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APŽVALGA

LEBANONO PREZIDENTAS 
J.T. ASAMBLĖJOJE

Lebanono naujasis prezi
dentas Amin Gemayel krei - 
pėsi į Jungtinių Tautų Asamb
lėją ir, reikalaudamas kad vi
sos svetimos kariuomenės 
pasitrauktų tuojau pat iš jo 
krašto,pabrėžė:Lebanono gy
ventojai pergyveno gana 
kraujo praliejimo, gana 
griuvėsių, gana išblaškymo 
iš gyvenviečių ir gana ne
vi lt es'l "Mes užmokėjome 
didelę karo kainą. Mes netu
rėtume dar mokėti t r už tai
ką. Kaip JT narys, Lebano nas 
nor ,kad būtų atstatytos mū
sų teisės".

Izraelio ir Syrijos atsto
vai, kurių kariuomenės dar 
randasi Lebanone, sėdėjo A- 
s a mblė jo je, ne ro dyda mi jo - 
kių reakcijos ženklų į jo 
kalbą.

Gemayel primygtinai at
kreipė dėmesį, kad negali 
būti taikos Viduriniuose Ry
tuose be tvirto ir pastovaus 
Leba no no.

"Mes pilnai pritariame vi
siems mūsų draugų pozity
viems veiksmams tarptauti
nėje šeimoje,kaip pav. JAV- 
bių iniciatyvai dėl Lebanono 
situacijos".

Jis taip pat įtikino JT Sau
gumo Tarybą, kad dar palai - 
kytų JT trupes 3 mėnesius 
Pietų Lebanone.
Taryba pritarė 13-0 balsais, 
susilaikant So v’etų Sąjungai 
ir Lenkijai.

Gemayel priminė,kad 1949 
m. sudaryta taika su Izrae - 
liu turi būti respektuojama , 
o Izraelis ją sulaužė dar 
kartą, įsiverždamas į Le
bano ną.

Lebanono armijos daliniai 
apsistojo į pietus nuo Beiru
to, užtikrinti taikai tarp de
šiniojo sparno krikščionių- 
falangistų ir kairiųjų Druse 
muslulmonų milicijos.

Gemayel atvyko į JAV ir 
ruošiasi susitikti su prez. 
Reagan'u.

Amerikoje specialistai 
mano, kad Lebanonui reikia 
10-15 bil. dolerių kraštui at
statyt .

MIRĖ ŽYMŪS ASMENYS

MENDES-FRANCE ir ba
ronas A.de Rothschild, 
du žinomi Prancūzijos žydų 
kilmės asmenys, mirė vie
nas po kito. Vi e nas-buvę s 
Prancūzijos min. p-kas, bai
gęs Prancūzijos karą Indo - 
Kinijoje. Mendes-France 
taip pat bandė populiarinti 
pieno gėrimą, sumažinant 
vyno vartojimą; ir Roth
schild’ as - turtuolis,Pran - 
cūzijos bankininkas, meno 
globėjas.

BEGIN’O ATEITIS NEAIŠKI
Izraelio min. p-kas M.Be 

gin'as savo parlamento se - 
sijoje vėl puolė JAV-bių pa
siūlymą suteikti palest nie - 
čiams vietos Vakarų Pa - 
kraštyje, Jordano valstybės 
globoje, pavadindamas planą 
"groteskišku".

Begin'as Įtiki nė jo, kad to - 
kia palestiniečių teritorija 
pasidarytų labai nedraugi ška 
Izraeliui ir todėl nepriimtina. 
Jis tvirtino, kad palestinie
čiai sukurtų toje vietoje, prie 
Izraelio sienos,sovietinį sa
telitą.

Begin’as ragino remti jo 
paties siūlymą,kad palesti - 
niečiai turėtų ribotą savival
dą Vakarų Pakraštyje ir Ga
zos atkarpoje.

Opozicija -Darbo partija- 
pareiškė, kad bandys nubal
suoti Begin’ą iš valdžios ir 
kad už TOO dienų jo likimais 
būsiąs nuspręstas. Darbo 
Partijos vadas Shimon Pe
res griežtai atsakė, kad Be- 
gin’as atmeta palestiniečių- 
Jordano federaciją, nes jis 
norįs prisijungti galutinai V. 
Pakraštį.Tai, anot jo, vestų į 
nesibaigiančią įtampą ir 
nuolatinę karo grėsmę.

Įdomu, kad netrukus po to 
buvo paskelbta, jog Begin’o 
žmona negaluojanti ir kad 
jos sveikatos stovis būtų 
vienintelė jo pasitraukimo iš 
vyriausybės priežastis.

GRAIKIJOJE LAIMI 
SOCIALISTAI

Socialistų partija Graiki
joje ypač populiari provin - 
elniuose miestuose, bet ne
tvirta Atėnuose ir Saloniki.

Socialistų rėmėjai sako, 
kad provincijose pritari
mas rodo, jog vyriausybės 
stipri programa išcentrali - 
zuoti valdžią ir padidinti fi
nansinę paramą pro vi nei jose, 
yra labai reikalinga ir tei
singa.

DEL DUJOTIEKIO BOIKOTO
JAV prez.Reagan'as,kal

bėdamas 16 valstijų respub
likonams pareiškė, kad jeigu 
Europos alijanta^ pasiūlytų 
geresnius objektus boikotą - 
vimui,tai JAV galėtų panai
kinti sankcijas pardavimui 
reikalingų Sovietų dujotiekio 
pravedimui gaminių.Prez . 
Reagan’as priminė, kad"du- 
jotiekis uždirbtų bilijonus 
dolerių Sovietų Sąjungai ir 
paremtų juos karinių pajėgų 
ugdyme".

LENKIJOS DARBININKAI 
NEPATENKINTI

Oficialiai panaikinus "So - 
lidarnosč", nepasitenkinimo 
demonstracijos,kad ir ma-

Lietuvos Konsulas Kanadoje dr. J. ŽMUiDZįNAS 
27-ųjų KANADOS LIETUVIŲ DlENŲ ATiDARYME,
POEZTJOS VAKARE , taria žodį« nuotr. R. Otto

Kairėje -
KLB MONTREAL O APYLINKĖS VALDYBOS p-kas
Vincas PiEČAITIS atidaro KLDienas Montrealyje Dai
lės Prodos ir Poezijos Vakaro metu.

Deš nėję -
Arūnas STAŠKEVtČlUS KLD Rengėjų Komiteto narys,ati-
daro POEZIJOS VAKARĄ Nuofr. Ofto

žesnės apimties,tebevyksta. 
Naująją vyriausybės įvestą 
darbo uniją lenkai, vadina pa
rafrazuodami "Servility" ir 
į ją įsirašo labai mažas 
nuošimtis.

Praeitą savaitę riaušėse 
buvo nuša ltas B. Wlosik, 20

MIRĖ JUOZAS AUDĖNAS
Spalio 1O d. New Yorke 

mirėJuozas AUDĖNAS,84 m.
Jis buvo nepriklausomos 

Lietuvos valstybės Žemės 
Ūkio ministeris nuo 1939 m. 
lapkričio mėn. iki 1940 m. 
birželio 15 d.

I š profesijos ekonomistas 
/baigė Vytauto Didžiojo U-to 
Kaune teisių fakulteto eko
nominį skyrių/, dirbo Kauno 
Savivaldybės Finansų Sky - 
riaus Vedėjo padėjėju 1942- 
1944 m.Lietūkio direktorius, 
Profesinių Sąjungų Instituto 
Prekybos ir Kooperacijos sk> 
vedėjas ir ekonomikos dės - 
tytojas.

1943 m. kovo mėn.iki lap

K.L.B. KULTŪROS KOMISIJA SKELBIA

LAPKRIČIO MĖNESĮ SPAUDOS VAJU

kariame prašoma uoliai talkininkauti visi Kanados lietu - 
viai, parapijų kioskų vedėjai, knygų ir laikraščių plati n - 
tojai, kultūrinės organizacijos: ateitininkai, skautai, 
moterų būreliai, jaunimo junginiai, bendruomenės apy - 
linkių valdybos ir kt.

Platina ma viso pasaulio lietuvių spauda, išsky - 
rus komunistų: knygos, laikraščiai, žurnalai, biuleteniai 
ir leidiniai anglų kalba, reprezentuoją Lietuvos kultūri - 
mus ir politinius interesus.

Iš anksto atnaujinti na sekantiems metams laik - 
raščių ir kitų leidinių preneumerata.

Surasti na naujų knygų ir laikraščių skaitytojų.

m.amžiaus. Be atviro grą- 
slnimo streikuojantiems 
mirties bausme,' gręsia ir 
paėmimas į ,kariuomenę. 
Tad lenkai - gyvai, teisingai 
ir narsiai reikalavę pažangos 
turės vėl treniruotis gudru - 
me ir gal kantrybėje.

kričio - Vyriausio Lietuvių 
Komiteto/ pogrindyje/narys, 
iki 1944 m.gegužės mėn. Vy
riausiojo Lietuvos l šiais vi - 
nimo Komiteto narys. Pa - 
ieškomas Gestapo slaptai 
gyveno Lietuvoje ir Vokieti - 
joje.

Nuo 1942 m. Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Cent
ro Komiteto narys ir nuo 
1951 m. to Komiteto pirmi - 
ni nkas.

Bendradarbiavo įvairįuo - 
se laikraščiuose ir žurna
luose nepriklausomoje Lie - 
tuvoje ir išeivijoje.

Rašė ir lnternationa Pea - 
sant biuletenyje.

"Laukiniai, žmonės laikraščių neskaito:"/šūkis iš ne
priklausomos Lietuvos laikų/.

Savo gyva veikla paspartinkime mūsų kultūros žing - 
mus’.

K.L.B. Kultūros Komisija

PRANEŠA ALT A:

LOZORAITIS , KRIVICKAS, BINDOKIENĖ SVARSTYBOSE

Su ypatingu pasisek mu parėjo svarstytos apie išei
vijos lietuviškumą ir apie Lietuvos laisvės reikalus tarp
tautinės politikos sūkuriuose. Pranešimus padarė rašy
toja , pedagogė D. BINDOKIENĖ, Lietuvos atstovas prie 
Vatikano St. LOZORAITIS ir dr. D. KRIVICKAS, atvykęs 
iš Washingtono. Svarstytos įvyko spalio 3 d. Chicagoje, 
Tautiniuose Namuose, kurie buvo pripildyti gausių daly
vių. Svarstybas ruošė Amerikos Lietuvių Tarytos rei - 
kalų komisija, vadovaujama dr. L. KRlAUČELIUNO.

