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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Helmut Kohl

NAUJAS V.VOK’ETIJOS 
KANCLERIS

Vakarų Vokietijos Par
lamentas š.m.spalio mėn. 
1 d. naujuoju kancleriu iš
rinko Helmut Ko h 1,52 m . 
krikščionių demokratų 
partijos vadą. Jis tapo 6- 
tuoju ir jauninusiuoju Va- 
kartj Vokietijos kancleriu.

Social- demokratui Hel
mut Schmidt’ui, po 8 ir 1/2 
metų,paskutiniu metu val
džiusiam koalicijoje su 
laisvaisiais demokratais , 
š. m. rugsėjo 17 d .buvo pa
reikštas nepasitikėjimas 
ekonomine politika.

Parlamentas nubalsavo 
256-235 santykiu. Helmut 
Kohl, anot jį pažįstančių, 
pasižymi teisingumu ir pa
tikimumu. Kiti sako, kad 
nežiūrint to, jis esąs vidu
tinių gabumų ir jam neuž - 
tenka kūrybinės vaizduotės.

H.Kohl atsiekė doktorato 
laipsnį politiniuose moks - 
luose 1958 m.ir dirbo di
delėje chemijos įmonėje 
BASF savo gimtame mies
te Ludwigshafen’e.

1956 m. jis buvo išrink
tas į valstybės parlamentą; 
nuo 1969 m. tapo valstybės 
gubernatorius, išbuvęs juo 
iki 1976 m.

1973 m. buvo išrinktas 
krikščionių demokratų va
du ir 1976 m.-atsisakęs 
gubernatoriaus pareigų 
- tapo opozicijos lyderiu.

Jo vyriausybė yra koali - 
cinė, centro-dešinioji.

PASKELBTA MIRTIES 
BAUSMĖ UŽ AKIŲ

Lenkijos karinis Aukš
tasis Teismas paskyrė už 
akių mirties bausmę buvu
siam Lenkijos ambasadoriui) 
Jungtinėms Amerikos Vals-. 
tybėms Romuald Spasowski 
už tai, kad jis, paskelbus ka
ro stovį Lenki joje, pasitrau
kė iš savo krašto ir paprašė 
politinio prieglobsčio JAV - 
se.

GLEMP ATŠAUKĖ VIZITĄ
Lenkijos arklv. Josef 

Glemp atšaukė savo kelionę 
į Romą dėl įtemptos pa - 
dėties Lenkijoje ir taip pat 

nevažiuos nei į Toronto 
miestą Kanadoje, nei į kitus 
JA V-bių miestus, kaip kad 
buvo planuota.

LADA NEATLAIKO 
KONKURENCIJOS

AUTOMOBILE PROTEC - 
TTON ASSOCIATE) N/APA/ 
paskelbė savo metinį tyrimų 
geriausių ir blogiausių au - 
to mašinų sąrašą.

Per dvejus metus sovietų 
gaminama Lada nuslinko nuo 
rekomenduotinų iki priimti
nų ir galiausiai prie ne re - 
ko me nduoti nų auto maši nų
grupės.

Š. Amerikoje pagaminti 
automobiliai savo kokybe 
šiek tiek pagerėjo nuo pra
eitų metų rekomenduojamų
jų sąraše 1983-iems metams. 
Dauguma japonų gamybos 
ąutomobiUų, traslioirjiai aukš
tai vertinami, išlaikė savo 
statusą.

ATSISTATYDINO CLAUDE 
CHARRON

Kad ir pavėluotai, , bet 
Claude Charron, 35 m., su
prato, kad reikia atsistaty - 
dinti iš PQ vyriausybės 
ministerių kabineto.

Praėjo 7 mėnesiai nuo jo 
įžūliai įvykdytos švarko 
vagystės Eaton'o didžiojoje 
parduotuvėje Montrealyje 
ir 1 mėn.praėjus po to,kai 
jis buvo sulaikytas už girtą 
važiavimą. Nežiūrint to , 
jog tvirtinama, kad jis yra 
vienintelis PQ ministerių 
kabinete pagrindinai išstu
dijavęs Konstituciją ir tu
rįs oratoriaus gabumų/ to
dėl jis nepamainomas ka
binete/ - jis sugebėjo sau , 
o tuo pačiu ir kabinetui pa
kenkti. Savo neišbalansuo
tu charakteriu ir, reikia 
pasakyti, kriminaliniu ei- 
gesiu, pavertė ne tik sa
ve, bet ir ministerių kabi
netą su visa partija pajuo
kos objektu net ir pačių 
gana atlaidžių prancūzų 
akyse.

Jis išbuvo savo apylin - 
kės St. Jaques kandida
tu 12 metų. Jis taip pat sa
kosi, kad jo pasiryžimas 
atsistatydinus kovoti už at
skirą Quebec’o valstybę 
yra nesusilpninamas.

MERAS DRAPEAU 
NENORI PASITRAUKTI

Municipal Action Group 
/MAG/ pranešė, kad merui 
Drapeau išbuvusiam tose pa
reigose 2-5 m. ir neseniai iš
ėjusiam iš ligoninės po pa - 
ralyžiaus atakos neatsisa - 
kius savo kandidatūros me
ro rinkimuose, nutarė veikti 
praktiškai.

MAG kandidatas yra H.P. 
Vignola ir pravesti kampa - 
nijai bus renkama po dolerį 
einant nuo durų prie durų.

Nežiūrint didelių Drapeau 
nuopelnų, jis yra susilaukęs 
labai rimtos ir pagrįstos 
kritikos dar prieš jam su
sergant.

Kampanijos finansų rinki
mas truks 1 savaitę.

KANADA NETEKO SAVO 
MUZIKINIO GENIJAUS

Glenn GOULD, genialus 
Kanados pianistas ištiktas 
masyvaus paralyžiaus, mirė 
Toronte, sirgęs tik vieną sa
vaitę. Jis buvo 50 m. am

LIETUVIU DIEN U, RENGIMO KOMITETAS. , Iš kaires sėdi: 
A. Staškevičius, J. Si aučiul i s, T. Karšyte, V .P iecaiti s (pirmin.), 
J. Ądamonytė, Br. Staškevičius; Stovi: G. Nagys, D. Vasiliaus— 
kienė, K. (To/iušis, R. Lukoševičiute, D. Mališka. Trūksta : G, 
Vazalinsko. ,

PRANEŠA PLJSi
Londone, Anglijoje yra leidžiamas LYNES laikraštis 

anglų kalba, skirtas lietuvių kilmės jaunimui. Šio leidinio 
numeriai sklandžiai informuoja skaitytojus politinėmis te
momis. Jame spausdinami straipsniai apie Lietuvos is - 
tori ją, reportažai apie dabartinius persekiojimo faktus , 
apžvalgos apie Lietuvą liečiančius šaltinius bei gairės 
konkrečiai veiklai/Pav., 1981 m. kalėdiniame numeryje 

jaunimas buvo raginamas siųsti Kalėdinius sveikinimus 
nurodytiems sąžinės kaliniams, LYNES redaguoja Vidas 
Puodžiūnas, laimėjęs Kriaučeliūno Jaunimo Pre
miją už pasižymėjimą veikloje.

SKUODŽIO ŽMONOS LAIŠKAS REAGAN’UI

"Mano vyras Benedict Scott arba Vytautas Beaedik - 
tas Skuodžius, arba Vytautas Skuodis, gimęs 1929 kovo 21 
d.,Čikagoje, gyvenęs ir dirbęs Lietuvoje, 1980 m.sau - 
šio 9 d. Vilniuje buvo areštuotas ir tų pat metų gruodžio 
22 d. nuteistas ilgus metus kalėti už dalyvavimą lietuvių 
tautos judėjime už demokratines laisves. Nuo to laiko 
prasidėjo ir visų jo šeimos nariij persekiojimai. Tai nuo
latinis sekimas, korespondencijos apribojimai, grėsmė 
netekti darbo man ir vyresniajai dukrai Giedrei, apribo
jimai gaut darbą jaunesniajai Daivai. Pagaliau š.m. ba
landžio 2 d. man buvo pagrasinta teisminiu susidorojimu 
už tai,kad drįsau pasakyti, jog savo vyrą Vytautą Skuodį 
laikau doru, sąžiningu žmogumi ir nesuvokiu jo kaltės 
visuomenei, žmonijai ir pagaliau valstybei. Remdamasi 
Visuotine Žmogaus Teisių Deklaracija, Generalinės SNO 
Asamblėjos patvirtinta 1948 m.gruodžio K) d.ir Žmogaus 
Teisių paktais, SNO pripažintais 1936 m.gruodžio 16 dieną 
prašau suteikti mums Vytautui Skuodžiui, Irenai Skuodie
nei, gimusiai 1930 m.Kau le, Giedrei Skuodytei, gimusiai 
1957 m. Vilniuje, Daivai Skuodytei, gimusiai 1959 m. Vil
niuje ir mano motinai Sofijai Šerkiūnienei,gimusiai 1901 
m. juridinę, diplomatinę globą ir reikalui esant prieg
lobstį savo šalyje, mano vyro gimtinėje.

Su gilia pagarba, I.Skuodienė.
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žiaus. Būdamas 3 m. jau ga
lėjo.skaityti gaidas ir baigė 
Toronto Muzikos Konserva
toriją geriausiu žymeniu 12 
metų amžiaus.

Jo netekimą apgaili viso 
pasaulio muzikai.

• PLB-nės pirmininkas Vytautas KAMANTAS ir JAV 
Bendruomenės pirmininkas V. KUTKUS dalyvaus 27-ose

KANADOS LIETUVIŲ DIENOSE Montrealyje.
• QUEBEC’o prov. E MIGRACIJOS ir DAUGIAKULTŪROS 
ministeris G.GODIN, Montrealio ir apylinkių SA VIVA L - 
DYBĖS pirmininkas Yvon LAMARRE ir kiti valdžios at
stovai dalyvaus 27-tose KANADOS L'ETUVIŲ DIENOSE 
Montrealyje.
• Dail.Anastazijos TAM0 - 
ŠAITIENĖS gobelenų ir gra
fikos PARODA įvyks KEZIO 
GALERIJOJE, 744' North 
Wells st.,SPALIO 18-30 d . 
d. Jos kilimai ir tapybos 
darbai buvo išstatyti Phila - 
delphijoje, Lietuvių Tautodai
lės Instituto Skyriaus su
rengtoje parodoje kartu su N. 
Lingertaičio papuošalų ir B. 
Batraks keramikos išdirbi - 
PRANEŠA ELTA:
GRIŠKEVIČIUS APIE PARTIZANUS, ŽEMDIRBIUS

IR ’’TARYBINIUS PONUS”
Lietuvos KP CK pirmajam sekretoriui P.Griškevičiui 

neišeina iš minties antisovietiniai lietuvių partizanai . 
Pasikalbėjimuose su Literaturnaja Gazeta/1982.VI. 16 / 
korespondente /Literatūra ir Menas/, 1982. VI. 26 / jis 
pasakoja apie "tragiškai lemtinguosius " pokario metus, 
kai Lietuvoje tęsėsi "klasių kova". Partizanai, jo vadi - 
narni "banditais", pirmiausia nukreipė ugnį į partinius 
darbuotojus vietinius Tarybos valdžios atstovus". 1947 
metais su ’nakties svečiais1 organizuotai kovojo šeši 

♦tūkstančiai aktyvistų, o po metų, jų buvo jau septyni tūks- 
ttančiai". Apie specialius Sovietų dalinius Griškevičius 
pamiiršo paminėti.

, Kalbėdamas apie žemdirbių problemas, Griškevičius 
mini, jog baigiama perkelti iš vienkiemių. Jis cituoja 
statistikos duomenis, kad dėl gyventojų migravimo kas - 
met kaime trūksta 6-7 tūkstančių darbingų žmonių. "Ypa
tingą nerimą" kelia kaimo senėjimas. Vidutinio žemdir
bio amžius dabar 50 metų, o jaunimo iki 30 metų kai - 
muose tik keletas procentų... "Nusižengčiau tiesai," 
prisipažįsta Griškevičius, "jeigus teigčiau, kad valstie - 
čių persikėlimas iš vienkiemių į gyvenvietes nėra sun - 
kus įpročių, psichologijos, susiklosčiusių tradicijų lūžis" 
CK sekretorius taip pat priduria sovietiniams ideologams 
nemalonų faktą, kad praėjusio penkmečio metais "asme - 
niniai pagalbiniai ūkiai" davė daugiau, trečdalį viso pie
no ir ketvirtį mėsos produkcijos". O "asmeninio pagal
binio ūkio", t. y. privačių sklypelių, efektyvumas buvo 
"du kartu didesnis, negu visoje šalyje".

Griškevičiui rūpi "s mulkiasavininkiškos psichologi
jos recidivištai" Lietuvoje. Pasirodo, kad ši psichologija 
ypač gaji komunistinės ponijos tarpe. CK sekretorius 
kalba apie "išryškėjusių kaikurių miestiečių siekimą sta
tyti didžiules vilas su kapitalistiniais garažais ir rū
siais". Jos buvo statomos vietoje sodų namelių "dažniau
siai nesąžiningu būdu". Kompartijos CK šių metų pava - 
sarį nurodė visiems vilų savininkams, "pažeidusiems 
nustatytą tvarką", atiduoti visus savo statinius ir staty - 

-bines medžiagas .sodininkų kooperatyvams. Prokuratūra 
ir Vidaus reikalų ministerija nustatys "piktanaudžiavusių 
tarnybine padėtimi savanaudiškiems tikslams" kaltės dydį 
CP nerekomenduoja vadovaujantiems darbuotojams atei
tyje statyti vilų".J Pasirodo, kad tri-aukščių "sodų na
melių" projektus tvirtino "Tarybų vykdomųjų komitetų 
darbuotojai". Už "piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ", 
baudžiamojon atsakomybėn patraukti Kauno miesto Lėni - 
no rajono vykdomojo komiteto pirmininkas Baltušis, teisė
jas Jackevičius, ir kiti "naujosios klasės " atstovai .

niais, š.m.rugsėjo 25-26 d.

