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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
PREZ. R. REAGAN - 
KANADOS SVEČIAS

Kovol7 d. ,Š v. Patriko Ai
rių patrono dienoje,) Kanadą 
buvo atvykęs JAV preziden
tas Ronald Reagan’as su 
žmona.

Vizito miestu pasirinktas 
Quebec’as, anotKanados min. 
p-ko Brian Mulroney sutiki
mo žodyje, - parodyti Kana
dos valstybės Įkūrėjų ir gy - 
venimo Įvairumą.

Gala vakaras su koncer
tine programa buvo airių 
nuotaikos ženkle, abiejų- 
Reagan’o ir Mulroney pro
tėviai yra buvę airiai.

Abu sutarė dėl santy - 
kių praplėtimo ir pageri - 
nimo tarp abiejų kraštų.

Prez.Reagan’as Kana
doje ‘ląnfcėbr antrą išartą ’ 
per savo bendrą preziden
tavimo laiką.
SOVIETŲ ĮGALIOTINIS 
ŽADA PRISIDĖTI PRIE 
KAMBODIJOS KONFLIKTO 
IŠSPRENDIMO

Sovietų Įgaliotas 
ministeris Užsienio Rei - 
kalams Michail Kapitsa , 
atvykęs 1 Bangkoką pa
reiškė, kad Maskva pasi
žada prisidėti prie 6 me
tus trukusio konflikto tarp 
Kambodijos ir Thailando 
išsprendimo. Esą, S ovietų 
Sąjunga apsiimanti garan
tuoti toki sprendimą.

• IRAKAS IR IRANAS vėl 
sukėlė didelio masto sa
vitarpio kovas, ir vieni ir 
kiti norėdami kontroliuoti 
svarbų strategišką kelią 
pietų.Irake. Bent trys lai
vai buvo užpulti Persijos 
Įlankoje.

Šeši arabų kraštai su
tarė kreiptis 1 JT,užsto - 
jant Irako reikalus.

Londono British A ir 
ways bendrovė sustabdė 
lėktuvų maršrutus, kartu 
su Italų Alitalia visus 
skrydžius 1 Iraką ir Iraną.

AR TIKRAI GALU GALE 
SUSIPRATO?

Pakistano vyriausybės ly
deris gen. Mohammed Zia 
ui- Haų pareiškė reporte
riams Islamabade, jog So
vietų Sąjungos vyriausybė 
pripažino, kad Afganistano 
reikalų’’ negalima išspręs
ti karu’’. Abu kraštai ir to
liau skiriasi savo nuomonė
mis, kaip išspręsti Afganis
tano problemą./Kaip? Aiš
kiau, negu dieną,, ką pir
miausiai reikia daryti.Agre
soriai okupantai- kitos tau
tos, kitos kultūros ir visiš
kai kitokios ideologijos, pa
sižymėję barbariškiausių 
karo veiksmų Įvedimu prieš 
beginklius- turi pasi
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BALTIC EVENING
COMMEMORATION OF BALTIC STATES' INDEPENDENCE

Mrs. Mary Collins (Capilano): Mr. Speaker, tonight we 
celebrate the Thirteenth Annual Baltic evening on Parliament 
Hill when Canadians of Baltic heritage from across Canada 
join with parliamentarians in commemoration of the Indepen
dence Days of Latvia, Lithuania, and Estonia.

The'dc:;;re for liberty and independence of the people of the' 
Baltic nations remains alive and strong, and constitutes one of 
the best hopes for a just and lasting peace. Canadians are 
known internationally to possess an understanding and sympa
thy for the national and human rights aspirations of people 
throughout the world.

I believe it is fitting that we in this House clearly manifest 
to the people of the Baltic nations that the people of Canada 
share with them their aspirations for the recovery of their 
freedom, national independence, and human rights.

1 am sure that all Canadians would want us to welcome the 
honorary consuls from the three Baltic states, Lithuania, 
Latvia, and Estonia, and the representatives of the Baltic 
communities in Canada who are here with us in Ottawa today.

XIII BALTIEČIU VAKARAS OTTAWOJE PARLAMENTO RŪMUOSE , 1985.11.27 d. Iš kairės: 
Vincas PIEČAITIS, Montrealio Apylinkės vicepirmininkas į Mme DESROSIERS, Edouard DES
ROSIERS, Parlamento narys Hochel aga—Mai sonneuve ; sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ (visi is 
Montrealio), Mary YUZYK, senatoriaus žmona; Danutė ir Juozas DANIAI (is Ottawos).

Nuotr. L ado Giriūno

XIII BALTIEČIU VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE OTTAWOJE , 1985.11.27. Mrs. Mary
COLLINS, Parlamento narė iš Vancouverio tarp A. VAIČIŪNO, Toronto KLB Apylinkės pirmininko 
ir J.V. DANIO KLB atstovo Ottawoje. Mrs. Colins p ad arė pr an e ši m a. P ari amente apie įvyks - 
tantį Balty Vakaro, kuris yra kartu Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjimas. Nuotrauka L ado Giriūno

LB PREMIJA - ALFONSUI NYKAI-NILIŪNUI

Some Hon. Members: Hear, hear!

PARLAMENTO NARYS DAVID KILGOUR (Edmonton), užsienio 
reikaliį ministerio ryšiams su užsieniu parlamentinis sekretorius, 
p adaręs Parį amen t e p arei šk i m <j. dėl V as ar i o 16—tos, kaip L i et u vos 
nepriklausomybės atkūrimo 67 metų sukaktį. D. Kilgour 1984 m. 
birželio 14padarėpranešimaapielietuvių,latvių ir estų, depot — 
taciįas. Nuotr. J.V. Danio

traukti 1 savo krašto 
ribas,t.y.Rusiją. Ir atsily
ginti afganams bent už su
degintų, sugriautų miestų, 
geležinkelių, kaimų, sunai
kinto derliaus ir gyvulinin
kystės ūkių nuostolius. Iki 
gyvenimo pabaigos išlaiky- 
V išžudytųjų laisvės kovoto
jų palikuonis bei suluošin - 
tuosius gyventojus. Tada bū

tų teisinga pradžia proble
mų sprendimams.. .Red./

Žinome,kas šią”proble - 
mą" sukėlė.

M. Zia lankėsi K. Černen- 
ko laidotuvėse Maskvoje ir 
buvo susitikęs 2 kartus'pa
sikalbėjimams su naujuoju 
Sovietų vadu Michael G or - 
bačiov’u.

Pakistaną nuo Afganistano 

skiria 2.500 km.riba. Savo 
žemėje Pakistanas yra pri
glaudęs apie 3 mil. afganų 
pabėgėlių.

Maskvos vyriausybė pa
rodė norą išspręsti Afga
nistano problemą ir pareiš
kė, kad jokio susitarimo .su 
Afganistanu negali būti, kol 
Pakistanas laikys savo ribo
se pabėgėliais, globos sukilė
lius ir padės jiems gauti 
ginklų.

Pakistano vyriausybė rei
kalauja neatidėliotino sovie
tų pasitraukimo, ir tuomet 
būtų kalba apie pabėgėlių su
grąžinimą.

Didžioji JAV Lietuvių Bendruomenės 1984 metų lite
ratūros premija paskirta poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui' 
už jo naujausio?'poezijos rinkinio ’’Žiemos Teologija!’ ran 
rankraštĮ.ŠPremija- $3.OOO«us Įteikta Cleveland’e.

DĖMESIO ŠVEICARIJOJE GYVENE LIETUVIAI
Šveicarijoje gyvenę lietuviai prašomi atsiliepti.Or - 

ganizuojamas jų s ą s k r y d i s., kuris numatomas dar 
kolkas neapspręstoje vietovėje, šių me tų r u d e n Į.

Pirmajam sąryšiui siųskite savo adresus ir telefono 
numerius: Ms. B. Prapuoleni s, 4335 S . Maplewood 
C h i c a g o, IL. 60632.

Jūsų adresai bus laikomi konfidencialiai ir naudoja - 
mi tik korespondencijos tikslui.

PERDUOKITE Š IĄ ŽINIĄ kitiems tautiečiams, Jums 
žinomiems ir Šveicarijoje būvojusiems, kurių šis prane - 
Šimas dėl vienos ar kitos priežasties nepasiektų.

Su padėka ir lietuviškais sveikinimais,
Birutė Prapuolenienė

1
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č/z Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyautž au Canada!
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA
TELEFONAS : (514) 366-6220

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed.
Postage paid at. Montreal, CP. P ublishe.d by the Inde.pendant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.0.
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Metinė prenumeratos kaina $ 18.00
Rėmėjo — $ 25.00

P.S. B endradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

PAGALIAU PRISIMENAMI 
LIAUDIES SEIMO RINKIMAI
Sovietų sugebėjimai klastoti Lietuvos praeitį 

visiems žinomi. Daug kas nutylima,daug kas išverčiama 
kitaip. Arba užsimenama apie įvykius vien po dvidešim
ties,, trisdešimties, keturiasdešimties metų. Ir tada ne
lauktai švysteli gurvolėlis tiesos.

Neseniai tokį pavyzdį radom "Literatūros ir Meno" 
rugpjūčio 18 d. numeryje. Danijilas Kraminovas prisi - 
mindamas pirmosios rusų okupacijos įvykius 1940 metų 
vasarą, rašo:

”. . .Man liepos 15 d.teko pabuvoti taip pat Vilniaus ir 
Alytaus rinkiminėse apylinkėse. Mačiau kaip priešiškos 
jėgos stengėsi sužlugdyti rinkimus. Prieš kandidatus pa
sisakė kunigai, vienuoliai. Priešišką propagandą varė ir 
policininkai, kuriems buvo pavesta žiūrėti tvarkos. Jie 
"patarinėjo" rinkėjams balsuojant palikti tik vieną kandi
datą, o kitų pavardes nuplėšti ir mesti ant grindų. . .Lie
tuvių ir lenkų nacionalistai ragino balsuoti tik už "savus", 
o "svetimus" - kitų tautybių atstovų pavardes- nuplėšti ir 
išmesti. Kai kuriose Kauno rinkiminėse apylinkėse buvo 
garsiai šūkaujama: "Nupieškite trečią,aštuntą,devintą’. 
/Šumauskas, Sniečkus,Venclova/. Kitur ragino:"Nuplėš- 
kite dešimtą, žydą’./medikas A .Garmus, nors jis buvo lie
tuvis/. Kaimų apylinkėse priešai ypač kurstė nebalsuoti 
už kandidatus inteligentus - Venclovą, Banaitį. Ypač buvo 
stengiamasi išmesti Kauno operos s< solistę Aleksandrą 
Staškevičiūtę.

Valdininkai į vieną apylinkę nusiuntė trigubai daugiau 
biuletenių, negu įrašyta rinkėjų, o į kitas -atvirkščiai : 
tik dešimtą dalį reikiamo skaičiaus.

Ypač arši kova vyko Vilniuje. Kai kuriose rinkimi - 
nėse apylinkėse priešai surengė įstatymu draudžiamus mi
tingus ir oratoriai ragino plėšyti Lietuvos Darbo Liau - 
dies sąjungos kandidatų biuletenius* Kitoje apylinkėje rin
kiminė komisija iš patalpos pašalino komunistus,! kurie 
stengėsi sutramdyti priešišką policininkų propagandą. 29- 
toje rinkiminėje apylinkėje lenkų nacionalistai nutraukė 
rinkimus, įvyko susidūrimas su policija, kuri areštavo dvy
liką lenkų, šešis lietuvius ur du.. .turkus. Sionistai ga - 
vę biuletenius, demonstratyviai juos plėšė,lenkų ir lietu- 
vių nacionalistai, suplėšę biuletenius, įdėdavo į tuščius vo
kus raštelius: "Tegyvuoja Pilsudskis’.", "Tegyvuoja Sme
tona’.". Vilniaus centre gyveno turtingesnieji, į urnas bu
vo metami tušti vokai- taip balsavo t naujosios Lietuvos 
priešai. Bet jų buvo ne tiek daug."

Spalvos, kaip matom, kiek patirStintos,bet visumoje 
rinkimij komedijos atmosfera atkuriama gana vaizdžiai. 
Žinoma, šūkaloti apylinkėse nebuvo reikalo. Lietuviai, 
lenkai ir dalis kitų varomų balsuoti /nes buvo antspauduo
jami pasai/ seniai buvo apsisprendę už ką ir kaip balsuoti 
Įdomu tik, kad vien po 44 metų drįstama tai pripažinti . Ir 
kad nepaaiškinama, kaip buvo sudarytos statistikos. Juk 
niekas tų biuletenių neskaičiavo. Suvertė į šiukšlyną, ar 
sunaikino vietoje. Bet- užsieniui buvo paskelbta, kad 99. 
8% pasisakė už Liaudies Vyriausybę. T. P.

MINISTERIO MICHAEL WILSON 
KALBA 13 BALTIEČIŲ VAKARE

... "lt is a distinct honour to join you this evening 
to commemorate the proud traditions of the Baltic 
peoples tradition of liberty and freedom, of love of 
peace and love of country, of strengt through adversity 
and tenacity of purpose. I am pleased to join the repre
sentatives of the Estonian, Latvian and Lithuanian 
Communities in Canada, and friends of these comuni
ties, in tonight's tribute to these brave and determined 
people.

The History of the Baltic States is a long and 
troubled one. The legacy of Soviet encroachment, occu
pation and domination of these three nations reads 
as a tragedy of immense proportions. The violations 
of human rights, the deportation of thausands of people 
in the 1940's, the arrest and jailing of dissidents, the 
oppression of baisic freedoms, the loss of dignity of 
these proud people - all of these constitute a clear 
and strong message to Canadians. We should be both 
warned and inspired by this long struggle for personal 
freedom and liberty.

Half a lifetime ago, after the Second World 
War, a considerable number of Estonians, Latvians 
and Lithuanians left'their country of origin in order 
2 psi.

XIII-TASIS BALTŲ VAKARAS 
PARLAMENTO RŪMUOSE 

OTTAWOJE
J.V.D.

XllT Baltiečių Vakaras Įvyko Parlamento Rūmų- 
vakariniame pastate s.m. vasario 27 d.,kuris prasidė
jo maždaug viena* valandą trukusiu priėmimu. Jo metu 
dalyvaujantieji turėjo progos susipažinti ir pasikalbė
ti. Dalyvaujančiųjų tarpe buvo 3 ministerial - Mi
chael Wilson, finansų .George Hees, veteranu ir Jack 
Murta.daugiakultūros reikalų,šeši užsienio diplomatai 
18 senatorių ir 46 parlamento narių,apie trečdalis jų 
- su žmonomis.

Priėmimo salėje buvo Įrengtos nedidelės tauti
nes parodos,kurias atsilankiusieji apžiūrėjo.Lietuvių 
parodoje buvo Įvairių medžio drožinių tautiniais mo
tyvais,kurių, dauguma* buvo gauta iš Giriūnų rinkinio, 
taip pat keliolika rodinių,padarytų Montrealio "Rūtos" 
Klubo meninių darbų vadovės Genės Urbonaitės ir po
ra P.Juškevičienės bei M. Pakulienės. Birutė Nagienė 
parodai davė keletą verbų.

Latvių rodiniai buvo iš jų Toronte gyvenančio 
auksakalio darbų rinkinio: papuošalai ir drožiniai.