D. Bindokienė atkreipė dėmesį į mažėjantį skaičių 
mūsų vekėjų, organizacijų narių, lituanistinių mokyklų 
auklėtinių, spaudos bendradarbių bei skaitytojų. Skatino 
gausiau įtraukti jaunimą - r viduriniąją kartą, spaudoje 
rašant tai, kas jautriną domina ir Įjungiant juos pačius į 
bendradarbiavimą. Ragino atkreipti dėmesį į lituanisti - 
nes mokyklas.

St. Lozoraitis apsidžiaugė , kad Europos parlamente 
grupė britų ir du danai iškėlė Lietuvos, Latvijos. Estijos 
laisvės reikalą, siūlydami šį klausimą kelti Jungtinėse 
Tautose, dekolonizacijos institucijoje. St. Lozoraiti s ti
ki , kad naujasis Vokietijos kancleris Kohl bus palankes
nis Amerikai ir Lietuvai. Pažymėjo, kad mirus lenkų Sei
nų vyskupui yra daugiau vilties, kad Punsko lietuvių rei
kalavimams bus atkreiptas didesnis dėmesys. St. Lozo - 
raitis priminė, kad lietuviai Vatkane jau yra pakviesti į 
aukštus postus r lietuvių reikala s Jonas Paulius Il-is 
nuoširdžiai domisi.

Dr, D. Krivickas pasidžiaugė, kad vyksta sklandus 
bendradarbiavimas tarp Lietuvos diplomatų ir VLIKo , 
taip pat ir ALTO. Lietuvių Bendruomenė’r Atnerikos 
Lietuvių Taryba sėkmingai drauge veikė telkiant lėšas 
Lietuvos pasiuntinybės rūmų atnaujinimo reikalui. Ska
tino, kad VLIKas , ALT as, Lietuvių Bendruomenė jung
tinėmis jėgomis Lietuvos laisvinimo darbus varytų pir - 
mya. Pažymėjęs, kad dabar mūsų diplomatų išlaikymas 
daugiaus;a ateina iš sujungtų bendran fondan Latvijos ir 
Estijos lėšų, priminė reikalą, kad mūsų visuomenė sa
vo aukomis daugiau finansuotų kai kuriuos naujus mūsų 
darbus tarptautinės politikos srity, pvz. turint savo ry
šininką prie Europos parlamento.

Svarstybas sėkmingai pravedė inž. J. Jurkūnas.Pre
legentai atsakinėjo į gausius klausimus. Buvo pareikšta 
padėka svarstybas suorganizavusiam ALTo vicepirm. dr. 
L. Kriaučeliūnui, kuris iš savo pusės padėkojo kalbėto
jams ir taip gausiai susirinkusiems dalyviams,
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Genocidinis Kapinių 
Apiplėšimas

Si žinutė atskleidžia Sovietų tikslą iš Lietuvos atimti jos 
istorinį palikimą. Be garsinimo, be lietuvių žinios.

Po Lenkijos ir jos kaimynų dalybų pagal 1939 m. Molo
tovo-Ribentropo paktus, 1941 m. Lietuvos sukilimo, 1944 
m. Sovietinės re-okupacijos, 1944-1952 m. Lietuvos parti
zaninio karo ir masinių trėmimų, Stalinas įveikė Lietuvą 
— fiziškai.

Sovietinė lenkų "repair!jacija" daugelį įgalino išsikelti į 
"Liaudies Lenkiją" — daugiau civilizuoto rėžimo valdžio
je. Tačiau tautinės lenkų mažumos dydis tebesisuka apie 
7% nuo 1980 m., kai po keturiasdešimt metųnuostolių žmo
nėmis Lietuvos gyventojų skaičius vėl išaugo iki trijų su 
viršum milijonų. Tarp kitko, Li etuva yra vienintelė So
vietų "sąjunginė respublika", išlaikanti lenkų kalba mokyk
las.

Sovietinę imperiją valdantieji "proletariniai internacio- 
iistai" n e s un ai ki no ir nenušalino stačiatikiškų kryžių 
ir rusiško nacionalizmo bei imperializmo relikvijų Krem
liuje ir už jo. Tačiau kai jie užgrobė Lietuva, statulos ne
trukus buvo nuimtos nuo katedros stogo ir šv. Stanislovo 
archi-bazilika Gedimino Kalno papėdėje Vilniaus centre bu
vo paversta meno galerija ir koncertų sale, ypač vargonų 
muzikai. Lietuvos ir Lenkijos Globėjui šventojo Kazimie
ro relikvijos buvo iš jo koplyčios katedroje iškeltos į "ba
roko meno paminklą" šv. Petro ir Pauliaus bažnyčią, kur 
religinės pamaldos leidžiamos, o kitu laiku bažnyčią ap
žiūrinėja "tarybinių žmonių" eKskursijos. Po apsigalvoji
mo, . Wiwulskio suprojektuotas metalinis Trijų Kryžių pa
minklas, kuris dominavo miesto vaizdą, 1950 metais bū
vy, ngkįį .^yyietų kariuomenės susprogdintas.

Dauguma katalikų vyskupų buvo suimti ar ištremti, ir Li
kusių valdytojų judėjimai yra suvaržyti. Pakenčiama tiktai 
viena seminarija— Kaune. Kasmet įšventinama tarp ketu
rių ir dešimties kunigų, tuo tarpu apie dvidešimt kunigų 
miršta. Seminaristų priėmimas yra Kontroliuojamas KGB. 
Joldos religinės spaudos, jokių maldaknygių spausdinimo 
ar įvežimų neleidžiama, šalia tranėjančiųknygeliųkursuo
ja tik rankraštiniai ar "xerox" nuorašai. Kai kurios baž
nyčios buvo sunaikintos, kai kurios paverstos sandėliais 
at šokių salėmis — virš vienuolių, kunigaikščių Sapiegų 
ir kitų istorinių asmenybių kapų. Jaunimui neleidžiama 
pagelbėti religinėse apeigose, mokytojai išvaiko vaikus 
kai atsiranda kunigas laidotuvių apeigoms.

1854 - 1904 metų laikotarpyje kai carinė Rusija draudė 
lietuvių kalba spausdinimą lotynišku raidynu. Vaikai buvo 
mokomi motinų prie verptuvių ir keliaujančių mokytojų 
Po keturiasdešimt metų lietuviai 1904 m. išniro su dides
niu raštingumu nei rusų tarpe. Religija irgi išsilaiko, su 
stipresniu poveikiu nei bet kada ankščiau. Naujos gentkar- 
tės viešai meta iššūkį barbariškam tikėjimo persekioji - 
mui, nepaisant atleidimo iš darbo dėl bažnyčių lankymo, 
nepaisant suėmimų, mušimų, psichiatrinio kalinimo, trė 
mimų, ir kurtinančios garsios muzikos skersai gatvės 
nuo bažnyčios religinių pamaldų meru. Pagrindinė Lie
tuvos Bažnyčių Kronika negalėjo būti nuslopin
ta pastarajame dešimtmetyje. "Helsinkio Grupės" tebe
tikrina Sovietų pasirašytų Žmogaus Teisių pažeidimus.

Prieš So 1 i da r ūmo erą Lenkijoje, kai kurie Lenkijos 
žurnalai ir laikraščiai buvo gaunami spaudos kioskuose 
Lietuvoje papildyti užsienio radijo transliacijoms. Len - 
kijos TV gali būti stebima pasienio srityse, ir Popiežiaus 
viešnagė Lenkijoje turėjo daug stebėtojų Lietuvoje.

Sovietų pastangos nužmoginti ir nutautinti niekad nesi
liauja. Mokyklose skatinami "tarptautiniai klubai" — su 
rusais moksleiviais broliautis "tarptautine Lenino kalba". 
Prieš dešimtį metų žydai inteligentai parašė laišką lie
tuvių kalba, kom. partijos sekretoriui Sniečkui. Jie pa
žymėjo, kad žydų kapinės išsilaikė Hitlerio laikais — ir 
buvo sunaikintos "Kaliningrado Oblastės" valdžios. Isto
rinės žydų kapinės Vilniuje buvo sunaikintos pokaryje, ir 
kapų paminklų raudono marmuro gabalai buvo panaudoti 
Puškino paminklo pjedestalui. Jie rašė, kad "kilnūs" ko
munizmo idealai "tapo pakeisti vienu šūkiu: "Meilė didžia
jai rusų tautai, ir kas iš tos "meilės" atlieka — dalinki
mės savitarpyje".

Dabar okupacinis sovietų režimas tykoja iš kankinės 
tautos atimti jos istorinius priminimus ir paminklus. Pas
kiausias kėslas yra iš pasalų pagrobti karalienės Barbo - 
ros palaikus, kurie nuo 1551 metų ilsisi po šv. Stanislovo 
katedra — dabar meno galerija — Vilniuje.

Karalienės Barboros romansas su Žygimantu Augustu 
buvo viena iš didžiųjų meilės istorijų. Neryžtingą valdo
vą ji pakeitė į ryžtingą vyrą. Barbora buvo laiminga Kro
kuvoje. Kai jaunoji karalienė Barbora mirė, našlys Ka- 
Z,psl.
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ralius raitas ir pėsčias karstą atlydėjo iš Krokuvos j Vil
nių palaidoti jos gimtinėje.

Karstas prieš penkiasdešimt metų buvo patikrintas Įtrin
toje po Šv. Kazimiero koplyčia. 1965 metais buvusioje 
koplyčioje buvo iškalta paminklinė lenta, kuri skelbia, kad 
pogrindyje yra karaliaus — didžiojo kunigaikščio Aleksan
dro, didžiosios kunigaikštienės Elzbietos Habsburgaitės — 
Žygimanto Augusto pirmosios žmonos,ir karalienės Bar
boros karstai. Pagrobime ar kapo apiplėšimo ketinimas 
nėra garsinamas, nors netenka kokio protesto laukti iš 
Suslovo žento, okupanto partijos sekretoriaus pareigose.

Žurnalo. KULTŪRA dėka, lietuviai dabar patirs per 
radiją ir Kt. .

Lenkai ir lietuviai buvo istoriniai sąjungininkai ir, nuo 
1589 metų, bendrininkai dvilypinėje Lenkijos ir Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės Bendruomenėje. Jie ouvo 
jungtiniai laimėtojai prie Tannenbergo 1410 metais, ir 
niekad savitarpyje nesikovė tarp 1410 ir 1920 metų. Nors 
etniniu ir kalbiniu atžvilgiais mūsų prosenių tautos nebu- 
giminingos, bet kultūriniu atžvilgiu mes esame patys ar
timiausieji pasaulyje.