LIETUVOS GEN. KONSULAS 
SIMUTIS PRIĖMIME

Rugsėjo 8 d. Lietuvos Gen» 
Konsulas Anicetas Simutis 
su Ponia dalyvavo New Yor- 
ko Konsulų Draugijos pirmi
ni nito -Olandijos Gen.Kon - 
šulo L. van Uford suruošta
me priėmime New Yorko 
burmistro E.J.Koch garbei.
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U z Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę. Kanadai! 
I our la Iiberation de la L i tu anie ! Loyoute au Canada ! 
I'or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS NL SPAUDOS BENDROVĖ.
Redaguoja REDAKCINĖ! KOLEGIJA 
Telefonas • (514)366—6220

Second Class Mail. Registration Nr. 1952. Return postage guaranteed. 
Postage paid at Montreal,CP. Published by the Independant Lithuania
P ublishing Co. at 7722 George St., LaSalle, P.Q. H8P 1C4

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ 14.00 
Visur kitur - $13.00 Rėmėjo — $ 20.00

/LS. /<cndradarbių_ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami 
tik iš anksto susitarus. Už skelbimu turini* redakcija 
arba leidykla neatsako.

ir atnaujinti su jais diplomatinius santykius. Kai už poros 
metų lenkus užpuolė vokiečiai ir sovietai, mes neKeršijo- 
me, o priglaudėme bėgančius civilius ir karius lenkus.

Ta 18 metų izoliacija nuo bet kurių santykių su lenkais pa
gelbėjo mums netrukdomai įvykdyti žemės reformą ir su - 
stiprinti lietuvybę aplenkintose Lietuvos vietovėse.

Tarptautinių sutarčių nesilaikymas veda prie santykiųne- 
pastovumo, ir į politiką įvedamas chaoso elementas. Koks 
tas tarpvalstybinis bendravimas, jei sutartimis reguliuo - , 
jami santykiai pasidaro neprivalomi vienai pusei, kuri jų 
sąmoningai nesilaiko arba net brutaliai sulaužo. Patyrėme 
ir mes santykių bei sutarčių nepastovumą su Sovietų Sąjun- j 
ga. Pagal 1920 m. sutartį Sovietai atsižadėjo nuo bet kurių 
pretenzijų į mūsų atkuriančios valstybės teritoriją, nusta
tant Lietuvos sienas. Kol lenkai valdė veidmainingaiužgrob- 
tą Vliniaus kraštą, mes neturėjome teritorinio sąlyčio su 
-Sov. Sąjunga, taigi buvome teritoriniai nuo jų izoliuoti,bet 
žlugus Lenkijai, pasidarėme tiesioginiai Sov. S-gos kaimynai 
Tiesa, Sov. S-ga grąžino mums Vilnių ir dalį Vilniaus kraš
to, bet ne pagal 1920 m. sutartas sienas. Į vadinamos tary
binės Lietuvos respubliką neįjungtos net kaikurios grynai 
lietuviškos sritys. Antra vertus, grąžindama Vilnių, Sov. 
S-ga neužilgo okupavo ir visą Lietuvos valstybę, sulaužy
dama visas nesikišimo į vidaus santvarką bei teritorinį in
tegralumą sutartis.

Lenkijos darbininkų "Solidarnosč" išprievartavimas, karo 
stovio ten įvedimas. Lenkija tapo visai izoliuota nuo visų 
kaimynų.

Nors SALT antra sutartis, pasirašyta Brežnevo ir Carte- 
rio nebuvo JAV Senato ratifikuota, bet buvo sutarta jos laj- 
kytis. Jos Sovietai nesilaikė, įrengdami 200 SS-16 igbM 
raketas.

Per paskutinį dešimtmetį sutarčių laikėsi tik JAV ir per 
tai pasidarė kariniai silpnesnė už Sov. Sąjungą. Visą laiką 
JAV teikė visokeriopą pagelbą, taipgi ir technologiją bei 
kreditus Sovietams, tuom padidindama karinį jų potencialą. 
Užtenka vien paminėti Sovietų didžiausias pasaulyje sunkve
žimių dirbtuves prie Kamos upės, kuriame Vasarų laisvasis 
pasaulis (daugiausia JAV) pristatė už 500 mil. vertės įren
gi mų.

"Draugo ar. 131 — 6. 24. 82 rašoma: ”. . . per paskutinius 
20 metų vakariečiai pardavė Sovietams įvairių svarbiųtech- 
niškų dalykų ttž IOO bilijonų dolerių". Toliau dar ten rašo - 
ma, kad "Sovietų "diplomatų" skaičius JAV-bėse paskutiniu 
metu padidintas 400 procentų. Tokįų"diplomatinių" agentų 
dabar yra apie 1, OOO".

Kyla klausimas, kodėl pasitikima tokiu laužančiu sutartis 
partneriu? Kodėl kreditų ir technologijos tiekimu stiprina
ma Sov. Sąjunga? Ar neatrodo veidmainingas tas žodinis JAV 
prezidento Reagano pasmerkimas Sov. S-gosyjei po to nese
ka aiškūs darbai, apribojantys Sovietus nuo laisvojo pasau
lio? Net ir maisto, ir to neturi užtektinai Sov. S-gaPagal 
"Draugo" nr. 132 — 6.25. 82 "Sovietų Sąjunga buvo privers-

IZOLIAVIMO PASIREIŠKIMAI
JAV Floridos gyventojai neturi problemų sunarnu šildy

mu. Anaiptol, ten dažnai esti perdaug šilumos ir drėgmės, 
apie Ką įmano draugas iš Floridos vasario mėnesį rašė, kad 
". . . praėjusi vasara... buvo kaip lietuviška pirtis". Todėl 
jo namas turi centrinę vėsinimo sistemą. Mes, šiauriečiai, 
turime centrinę šildymo sistemą, apšildomą alyva (žibalu), Įr §is pa3įžadėjimas jau buvo sulaužytas Sovietų nuo pasira- mil. t. pieno produktų". Sąryšy su Afganistano Sovietų inva- 
Kurio kaina už vieną galioną pakilo nuo 19,4ct. 1971 m. iki §ymo momento. Visa eilė vėlesnių JAV (ir kitų valstybių) su-zija, prez. Carter'is įvedė grūdų "embargo", bet štai,pręz . 
$1,30 1981 m. Nenuostabu, kad rūpinamės apsaugoti name Sįiauįg panašaus likimo , kaip ir minėtos Lietuvos sutartys Reagan'as panaikino tą embargo, leisdamas sovietams lais - 
šilumą, apkamšydami visus namo plyšius, taip gi sustiprin
dami namo izoliaciją.

Bendraudami sutinkame įvairiausio būdo, temperamento 
ir palinkimų žmonių. Jų tarpe pasitaiko ir neteisingų, me
lagingų bei veidmainingų asmenybių: su tokiais mažini ar
ba ir visai nutrauki bendravimą, kitaip tariant — izoliuoji 
save nuo jų. Man žinomas net toks atsitikimas, kad teko 
nutraukti bendravimo santykius su panašiu nepatikimu as
meniu net per advokatą, surašant pilną atsiskaitymą su to- tais Sov. S-ga sulaužė šį susitarimą, pastatydama 
kiu nepastovaus būdo asmeniu ir tuo būdu oficialiai nutrau
kiant su juo santykius.

Esti įvairių tarptautinių bei tarpvalstybinių santykių, ku
rie paprastai remiasi oficialiomis sutartimis. Tokios 
sutartys yra privalomos abiem jas pasirašiusioms valsty
bėms, ir jų nepildymas gali turėti nepageidaujamų,netgi ka
rinių konfliktų.

Nepriklausomybės laikais turėjome nepatikimą Lenkijos 
kaimyną, kurio kontroversinė veikla (sulaužymas Suvalkų 
sutarties arba vadinama Želigovskiada) privertė mūsųvals- 
tybę izoliuotis nuo lenkų, taigi nutraukti su jais bet kuriuos 
politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius. Tokia retai 
pasitaikanti tautų santykiuose padėtis tęsėsi net 18 metų, 
ir tik 1938 m. buvome priversti priimti lenkų ultimatumą 
'C ■ t'i <>!?£>} ■ ’ ’ •; 1 JOt.'fiT? " . ../ —----------—~—

JAV neturėjo jokių santykių su 1917 m. įsikūrusia Sov. S- 
ga; taigi ji buvo visai izoliuota nuo JAV. Bet štai, preziden
tas Rooseveit'as 1933 m. , formaliai pradėdamas diplomati
nius santykius su Sov. S-ga, įjungė iškilmingą pasižadėjimą ta iš užsienio importuoti maisto produktų už 14, 4 bilijonus 
susilaikyti nuo bet kurios komunistinės propogandos JAV-se dol. .perkant 42 mil. tonų grūdų, 9 80, OOO tonų mėsos ir 95

su Sovietų Sąjunga. vai pirkti grūdus JAV, o kviečius $1,70 už bušelį pigiau ne-
Antro Pas. Karo mėtų pagal "Land Lease" sutartį JAV-bės gu kainuoja pagaminti.

pristatė Sov. S-gai įvairių karo ir nekaro medžiagų už 11 bi- Žodinė retorika mažai teveikia, ypač siekiančius pasauli- 
lijonų dolerių, šią paskolą Sovietai iki šios dienos dar nesu-nio pavergimo Sovietus. Reikia betgi pripažinti, kad JAV ad

ministracija vistik padarė šiokią tokią pažangą "atšaldyda- 
ma" detantę su sovietais ir paskelbdama kaikurias, kad ir 
nelabai veiksmingas sankcijas. Nors antra vertus, JAV pra
dėjo programą išvystyti komunistinės Kinijos karinį ir pra
moninį potencialą.

Jei norima rimtai kovoti su komunizmu, ta 20 amžiaus 
pabaisa, tai, vengiant tiesioginio su Sovietais karo, veiks - 
mingiausia priemonė juos susilpninti, yra jų izoliavimas : 
politinis, ekonominis ir kultūrinis. Tik visiškai izoliuota 
Sov. S-ga, negaudama jokios paramos iš laisvojo pasaulio 
pradės silpnėti, ir tuomet galima bus tikėtis,kad Sovietai 
pradės iš vidaus irti .(neteisingai pranašavo Amalrikas, mi
nėdamas 1984 metus, kaip Sov. S-gos žlugimo metus).

Jei izoliuojami užkrečiamų ligų arba pakrikusio proto as
menys, tai lygiai taip pat turi būti izoliuojami ko munis ti - 
nės valstybės, kurios be sąlyčio ir be pagalbos iš laisvojo 
pasaulio ištikrųjų ne tik nestiprėtų, bet jų pajėgumas kas
kart mažėtų, tuomet ir Lietuvos išlaisvinimo viltis pataptų 
nebe visai il'uzorinė. J.V.

mokėję !

JAV,Anglija, Prancūzija ir Sov. S-ga pasirašė sutartį apie 
lygiateisį priėjimą prie visų keturių Berlyno dalių. 1931 me- 

ė dingą 
Berlyno sieną ir uždrausdama nevaržomą gyventojų iš ketu
rių zonų kilnojimąsi ir tuo būdu sulaikydama pabėgėlių iš 
Sovietų zonos į kitas Berlyno zonas.

1955 m.pasirašytas keturių valstybių susitarimas apie va
dinamą Vokietijos suvienijimą per laisvus rinkimus, kurie 
niekuomet nebuvo vykdomi Sovietų valdomoje Rytų Vokieti
joje.

1962 m. Krušeiavas pažadėjo pašalinti raketas ir savo ka
rius iš Kubos, bet tie pažadai iki šiol neįvykdyti.

1972 m. pasirašyta SALT pirmoji sutartis; jos grubų pa
žeidimą nurodo 1O. 21. 74 nr. "Aviation Week and Space Tech
nology" žurnalas. Helsinkio susitarimas 1975 m. buvo pasi
rašytas Sovietų Brežnevo ir JAV prezidento Fordo; jis buvo 
daug kartų sulaužytas'. Vienas ryškiausių pavyzdžių —

v

HENRIK AS NAGYS VERTINGAS ŽMOGUS
Pardavinėjam su broliu 

žemaičiu turguje 
gyduoles žoles.

Basi vienuoliai giedodami 
stato šventykla.
Trenkia prakaitu, ir sakais.
Apkalbam rože, išglostome 

kaulu, gėla, 
slaptais burtažodžiais nugalim 

nuomari .

Kunigaikščiu raiteliai 
lekia dulkėtom smėlio kalvom. 
Mudu su broliu 
keliaujam basi >

(Is "Broliai balti aitvarai")

/ ta žeme ak' kryžium puolu- 
Moli gniaužia įkaitę^nagai. 
Qtkaip dunda raiteliu šuoliai 1 
0 kaip švengia Žirgai I

KAZYS BRADŪNAS

NAKTIES DVYLIKTOJI ,

Deganti lauža iškėlęs, 
Kruvinas kalnas ateina, ■ 
Girdžiu prašvilpiančia strėle, 
Vejas neša pagoniškadainą.

Priešais pajuda girios iš vietos 
Ir. paupiu ošdamos brenda.
Skersai padangės žvaigždėtos 
Varnas krankdamas skrenda.

Miško broliu veidai Žemėti 
Pro velėną i pilnatį, žiuri, ■ 
Skeveldros paguldė ju. bėri, 
Krūtinėse ima spindėti.

Z,psl.

Kanados verslo pasisekimas 
priklauso nuo šio krašto 
specialybei pasiruošusių, 
darbininkų. Atsiradus naujai 
technologijai ir pasikeitimams 
Kanados ekonomijoje reikalingų 
specialybių rūšys irgi keičiasi. 
Šiuo metu naujoms specialybėms 
ir besivystančioms prekybos 
šakoms trūksta žmonių. 
Todėl Kanada paskelbė naujao 
’’National Training Act”, kad 
jau šiandien padėtų didesniam 
skaičiui kanadiečių pasiruošti 
ateities specialybėms. 
Mes raginame didesnį skaičių 
darbdavių suteikti specialybėms 
lavinti galimybių, darbovietėje. 
Geresnis atsiskaitymas kai 
kuriems dirbantiesiems ir 
magesnė popierinio darbo 
našta palengvins išplėsti 
kanadiečių lavinimų industrijoje. 
Provincijų kolegijų ir techninių 
kolegijų rėmimas padės joms 
įrengti lavinimosi įmones su 
moderniais įrengimais ruošti 
svarbioms naujoms specialybėms.