Estai nieko neparodė, kaip ir pereitais metais, 
nors programoje buvo įrašyta,kad bus tautodailės dar
bų.
ATIDARYMAS

Senatorius Stanley Haidasz, parlamentarų Glo
bos Komiteto ko-pirmininkas Baltiečių Vakarą prade-, 
jo trumpa kalba. Pastebėjo,kad šie Vakarai vyksta jau 
trylikti metai ir yra labai populiarūs bei žinomi par- 
lamenarų tarpe. Tai gera proga parlamentarams susi
tikti su lietuvių,latvių ir estų Bendruomenių atstovais, 
kaip kad ir tiems atstovams su parlamentarais.

Baltų Federacija Kanadoje yra tokių Vakarų ren
gėja, ir padėkojo jos atstovybės Otawoje nariams W. 
Pent (estų)J.V.Daniui (lietuvių) ir S.Andersons (lat
vių) už jų didelį ir sumanų darba*,rengiant šį įyyki.Prisimi- 
nė neseniai staiga mirusį E.Parups,kuris ilgus metus 
atstovavo latvius, rengiant Baltiečių Vakarus.

Toliau pakvietė muz.Joną Govėdą prie pianino 
vadovauti Kanados himno giedojimui,ir Popiežiaus at
stovų arkiv.Angelo Palmas pasakyti maldas. 

, Sen.Haidasz pristatė atsilankiusius ministerius
Michael Wilson, finansų George Hees,veteranų ir 
Jack Mlirta.daugiakulturės reikalu; diplomatus- arkiv.
Nuncio Angelo Palmas,kuris ne tik atstovauja Vatika
ną, b^t ir yra diplomatų korpuso Kanadoje prezidentas, 
Paul H.Robinson, JAV-ių ambasadorių,R.Osborn,Austra
lijos ambasadorių (High Commissioner),P.Olberg,Nor
vegijos ambasadoriųL.Hanrath Olandijos Misijos viršinin
ko pavduotojeų,Jay, ambasadorių- Kanados delegacijos 
Žmogaus Teisių Konferencijai,Estijos Gen.garpės kon
sulą. I.Hensoo ir Latvijos garbės konsulą E.Upenieks. 
Lietuvos Gen.garbės konsulas dr. J.Zmuidzinas negalė
jo dalyvauti dėl sveikatos priežasčių. Iš Užsienio Rei
kalų ministerijos buvo š diektorius Derek Frazer ir 
skyriaus viršininkas R.Halpin.
Toliau sekė banketaš„V

to regain their political and personal freedom. Since 
that time, their contribution to Canada has been out
standing. In agriculture and in industry, in the arts 
and in a wide variety of other occupations, the cultu
ral influence they have hąd and still have on the Ca
nadian mosaic is simply immesurable.

I have personaly met many of your countrymen 
in many parts of the country and have been very im
pressed with the talents they brought with them and 
the contribution they have been making to Canadian 
society. Indeed, Estonia's Latvia's and Lithuania's los
ses have been Canada's gains.

But there is one contribution that we have been 
able to mesure by the very impact it has had on all 
of us. By constantly reminding us of the troubled histo
ry of their homelands - by presenting functions such 
as this one tonight, for instance - the members of 
the Baltic Federation in • Canada have demonstrated, 
that they are very much dedicated to breaking the 
circle and ensuring that history will not repeat itself 
again.

On behalf of Prime Minister B. Mulroney, and 
indeed on behalf of all Canadians, I wish tonight to 
single out this contribution and to thank for it.

"Canada is not a superpower, nor are we neutral 
in the struggal between freedom and totalitarianism." 

' This is what Prime Minister Mulroney had to say to 
his class reunion at St. Francis Xavier University in 
September, shortly after the general election.

„Well - September 1984 is already fading in the 
past - but no one today have any doubt about what 
side Canada is on. We are on the side of liberty and
freedom, and we are acting accordingly".

..."We consider it an hotiour, and indeed a privi
lege, to work closely with our NATO and NORAD 
allies in the common defence. The political and strate
gic situation in Europe is such, that our continued vigi
lance is necessary.

At the same time, we must recognize that there 
is an important role for Canada to play in the quest 
for disarmament and lasting peace. To paraphrase the 
Prime Minister, we are not a superpower, bet neither 
are we without influence in the world arena. It is 
the desire of every Canadian to see the achievement 
of a proper balance between the security of a strong 
defence and a mutually balanced and verifiable reduc
tion of nuclear weapons in the long term.

/to be continued/

• KANADOS LIETUVIŲ DIE- gas 1K š. ir>. BA LA ND7IO Id. 
NOS šiemet vyks TORONTE KLB Leidinio Komisijai 
A pylinkių Valdybos prašomos 1573 Bloor St. W., Toronto, 
atsiųsti savo veiklos apžval- Ont. M6P lAp.

XIII BALTIEČIŲ. VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE v 
OTTAWOJE 1985.11.27. Parlamento nare Mme Bertrand is 

Quebec' o, Dai va Piečaitytė ir sol. Gina Čapkauskienė iŠ
Nuotr. J.V.DanioMontrealio.

KALBOS
Finansų ministeris Michael Wilson pasakė pagrin

dinę kalbą,pasveikino Kanados vyriausybės vardu ir 
perskaitė ministerio pirmininko Brian Mulroney laišką,

Ministeris Wilson'as pabrėžė,kad Sovietų eks
pansija^ ir šių trijų valstybių okupacija yra didelė tra
gedija. ŽmogausTeisių pažeidimas, išvežimai,disidentų areš
tai ir įkalinimai yra ryškus įspėjimas Kanadai.Ilga 
baltiečių kova dėl pagrindinių ir visuotinų laisvių 
yra ne tik įspėjimas,bet ir paraginimas šiame krašte 
įprastų teisių saugojimui.

Min.Wilson kalba buvo platesnės apimties .liečianti 
bendrus Kanados reikalus bei Vakarų-Rytų santykius,Ka
nados įsipareigojimus NATO ir NORAD sutartims,pastan
gas išlaikyti taiką (jo kalbą spausdinsime vėliau).

Latvių Benruomenės pirm.T.Kronbergs baigiamuo- 
siuse padėkos žodžiuose dar priminė sunkia* dabartinę 
latvių,lietuviu ir estų tautu kasdienine būklę'.

BALTŲ* FEDERACIJOS KANADOJ*E GARBES 
NARIU šiais metais buvo išrinktas MICHAEL H.WILSON 
-finansų ministeris,ilgametis parlamentarų Globos Ko
miteto narys ir dabartinis Komiteto ko-pirmininkas 
bei įvairiais atvejais parėmęs baltiečių veikla*.

KONCERTINE DALIS
Latvius reprezentavo jauna pianistė Linda M. 

Kronbergs,gyvai paskambindama Alfreds Kalnins "Ru
duo",L. von Beethoven "Sonata Opus No.2,pirmąją da
lį", ir Cadadian Rapsody No.l.Laurentians.muz. Court 
Stone.

Estų solistas baritonas Avo Kitask,dainuojantis 
ir Kanados operose,įspūdingai padainavo Leoncavallo 
"Si puo? Si puo?"- prologo iš operos Pagliacci",C.F. 
Gounod, "Avant de quitez ces lieux" iš operos 
"Faustas" ir Toi (estųkompozitoriaus) Aria La Cantata- 
"Mangumees"(The Bard).

Sol.Gina Čapkauskienė pirmiausia padainavo tris 
lietuviškas dainas "Rytą prie šaltinio"/J.Degutytės),mu
zika J.Karoso,"Rūtą" (K. Binkio), muz.J.Gruodžio ir "Lai
mės rytą" (M.Sims-Černeckaitės),muz.J.Govėdo. Tai buvo 
graži,gerai atlikta lietuviškos muzikos programa,kurioje 
buvo ir jaunosios kartos Kanados atstovo muz.J.Go- 
vedo kūrinys. Po to padainavo kartu su solistu bari
tonu duetą iš W.A.Mozart'o operos "Giovanni","Le ei 
drem la mano". Labai geras ir stiprus atlikimas buvo 
klausytojų sutiktas su dideliu entuziazmu.

Koncerto programa buvo aukšto lygio. Solistams 
akomponavo muz.J.Govėdas,kurio meistriškumą šioje 
srityje daug kas pastebėjo.

SUSITIKIMAI SU UŽSIENIU RIKALU MINISTERIJOS 
PAREIGŪNAIS

Baltiečių Vakaro išvakarėse (198.11.26 d.) Bendruo
menės pirmininkų priėmime buvo susitikta su Užsie
nių Reikalų Ministerijos Sovietų Sąjungos ir Rytų Euro
pos direkcijos direktorium Derek Freser ir skyriaus 
vedeju R.Halpin, dalyvaujant ministeriui Wilson'ui , kele
tui parlamentarų. Kitą dieną Bendruomenių pirmininkai 
buvo priimti Užsienių Reikalų ministerijoje.Taip pat 
buvo susitikta ir su kitais parlamentarais ir senato
riais.

šįmet Baltijos valstybių garbės konsulų prista
tymo nei parlamente,nei Senate neįvyko.Parlamento 
pirmininkas John Bosley pasikvietė Estijos ir Latvijos 
garbės konsulus I.Hensoo ir dr.E.Upenieks asmeniškam 
pasikalbėjimui.Lietuvos konsulas dr.J.Žmuidzinas i Otta- 
wą dėl peršalimo nebuvo atvykęs.

BENDROS PASTABOS
Baltiečių Vakarai organizuojami viduryje vasario, 

nes tai sutampa su Lietuvos Vasario 16-tosios ir Esti
jos Vasario 24-tosios nepriklausomybės šventėmis. Tuo 
būdu prisimenama Baltics valstybių atkūrimas ir jų 
vėlesnė okupacija. Baltų Federacijos kalbėtojai primena 
tų kraštų patirtus persekiojimus ir priespaudą tiek pra
eityje, tiek ir dabartiniu laiku, atsilankiusiems parla- 
m°ntarams ir kitiems įtakingiems asmenims.

Dažniausiai pagrindiniu kalbėtoju būdavo rniniste- 
rių kabineto narys; yra buvę ir Kanados gubernatorius, 
ir Parlamento ir Senato pirmininkai; Per paskutini de
šimtmetį šis Baltiečių Vakaras su papildomais rengi
niais buvo svarbiausia ir reikšmingiausia proga lietu
viams ir kitiems baltiečiams susitikti valdžios ar sena
to ir parlamento atstovus iš visų trijų patijų ir pa
reikšti savo pageidavimus.

Šis renginys yra galimas tik turint specialų par
lamentarų Globos Komitetą. Prieš trylika metų seriato- 
riaus Paul Yuzyk sudarytas komitetas turėjo 7 narius, 
šimet komitetas pasiekė 39 narių skaičių,kurių tarpe 
yra 7 ministerial ir 7 buvę ministerial. Bet visa orga
nizacija ir išlaidos padengiama trijų Bend
ruomenių.

Svečių tarpe buvo ir didžiųjų laikrąščių žur
nalistų- A.MacKenzie,Canadian Press,Lubor Zink,"To
ronto Sun",Patrick Best "Ottawa Citizen",Charles - 
Lynch,Southam News, John Best,"Parlamentar Press 
Gallery". / bus daugiau /
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APIE DANGAUS KŪNUS

/Seniausioji lietuvių mitologinė daina/

MĖNUO SAULUŽĘ VEDĖ 
PIRMA PAVASARĖLI, 

t . v «•

S A U LU ŽĖ A NKS TI KĖLĖS , 
MENU ZIS ATSISKYRĖ.

MĖNUO VIENS VAIKŠTINĖJO, 
AUŠRINE PAMYLĖJO.G

PERKUNS DIDŽIAI SUPYKĘS, 
JĮ KARDU padalijo:

"KO SAULUŽĖS ATSISKYREI, 
A UŠ RINĘ PA MYLĖJAI, 
VIENS NAKTĮ VAIKŠTINĖJAI?"

TEKĖKI SAULUŽE, 
A PLINKUI DA NGU ŽĮ. 
APEIKI SAULUŽE, 
A PLINKUI ORUŽĮ. 
SKAITYKI, SAULUŽE, 
AR VISOS ŽVAIGŽDUŽĖS.

AR SKAITAU, NESKAITAU, 
JAU VIENOS IR NĖRA,
Š VIES IA U SIO S Ž VA IG ŽDU ŽĖS , 
KUR ANKSTI TEKĖJO, 
VĖLAI NUSILEIDO.

Ką sako Arkady Ševčenko Savo Naujoje Knygoje
/tęsinys/

Išsišiepęs pripažino, jog nesitiki nei Vakarų, nei So
vietų Sąjungos pilno nusiginklavimo,ir pridėjo:"Stipriau- 
sias politinis instrumentas yra paskleidžiamas apžavintis 
šūkis. Amerikiečiai to nesupranta. Jie tik patys sau pa - 
Kenkia, besispirdami prieš visuotino ir visiško nusigink
lavimo idėją. Ką jie daro yra taip bergždžia, Kaip Don Ki
choto kova su vėjo malūnais’." Propaganda ir tikrosios 
derybos turinčios viena kitą papildyti, o ne prieštarauti, 
sakė Chruščev’as.

Kai mes plaukėme toliau į pietus,kad išvengus audros 
Chruščev’as pradėjo daugiau laiko praleisti ant denio.Kar
tą aš jį mačiau stovintį vieną,atsirėmusį į laivo kraštą ir 
žiūrintį pro žiūronus į nušvitusį vandenyną. Man priartė
jus, jo paremta ranka slystelėjo ir jis prarado lygsvarą. 
Aš spėjau jį sulaikyti . Atsisukęs Į mane, linksmais ži - 
būreliais akyse, pasakė: "Jei būčiau iškritęs iš laivo - 
nebūtų beviltiška. Dabar esam nepertoli nuo Kubos, ir jie 
ten mane turbūt geriau priimtų negu amerikiečiai New 
■^orke".

Surimtėjęs, tęsė: "Tikiuosi, kad Kuba taps socializ-1 
mo švyturiu Lotynų A merikoje. Castro duoda tokią viltį , 
o amerikiečiai mums padeda"./Kaip nuolat ir nuolat tie 
visi vadai kala iškraipytą socializmo sąvoką, pritaikydami 
ją sau’. Tiesiog stebėtis reikia, kaip tas terminas Įgavo 
jiems, o dažnai jau ir čia .Vakaruose kitokią spalvą.Red./ 
..........."Castro artės prie mūsų, kaip geležis prie magneto"
- pranašavo jis. Jeigu kalbos apie Kubą jam suteikdavo 
malonumo, Kongo reikalai jį vargino Per visą kelionės 
laiką jis buvo apsėstas JAV užsiangažavimu Konge,ypač 
Jungtinių Tautų Taikos Korpuso ir JT sekretoriaus Dag 
Hammarskjold darbais . "Nusispjaut ant JT", - jis siuto,
- "tai ne mūsų organizacija. Tas niekadėjas mužikas Ki
ša savo nosį Į svarbius reikalus,kurie visai ne jo . Jis 
įsigijo autoritetą, kuris jam visai nepriklauso. Už tai jis 
turės užmokėti. Reikia jo atsikratyti bet kuria Kaina. 
Mes jį gerokai pakaitinsim",-burbėjo jis.

