skra
jojantis garažas, pats motoro neturės ir vienas skraidyti 
negalės, bet jį nusivežęs, gali savo pastatytą automobilį 
apdengti ir vaikščioti sau kaip ponas, nes mašina garaže 
ilsėsis saugi, nuo lietaus, vėjo ar sniego. Baigdamas de
monstraciją ir juokdamasis pridėjo, kad jei taip pasitaikytų 
labai smulkių iš debesų akmenėlių lietus ir nuo to mašina 
būtų apsaugota. Juokas juoku, bet išradimai tai tikrai Ke
lia mūsų Kultūrą.

Apžiūrėjus , prieita išvados, Kad visais atžvilgiais tin 
Kamas ir geras naujas išradimas. Tikimasi greitai sulauK 
ti ir masinės produkcijos. Kaina, palyginant, labai maža. 
Kiek girdėjau, ji suksis tik šiek tiek virš dviejų šimtukų 
Kanados valiuta. Lietuviams galima tikėtis dar geresnės 
nuolaidos, čia jau buvo keletas pirkėjų,bet išradėjas pi
nigų nepriėmė, nes tą reikalą buvo perdavęs savo sekreto
rei, kurios šio seminaro metu nebuvo.

Religiniai ir meilės reikalai dėl laiko trūkumo buvo 
atidėti kitiems seminarams. Kiek teko girdėti, tikimasi 
sulaukti ir specialios paskaitos,kaip iš žmogaus veido 
raukšlių lengvai atspėjama praeitis ir ateitis. Klausyto - 
jams pageidaujant, bus Įvedamas ir jumoro atgaivinantis 
skyrelis. Viso gero ir šiltų pavasarinių vėjų'.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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NAUJOJI ANTAKALNIO POLIKLINIKA 

e KLAIPĖDOJE vyko tradi
cinis 5-tasis pramoginių šo
kių pasirodymas. Pasirody - 
mams buvo atvykusios šo
kėjų poros iš Maskvos, 
Minsko, Tartu,Rygos ir Kau
no.

VERKIUOSE PAMINĖJO
ISTORIKĄ^ IGNĄ JONYNĄ^

Mokslininkų Rūmuose, 
Verkiuose buvo surengtas 
specialus iškilmingas vaka
ras paminėti prof. Igno Jo
nyno gimimo lOO-tąją su - 
kaktĮ.

Minėjime dalyvavo ir iš 
kitur atvykę lietuviai istori
jos mokslų daktarai.

Minėjimo proga koncerta
vo Mokslų Akademijos miš
rus Liaudies Choras, kuriam 
vadovauja V. Cetkauskas.

pagilino graikų, hebrajų, ir 
lotynų kalbų žinojimą. Š is 
mokslininkas protestantų 
Kunigas yra išbuvęs Labgu
vos klebonu 22 metus,dirbo 
ir Karaliaučiaus lietuvių pa
rapijoje. Mirė maro epide - 
iriijos metu 1602 m.

Knyga - Jono Bretkūno 
Rinktiniai Raštai , dabar iš
leisti Lietuvoje, skirta 
mokslo reikalams, nepapras
tai svarbus 
šaltinis.

Kalbininkams

7 iemos Žai-• Olimpinėse
dynėse Jugoslavijoje, S ara- 
jeve , biatlono aukso meda
lį laimėjo lietuvis iš Kauno 
Algimantas Šalna.

• Išleista Teofilio TILVY
ČIO populiariausi lyriniai ir 
satyriniai eilėraščiai bei po
emų "Usnyne" ir "Artojėliai" 
ištraukos, Knygoje "Atviras 
Pasikalbėjimas". Vilnius , 
1983 m., 205 psl. ,20.000 
egz.

LIETUVIO SUKURTA FILMĄ 
RODOMA IR MASKVOJE

Turime tikrai daug gabių 
ir darbščių žmonių. Filmų 
režisorius Arūnas Žebriū - 
nas sukūrė 4-rių dalių filmą 
"Turtuolis, vargšas", pa - 
gal amerikiečių rašytojo 
Erwin Show tekstą, kurį spe
cialiai filmai pritaiKė 
Kondrotas.
LENINGRADE PATIKO

T .

DAVĖ LEIDIMĄ^ ATSPAUSDINTI 
SV. KAZIMIERO PAVEIKSLA^

Valdžia susiprato ir pa - 
sieigė gudriai) davė leidimą 
išspausdinti 50.000 tiražu 
Š v. Kazimiero 500 m. mir
ties minėjimo proga, jo pa
veikslą. Paveikslo originalas 
buvo nutapytas gero dailinin
ko tikriausiai Vilniuje pra - 
eito amžiaus pradžioje ar vi
duryje.

DAUGĖJA BUTU VAGIU C. *.
Vilniaus miesto vadina

mas liaudies teismas ap
svarstęs trijų vagių bylą, nu
baudė V. Bucharevą ir S.U- 
čaikiną 5 metams laisvės a- 
tėmimu, atliekant bausmę 
griežto režimo Pataisos 
Darbų Kolonijoje, o R. Si
dabrą - lygtinai 2 metams . 
Pastarasis nutarė pasiskųs
ti Aukščiausiajam Teismui . 
Bylą nagrinėjo iš naujo ir 
kitos sudėties teismas jam 
bausmę padidino. Jis gavo 
4 m. bendro režimo Pataisos 
Darbų Kolonijoje. Jis nuosa
vu automobiliu vežiodavo 
tuos du kriminalistus rusus 
po Lietuvą, o tie plėšdavo 
butus. R. Sidabras pardavi
nėdavo jų vogtus daiktus.