ŠIS ŽMOGUS
YRA SPECIALISTAS 
JIS YRA VERTINGAS 
NATŪRALŪS 
KANADOS IŠTEKLIUS 
MUMS REIKIA 
DAUG TOKIŲ 
KAIP JIS

Darbininkai, kuriems reikia at
naujinti specialybędel techniškų 
pakeitimų darbe gali gauti 
specialių parama,. , jeigu jie 
sutinka pereiti j specialybes, 
kurioms Kanadoje trūksta darbininkų. 
Federalinės Vyriausybės vienas 
svarbiausių rūpesčių yra padėti 
žmonėms, kuriems reikia atnaujinti 
specialybę.
Koks geriausias būdas tvarkyti 
1980-tmeeio darbo sritį?Su dideliu 
sugebėjimu - specialybe

prov.
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For more information about Skills i 
and the new National Training Act. 
write to us at: SKILLS OTTAWA.K1AOJ9

Emploi et
Immigration Canada
Lloyd Axworthy, Ministre

Canada
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



ENCIKLOPEDIJA IR MES
E.Daniliūnag

Vienas didžiausių darbų mūsų tautai, atliktų išeivijoje, 
yra išleidimas 3b-ių tomų enciklopedijos lietuvių kalba ir 
šešių plačios apimties tomų anglų kalba. Tas darbas pa
reikalavo'ypatingai daug pastangų iš leidėjų, redaktorių ir 
kitųtam darbui talkinusių asmenų. Be viso to, dar buvo 
reikalinga entuziastinga plačiosios visuomenės parama, 
be kurios tas darbas būtų buvęs sunkiai įmanomas. Tie 
patys leidėjai ryžtasi naujam užmojui - išleidimui papil
domųjų tomų.

Ar tie tomai reikalingi ? Už jų reikalingumą kalba 
daug argumentų, bet, taupydamas eilutes,paminėsiu tik 
porą jų: 1/ Praslinko gerokas laiko tarpas nuo išleidi - 
mo pirmųjų tomų ir lietuviškoji išeivija pasipuošė naujais 
laimėjimais, žymėtinais rašant naująją Lietuvos, o ypač 
išeivijos istoriją. Tų papildomųjų tomų neišleidus, visa 
tai gali nueiti užmarštin lyg nebuvę. Tiktu, kad rašantieji 
istoriją, ne sykį vartys išeivijoje išleistąją enciklopedi
ją. 2/ Per tą laikotarpį iškilo jaunieji išeivijos veikėjai , 
užsitarnavę minėjimo mūsų enciklopedijoje. 3/ Be pa- ■ 
pildomųjų tomų tas didis darbas būtų lyg ir neužbaigtas , 
nes perilgas laikotarpis būtų enciklopedijos nepaliestas. 
4/ Atrodo, ši yra paskutinė galimybė tą darbą užbaigti . 
Sunku tikėtis, kad ateity kas nors mėgintų imtis tokio di
delio darbo. Jam įvykdyti reikia ne tik didelio entuziaz - 
mo, bet ir turėti užtenkamą kadrą išskirtinų kvalifikaci
jų žmonių, sutinkančių tam darbui pasišvęsti.

Taigi yra leidėjai, reikiamų kvalifikacijų redakto - 
riai ir kiti talkininkai, sutinką dar sykį ryžtis nelengvam 
uždaviniui. Kaip jau minėjau, be viso to dar reikalinga 
plačiosios visuomenės entuziastinga parama. Kai leidė
jų ryžtas yra visai aiškus, tai visuomenės atsakymas kol 
kas nepasireiškia aiškioje ir ryžtingoje formoje. Papras
tai tenkinamasi tylėjimu. Kažkodėl lūkuriuojama; atrodo, 
lyg laukiama, kad kas nors kitas už mus tą darbą atliktų. 
"Kai bus išleista,tai gal ir mes įsijungsime paskirdami 
vieną kitą dolerį" - toks įspūdis susidaro, stebint mūsų 
visuomenės nuotaikas. Bet ar bent vienas iš mūsų norė
tume imtis tokios rizikos,kai kiti nenori atsisakyti nė ke
lių doleriui sudėti visas gyvenimo sutaupąs ir jas, galima 
sakyti, betiksliai prarasti tuo atveju, jei visuomenė tuo lei
diniu nesusidomėtų?’. Pagaliau ir leidėjai nemanau, kad 
turi tokias sumas, kokios reikalingos enciklopedijos išlei
dimui. Čia tik jungtinės pastangos gali išspręsti tą prob
lemą ir įgalinti enciklopedijos užbaigimą išleidžiant pa
pildomuosius tomus. Todėl leidėjai dabar ir kreipiasi į 
plačiąją visuomenę, norėdami žinoti skaičių asmenų, ža
dančių tuos papildomuosius tomus įsigyti.Apylinkėse, y- 
pač didžiosiose /Montrealyje,Toronte ir Hamiltone/, tu
rėtų susiorganizuoti atitinkami komitetai, sutinką apklau
sinėti vietos lietuvius ir susidariusį skaičių žadančių 
tuos tomus pirkti/, pasiųsti Lietuvių Enciklopedijai šiuo

BALTO-AISCIQ CIVILIZACIJOS 
likučiai

/ J.J.B./
/tęsinys/

I - ŠVENTEVIO ir jo sostinės A R KO NO S "legenda" 
/apie 1204 m. po Kr./

Kalbėdami apie Puntuko akmens "legendą" /NL 
nr.34/82/ matėme, kad čia "...the king received the 

homage of the people, standing on the kings stone 
and within sight of the hill whereon the temple of 
ODIN/Vyriausio VADO,"Visų Arų Aro arba ŠVENTĖVIO"/ 
stood from the ancient times.

...Here, too, the people met their ’kungs’/kunigus/ 
and to join at times in the discussion, and to perform 
the annual_ sacrifice to ODIN, a ceremony in
wich the king of the region officiated as CHIEF PONTIFF 

ft o o o •

Kada buvo tas"metinis aukojimas" ir kas buvo tas 
"chief pontiff", kurio vardu vietinis kunigas/’kungs’ ar 
kunigaikštis/ atnašavo, randame SAXO GRAMMATICUS 
lotyniškai aprašytoje "Gesta Dąnorum" apie 1204 m.po 
Kr. istorijoje:

"In the temple stood a huge image ,far overtopping 
all human stature, marvellous for its four heads and 
four necks, two facing the breast and two the back. Mor
eover, of those in front as well as of those behind, one 
looked leftwards and the other rightwards.

In the right hand it held a h o r n wrougt of divers 
netals, which the priest who was versed in its rites 
used to fill every year with new wine, in order to for- 
see the crops of the next season from the disposition of 
the liquor... "

Čia aprašyta vietovė randasi Rii'gen saloje, pietinės Balti - 
jos pakraštyje,tiesiai į šiaurų nuo Berlyno, kur dabar 
jungiasi Lenkijos siena su Rytų Vokietija. Rašančiam šį 
straipsnį, teko ten keletą valandų praleisti 1944 m. rude
nį, vos pasitraukus iš Lietuvos. Taigi, "Amor patriae dat 
animam.Gal šios šventos vietovės aplankymas ir 
davė įkvėpimą ieškoti mūsų bočių praeities’?

NUO TROJOS /1169 m.pr.Kr./ iki ARKONOS /1169 m.po
Kr./.

ARKONA - tai paskutinioji Troja /Tauroja,kurios 
likimas žinomas iš 1169 ar 1179 m.pr.Kr.*/, tarsi" Šiau - 
rėš Vatikanas ". Tik prisiminkime mūsų Arijų Bventėvių, 
t.y.Krivių Krivaičių sostinių chronologiją:

iki 1169 ar 79 m.pr.Kr........Tf&) JA, Anatolijoje,
/dabart. Turkijoje /.

iki 436 m.pr.Kr............oSIKAMBRĖ,Panoni- 
joje/dab. Vengrijoje/.

iki 499 m. p o Kr............ GENČIA, Liauduose , 
/ dab. Belgijoje/ . 

1982.X.7

adresu: LITHUANIAN ENCYCLOPEDIA PRESS, P.O. Bex. 
95, So. BOSTON, Mass. 02127, USA. Pinigų įmokėti ne
reikia, bet, žinoma, nereikia ir įsirašyti į j perkančiųjų 
skaičių, jei tikrumoje nežadama tuos papildomus te mus 
pirkti.

Kodėl turime įsijungti į perkančiųjų eiles? 1/ Turin
tiems anksčiau išleistuosius tomus yra lyg ir būtinas rei
kalas, nekeliąs jokių abejonių: be jų komplektas nebūtų 
užbaigtas - būtų nepilnas. 2/ Jaunajai kartai verta įsigyti, 
nes šiuose tomuose atsispindės jų gyvenamas laikotarpis. 
3/ Kai gyvename tarp kitataučių, tai dažnai prireikia Į - 
vairių autentiškų žinių apie Lietuvą ir išeivijos lietuvius. 
Tam geriausias šaltinis kaip tik yra Lietuvių Enciklope - 
dija, nes joje surinktos žinios nekelia jokių abejonių dėl 
jų tikrumo, o tas yra labai svarbu, paduodant žinias kitų 
tautų žmonėms. Taigi-Enciklopedija yra svarbi tiek 
jaunimui, tieK ir senimui, bet ypač ji svarbi 
jaunajai kartai ir ateities kartoms. 
4/ Nesuinteresuotiems juos turėti, bet save vadinantiems 
įsitikinusiais,tautiečiais lietuviais ar net patrijotais,-ver- 
ta jų išleidimą paremti, nes to reikalauja tautinė pareiga. 
Kaip aukojame įvairiems fondams nieko už tai sau asme
niškai negaudami, kodėl tad negalime ir šiam svarbiam 
kultūriniam darbui paskirti vieną kitą dolerį? Šitokiu at
veju galima tuos tomus įsigyti ir padovanoti kitam asme
niui, kuris nori juos turėti, bet neįstengia jų įsigyti, nes 
yra gausios šeimos galva, bedarbis ar pan. Dvasinis pa
sitenkinimas bus aukotojo atlyginimas: padėjo nepasitu - 
rinčiam ir atliko prideramą taukinę pareigą. 5/ Ar pa-, 
teisinamas to klausimo atidėjimas ateičiai? Nevienas sa
ko: "Kai išeis- įsigysiu. Pasižadėti nenoriu. Iki to laiko 
galiu ir numirti. "Mirus nereiks nė pinigo mokėti,© jei 
jau bus sumokėta - tomais pasinaudos artimieji, o svar
biausia tuo savo pažadu įgalinsime leidėjus užbąigti tą di
dį jų darbą, dėl kurio naudingumo mūsų tautai netenka 
abejoti.

Jei mes nežadėsime įsigyti, tai tie tomai iš viso ne
pasirodys ir tada negalėsime jų įsigyti nė norėdami.Lei
dėjams reikalingas tam tikras skaičių asmenų,tuos to - 
mus užsisakančių, kad jie imtųsi tos rizikos. 6/ Ar skir
tinas dėmesys mūsų Enciklopedijai? Mūsų Enciklopedija 
yra labai kruopščiai paruošiama. Tai rimtas darbas, ga
lįs atlaikyti ir'kraštutinę kritiką. Kai tuo tarpa kaikarios 
ir didžiųjų kraštų enciklopedijos pasižymi dideliais ir ne 
vieną nustebinančiais trūkumais, kurie negali būti patei
sinami nė pagal elementariausius kritikos reikalavimus . 
Mūsų Enciklopedija yra tokia,kuria išeivija gali didžiuo
tis. Tad ir toliau būkime to didelio ir mūsų tautai 
svarbaus darbo dalininkais. Enciklopedija ir mes- esą - 

me viena. Mes nesame pašaliniai stebėtojai ir nelauki
me, kad kitataučiai už mus tą darbą atliktų. Ji atlikus - 
kreditas teks visiems.- Jį sužlugdžius - galima .susilauk
ti priekaištų iš ateities kartų dėl tokio reikšmingo darbo 
neužbaigi mo.

iki 785 m.po Kr. ............RlKAIČIAI,Vak.Prū- 
saose, Saksonijoje / .

iki 1168 ar 69 m. po Kr....... ARKONA, Rūgi, jos sa
loje, R. Vokietijoje /.

Vėliau, besiveržiant kryžiuočiams, sostinė buvo per
keliama vis toliau į rytus:R u g i j a - Meklenburge, ke 
lėtas Ramovių Rytprūsiuose /t. y. rytinėje Prūsijoje, ku
ri tęsėsi nuo Atlanto iki Kaspijos jūros’./, Vilnius 
ligi gėdingų 1387 m., ir pagaliau Baisogalos /bai
sus galas’./ miškynas, kame dar DAUKANTAS atsimena 
"baltuosius, drevių žynius/.

Taip devynius šimtmečius 1 i a u dą_i mūsų bočiai, 
gynė REINO-DUNOJAUS vieškelį. Šventojo ąžuolo pa - 
unksmėje Krivių Krivaičiai S i k a m b r ė j e, o vėliau 
G e a č i o j e, pasaulinės prekybos centre, žibėjo savo 
mokslu ir šventaregiškumu , leido įstatymus, stebėjo 
žvaigždynus.

The site of the "Nordem Vatican*1 and .the texple of the
god SVANTEVIT" (noV destroyed by the sea.")

ŠVENTĖVIO, t .y .Kriviu Krįvaičio^vyriausia 
A j* i j ij sostinė (785-1165
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alglmanto skiltis j 
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LIETUVIŠKIEJI MANEVRAI
Ši įmantri antraštė nėra visai originali, bet beveik siįmo; 

ningai naudojama bendrojo įspūdžio sustiprinimui, šiais, tik
rai neramiais laikaisferitanija-Argentina, Izraelis - PLO- 
- Libanas) eilėse pasaulio vietovių aidint karinio trimito gar
sams, lietuviškoji visuomenė, net ir vasaros metu nelieka 
pakrikusia ar neorganizuota bendruomene. Mūsiškiai, tie
sa, nieKur nekariauja, niekur nekovoja, bet vidurvasario lai
ką prasmingai išnaudoja ne vien tik poilsiui, atgaivai, bet ir 
lietuviškųjų nuotaikų pagyvinimui. Visa tai,platesne prasme 
žvelgiant, ir norėtųsi vadinti lietuviškais manevrais. Jie, 
paprastai vyksta ne kokiame poligone, bet įvairių stovyklų 
metu, tiek jaunimui, tiek ir vyresniesiems.