Prisiminiau Chruščev’o asmeniškus grasinimus Ham- 
merskjold'ui 1961 m. rugsėjo mėnesį, kai Generalinis 
Sekretorius žuvo pastlaptingoje lėktuvo avarijoje Konge . 
Mano asmeniški draugai, dirbę Afrikos reikaluose kartą 
man pasakojo, kad matė labai slaptą KGB raportą, nusa - 
kantį jog lėktuvas buvo nušautas pro-sovietinių kongiečių 
grupės,į kurią buvo įsimaišę ir jai vadovavo SSSR "spe
cialūs" darbuotojai.

Atvykus į New Yor ką, JT sesijoje atėjo eilė Ispanijos 
Užsienių Reikalų ministeriui Fernando Castiella atsakyti į 
Chruščev’o puolimus prieš Gen.Franco. Chruščev’as pa
šėlo; pradėjo šūkaudamas įžeidinėti ispaną,daužydamas 
kumščiu į stalą ir tada nusiėmė batą, kuriuo šaukdamas 
trankė į stalą. Pašokęs iš savo kėdės jis grūmojo kumš
timis liesam, nedidelio ūgio Castiella. Pastarasis sustingę 
juokingoje apsigynimo pozoje. Saugai prišoko prie jų ir 
atskyrė. Mes visi buvome pritrenkti tokiu Chruščev’o el
gesiu. Po to, savo patalpose visi dar buvome susigėdę ir 
neramūs. Gromyko, pasižymėjusiam savo drausminga,be 
priekaišto laikysena,iš pasipiktinimo pabalo lūpos. Bet 
Chruščev’as- laikėsi taip lyg nieko nebūtų įvykę. Jis sau 
balsiai juokėsi ir juokavo. Reikėjo .kalbėjo jis "Įšvirkšti 
šiek tiek gyvumo į JT atmosferą".

1963 m. vasarą aš prisijungiau prie Nikolaj Fedoren
ko, ambasadoriaus Jungtinėm Tautom, grupės. Ambasa - 
dorius buvo elegantiškas vyras ir atlaidus viršininkas. Jo 
pagrindinis dėmesys užsienio reikaluose buvo skirtas Ki
nijai. Jis buvo tikras jos reikalų žinovas, Mokslo A kade - 
mijos narys. Laikui bėgant, jis vis daugiau atsakomybės 
perleisdavo kitiems, ir pats atsidavė moksliniams dar - 
bams. Dėl to Gromyko pradėjo juo nepasitikėti, nes jo 
nuomone, nebuvo didesnės nuodėmės,kaip lengva pažiūra 
į savo pareigas. Tai pelnė jam pravardžiavimą "Grom" 
/rusiškai- perkūnas/. Viena iš jo "žaibų" auka tapo 
Rolland Timerbayer, vyr. politinis tarnautojas JT misijo
je. Jam buvo tekęs nedėkingas darbas prižiūrėti misijos 
1985.111.21

NAUJAS RADINYS: PLANETA AR ŽVAIGŽDĖ?

P. Indreika
Prieš praeitų metų Kalėdas, Arizonos Universiteto 

astronomas McC a r Į; h y paskelbė,kad jam pavyko užtik
ti planetą,ar kitą nežinomą dangaus kūną u ž saulės sis
temas ribų. Žinia sukėlė Įvairių spėliojimų astronomų 
ir kitų mokslininkų tarpe: argi pasikartotų prieš porą tūks
tančių metų Įvykęs stebuklas, kada Kristaus gimimo me
tu pasirodžiusi kometa,kurią sekė trys išminčiai, vykda
mi Į Betliejų.

Išminčiai arba mąstytojai senovės pasaulyje buvo la
bai gerbiami, nes jie rūpinosi žmogaus doriniu idealu. 
Pav. , graikai turėjo 7 išminčius:TalĮ, Pitaką.Kleobulą , 
Biją,Koloną,Misoną ir Chiloną. Jų mokytiniai per mokyk
las diegė tautoje savęs valdymo ir nepasidavimo kasdie
nybės audroms mintis: turi vyrauti išmintis, skaidri min
tis ir blaivi tikrovės nuovoka. Graikų filosofas Sokratas 
Įspūdingai savo gyvenimu ir mirtimi liudijo,kad tikrąjį 
laimingumą laiduoja ne išoriniai laimės matai, o tvirtas 
nusistatymas laikytis principų ir atvirumo pačiam sau. ,

Astronomas McCarthy tikrai buvo Įsitikinęs, kad jam 
pavyko surasti naują planetą ir realizuoti astronomų sva
jones, kad už saulės sistemos esančios dar kitos siste - 
mos, ir jose gal esama protingų būtybių. Tačiau-jam te
ko nusivilti, kai kiti mokslininkai,atydžiau ištyrinėję jo 
surastą dangaus kūną priėjo, išvados, kad tai dujų kamuo
lys, panašaus dydžio kaip Jupiterio planeta,besisukanti 
apie žvaigždę Biesbroreck 8. Ši žvaigždė yra nutolusi 
nuo žemės už 21 šviesos metų arba 123 trilijonų mylių.

Mokslininkus stebina tai,kad toks didžiulis dujų ka
muolys galėtų suktis apie nedidelę .žvaigždę. Los Angeles 
Universiteto astronomijos profesorius sako, kad pavadin- 

persikraustymą iš Park A ve į East 67th gatvę. Kai Gromy
ko tą rudenį apžiūrinėjo atliktą kraustymąsi .sugedus ele
vatoriui, buvo Įkliuvęs jame daugiau kaip pusvalandį tarp 
dviejų aukštų. Galų gale išsilaisvinus iš jo,Gromyko nu - 
tarė, kad Timerbayer’į reiKia perkelti kitoms pareigoms: 
"Tegul sėdi už priėmimo/reception/ stalo ir prižiūri ele
vatorių, kad gerai veiktų’." Vargšas darbuotojas išbuvo 
šiose pareigose per visą Gromyko buvimo laiką.

Gromyko nepasitenkinimas Fedorenku buvo daugiau, 
negu gilus pasmerkimas jo asmeniško stiliaus- ilgokų 
plaukų, į akis krentančio apsirengimo, "varliukės" kakla - 
raišio. Visa tai kirtosi su griežta, oficialia išvaizda, kuri 
standartiniai priklauso rimtiems vyrams.Gromyko ypač 
pavydėjo jo statuso Mokslo Akademijoje. Fedorenko, kaip 
ir JaKov Malik’as, kuris vėliauperėmėA mbasadoriaus dar
bą, nekentė GromyKo. Malik'aJ buvo liūtu su savo paval
diniais ir pele su min.Gromykjh,Fedorenko nebijojo savo 
ministerio", • -

", • Beveik po metų , 1964-tųjų spalio mėn. , buvo di
delis pakeitimas mūsų vadovybėje - šį jartą pasisekė pa
šalinti Chruščev’ą iš jo posto. Amerikiečiai nuolatos vis 
jieško vienintelės pagrindinės priežasties kiekvienam: 
svarbiam veiksmui. Sovietai tačiau ne tokiu būdu prieina’ 
prie veiksmo. Buvo daugelis priežasčių- visos jos svar
bios- kodėl Chruščev’ą nuėmė nuo valdžios aparato .

Biurokratai puolė panikon dėl naujų partijos organi
zacijoje taisyklių, kurių Chruščev’as įsakė laikytis: mies
tų ir apylinkių darbuotojai turėjo skelbti dažnesnius rinki
mus ir bendrai vienose pareigose dirbti neilgiau 6 metų. 
Tai nepaprastai suneramino tarnautojus. Jie nebegalėjo 
pasitikėti vienos karjeros tęstinumo patogumu-geros al- 
gos-privilegijų, mažai darbo.

Šalia to,Chruščev’as iškėlė Į viešumą Stalino krimi
nalinius nusikaltimus ir tai sukėlė KGB antagonizmą. Ka
riuomenė buvo nepatenkinta jo nutarimu sumažinti berei
kalingų kariuomenėje žmonių skaičių, paleidžiant į atsar
gą didelį būrį karininkų. Taip pat jo nuotykis su Kuba- 
pasibaigė negarbingai.

Galiausiai /jei ir buvo kokia paskutinė priežastis, nu
lėmusi Chruščev’o likimą/, prie liepto galo privedė Chruš
čev’ą turbūt jo pasiryžimas Įsakyti partijos aparato per
tvarkymą artėjančiame lapkričio mėn.Centro Komiteto- 
plenume. ŠĮ kartą jis planavo pakeitimus ne tik vidutinio 
rango valdininkų, bet ir aukštojo kadro pakeitimus. Taip 
jis Įsiskverbė Į švenčių švenčiausią, nepaliečiamiausią 
valdančiųjų klasę, Jo kišimasis nebegalėjo būti toleruo
jamas."/Šia proga prisimename tik ką paskelbtus Gar - 
bačiov'o pažadus ekonominio gyvenimo srityje ir užsimi
nimus apie planuojamas reformas. Bus vėl proga stebėti, 
po daugiau negu 2O-ties metų, kaip reaguos "liaudis" ir jau
nesnioji biurokratų karta. Ir kokio likimoidėllto.užsitarnaus 
Garbačiov’as.Red. /.

"Fedorenko man papasakojo, kaip tai vyko. Michail 
Suslov’as ir Alexej Kosygin’as buvo tik pirmieji, pradėję 
kampaniją prieš Chruščev’ą. Suslov’as,atrodo,buvo labai 
patenkintas būdamas partijos partiarchu ir pagrindiniu i- 
deologu. Kosygin’as buvo laimingu Ministerių Tarybos p- 
ku,taip pat savo svaria galia vidaus ekonomijos ir užsie
nio politikos reikaluose. Tačiau buvo painu susitarti,kas 
turėtų būti Centro Komiteto Pirmuoju Sekretorium.

Galų gale apsistota ties Brežnev’u, kuris užėmė tik 
simboliškai Aukščiausiojo Sovietų Tarybos prezidiumo 
pirmininko vietą. Jie numatė, kad jis netiks aukštesnėms 
pareigoms ir žinodami jo nekokį išsilavinimą, buvo Įsiti
kinę, kad šis neįkyrus žmogus neatsilaikys prieš juos .

Viena išimtis - Gromyko. Dar Chruščev’o valdžios 
laikais jis nutarė kultivuoti Brežnev’ą. Kai kitiems Brež- 
nev’as atrodė bespalviu, negabiu, niekuo nepasižyminčiu 
partijos karjeristu, instinktas ir laimė parodė Gromykui, 
kad Brežnev’as buvo kažkuo daugiau. Tad jis rimtai pri
ėmė Brežnev’o numatymą Į valstybės galvos vietą. 

ti šį radinį planeta, būtų netikslu. Bet, ieškant kitų, šalia 
saulės sistemų, atrodytų, lyg tai vis dėlto būtų planeta .

1983 m. astronomai pastebėjo ir susekė tarp žvaigž
džių nepaprastą reiškinį- suirusio dangaus kūno likučius, 
iš kurių gali susiformuoti nauja planeta. Likučių nuotolį 
išmatavus infra raudonais spinduliais, buvo susekta,kad 
jų nuotolis nuo artimiausios žvaigždės yra apie 600 mil. 
km. ,yra devyni dešimtadaliai planetos Jupiterio dydžio, 
ir jų temperatūra siekia 20.000 F laipsnių;tuo tarpu Ju
piterio temperatūra yra tiksliai Išmatuota,ir ji siekia24O 
F .laipsnių.

Saulė irgi yra žvaigždė, bet ji nutolusi nuo žemės už 
apie 93 milijonus mylių. Žemė taip pat yra planeta, viena 
iš 9, kuri .besisukdama apie savo ašį, sukasi apie saulę. 
Visos planetos su savo palydovais, mėnuliais,asteroi - 
dais ir metederoidais bei kometomis sudaro saulės sis - 
temą. Planetos neturi savo šviesos, jos yra tamsios. Š vie
šą jos gauna iš saulės. Bet planetos yra solidūs dangaus 
kūnai, kurie turi masę. Merkurijus,Venera,Marsas,Ju
piteris ir Uranas yra šviesiausios planetos, nes jos ar
čiau saulės ir matomos naktį iš žemės. Jas nesunku at
skirti nuo žvaigždžių, nes jos nemirkčioja ir šviečia pa
stovia šviesa, tuo tarpu žvaigždžių šviesa mirguliuoja , 
kadangi žvaigždės viduje vyksta atominė reakcija, kuri 
išskiria milžiniškus kiekius energijos ir pastaroji žvaigž
džių paviršiuje sukelia karštį, siekiantį milijonus lalps - 
nių. . .

Dar neatsirado pasaulyje nė vieno astronomo, kuris 
būtų pajėgęs suskaityto žvaigždes, nes nakties metu te - 
matoma tik pusė dangaus. Su geriausiais teleskopais ja
me suskaičiuojama apie 200 bilijonų žvaigždžių. O kur di
džiuliai žvaigždžių susibūrimai k. a.Alpha Orionas,Paukš
čių Takas ir kiti.

Žvaigždžių yra Įvairaus dydžio, siekiančių nuo dešim
čių mylių diametro iki 1.3O2.OOO kilometrų, Yra milži
niško didumo žvaigždžių, kurių diametras 1OO kartų di - 
dėsnis už saulės,kaip pav. .Aldebaran, Betelgeuse.

Arčiausia prie saulės žvaigždė yra Proxima Centau
ri, kurios atstumas matuojamas 4,3 šviesos metais,arba 
apie 40 milijonų kilometrų.

Žmogus žvaigždes sugebėjo panaudoti praktiškiems 
reikalams, pvz., jūrininkai, plaukdami laivais per van - 
deny nūs ir lėktuvų pilotai, skrisdami naktyje per tamsią 
padangę, puikiai atranda aerodromus ir miestus,į kuriuos 
jie nori patekti. Jiems padeda sudaryti astronomų žemė
lapiai.

Prie dangaus kūnų žemėlapio sudarymo labai daug 
prisidėjo teleskopo išradimas, kuris yra ne kas kita, kaip 
kombinacija išgaubtų lęšių, padidinančių stebimą daiktą. 
Daugelis istorikų mano, kad teleskopą išrado 1608 m.da
nų optikas Hans Lippersshey, tik jis savo išradimo neuž
patentavo. Italų astronomas Galileo, susipažinęs su H. Lip
persshey išradimu 1609 m. sukonstruSvo truputį tobules
nį teleskopą, kurį jis nukreipė į planetą Saturną. Tuomet 
pastebėjo jo žiedus, nematomus paprasta akimi iš žemės.

Augant ir plečiantis mokslams, teleskopas buvo išto
bulintas ir jo pagalba sudarytas dangaus kūnų žemėlapis . 
Senovės laikais žmonės, neturėdami supratimo apie te
leskopą, bandė primityviais būdais statyti observatorijas 
saulės, mėnulio ir žvaigždžių stebėjimui. Jau apie 
20,000 m. pr. Kr. Maja indėnai buvo sudarę labai tiks
lų kalendorių. Vėliau astronomai pradėjo Įruošti obser - 
vatorijas, parinkdami joms tam tikras vietas, kad paša - 
liniai daiktai pvz., miestų šviesos neturėtų pašalinės Įta
kos. 1675 m. Anglijos karalius Charles II Įsakė Įruošti 
observatoriją Greenvich’e, per kurį eina nulinis meridi
anas. Iš Greenvich’o observatorijos astronomai surado 
Neptūną, Uraną, Jupiterį. Observatorija aprūpinta moder
niais instrumentais ir jos teleskopas yra 70 cm. Pagrin - 
dinis uždavinys yra žvaigždžių, planetų padėties matavi
mas dangaus sferoje.