Sidabras, o taip "surūdi
jo" susidėjęs su "pažangios" 
kultūros skelbėjais. . . Ka
žin kodėl iki dabar Krimina
listai baudžiami gana švel
niai, palyginant su sąžinės 
laisvės kaliniais.

Atsarga žmogų apsaugoja, 
atsarga-tai ateitĮ numatan
čio asmens priemonė .A tsar- 
gus pensininkas turi su
sitaupęs pinigų senatvės nu
matomoms ir nenumato - 
moms išlaidoms padengti. 
Gerai yra, Kai verslininkas 
turi atsargos Kapitalo neti
kėtiems nuostoliams padeng
ti. Argi gali būti valstybė 
.saugi, jei ji neturi atsargos 
Karių, Kurie yra būtini , su- 
siKompliKavus tarptautinei 
padėčiai.

Senovėje daugelis valsty
bių turėdavo atsarginius ja -e.

IŠLEISTI JONO BRETKŪNO 
RAŠTAI

Jonas Bretkūnas yra reikš
mingiausias 16-tojo a. Mažo - 
sios Lietuvos rašytojas. Jis 
buvo pats išleidęs evangeli
jų aiškinimą"Postilę", mal
daknygę, didelį giesmyną. Ki
tas jo darbas, trukęs 1O- tį 
metų- Šventraščio vertimas 
Į lietuvių kalbą-buvo išsau
gotas Karaliaučiaus Univer
sitete ir dabar originalas 
randasi V. Vokietijos Goe - 
tingeno Universitete

Jonas Bretkūnas Kalbė
jo gerai lietuviškai, prūsiš- 
Kai ir Kuršiškai. Teologiją 
ir filosofiją studijavo Vo -

KAUNO PANTOMIMA
Kauno Dramos Teatro 

PantomimosGrupė, vadovau
jama K. Adomaičio,gastro
liavo Leningrade su 7 spek
takliais. Programa pavadin
ta "Pa veikslai", naudojant 
gabaus, mirusio grafiko S - 
Krasausko darbais, suKėlė 
ypatingą publikos dėmesį sa
vo naujoviškumu ir geru iš
pildymu .

AVIACIJOS VETERANAI
Prie Lietuvos Aviacijos 

S porto Federacijos įsisteigė 
Aviacijos Veteranų Komite
tas. Jis subūrė vyresnės 
Kartos asmenis, sulaukusius 
50 m. amžiaus, kurie dirbo

vų sandėlius ištikus neder - 
liui ar badmečiaui. Lietuvoje 
tokie atsarginiai sandėliai .- 
svirnai buvo užsilikę iKi20 - 
to amžiaus pradžios. Nūnai 
socialinis aprūpinimas da - 
ro nebereikalingu tokių san - 
dėlių laikymą, nors nepri - 
klausomybės laikais buvo 
pastatytididžiuliai javų san - 
dėliai - vadinami /eleva
toriais /Kaune,š iauliuose/ , 
Kurių betgi tikslas buvo 
Skirtingas nuo anų senovinių 
atsarginių sandėlių. čia 
grūdai buvo laikomi, džiovi
nami, valomi, rūšiuojami ir 
gal eksportuojami.

Ar piniginės atsargos- 
santaupos ir maisto atsargos

kietijos Universitetuose, Kur aviacijos srityje.

TRAKU ŠTAI GARBINGA PILIS...
Trakai ir jų pilys 14 a. antroje pusėje ir 15 a. pirmoje 

pusėje buvo reikšmingų istorinių įvykių liudininkės. Čia 
lankėsi Romos imperatorius Zigmanfas, Čekijos ir Lenki
jos karaliai,Graikijos imperatoriaus pasiuntiniai, MasK- 
vos.Riazanės ir Tvėrės kunigaikščiai, Vytauto ginčo su 
Ordinu arbitras Benediktas Makra,Kryžiuočių bei Livoni 
jos Ordino diplomatai ir kt.

/Iš "Trakų salos pilis", St. Mikulionis/

11 DIENŲ
GEGUŽĖS 15

273-7544
523-9977

489 -3693
522-8392

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

į AA CENTRINĖS ;
Montreal
Ottawa
Toronto
Hamilton
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

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

1984. IV.5

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2S48 ( namu ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768—9606 ;

JONUI R.: 337-8637

S

trapiais. Ne visos žmonos,

VE/OROO^M

ro 
ypač vyresnio amžiaus,yra 
pratusios paklausyti savo 
vyrų patarimų, ypač maisto 
atžvilgiu.Kiek kartų raginau 
žmoną gerti pieną, vartoti 
daugiau varškės ir kitų pie
no produktų.Atsakymas buvo 
trumpas:" Man neskanu, ne
patinka”. Aš pats Kiekvieną 
dieną išgeriu po vieną stik
linę pieno, vartoju ricotta 
sūrj ir paprastą varškę , 
varškėčių virtinius ir dar 
kasdien 1 maistą Įpilu vieną 
arbatinį šaukštuką Kaulų mil- 
tų/bone meal powder/, ir to
dėl turiu stiprius kaulus , 
nors jau tik porą metų be-

ATSARGA GĖDOS NEDARO

garantuoja pavienio asmens 
sveikatingumą? Nebūtinai . 
Neretai atsitinka, kad Į se
natvę viskuo apsirūpinęs bei 
susitvarkęs, pasigenda svei
katos. Jai sušlubavus, nebe - 
mieli pasidaro ir aukso Kal
nai, jei tokius turėtum. Daž-trūKsta iKi 90 metų, 
nas mūsų perdaug pasitiki 
gydytojų bei ligoninių suge - 
bėjimu pagydyti ar palaiky - 
ti pašlijusią sveikatą. Bet 
nereikia laukti , kol sveika - 
ta subraškės. Reikia rasti 
apsaugos priemones, Kurios 
neleistų sveikatai pakrypti . 
Tokia sveikatingumo atsar -

ganizmui neabejotinai kenkia. 
Kaip sakoma, lašas po lašo 
ir akmeni pratašo.