Asmeniškai, esu Amerikoje gimęs, advokatas, redak
torius, istorikas. Mano tėvai namie kalbėjo lietuviškai,ta
čiau pirmuosius poterius išmokau lenkiškai. Ilgiau kaip 
savaitę per mano penkioliktą gimtadienį buvau- karo be
laisvis lenkų rankose, ir dviem atvejais 1921 metais buvau 
lenkų suimtas Vilniuje Kai Želigovskis užgrobė mūsų mo
kyklą ir bendrabučius. Tačiau pasilieku lenkų draugas. 
Padėtį Baltijos rytiniame pajūryje vaizduojuosi kaip ant 
Lenkijos nesiilsinčią piramidę tarp priešiškų Vakaru ir 
Rytų —ar tai būtų gotai, kryžiuočiai, Švedija ar Prūsija 
vienoje pusėje, totoriai, Maskolija, Rusijos ar sovieti
nė imperija kitoje. Vašingtone ir Naujorke bendradarbia
vau su Ro.zmareku, Machrowiczium O'Konskiu,Derwins- 
kiu,. Tarnowskiu, Wa.zeteriais, Anuszkiewiczium, Węg- 
rzynekū ir Kitais lenkais. Aš buvau Oskaro H ai eckio. stu
dentas ir draugas, su kuriuo‘lenkų — lietuvių temomis 
debatavomė Lenkų Menų ir Mokslų Institute Naujorke.

Leiskite man ATSIŠAUKTI į laisvus lenkus, ir dvasio
je laisvus Liaudies Lenkijoje, vardan Lenkijos ištikimo 
istorinio bendrininko:

TEIKITĖS PRAŠNEKTI už savo ilgaamžius bendradar
bius lietuvius prieš genocidinį puolimą ir planuojamą jų 
istorinių lobių sunaikinimą.

REIKALAUKITE, kad Sv. Stanislovo archi-bazilika Vii-, 
niuje būtų sugrąžinta jos savininkams — Lietuvos Romos 
Katalikų Bažnyčiai;

Kad sovietinis okupantas sugrąžintų Šv.Kazimiero re
likvijas į jo paties laidotuvių koplyčią šv. Stanislovo ka
tedros viduje;

Kad okupantas sugrąžintų stogo statulas į Šv. Stanislo
vo katedrą ir leistų joje atnaujinti religines pamaldas;

Kad okupantas neliestų žemiškųpaiaikųKaralienės Bar
boros, kuri buvo Didžioji Lietuvos Kunigaikštienė pirma 
nei jos vyras užėmė Lenkijos sostą, ir kurios kūnas po 
Sv. Kazimiero koplyčia katedroje ilsisi nuo 1551 metų.

Ir leiskite man pasiūlyti, kad LLR Moterų Susivieniji
mas įrengtų paminklinę lentą netoliese nuo Lenkijos Ka
raliaus ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Žygimanto Au
gusto karsto Vavelyje jo pirmosios žmonos Elzbietos ir 
antrosios žmonos Barboros atminimui.

Opiai ir viltingai ragina
Konstantinas R. Jurgėla, Ph. D. istor.

NAUJŲ METODŲ BEIEŠKANT
( Gunda Adomaitienė )

KUN. pr. J. SARAUSKAS 
VĖL TORONTE

/ tęsinys /
Paskaitininkas tvirtai įsi

tikinęs, kad lietuviai nebūti
nai vieni patys turį veikti 
tautos laisvinimo darbuose. 
Kodėl nepasikviesti svetimų
jų, geriau tuos reikalus ži - 
nančių žmonių, kad ir už 
aukštesnį atlyginimą, jei to
je srityje savųjų tokių spe
cialistų nėra? Bet kad mūsų 
laisvinimo bylą pasaulyje pa
garsintų apmokami asmenys, 
reikia lėšų ir tokios lietuvių 
organizacijos, kurie tik tuo 
ir rūpintųsi. Jei visi pinigai 
naudojami kultūrinei veiklai, 
savaime aišku, jų nelieka 
politinei. Kalbėtojas pripa
žįsta, kad šitas kietas kąs
nis bus sunku suvirškinti 
mūsų vlsuomenininkams-vei

politinei veiklai ir būtina ten 
įtraukti jaunimą, Įsteigei 
centrą Washingtone, kuris 
rūpintųsi globaline lietuvių 
propaganda, pasikviečiant 
prityrusių specialistų/kad ir 
svetimtaučių/ Paskirti daug 
lėšų /tai pabrėžta keletą 
karįtj/ tai veiklai, nes po 40 
metų, kultūrinės veiklos nie
kas neprisimins, bet politi
nė dar tebebus gyva, ar bent 
nepamiršta/jįi dar to mums 
reikės/. Panaikinti nereikš
mingas kultūrines organiza
cijas , nes jos perdaug vi
suomenės lėšų ir pinigų iš
naudoja, neatsiekdamos tiks
lo. Bendrai, kun. J. Baraus
kas teigia, kad tie brangiai 
finansuojami, grandioziniai 
kultūriniai parengimai mus 
išsemia ir tai reikėtų rimtai 
persvarstyti.

Lietuviai perdaug konser
vatyvūs, veikia vieni patys, 
nedaug kreipia dėmesio,kek 
efektinga toji veikla Lietuvos 
vadavimui iš vergijos. Jau 
minėta apie mūsų jaunąją 
kartą, kurį orientuojasi ka
pitalistinėje sistemoje ir 
siekia toje srityje išsimoks
linimo, kad užsitarnautų sau 
prabangų gyvenimą, o politi
ką atmeta. Todėl ir siūlome •' 
ieškoti pagalbos tarp sveti - 
mųjų už atlyginimą. Prakti
ka parodė, kad jaunimo ne
sulaiko savųjų /lietuvių/tar
pe nei tos gerps kultūrinės 
organizacijos - jie užaugę, 
daugumoje, pasitraukia. Ko
dėl?

Prelegentas sako, kad tai 
ženklas, jog reikia ką nors 
keisti - ieškoti naujų kelių , 
bet nenurodo kaip. Tačiau 
pabrėžia, kad būtina sustip
rinti politinę propagandą ir 
jaunimo tarpe,kurį gal pasi
tarnautų tautos išlaisvinimo 
reikaluose.

Kun. J. Barauskas sutinka, 
kad tautinės šventės, operos 
ir teatrai klestėtų, bet ne to
kia brangia kaina, kaip da
bar akcentuojama, nes tada 
nieko nelieka politinei propa
gandai. O tai jis laiko svar
biausiu reikalu.

Dar paminėta, kad mūsų 
/i še 1 vi ų/ pa re ga page 1b ėt i 
i r I ieruvoje išlaikyti taucinę- 
kultūrinę veiklą, bet čia rei
kia daugiau lėšų, negu mes 
turime. Nė"a peiktini dažni 
apsilankymai tėvynėje, nes 
tai palaiko tautiečių moralę 
ir duoda suprasti, kad ne 
vien jie rūpinas' taucos iš
likimu 'r išlaisvinimu,

Dar viena kontroversija pa
žerta - prelegentas pasiūlė 
užvesti dialogą su pačia so
vietinės Lietuvos vyriausy
bei tik tokiu tikslu, kas 
mums ir tautai būtų naudinga: 
reikalauti laisvės religijai, 
šeimų susijungimo, laisvo 
tėviškių aplankymo ir pan. 
Nėra reikalo jų bijoti ir ty
lėti, nes tuo nieko nelaimėta. 
/ Už tai kun. J. Š. sakosi, 
jau buvo apšauktas komunis
tu/. Nenurodo, kokiais ka - 
nalais tai. būtų įmanoma, bet 
gal politinės organizacijos 
veikla čia ir būtų naudinga,

pa-gal surastų kelius, nepaken
ki ant Li etų vo s la i s vi ni mo

kūjams.
Bendruomenės veikla dar 

naudingesnė, nei kitų grupių. 
Kanados Lietuvos Bendruo - 
menė buvo pagirta, nes ji 
vieni ngesnė, neguJAV-se.

Paliesta ir dvasiški jos kri
tiška būklė. Priežastys: tė
vai neskatina vaikų tam luo
mui' dar jauname amžiuje; 
mūsų bažnyčiose dauguma 
parapijiečių neaktyvus netik 
maldose, bet ir parapijų 
veikloje, ir tai jaunimo ne
patraukia. Bendras lietuvių 
tėvų troškimas savo vaikus 
matyti praktiškose ir pelnin
gose profesijose - už tai dva
siškiai irpolitikai jų mažai 
tenka. Reikia atkaklios pro
pagandos jaunuolius patrauk
ti į dvasiškąjį luomą.Sy.Ka
zimiero Kolegija to nebepa
jėgia atlikti; ji neieško pa
šaukimų-tik priima esančius

Paskutiniai prelegento
siūlymai: daug lėšų paskirti

bylai,prelegento tvirtinimu, 
ją tik suaktyvins.

Apstu buvo klausimų,kurie 
buvo patiekti raštu. Atsakyta 
tik į būd:.ogesnius. /Atpasa
kosiu savais žodžiais./ Kl.: 
Ar negalima atkviesti tų jau
nuolių iš okupuotos Lietuvos, 
kurie turi pašaukimą kuni - 
gystei, bet ten negali patekti 
į seminariją? . Prlegentas 
negalėjo į tai atsakyti, bet 
pabrėžė, kad mūsų parapijų 
veiklą pakeitus patrauklesnė
mis formomis, gal ir čia at
sirastų daugiau tokių pašau
kimų., Kl.; Vasario 16-tos 
minėjime /1981/ kiršinote 
jaunimą prieš senąją kartą, 
kodėl? Ats ,: Buvo klaidingai 
suprasta. Priešingai, pre
legentas norėjęs tik suderin
ti jau dabar pakrikusius san
tykius - jaunimo per maža 
Bendruomenės ir bendrai 
lietuviškoje veikloje.