Lietuvoje observatorija buvo Įkurta vienuolių pastaty
toje Vilniuje Mokslų Akademijoje 1573 m. , išra
šant iš Anglijos pagrindinius instrumentūs. Nuo 1900m. 
šalia optikinių observatorijų atsirado ir radijo.

1985 m. JAV astronomai ruošiasi Į erdvę iškelti te
leskopą. kurio lęšių diametras bus 92 ęolių. Jis bus 
kontroliuojamas iš žemės radijo bangų pagalba ir, ke - 
liaudamas per išorinę erdvę, galės pagauti Įvairius spin
dulius, ateinančius iš galaktikos kūnų, kurių normaliai 
nepagaunama.

Jo Įrengimai Californijos Technologijos Institutas ga
vo 70. milijonų dolerių iš mirusio 1984 m. milijonieriaus 
K. M. Keck. Ryšyje su tokia didele observatorija, prez. 
Reaganas pareiškė, kad bus atidarytas langas į universą, 
nes jis galės pastebėti net ant mėnulio elektros lemputę. 
Teleskopas bus toks galingas, kad mokslininkams sudarys 
sąlygas tyrinėti dangaus kūnus, nutolusius net už 12 bi
lijonų šviesos metų.

Astronomai skaičiuoja, kad universas yra apie 16 bi
lijonų šviesmečių. To teleskopo lęšiai bus padaryti iš iš
gaubtų veidrodžių, kad daugiau sugautų daugiau spindulių. 
Kontrolės observatorija bus įruošta 1986 m. Havajų salo
se, nes ten jų atmosferoje randasi mažiausiai dulkių ii 
oras yra švariausias. Numatoma observatoriją pastatyti 
ant užgesusio ugnikalnio Mauna Kea, kuris yra 13,786 p. 
aukščio. Visi aparatai bus kontroliuojami kompiuterių . 
Observatorija pradės veikti tik 1992 m. Tikimasi surasti 
galaktikoje tokių dangaus kūnų, apie kuriuos žmogus dar 
nesapnavo.

PIRMASIS ZOOLOGIJOS SODAS - GRAIKIJOJE
ARISTOTELIS, 49 metų amžiaus senovės graikų fi

losofas, mokslininkas Įsteigė savo mokyklą Licėjuje,Atė
nuose. Graikijos valdovas Aleksandras įsakė savo me
džiotojams, ^odininkams ir žvejams aprūpinti Aristotelį 
visais zoologijos, botanikos pavyzdžiais.

Vienu metu Aristotelis turėjo 1.000 vyrų Graikijoje 
jr Azijoje,kurie rinko pavyzdžius kiekviename krašte. Su 
tokia turtinga medžiaga jis įkūrė pirmą didžiulį zoologijos 
sodą, kokio dar nebuvo pasaulyje.

3 o si.
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Leonas Barauskas-B.Sruogos ’’Milžino Paunksme’,’.Švitrigailos 
vaidmenyje, Montrealio Dramos Teatre

Dešimtmetis Be Aktoriaus 
Leono Barausko

1975 m. kovo mėn. 22 d. , keliolika minučių iki pir - 
mos valandos nakties suskambo mūsų telefonas. Buvo 
bent gera valanda laiko kai miegojau. Tačiau už kelių mi
nučių sukliko mūsų mnamai nuo garsaus verksmo. Tuojau 
išgirdau ir Jūratės žodžius /'Tetukai, kelkis. Dėdė Leo - 
nas mirė”. Gailiai verkė žmona, Leono sesuo ir visos 
dukros. "Mirė Levukas, mirė dėdė Leonas, mirė dėdė 
Leonas".. . Pranešė sūnus Viktoras telefonu. Sakė : "Tė 
tis krito . . . mirė. .."

Tai buvo pritrenkianti , nesitikėta žinia. Juk Levis 
neseniai, berods vasario mėnesį buvo viešėjęs pas muš, 
ir jaunimo suvažiavime Rochesteryje atliko programą. 
Dar ir dabar ausyse, rodos, skambėjo jo deklamuotas 
jaunimui Krėvės "Aras". Kadangi buvome paprašyti pra
nešti žinią kitiems giminėms, tuojau ašaromis ir verks - 
mais nuskambėjo ir kitos sesers Jadvygos namai Roches
teryje ir seserų Teodoros,-ir Genutės Montrealyje, ir

Algirdas Landsbergis

Žodžiai, Gražieji Žodžiai
/tęsinys/

Senelis stovėjo prie garažo ir šypsojosi. Petrukas 
nuoširdžiai atsiduso, pribėgo prie senelio ir ištiesė jam 
Kairę ranką. Senelis nepaspaudė jos.

- Kurią rankutę reikia duoti? - klausė jis primygtinai 
Kodėl senelis nori kitos rankos? Su kita ranka Pet

rukas turi laikyti savo sagą. Jis neduos jos, nors ir kaip 
prašomas.

Bet pačiame savo užsispyrimo kietume Petrukas pa
matė ant suolo senelio darbinį maišą. Jis skubiai pada - 
vė seneliui dešinę ranką, nuolankiai pakreipė galvą ir 
žiūrzdamas jam tiesiai į akis, saldžiai ištarė:

- Seneliuk, kur tu buvai ?
Prie senelio akių subėgo daug linksmų raukšlelių: 
-lentpjūvėj, Petruk.
- Ką tu man atnešei ?
Senelis pakėlė maišą, ir ant grindinio pabiro krūva 

kaladėlių. Petrukas valandėlę stovėjo nejudėdamas, suža
vėtas jų barbėjimo. Tada jis su dėkingu uolumu puolėsi 
statyti namo.

Pusiaukelėj jis stabtelėjo ir labai tyliai ištarė:
- Kalala.
Senelis negalėjo jo girdėti, bet Petrukas nebedrįso 

būti vėl nesuprastu. Jis ištarė savo žodį senelio akivaiz
doje, ir to užteko.

- Petruk, ar tu leisi Aleksiukui pažais su savo kala - 
dėlėm? Jis šiandien atvažiuoja pas tave^ Ir Marytė, ir Dai 
vutė.

Petrukui užėmė kvapą. Jis kasdien laukdavo nesulauk 
davo savo mažųjų puseserių ir pusbrolio. Tačiau šiandien 
jam ypatingai reikėjo Aleksiuko. Aleksiukas nebuvo dide
lis, jis kalbėjo lietuviškai - netaip kaip tie vaikai su svie
diniu. Petrukas galės jam pasakyti savo žodį. Ir su juo : 
ateis dideli žmonės, jo dėdės ir tetos, su savo įdomiais 
veidais ir daugeliu naujų, ilgų žodžių.

- Ne, - atsakė Petrukas. Jis-gėdijosi išsiduoti, kaip 
labai jis laukia Aleksiuko.

- Tada Aleksiukas neateis.
- Jis ateis’.
Petrukas pasistūmė kaladėles prie tvoros, iš kur jis 

galėjo matyti vartelius. Čia jis sėdės ir lauks jų ateinant.
Aukštai atsidarė langas, ir jame pasirodė motinos 

galva. Ji šypsojosi, ir jis vos susigriebė neatsakęs į jos 
šypseną. Kodėl ji taip ilgai buvo palikusi jį? Jis sekė ją ai 
krašteliu.

Motina pradėjo dainuoti:
Oi ir atėjo Petrukas,
Oi ir atėjo jaunasai,
Ir atėjo Petrukėlis,
Baltas, gražus dobilėlis,
Dobilas, dobilas. ..

Jis nebegalėjo išsivaduoti iš jos didelių mėlyni} akių 
ir truputį pasuko galvą, kad įsižiūrėjus daugiau jos veido. 
Jo irštai prisiminė jos kaktos švelnumą, ir vėjo staigiai 
išdriekti jos plaukai prie baltos sienos priminė išsiliejan
tį rašalą staltiesėj. Ji buvo graži; nebuvo gražesnės už ją. 
Gal ji tikrai myli jį? Jis staigiai kryptelėjo galvą,šyptelė
jo jai ir nuleido akis susigėdęs. Gal tikrai?

PUSLAPIS®
giminių /Grušų/ namai Floridoje.

Pro tamsą , ankstų šeštadienio rytą, atšaukę Litua - 
nistinės Klokyklos pamokas, sėdę į automobilį, išvykome 
į Chicagą, į Levio. . , laidotuves. Visą dieną kelionėje 
merkė lietus, tartum pritardamas mūsų šeimos nuotaikai 

Chicagoje, šį kartą, nepasitiko mūsų Levis plačia , 
miela šypsena ir išskėstomis rankomis. Pasitiko ašarose 
paskendusi žmona Danutė, suglumę paraudusiomis nuo 
verksmo akimis sūnūs, Andrius ir Viktoras. O Levį ra
dome be žado. . . . sustingusį ....

Pažinau Leoną Barauską pirmą kartą 1946 m. liepos 
mėn. Eichstete, moksleivių ateitininkų I-rne suvažiavime 
Jis tada vbuvo devyniolikmetis, 7 klasės mokinys. Buvo 
gyvas, judrus jaunimo tarpe, taip tiko prie dainos punk- 
telio - galingas balsas. Tuojau sudarėme sutartinių 
"kvartetą", vakarinėms programoms. Skambėjo-:"Tėvy- 
ne, kaip sunku gyventi čia toli. . ." Tačiau ne balse iš - 
ryškėjo jo stipriausias'talentas tada. O buvo taip. Sto - 
vykios uždarymui prie Eichsteto miške įvyko laužas su 
moksleivių pasirodymais. Viesbadeno lietuvių Gimnazi - 
jos moksleiviams ateitirtinkams atstovavo L. Barauskas 
ir programai deklamavo Brazdžionio "De Profundis" - 
Iš gilumos šaukiuos Tavęs, o Viešpatie, iš gilumos suso
pusios širdies". Tylų mėnesienos vakarą, gražioje miš
ko aikštėje jis taip įspūdingai deklamavo, kad nustebome 
visi.: ir suvažiavimo dalyviai, ir vadovybė ir daug buvu
sių svečių Eichsteto lietuvių. Jo balso tembras, poezijos 
interpretavimas, daili išvaizda ir laikysena visus nuste - 
bino ir maloniai nuteikė. Visi pastebėjome jo meninę iš
raišką esant visai kitoje plotmėje. Mes buvome tik gim
nazijų barakų gimnazistai - Levis - scenos žmogus, akto
rius, menininkas. Jis atrodė neseniai nulipęs nuo scenos 
ir scenai jis priklauso.

Vėliau Mainco U-te kartu buvome studentai. Leviui 
visuotinė literatūra, vokiečių kalba mažai rūpėjo. Jo mė
giama darbo ir kūrybos dirva buvo scenoje. Tuojau apsi - 
lankė jis Hanau Lietuvių stovykloje, vaidindamas "Sveti
mose Plunksnose".

Atvykus į Š iaurės Ameriką, tapome giminės. Tuoj 
vedė ir Leonas - 1950 ni. rugpjūčio mėnesį L. Barauskas 
tapo šeimos žmogus. Užaugęs tarp penkių seserų, pats 
jauniausias, buvo šeimoje labai mylimas. Turbūt, labiau
siai motinos. Sūnus ir brolis - seserų pa'sididžiavimas.
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Motinos galva dingo, ir jis užsižaidė su kaladėlėmis. 

Diena nepastebimai slinko vėlyn.rami ir soti, nuskaidrin
ta laukimo su blunkančiu kartumo skoniu. Jo lūpos apsi - 
traukė pienu, ir piene pridžiūvo medauniniko trupinėlis.. 
Paskui lūpas apdengė taukiai, ir jo marškinėliai nusitrauk
davo. Jis sudaužė stiklinęįir gavo per nagus. Du sykius 
jis užpykino didžiuosius indu sykius susitaikė. Jis nu
sibrėžė alkūnę ir gerą pų^y^lancų1mėgavosi visų dėmesiu 
ir užuojauta. Ir jis nuolat ištardavo savo gražųjį žodį,kaip 
pasitikrindamas didįjį Kalėdų žaislą dėžėje.

Pagaliau jis pamatė juos’. Pirmiausiai pro vartelius 
įriedėjo vežimėliai. Juose ,- kaip šilti tešlainiai šėdėjo 
Marytė ir Daivutė. Iš jų trumputėlių, pasipūtusių suknelių 
- vidudieniai mėlynos ir pašvaistiniai rūžavos - tingiai
dirbo jų riebios kojytės. Pro vežimėlius priekin iššoko 
Aleksiukas ir žygiavo priekin, plačiai mosikuodamas ran
komis. Jo plonas kaklas šovė toli aukštyn iš po suglais - 
tytų melsvadryžių marškinukų. Už vaikų grūdosi Krūva 
suaugusių.

Petrukas pasileido pasitikt jų, pusiaukely apsisuko at
gal, pribėgo prie rūsio durų, šūktelėjo - ateina’. - vėl ap
sisuko ir susidūrė su Aleksiuku. Jis drebėjo iš pasitenki
nimo. Aleksiukas pasižiūrėjo į jį iš aukšto - jis visad bū
davo didesnis už Petruką, nors Petrukas vis augo ir augo- 
ir išdidžiai pakratė jo ranką. Jis nežiūrėjo į Petruko at - 
sidavusias akis, bet tolyn į kiemą pro jas, kur buvo su - 
krauti žaislai.

- Vanapleivitmy.
Aleksiukas kalbėjo angliškai’. Jis jau ėjo į mokyklą. 

Petrukas staiga pabūgo, kad jis nesupras gražiojo žodžio, 
Kaip ir vaikai ant gatvės.

- Nori žaist? - pakartojo Aleksiukas.
Jis mokėjo ir lietuviškai.’
- Diš vei’. - linksmai susšuko Petrukas, norėdamas 

pasididžiuoti savo nauju mokėjimu.
Tada namiškiai išėjo ir susimaišė su svečiais. Pla

čios šypsenos priartėjo apsikabinimuose ir susiaurėjo pa
sibučiavimuose. Namiškiai tuojau pradėjo žavėtis mer - 
gaitėmis, ir Petrukas stebėjo jas iškylant virš visų galvų, 
jų kojytes spurdant ir jų kelnaites mezginiuojantis. Joms 
nusileidus žemyn, jis su malonumu pastebėjo, jog jos buvo 
mažesnės už jį.

Visas būrys ėmė pamažu tvinti į kiemo gilumą. Pet-I 
rūkas įsimaišė vidurin ir leidosi stumiamas kartu. Jis at
simušdavo į jų šlaunis ir pasilaikydavo kelnių. Tada atėjo 
svečių eilė žavėtis juo. Teta Adelė, apvali ir amžinai be
sijuokianti, stipriai apkabino jį ir pabučiavo didelėm šla
piom lepom. Ji kvepėjo virtuve. Teta Emilija palietė jį il
gais plonais pirštais, menančiais pieštukus, ir prie jo 
skruosto prilipo jos lūpų dažai. Jos kvapas jam atšaukė 
mamos stalelį su veidrodžiu ir mažom bonkutėm. Išsiva - 

•davęs iš jų glėbio, Petrukas rankove nusišluostė skruostą 
ir lūpas. Jis nemėgo šlapio kutenimo ir jis žinojo,kad toks 
jo mostas privers visus juoktis.

Jis veltui laukė, kada jį pradės kiltoni aukštyn. Nejau- 
x gi aš toks storas, stebėjosi jis, ir prisigretino prie vyrų .