Jei atsarga gėdos nedaro, 
tai neatsargus nuodų varto
jimas protingam žmogui tik
rai gėdą daro. Ką nerūkytum, 
ar tabaką, ar kanapes, kad ir 
ne po daug,-vis vien svei - 
katingumui iškyla problemos 
su laiku. Ar tai žmogus, sa
vęs ne nuodydamas / ypač , 
jei vartojami vad."dopai"/, 
negali išlaikyti dvasinės lyg
svaros ir būti laimingas ? 
Labiausiai paplitę nuodai-tai 
alkoholis. Daug tūkstančių 
žmonių kasmet užsimuša au
tomobilių avarijose vien dėl 
alkoholio vartojimo. Kolis di
delis neatsargumas gertiPo operacijos/Įdėta me

talo į nulaužto Kaulo vietą/, nuodingą alkoholi, kuris ne 
mano žmona, neraginama , 
Kasdien būtinai išgeria vie
ną, o Kartais ir daugiau, 
stiKlinę pieno, vartoja jogur
tą, varškę ir dar ima po 
2 piliules kasdien 
Kaulų miltų. Geriau vėliau ,

troškulį ramina, bet atneša 
visokiausias nelaimes pavie
niams asmenims ir ypač 
šeimoms. Padejuojame, kad 
Lietuvoje tragiškai paplito 

minėtų alkoholizmas. Bet ar nėra 
gana daug jų ir Amerikoje ,

ga niekam gėdos nedaro.
Privalu Kiekvienam asme

niškai pasirūpinti atsargos 
priemonėmis, Kad neatsilan- 
Kytų netikėtas ir nelauktas 
svečias- liga, š tai ryškus 
pavyzdys. Mano žmona svei
ka, beveik niekuomet nesir
gusi, dar porą metų iKi pen
sijos amžiaus, staiga, lanky
dama Krautuves, parvirto, 
ir nebepajėgė atsistoti: lū - 
žo šlaunies kaulas. Esu už 
ją gerokai vyresnis, ir man 
pasitaiko, nors labai retai , 
sugriūti, bet mano kaulai ne- 
lūžta. Vyresnio amžiaus as
menim, ypatingai moterims , 
maiste kalkių trūkumas, nu
silpnina Kaulus ir juos pada-

kad ir po operacijos, negu 
niekuomet. Tų kaulų lūžimų, 
ypač vyresnio amžiaus žmo
nėms, pasitaiko ne taip ma
žai ir mūsų apylinkėse.

Tvirta valia ir gera nuo
taika gydo žmogų, ir jam ne
daro gėdos atsarga,ypač at
sisakant kenksmingų maiti
nimosi papročių. Toks nekal
tas gėrimas, kai kava,dau - 
gelio neapgalvotai ir gausiai 
vartojamas. Kava,dargi iš
valyta nuo kafeino/ decoffi- 
nated / yra kenksminga dėl 
chemikalų, kuriais kafeinas 
išvalomas.Gal viena ar pora
puodukų Kavos per d ieną daug 
žalos organizmui ir nepada
ro, bet vartojant Kavos dau - 
giau ir per ilgesnį laiką, y-

ir taipgi mūsų išeivių tarpe? 
Sakoma, kaip tu svečia pa
vaišinsi, jeigu nepasiūlysi 
"čerkutės". Toks gana pa
žangus Kunigas Š vagždys/bu- 
vęs Brockton'o vienuolyno 
kapelionas,dabar miręs / , 
man pas jį atsilankius, pa
klausė, kokio gėrimo aš no
rėčiau. Atsakiau,kad aš gal 
jau apsieisiu be alkoholinių 
nuodų vartojimo. Štai kaip 
esti dažniausiai Įvairiau - 
siuose pobūviuose:yra baras 
yra girtuokliavimas, o mes 
dejuojame, kad Lietuvoje be 
saiko girtaujama.

Atsarga gėdos nedaro.At
sarga tai nėra bailumas. Tai 
yra savo sveikatos apsauga , 
panaudojant protą, valią ir

Simon Travel
nauju pavadinimu

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 
LIETUVOJE

RUGSĖJO 4

pač jei dar papildomai ge
riama čoca /ar pepsi/, or-

ryžtingumą.
J.Valiūnas

SU GIMINĖMIS
LIEPOS 
LIEPOS 
LIEPOS

VIENOS SAVAITĖS lTeP^^O

13 DIENŲ
GEGUŽES 21
GEGUŽĖS 29
BIRŽELIO 27

4
12
26

21

RUGPJŪČIO 9 
SPALIO 2 
GRUODŽIO 19

RUGSĖJO 10 
SPALIO 2

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis 
Kelionės lydimos patyrusiu vadovų.