Nekalbant apie Kanadą, bet Jungtinėse Valstybėse gyvenan
ti išeivija tikrai gali pasidžiaugti visiškai, derliaus prasme 
žvelgiant, ne sausa vasara. Stovyklavo skautai, jaunesni ir 
vyresni ateitininkai, studentai, sendraugiai, filisteri ai,Liet. 
Fronto Bičiuliai, mokytojai, taut, šokių mokytojai, lietuviš
kai nekalbantis jaunimas, lituanistiniai kursai ir 1.1. Žodžiu, 
net ir šiame sąraše dar ne viskas išvardinta, nes būta ir . 
daugiau stiprių ir reikšmingų pasireiškimų, kurie, visumo
je žvelgiant, sąmoningam išeiviui lietuviui yra ir reikalin
gi ir prasmingi, prisidėję prie bendrųjų nuotaikų palaikymo, 
savotiškos lietuviškos atgaivos. Neveltui kai kurios tų mi
nėtų stovyklų vadinamos ne vien poilsio, bet ir studijų die
nomis. Ir, išties, bent prabėgomis peržvelgus nagrinėtas 
temas, pamačius prelegentų vardus, seminarų pravedėjus, 
aktyvius dalyvius, matai, kad visa tai turėjo turinį, plotį, 
neretu atveju ir intelektualinį ar akademinį lygį. Nebuvo 
ignoruotas ir lietuviškas kūrybinis žodis, — proza, lyrika, 
muzika, daina.

Tiesa, nė vienoje stovykloje (nebent vaikų amžius) niekas 
neverčia klausytis paskaitų, pranešimų, pokalbių. Tačiau, 
jei matai visada gausų dalyvių, klausovų skaičių, jauti, kad 
žmonėms yra tai įdomu, aktualu ir kurkas maloniau, negu 
vien vandeny mirkti ar pavėsy neprasmingai drybsoti. Lai
kas paprastai suskirstytas taip, kad stovyklautojams užten
ka ir poilsio ir pramogos,na, ir dvasinio peno. Todėlirne
stebėtina, kad įvairios stovyklos populiarėja, bendras daly - 
vių skaičius nemažėja, o vienu kitu atveju stovyklavietės 
yra perpildytos iki pačios paskutinės vietos.

Čia dar nebuvo paminėtos ir kai kurių stovyklų metu ruo
šiamos jungtinės ar atskirų menininkų darbųdailės parodos. 
Puiki proga susipažinti su pąčiu dailininku, skulptorium, ta
pytoju. O su jų kūryba ir asmenybe, dažniausiai kalba ir su
pažindina, koks ar kokia.to ar kito menininko bičiulis, ger
bėjas ar taipogi meno pasaulio asmenybė.

Po tegu tik ir septynetos stovykloje praleistų dienų, jauti, 
kad tavieji supratimai, bendrieji horizontai tikrai yra bent
kiek praplatėję, jauti, išvysti gavęs nemažai medžiagos to
limesnėms svarstyboms, gal net ir išvadoms susidaryti. Ir 
tas lygiai liestų beveik visus kultūrinius aspektus, net ir 
mūsų pačių vidinę ar gyvenamųjų kraštų užsienio politiką.

Priedui, negali nematyti ir to, taip vadinamo , socialinio 
pabendravimo. Susitinka tautiečiai atvykę iš artimesnių ar 
tolimesnių vietovių, palaikomi ryšiai, randamos naujos pa
žintys, lietuviškasis "lenciūgėlis" tikrai tamprėja. Su ne
kantrumu pradedi laukti sekančios vasaros stovyklų, nenorė
damas praleisti vėl naujos sesijos lietuviškųjų nuotaikų ma
nevrų.

Tačiau Roma, kuriai nepavyko liaudų pavergti kardu 
/jos rubežiai vis tebeėjo Dunojaus-Reino vieškeliu šiau
rėje, kodėl ne toliau*.?/,pasiekė savo tikslą kitu būdu -per 
moteriškę. Taip kartojasi amžina, jau daug kartų minėta 
Jadvygos, Rasų/rusenu/ didžiosios kunigaikštienės Algės 
/Olgos/ ir 1.1, "legenda".

/bus daugiau/
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Dr. Juozas GIRNIUS

XXVII KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ PROGA MONTREALYJE YRA IŠLEISTAS LEIDINYS, KURĮ BUS 
GALIMA VISIEMS ĮSIGYTI? KAINA 3 DOL. TAI GRAŽUS LIETUVIU DIENU PRISIMINIMAS.

C »/ M

m. studijas gilino 
metus klaus ė

U-te ir po se-

ros Lankus”išeivijoje.Šia
me literatūriniame nuotyky
je jis irgi buvo vienas daly
vių. b .

Dr, Juozas GIRNIUS, iški
lusis modernios filosofijos 
atstovas, 1932 m. baigė Ute
nos gimnaziją, 1936 m0 Vytau
to Didžiojo Universiteto 
Kaune telologijos-filosofijos 
fakultetą.

1936-38 
užsienyje: 
Louvain’o 
mestrą Freiburg i o Br./pas 
Heidegger’į/ ir Paryžiuje , 
Sorbonoje.

Trumpai dirbo VDU-te bi
bliotekininku, vėliau moky - 
toju. Laikinosios vyriausy - 
bės 1941-44 m. paskirtas VD 
Universiteto filosofijos fa - 
kultete dėstytoju vyr. asis
tento titulu.

Išeivijoje 1946-49 m. mo
kytojavo NUrtingen’o ir 
Schw.Gmllnd lietuvių gimna
zijoje. v

Į JAV atvyko 1949m.Filo
sofijos daktaro laipsnį gay. 
Mo nt reali o U ni vers itėte, Kū
ną do je.

Nuo 1947 m. redagavo 
"Aidus", Lietuvių Enciklo-

JUOZAS GIRNIUS SU ŽEMININKAIS KANADOS 
LIETUVIŲ DIENU PROGRAMOJE

pediją ir buvo "Literatūros 
Lankų" redakcinio kolekty
vo narys„

Kaip filosofo, jo pagrin
dinis dėmesys nukrypo į eg
zistencinę filosofiją. Licen
ciato darbe jis analizavo 
M. Heidegger’io filosofiją,' 
o doktorato disertaciją sky
rė K. Jaspers* o filosofijai .

Dr„ Juozas Girnius y- 
ra parašęs visą eilę svarių 
veikalų, straipsnių, essay . 
Daugeliui mūsų jis yra su
teikęs neužmirštamų va - 
landų kritiškuoju mūsų 
valstybės laiku. Jo mintys 
pergyventos ir prisiimtos , 
padėjo ne vienam mūsų karo 
paženklintiems nepamesti 
lygsvaroš. Tie jo buvę stu
dentai galvojame, kad tai y- 
ra geriausias komplimentas 
filosofijai ir filosofams...

Jis savo žodžiu dalyvaus 
Kanados Lietuvių Dienų Po 
ezijos Vakare. Su poezija jį 
riša stiprios gijos. Jis- su
augęs su poetais žemini n - 
kais, kurie leido "Literatū-

REDAKCIJOS ŽODIS PIRMAME 
"LITERATŪROS LANKU" NUMERYJE

Literatūros Lankų Redak
cija, norėdama išvengti kai- 
kurių nesusipratimų, tradi
cinės deklaracijos vietoje su
formulavo šias trumpas įva
dines pastabas:

1. LITERATŪROS LANKU 
gimine data nėra ir neturi 
tapti naujos literatūrinės 
srovės data. Tatai yra vie
nas iš svarbiausių momentų 
leidinio aptarimui., Pabrė
žiame kuo jis nėra dėl to, 
kad jo egzistencijos perspek
tyvos remsis ne kokia nors 
visiems dalyviams privalo
ma uniforma, kryptim ar 
srove, bet atskirų individų 
kūrybine potencija ir esteti
nio intereso gyvastingumu, 
Kuo jis bus - paaiškės leidi
nio idėją realizavus arba jai 
žlugus.

2. LITERATŪROS LANKŲ 
tikslai yra aiškūs ir papras
ti: grąžinti beveik totaliai 
prarastą literatūros , kaip 
estetinės kūrybos nepri - 
klausomybę, atstatyti nor
malią vertybiti gradaciją, ku
ri paskutinių metų periodinė
je spaudoje infliacinės kriti
kos buvo visiškai sunaikinta, 
ir išlaikyti nuolatinį kontaktą 
su Vakarais.

3. LITERATŪROS LANKAI 
principe tarnaus ‘tik litera
tūrai. Betkokios pasaulėžiū
rinės tendencijos savobend- 
radarbių darbuose atžvilgiu 
LITERATŪROS LANKAI bus 
neutralūs ir , šia prasme, 
laikysis personalistinės for
mulės.

4. Būdami ištikimi savo bijodami tuščiažodžiavimo ir gu žodinis patriotizmas, 
tautai, LITERATŪROS LAN- manydami, kad pozityvi kū- 5,’LITERATŪROS LANKAI 
KAI nesistengs garsiai dek- ryba tautos išlaikymui yra išeis 3-4 kartus per metus 
lamuoti patriotinių jausmų, reikšmingesnis dalykas, ne- neperiodiškai. Jų prenume -

- )YUT3į 
rata nebus rankama ir leidi
nys bus platinamas atskirais 
numeriais, kurių kaina kei
sis pagal puslapių skaičių.

IS LIETUVIŠKO ŠVIETIMO ISTORIJOS

PIRMOJI LIETUVIU MOKYTOJŲ 
SEMINARIJA

Dar svarbesni pačių vokiečių objektyvūs žodžiai. Žodyne 
"Herders Konversatioas — Lexikoa", išteistame 1925 me
tais, rašoma: "Litaunen, lietuviškai Lietuva, yra Rytprūshj 
sritis pačiuose šiaurės rytuose" 2.

Rytų Prūsijos istoriko, vokiečių rašytojo Liudviko Adolfo 
Franco Jozefo Bačkos (Baczko) nuomonė: "Visa ta tauta, — 
kuri susimaišiusi su daugeliu vokiečių kolonistų, gyvena nuo 

Atsakymai mane įtikino .Klaipėdos iki Labguvos, nuo Širvintos iki Nordenburgo,-- 
ietuva.

Kolonistas elgėsi su lietuviu išdidžiai; būdamas nesusipa-

1.
Ką klausiau, tas sakė kad Veiverių mokytojų seminarija 

buvo pirmoji lietuvių seminarija. . 
kad jaunoji karta nepatenkinamai informuota apie savo tau- save vadina lietuviais, o savo šalį — 
tiečių švietimo ir kultūros ištakas, jeigu nežino, kad 55- 
riais metais anksčiau pirmoji lietuvių mokytojų seminarija žin?s su žemės savybėmis, lauko apdorojimu kartais atsi - 
buvo įsteigta Rytų Prūsijoje.

Nors toje srityje gyvenusieji mūsų tautiečiai buvo ašimi-
likdavo nuo lietuvio. Todėl vėl kildavo lietuviams tautinis 
išdidumas, jog net dabar kartais iš jų galima išgirsti: žiū - 

liuoti, bet nevalia išbraukti jųveiklos iš istorijos. Šiuos žmo-rėk> vokietis yra beveik toks pats gudrus pasidaręs, kaip ir 
nes reikia minėti su didele pagarba, nes jie daug davė lie-lietuvis . Todėl net lietuvių ir vokiečių santuokų retai tepa- 
tuvių nacionalinei kultūrai. Rytų Piūsijoje parengė ir išlei-sitaiko, ir tik didelis neturtas gali paveikti lietuvį, kad leis- 
do pirmąją knygą lietuvių kalba, pradėjo leisti pirmuosius fU savo dukterį tarnauti pas vokietį"
periodiniušTeidinius,  įkūrė pirmąją lietuvių mokytojų semi- Klaipėdos Luizos gimnazijos vyresniojo mokytojo daktaro 
nariją, spausdino knygas ir laikraščius, kai Rusijos caro Alberto Cveko (Zwecky motyvai: "Ar Prūsų Lietuva tada jau 
pakalikai uždraudė juos leisti lotyniškomis raidėmis Lietu- buvo priskiriama prie Prūsų žemės, yra daugiau negu klau- 
voje.

Garsiame mokslo ir kultūros židinyje — Karaliaučiaus 
universitete — XVI amžiuje profesoriavo iš Lietuvos kilę 
mokslininkai lietuvių raštijos pradininkai Abraomas Kulvie
tis ir Stanislovas Rapolionis. Daug pasitarnavo mūsų nacio
nalinei kultūrai pirmosios knygos lietuvių kalba parengėjas. 
.Martynas Mažvydas, pirmosios lietuvių kalbos gramatikos 
("Grammatica Litvanica") autorius Danielius Kleinas, lie
tuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas 
tis, raštijos ir kultūros veikėjai Jonas Bretkūnas, Gotfri- 
das ir Zigfridas Oster me jeriai, Aleksandras Rodūnionis, 
Pilypas ir Povilas Frydrichas Ruigiai, Jonas ir Liudvikas 
Gediminas Rėzos ir kiti Karaliausčiaus universiteto auklė
tiniai.

Vieni Rytų Prūsiją vadino Mažąja Lietuva, kiti -- Prūsų 
Lietuva, buvo ir tokių, ne tik vietos gyventojų, bet ir vokie
čių istorikų rašytojų bei valdžios įstaigų darbuotojų, kurie 
ją vadino tiesiog Lietuva. Tai nenuostabu, nes XVIII amžiaus 
pradžios toje srityje gyveno beveik vieni lietuviai. Tiktarp 
dvasininkų, pirklių ir valdininkų buvo vokiečių.