Jis tesiekė mažinusiajam jų iki juosmens, bet jam ir 
nereikėjo žiūrėti į jų veidus - jis atsiminė juos iš kelnių 
ir pilvų. Šitos pilkos kelnės su pakibusiais keliais, dėmele 
prieš pat jo nosį ir apvaliu pilvuku buvo dėdės Antano .
Š itas dideles, dideles, kaip ant dviejų medžių užmautas ir 
su visosna pusėsna išsiveržiančiu pilvu dėvėjo dėdė Vy - 
tautas. Šitose rudose, lygiai suglaistytose ir visai' be 

Tėvas mirė Lietuvoje dar karo metu. Mylėjo jis labai fa
savo žmoną Danutę ir, vėliau, savo vaikus , visuomet 
šaukdamas juos mažybiniais vardais, Danučiuk, Andrei! .

Montrealyje, dar neįsikūręs kaip reik, nei buto, net 
namų reikmenų, jau ėmėsi scenos darbo. Ir to sceninio , 
daugelio metų darbo viršūnė buvo sukurti Leno B. vaid - 
menys - Girdvainio "Baltaragio Malūne" ir Zbignievo - 
"Milžino Paunksmėj". Čia aktoriaus Barausko talentas 
suspindėjo visu grožiu. Gėrėjomės juo Rochester!©, Ha
miltono, Toronto ir apylinkių lietuviai, kai ką stebėdami 
du kartu.

Ne tik čia matėme L. Barauską, bet ir kaip "Kalvį ", 
vaikų vaidinime "Melagėlyje" ir girdėjome jį Pūkelevičiū- 
tės "Žirginėliuose". O kur dar eilinėse -programose mi
nėjimuose, literatūros vakaruose . . .

Chicagoje, veikaluose, kaip opera "Lokys", "Maras", 
kantatoj "Karalius Mindaugas", Gruodžio balete "Jūratė 
ir Kastytis", "Vilniaus pašvaistėj", - visuose šiuose kū
riniuose aktorius Barauskas atliko svarbiausiojo žodinio 
veikėjo vaidmenis, o mes grožėjomės ko kūryba, talentu.

Kaip gera bent tiek, kad L. Barauskas su savo meno 
kolegomis muz. D. Lapinsku ir sol. Stempužiene aplankė 
Pietų A merikos lietuvius. Galime įsivaizduoti, kaip jis ter 
džiugino tuos, prieš 40 metų iš Lietuvos išvykusius lietu
vius savo žemaitiškais pasveikinimais ir pasakojimais a- 
pie žemaičių "gudrybes". Tai galėjo būti mūsų tautie - 
čiams tikrai šviežia atgaiva. ..

Leonas Barauslas talentingai scenoje interpretuoda - 
mas poezijos , beletristikos, dramos kūriniu s,-kėlė mūsų 
širdyse pasigrožėjimą. Mūsų sielas kėlė į grožį, gėrį. 
Jautrino mūsų patriotinius jausmus, žadino tautinę sąmo - 
nę jaunime, liudijo kultūrinę tiesą. Kaip gaila, kad jis 
toks jaunas - nei 50 metų nesulaukęs - paliko mus. O 
juk galėjo dar tiek daug mums duoti. Dabar tenka tik su 
poetu Bradūnu tarti: "Uždanga nusileido, siena akmenine , 
- Kas nušluostys tau, Levi, grimą nuo veido, virstančio 
amžinybe. ..."

P. S. Gera, kad L. Barauskas yra įamžintas žmonos 
Danutės plokštelėje "L. Barauskas". Aplankė taip pat jaut
rūs žodžiai H. Nagio, A. Antanaičio ir D. I.apinsko , K. 
Bradūno "Prie Aktoriaus Karsto" sukurtas eilėraštis. 
Plokštelės redaktorius D. Lapinskas, apipavidalinimas - 
Z. Sodaikionės- . B.K.

pilvo, nekantriai stovinėjo dėdė Jonas, kuris kartais nu - 
vesdavo Petruką prie kūdros laivelių paplukdyti.

Kažkas sunkaus nusileido ant jo peties, kaip ta stora 
Katė užšokusi anądien.

- Petruk, kaip vyrai sveikinasi? - sugriaudė dėdės 
Vytauto balsas.

Petrukas nenorom pažiūrėjo aukštyn. Dėdės Vytauto 
veidas lenkėsi prie jo, kaip didžiulis dubuo. Petrukas nu
sisuko ir ištiesė jam suglebusią ranką.

- Oohohoo, matyt, kad ne Lietuvoj gimęs. L ietuvoj 
vaikai cak, cak kulnim sumušdavo, galvą nuleisdavo, ran
ką kyšteldavo. Cak, cak.

Petrukas ištraukė savo ranką ir nusišluostė ją sau 
į kelnes.

- Jis užaugs, - paguodžiančiai kalbėjo dėdė A ntans. - 
-Ką jis vaikas mato? Nėra drausmės, nėra tvarkos čia 
A merikoj.

-Aišku, jis užaugs, - pritūpė prie jo dėdė Jonas ir 
paėmė abi jo rankas. - Jis jau dabar labai gražiai svei
kinasi, - kalbėjo jis, iššaukiančiai žiūrėdamas į dėdęVy- 
tautą. - Kiek tau dabar metų, Petruk?

- Penkiolika.
- Tikrai?’.
Petrukas girdėjo savo tėvą slapčia šnabždant jam - 

keturi, keturi.. .Bet jis nenorėjo sakyt "keturi". Penkio- 
loka buvo didesni, ilgesnis ir malonesnis burnai.

-Penkiolika’.
Teta Adelė, visą laiką smalsiai besidairiusi, žvilg- 

terėjo į dangų ur suplojo rankomis;
- Tik pažiūrėkit į dangų’. Visai kaip Lietuvoj’. .
Visi pakėlė galvas ir valandėlę nesigirdėjo nei kvė - 

pavimo. Petrukas kartu su jais žvilgterėjo į skaidri} mė
lynumą ir nuleido galvą. Jam labaiu patiko dangus su de
besų meškomis ir vežimais.

- Tikra bobų vasara, tik voratinklių trūksta, - paga
liau tyliai prabilo jo tėvas.

Petrukas susiraukė ir stengėsi susivokti. Dar šį ry
tą tėvas sakė, jog dabar ruduo, jog lapai krinta rudenį, jog 
vasaros nebėra. Kodėl dabar tėvas mini storų senų mo
terų vasarą? Jis išsižiojo klausti tėvo, bet tą akimirką 
motina pradėjo kvissti visus vidun.

Petrukas pastebėjo Aleksiuką nejudant ir prisigreti
no prie jo. Jie pasiliko kieme vienudu. Aleksiukas paėmė 
Petruko sunkvežimį ir, nekreipdamas dėmessio į jį, pra
dėjo krauti kaladėles. Jis dainavo plonai, plonai:

Deivi deivikrakit. . .
Petrukas ištikimai kartojo;
Kraki, kraki. . .
Tie žodžiai jam priminė dėdės Jono - cak, cak, cak . 

Jis sukluso ir pro atvertą langą virš jų girdėjo balsų ūže
sį tolimame svečių kambary. Jį gundė bėgt pažiūrėt,kaip 
dėdė Vytautas valgo. Iš visų apsilankymų nieko nebuvo į- 
domesnio už d dės Vytaut valgymą. Bet jis žvilgterėlo į 
Aleksiuką ir pasiliko stovėti vietoje. Gražusis žodis buvo 
svarbesnis.

Saulė jau sviro anapus stogų, ir žolės ruožas išilgai 
įvažiavimo tako sužvilgo. Kaimyno kieme skalbinių vir
vė pavargusiai girgždėjo atgal. Kažkur pravirko kūdikis. 
Petrukas neatitraukė akių nuo Aleksiuko. Jis panoro apka
bint jį. Ten, svečių kambary, buvo dideli žmonės. Jiedu 
buvo maži. Jiedu niekad nebus tokie kaip didieji žmonės. 
Jis priėjo prie Aleksiuko ir palenkė savo galvą;

- Kalala. /bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PSYCHIATRIST

PIRMOJO LAIPSNIO DIPLOMAS 
VILNIAUS UNIVERSITETUI

“ ANYKŠČIŲ ŠILELIS ’ 
KETURIOMIS KALBOMIS

• ŽEMES ŪKIO darbuotojų 
Kvalifikacijos Kėlimo Mo-

IS PADANGĖS MIELOS 
f/I SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE) KReA/I 

VE/D/=?oOž./AI

AR PASKAITA/ . »*<> Y*IKU' <-IAU0IES
pasakk ? jose rasi " ceozn iR JUMORO IR IŠMINTIES !

Saulei leidžiantis, senas žmogus ėjo paplūdymio pa
kraščiu ir stebėjo jauną vyrą,kuris , eidamas toliau prieš 
jį, vis pasilenkdavo, paimdavo jūrų žvaigždę ir nusviesda
vo jas atgal Į jūrą. Pasivijęs, paklausė, kodėl jis tai daro.

Atsakydamas jaunuolis paaiškino, kad jeigu jūrų 
žvaigždė pasiliks ant smėlio įstrigusi,tai rytinio potvynio 
gyva nebesulauks.

- Bet juk pakrantė tęsiasi mylių mylias, o tų jūros 
žvaigždžių yra milijonai- ir Tamstos pastangos nesudaro 
jokio skirtumo’.- kalbėjo senasis.

Jaunuolis pasižiūrėjo į jūros žvaigždę savo delne ir 
nusviedė ją Į bangas.

- Jai- didelis skirtumas’.- atsakė jis,
SKELBIMAS ĮSTAIGOS TARNAUTOJAMS ;

"Pastebėta,kad vis daugiau ir daugiau išgeriama per 
pietų pertrauką "martini". Taip pat padažnėjo vodkos už
sakymu, nes ji netaip stipriai atsiduoda alkoholiu. Nuo da
bar- visi tarnautojai privalo J ’’martinį’’ įmaišyti džino, o 
ne vodkos. Mes labiau norime ,kad mūsų klijentai galvo
tų, jog mūsų tarnautojai įkaušę, negu kad kvaili’*..

Uibudies meistrų medžio skulptūra 
Anykščių šilelyje.

UŽGAVĖNIŲ KAUKES , ROGIŲ
LENKTYNĖS, ŽIEMOS MUGĖ

Antanai Baranauskai |daH. T Kulakausko piešinys); „Anykščių šilelis“ — lietuvių ir kitomis kalbomis.

PAGAL [STATYMUS:
Vokietijoje - viskas uždrausta, išskyrus, kas 

leistina;
Prancūzijoje - viskas leistina, išskyrus, kas 

uždrausta;
Sovietų Sąjungoje - viskas uždrausta, 

įskaitant ir kas leistina;
Italijoje - viskas leistina, ypač tai, kas už - 

drausta. /A d v. N. Mi now, "R.D.”/

national enquirer

Vilniaus U-to Fizikos Fa
kulteto katedros vedėjui prof. 
J. Vaitkui paskirtas parodos 
aukso, o vyr. mokslininkams 
be ndradarbiam s -K. Jarašiū
nui ir E. Gaubui - bronzos 
ir piniginės premijos.

Vilniaus U-tas už pasieki
mus mokslinio tyrimo dar - 
buose, "Diagnostikos" mata
vimų sistemos sukūrimą ir 
įvedimą mikroelektronikos 
pramonėje SSSR parodoje 
suteiktas I-o j o laipsnio dip
lomas.
• R. VOKIETIJOS metiniame 
Menų Akademijos leidinyje 
"Arbeitshefte"išspausdintas 
A. Ambrazo straipsnis 
’’Liaudies muzikos elemen
tai ir šiuolaikinės išraiškos 
priemonės lietuvių kompozi
torių kūryboje".

•MASKVOS leidykla "Prav
da" išleido Juozo Bulotos 
humoreskų rinkinį "Mieloji, 
sugrįžk’." Jį į rusų kalbą iš
vertė G.Astrauskas ir E. Jo
naitienė.

f AA CENTRINĖS ;

| Montreal 273—7544
[Ottawa 523-9977
Į Toronto 489 - 3693

Hamilton 522-8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

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

ATEIK į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

1985.111.21

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

JONUI R.: 337-8637

Š iais A . Baranausko jubi
liejiniais metais Vilniaus 
"Vagos" Leidykla išleis "A- 
nykščių Š ilelį"kartu su ver
timais į rusų, vokiečių ir 
anglų kalbas.

Įžanginį žodį keturkalbei 
knygai parašė poetas Eduar
das Mieželaitis.

Knygą iliustruos dail.Al
fonsas Žvilius, pasižymėjęs 
ir ne kartą apdovanotas pre
mijoms iliustratorius.
PIRMOJI PREMIJA 
LIETUVAITEI

Tarptautiniame smuiki
ninkų konkurse Zagrebe š. 
m. sausio pabaigoje, pirmąją 
vietą laimėjo M. K. ČIUR
LIONIO MENO MOKYKLOS 
auklėtinė Ingrida Armonaitė. 
Diplomą Įsigijo Maskvos 
Konservatorijoje.

S ią vasarą numatyti jos 
koncertai Jugoslavijoje-Dub- 
rovnike ir Zagrebe.
o Vasario mėnesį mirė 3 
lietuviai kunigai; iš viso jau 
7 šiais metais.

Vasario 2 d. vyko tradici
nės rogių lenktynės ant 
Sartų ežero,Dusetose. Var
žybos pradėtos muge ir ati - 
darymo karnavalu su Užga - 
vėnių kaukėmis.

Mugės svečiai galėjo gauti 
dešrelių,riestainių, šašliko, 
tačiau,kad ir šaltyje, nebuvo 
pasirūpinta, kad ilgos jų lau
kiančiųjų eilės būtų greičiau 
aptarnaujamos ir žmonės ne
šaltų.
BALIO SRUOGOS MUZIEJUS

Kaune, Žaliakalnyje,buvu
siame Sruogų name / B. 
Sruogos gatvėje / vienas 
kambarys skirtas rašytojo 
atminimui, jo gyvenimui ir 
kūrybai, kitas- Įamžinimui . 
Likusios patalpos paskirtos 
rajoninei bibliotekai.

Rašoma, kad Muziejų ir 
Biblioteką kasmet aplanko a- 
pie 15.000 žmonių.
• JURBARKO Liaudies Te
atras paminėjo savo 25-rių 
metų veiklos sukaktį .Ta pro
ga buvo surengta jubiliejinė 
spektaklių savaitė. Per savo 
gyvayimo metus čia buvo 

m pastatyta 53 veikalai, jų tar- 
S| pe ir H.Zudermann’o drama 
> "Kelionė į Tilžę", D. Ur nevi- 
[ čiūtės pjesė "Numintas 
\ Slenkstis", kiti lietuvių au - 
j torių ir verstiniai sovietinių 
} respublikų autorių veikalai ,

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

C F M B
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanai C r. Duvarnay, P.Q. Tai.: 669-8834

5 p si.

kykloje prie Baisogalos Gy
vulininkystės Mokslinio Ty
rimo Instituto vyko trumpa
laikiai žinių pagilinimo kur
sai. Juos lankė ir baigė vyr, 
zootechnikai iš Biržų, Laz - 
dijų ir Švenčionių rajonų.

Specialūs kursai bus ir 
ūkių vyr.inžinieriams, eko
nomistams bei agronomams.