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausių patarnavimų:
• sutvarkant dokumentus iškvietimui
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą,finansinę, paramą, 

greitųir labai naudingą,giminėms Lietuvoje palikimų,,sutvarkymų-
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR
MONTREALYJE ATSTOVAS LIUDAS STANKEVIČIUS

Tel. (514) 669-8834
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

1984 metų 
EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ

GEGUŽĖS 10 d. ir BIRŽELIO 28 d.

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU

- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

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

KELIONĖS LĖKTUVU I MIAMI $ 275.- 
________s Į PARYŽIŲ $ 588. -_________

Kelionių reikalais kreiptis;

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

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

5 psL



Taupyk ir skolinkis morrtreal
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8%% už 90 dienu term, indei. 
8%% už 6 mėn. term, indėlius
9 % už 1 metu term, indėlius 
9%% uf 2 metų term, indei. 
9'/2% už 3 metų term, indėlius
10 % už pensijų planų 
9 % už namų plana,
8 % už specialia taup. s—to 
7Vt%\ už taupymo s—tas
6 % už čekių s—tas (dep.)

IMA:
S už asm. paskolos nuo 11 ’/2 %
Z už nekilnojamo turto paskol. 

(mortqaqes) :
S su nekeičiamu nuošimčiu

1 metu ................10%%
2 metų ..i.;;;;;;;.; 11 %
3 metų 12 %
( fixed rote)■■ . —

Z su keičiamu nuošimčiu
E 1, 2 ai 3 metų..; 9 % % 

(variable rate)
KADAISE ... "Nepriklausomos Lietuvos ’’ baliuje ...

A + A
ERTAI SULMISTRAITEI - MARTINAITIENEI 

mirus,
jos vyra JONĄ, tėvus Oną ir Mykolą, ŠULMISTRUS , 
seserį Leną LEIPIENĘ, ir brolį JONAC su Šeimo
mis giliai užjaučiame —

Rūta LUKOŠEVIČIENĖ 
ir ŠEIMA

AK TY VAĮ y[R Š_ 38_ MILI JONU DOL E R HJ 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $ 2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokomas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos poskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgičioi.

• TOLIUŠIS Kostas,JONE
LIS Albertas grĮžo iš malo
nių atostogų Floridoje. Vin
cas KAČERGIUS dar tęsia 
savo atostogas Floridoje.

• ADOMONIAI, Janina ir Jo
nas buvo IšvyKę atostogų 1 
Italiją, kur aplankė Vatikano 
įspūdingą biblioteką .Romą, 
NeapolĮ, Pompėją ir kt.Grį
žo labai patenkinti.

Ruošia laimingus bilietus NL baliuje.KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir treči adien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.- 
nuo 10 v,r. iki 8 v. v.; šeštadieniai s — nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p,. 
(Liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

oston

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

AKTYVAI - VIRŠ 23 MILIJONU

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10—3 = 90 dienų term, indėlius
Antradieniais 10 — 3 E 180—185 d. term, i nd. .

Trečiadieniais uždaryta E Term. ind. 1 metų.........
Ketvirtadieniais 10-8 | Term. ind. 2 metų........
Penktadieniais 10-8 E Term. ind. 3 metų ......
Šeštadieniais 9 — 1 = Pensijų s—tą...............
Sekmadieniais 9—12:30 E Spec. taup. s—ta<........

E Taupomųjų s—ta,..... .
DUODA PASKOLAS: E DepozHų-Čekių s-tq .

Asmenines nuo............11 /2%
MortgiČius nuo . .. 9%%—12%

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIĄ SEKMADIENI AIS 9:30 r.-l v.r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius ik: 100,000 
(75% jkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolos iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir '.elionės čekius 
(travel er s che ques). N ei m ame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairios sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

SKAUTU KAZIUKO MUGĖ
Lietuviai skautai Bostone 

laikosi savo tradicijų ir kas
met surengia Kaziuko Mugę. 
Š iais metais ji vyko kovo 18 
dieną.Dalyvavo skautų ŽAL
GIRIO ir skaučių BALTUOS 
tuntai.

toronto
YRA VASAROS DARBAS 
STUDENTĖMS

Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atosto
gas dirbti lietuvių Senelių 
Namuose, gal i kreipt is "Ma
tulaitis Nursing Home",

... 8'/2% 
... 8%% 
....9 % 
.... 9'zZ4% 
.. 9 %% 
.... 10 %

8 % 
7%%
6 %

Prieš Mugės atidarymą 
vyko iškilmingos abiejų tun
tų sueigos. Jų metu buvo iš
duoti apdovanojimai, pa 
skelbti pakėlimai, duotos 
priesaikos.

Mugę atidarė Atlanto ra
jono skautų vadeiva A polina- 
ras Treinys. Vyko pietūs , 
skautų-skaučių dirbinių pa
roda ir suvaidinta "Raudona 
Kepuraitė".

Visą laiką buvo daug }- 
vairaus amžiaus svečių, vi
si džiaugėsi šiuo skautų 
renginiu ir vyravo linksma 
nuotaika.

Nauju "Žalgirio" tuntinin- 
ku paskirtas Vytautas Jurgė- 
la,pasitraukus 4 metus dir
busiam tuntininkui Gintarui 
Čepui.