Dėl įdomumo žvilgterėkime į seniau paskelbtas mintis. 
Rytų Prūsijos lietuvių kalbininkas, profesorius, daktaras 
Frydrichas Kuršaitis viename svarbiausių savo darbų"Gra- 
mmatik der Littauischen Sprache"("Lietuvių kalbos grama
tikoje"), išleistoje 1878 m. Halėje, rašė: "Die litauische 
Sprache, lietuviškoji kalba, yra vartojama šiaurinėje Ryt
prūsių dalyje — Labguvos, Klaipėdos, Tilžės, Ragainės, Pil
kalnio, Stalupėnų, Gumbinės, Įsručio, Darkiemio, Gelda
pės miestų srityse — iki Angerburgo, kaip tai yra.. . Kauno, 
Vilniaus, Gardino ir Suvalkų arba Augustavo gubernijose" L

šimtmečius po to vyko įvairiausios imigracijos, veikė viso
kios įtakos, bet niekas neįstengė padaryti pakeitimų senai 
lietuvių tautai. Kur jie gyveno istorinių mūsų padavimų pra
džioje, kaip tik ten jie tebegyvena dar ir šiandien, tebežne- 
ka savo pačių pirmykšte kalba, kuri iš visų gyvųjų Europos 
kalbų yra artimiausia sanskritui, tebeturi išlaikę savobūdą, 
papročius, apdarą ir tikriausiai taip pat savo statybą, ku
rios įtaka ir šiandien toli už šių dienų Lietuvos sienų tebe
žymi"

Cituotos ištraukos leidžia tikėti, kad tuometiniai vokiečių 
.veikėjai dar nebuvo nacionalizmo sugadinti, jei įstengė at
mesti romantinę tradiciją idealizuoti visa tai, kas savo tau
tos, ir niekinti, neigiamai kalbėti apie kitų tautų žmones . 
Citatos rodo, kad jų autoriai nefalsifikavo istorijos faktų, 
įvykius aprašė objektyviai. Tai galėjo padaryti tik sąžinin
gi žmonės.

Jų teigimus reikia papildyti tuo, kad ypač daug jpriplū-> 
do svetimšalių į tą .sritį XVIII’ amžiaus pradžioje, kai 1709 
— 1711 metais siautęs maras nušlavė daugiau kaip pusę Rytų 
Prūsijos gyventojų. Per parą dešimtmečių Liudviko Gedi - v 
mino Rėzos žodžiais tariant, "kai kur ištisos apylinkės, kai 
kur ; paskiri kaimai buvo kolonistų apgyvendinti". Po maro 
iš buvusių 1830 lietuviškų kaimų nemišrių tautybės atžvil - 
giu, išliko tik 35. Daugelis jų pasidarė maiš^di ar ištisi vo
kiški. Palaipsniui lietuviškas balsas silpnėjo, artėjo grės
mė nutautinti lietuvius.

Pagreitino germanizaciją ir nepakankamas dėmesys liau
dies švietimui. Iki 1713. m. tik miestų ir senų parapijų baž
nyčios teturėjo mokyklas. Kaimų mažesnės bažnyčios (Fil- 
ialkirchen) neturėjo jokių mokyklų. Dėl mokytojų stokos vai
kus mokė paprasti amatininkai. Iš jų reikalauta, kad tik mo
kėtų skaityti ir rašyti bei būtų Ištikimi Prūsijos valdžiai.

Jaunuomenę švietė kurpiai, siuvėjai, mėsininkai, kiti ama- 
ir net seni piemenys 7. Kai 

kurių sanitarinė padėtis buvo pasibaisėtina. Pavyzdžiui, Dar
kiemio apskrityje Gudvainių kaimo mokyklos mokytojas Ko - 
latis išdirbinėjo kailius. Juos raugindavo, skusdavo ir džio
vindavo tame pačiame kambaryje, kuriame mokė vaikus. 
Nuo kailių smarvės alpdavo ne tik mokiniai, bet ir mokyklo
je apsilankę vizitatoriai.

(Bus daugiau).

simas. Kai abu Lietuvos kunigaikščiai — Algirdas ir Kęstu
tis — 1358 metais galvojo priimti krikštą, kad įsigytų lais - 
vas rankas Rusijos atžvilgiu, reikalavo atgal grąžinti visas 
tas žemes, kurios iš jų buvo išplėštos, ir norėjo pagal tai 
nustatyti ribas Deimenos ir Almos upėmis. Taigi mes tikrai 
neapsiriksime, jei Nadruvos ir Skalvos gyventojus laikysi
me buvus lietuviais prieš Ordino atėjimą" 4.

Vokiečių tautosakininkas etnografas profesorius Francas 
Donelai- Tetzner mano, kad nuo senų laikų sritis buvo lietuviška : 

"Lietuvių kalbos siena Vokietijoje per šimtmečius buvo ne 
tik atstumta, bet taip pat pralaužta ir apsupta (svetimųjų) , 
todėl sunku šiandien kalbėti apie vieną ištisą lietuvių sritį. 
Trys šalys: Sūduva, Nadruva ir Skalva buvo grynai lietuviš
kos kilmės. Ordinas pirmiausia padidino vokiečių pilių skai- tininkai, atleisti tarnautojai, 
čių; aplink ir viduje buvo germanizuojama. Apie XVII am
žiaus pabaigą dar visa šalis į šiaurę nuo Priegliaus iki Ka
raliaučiaus priklausė lietuvių kalbos sričiai, ir dabartinės 
Gumbinės apygardos Darkiemio ir Geldapės apskritys ir vi
sa, kas į šiaurę buvo, Alna ir Deimena sudarė sieną.

Prieš 300 metų čia beveik niekur neskambėjo vokiškas 
balsas, dar prieš 200 metų į lietuvių kalbos plotą, be de
šimties dabartinių Rytprūsių apskričių, įėjo dar šios apskri
tys: Karaliaučiaus apylinkių apskritis, Fišhauzeno, Vėliavos, 
Girdavos, Darkiemio ir Gumbinės" 5.

Rytų Prūsijos karališkos statybos tarėjas, meno ir istori
jos konservatorius Richardas Detlefsenas (Dethlefson) apie 
lietuvius taip sakė: "Tai atkakli ir energinga tauta, kuri nuo 
senų senovės gyveno šiauriausioje Prūsų dalyje.

Iš pietų atvyko Ordinas su savo naujakuriais gyventojais RUOŠKIS KANADOS LIETUVIUI DIENOMS MONTREA LYJE 
ir statėsi savo pilis net giliai lietuvių šalyje. Per ilgus , - SPALIO MĖN 9-10-11

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
/ti SPAJUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

KNYGŲ BIČIULIAI

TVARKO KAPUS
Petrašiūnų kapinėse, neto

li Kauno , yra palaidota visa 
eilė žymių Lietuvos rašyto- 
jų-Kazys Binkis, Sofija Ky - 
mantaitė- Čiurlionienė, A. 
Ląstas, kalbininkai Jonas 
Jablonskis, Kazys Būga ir kt.

Kauno "Drobės" fabriko 
darbuotojai, knygų mėgėjai 
nutarė tvarkyt i tose kapinė - 
se palaidotų rašytojų kapus 
ir ruošti vakarus, skirtus 
paminėti ten palaidotųjų kū
rėjų kūrybai.

TOKIA YRA TIESA '
Vienas "Tiesos" skaity

tojas rašo,kad š.m. rugpjū
čio mėn. viduryje, aplankęs 
daugelį Kauno miesto daržo
vių parduotuvių, nerado jose 
nei šviežių agurkų, nei pa-. 
midorų. Bando suprasti, ko
dėl taip yra-ar negana pri
augina, ar nėra kam atvežti 
į parduotuves.

Utehoje esanti tik viena 
daržovių parduotuvė, kurio
je dažniausiai galima gau - 
tik vyno ir sulos.Kartais 
sako pasirodo daržovių, bet 
jau tokiu metu, kuo met gali
ma pasiskinti iš savo dar
želio /jeigu tokį turi/.
, Kitaip atrodo daržovių 
reikalai Daugpilyje ir ute
niškiai, neradę savo krau - 
tuvėse, priversti važiuoti į 
Daugpilį nusipirkti svogūnų 
ar kopūstų. Kas čia tvar - 
koma ir kas ne, ir kodėl?

Ak,taip vyksta krašte,ku
ris laisvai ir nepriklauso
mai tvarkydamasis prieš 
karą ir sovietų prievartą , 
tokių problemų nė nesap - 
navo...

SIDABRO UAIKTAI 
LIETUVOJE '

Kauno Istorijos Muziejuje 
vyko paroda "’Sidabras Lie= 
tu vos gyventojų buityje" pa
vadinimu. Buvo apie 300 
radinių, vartotų Lietuvoje 
nuo seniausiųjų laikų iki 
XX a.

TARPTAUTINĖJE PARODOJE 
PASIŽYMĖJO LIETUVIS

Kueke- Heist mieste Bel
gijoje vyko 21-oji pasaulinė 
satyros ir jumoro piešinių 
paroda "Žmogus nori juok
tis" pavadinimu. Vieną pa
grindinių prizų laimėjo lie
tuvis - kaunietis Andrius 
Deltuva. Kodėl toks apsileidimas? 

Vietoje visokių lenininzmų., 
vyriausybė geriau rūpintųsi 
higienos apšvietė ir geres
niu darbininkų atlyginimu.

Naujos Gydyklos Druskininkuose

MONTREAL, P.O. H2K 1E9
S

1982.X. 7

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

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

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

Donaldui D.: 661 — 1733.

HM

NAUJI RADINIAI KAUNE
Kauno senamiestyje, 

griaunant gyvenamąjį na - 
mą Čarno gatvėje, archl - 
tektų laukė siurprizai.Iš
ardžius pastato grindis ir 
pamatus, pasirodė, kad na
mas buvo pastatytas ant 
kažkada buvusių mūrinių 
pastatų likučių. Pasirodo, 
žemė užkonservavo ir iš
saugojo 16 a miestiečio mū
rinio namo rūsius.Juos va
lant iš po vienų durų 
slenksčio pabiro monetos- 
apie 300 jų 1612-1652 m. pi
nigai, sidabriniai, daugiau
sia sidabriniai ir variniai 
s kati ka i Jo no Ka zi mi e ro
valdymo laikotarpio.

NAUJI TURISTINIAI VIENBUČIAI
Kauno miesto centre, 

Mickevičiaus ir Donelaičio 
gatvių sankryžoje statomas 
turistinis, 9-ių aukštų, 330 
vietų viešbutis.

Ruošiami Panevėžio tu
ristinio viešbučio brėžiniai, 
taip pat Birštono, Ignalinos 
ir Trakų turistinių komp
leksų projektai.

Tačiau, kad dar vis trūks
ta daug svarbesnių buitinių 
pastatų, kad ir ne taip praš
matniai atrodančių kaip tu
ristiniai viešbučiai-neper - 
daug rūpinamasi.Šeimos ir 
toliau tebelaukia dešimti - 
mis metų butelių.

Turistai- tegul kol kas 
važinėja po savo kraštus , 
kol gyventojai bus aprūpin
ti. Tikriems atostogau - 
tojams užteks ir esančių 
viešbučių,o lankantiems tė- 
vynę-užteks pastogės savo 
artimųjų butuose. Žinoma , 
jeigu tik būtų "gerosios” 
valdžios leidžiama...

TRADICINĖ DAILĖS ŠVENTĖ 
DRUSKININKUOSE

Rugsėjo mėn. viduryje vy
ko tradicinės Dailės Dienos, 
skirtos didžiajam lietuvių 
dailininkui Čiurlioniui prisi
minti, Druskininkuose.

Me moraliniame M. K. 
Čiurlionio Muziejuje vyko 
kūrybinės diskusijos, kon
certai, paskaitos apie Lie
tuvos dailę. Į šią šventę bu
vo atvykę dailininkų iš įvai- 
rių Lietuvos vietų, iš Latvi
jos ir Baltarusijoj. Jie lan
kė gimtąsias Čiurlionio apy
linkes ir, kaip rašoma, gavo 
daug įkvėpimo.

S

K

KODĖL SUGENDA PIENAS
Valstybinės Laboratorijos 

inžinierė A. Kvietkauskienė 
rašo "Valstiečių laikraštyje" 
sielodamasi dėl netvarkos 
pieno produkcijoje. Ji sako, 
kad per I-ąjį pus mėtį Jur
barko rajono ūkių žemdir - 
biai pardavė I-os rūšies pie
no tik 87%. Net 10 9 centne
riai pieno gražinta, nes bu
vo surūgęs.

Ūkių specialistai skua - 
džiasi, nes trūksta rankš
luosčių, marlės, chalatų. 
Iš "Mičiurino"sodininkystės 

valstybinio bendrauki© buvo 
atvežtas atšaldytas pienas- 
irgi surūgęs.Patikrinus, pa
aiškėjo, kad šaldytuvo mai
šyklės mentės buvo sulau
žytos. Po melžimo pieną su
vežą iš penkių vietų su vie
nu pienovežiu. Belaukiant , 
bidonai kaista saulėje ir į 
šaldytuvą patenka jau rūg- 
štelėjęs pienas.

Patikrinus kai kuriuos ki
tus ūkius buvo rasti neš va - 
rūs melžimo aparatai,bido
nai, šaldytuvai.

NATIONAL ENQUIRES

"Trylika brūkšnių mums primena pašto ženklų kainą 
praeityje, o 50 žvaigždžių - kiek jie netrukus kainuos"

kReM
VE/DRODZ.IM

/X ENCIKLOPEDIJOS TOMAS

Valstybinė spaustuvė Kau
ne išspausdino "Lietuviško
sios Tarybinės Enciklopedi- 
jos"devintąjį tomą, Jis pra - 
sideda žodžiu "pintuvės".Iš- 
leista 75.000 tiražu. Gausu 
iliustracijų.

ATEIK Į LIETUVIU A. A, f ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENĮ, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

8 vai. vakaro. C F MB
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11.50 IKI 12 VAL. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669-8834

UNITED STATES 
POST OFFICE

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M AR I AG E • WED PI N G S
2540 rue SHERBROOKE. E.