Kl.: Kaip patraukti jaunimą 
parapijon, religinei veiklai? 
Ats.: Turėtų būti jiems pa
vesta daugiau liturgi ni.ų pa
reigų, pamaldose geresnė 
muzika, giesmės,parapijinė 
veikla ir 1.1. Kl.: Kaip, ko
kiais būdais siūlote bendrau
ti su Sovietų valdžia, nepa- 
piktinus mūsų tautiečių, jei 
valdžia nėra tautos išrinkta? 
Ats,: Tai nesvarbu, nes ki
niečių, jugoslavų ir daugelio 
kitų valstybių valdžios,taip 
pat ne žmonių rinktos, bet su 
jomis bendrauja kitos vals - 
tybės /ir JAV/. Jeigu mes 
pradėtume oficialų dialogą 
su jais / Sovietų valdžia/, 
jiems gal būtų mažiau nau
dinga, nei mums, gal net ir 
atsisakytų tai daryti- čia 
reikia daug diplomatijos. 
Čia, esą, nereikia žiūrėti, 
kad vyriausybė komunistinė, 
tik ieškoti, kiek tai būtų 
mums naudinga, nes tylėda
mi, nedaug esame laimėję 
sau ar pavergtiesiems. Kl.: 
Kiek žalingos mišrios šei - 
mos? Ats.: Reikia su tuo 
sutikti ir jų neatstumti, nors 
tai skaudu. Faktai įvykę,ir jų 
atrodo, neišvengsime ir a- 
teityje. Kl.: JAV Bendruo — 
menė veikia prieš ALTą ir 
VLiKą, ar tai gerai? Ats.: 
Jau minėta,kad Bendruome
nės veikla efektingesnė. Būtų 
geriausia, jei jie visi susi
jungtų ir sudarytų vieną nau
ją vienetą. Kl.: Abejojate 
naudingumu Lituanistinės 
Katedros Chicagos Univer
sitete, kodėl? Ats,: Jei kai - 
nuoja milijoną dolerių, per- 
brangi rizika, nežinant, ar tai 
atsieks savo tikslo. Kl.: Kaip 
sustabdyti žydų varomą pro
pagandą prieš lietuvius, ku
ri kompromituoja mus pa
saulio akyse?Ats.: Jei būtų 
propagandos įstaiga Wa
shington' e/lietuvių išlaiko - 
ma/, tai būtume pajėgūs 
gi.ntis.Užtai patartina skirti 
lėšų tokiai įstaigai.Samdyti 
propagandistai greičiau su
rastų priemonių mus apgin
ti, negu mes patys, neprityrę 
tuose reikaluose. Kl.: Kurį 
tikroji JAV Lietuvių Bend - 
ruomenė? Ats.: Nežinau.

Paskutinis lapelis per
skaitytas-jokio klausimo ten* 
nebuvo- tik padėka kun.dr . 
J. Barauskui už atsilankymą 
ir įdomias mintis, rimtai 
svarstyti nas.

Paskaitos koordinatorė 
Rita Beržėnaitė užbaigė 
renginį, dar kartą rengėjų 
vardu padėkodama prele - 
gentui ir klausytojams už 
atsilankymą.

Po to dalintas! įspūdžiais 
prie kavos, puoduko.

Paskaitą surengė Toronto 
Lietuvių Namų Kultūros Ko
misija, kurios pirm. Vyt. 
Kulny s,pasikvietę talkon 
Jaunimo Sąjungos atstovus.

Dalyvavo virš 200 klau
sytojų.

^ĮKLAUSOMA uL'. i JV.
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS
Kaip žinoma vienas didžiausių įvykių lietuvių išeivijos 

visuomenėje yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) rengiam; 
Jaunimo Kongresai. Sekantis toks Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas įvyks 1983 m. vasaros metu. Tai bus V- 
tasis PLJK.

Praeityje jau įvyko keturi told e Kongresai. I-masis 1966. 
m. JAV (Čikagoje ir Dainavoje). Šiame Kongrese dalyva
vo apie 400 jaunuolių iš 13 kraštų.

Sekantis Kongresas įvyko 1972 m. Čikagoje, ir arti Kle— 
velando ir Toronto miestų. II PLJK buvo išrinkta PLJS 
vaidyba, kuri užsiima pasaulio lietuvių jaunimo veiklos 
koordinavimu.

IH Kongresas įvyko 19 75 ir 1976 metais PietųAmeriko- 
je (Brazilijoje, Urugvajuje ir Argentinoje). Kongrese bu
vo diskutuojama bei sprendžiama organizaciniai klausi - 
m ai.

Paskutinis, IV Kongresas įvyko 19 79 metais Europoje 
(Londone ir prie Frankfurto). Šiame Kongrese buvosvars- 
ton a lietuvių Išeivijos veiklos perspektyvos ir tikslai.

V-tasis PLJK turi įvykti 1983 m. liepos mėnesį. Kong
reso atidarymas bus Čikagoje per II Pa saulio Lietuvių Die
nas (PLD'i. Čikagoje įvyks PLB Seimas, Dainų Šventė, 
Sporto varžybos ir eilė kultūrinių renginių

Liepos 2 d. , 1983 m. per Kongreso atidarymą įvyks Ta
lentų vakaras Čikagoje.

PLJ Kongreso stovykla vyks nuo liepos 44ki 1O dienomis 
Stovyklos programa bus pritaikyta nuo 16 —35 metų am
žiaus jaunimui, pagal PLJS statutą.

Po stovyklos (tai yra nuo liepos 11-21 d.) Kanadoje, ne
toli Toronto miesto, Trent Universitete vyks Studijų Die
nos. Studijų Dienų dalyviai susidaro iš visų kraštų atsto- 
vų, PLJS atstovų, taip pat atstovai iš akademinės dalies, 
Studijų Dienų, ir Kongreso Ruošos komitetų.

Kongreso "Politinis momentas"vyks Kanadoje, Ottawos 
mieste. Yra numatyti tam tikri susitikimai ; su Kanados 
valdžia ir nuvykimas į kraštų ambasadas. Iš Ottawos ke
liausime į Mc> įtrealį, kur vyks Kongreso uždarymas, spau
dos konferencija, ir Kongreso nutarimai.

Yra planuojama lietuvių jaunimui atvykusiam iš tolimų 
kraštų, kuris nedalyvaus Studijų Dienose, ekskursija iš 
stovyklos į Montrealį per Clevelandą, Washingtoną, New 
Yorką ir kitus miestus.

Suruošti šį Kongresą apsiėmė pirmininkauti Violeta Aba- 
riūtė iš Detroito. Ruošos Komiteto sąstatą sudaro šios 
komisijos bei pakomisijos:

Pirmininkės pavaduotoja — Aldona Petrauskaitė.
Kosekretorės — Kristina Veselkaitė ir Rita Neveraus-

kaitė.

Jų Keturios, o Aš Vienas...

Straipsnio autorius V. Kačergius ir keturios montrealietės : 
St. Ališauskienė, J. Kesgailienė, E. Kerbeliene ir G. Kudžmienė.

Į kvietimą dalyvauti eksKursijoj į paminėtus kraštus 
iš Montrealio atsiliepė keturios moterys ir aš. Netiks - 
liai klebonas kun. J. Kubilius savo biuleteny yra išsireiš
kęs, kad aš, lydimas keturių moterų liepos 3 d. išvykstu 
j Europą. Tikrenybėj, visur tos keturios moterys žingsnia
vo pirmos, nes "andarokas" šiais laikais lengviau prasi- 
siveržia pro žmonių susidūrimus, negu vyriškos kelnės. 
Aš gi tik sekiau jas, kartais įsikibęs į padalkas, o atitrū
kęs vaikišku balsu šaukdavau, "palaukit". Boto, mūsųpen- 
kiukės "generole" buvo išrinkta Genutė, kuri turi didelę 
ekskursijų praktiką ir svetimų kalbų ne vieną moka.

Ekskursijos vadovai (kun. J. Vaišnys įr Aleksas Laurai
tis; buvo davę įsakymą visiems susirinkti New YorKo Ke
nnedy aerodrome liepos 3 d. 15 vai. Čia visi turim pa
klusti AleKso Lauraičio (lietuviško kelionių biuro direkto
riaus) nurodymams. Nustatytu laiku visi pribuvo,.tik šešių, 
los angeliečių nėra. Artinasi išskridimo laikas, o jų vis 
nėra. Galų gale sužinom, kad LosAngelese, jiems įsėdus 
į lėktuvą, lėktuvas negalėjo atsiplėšti nuo žemės, nors mė
gino 2 kartus. Nebuvo aišku lėktuvo nepakilimo priežas
tis: los angeliečių per didelis svoris ar motorų defektai . 
Vėliau sužinojom, kad jie persėdo į lėktuvą, kuris per Lon
doną atneš juos tiesiai į Lisaboną, nesiekiant Madrido.

Liepos 3 d. 19 vai. Iberia didžiulis lėktuvas, pripildy
tas keleiviais pasikelia į orą, Madrido kryptimi.

Nakties tamsoje ilgesnių kelionių lėktuvu labai nemėgs
tu. Žiūrėti pro langelį neapsimoka. Miegoti negaliu, nes 
turiu nepagydomą knarkimo ligą —bijau gązdinti viso lėk- s 
tuvo keleivių. Tad,. kaip gervė giedros, laukiau prašvi
timo ir pranešimo garsiakalbiu apie leidimąsi į Madrido 
aerodromą. Nusileidom be pavėlavimo 7 vai. 45 min. (Ispa
nijos laiku). Aerodrome mūsų laukė 2 autobusai ir dvi is
panės, mokančios angliškai (su žiauriu ispanišku . ištari
mu). Tos moterys (Teresė ir Barbora) prisistatė mums 
kaip mūsų palydovės (vadovės) visą Ispanijoje buvimo lai-
1982.X.21

Iždininkas — Arvydas Šepetys.
Atidarymo Komisijos pirmininkė — Violeta Abariūtė. 
Stovyklos Techninės Ruošos Komisijos pirmininkė —

Rusnė Kasputienė.
Studijų Dienų Techninės Ruošos Komisijos pirminin
kė — Gabija Beržinytė.
Uždarymo Komisijos pirmininkė — Rasa Lukošęvi - 

čiūtė .
Akademinės programos Komisijos pirmininkė

Gabi ja Petrauskienė .
PLJS Valdybos atstovas — Saulius Čyvas.
PLB Valdybos atstovas — Antanas Saulaitis, S J.
Informacijos — Spaudos Pakomisijos pirmininkė —

Zita Kripavičiūtė .
V PLJK Pirmininkė sudarė prezidiumą, kuris susitiks 

dažniau Kongreso reikalais. Šį prezidiumą sudaro pirmi
ninkės pavaduotoja, iždininkas ir kosekretorės.

Kongreso Ruošos Komitetas jau yra turėjęs tris posė - 
džius' Detroite, atlikta keletas didelių darbų. Taura 
Undenenė suprojektavo Kongreso Ženklą (logo), kuris pa
sirodys neužilgo.