• KAUNO "Dinamo" Sporto 
Reikmenų fabrike pradėta 
gaminti irklai valtims,bai
darėms ir kanujoms iš sin
tetinės medžiagos. Naujie
ji irklai yra elastiški, lengvi 
ir patvaresni, negu medi - 
niai.

Irklai gaminami ne tiktai 
sporto rinktinėms, bet ir 
šiaip irklavimo mėgėjams.
S iais metais numatoma pa
gaminti jų 15.000.

Praeitų metų sportiniu - 
kai dalyvavę tarptautinėse 
irklavimo varžybose, nau
dojo naujos rūšies kauniečių 
irklus. Gamintojai gavo už 
juos 2 patentus.

RUMŠIŠKIŲ POETAS IR KALBININKAS 

VYSKUPAS ANTANAS BARANAUSKAS
Rumšiškių gyvenvietė minima istorijos šaltiniuose 

jau nuo 14 a. po Kr. Pravienos krante Kaukapilio piliakal
nyje aptikta keramikos dirbinių iš I-ojo tūkstantmečio po 
Kr.

Dabar- senosios Rumšiškės marių dugne. 1958 me - 
tais Rumšiškės buvo perkeltos ant aukšto Nemuno kranto, 
netoliese nuo senosios vietos. Čia perkelta ir 18 a. medi
nė bažnyčia su varpine.

Rumšiškių praeitis susieta su mūsų literatūros klasi
ku Antanu Baranausku, kurio gimimo 150 m. sukaktis šie
met minima. Jis mirė 1902 m.

Rumšiškėse 19 a. viduryje veikė valsčiaus raštininkų 
mokykla, kurioje 1951-53 m. mokėsi poetas A . Baranauskas 
ir rašė eiles apie metų laikus, Nemuno potvynį. Išvykda
mas , jis parašė eilėraštį "Atsisveikinimas su Rumšiš 
kėmis". 1967 m. čia buvo pastatytas poetui paminklas 
/skulpt. V. 7 uklys/.

1974 m. čia atidarytas Lietuvos Liaudies Buities Mu
ziejus, gausiai lankomas iš arti ir toli. /Latviai tokį mu
ziejų turėjo jau prieš II Pas.Karą/.

NEVALGYKITE SALDUMYNŲ PRIEŠ MANKŠTĄ
Iki dabar vyravo nuomonė, kad reikia saldumynais 

"pasistiprinti" prieš sportuojant ar mankštinantis. Ta-

• JONIŠKYJE bus pradėta 
statyti 540-tie s vietų vidų - 
rinė, profesinės Technikos 
Mokykla, kuri pradės veikti 
1987 m. Po to, tokios pat 
rūšies Mokykla bus atidary
ta ir Šiauliuose.

LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA

čiau paskutiniu metu gydytojai, ištyrę duomenis, skelbia, 
kad prieš mankštą reikia ve n g t i saldainių, medaus, vy- 
vynuogių, vaisių sulčių ir minkštųjų gėrimų.

Jeigu numatote lengvai mankštintis- reikia susilaikyti 
nuo saldžiųjų gaminių bent 45 min.prieš. Lengva mankšta 
laikoma vaikščiojimas arba bėgčiojimas aplink kvartalą , 
kėgliai, golfas, lengvi pratimai.

Numatant stipresnio pobūdžio mankštą- 30-90 min. 
pratimai ar sunkumų kilnojimas - nuo saldumynų reikia 
susilaikyti bent 2 vai. prieš.

Jeigu numatoma dalyvauti rungtynėse ar mankštintis 
daugiau kaip 2 valandas- nevartoti 3 vai. saldumynų prieš 
šiuos užsiėmimus.

A not dr. Mirkin’o, buv. Maryland Universiteto fizinio 
lavinimo fakulteto profesoriaus, kombinacija saldumynų 
ir mankštos gali sukelti hypoglycemiją, kuri sukelia nuo 
vargio jausmą,drebulį, galvos sukimąsi ir menkesnę ko
ordinaciją.

Mitybos specialistas dr. Neil Solomon’as John Hopkins 
Universiteto Medicinos Mokyklos prof, patvirtina, kad bent 
45 min. prieš mankštas geriausia nevalgyti saldumynų.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ja m m os
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE --------

MOKA:
8)6% už 90 dienu term, indėl.
9 % už 6 mėn. term, indėlius 
9% % už 1 metų term, indėlius

10 % už 2 metų term, indėl. 
10J6% už 3 metų term, indėlius 
1C % už pensijų planų
9'6% už namų planot
8 % už specialia taup. s—fa 
7Yi % už taupymo s-tas 
6 % už čekių s— tas (dep.)

AKTYVAI V£R^43^MILIJONU DOLERIU 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju a, draustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgiciai.

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

>r 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI - VIRS 25 MILIJONU. DOLERIU

KASOS VALANDOS: s MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 s 90 dienų term, indelius.. 816 %
Antradieniais 10 — 3 E 180-185 d. term, ind......... 9 %

Trečiadieniais uždaryta = Term. ind. 1 metų............. 916 %
Ketvirtadieniais 10-8 | Term. ind. 2 metų............10 %
Penktadieniais 10-8 Ę Term. ind. 3 metų ......... 10/2%
Šeštadieniais 9-1 E Pensijų s-tą.................... 1°
Sekmadieniais 9-12:30 = Spec. taup. s-tą............. ® o

= Taupomąją s-tą,............. 716 °
DUODA PASKOLAS: = DepoiHų-čekių s-1 g... 6 %

Asmenines nuo............. 1116 %
Mortgičius nuo ... 10)6%- 12%%

ANAP1I.YJE skyrius veikia sekmąd. 9:30 v.r. — l.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortg.čius iki 100,000 
(75% įkainoto turto vettės). Draudžiame norią gyvybes paga1 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler s cheques). Neimame mokesčio už i šrašytus čekius 
bei apmokamas Įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

RINKIMAI Į KLB TORONTO 
APYLINKĖS TARYBĄ

BALANDŽIO 21 d. Toronte
vyks rinkimai į KLB 
Toronto Apylinkės Tarybą.

KANDIDATAIS į Tarybą
gali būti kiekvienas lietuvis- 
vė, sulaukę 18 m.amžiaus ir 
sumokėję solidarumo mo
kestį.

SUTINKANTIEJI Kandida
tuoti, prašomi kreiptis iki 
KOVO 24 d. į Rinkimų Komi
siją arba į Apylinkės Valdy
bos narius. Siūlant kandida
tus, turi būti gautas raštiš
kas jų sutikimas.

• VYRŲ CHORAS "ARAS" 
vad.dir.sol. V. Verįkaičiui, 
susideda šiuo metu iš 48 vy
rų. ARAS yra pakviestas 
dainuoti Britanijoje- Glas- 
gove, Nothinghame ir 2 kar
tus koncertuoti Londone.

Iš Toronto išsKris liepos 
25 d. ,grįš rugpjūčio 4 d.

Norintieji dalyvauti chore 
kviečiami kreiptis į sol. V 
Ver įkaitį.

• Netrukus bus pakabinti nau- liaus Mindaugo Menėje.
ji elektros sietynai LN Vytąu- Užbaigtuves organizuoja 
to Menėje. Paskirta sąmata Tėvų Komitetas. Jam šie- 
$ 750,-LN išorės langų pa - met pirmininkauja Birutė 
gerinimui. Batrax .

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ !

ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatvės nuo pensininką rūmą, 1610 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. .vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

IMA:
Z už asm. paskolos nuo 11)6%
Z už nekilnojamo turto paskol.
Z (mortqoqes) :
S su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų....... .......  11% %
— 2 metu................   12 %

3 metų .......i....12% %
( fixed rate)

■a ■■■■ ■■ ■■■ — , ■ .... ■ — -— - -- -— •—

Z su keičiamu nuošimčiu
S 1,2 ar 3 metų.. 1016% 

(variable rate)

a KOVO 30 d. , šeštadienį 
Prisikėlimo Parapijos patai- 
pose vyks dail. Telesforo
VALIAUS darbų paroda ir jo 
monografijos pristatymas.

Kalbės monografjos auto
rius,buvęs T. Valiaus moki
nys grafikas bei JAV univer
sitete profesorius dail. Ro
mas Viesulas. Koncertinėje 
programoje-pianistė Aldona 
Kepalaitė iš New Yorko.

• BALANDŽIO 4 d. TV On
tario daugiakultūrinėje prog
ramoje "A Safe Place" tre
čią ir ketvirtą dalį trans
liuos 8;3O vai, v. balandžio 
4 d. ir balandžio 11 d.

• LN ATVELYKIO STALUI 
bilietai jau gaunami sekma
dienio popietės metu.
SUKAKTUVINĖS MAIRONIO 
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 
UŽBAIGTUVĖS

Gegužės 11 d., šeštadienį 
6:30 V. v. Lietuvių Namuose 
ruošiamasi mokslo metų už- 
baigtuvės. Jos vyks Kara -

toronto
SAVAITRAŠČIO "DIRVA" 
SUKAKTIS /

Tautinės minties savait
raštis "DIRVA" šiais metais 
švenčia savo 70 metų "gim
tadienį". t

Toronte įsisteigęd "Dir
vos" Rėmėjų Būrelis , vado
vaujamas Birutės Abromai- 
tienės.š.m. kovo 3 d., sek
madienį Lietuvių Namuose 
surengė "Susipažinimo Po
pietę" .

Programoje dr. Viktoras 
Stankus iš Cleveland’© 
padarė pranešimą apie vis 
labiau sunkėjančią lietuvių 
spaudos padėtį ir pašto ap
sileidimus ją pristatant pre
numeratoriams. Trumpai nu
švietė savaitraščio "Dirva" 
būklę. Iš tikrųjų ne tik"Dir - 
vos" padėtis yra pavojuje, 
bet visos esančios išeivijoje 
lietuviškos spaudos materi
alinė padėtis nėra džiugi
nanti. Mašinos sensta, pre
numeratoriai miršta, bend
radarbių prieauglio nepakan
ka. Skaudžiausia, kad yra 
tautiečių, kurie neprenume
ruoja ir neremia savosios 
spaudos.

Praėjusieji 1984 metai bu
vo iškilmingai paskelbti kaip 
"Lietuviškos spaudos metai". 
Deja, atrodo, jie ir liko tik 
skelbimu. Jie lietuviškųjų chenes. Jo įstaiga telks do-
savaitraščių tiražo nei pre
numeratorių skaičiaus nepar- 
didino. Gerai saū įsidėmė
kime,- kai neliks lietuviš
kos spaudos,žurnalo ir kny
gos, neteksime bendro jun - 
ginio, savaime suprantama,ir 

“DIRVOS” 70 METŲ POPIETĖ - VAKTARAS, 1985.03.3. d. Iš kairės: Jonas VARANAVIČIUS, Algis 
VAIČIŪNAS, L. NORVAIŠA-GIRINIS, dr. Viktoras STANKUS, Birutė ABROMAITIENĖ. Nuotr. St. Varankos.

TRUMPA “LIETUVIŲ NAMU“ KULTŪROS KOMISIJOS 
VEIKLOS APŽVALGA

Toronto Lietuvių Namų Kultūrinė Komisija buvo . į- 
steigta 1981 m. spalio mėn. 1 d. Jos užduotis yra rengti 
kultūrinio pobūdžio programas: minėjimus, knygų prista
tymus, simpoziumus, paskaitas ir pan.

Nuo įsisteigimo iki 1984 m. sausio mėnesio buvo su
rengta trys knygų pristatymai, du simpoziumai,trys mi - 
nėjimai ir penkios paskaitos. 1984 m. sausio 8 d. buvo pa
rodyta filmą "Prezidentas A ntanas Smetona" su trumpu. 
A . Šetiko apžvalga.

1984 m.balandžio 1O d. Elenos Juciūtės raštų prista
tymas. Dalyvavo autorė, Sibiro tremtinė E. Juciūtė.

1984 m. Lapkričio 18 d. kartu su Kanados lietuvių vil
niečių sąjunga buvo surengta Vilniaus Diena. Paskaitą 
skaitė Alb. Misiūnas. Programą atliKo Toronto Mairo
nio Šeštadieninės Mokyklos mokiniai.

1985 m. vasario 1O d. surengta pasKaita "Testamentai 
ir palikimai giminėms Lietuvoje". Paskaitą skaitė ir į 
klausimus atsakinėjo adv. Algis Pacevičius.

1985 m.kovo 1O d. simpoziumas "Keturiasdešimt me
tų išeivijos veiklos apžvalga ir vertinimas".

Šiuo metu Kultūrinė Komisija yra sekančios sudėties: 
Vytautas Kulny s,pirm. ,Leopoldas Balsy s, vicep. , 
dr. Genovaitė Bijūnien ė, vicep. ,A ngelė Š imkienė 
sekr. .Edmundas Pamataitis, ižd. .Kęstutis R a u - 
d y s, spauda ir informacija. įįK

Revizijos Komisija:Henrikas Chvedukasir Lidi
ja Bal šie nė.

Nariai-ės: Lidija Pocienė,Vladas Šaltmiras, Jurgis 
Sederavičius,Dalia Steponaitienė,Bronius Stundžia,dr. 
Irena Tarvydaitė.

Praėjusių metų eigoje Komisijos darbuose daug talki
ninką vo.-K. Bubelis, J. Cicėnas, St.Dargis.G. Paulionienė, 
Č. Senkevičius, Stp. Varanka ir kiti.

Visiems talkininkams lietuviškas AČIŪ.
LN Kultūrinė Komisija

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI , BŪTŲ LABAI GERAI, JEIGU
IKI ŠIO MĖNESIO PABAIGOS ATSIŲSTUMĖTE “NL" PRE
NUMERATĄ UŽ ŠIUOS METUS. KITAIP PASTAS REIKALAUS 
IŠ MŪSŲ PABRANGINTOS SIUNTOS. DĖKOJAME! -NL-

nutautėjimas vyks greites
niais žingsniais.

Svečias kalbėtojas dr. 
Stankus, buvęs JAV armijos 
kapitonas, buvo pakviestas 
kalbėti ne tik apie "Dirvos" 
savaitrąščio sunkumus. Ki
ta tema buvo:OSI įstaigos 
karo nusikaltėlių paieška- 
aiškiau tariant, nacių karo 
nusikaltėlių "medžioklė".

OSI- sutrumpinimas įstai
gos pavadinimo "Office of 
Special Investigations",yra 
Teisingumo Departamento 
skyrius. Jo tikslas ieškoti 
nacių bendradarbius, vadina
mus kolaborantus, kuriems 
gręsia teismas, pilietybės a- 
tėmimas ir deportacija.Ką 
tai reiškia? Visi gerai su
prantame. To žmogaus liki
mas yra nuspręstas iš anks
to,

Tų apkaltintų "kaltininkų" 
bylos vedamos kaipo civili
nės, o ne kaip kriminalinės. 
Tokiems JAV valdžia nėra 
įpareigota skirti advokatą. 
Toks "kolaborantas" teis
muose ieškodamas teisybės, 
praranda savo sutaupąs , 
sunkiai uždirbtą turtą ir 
svarbiausia, - sveikatą. Yra 
jau keletas nukentėjusių.