MINKU RADIO VALANDĖLĖS 
50 METŲ SUKAKTUVĖS

Balandžio 1 d. , Bosto
ne, Minkų Radijo Valandėlės 
50 metų sukaktuviniame kon
certe su jumoristine prog - 
rama dalyvavo aktorius Vi
talis ŽUKAUSKAS , atvykęs 
iš New YorK'o. Jis laimėjo 
1983 m. Teatro Premiją, ski
riamą LB Kultūros Tarybos.

♦Komp. Jeronimą KAČINS - 
KĄ informacinės medžiagos 
paprašė Britanijos Camb - 
ridge institucija, kuri įra - 
šys j| l Biografinį muzikini 
Centrą.

• MOTINOS DIENOS minė - 
jimas bus gegužės 6 d.Ren
gia LMF Bostono Klubas.

SPAUDOS LAISVĖS 
GRAŽINIMO SUKAKTIS «

Š iemet sueina 80 metų, 
kai buvo atšauktas spaudos 
draudimas Lietuvoje.

1864 m.caristinės Rusijos 
vyriausybė buvo uždraudusi 
spausdinti lietuviškas kny
gas lotyniškomis raidėmis , 
o reikėjo spausdinti tik rų - 
siškomis - cyrilika, kurių 
nei išvaizda, nei ištarimas 
netiko mūsų kalbai.

Žmonės rusiškomis rai -
dėmis spausdintų lietuviškų 
knygų nepirko ir Prūsijoje 
spausdino lietuviškas knygas 
lotyniškomis raidėmis 
slapta gabeno Į Lietuvą.

Tas draudimas buvo at
šauktas 1904 metais- senuo
ju rusišku kalendorium re- 
minatis-balandžio 24, o nau
juoju stiliumi- gegužės 7.

Tiek spaudos draudimas , 
tiek senasis kalendorius bu
vo okupantų primestas Lie
tuvai. Prieš caristinei vy
riausybei okupuojant Lietu -

Thurber Rd. , PUTNAM,Ct. , 
06260.

Putname malonu dirbti , 
nes labai graži gamtos ap
linka

o PRISIKĖLIMO PARAPI
JOJE metines rekolekcijas 
šiais metais praves kun. dr. 
Feliksas Jucevičius, 
BALANDŽIO 8-15 d. d.

ECUr P INSURANCE & 
S# t O Ih C. REAL ESTATE BROKERS

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

Narys of ’’Better Business” Būro

tNSURANC * Namų- Gyvybės

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

V. Bačėnas
1551 Bloor Si. W. 
TORONTO,Om.
M6P IA5

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

Tel. 533-3531

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU !
ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 169 7 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

6 psi.

vą, Lietuvoje galiojo moder
nusis Grigaliaus kalendorius, 
toks, kok} ir mes dabar var
tojame. Senasis kalendorius 
buvo primestas, nes jo lai
kosi provoslavų bažnyčia.

Dabar daug kur rengiama
si prisimini 80 metų sukak - 
tį nuo spaudos draudimo at
šaukimo. Taigi, turėtume vi
si laikytis vakarietiškojo kar- 
lendoriaus spaudos draudi
mo atšaukimo datos:19O4 m. 
GEGUŽĖS mėn. 7 d.

AKTYVUS VYČIAI
Bostono lietuviai Vyčiai 

ir dalyvavo organizuotai su 
vėliavomis Vasario 16 d. mi
nėjime. Jie taip pat iš
kilmingai paminėjo Š v. Kazi
miero 500 m mirties sukak
ti, gausiai dalyvaudami pa
maldose ir paskaitoje. Dau
gumoje Vyties nariai yra ki
lę iš pirmųjų emigrantų, bet 
savo meilės tėvų ir prote - 
vių kraštui ir kultūrai ne
prarado.

JUS SAUGO KANADOS 
TEISIŲ IR PRIVILEGIJŲ 

STATUTAI
PAGRINDINIS MŪSŲ NAUJOSIOS 
KONSTITUCIJOS PUNKTAS YRA 
TEISIŲ IR PRIVILEGIJŲ STATUTAS, 
KURIS RAŠTIŠKAI GARANTUOJA 
TEISE IR LAISVĘ VISIEMS VYRAMS 
IR MOTERIMS, PRIEŠ BET KOKI 
DISKRIMINACINI ELGESĮ. ČIA YRA 
KELETAS PAGR'iNDINIŲ'PRIViLEGIJŲ:

TURI TEISĘ LAISVAI VAŽINĖTI PO 
K R AŠT A-VALSTYBĘ, PASIRINKTI 
GYVENIMO VIETĄ IR UŽSIDIRBTI 
SAVO GYVENIMO IŠLAIKYMĄ, 
BET KURIOJE PROVINCIJOJE.

1 Pagrindinės 
privilegijos

3 Oficiali 
Kanados 
kalba

KIEKVIENAS TURI TEISĘ 
PASINAUDOTI TOMIS PAČIOMIS 
PALANKIOMIS APLINKYBĖMIS 
IR BEŠALIŠKAI VIENODA 
1STAYMŲ GLOBA, RASINIAM, 
RELIGINIAM, ETNINIAM, 
SEKSUALINIAM AR KITOKIAM 
NUSISTATYMUI.

KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI SEKANČIAS 
PAGRINDINES PRIVILEGIJAS: SĄŽINĖS 
IR RELIGIJOS LAISVĘ; GALVOJIMO, 
ĮSITIKINIMO, NUOMONĖS IR IŠSIREIŠ
KIMO ([SKAITANT SPAUDOS IR KITOKIAS 
BENDRAVIMO PRIEMONES); LAISVĘ 
TAIKINGIEMS SUSIBŪRIMAMS: 
BENDRAVIMO LAISVĘ.