Taip pat buvo pertvarkytas atstovų skaičius. Atstovai 
kraštams paskirstyti taip. Australijai — 1O, Argentinai- 
7, Brazilijai — 7, Didž. Britanijai — 6, JA V —40, Kana
dai — 20, Kolumbijai — 4, Prancūzijai — 4, Urugvajui — 
4, Venecuelai -- 4, Vokietijai — 1O, Laisvos (Jaunimui be 
LJS vienetų ) — 4. Iš viso Kongrese dalyvaus 120 kraš
tų atstovai. Visi kraštai turi iki 1932 m. spalio 1 d. pra
vesti rinkimus ir pateikti atstovų sąrašą PLJS vaidybai.

Taip pat buvo nutarta išleisti Atstovų Vadovą. Vadovo 
tikslas: pradėt.gilesnę ruošą atstovų ir dalyvių, kad Kiek
vienas kraštas galėtų pasiruošti iš anksto diskusijoms. 
Informacija bus išsiuntinėta keturiomis dalimis. Pirmu
tinė dalis apžvalginė: antroji — studijų dienų eiga; trečio
ji ir ketvirtoji — papildomi e ji nuostatai.

Kongreso Programa išplaulda iš pagrindinio tematinio 
siūlo. Tai yra "Suprask iš KUR kilęs, kad žinotum KAS 
esi, kad žinotum KUR eiti, ir KAIP ten patekti". Numa
tytos trys pagrindinės temos; 1) Tautinis sąmoningumas, 
2) Tautinis solidarumas ir 3) Tautinė išraiška.

Visos komisijos intensyviai veikia, kad Kongresas pra
eitų sklandžiai. Informacijos Pauomisija

ką. Mūsų penkiukė pauliuvo į autobusą nešiojantį nr.l.Va
dovybę paėmė Teresė — rudaplaukė. Taigi teko klausytis 
jos "čiulbėjimo" visą, Ispanijoj buvojimo, laiką. Moterys 
man prisiekdinėjo, kad Teresės plaukai dažyti, nes ispa
nės moterys negimdo rudaplaukių.

Mūsų "popieriai", atsiųsti kada tai anksčiau rodo, kad 
liepos 1 d. yra be programos, teks tik persėsti į kitą lėk
tuvą, kuris mus nuneš į Lisaboną. Tačiau tas lėktuvas te
išskrenda 16 vai. Kur praleisti tą ilgo laiko tarpą mums 
vargšeliams — nemigėliams-? Čia Teresė mus pradžių - < 
gino. Ji pažada mus pavežioti svarbesnėmis miesto gat
vėmis, sustojant nekurtose vietose ir užfuidyti prieš pi e - 
čius restorane. Nors nuvargęs organizmas sunkiai "virš
kina" kad ir gražius vaizdus, bet kelionė po Madrido gat
ves visvien įdomiau už "tupėjimą" aerodromo patalpose, 
neatrodančias iš patraukliųjų.

Bekeliaujant, Teresė kalba ir kalba, beveik be persto- 
jimo. Mat, Madridas Ispanijos sostinė tepasidarė 1561 me
tais. Karalius Pilypas taip panoro, kai ši vieta anksčiau 
buvo tik karalių mėgiama medžioklėms vieta. Sakoma , 
kad Madridas yra aukščiausiai pakilęs nuo jūros lygio 
(apie 700 metrų) už visas Europos sostines. Atseit, 
aukščiau stovi net už Berną.Madrido apylinkės nepasižy
mi grožiu. Į pietus nuo Madrido matosi molėtos žemės 
plotai apsėti javais; kviečiais, miežiais, avižoms ir pan. 
į šiaurę nuo Madrido — jau akiai patrauklesni vaizdai. 
Pradžioje, už kokių 30—40 klm. matėsi miškingi kalnai 
(vietomis gal iki 2 klm. aukščio). Šiose apylinkėse yra 
"susukę lizdus" madridiečiai su storesnėmis piniginėmis. 
Jie iš Madrido bėga savaitgaliais pasislėpti nuo saulės 
kaitros. Teresė sako, kad Madridas visas Europos sosti
nes nukunkuruoja savo saulėtomis dienomis. Jų j metus 
priskaito iki 300. Madridas labai greit augantis miestas. 
1950 metais Madride buvo vienas ir pusė milijono žmonių 
Dabar tęn gyvena netoli 4 milijonai žmonių. Madridas, 
savo gražiais pastatais, gatvėmis, parkais, menu ir pah. 
lyginamas su kitomis garsiomis Europos sostinėmis: Vie
na, Paryžium ir 1.1.

Pirmiausia nuvykstam į universiteto rajoną. Universi
teto pastatai plačiai išmėtyti didžiulio parko rajone. Tai 
gana jaunas universitetas,kurio pastatai nėra patrauklūs. 
Teresė atkreipia visų dėmesį į aikštę, kurioje stovi di
džiulė skulptūra — raitelis ant arklio sėdintis, pasilenkęs 
įduoda sėdinčiam žmpgui pinigų kapšį. Tos skulptūros min
tis sekanti: Amerika už pinigus perka mokslą iš Europos 
(geriau sakant — mokslininkus). Pravažiuojam vieną kitą 
įdomesnę gatvę, kurios papuoštos paminklais,fontanais ir 
aikštėmis. Pro šalį pravažiuojam garsiąją "Plaza de Es
pana", kurioje matosi Servantesas berašąs garsųjį veika
lą — Don Kichotą. Gi prieš Servantesą stovi figūros Don 
Kichoto ir Sanča Pančos. Labai norėjosi ten sustoti ir iš 
arčiau pasižiūrėti to menininko kūrinio,bet Teresė prane
šė mums, kad autobusams ir Kitoms mašinoms sustoji
mas uždraustas. Pavažiavus toliau sustojom prie Karalių 
rūmų. Pastatas gana didelis, turįs apie 1500 kambarių,o 
šalia to pastato vidutinio grožio ir didumo parkas. Kara
liškų rūmų apžiūrėjimui buvo paskirta diena, kada vėl su
grįšim į Madridą. Todėl kiek "atsipūsti" pasileidom to - 
liau. Pasukom į senamiestį, kuris, kaip matyti įprasta 
visur pasižymi gatvių siaurumu ir žmonių "skruzdėlynu". 
Sustojom ir pasižvalgėm į prekybos akiratį "Plaza Mayor". 
Tai keturkampė aikštė iš visų pusių apstatyta namais (apie 
4 aukštų). Teresė parodo namą, kur karalius iš ’ balkono 
sekdavo bulių kovas, kurios būdavo toje aikštėje. Reiškia, 
čia ir buvo pirmojo karaliaus Madride rūmai. Pravažiuo
jam aikštę "Puerta del Sol", kur ir ji pilna krautuvių ir pa; 
čios prekės siūlosi pirkimui, ar tik apžiūrėjimui.
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VYKĘS PASIRINKIMAS

Ar tik ne amerikiečiai lietuviai reiškia lyg ir nepasi
tenkinimą, kad sekanti Lietuvių Tautinių Šokių Šventė 
ruošiama ne jų valdomose, bet net Įeitoje valstijoje. Be
pigu tiems Cliicagos ir apylinkių tautiečiams — paprastai, 
visi didesnieji lietuviškieji įvykiai, su kai kuriomis iš
imtimis, iki šiol kaip ir visada vykdavo pasaulio lietuvių 
sostinėje. Rengėjams aišku, imponuodavo skaičiai, tirš- 
tokais lietuviais apgyventos salos, na, kaip ir garantuo
tas tūkstančių vietų užpildymas. Kas be ko, vis dėl to tek
tų pripažinti, kad aplamai žvelgiant, Chicaga ■ geografi
niu pobūdžiu vertinant, vis dėl to yra gana patogi. ir ne
per sunki ai pasiekiama bene daugumai lietuviškų kolonijų. 
Gera buvo mūsiškiams ten ar netoliese gyvenantiems. 
Gauni beveik svarbiausius lietuviškuosius renginius be
veik savo namų kieme — nei kelionių vargo, nei nepato
gumų. nei transporto išlaidų. Viskas čia pat. Kai kada, 
tiesa, jūsiškis Torontas ar dar ir New Yorkas, nusineš-, 
davo vieną kitą laimikį tiesiai iš Chicagos panosės, bet 
šiaip jau, visa lietuviškoji akcija tekdavo,kaip visai su
prantamas ir įprastas dalykas, "vėjuotam miestui".

Užtenka pagaliau, vis jiems ir jiems pirmuoju smuiku 
groti. Tad, ir sveikintina iniciatyva, 1984 taut, šokių 
šventę ruošti kur nors kitur, šį kartą Clevelando prie
miesty, Ohio valstijoje. Būvėjusiųjų teigimu. Halė—17, 
OOO vietų, visiškai puiki, erdvi, patogi, matomumas ge
ras, aKustika nebloga, vėsinamas oras, pagalbinės patal
pos, patogumai, čia pat, mašinų pasistatymo aikštės, 
privažiavimai gerai išplanuoti, apšvietimas viduj ir lau
ke — modernus ir visiškai patenkinamas, j Neužmiršti
na ir stipri bei efeKtyvi garso sistema. Žodžiu, pagaliau, 
žinome, kad tautinių šoLdų šventė vyks reprezentacineje 
aplinkoje, naujai statytame pastate. Net ir atvykstančiųjų 
apsistojimas netaip jau didelė problema. Jei ne pas vi
sad vaišingus ir mielus Clevelando ir Akron'o lietuvius, 
— aplinK ir visai netoli Kolisėjaus pakankamai erdvių ar 
net ir ištaigingų motelių. Iš anksto susitarus, grupėms, 
aišku, galimos ir pakankamos nuolaidos.

Vieta visais atžvilgiais tinkama ir gausesniam ameri
kinės publikos dalyvavimui. Išankstinė ir efektyvi rekla
ma (kodėl to neatiduoti profesionalams?) gali ; sutraukti 
bent keletą tūKstančių publikos. Argi nevisada to siekia
me, ir, bent iki šiol, gaudavome toje srityje ’ toli gražu 
nepakankanąus rezultatus ? Ar nebūta geros 'reklamos 
stokos? Vadinasi, šiandien dar turime tam gana daug 
laiko pagalvoti, svarstyti ir vykdyti.