525-8971

ŠKOTIŠKA LOGIKA

Škotas įeina į barą ir prašo degtinės. Kai kelneris 
įpylė, jis sako:

- Atsiprašau, geriau atneškite man alaus.
Kelneris nueina su degtine ir netrukus atneša alaus, 

kurį škotas išgeria vienu ypu. Po to jis atsistoja ir np,ri 
išeiti.

- Atsiprašau , tamsta, -pastebi kelneris, - jūs užmir
šote užsimokėti už alų.

- Ne, neužmiršau, juk aš jį gavau už degtinę, - atsa
ko škotas.

- Taip,iš tikrųjų , bet tamsta nemokėjai ir už degti
nę.

- Aišku, kad nemokėjau, nes aš jos negėriau, - su
murmėjo škotas ir nuėjo

5 psi.

5

5



Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jį& J* AŠĮ A 
TORONTO LIETUVIŲ
KPFDfTrt KOOPFRATYVF --------—------------------------------

MOKA: IMA*
12 % už 90 dienų term. ind.
12 % už 6 mėn. term. ind.
1215% už 1 met«j term. ind. už asm. paskolas nuo 18%
12 % už pensijų planą , T
12. % už namu pian^ 3 už mortgičius nuo 16%%
11 % už specialias‘taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 % už čekii^ sask.

AKTYVAI virš 31 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir' rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8 
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydj iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokomas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RŪPESČIAI IR ”NL" SPAUDOS VAKARAS

Step as
Spauda — tai mūsų kovos 

ginklas. Šiandieną yra ge
riausias būdas siekti Lietu
vai laisvės ir nepriklauso - 
mybės per spaudą, radiją ir 
teieviziją. Suprantama, yra 
ir kitokios įvairiausios prie
monės, tačiau mūsų. pasau
lio lietuviškai išeivijai, spau
da ir televizija būtų sėkmin
giausios.

Mūsų žymus poetas ir ra
šytojas Jonas Kossu— Alek
sandravičius, žinomas kaip 
Aistis,yra pasakęs; "Raštas 
šiandien yra vienintelis mū
sų puolimo ir gynimosi gink
las, dėlto reikia dėti visas 
pastangas, kad jis neiškris
tų iš rankų tiems, kurie tą 
ginklą iškėlę laiko ir neša".

Spauda gali padaryti daug 
gero, taip pat ir daug žalos. 
Ypač mūsųlietuviškoje bend
ruomenėje yra reikalingas 
nepaprastas apdairumas. 
Dažnai, rašydami, tą apdai
rumą sąmoningai ar nesą
moningai prarandame.

Tarptautinės žurnalistinės 
etikos kodeksas sako, kaip 
rašo "Lietuvis Žurnalistas" 
Nr. 5 (11), Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos neperiodinis lei
dinys : "Visi spaudos darbuo
tojai , nuo redaktorių ir men
kiausios žinios reporterių 
turi, kiek galėdami, steng
tis kad iš visuomenės gau
namos žinios, būtų faktų at
žvilgiu neabejotinai tikslios 
ir teisingos. Jie turi tikrin
ti informacijose minimus

6 psi.

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

ATEIK l LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI .119 Ml Ml CO AVE. (Royal York Rd. ir " 
Mim ico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v. y.

SKAMBINKIT Tek: 487 - 5591

= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius 131/4% 
= 180-185 d. term, ind.....  13 %
E term, indėlius 1 metų 13 %
= term, indėlius 3 metų 13 %
E pensijų s-tą ....... ...........  13’/2%
= sjiec. taup. s-tą 12 %
E taupomąją s-tą 11 %
E depozitų-čekių s-tą.............. 6 %
I DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo 19 %
E mortgičius nuo 173/«%

V a r n n k a

dalykus: joks faktas neturi 
būti iškraipytas arba sąmo
ningai nutylėtas, nors būtų 
ir labai nemalonu pačiam 
žinių redaktoriui arba žurna
listui". Liūdna, bet kartais 
vienas bei kitas apie tai už
mirštame. Dauguma turime 
savo "mea culpa".

Vienas iš žymiausių Lietu
vos publicistų — dr. .Jonas 
Basanavičius. Jo prakalbos 
žodžiai buvo paskelbti "Auš
ros Nr. 1: "Kaip aušrai auš - 
tant nyksta ant žemės tam
sybė, o kad taip prašvistų ir 
Lietuvos dvasia". Tai labai 
jautrūs, širdį graudinantys 
lietuvybės "daktaro" žodžiai.

Lietuvių Spaudai 
Reikalinga Tautiečių 
Pagalba

Su kiekvienais prabėgan
čiais metais išeivijos lietu
viškoji spauda materialiai 
vis saikiau verčiasi. Vyres
nioji karta, pagal gyvenimo 
dėsnį virsta "iš dulkės į dul
kę". Prenumeratorių mažė
ja. Vieni miršta, kiti išpui - 
kėję, lietuviškų laikraščių 
neskaito ir jų neremia. Tie
sa, tokių daug nėra. Kad bū
tų daugiau prenumeratorių, 
būtų daugiau ir bendradar
bių. Naujoji, jaunesnioji kar
ta jau palaipsniui auga. Ji 
savo šaknis pradeda leisti į 
anglišką, prancūzišką ir ki
tų tautų kalbą. Vienas kitas 
iš jaunesniųjų bendradarbiau
ja ir su lietuviška spauda.

Šilta vakariene ir gaivinantis bufetasHamilton

RENGĖJAIĮĖJIMAS $6.00 asmeniui

PROGRAMOJE : Meno Kolektyvas ’’AUKURAS

Šokiu Muzika "LES & THE MUSIC MASTERS

SPAUDOS VAKARAS
RENGIAMAS 

š. m. spalio 23 d., šeštadieni, 6 valandą vakaro, 
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 

1573 Bloor Street W.

SAVAITRAŠČIO

Savaitraščio "Nepriklausoma Lietuva"Toronto "Rėmėjų 
Būrelio" pirmininkas J.Š i m k u s . Nuotr. Stepo Varankos

Būtų džiugu, kad jie daugiau 
dėmesio skirtų ir lietuviš - 
kiems laikraščiams.

Yra lietuvio Giliaro Urbo
no leidžiamas anglų kalba 
mėnraštis "Speakup". Baigu
sieji išeivijoje lietuviai žur
nalistiką, galėtų prisidėti 
prie "Speak Up" praturtini
mo savo straipsniais.

Baigiasi vasaros sezonas. 
Neužmirškime užsimokėti ir 
pratęsti laikraščių bei žur
nalų prenumeratas. Nauji 
pašto įstatymai už neapsi
mokėjusių prenumeratorių 
skaitytojus, redakcijas bau
džia didesniais mokesčiais. 
Nebūsime neturtingos lietu
viškos spaudos "parazitais". 
Nelaukdami paraginimų, ap
simokėdami prenumeratą, 
pridėkime vieną kitą dolerį 
spaudai paremti.

Spaudos V a k a r a i
Laisvame lietuvių pasau

lyje jau tapo tradicija ruoš
ti Spaudos — Vkarus — Koa - 
cerius. Nepriklausomoje 
Lietuvoje Spaudos Baliai bu
vo labai populiarūs. Sunku 
būdavo į juos pakliūti. Spau
dos Baliui buvo net sukurtas 
ir dainuojamas "Spaudos 
Valsas". Šiandiena tie Spau
dės Vakarai yra rengiami 
pasišventusių lietuvišką 
spaudą remti asmenų. Ka

RUGSEJO 2-16

Simons
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI 

KARTU 1982

UŽPILDYTA

KALĖDOS IR NAUJI METAI 

SU GIMINĖMIS LIETUVOJE 
GRUODŽIO 20 - SAUSIO 3

Visas grupes lydi savininkai arba patyrė palydovai. 
Sutvarkome iškvietimus vizitui i Lietuva^ir is Lietuvos. 
Nuperkama Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus oaaeidauiamus daiktus.
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje

SMULKESNIU ŽINIU TEIRAUKITĖS:

TORONTO TEL: (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL : (514) 669-8834 - L. Stankevičius
CHICAGO: (312) 496 - 8406- V. Ramonis
LOS ANGELES - (213)660-6600- J. Petronis

-(213)664-0791 - namu;
2385 Dundas St. W,, Toronto, Ont, M6P 1X2 Canada

TELEX: 06-986766 5TOR
ŠIUO ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI:

Kelionių biuro savininkai - AUDRONĖ ir VYTAS SIMINKEVICIAl 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

nadoje turime 2 savaitraš
čius: "Tėviškės Žiburiai " 
Toronte ir "Nepriklausoma 
Lietuva" Montrealyje. Abu 
savaitraščiai kas metai ren
gia "Spaudos Vaxarus"; jie 
jau tapo Kanados spaudos rė
mėjų graži tradicija.

Rėmėjų Būrelis
Toronte jau ilgesnį laiką 

yra įsikūręs savaitraščio 
'Nepriklausoma Lietuva"Rė- 
mėjų Būrelis, kuris rūpina
si tais kasmetiniais spaudos 
parengimais,. Būreliui gaii 
priklausyti kiekvienas lietu
vis, norįs prisidėti prie pa
remi mo ir pagerinimo mū - 
sų spaudos išeivijoje. Visi 
Būrelio nariai, kiek jiems 
darbo sąlygos leidžia, prisi
deda prie parengimo darbų. 
Būrelis neturi oficialių ištar
tų bei taisyklių, Pagrindinė 
taisyklė—tai nuoširdus pri
sidėjimas prie įvairių paren
gimo darbų. Būrelis kiek
vienais metais renka naują 
arba per renka pirmininką. 
Šiais metais pirmininku yra 
J. V. Ši nikus , pernai ėjęs 
vicepirmininko pareigas. Jis 
vadovauja Būrelio susirin
kimams ir rūpinasi Būrelio 
savanoriškai apsiimtais dar
bais. Jeigu Spaudos Vasaras 
pavyksta puikiai, gerai ar 
pusėtinai, tai džiaueiasi vi

sas Būrelis. Jeigu vakaras 
nepasiseka, tai pirmininkas 
yra "atpirkimo ožys”. Jam 
tenka nepasisekimo "garbe". 
Tštikrųjų taip nėra. Kai pa
vyksta gerai visi džiaugia
mės, kai ne taip gerai, visi 
esame nusivylę mūsų tautie
čiais, kurie nenori paremti 
pasišventusių žmonių gerų 
darbų, kuriais sieKiama pa
lengvinti lietuviškos spaudos 
padėtį.

"Nepriklausoma Lietuva" 
savaitraščio Rėmėjų Būrelis 
ir šiais metais, spalio 23 d., 
šeštadienį, 6 val.vak. ren
gia "Spaudos Vakarą" Lietu
vių Namų Karaliaus Mindau
go Menėje, 1573 Bloor St. W. 
Toronto, Ont. M6P 1A8.

Pro grama,Pramogos 
ir Bilietai

Programą atliks "AUKURO' 
meno vienetas iš Hamiltono , 
vadovaujamas aktorės-reži- 
sorės Elenos DAUGUVIETY
TĖS—KUDABIENĖS, atliks 
naują dar nematytą progra
mą, gai ir kupletus.

Bus geros šeimininkės 
karšti lietuviški valgiai . 
"Dievaičio Bacho" moderniš
kas su veidrodžiais baras. 
Loterija, kuri milijoninio bi
lieto neturi, bet gerą laimi
kį galima laimėti. Loterijos 
bilietėliai — tai didelė para- 
ma rengiamam parengimui. Lt.

INSURANCE 'BT
533-1121 Walter Daugini* 822-8480

Insurance Afeney LU. 
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Brether-Barankit INSURANCE AGENCY LTO.

rblhį drauda • VALTERIS OP E ŠE RIS 
233-3334 - 231-2681 - 231-0228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B IKS

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 
EUROPOS MIESTAI

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
LIEPOS 8 RUGSĖJO 29
LIEPOS 22
Galima važiuoti vienai arba dviem savditėm grupėje , 

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

V. Bačenas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
1551 Bloor St. W. Visais kelioniS reikalais 
TORONTO, Ont. bet kur Pasaul7ie skambinti:

^6P i as Tel. 533-3531

Prie to visko ŠOKTAI — mu
zika "Les & The Music Ma
sters". Muzikantai stengsis 
patenkinti jaunimą, senimą 
ir pačius jauniausius.

Stalai nenumeruoti, 7—10 
asmenų stalą galima rezer
vuoti pas D., RENKAUSKĄ , 
tel. 767-8264; be to, bilietai 
gaunami Lietuvių Namuose, 
Paramoje ir prie įėjimo. Bi
lieto kaina $6.00 ir $5.00 
studentams ir pensininkams.

Rengėjai maloniai kviečia 
ir laukia skaitlingo tautiečių 
atsilankymo. Spaudos Va
karo šūkis :"SPAUDA—LAIS
VĖS GINKLAS". Laukiama 
svečių iš Montrealio ir kitur.

Dar apie mūsų spaudą
Be savo spaudos mes bū

tumėm pasimetę lietuviškuo
se reikaluose. Būtumėm be 
joki o tautini o ryšio. Lietuviš
koji spauda mus jungia, ce
mentuoja ir informuoja apie 
tai, kas ' vyksta lietuviškoje 
pasaulio "šeimoje". Sužino — 
me, kas džiaugiasi, kas oa- 
rasi ir "skaidosi". Iš spau
dos matome kas vyksta Pa
saulio Lietuvių Bendruome - 
nėję. Kas gero ir Kas blogo. 
Galima sekti' "pakėlimus" , 
"pažeminimus", iškeliavi - 
mus į Anapilio amžino poil — 
šio sklypą. Didėjantį skai
čių lietuvių "milijonierių" ir

,/bus

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KOOPERATYVAS

asinaudoli teikiamais patarnavimaiskviečia visus 1‘etuvius p

KREDITO

TALKA
830 Main St. East

. ... L8M 1L6
mMM** Te!: 544-7125

.... 6%
11'/2%

1 P/4% 
14’/2% 
... 13% 
12 % 
13’/4%

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. i........  17’/2%
asmeninės paskolas.........  19%

Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas ėekių patarnavimas.