Kalbėtojas pranešė, kad 
jau ir Kanadoje yra įsteigta 
panaši įstaiga, kuriai pa skil
ta s vadovauti teisėjas De - 

kūme utinę medžiagą apie į- 
tariamus karo nusikaltėlius. 
Sovietų Sąjungos A mbasa - 
da jau yra jam įteikusi įta
riamų asmenų sąrašą. Jau 
išaiškinta, kad JAV OSI pa
reigūnai artimai bendradar-

“DIRVOS” savaitraščio vakaras 1985.03.3 d. Toronto Lietuvių Namuose. 
Meninę p rogramq. of I iko LN MOTERŲ VI EN ET AS, IŠ k ai rėš: A. SKILAN- 
DŽIŪNIENĖ, O. KRASAUSKIENĖ, A. JANKAITIENĖ, D. KLIBINGAI - 
TIENĖ, D. DARGIENĖ irL. MAČIONIENĖ. Prie pianino D. DEKSNYTĖ.

Nuotr. Stepo Varankos

biauja su Sovietų Sąjungos 
žiauriuoju KGB.

Skaudžiausia yra tai, kad 
žydai nekaltina buvusių pa
vienių žydų žudikų. Jie 
apkaltino visą lietuvių tautą 
kaip žydų žudiku. Tiesa, žy
dai ne tik lietuvių tautą taip 
apkaltino,bet ir ukrainiečius 
bei lenkus tokiu vardu .Tuo 
yra susirūpinę ne tik lietu
viai, bet ir kiti apkaltintieji.

Programą pradėjo įvadi
niu žodžiu Jonas V a r a n a- 
Vąi č i u s, trumpai apibūdi - 
nęs 70 metų laikotarpyje 
" Dirvos " duotą vaisių ir 
paskutinių metų vargus

Kalbėtojo svečio žodžius
papildė Kanados
Bendruomenės Krašto Val
dybos pirmininkas advAlgis 
Pace-vičius, painfor
mavęs klausytojus, kad pa
vergti} tautų atstovai daro 
Ottawoje žygius, kad Kanada 
nesektų JA V klaidų. Po pra-

• LIETUVIŲ NA MA MS REL 
KALINGĮ PATARNAUTOJAI 
"L o k i o " Svetainėje.

Darbas vakarais nuo 6 iki 
2 vai. ryto, 2-3 kartus sa
vaitėje. Kreiptis į LN rei - 
Kalų vedėją.

• KOVO 1O d. , 1 vai. p. p., 
LN buvusiame pensininkų 
kambaryje vyko "Nepriklau
somos Lietuvos"savaitraš - 
čio Rėmėjų Būrelio posėdis. 
Jame dalyvavo ir lankęsis 
Toronte "NL" Valdybos p- 
kas Juozas Šiaučiulis.

Buvo apsvarstytos aktua - būrys tautiečių.

ft D C C U C D INSURANCE &■J lw Ei W H k It REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2681 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuviu kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. r 7 v. v. , iobtadioniois 9 v.r, — 12 v.p.p.
Matys oi "Bottor Businass” Baro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

V. Bačenas
1551 Bloor 51. W. 
TORONTO. Ont.
M6P IAS 

nešimo svečias atsakinėjo į 
raštiškai pateiktus klausi
mus.

Po paskaitos,pranešimų ir 
atsakymų į raštiškus klausi
mus, susirinkusius dalyvius 
pralinksmino lietuvių Namų 
Dainos Vienetas "Moterų Bū
relis", vadovaujamas muz . 
D.Deksnytės Powell su lie
tu viškų dainų pyne.

Septyniasdešimtajame 
veiklos mete "Dirvą" raštu 
sveikino gen. Lietuvos kon
sulas Kanadai dr. Jonas 
Žmuidzinas.KLB Toronto A - 
pylinkės Valdybos p-kas Al
girdas Vaičiūnas ir "Nepri
klausomos Lietuvos" savait-

Lietuvių raščio atstovas L.Norvaiša-
Girinis. Padėkos žodį tarė 
"Dirvos"Rėmėjų Būrelio p- 
Kė B. Abromaitienė, išvar
dindama ponias, kurios pri
sidėjo prie Kavos,arbatos, 
užkandžių, pyragaičių paga
minimo ir dalyvių aptarna - 
vimo.

Savaitraščiui paremti bu
vo surengta loterija. Prie į - 
ėjimo buvo renkamos aukos 
ir nauji prenumeratoriai. Į 
"Dirvos" sukaktuvinę popie
tę atsilankė virš 200 asme
nų, jų tarpe žymūs Toronto 
bendruomenės veikėjai ir 
"Tėviškės Žiburių"redakto
rius kun. dr. P,Gaida.

"Dirvos" prenumerata 
metams 17 dol. Prenumeratą 
ir aukas galima siųsti "Dir- 
vos"vardu:6116 St.Clair Ave. , 
Cleveland, Ohio, 44103. Kas 
neatliko lietuvišką "spaudos 
metų" pareigą, tegul ją at
lieka pagal turimas savo gar- 
limybes nors su nedidele au
ka. Bandykime eiti per 
spaudą į laisvę.

Stepas Varanka 

lijos ir draugiškoje nuotai
koje pabendrauta.

• SMAGI SKAUTŲ Kaziuko 
Mugė vyko kovo 3 d.Toronto 
Prisikėlimo Parapijos salė
je. Ją atidarė vyr. skautinin
kų pavaduotojai j. v. s. M. 
Vasiliauskienė ir ps.A. Sen
kus. Mugę aplankė didelis

ALL SEASONS TRAVEL, B.O.
Visais kelionių reikalai* 
bat kur pasaulyj* skambinti:

Tel. 513-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Komedijos “Onos veidas“ (kilis artistu: Ema Dovydaitienė, rež. 
Petras Matelis ir jaunoji artistė Vaida Kiškytė.

Mirus A 1" A

ALDONAI SUTKAITIENEI,

brolį Antaną DUNDZILĄ, seserį Marija 
ABROMAITIENĘ ir Įu Šeimas liūdesio valandoje 
broliškai užjaučiame —

L.K. MINDAUGO SAULIŲ 
KUOPOS VALDYBA

LOS ANGELES
: i i -_____ ____ .____ ._____ ________

• ANTRASIS SPEKTAKLIS 
komedijos "Onos Veidas" 
buvo suruoštas kovo 3 d.Šv. 
Kazimiero Parapijos salėje.

Dar vienas spektaklis pra- 
ėjo sėkmingai gastrolėse 
Chicagoje. Premjera buvo 
Los A ngeles--

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBE
Vasario 9 d. V. ir J. A n- 

drašūnų namuose vyko Dai
liųjų Menų Klubo narių su
sirinkimas, kuriam vadova-

A ntrasis-Povilas Gaučys- 
pakviestas rašytojas, vertė
jas, buvęs Lietuvos konsulas 
Latvijoje, A rgentinoje, Bra
zilijoje, nuotaikingai perda
vė savo įspūdžius apie šiuos 
kraštus.Ilgiausiai apsistojo 
ties Brazilija ir joje lietu - 
vių gyvenimą. Siūlė kreipti 
dėmesį į Pietų Amerikos 
lietuvius, ruošti meno paro
das ir - pasidairyti puikių 
lietuvaičių ir lietuvių.

Pranas Visvydas pasakojo 
apie šiuolaikinius populia
riuosius poetus sovietų pa-

Mirus
A t A 

JUOZUI GRIGALIŪNUI 
Chicagoje,

žmoną ELENA., dukteris REGINA, ir LINDA, 

su ŠEIMOMIS, gilaus skausmo ir liūdesio 

valandoje, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Augustinas ir Ona MYLES^ 
J. ir S. BABRAUSKAI

A f A

LIUDAI POLIKAUSKAITEI 
mirus ,

seserims Viktorijai STANKEVIČIENEI ir Valei 
MISEVIČIENEI, sesers vaikams LIUDUI ir 
ALAIN STANKEVIČIAMS b ei visiems arti — 
miesiems reiškiame giliausių užuojautą —

BULOTŲ ŠEIMA

Hamilton
IŠSIILGĘ PAVASARIO, 
RUOŠIASI TULPIU
FESTIVALI N

Jau dabar pradedama or
ganizuoti išvyka į Ottawą, į 
garsųjį Tulpių Festivalį. Ją 
organizuoja Pensininkų Klu
bas. Autobuso ir vienos nak
ties motelio kaina-apie $70. 
Autobuse yra 47 vietos.Ka
dangi visi užsakymai turi 
būti padaryti iš ankso, pra

šoma kreiptis į L.K 1 e v ą, 
tel: 528- 1327 arba P.Na- 
vieką tel:549-7518,

• Ateitininkai, paminėdami 
Tikinčiosios Lietuvos dieną 
ir Šv. Kazimierą, buvo su
rengę koncertą. Ta proga 
buvo renkami parašai pra
šant Kanados užsienio rei - 
kalų ministerį J. Clark in
tervencijos dėl Lietuvoje 
nekaltai įkalintų kunigų.

floridą
GRAŽIAI PASIRODĖ TAUTŲ 
FESTIVALYJE

1O-TASIS TAUTŲ FESTI
VALIS prasidėjo meno pa
roda vasario 15-20 d. d. 
Eckert College kolegijoje.

Parodą organizavo A .Kar
lienė su pagalbiniu komite
tu iš švedės L.Bauman ir S. 
Salienės,Eksponatus parin
ko Michel Milkowich- Mu - 
seum of Fine Arts direkto
rius. Parodoje dalyvavo 17 
etninių grupių. Lietuvių me
nininkų darbai buvo išstaty
ti -Bakio , Kasiulio, Tara - 
bildienės ir Viesulo;taip pat 
ir lietuviškas audinys, ginta
ru išpuošta vaza, savitas , ge
ležinis kryžius ir gintaro su 
metalu išdirbinys.

Tradiciniai lietuviai daly
vavo ir Tautų Festivalyje va
sario 22-24 d.d. Bayfront 
Centre, kur jų meno pavilijo- 
ną šiemet tvarkė Gintaras 
Karosas, atvykęs iš Bostoną 
Pavilijonas buvo skoningai 
sutvarkytas, turtingas me
džio dirbiniais, spalvingais 
audiniais bei juostomis. Vi
sų dėmesį atkreipė "Kryžių 
Kalnas".

Darbščios Klubo narės 
tautiniuose drabužiuose ro
dė, kaip daromi kalėdiniai 
šiaudinukai, audžiamos lie
tuviškais raštais juostos ir 
marginami tradiciniai Ve
lykų margučiai. Pavilijone 
budėjo nemaža jaunimo, ku
rie teikė informaciją apie 
Lietuvą.

Meninėje programoje lie
tuviai pasirodė vasario mėn. 
22 d. Klubo Choras padaina
vo 3 nuotaikingas dainas,o 
veteranų šokėjų grupė "Aud
ra" pašoko 3 šokius. Visi 
buvo publikos šiltai priimti .

Rekordinį skaičių skanės
tų pagamino Klubo virtuvė - 
je darbščios bitelės-šeimi- 
ninkės . lietuvių skyrius 
Bayfronte gavo 18.000 kol
dūnu. 300 balandėlių, kuge
lio iš 500 sv. bulvių;13.OOO 
žagarėlių ir iškepta 50 tor
tų. Gero transporto ir orga
nizacijos dėka, stalus valgiai 
pasiekdavo karšti. Per 3 
dienas iš tų maisto kalnų la
bai nedaug buvo belikę.

Lietuvių Klubo Valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką 
visiems, bet kuo prisidėju- 
siems prie darbų ir lietuvių 
reprezentacijos Festiva-

vo poetas Bernardas Braz
džionis. Pirmuoju kalbėtoju 
buvo pakviestas pulk. J.And- 
rašūnas, kuris žinomas ir 
kaip dailininkas.

Nepriklausomoje Lietuvo
je buvęs Klaipėdos ir Pane
vėžio miestų komendantu, 
pulko vadu, papasakojo daug 
įdomių prisiminimų iš Lie
tuvos atstatymo laikų. Jis ir 
.jo du broliai buvo Lietuvos 
Kariuomenės savanoriais.

/Norėtųsi tikėti, kad jo 
atsiminimai-pasakojimas y- 
ra įrašyti į garsajuostes. Tai 
gyvoji medžiaga, ir ją reikia 
neatidėliojant rinkti ir sau - 
goti. Red./.

vergtoje Lietuvoje.
Aptarus einamuosius Klu

bo reikalus, kartu su nema
žu kviestųjų svečių būriu, V. 
Andrašūnienė visus maloniai 
priėmė.

Povilas Gaučys, savo bū
vimo Los Angeles proga kai 
bėjo Lituanistinei Mokyklai, 
per radiją ir kitur Los A n- 
geles gyvenantiems lietu
viams.

• LIETUVIŲ FONDO rengi - 
nys pasižymėjo originalia ir 
įdomia programa. Jis vyko 
vasario 2 d. ,Š v.Kazimiero 
Parapijos salėje.Gražiai pa

sireiškė baletas, choreogra
fija Ramonos Alse Įkaitės ir 
muz. Aloyzo Jurgučio jau
nų losangeliečiu grupė,atli
kusi koncertinę dainos ir 
muzikos dalį.

Visi šiltai priėmė progra
mą.
• JUOZO DAUMANTO ŠAU
LIU KUOPA sausio mėn. 20 
d., Š v.Kazimiero Parapijos 
salėje surengė Algirdo Gus
taičio k nygos"Tikroji Lietu- ramą ir išpirko daug plokš- 
va" sutiktuves. telių.

Pagrindinę kalbą pasakė 
rašytojas Jurgis Gliaudą. Be 
jo, kalbėjo inž. J.Ruokis, o 
pabaigoje- pats knygos auto
rius. Nupirkta daug knygų.

Saulės pasirūpino visus 
pavaišinti .

• "AŠ ČIA GYVA"- Polikai- 
čių plokštelė buvo pristatyta 
losangeliečiams lietuviams.

Publika šiltai priėjnė prog-

montreal

VAISKIA
SPECIALYBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas

495-90© AVENUE* LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667
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lio metu. | Vakare TV lO-tasis kana-
Visiems darbuotojams bu-v/ils 6 ir 11 vai. žinių metu pa- 

vo surengtas padėkos vaka - )rodė ištraukas iš pamaldų, 
ras su karšta vakariene, V. Jakobsonienės iniciaty- 
programa ir šokiais. i va vasario 16 d. Lietuvos

Ivėliavos plevėsavo prie sa- 
VASARIO 16-TOJI (vivaldybinių pastatų Trea-

Lietuvių Klubo iniciatyva įsure Island, St. Petersburg 
buvo surengtas iškilmingas |Beach, So. Pasadena ir Gulf- 
Vasario 16-tosios minėjimas,Sporte, 
vasario 16 d. Klubo salėje ir 
vasario 17 d. S v. Vardo baž- • Balandžio 17 d.Klube vyks 
nyčioje, Gulfporte, kur vyko <Nelės ir muz.Arvydo Pal- 
iškilingos pamaldos. tinų pramoginių dainų kon-

Pažymėtina, kad Floridos certas. Koncertą rengia 
gubernatorius ir St. Peters- BALF’as.
burgo burmistre Vasario 16- • Su dideliu pasisekimu va- 
tosios proga paskelbė prok- pario 5 d. koncertavo sol. 
lamacijas. Benediktas Povilavičius, ža-

Meninėje dalyje Klubo vėjęs klausytojus tiek prog-
Choras,diriguojamas muz. P. rama, tiek kūrinių atlikimu. 
Armono, padainavo 5 dainas, Koncertą organizavo JA V LB 
akom ponavo M. Sullivan. L. 
Jurgėlaitė gražiai padekla
mavo A .Kašubaitės eilėraš
tį "Lietuva".