Pačiam asmeniškai stebėjus beveik visas iki šiol bu
vusias šokių šventes, dabar norėtųsi iki įkyrėjimo, da
bar, ryt ir poryt, kartoti, šaukti, gal net isteriškai rėk
ti, kad saugokitės, rengėjai, pirmininkai, sekretoriai, 
vykdytojai ir visi kiti įvairių uždavinių tvarkytojai, tų 
visų kalbų, sveikinimų, pristatymų, supažiridinimų ir 
panašių sceninių triukų Išimtis, žinoma, būtina, jei at
vyktų numatyti svečiai iš Washingtono ar Ohio valstijos 
pirmūnai. Nori ar ne, bet tokius dera pristatyti tūKs- 
tantiniams žiūrovams ir šokių šventės programos atli
kėjams. Bet tai ir viskas. Be jokių atidarymo ar užda
rymo procedūrų. Kuriam galui? Jei,tarkime, šventė 
numatyta pradėti, 2 vai. po pietų, tega ir prasideda laik
rodžio dūžiams dar nebaigus skelbti antrą valandą. Tai 
yra, teprigęsta (ar užsidega, jei to reikia paradui) di
džiosios šviesos, tepasigirsta pirmieji muzikinės paly
dos garsai. Laiku punktualiai, tuo pagerbiant ir publi-r- 
ką ir pačius dalyvius. Gi kalbas sakysime ir jų klausy
simės (kam tas svarbu ir įdomu) užbaigtuviųbanketo me
tu. Ar tai perdidelis reikalavimas iš šventės šeiminin
kų? ___ _

Puerta del Sol aikštė yra garsi dar ir tuo, kad nuo šios 
aikštės prasideda atstumų matavimas į visas kryptis nuo 
Madrido. Tad, jeigu randi rodyklę Toledo mieste, kad į 
Madridą 71 kilometras, tai reiškia 71 km. iki Puerta del 
Sol aikštės. Be to, čia prasideda ir baigiasi didelis skai
čius autobusų ir požeminių linijų. Nuvažiuojam į didžiulį 
parką — Retire. Teresė sako, kad šis parkas užima 130 
hektarų plotą. Sustojam prie didžiulio ežero tame parke, 
kur vienoj pusėj stovi milžiniškas paminklas karaliui Al
fonsui XII. Ežere plaukioja gausybė visoidųrūšių laivelių. 
Mūsų išvargusi ir ištroškusi "minia" susėda prie staliu
kų. sustatytų medžių pavėsyje. Nuostabą sukėlė tas fak
tas, kad dauguma mūsiškių užsisakė alaus atsigaivinimui. 
Mes buvom "apšviesti",kad ispanų vaisvandeniai yramen- 
kos kokybės ir daug brangesnė prekė už alų. Tad ir šimta
procentiniai abstinentas neatstūmė to gero produkto. Alus 
Ispanijoj tikrai geras. Alus, ispaniškai Cerveza, pirma - 
sis žodis, kurį bemaž visi išmoko ištarti. "Atsišviežinus 
Gervazą", smagiau buvo vykti į restoraną priešpiečiams , 
o po jų vykti į aerodromą skridimui į Lisaboną.

Skridom vos 1 valandą ir 5 minutes, susėdom į belau - 
kiančius autobusus, kurie turės mus nuvežti į viešbutį Lu- 
ticla. Susėdę sužinom, kad mūsų autobuso keliems žmo
nėms "pritrūKo" lagaminų. Antrasis autobusas "nudardė
jo” su visais vadovais Luticia viešbučio kryptimi.'Mes gi 
"našlaitėliai" pasilikom laukti iki visi formalumai bus su
tvarkyti dėl tų dingusių lagaminų. Blogiausia buvo, kad 
mes pavargėliai nežinom nieko kas ten dedasi, nes nega
lime susikalbėti. Neteko ilgai man nervuotis, nes netikė
tai nukritau ant sėdynės ir skaniai "nuknarkiau". Galų ga
le susodina ir nukentėjusius dėl lagaminų ir atsiduriam 
viešbutyje labai reikalingam poilsiui.

Liepos 5 a. pradedam Lisabonos apžiūrėjimą: Rytą pri
sistato portugalė, aiškiai kalbanti angliškai. Pasirodo, kad 
mes gimę po nelaiminga žvaigžde—pirmadieniais visi mu
ziejai Lisabonoj uždaryti ir neteks apžiūrėti vieno geriau
sio muziejų, kuris buvo plane numatytas.
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Juozas Kėkštas

ANT KASPIJOS KRANTO

Stoviu iūdhas tavo pakrantėj, 
bangom dangų šaukianti Kaspija, 
Tau ir man tamsūs vėjai sukramtė 
laisvę.Nežinom, kur rasti ją.

Tau ir man keliai uždaryti 
visam kruvinam pasaulyje, 
tave r mane lydi viltys nuvytę, 
rasos ašarom žiba saulėje.

Graudi jūra, duok bangų valtį

Savo dainą mėlynoj valtyje 
į temstantį augštį noriu pakelti 
ir danguj.kaip kryžiuj, prikalti ją'.

27-TŲJŲ K.L.B. POEZIJOS VAKARE IR DAILĖS PARODOJE
B»rutė Nagi e nė 

Svečiai , poezijos vakare Nuotr. ,R, Otto

Už Dailės Parodos surengimą Monrealyje 27-tųjų 
Kanados Lietuvių Dienų atidarymo proga atsakinga buvo 

Daina K e r b e 1 y t ė- V a s i 1 i a u s k i e n ė. Ji tą 
uždavinį ,kartu su talkininkais, atliko esamose sąlygose 
tikrai gerai Paveikslai buvo surinkti,gerai išdėstyti, nors 
ir galėjo būti daugiau šviesų, pastovai naujai nudažyti.Su
kinėjosi ir prancūzų TV stoties filmuotojai specialistai , 
kurie nufilmavo parodą ir Poezijos Vakarą.

Prisirinkus dideliam ir šventiškai nusiteikusiam me
no mylėtojų būriui iš Montrealio ir iš toliau, Daina Vasi
liauskienė poaskelbė parodą atidarytą ir pakvieta Vincą 
P i ė č a i t į , KLB MontreaLo Apylinkės Valdybos p- ką 
tarti žodį.

V.Piečaitis pasveikino svečius ir pabrėžė,kad peši - 
m'istai nelaimi, nes šių 27-tųjų KLDienų organizavimo ir 
planavimo naštą prisiėmė daugumoje jau čia,Kanadoje , 

gimę lietuviai - Daina Vasiliauskienė,Arūnas Staškevičių;?, 
Gintaras Nagys,Rasa Lukoševič.ūtė, Julija Adamonytė ir 

Danielius Mališka. Jauniausia-sekretorė Teresė Kekšytė.
Jis pristatė Dabą Gruodienę. Jos Dailės Parodos 

žodį, maloniai, ir elegantiškai perteiktą, skaitėme čia , 
praeitą savaitę.

Sekė P OEZIJOS VAKARAS. Už jį atsakingas Arū
nas S t a š k e v i č ,, u s pradėjo Vakarą labai šiltu,leng
va jumoristiniu ir trumpu žodžiu. Jis pristatė KLDienų 

garbingą svečią, rašytoją, Gen.Konsulą dr.J.Ž m u i d z t- 
n ą, atvykusį į šią šventę su žmona dailininke Halina ir 
paprašė tartį atidaromąjį žodį.

is lietuviško Švietimo istorijos

PIRMOJI LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 
SEMINARIJA

3’ , /tęsinys/

Taisyklės reikalavo, kad kiekvienas busimasis mokinys 
14 dienų prieš egzaminus atsiųstų seminarijos direktoriuj 
savarankiškai lietuvių kalba parašytą prašymą. Vėliau rei
kėjo dar pristatyti gyvenimo aprašymą, bažnytinės mokyk - 
los mokytojo arba pastoriaus išduotą pažymą apie mo
kyklos baigimą bei jaunuolio parengimą seminarijai, 'pa
rapijos klebono išduotą charaKteristiką apie mokinio ir jo 
tėvų moralumą bei ištikimybę valdžiai. Gydytojas turėjo 
raštu patvirtinti, kad mokinys sveikas, skiepytas nuo rau
pų. Iš tėvų bei globėjų reikalauta, pasižadėjimo, patvir
tinto valsčiaus valdybos, kad išlaikys jaunuolį tol, kol mo
kysis mokytojų seminarijoje.

Egzaminuojant reikalauta, kad busimieji seminaristai 
mokėtų laisvai lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jiems 
dėstytos lietuvių ir vokiečių kalbos, matematika, fizika, 
geometrija, muzika, gamta, žemdirbystė, sodininkystė , 
tikyba, geografija, drausmės metodika, elementarūs kai
mo amatai.

Ypač daug dėmesio skirta savosios kalbos mokymui, kai 
seminarijai vadovavo Šveicarijos mokyklos auklėtinis T. 
Proisas (Preuss). Tuo metu išleistiems mokytojams mo
kyklų vizitatoriai net prikišdavo, kad geriau moka lietu - 
vių kalbą negu vokiečių.

Pedagoginę praKtiką seminaristai atlikdavo nepertoliau- 
siai veikusioje lietuvių Poviliškių kaimo pavyzdinėje mo
kykloje ir kaimynystėje esančioje vokiečių ;pavyzdinė
je mokykloje.

Seminarija turėjo savo botanikos ir pomologijos sodą, 
vaismedžių medelyną, bityną ir mokomąjį lauką, suskirs
tytą į 400 sklypelių. Pagal programą seminaristai priva
lėjo išmokti savarankiškai sodinti ir prižiūrėti įvairius 
augalus, juos stebėti, vesti tam tikrą žurnalą, paskiepyti 
apie 30 vaismedžių, juos formuoti, ugdyti. Baigusiems 
seminariją, išaugintus sodinukus vadovybė atiduodavo 
tiems auklėtiniams, kurie juos augindavo,kad pasisodin
tų savo mokyklose. Daugiausiai padirbėjusiems bityne bu
vo duodami spiečiai.

Karalienės mokytojų seminarija buvo pirmoji specia
lioji mokykla,kurios auklėtiniai iš pradžių mokyti lietu.— 
vių kalbos. XIX amžiaus pirmoje pusėje nemažai jųdirbo 
Jurbarko., Kretingos, Serijų, Tauragės bei kitų lietuvių 
protestantų parapijų vargoninkais ir bažnyčių mokyklų 
'mokytojais.
4 psl. , _ , .

Konsulas dr. J. Žmuidzinas pas veik no visus Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos vardu,taip pat "filosofijos ir poe
zijos did.kas", kurie, anot jo,savo kūrybine reikšme pri
lygsta prancūzų epochiniam rašytojui, dideliam humanis - 
tui Romain Rolland'ui. Jis priminė,kad lietuvių kultūra 
turį kuo pasididžiuoti ir todėl lietuvių tauta išliks atspa

ri. Todėl ir Lietuvos valstybės laisvė turi būti nuolatinis 
siekis.

Arūnas Staškevičius ,pasidžiaugęs,kad į šį Vaka
rą galėjo atvykti ir žemininkas filosofas dr.Juozas G i r- 
n i u s, pristatė žemininkus.