DVI OFICIALIOS KANADOS KALBOS
YRA PRANCŪZŲ IR ANGLŲ; JOS
TURI VIENODAs"tEISES IR PRIVILEGIJAS
PARLAMENTE IR VALSTYBINĖSE
KANADOS ĮSTAIGOSE.

KANADOS TEISIŲ IR 
PRIVILEGIJŲ STATUTAI YRA 
MŪSŲ DIDINGOS 
VALSTYBĖS LAISVĖS IR 
TEISĖTUMO TVIRTINIMAS

Lygybės teisė
NORINT GAUTI STATUTO
KOPIJĄ, PRAŠAU RAŠYTI:

■ Secretary of State
■ Canada

The Honorable 
Serge Joyal

Secretariat d'Ėtat 
Canada

Lhonorable
Serge Joyal2 Persikėlimo ar 

sėslumo laisvė
KIEKVIENAS KANADOS PILIETIS IR VISI 
NUOLATINIAI KANADOS GYVENTOJAI

ATEITIS
VADINAS'

Atkirpk čia :

Name.

Address

Province

, / Return this coupon to:9 u/ant to- oat. .
Ottawa. Ontario K1P6G6

As norėčiau gauti Kanados Teisių ir Privilegiją 
kopi j a_ sek an či o j e kalboje :

O P r an c. i r Angį y □ I spanų OOI ando P ortug ai u O I tai u,
□ Vokieč,C Vengrų, □ Kinieč,OLenkųOGraik.O'Ukrain.
□ Cree (OJI) □ Cree (Ojibway) □ Cree (Coastal) O L i etų v i u
Please print:

City—,-------

Postal Code 
261-CD-1

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 
JuITAS

praneša, kad visuotinis metinis nariu

SUSIRINKIMAS
yra šaukiamas

1984 m. BALANDŽIO mėn. 14 d.

Šv. KAZIMIERO parapijos salėje
3426 Parthenais St. Montreal

Dalyviu registracija prasidės 3 vai p p.
Nariai prašomi atsinešti nario knygeles

Šiemet pasibaigia kadencija 2—ju valdybos narių 
vieno revizijos komisijos ir vieno kredito komisijos 
nario. Prašome siūlyti kandidatus Formas galima 
gauti visuose LITO skyriuose.

Po susirinkimo — VAKARIENE VALDYBA

MERGVAKARIS RIMAI

MIELIEJI^SKAITYTOJAI IR RĖMĖJAI
PRAŠOME NEDELSIANT PASINAUDOTI PRIDEDAMAIS 

DOVANŲ PASKIRSTYMO KUPONAIS. LAIMIKIŲ SKIRSTYMAS 
VYKS GEGUŽES5d., ”NL” SPAUDOS BALIAUS METU 
MONTREALYJE. DĖKOJAME IŠ ANKSTO ”NL”

JURKUTEI
Kovo mėn. 30 d. , Seselių 

Namuose Rimai Jurkutei 
buvo suruoštas mergvakaris.

Apie 40 viešnių gražiai pa
ruoštoje salėje, laukė nieko

nenutuokiančios jaunosios 
Rimos. Jai Įėjus, jos seserys 
ją apdovanojo korsažu. Iš 
New York'o atvykusi teta 
Regina S iniūtė-Ayers pasa
kė sveikinimo žodį.

Sekė dovanų atidarymas .

.Tos buvo gražios,gausios ir 
naudingos naujam gyvenimui. 
Rima jomis džiaugėsi ir pa
žadėjo jas gerai vartoti.

Pamergės bus abi Rimos 
seserys-Živilė ir Ginta, ir 2 
puseserės iš Ottawos. Pa- 
broliai-3 jaunojo Rimo Pie-

PAGERBE SUKAKTUVININKĄ^
ALG[ KLlČlU

Šeima ir draugai pagerbė 
AlgJ Kilčių jo paties bute 
švenčiant 5O-tąjĮ gimtadienj.

Šeimos vardu pasveikino 
duktė Kristina, draugų vardu 
Petras Lukoševičius. Sukak-

čaičio broliai ir Danielius 
Mališka.

Vaišės jaunųjų šeimininkių 
labai skaniai ir gražiai pa
ruoštos išlaikė visas vieš - 
nias keletą valandų.

Dalyvė

tuvininkui buvo Įteiktos įvai - 
rios dovanos ir išsakyti gra
žiausi linkėjimai.

Tokie priklauso ir nuo vi - 
sos lietuvių kolonijos Mon
realyje, kurioje jis taip akty
viai ir gražiai reiškiasi, k.

NeptiWwm pjūtim
DOVANU PASKIRSTYMO KUPONAS

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

20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveiksi os-
dail. A. Tąfnošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D, Staskevičienės

VERTES

Knyga "Lith. Easter Eggs”— 
doil. A. Tamošaičio

Lietuviška plokštelė -11,Įvairių
Kasetės 2 -

sol. G. Capkauskienės

DOVANU

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

PASKIRSTYMO KUPONAS

Siunčiu už ..... kuponus
Siunčiu už prenumeratą
Siunčiu Auką ”NL” paremti

Viso

$......
$......
S.....
$.....

Vardas----------------------------------------------------------
Adresasas--------------------------------------------------------

Siunčiu už .....kuponus $•••.
Siunčiu už prenumeratą $••••
Siunčiu Auką ”NL” paremti $ ...