Minėjimą lietuvių ir anglų 
kalbomis pravedė A . Kar- 
nienė. Žodžiu sveikino uk- Mažeika, Baltų Laisvės Ly- 
rainiečių ir latvių atstovai, gos vice-p-kas ir sausio 19

Už Lietuvą iškilmingos d. , Klubo salėje padarė iš- 
pamaldos buvo atlaikytos ir samų pranešimą apie Lygos 
Š v. Jono bažnyčioje, St.Pe- veiklą. Pranešimas buvo la- 
tersburg Beach.

St. Petersburg© Apylinkės 
V aldyba.

• JAV LB St. Petersburgo 
A -kės Valdybos kvietimu bu
vo atvykęs iš Los A ngeles A .

bai įdomus visiems.

Programos vedėja buvo 
labai susidomėjusi,kad mū
sų meniniai vienetai gastro- • 
liavo ir gastroliuoja.

Bendrai informacijai,at-

LIETUVĖS TELEVIZIJOJE
Š . m. TV prancūzų k. prog- 

ramoje"Etnies"matėme lie - 
tuviams skirtą programą./Ji
tikrumoje turėjo būti Vasa - rodo, būtų labai verta paminė 
rio 16-tosios proga, bet buvo nėti /ką mes gal ir jau sa - 
nukelta į vėlesnę datą/. vaime suprantamu reiškiniu

Programoje dalyvavo Irena laikome, kartais gal ir neda- 
Lukoševičienė.Alma Dreše - 
rienė,Daiva Piečaitytė ir Ina 
Kličiūtė.

Praktiškai ir skoningai iš
dėstant eksponatus, buvo de- 
monsturojamas tautinių juos
tų audimas ir "grybukų" ga
minimas.

Didžiąją informacijų dalį 
suteikė Irena Lukoševičienė, 
trumpai apibudindama mūsų 
3-jų emigracijos bangų po
būdį. Paminėjo,, kad turime 
dvi lietuvių parapijas, orga
nizuotą bendruomenės veik
lą.

Gintarietės ir skautėsDai 
va ir Ina painformavo apie 
Ansamblio, skautų, studen
tų, jaunimo sąjungos veikimą
simpatiškai, trumpai ir taip mielomis šypsenom isDžiau- 
pat gera prancūzų kalba. gėmės tokiu pusvalandžiu, b.

vertiname, bet kitataučiams 
tai sudaro stiprų įspūdį/,kad 
turime: savo BANKĄ, ŠEŠ
TADIENINĮ! MOKYKLĄ, S A - 
VA ITRA Š TĮ, CHORUS, PEN- 
SĮNINKU KLUBĄ, bibliote
ka S , DIDELĮ BŪRĮ AUKŠ TO
JO MOKSLO SIEKIANČIO 
JAUNIMO.

Labai būtų nustebę pran
cūzai sužinoję ir apie mūsų 
įteikiamą Vinco Krėvės pre
miją/ jau 15 metų/. Na, bet 
nebuvo ir duota labai daug 
laiko programoje. Fone ma
loniai skambėjo "Gintaro" 
muzika. Mūsų merginos bu
vo labai gražiai išsipuošu - 
sios tautiniais drabužiais ir

IŠ LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS:
Čia mes galime kalbėti ir apie kultūrines tradicijų 

apraiškas. Iš tikro nėra tradicijų, kurios nebūtų įvilktos 
į kultūrinius pavidalus. Nuo tautos pajėgumo įpavidalinti 
savo pažiūras Į gyvenimą priklauso ir kultūrinės kūrybos 
pasireiškimas. Kultūros yra tautinės kaip šia prasme .Bet 
tautinė kultūra nėra tik menas, dailė, muzika. Kultūra yra 
viso gyvenimo kūrybiškasis apipavidalinimas, suderini - 
mas,pagrindimas, įprasminimas.

Kultūra- yra būdas gyvenimą suvokti ir menas gyven-
/ S. Yla/ti.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle 
.R~ar.*ial ir darbo atlikėjas stogadengys 

bUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamam!s kainomis. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 364*1470

•ditaE
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montreal
PARENGIMAI
• KOVO mėn. 24 d. - Aušros 
Vartų Parapijos salėje, 12 v. 
p. p. šaukiamas visuoti
nas metinis NIDOS 
KLUBO narių s u s i r i n - 
Rimas.

MONTREALIO SKAUTU VYČIU GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI , BŪTŲ LABAI GERAI, JEIGU
YPATINGA IŠKYLA IKI ŠIO MĖNESIO PABAIGOS ATSIŲSTUMĖTE “NL” PRE-

S kautai Vyčiai - apie 20, NUMERATĄ UŽ ŠIUOS METUS. KITAIP PAŠTAS REIKALAUS
/ vienas jų buvęs montrea- IŠ MŪSŲ PABRANGINTOS SIUNTOS. DĖKOJAME! —NL—
lietis, atvyko iš Ottawos/ , 
kovo 15-17 d. d. surengė ypa
tingą iškylą prie Lac Syl- 
vere.

Čia davė Vyčio įžodžius 
A ndrius DA SYS , Jonas VA
LIULIS , Paulius MUKAUS -

” GELEŽINIO VILKO” ir "NERINGOS” 

SKAUTŲ - SKAUČIŲ TUNTAI 

KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI TRADICINĖJE

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Seve St., Montreal, P.Q. H4E 2A8 Telefonas : 766-5827

• KOVO 24 d. , Seselių Na
muose, 12 vai. Šv. ONOS D- 
ja, šaukia narių SUSIRINKI
MĄ.

MIRUSIEJI :
• PO LIKA U S KAITĖ Liuda, 92 
metų.

Nepriklausomoje Lietuvo
je ji daugelį metų dirbo gai
lestingosios sesers darbą Ji 
buvo Alain/Stankė/ ir Liudo 
Stankevičių teta.

Užuojauta mirusios arti
miesiems.

• MYLĖ Augustinas, Ignas 
PETRAUSKAS ir Juozas 
ŠIAUČIULIS buvo nuvykę į 
Toronte vykusį Baltų Vete-i 
ranų Lygos suvažiavimą ko
vo mėn. 9 d.

Ta pačia progą buvo su
šauktas "Vilniaus” Šaulių 
Rinktinės Valdybos posėdis .
• JONELIS Albertas ir To
liušis Kostas patobulino AV 
Parapijos salės langų užda
rymą, kad nepūstų vėjas.
• Kun. SADAUSKAS Izido
rius, atvykęs iš Suvalkų 
Trikampio, Š v.Kazimiero pa
rapijoje ves rekolekcijas , 
kurios prasidės Verbų Sek
madienį.

• KOVO 27 d. , 1 vai. p. p. , 
"RŪTOS" Klube A . Ker
šienė pademonstruos kaip 
marginti margučius. Šioje 
srityje ji yra gabi specialis
tė ir margučių meną de
monstravusi įvairiose paro
dose lietuviams ir kitatau
čiams.
• PARDUODAMAS SKLYPAS 
geroje vietoje Chateauguay , 
Que. Prašoma $5.000.Tei - 
rautis tel: 366-6220.

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

Laima SkuEaitė-Rutkauskienė 
Tel: 697-3846

KA S , Danius PIETA ITIS.
Ta proga visi Vyčiai -visi 

neblogi sportininkai- sma
giai praleido laiką slidinė
dami pašliūžomis.

Vyčių būrį maloniai pri
glaudė Vinco Piečaičio ir 
Juozo Piečaičio vasarnamiai.

Montrealio Dr. Jono Basa
navičiaus Skautų Vyčių Būre
lis sveikina naujuosius Vy
čius.

Po sniegingos iškylos visi 
laimingai sugrįžo į namus 
Montrealyje. K .
MALONIOS JUOZINĖS 
A. V. PARAPIJOS SALĖJE

Šiais metais Juozinių pro
ga, pagerbti kun. Juozą 
Aranauską ir kitus 
mūsų Juozus bei Juzės į AV 
Parapijos salę susirinko 
virš 150 dalyvių.

Iškilmes atidarė Edvardas 
Vaičekauskas, pa
sveikindamas Juozus ir pa - 
kviesdamas juos prie garbės 
stalo. Atvyko 9 Juozai ir 1 
Juzė. Visiems buvo priseg
ta po gėlę.

Programą atliko dvi mu
zikalios moterys;viena gro
jo gitara,kita-smuiku.Vie - 
na jų-smuikininkė-p. Lukai- 
tienė,kitos pavardės nepa - 
vyko sužinoti.

Vaišių stalą palaimino 
pats solenizantas kun. Juozas 
Aranauskas. Stalai buvo la
bai gražiai papuošti išspro
gusiais karklukais ir chri
zantemomis. Vaišės taip pat 
puikiai paruoštos. Dėka
darbščių šeimininkių - M. 
Kasperavičienės, 
O. Augūnienės, P. 
Iva n a u skie nė s, Aid. 
Urbonavičienės ir 
padėjėjų, patarnavimas buvo 
greitas ir rūpestingas.

Pri° lot°rijos dirbo Mrs. 
MaryVaupšas, Fd. ir O. 
A u g u n a i.

Po pietų ,kun. J.Aranaus
kas padėkojo visiems susi
rinkusiems už suruoštą pa
gerbimą, dalyvavimą ir do
vanas. G. M.

KAZIUKO 
MUGĖJE

SEKMADIENI. KOVO 31d., 1985 
t

Austos Vartų parapijos salėje

• Šilti pietūs • Žaidimai

• Loterija • Rankdarbių kioskai

DĖMESIO - LIETUVIU RADIJO VA LA NDELE-CFMB, banga 
1410 balandžio mėn, 2 d. ,11:30 v. transliuos speciali 
pritaikytą VELYKŲ ŠVENTĖMS programą.

• "NL" MAŠINĖLĖS VAJUI 
AUKOJO:

O. Čečkauskienė- $lO;St. 
Jokūbaitis /Toronto/ -$2O; 
E. F. Daniliūnas /London, 
Ont. / - $25.

Nuoširdžiai DĖKOJA ME ’.
" NL "

• ATSIŲSDAMI PRENU - 
MIRA TOS MOKESTĮ, mums 
rašo:" Siunčiame prenu - 
meratą už du metus.Dėkoja
me už įdomų laikraštį ir lin
kime sėkmės ateičiai. Jūsų 
Antanas Pažeriūnas ir šei - 
ma /Islington,Ont./."

Iš JAV,IL B. P. Juodelis 
rašo:" Nors Jūsų laikraš

tį gaunu maždaug po mene-' 
šio, ir žinios būna pasenę, 
siunčiu prenumeratą vien dėl 
to, kad reikia palaikyti lietu
višką spaudą, kuri sunkiai 
verčiasi. Su pagarba Bro
nius Juodelis." AČIŪ! "NL"

• Džiaugiamės,' kad galų ga
le po daugelio kartų skundi
mosi laikraščių paskirsty - 
mo centre ir jame lankymo
si, "NL" pristatymas Lon- 
gueil ir apylinkėse gyvenan
tiems lietuviams skaityto- 
jams/iš keletos jų pasisa - 
kymų/ pagerėjo-v ėluoja sa
vaitę, vietoje anksčiau mė
nesio pavėlavimų. "NL"

„NU* ELEKTRONINĖS MAŠINĖLĖS 
VAJUS

MALONŪS ’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SKAITYTOJAI
IR RĖMĖJAI , - >

Dr. J. MALISKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJ AS-CHIRURG AS
1410 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
N amu : 761 — 4 675

Dr Philip Stulginski
D.D.S.

Dantų gydytojas — chirurgas 
8606 Centialo. coin corner 45e ave. 

suite 209. 364-4658 

Tel: 364-4658

Praeityje ne vieną kartą buvo kreiptasi į Jus šio laik
raščio reikalais, ir visuomet buvo rastas bendrų laikraš
čio reikalų supratimas bei parama.

Todėl ir šą kartą vėl drįstame kreiptis Į jus "NL" 
opiu reikalu, išlaikant tolimesnę laikraščio egzistenciją.

Bet kokiam darbui atlikti yra reikalinga turėti prie
monės- Įrankiai. Jau ne kartą esate pastebėję "NL" laik
raščio puslapiuose esančių raidžių Įvairius nelygumus, bei 
jų netinkamumą. Turimos laikraščio tekstui specialios 
rinkimo mašinėlės per 15-20 metų baigia susidėvėti. Jos 
dažnai genda, o jų laikini pataisymai kas metai kainuoja 
vis didesnes sumas.

Žvelgdami Į laikraščio ateitį,"Nepriklausomos Lie
tuvos " Valdyba, tikėdama ankstyvesniais "NL" skaityto
jų pritarimais bei parama, nutarė įsigyti reikiamą page - 
r Intą, specialią laikraščių tekstams rašyti elektroninę ma
šinėlę, kuri kainuoja apie 3.500 dolerių.

TUO REIKALU "NL" VAĮLDYBA SKELBIA RAŠO
MOSIOS MA ŠINĖLĖS ĮSIGIJIMO VA
JŲ ir kreipiasi į v i s u s "NL" skaitytojus bei visas 
lietuviškas institucijas, pagal galimybę prisidėti pinigine

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v
Šeštadieniais : nuo 9 vai r iki 9:30 vai. vak.

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r iki 9:30 vai. vak

GREITAS , .NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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

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

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

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

NOT ARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreal , P.Q. H3B 2G2 

Tel: (514) 871-1430

8 psi.

auka ir paremti rašomosios mašinėlės įsigijimą. Visi au
kotojai bus skelbiami.spaudoje.

Tikėdami jūsų nuoširdumu, mieli skaitytojai, "NL" 
Valdyba iš anksto yra-dėkinga visiems, kurie prisidės prie 
lietuviško spausdinto žodžio gyvastingumo išeivijoje.

"NL" VALDYBA

PORTRAITS 
PASSEPORT• COMMERCIAL 
MARI AG E • WEDDINGS 

2540 rue SHERBROOKE. E.

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

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

APDRAUSTAS

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

Telefonas: 727-9496

MOKA UŽ : 
CERTIFIKATUS min. $ 1,000,00 

1 metų....... ................ 10% %
TERMINUOTUS INDĖLIUS „ „

I metų................................. 10 %
180-364 d......................... 9!z2%
120-179 d......................... 9%%
30-119 d......................... 8%%

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
už $ 20,000 ar daugiau 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
specialios  ........... 64 %

su draudimu  .............. 6^2 %
kasdieninės .......... ........ 6)6 %

ČEKIŲ SĄSKAITOS ............— 5 %

DUODA 
PASKOLAS:

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 
PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 
IKI $ 10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907 A

Pirm. Antrad. Tree. ........ 9:00 - 3:00
Ketvirtadieniais..............12:00 — 8:00 4:00—8:00
Penktadieniais...............  10:00,— 6:00 2:00 — 6:00
Sekmadieniais nuo SPALIO 15 iki GEGUŽES 15 d. abiejose 
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 — 12:30 v.ai.

7Kac</iice 'Kukta* 
Kailių Siuvėjas

Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

e Didelis pasirinkimas gatavu paltu
e Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 288-9646

D.N. BALTRUKONIS 
IM.MEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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 Moisoneuve West, 
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS 

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyįe

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS I

Tel. Bus.: 722-3545 
IFM Res ; 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

e GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBĖ e GYVYBĖ • - 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 Kerny 376 -378 1

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.ę., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū r o v e i kj a ,

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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