MOKAME UŽ:
depositus (P.C.A.).......
santaupas.....................
kasdieninės palūkanas 
už santaupas..............
term, depoz. 1 m..........
term, depoz. 3 m..........
reg. pensijų fondo......
90 dienų depozitus ....
DARBO VALkiIDOS- pirmodienieniois-ketvirtadifeninis nuo 10 iki 5 vai. 
p eh k t c d i r r i oi r. nuo 10 iki 7 vol. še it adien i ai s nuo 9 iki 12 voĮ.

Liepcs — rugp*uė ic ■ rn. še it odi r.ii oi s uždaryto.
M* 4

PAGERBTI MIRUSIEJI KANADOS LIETUVIŲ FONDE
Netikėtai mirus Apylinkės Bendruomenės Valdybos 

nariui ir DLK Algirdo Šaulių Kuopos Revizijos pirminin
kui a.a. Stasiui PILIPAVIČIUI, artimieji,pažįstami bei 
draugai aukojo Kanados Lietuvių Fondui: po $ 20,- A. 
Petraitienė, J. ir E.Steibliai; $15,- St. Matulionis; po $ K)’ 
-J. Bajoraitis, M, Juodis, J. Deveikis, A.Mingėla;po $5,-

VI.Saulis, A.Šukaitis.
Fondas dėkoja rinkusiam aukas ir visiems aukoju - 

Šiems pagerbiant mirusįjį.
Užuojauta artimiesiems. K. L.F.

KŲNc ST. Š I L E I K 0 S 
IŠLYDĖJIMAS

Rugpiūčio 29 dienos popie
tėje, Hamilton! ečiai, surengė 
gražias išleistuves kun. St. 
Šileikai, kuris parapijos vi
karu išbuvo tik apie pašant— 
metų. Laikas gana trumpas, 
tačiau ir per tą j laikotarpį 
kun. St. Šileika sugebėjo gra
žiai sutarti suparapijiečiais. 
Tad ir nenuostabu, kad jo iš
leisti susirinko pilnutėlė Jau
nimo Centro salė. Rengėjų 
teigimu, buvo parduota 320 
bilietų ir tuščių kėdžių jau 
nebuvo likę. Toks gausus 
svečių sulėkimas kalbamam 
reikalui — pirmas įvykis šio
je salėje. Iš dvasiškių čia 
dalyvavo Toronto Lietuvių 
Kankinių Parapijos klebonas 
kun. J. Staškus, Prisikėlimo 
Parap. — kun. L. Januška ir 
svečias kun. T. Degutis.

Viešnagę atidarė K.Mikšys 
ir E. Gudinskienė. Po užkan
džių pagrindinį žodį tarė šios 
viešnagės rengėjų komiteto 
pirm. K.Mikšys, kuris tarp 
kitko pastebėjo, kad kun. Ši
leika esąs tikruoju lietuviu 
kankiniu. Jo išleistuvės esan
čios liūdnu įvykiu, kadangi 
jis per trumpą laiką spėjo 
palikti neužmirštamus savo 
pėdsakus. Po jo kalbėjo kun. 
Staškus, nustebintas tokiu 
gausiu pobūviu. Jis pajuoka
vo apie kunigus tremtinius 
ir nė su patrankomis iš savo 
pozicijų neišmušarųus klebo
nus. Kunigų Vienybės vardu 
kun. St. Šileikai palinkėjo ge
riausios sėkmės, kaip seniau
sios lietuvių parapijos klebo
nui Montrealyje, kuri šįmet 
švęs 75 metų sukaktį.

Vietos KL B Apylinkė s pirm 
K. Deksnys perdavė linkėji -

Kalbėjęs kun. L. Januška,per
davė linkėjimus savo klebono 
kun. A. Simanavičiaus vardu , 
priminęs, kad prieš keletą 
metų ir jam tą patį čia teko 
pergyventi. Kun. Degutis tik 
palinkėjo geros sėkmės nau
joje parapijoje.

Meninėje programoje A. 
Laugalienė padainavo trejetą 
lietuvių muzikų kūrinių, 
akompanuojant D. Deksnytei 
- Povėli. L. Stungevičienė 
paskaitė gana įdomių savo 
sukurtų kupletų apie išvyks
tančius vikarus iš Hamiltono, 
kurie sukėlė nemažai juoko 
salės svečiuose.

Išvykstančiam vikarui do
vanų įteikė parap. Komiteto 
vardu inž. P. Masys ir pobū
vio rengėjų vardu—B. Pakal
niškis, dovanas pavadinęs 
baliaus likučių trupiniais , 
kurių susidarė $1200. -

Paskutiniuoju kalbėjo kun. 
St. Šileika, Jis irgi kalbėjo , 
kad jam yra liūdna skirtis 
su žmonėmis sikunais, kad 
ir trumpą laiką, spėjo susi
pažinti ir susidraugauti.Esą, 
barni lioniečiai yra reto geru
mo, nuoširdumo ir pamaldu
mo žmonės. Čia savo darbą 
pavaizdavo "tvora užtverta 
sodnu". Dėkojo parap. kle
bonui prel. J. Tadarauskul, 
kuris jam daug padėjęs ir iš 
kurio daug pasimokęs. Žadė
jo niekad neužmiršti hamil - 
toniečių ir visada prisiminti 
juos savo maldose. Viešin
čius hamiltoniečius Montrea- 
lyje, kvietė aplankyti dabar 
jo vadovaujamą Šv. Kazimie
ro parapiją. Gera proga tai 
padaryti būtų Lietuvių Dienos 
proga Mo nrealyje spalių mė
nesį.

tas parapijiečių kun. Šileikai 
paspaudė rankas, asmeniš 
kai linkėdami gražios sėk
mės naujoje vietoje, jam 
įteikdami dovaną. Kiek ankš
čiau, viena ponia jam įteiku
si nemažą skulptūrą-- balto 
avinėlio.

Jau seniai yra žinoma, kad 
Hamiltono Lietuvių Bendruo
menė yra trečioji savo didu
mu Kanadoje. Jos tautiniai 
organizacinis gyvenimas dar 
gerame stovyje. Jos tautie
čiai susibūrę grupėmis pagal 
"luomus" ar bankines knygu
tes, kaip ir kitose bendruo - 
menėse. Tačiau bendras su
gyvenimas, atrodo, dar la
bai geras. Betgi parapijos 
reikalai dvasiškių prasme 
niekad nebuvo sėkmingi. Jo
je esame turėję 7 ar 8trum
palaikius vikarus. Ilgiausiai 
čia ištvėrė kun. L. Januška: 
net 7 metus ir dabar išlydi - 
mas kun. St. Šileika — pus — 
antrų metų. Kitiems čia už
teko svečiuotis tik po kelias 
savaites ar mėnesius.

Nuolatinio vikaro buvimas 
— parama klebonui, tikėji - 
mu! ir parapijiečiams. O 
svarbiausia, kad jaunesnio 
amžiaus, kunigas — vikaras 
turi daugiau laiko palaikyti 
tautinius ir dvasinius ryšius 
jaunoje kartoje ir tuo pačiu 
jaunimą prilaikyti lietuvių 
bažnyčioje, savoje parapijo
je ir tautinėje dvasioje ilges
nį laiką, jei kitaip nepasisek
tų. Z. Pu Manau s kas

Seselei Teresei buvo įteikta
dovana daug mažesnė, negu 
buvo tikėtasi.

Štai kaip maždaug atrodo 
šio parengimo statistika-
rengėjai paruošė salę 150 
žmonių / kiekvienas stalas 
K)-čiai žmonių/. Į paren
gimą atėjo daug daugiau 
žmonių negu buvo tikėtasi, 
todėl buvo paruošta stalų 
dar keliasdešimčiai žmonių, 
Prie įėjimo parduota bilie - 
tų- 135 žmonėms. Kur buvo 
kdi?

Jeigu būtų praėjęs vie -
nas kitas žmogus, kas Mont 
realio parengimams. darosi 
jau visiškai įprastiniu reiš
kiniu, tai šis straipsnis būtų 
visiškai negimęs.Gana dide
lis šiuo atveju skaičius

mus visų organizacijų vardu. Skirstantis pobūviui, kele -

$ 1.50 kelnes 
pristatantHour

Service

SKAMBINKIT: 365-7140 
nettoyeurs cleaners 

365-7146 
?UVA Cf NTBMt

365-1143
OS-Nc nt. Luuii

766-2667 
MM ALIAM

ir atsiimant

•Dz/uis
1982.X.7

yra pakviestas ir priim- negu lietuviškos publikos
tas ekonomijos patarėju Ka
nados General. Gubernato
riaus Schreyer’io privačioje 
Taryboje.

Kandidatai į tą Tarybą bu
vo kviečiami atrankos būdu , 
po 3-jų pasikalbėjimų su 130 
įvairių didžiųjų kompanijų 
atstovų/ jų tarpe Do mtar,Do
minion Bridges ir kt/.

Po 3[~iojo pasikalbėjimo- 
interview iš Quebec’o prov . 
buvo išrinkti 7 atstovai, jų 
tarpe ir minimas lietuvis.

Tarybos nariai rinksis
periodiškai įvairiuose Kana-

MONTREALIO ZUIKIAI
Prasidėjus rudens sezonui, 

Montrealyje atgijo veikla , 
padaugėjo parengimų skai
čius. Vėl užsipildė mūsų 
parapijų salės žmonėmis, 
rengėjai laksto, rūpinasi pa
rengimų pasisekimais, di
desnio skaičiaus žmonių su
traukimu.

Vienas iš pirmųjų Mont - 
realio parengimų po vasaros’ 
atostogų buvo AV parapijos 
salėje rengtos Seselei Tere
sei išleistuvės, organizuotos 
Rūtos Klubo ir Parapijos Ko
miteto narių. Tikslas labai 
aiškus ir kilnus-išlydėti as
menį, kuris tiek daug davė 
Montrealio kultūriniam gy
venimui ir tik per 4 savo 
buvimo metus mūsų tarpe. 
Tačiau ir pasisekimas šio 
parengimo buvo labai aiškus, 
bet toli gražu, ne kilnus. 
Aišku susirinko pilna sa
lė žmonių, ne visai kilnių- 
gera dalis žmonių suėjo be 
bilietų ir į Seselės sąskaitą 
kaip niekur nieko sau tęsė 
puotą toliau. To išvadoje - 

g DELHI Įg
PAGERBTI MIRUSIEJI TAUTOS

praėjusių "zuikių" jau šau
kiasi daug didesnio dėmesio 
negu nustebusių rengėjų 
žvilgsnių arba pasikalbėji - 
mų tarpusavyje.
Kad ir buvo tam tikrų spra
gų bilietų pardavinėjime, ta
čiau tai jokiu būdu nepatei
sina šitokio žmonių elgesio. 
Visai nebūtų buvę sunku 
jiems laike parengimo 
kreiptis į rengėjus i r papra
šyti bilieto. Rengėjai visada 
pamato, kas pralenda be bi
lietų, bet jie, kaip paprastai , 
visada būna užsiėmę ir ne
besuspėja visko atlaikyti.Iš 
kitos pusės, kam gi "zui - 
kiams" prašyti bilietų, jei. 
yra tokios geros spragos 
pralindimui: vieni pro šo - 
nines duris, kiti tik tam tik
ru tikslu norį aplankyti kny
gyną, po to pasilieka salėje 
ir 1.1.

Klausimas - kaip galima 
būtų atpratinti tokią " zui - 
kių" veiklą? Pirmiausiai,, 
rengėjai turėtų pietų metu 
surinkti bilietus. Tai gal e- 
fektiilgiausias būdas, nes iš
eiti iš salės nebepatogu,o 
pasiteisinimui priežasčių 
gali būti daugybė.

JCad daugiau. nebeis lydėtu- 
me mūsų bendruomenei nu- 
sipelnusių asmenų pasilik - 
darni su pilna kišene ir tuš
čia sąžine- reikėtų "zuikių" 
pavardes paskelbti spaudoje. 
Labai būtų nemalonu tai da
ryti, bet, manau, kad nebūtų 
perdaug didelis nusikaltimas, 
gal net ir pasitarnavimas 
kitų parengimų rengėjams, 
be to, būtų tikrai labai hu - 
maniškas atsiskaitymas- 
koks darbas, toks ir atlygi
nimas. ..

Nijolė Bagdžiūnienė

KANADOS GEN. GUBERNATO
RIAUS PRIVAČIOJE TARYBOJE
• ALINAUSKAS Kęstutis , 
Seagrams Co Ltd depar - 
tamento direktorius LaSalle,

FONDE

dos miestuose konferenci
joms,,

Sveikiname tėvus ir Kęs
tutį Alinauską,

GRAŽIAI PRIIMTAS 
MONTREALIO VYRU 
OKTETAS CHATEAUGUY

Chąteauguay- naujai išau
gęs miestas savo Vanier 
Kultūros Centre laikas nuo 
laiko rengia daugiausiai vie
tinių talentų pasirodymus. 
Rytis Bulota, Chateauguay 
miesto valdybos narys, pa
siūlė pakviesti koncertui 
Montrealio Lietuvių Vyrų 
Oktetą. Miesto valdžia pa
siūlymui pritarė ir Ryčio pa
stangomis Oktetas išėjo į 
Chateauguay Kultūros Cent - 
ro sceną š. m. spalio 1 d. va-
karę.

Į salę, gana kuklią, talpi - 
nančią 180 žiūrovų susirin- 
ko virš 1OO žmonių. Prie 
bilietų staliuko sėdėjo gra
žiais tautiniais rūbais apsi- 
rėdžiusios choristės Gudai-
tės.

Kiekvienos dainos turinys 
buvo trumpai apibūdintas 
prancūzų kalba programoje . 
Be to, programos pirmame
puslapyje buvo trumpai pa - 
žymėta apie Lietuvą ir jos 
daigų pobūdį.

Oktetas į sceną išėjo to
kios sudėties: A. Gudas, R. 
Bulota, A. Urbonas, A. Ru
sinas. V. Murauskas, H.Cel- 
torius, A.Mickus irD.Ma-

A.a. Mykolo BARTULIO laidotuvių metu, vietoje 
gėlių, draugai bei pažįstami savo aukas skyrė Kanados 
Lietuvių Fondui. Aukojo •' po $20,- B.Kaziukor*!s,P.Sa
kalas, R.Sakalas; po $1O, - P. Augaitis, S. Beržinis, V. 
Miceika, K.Ratavičius, A. Rudokas, V. Vaitkus, V. Za - 
durskis, P. E. Vindašius.