Viso $ ...

20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveiksi as-
dail. A. Tąfnošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D. Staškevičienės

Vardas-------------
,. Adresasas---------

VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -11,įvairių
Kasetės 2 —

sol. G. Capkauskienės

DOVANU PASKIRSTYMO KUPONAS

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

20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveikslas —
dail. A. Tąfnošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D. Staškevičienės

VERTES

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

Lietuviška plokštelė -11,įvairių
Kasetės 2 -

sol. G. Capkauskienės

DOVANU PASKIRSTYMO KUPONAS

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

20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveikslas —
dail. A. Tąfnošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D. Staškevičienės

VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -11,įvairių
Kasetės 2 —

sol. G. Capkauskienės
Siunčiu už .....kuponus $ -....
Siunčiu už prenumeratą $  
Siunčiu Auką "NL” paremti $ .....

Viso $ .....

Vardas----------------------------------------------------------
Adresasas-------------------------------------------------------

Siunčiu už  kuponus S -....
Siunčiu už prenumeratą $ 

Siunčiu Auką ”NL” paremti S .....
Viso $ .....

Vardas----------------------------------------------------
Adresasas------------------------------------------------

DOVANU

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

PASKIRSTYMO KUPONAS

Siunčiu už .....kuponus
Siunčiu už prenumeratą $-•-
Siunčiu Auką"NL” paremti $ ...

Viso $ ...

20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveikslas —
dail. A. Tąfnošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D. Staškevičienės

Vardas-------------
Adresasas---------

VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -11,Įvairių
Kasetės 2 —

sol. G. Capkauskienės

DOVANŲ

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

PASKIRSTYMO KUPONAS
20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveikslas —
dail. A. Tamošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D. Staškevičienės

VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -11,įvairių
Kasetės 2 —

sol. G. Capkauskienės
Siunčiu už ..... kuponus S.......
Siunčiu už prenumeratą S.......
Siunčiu Auką ”NL” paremti $

Viso $ .....

Vardas----------------------------------------------------------
Adresasas------------------------------------------------------

VALYKLA
SPECIALYBĖS l

• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/ 
e ZOMŠAS

495-UUe AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-71 46

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

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

SUTAUPYKITE NUO J 500.- IKI .5 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄl BEI PERSIUVIMAl

TeL 845-2912 EMBASSY FUR

1984. IV. 5 7 psi
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PROGRAMOJE

ĮĖJIMAS : 10 dol VALDYBA

Šilta vakarienė ,

Baras ,

šeštadieni1984 m

3426 PARTHENAIS

Groja Jono RIMEIKIO

KVIEČIAMI DALYVAUTIVISI MALONIAI

SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

RENGIAMAS

SPAUDOS BALIUS
gegužės 5 d

Šv KAZIMIERO parapijos salėje

MONTREALIO VYRŲ OKTETAS
Sol. GINA ČAPKAUSKIENĖ Premijuojami kokiai 

orkestras

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL QUE. H4E 2A8. Telefone*: 766-5827 
MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Certifikotai min. S 1,000.00
1 metų..........

Terminuoti indėliai
1 metų..........

180-364 d.
30- 179 d.

Trumpalaikius 
UŽ S 20,000 ir 

Taupomos sąskaitos:
Special ios.. 

Su draudimu .
Čekiu sąskaitos......

.... 9.5%

.... 9 % 
.... 8.5 % 
...1 8 % 
indėlius 
daugiau

......7.25% 

....... 7% 

....5%

Nekilnojamo turto. 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki S 10,000

VISI PATARNAVIMAI VELTUI
KASOS VALANDOS

1475 De Seve 3907 A Rosemont
Pirm., Antr. Tree. 9:00 — 3:00 
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 
P enk t ad i en i ai s 10:00 — 6:00,

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. 
1475 De Seve ir5v. Kazimiero par.

4:00-8:00
______ 2j00 - į00_____ 

iki GEGUŽĖS 15 d.
salėje : 10:30 - 12:30

MIRUSIEJI:
e VALKAUSKAS Vytautas, 
62 m. , mirė po ilgos ir sun
kios ligos.

Liko žmona Irena, sūnus 
Andrius, sesuo,uošvė ir ki
ti artimieji.

Užuojauta visiems.

®A.a. Vytautas VALKA 
/Valkauskas/sunkiai sirgęs, 
mirė kovo 29 d. ligoninėje . 
Jis buvo ilgą laiką aktyvus 
Akademinio Sambūrio narys, 
talkininkavo savo techniniais 
gabumais buvusiam Montre- 
alio Lietuvių Teatrui. Mont- 
realio kolonija neteko sąži
ningo, gero žmogaus ir lietu
vio.

• Mielam mūsų darbuotojui- 
talkininkui P. KERS IUI ne - 
begalint toliau talkininkauti

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

Laima Skučaitė— Rutkauskienė
Tel: 697-3846

OR. J.MALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W.

Suite 600, Montreal. P.Q.

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

ekspedicijai, jo darbą suti
ko perimti V. ŽITKUS .

"NL" Valdyba ir darbuoto
jai dėkoja abiems už atliktą 
ir atliksimą darbą.