Fondas reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir dė
koja visiems aukojusiems. K.L.F.

GUY e 
RICHARD
ROOFER   C@ WREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo at Leko sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite

364-

Coūvertures-
7725, George*

All kinds of roofing.
LaSelle

Montrealyje.
Savo K) dainų repertuarą 

pabaigę, mūsų vyrai nega - 
Įėjo pasišalinti nuo scenos , 
nes plojimai ir šauksmai 
"encore"privertė padainuoti 
dar 2 dainas/"Mes žengiam 
su saule su daina", ir "A la 
claire fontaine"/.

Po koncerto visa publika 
buvo pavaišinta kava ir lie
tuvių moterų iškeptais tor
tais /"napoleonais" ir kt./ . 
Vaišių stalą parūpino, berods 
Okteto šeimų nariai.

Prancūziškoji publika tik
rai stebėjosi ir gėrėjosi lie
tuviška daina ir lietuviškais 
skanėstais. Publika išreiškė 
pageidavimą, kad ir ateityje 
šie, iki dabar jiems nežino
mi lietuviai, pademonstruotų 
savo meną, o gal ir skanu - 
mynus. V. K.

DR.PETRAS LUKOŠEVIČIUS ' 
SVARBIOSE PAREIGOSE

Federalinė Žemės Ūkio 
Ministerija lygiai prieš vie
nerius metus buvo išviliojusi 
dr. Petrą Lukoševičių į Ot- 
tawą. Čia jis buvo " Special 
Adviser ,Crops"-l4-kos spe-
cialistų patarėjų grapeje, 
kuri Assistant Deputy Mi- 
nisterio Tyrimų Skyriuje 
sprendė įvairias Kanados 
že mes ūkio proble mas.

Visa Kanada yra padalinta 
į 5 regijonus:Atlantą/New 
foundland,Prince Edward Is-
land, Now Scotia ir New 
Brunswick/, Quebec’o Regi- 
jonas/Quebec’o prov./(On
tario Regi jo nas / Ontario 
prov.,/ir Vakarų Regi jonas 
/B.C.,Alberta, SasKatche -
wan’a s ir Manitoba/.Penk- 
tasis padalinys vadinamas 

i Institutų-Tyrimų įstaigų - 
Regi jonas.Dauguma tų Insti-
tūtų randasi Ottawoje.

Dr. Petras Lukoševičius 
dabar baigė savo savaitgali
nius važinėjimus iš Ottavvos 
į Montrealį, nes_ dabar yra 
Kanados Žemės Ūkio Minis
terijos paskirtas Quebec’o

liška. Okteto vadovas ir dir. Regijono Direktoriaus pava-
muz.Aleksandras Stankevi-
čius.

Dainas prancūziškoji pub
lika labai nuoširdžiai prie - 
mė. Galiu tvirtinti, kad Ok
tetas buvo šilčiau priimtas,

duotoju, atsakingu už Tyrimų
programas.

Sveikiname, kad jo gabu - 
mai ir profesionališkumas 
buvo taip iškiliai įvertinti . 

b .

VERDUhS
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai.ryto iki II vai,vakaro

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

(Lietuviams speciali nuolaida).
'Atidaryta šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

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

SUTAUPYKITE NUO $500.~ IKI. $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI.
Tel. 845-2912 , EMBASSY FUR.

7 psi.

7

7



PAGERBĖ MIRUSIO ATMINIMĄ 

o Miras a. a. Petrui DAU
NIUI, jo atminimui Julius Ju
rėnas paaukojo "Nepriklau - 
somai Lietuvai” $15.

Užjaučiame artimuosius 
ir dėkojame už paramą.

”NL”

RŪTOS KLUBO SUSIRINKIMAS

Auksinio Amžiaus Klubo 
RŪTA Valdyba šaukia narių 
informacinį susirinkimą 
SPALIO mėn. 13 d., 2 vai.p. 
p. Bus svarstoma artėjančio 
b a z a r o reikalai.

RŪTOS KLUBO BAZARAS

Auksinio Amžiaus Klubas 
RŪTA ruošia savo metinį 
bazarą š.m.SPALIO 30 ir 31 
d. d. AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS SALĖJE.

Bazar© atidatymas- spalio 
30 d., 4 val.p.p„,uždary - 
mas-spalio 31 d., 1 vai.p.p.

GRAŽIOS KŪDIKIO LAUKTUVES

• Lilijai GABRUSEVIČIŪ- 
TEI-ALINAUSKIĖNEI rugsė
jo 19 d.buvo suruošta pui
ki kūdikio lauktuvių po - 
pietė J.Gabrusevičienės na
muose.

LIETUVIU DIENU, PROGRAMA

DAILĖS PARODA - SPALIO 8 d. 7 vai.v.
Aušros Vartų Parapijos salėje 

POEZIJOS VAKARAS - SPALIO 8 d. , 8 vai. v.
Aušros Vartų, parapijos salėje

DIDYSIS BALIUS- SPALIO 9 d. , 7 vai. v.
Andre Laurendau mokyklos saleje

KONCERTAS - SPALIO lO d. , 4 vai. P.p.
Ahdrė Laurendau saleje 

ATSISVEIKINIMO VAKARAS - SPAL10 10 d. 7 vai. v.
šv. Kazimiero parapijos salėje

PAMALDOS KATALIKAMS - SPALIO^ 10 d. 1 vai. p.p. 
šv. Kazimiero bažnyčioje

PAMALDOS EVANGELIKAMS -^SPALIO 10 d. 12.30 p.p. 
Šv. Jono bažnyčioje

Susirinkusios virš 30 mo
terų pasveikino būsimą mo
tiną vertingomis dovanomis. 
Jadvyga Baltuonienė trumpu 
žodžiu linkėjo savo buvusiai 
mokinei, sukūrusiai lietuviš
ką šeimą, likti ištikima lie- 
tuve motina. Sugiedota II - 
giausitį Mėtų.

Prie turtingo vaišių stalo 
paruošto motinos J.Gabru
sevičienės, viešnios, įspū
džiais pas i dalindamos, ilgai 
vaišinosi. Teko nugirsti, kad 
jaunoji pora žada leisti savo 
prieauglį į Lituanistinę Šeš
tadieninę Mokyklą. Bravo’.

Dal.

• Kun. P. DILYS dalyvaus 
Kanados Lietuvių Dienose 
Montrealyje, kur laikys 
lietuviams evangelikams pa
maldas.

MIELAS BIČIULI,

Tamsta jau perskaitei E. 
Cinzo knygas"Brolio Mykolo 
gatvė” ir "Raudonojo arklio 
vasara”, kurias buvau pa-
skolinęs. Būk malonus jas 
grąžinti. J. Adomaitis

; PRAŠOME REGISTRUOTI VAIKUS Į LIETUVIŠKĄ MO
KYKLA JAU DABAR.* Kreipkitės i. Mokyklos Vedėja, 
Monika Jonynienę, Tel.: 489-2106/SUTEIKITE SAVO 
VAIKA*MS PROGĄ GERAI PRALEISTI ŠEŠTADIENIO 
PRIEŠPIETI, SUSIDRAUGAUTI SU LIETUVIAIS, PA-

! GERINTI LIETUVIU KALBĄ.

OR. J.MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

14 4 0 St. Cath arin e W. . 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
Namu.: 488-8528

DR. A.O. JAUGEUENĖ 
dantį; gydytoj a

1410 Gu J SI.
Suite 11—12 Montreal 1*. Q.
Tel: 932-6662

Namu.: 73 7-96 8 1

m

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINE 

Atidaryta kasdien nuo 9 
Šeštadieniais: nuo 9 a. 
Sekmadieniais : nuo 10 
GREITAS t NEKAINUOJANTIS 

7 6 26 Central St>. Vili
Tel : 366-/742 ir 36 5-0 50 5

10 p . m
30 p
9 : 30 p - m.

m iki
iki 9 : 

m. iki
PRI STATYM AS 

e L a S o I I e , P- Q.

$
Dr. A. s. POPIERAITIS

B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C- F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 15 38 Sher brook St . W. 
Suite 215, Montreal , P. Q. Tel. 9 3 1-40 24

ADVOK ATAS

ROMAN J. IŠGANAI FIS b. a. , B. C. L.

• 4 -Notre Dome E. Suite 504 
, H2Y 1B7, 878-9534

akcijas - Šerus.

Parašas:
ADVOKATAS

J.P. MILLER B. A. B. C. L.

168 Notre Dome St. E. , Suite 205 
Tel: 366-206 3 K 866-206 4.

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. En g • , M * En g • L. L- B. , B. C- L.

4701 Bannantyne, Verdun (kampas 2—nd Ave.), Que? H4G 1E6 
Tel • Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
s Ville Maria, Suita 627 Montreal, 
( 5 14) 87 1 — 1430.

nl NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Doihaine, II e Perrot, Que, H7V5V6

§Res. Tel: 4 53-914 2
5asesŠ52sasasBSHsa!ias-esasasHsasasasa5^sHSHSHsasE5a52sas25H5H5’^
8 psl.

KANADOS LIETUVIU DIENOS MONTREALYJE r
SPALIO 9-10-11 DIENOMIS

”NL” LAIKRAŠČIO RĖMĖJO PRENUMERATĄ. UŽ METUS
APSIMOKĖJO: Po $5o‘ - kun. dr. V. Ski-
landžiūnas, Ant. Mikalajūnas; po $40. - S. Klemkienė, A. Bus 
ma; po $35. - J. Šeidys; po $30. - J. Kratavičius, Iz. Vasy- 
liūnas; po $25. - V. Žemaitaitis, Pierre Lecoui's, R. Bari- 
sa, L. Rudaitis, V. Tamošauskas, kun. dr. F. Jucevičius, Z. 
Bakaitis, V. G. Drešeris, St. Durgis, P. Breichmanas; ;po 
$20. - V. Šipelienė, J. Rimšaitė, St. Misiulis, J. Bakis,V. E. 
Tvaroaas, A. Girnienė, R. Bulota, P. Kripas, J. Dalino - 
tas, St. Jokūbaitis, A. Žiūkas, Vanda Čerkienė, Pr. Skrui- 
bis, A. Baršauskas, E. Rutkauskinė, L. Ciplijauskas, Ig. 
Petrauskas, J. Cypas, P. Kerevičius, P. Ražanas, J. Z. 
St. Virbalas, T. Subaseius, Ant. Mickevičius, Lena Lei- 
pienė, J. V. Šimkus, Pr. Kriščiokaitis, V. Kaupas, J. Ša
rūnas, K. Sitkauskas, A. Mecelis, St. Andruškevičius,A. 
Gaurys, Ed. Dani liūnas, P. Žilėnas, A. Saladžius, Pr.
Matulionis, P.' Liaukevičius; I. Balsys.

AUKOJO: $400. - Toronto Lietuvių Namai; po $ 1OO. - 
KLB Krašto Valdyba, V. ir V. Staškūnas iš Mississauga ir 
Vacys Slotkus iš Pietų Amerikos.

_Nuo.š_irdž_iąi_dėkojąnĮei___ "NL"

Tel . Bus ’. 4 82 -34 60
Res. 767-4690

REALTIES CORP.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS 
BENDROVĖS VISUOTINAS AKCININKU' 

SUSIRINKIMAS

ĮGALIOJIMAS

T uriu

Data

Call : 656-5126

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kito lietuviška medžiaga-

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

mane atstovauti
1982

GM

GURECKAS
MENAGER

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

RAS ĮKALBĖKITE SU 
Menager’iu L eo GURfCCKAS

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6
TEL. 727 - 3 120 Komų 376 - 378 1

muu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489*5391

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės visuo
tinis akcinlnkų-šėrininkų susirinkimas šaukiamas 
1982 m.lapkričio 7 d. 12,30 vai. p.p<», Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 1465 De Seve Street, Montreal 205, 
Quebec.
Dienotvarkė:

Susirinkimo atidarymas 
Prezidiumo rinkimas 
Mandatų komisijos rinkimas 
Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas 
Valdybos narių pranešimai 
Revizijos komisijos pranešimas 
Diskusijos dėl pranešimų
Valdybos ir revizijos komisijos rinkimai 

Einamieji reikalai
IO. Susirinkimo uždarymas

Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Susirinkime 
dalyvauti negalintieji akcininkai prašomi pasiųsti 
įgaliojimą kitam akcininkui, kuris susirinkime 
dalyvaus. Įgaliojimai, pasiųsti Nepriklausomai 
Lietuvai, 7722 George Street, La Salle 690, Que
bec, bus persiųsti tiems asmenims, kurių pavar
dės bus įrašytos įgaliojime. Valdyba

Aš, . . . .
ig
3 
įgyvenantis

Nepriklausomos Lietuvos” spaudos bendrovės 
metų akcininkų (šėrininkų ) susirinkime.

LOTS FOR SALE 
$ 100.00 SPECIAL 

Wooded lots, 5000 sq. ft. 

( 50 x lOO ), near lakes.

RENKU

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AL1UMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA, DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS : John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal ,.Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721—9496

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:

Term, indėlius 1 m. .. ....13. % 
Certifikatus.................... 13/z %
Spec. Taupom, s—tas..*^2 % 
Taupymo s—tas ............ tD/z %
su apdrauda iki $2.000 
Trumpalaikius indėlius 12—13% 
už $ 20,000 ir daugiau
Čekių s—tas.............. ;....6 %

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines. 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS.
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve
Pirm. Antr. Tree.
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniai s

3907 A Rosemont

9-3
12-8
12-6

10:15-12:30

Member

Foto M. L. S.
SIST EMA

D. N, BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel: 273-9181 .............Namų: 737-0844

310 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL , P.Q. II3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Montrealyje 
investaeijos JAV it Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. M ONTRE AL, P. Q.

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r_ų_v e _i_ kjj>__n_ų2._L?4.5-JU

LEONAS
SALES

Montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIUI 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS! 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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