• RAGINAME nedelsti su 
Didžiosios Loterijos kupo
nais. Kas neišsikirpote iš 
mūsų laikraščio, galite jų 
gauti nusipirkti A V KIOS KE 
ir REDAKCIJOJ .
• J SPAUDOS BALIAUS ma
žąją loteriją laimikius auko
ti galima per A V KIOSKĄ , 
per REDAKCIJĄ arba atnešti 
ateinant į Spaudos Vakarą - 
Balių.

• VYRŲ OKTETAS ruošia 
naujų dainų programą "NL" 
Spaudos Vakaro-Baliaus pa
sirodymui.
AUŠROS VARTŲ, PARAPIJA 
PAMINĖJO ŠV. KAZIMIERO 
500 m. MIRTIES SUKAKTI

V
Balandžio 1 d. , Aušros 

Vartų Parapijoje buvo iškil
mingai paminėta Šv. Kazi-

D.D.S

Dentol Surgeon Chirurgien-Dontiste 
3606 RUE CENTRAI E. SUITE 209 
VILLE LASALLE. QUEBEC HBP 1N5

Tel: 364-4658

miero, Lietuvos globėjo , 
500 m. mirties sukaktis.

Mišias aukojo kun.Tėv.J. 
Aranauskas. Jis taip pat pa
sakė tai dienai pritaikytą 
pamokslą. Mišių metu ypa
tingai gražiai giedojo Aušros 
Vartų Parapijos Choras.

A V Parapijos salėje, 
po invokacijos , paskaitą 
skaitė Seselė M. Palmyra , 
kuri daugiausia kalbėjo apie 
šventumo esmę.

Po to vyko religinis kon
certas. PiAnoje dalyje sol. 
Gina Čapkauskienė gražiai 
atliko "Kazimierai kilnus" - 
muz. Tėv. K.Bonadies, "Mal
da Į Š v. Kazimierą" - A . 
S tankevičiaus, "Tu Virginum 
Corona"ir "Aleliuja"-abu kū
riniai W.A . Mozart’o.

Antroje dalyje -dainavo 
Montrealio Mergaičių Chora s 
PAVASARIS "Š ventas Kazi
mierai"-A non. , "S vento Ka - 
zimiero Himnas" - K. Sen
kaus, "Giesmė į Šventą Ka
zimierą" - Br.Budriūno.

PAVASARIS ir sol.Gina 
Čapkauskienė bend
rai atliko "Kaip grįžtančius 
namo paukščius" -Anon, ir 
" Os Kazimiere Sventasis"- 
A . Stankevičiaus su ypatin

gu pakilimu PAVASARIO 
choristės buvo pasipuošu
sios, gražiai išaustomis tau
tinėmis juostomis ir gintaro 
karoliais.

Kaip visuomet, preciziš
kai koncerte akom ponavo ir 
dirigavo muz.Mme Made 
leine R o c h .

Originalus, jubiliejui de - 
dikuotas koncertas publikos 
buvo labai šiltai įvertintas.

Minėj imo-Koncerto Re n - 
gimo Komiteto p-kas A . 
Blauzdžiūnas pa - 
dėkojo programos atlikę - 
joms ir vakaro šeiminin - 
kėms, kurios jau buvo pasi
ruošusios vaišinti gausiai 
susirinkusius svečius.

Vaišės irgi buvo labai ge
rai paruoštos vyr. šeiminin
kės J.Blauzdžiūnienės ir jos 
talkininkių . S vėčius aptar - 
navo ir virtuvėje nuoširdžiai 
dirbo J. Blauzdžiūnienė, O . 
Mylienė, M.- Š iaučiulienė, B. 
Rupšienė, E. Krasowsky ir 
L.Blauzdžiūnaitė- Green- 
spoon.

Šio renginio komitetą su
darė K-to pirmininkas A . 
Blauzdžiūnas, nariai-A. My- 
lė, E. Krasowsky, L. Ba - 
la iš is. ir B.Rupšienė. d.

C F M B
RADIO 1410 MONTREAL

UETUVISKA RADIO 
PROGRAMA

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

MEMBrn D N. BALTRUKONIS
J'rnįi-. immeubles - CLASSIC INC.

* Nekilnojamo I arto visapusiskas patarnavimas
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

COTO M.L.S

system 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 !

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Alid of y I o k oidi »n n w o 9 c. m iki 10 p . m. 
Se&todienicit: <iw» 9 o. m. iki 9:30 p.m. 
Sekmodienicii : n w o 10 o. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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

Dr. A. S POPIERAITIS
B.A. M.D. C..1. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
B. A. . B. C. L.

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

ADVOKATAS

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

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2—nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769—8824;

Residence: 366—6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220
Montreal , P.Q.
H3B 2G2 Tel.: (514) 871-1430

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfare, Beaconsfield, H9W 4W9
Res. TEL.: 697-2261

'Karkto*-
KAILIŲ SIUVĖJAS 

TEL.: 767-6183

ŽIEMAI BAIGIANTIS
JŪSŲ KAILIAI SAUGOMI 

SPECIALIOSE ŠALDOMOSE 

PATALPOSE DABAR YPATINGAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

PASINAUDOKITE PROGA!
1449 rue St. ALEXANDRE, suite 590 A 
Montreal, P Q. H3A 2G6

Telefonas 288-9646

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 Kimų 3 76 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agent ū_r_a__v e k J_ą__n_ų_<į_Į_9jl5_(

8 psl.

TON VI PORTRAITS
— , , — _ I PASSEPORT« COMMERCIAL 
r H U l U g MARIAGE. WEOOINGS 

STU Dior 2540 rue SHERBROOKE. E.

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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