Dr. J.Girnius iš karto, nuo pirmųjų sakinių graž no 
mus, jau pradedančius apdilti, į Vakarų Europos mąsty
senos, tikslių,analitiškų sakinių malonumą.

įdomūs buvo jo atsakymai į Tomo Venclovos kai ku - 
rįuos "Žemės" Antologijos ir poetų-žemininku reikšmės 
Lietuvai aptarimus ir bematant jis jį mikliai "užšachma- 
tavo". Vienas pavyzdžių: T.Venclova vadina žemininkus 
kūrybine grupe, tuo tarpu,kai jų kiekvienas yra dideli in
dividualistai. Grupei jie priklauso visai kita prasme.

Klausyti dr.J.Girn aus tiems, kurie jį yra girdėję 
studentavimo laikais ar ir vėliau- buvo tikras malonu - 
mas. Jaunesni,kurie sunkiau gal suprato, juto tačiau,, jo 
asmenybės svarumą ir atydžiai sekė jo mintis.

Dr. J.Girnius trumpai apibūdinęs kiekvieno žeminin
ko kūrybinį charakterį, peržvelgė ir gabiųjų iškiliųjų po
etų Lietuvoje natūraliai susiformavusias grapes ir jų 
reikšmę.

Seminarijoje spaudoje skelbta,kad 1861 m. rugsėjo 11,12 
ir 13 dienomis Karalienės mokytojų seminarijoje bus eg
zaminuojami Darkiemio, Geidupio, Gumbinės, Įsručio, 
Pilkalnio, Ragainės, Stalupėnų. Šilutės, Tilžės ir Žemu
mos apskričių jaunuoliai, norintieji mokytis toje įstaigo
je. Tas rodo, kad seminarija tarnavo plačiajam regijonui.

XIX amžiaus antroje pusėje Karalienės sodyboje pasta
tytas antras mokymo pastatas, seminaristams bendrabu
tis, administracijai bei mokytojams gyvenamas namas ir 
koplytėlė. Seminaristų skaičius padidintas iki 90 ir moks
las prailgintis iki ketvertų metų

Gyvendamas Klaipėdoje, Frydrichas Vilhelmas IH paty
rė, kad lietuviai nepatenkinti vokiečių valdininkų elgesiu 
Nutarė nuskriaustuosius paguosti. 1807 m. kovo 22 d. pa
rašė savo kancleriui baronui Šreiteriui (Schroetter)raštą 
apie lietuvių rengimą valdiškai tarnybai. Pavedimą pra
dėjo šiais žodžiais:

"A.Š dabar, ilgiau Lietuvoje būdamas, galėjau geriau pa
žinti tautinį tikrųjų lietuvių būdą". Paminėjęs geras mūsų 
tautiečių savybes, karalius pažymi, kad šešis tikrus lie
tuvius mokysiąs valstybės lėšomis,vidurinėje ir aukšto
joje mokykloje, kad vėliau jie galėtųužimti karališkas vie
tas provincijoje, nurodo, kaip parinkti tam reikalui kandi
datus, paveda vyriausybei saugoti, kad tie vaikai neatpras
tų nuo lietuvių kalbos, būdų, papročių. Reikalavo;kad ši
tas paliepimas būtų paskelbtas visose lietuvių bažnyčiose 
iš sakyklų.

Atrodė, kad Prūsijos valdovas nuoširdžiai nori lietu
viams padėti, bet šiuo raštu jis tik dūmė akis mūsų tautie
čiams, stengėsi įsiteikti. Atgavęs prarastą teritoriją, grį
žo į. Berlyną ir daugiau neužsiminė apie pažadą. Tik po 
37 metų, lietuviams pasiguodus naujam karaliui, kad jo 
tėvas buvo prižadėjęs šešis lietuvius mokyti valstybės lė
šomis, pažadas rastas tarp senų popierių ir pradėtas vyk
dyti. Frydrichas Vilhelmas IV paskyrė 300 markių me
tinę stipendiją 12 lietuvių, besimokančių Tilžės gimnazijo
je, ir po 600 markių metinę stipendiją 6 Karaliaučiaus 
universiteto studentams lietuviams. Tačiau tie stipendi
ninkai, baigę mokslus, savo tautiečių reikalų negynė. Kie
no pinigais jie buvo mokomi, tiems ir tarnavo.

Pirmajam Prūsijoje užkliuvo lietuvių kalba protestantų 
bažnyčios atstovui konsistorijos patarėjui Johanui Frydri
chui Ciolneriui (Zeoliner), 1804 m. jis parašė laikraštyje 
"Hall. Lit. Zig”, kad Prūsijoje vokiečių kalba turi būti vie
nintelė viešpataujanti kalba, kad vaikus reikia mokyti vien 
vokiškai, piršti savo kultūrą ir papročius.

Buvęs Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos semi
naro inspektorius, profesorius, vėliau'universiteto rekto
rius Liudvikas Gediminas Rėza kritikavo šiuos pasiūlymus,

Žemininkai, - jis sakė, -buvoIII —ioji poetų genera - 
cija, ją galima pavadinti idėjine, nes joje ypatingai iš
kyla žmogaus prasmės žemėje motyvas.

"Žemės "Antologija okupuotą Lietuvą pasiekė vėlai 
ir ilgai truko,kol ji buvo net oficialiai įvertinama.

Sekė POEZIJOS SKAITYMAI .
Henrikas N a g y s trumpai apibūdino žemininką Juo

zą K ė k š t ą/mirė Lenki joje/, įspūdingai paskaitė kele
tą jo eilėraščių:"Ant Kaspijos Kranto", "Šiaurės Pašvais
tė" ir šiurpųjį "Majoli Žydi Aguonos".

Savo kūrybos skaitymui pasirinko iš "Žemės" Anto
logijos šiltas ir švelnias miniatiūras, "Vaikystės" frag - 
mentus ir baigė "Išsigelbėjimu".

Rasa L u k o š e v i č i ū t ė skaitė Vytauto Ma
če r n i o 2 Vizijas.Ji tikrai buvo atydžiai pasiruošusi 
šioms skaityboms, dar geriau negu visada moduliavo sa
vo sodrų balsą, įsigilinusi ir gerai subrandinusi Mačer
nio vaizdus. Skaityme jautėsi dar šiItesnė giluma, negu 
kad anksčiau, Tad- Rasa nemano, kad tobulėjimui yra ri
bos, nors už skaitymus yra gavusi anksčiau nemaža 
komplimentų. Šio Vakaro skaitymas yra jai dar vienas 
didelis komplimentas bei atsiekimas.

Svečias, poetas-žemininkas Kazys Brad ū n a s, 
atvyko iš tolimos Chicagos, kartu su žmona Kaze Bra
da ni e ne.

/bus daugiau/

smerkė vietinę valdžią, kad nesirūpina lietuvių kalba,pro
testavo prieš lietuvių vokietinimą, gynė lietuvių kaltos se
minarą, reikalavo gerinti lietuvių švietimą. įvesti lietu
vių kalbą Gumbinės, Įsručio ir Tilžės gimnazijose, pakel
ti dėstymo lygį universitete.

Po dešimties metų kažkoks anonimas Gumbinės laik
raštyje "Jen. Lit. Zeit. Intell. Bl.I" siūlė iš mokyklų paša
linti lietuvių kalbą. Rytų Prūsijos kultūros veikėjas Zigfri
das Ostermejeris 1817 m. vokiečių kalba išleistoje knygu
tėje "Ar patartina išstumti lietuvių kalbą ir lietuvius su
lieti su vokiečiais" griežtai smerkė germanizacijos poli
tiką, gimtąją kalbą prilygino tautybės gyvybei. Tiems, ku
rie ją kritikavo,pasakė: "Jeigu jiems mūsų kalba ir lietu
viai nepatinka, tai kodėl nepasišalinhte nuo jų, mes gali
nde ir be jūsų apseiti". Jis polemizavo su germanizato- 
riais ir laikraščiuose.

1830 m. kažkoks slapukas paskelbė laikraštyj e "Preus— 
ische Provinziale blatter"lietuvių suvokietinimc progra
mą. Siūlė iš pradžių mokyti vaikus lietuviškai, paskui pa
mažu pratinti prie vokiečių kalbos. Dovanoti vaikams kny
gas, įkalbinėti lietuvius mokytis vokiškai, juos atleidinėti 
nuo mokesčio už mokslą, premijuoti ir kitaip skatinti.

1844 m. Gumbinės’ mokyklų patarėjas Retigas (Rettig)iš- 
leido įsakymą, kuriuo uždraudė pradinėse mokyklose var
toti lietuvių kalbą. Tuo nusistebėjo net patys vokiečiai. 
Tilžės gimnazijos mokytojas Edvardas Gizevijus(Gisevius) 
parašė apie tai karaliui. Drauge nusiuntė kelias lietuvių 
daineles, prašė neleisti lietuvius išnaikinti, atimti iš jų 
kalbą ir tautybę. Frydrichas Vilhelmas IV atšaukė Retigo 
įsakymą ir ištrėmė jį iš Lietuvos. E. Gizevijui paskyrė 
pašalpą ir pasiuntė į Karaliaučiaus universitetą mokytis 
lietuvių kaltos. Grįžęs į Tilžės gimnaziją joje 30 metų 
dėstė lietuvių kalbą.

Per tą laiką buvo parengtas ne vienas projektas iš mo
kyklų pašalinti lietuvių kalbą, bet vis atsirasdavo padorių 
žmonių, kurte sutrukdydavo tuos kėslus. Pagaliau Vokie
tijos imperijos kanclerio Oto Bismarko (Bismarck) inicia
tyva 1872 m. spalio 15 d. visuotinu paliepimu Prūsijos pra
dinėse mokyklose buvo uždraustos visos nevokiškos kal
bos. Pasipylus skundams,kad atimama gimtoji kalba ir 
tikyba, 1873 m. liepos 24 d. Rytų Prūsijos vyriausias pre
zidentas Hornas (Horn) ankstesnį paliepimą papildė. Lei
do pradinių mokyklų pirmųjų dviejų klasių mokiniams ti
kybą dėstyti lietuviškai. Trecioje klasėje tėvų kalba gali
ma buvo paaiškinti tik nesuprantamus žodžius. Ketvirtos 
klasės mokiniams leido mokytis skaityti ir rašyti lietuviš
kai. Visose-klasėse visi kiti dalykai turėjo būti mokomi 
vien tik vokiečių kalba.

/ bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IB PADANGĖS MIELOS
/if SPAJUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

ČIURLIONIS ARTIMAS 
JAPONAMS

Japonijos leidykla išleido 
daugiatomę meno encikope- 
diją. Viename tome yra iš
samus i tiro Kato straipsnis 
apie lietuvį dailininką ir mu
ziką M. K.-Čiurlionį.

Janonį joje yra susiorgani
zavęs net M.K. Čiurlionio 
Klubas,kurio pirmininkas y- 
ra straipsnio apie šį daili
ninką autorius.

VILNIAUS PLANETARIUMAS
Prieš 20 metų Vilniuje 

buvo įsteigtas planetariu
mas, kuris per tą laiko tar - 
pą, kaip rašoma, patiekė 4 
mil.paskaitų anie astrono
miją, 
vi ai s, 
gijQ»

Yra
tūkst. skaidrių,dokumentinės 
medžiagos,tai p pat akustinių 
efektų.

skraidymą erdvėlai- 
apie Lietuvos geolo -

naudojama apie K)

LIETUVIS PRANCŪZIJOS 
PARODOJE

Nuo 1939 rm. Cannes- sur 
- Mer mieste vyksta kasme
tinės tarptautinės dailės pa
rodos. Šiemet būro atstovau
jami 42 kraštai.

SSSR Dailininkų Unija be 
kitų, Išrinko parodai ir Lie
tuvos dailininko R. Bičiūno 
darbus: "Rude n s išdaigos”, iš 
Ciklo "Karo vaikai", "Palan
gos peizažas" ir "Gėlės".

LIAUDIES MENO MUGĖ 
ŠIAULIUOSE

Šiauliuos vyko tradicinė 
Mugė, į kurią suėjo-suva- 
žiavo tūkstančiai šiauliečių 
ir svečių iš apylinkių į Kul
tūros ir Poilsio Parką. Čia 
savo meną demonstravo į- 
vairių liaudies meno šakų 
atstovai - verpėjos, audėjos, 
mezgėjos,puodžiai,kerami - 
kai,drožėjai, kalviai ir kt.

Vyko ir jumoristiniai pa
sirodymai , grojo kaimo 
kapela ir pučiamųjų instru
mentų orkestras. Buvo vai
šinamasi, kaip rašoma, gira, 
riestaihiais ir pyragais.

Muziejų salės dažnai pa
naudojamos koncertams.

Muziejuose dirba apie 
2.000 tarnautojų, sukaupta 
virš 1 ir 1/2 milijonų ekspo
natų. Pernai metais visus 
muziejus aplankė arti 6 mil. 
lankytojų, buvo suorganizuo
ta 93.104 ekskursijos ir 
perskaityta 2.0 84 paskaitos.

O dar kiek tikrosios Lie - 
tuvos istorijos neparodyta 
muziejuose’. Reikėtų jų dar 
kartą tiek...

d

VCReM 
VE/ORODZ/M

"Ežerai juk nedaug 
sioms perdėm- industrinėms, 
kad ir sami esčioaintoms, te-

. . . atsako man angliškai". To
kie tėvai nepagalvoja, kad rei-

O g n s k ų dvaro baldų parodoje
Rūmai statyti 18 a., vėliau 

rekonstruuoti, remontuoti ir 
senoji sieninė tapyba 
ne kartą uždažyta.,

Restauruoto jai nuvalė tin
ką ir dažus, ir atstatys ori
ginalią rūmų sienos tapybą.

buvo

APTIKTI PILKAPIAI
Vilniuje aptikti 4 pilka

piai į šiaurės rytus nuo ke - 
lio Vilnius- Naujoji Vilnia- 
/Vilniaus gatvė/, netoli Vil
nios upės tvenkinio dešinio
jo kranto. Jie tęsiasi 30 m . 
ilgio juosta.Spėjama, kad jie 
supilti antroje pusėje I-o jo 
tūkstantmečio po Kr.

RESTAURUOJA JONIŠKĖLIO 
DVARO SIENINĘ TAPYBĄ

Pasvalio rajone esančia - 
me Joniškėlio dvare yra įsi
kūręs Žemdirbystės Moks ~ 
linio Tyrimo Instituto eks
perimentinis ūki s. Rūmai į - 
eina į apsaugomų architek
tūros paminklų sąrašą ir 
paruoštas jų restauravimo 
projektas

MISIOLAS LIETUVIŠKAI
Vilniaus M. Šumausko var

du pavadinta spaustuvė iš
spausdino katalikų mišiolo 
vertinio į lietuvių kalbą,I-ą- 
jį tomą. Mišiolas susidės iš 
lO-i e s knygų.

Jo išleidimui,kaip rašoma, 
buvo ruoštasi 1O metų/ tik
riausiai svarstė leisti ar ne/ 
Prie vertimų redagavimo 
dirbo nemažas žmonių kolek
tyvas ir, kaip "Gimtasis 
Kraštas" rašo, dirbo ir"net 
išeivijos liturgistai".

Tik reikėtų neterorizuo
ti nei tikinčiųjų, nei jų vaikų 
nesvarbu kokia kalba bus 
skaitomos mišios- ar atlie
kamos kitos apeigos-lotynų 
ar lietuvių kalbomis...

Lygtai .taip pat nereikėtų 
terorizuoti ir netikinčiųjų , 
kurie praktikuoja "valstybi
nę religiją".. O tokių 
yra nemažas skaičius,
lietuviai, nukenčia, kad neno
rį Kremliaus diktatūros.. Jr 
pamatė komunizmo mela
gingumą.

LIETUVOS MUZIEJAI
Pirmasis muziejus Lietu

voje buvo į kurtas Dionizo 
P o š k o s/apie 1757-1830 / 
Bijotuose, tūkstantmečio ą- 
žuolo išskobtame kamiene . 
Ten buvo sudėtos surinktos 
senienos iš apylinkių pilia
kalnių, apie pora šimtų kny 
gų ir specialioje dėželėje- 
D. Poškai rašyti jo draugų, 
mokslininkų, rašytojų laiš
kai be' įvairūs jo daiktai.

Šiuo metu, įskaitant Re- 
tųjųAkmenų Muziejų, įsteig
tą 1979 m., yra 34 muziejai . 
Be to, yra 55 muziejų filija- 
lės,skyriai ar savarankiškos 
ekspozicijos.

Populiariausi 'muziejai , 
kuriuos pernai aplankė virš 
milijonas žmonių-tai Lietu
vos Dailės Muziejus,taip pat 
Kauno M.K. Čiurlionio Dai
lės Muziejus, Jūrų Muziejus 
ir akvariumas,Trakij istori
jos muziejus.

Labai populiarūs Liaudies 
skulptūros muziejai Stelmu
žėje / Zarasų apskr./,'Aly- 

irgj taus, Ukmergės kraštotyros
I r jie, muziejai, memoraliniai K, 

Petrausko, A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko, Zoo
logijos muziejus ir kt.

Baigiami tvarkyti Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus me mo
ralinė ekspozicija,Ievos Si
monaitytės ir V. Mykolaičio- 
Putino muziejai

TAUTOS ATSPARUMO 
BEIEŠKANT

Dažnas nusiskuadžiame ir 
padejuojame, kad mūsų arti
muosius skina negailestinga 
mirtis. Ta beatodairinė gil
tinė nelabai tepaiso nužiurę- 
tos aukos nei amžiaus, nei vi
suomeninės padėties. Staigi 
mirtis įvyksta, atsisakius šir
džiai tarnauti. Bet daug skaus-tari 4% kaimo gyventojų, kia būtinai priversti vaikus, 
mingesnė ir ilgiau užsitęsian- fabrikų darbininkai tampa daž- kad atsakytų lietuviškai, ir tol 
ti liga yra vis labiau išsiple- nu atveju lyg kokiai s robotais su jais nekalbėti, kol jie, tėvų 
čianti vėžio liga, ir, nežiū- dėl darbo vienodumo. Ieškant pamokyti, atsakys lietuviškai, 
rint milijoninių sumų, skirtų P° darbo atgaivos, atsiranda 
vėžio ligos tyrinėjimui, vis Palinkimas prie pramogų bei 
dar nerandama radikalių prie- prabangos, ir sutrikęs gyve- 
monių nuo jos apsiginti ir iš - nimas netenka natūralios gy - 
sigydyti. Vėžio ligai paaiškė- venimo eigos, 
jus, toks asmuo, sakytum, lyg 
kokio negailestingo teisėjo,b° 
apeliacijos teisės pasmerkia
mas mirčiai. Ir kiekvieno mū
sų tautiečio mirtis, ypač jei 
šis pasireiškė \ visuomenės 
darbe, mažina lietuvių tau
tos ir lietuvybės potencialą.

Ar nėra koleių apsauginių 
priemonių kad žmogaus or
ganizmas taptų atsparesnis ? 
Kad ir žinomos tos priemo - 
nės, bet daugelis jų netaiko 
savo gyvenime. Ar vienodai 
visas tautas retina tos pami
nėtos ligos ? Daktarai, kad 
jie išgydo susirgusį žmogų, 
bet nevisuomet sėkmingai.

Prisimenu vieną seną anek
dotą apie vieną gabų, bet bran
gininką daktarą, pas kurį žmo
gus atvežė savo sunkiai ser
gančią žmoną. "Aš užmokėsiu

. Gyvenimo po 
reikių tenkinimas tampa ne-

mano martelė pasakė, kad ma-

Džiaugiamės, kad pasitaiko ir 
dabartiniu metu ne r vien miš
rioms, bet ir sukūrusioms gry
nai lietuviškas šeimas. Tik 
niekuomet nepaminima, ar tie 
jaunavedžiai lietuviai savo tar-

bevaržomas moralės taisyk— pe vartoja lietuvių kalbą.
lių. Alkoholis, tabakas bei "do- Tautą ir jos kalbą naikinąs 
pų"naudojimas, aistringi žai- vėžys—tai tėvų neapdairumas, 
dimai, prie kurių prisideda leidžiant vaikams vartoti sve- 
demoralizuojanti spauda, TV timą kalbą savo šeimoje. Kai 
bei kinematografai, — visa
tai išvysto kriminalinių imsi- no anūkėlė (5 metų), ištisai kal- 
Kaitimų srovę, kurią suma- banti angliškai, bet ji supran- 
ž.inti nepajėgia švelnūs nusi- tanti lietuviškai, tai pasakiau , 
kalteliams demokratinių vais- kad man nereikia tokios vien 
tybių įstatymai. Visuomenė suprantančios lietuviškai anū- 
pasidaro demoralizuota, lyg kėlės. Man reikia lietuviškai 
kokios vėžio ligos susargdin- kalbančios anūkėlės. Kai ma
la, ir didmiesčių gyvenimas no žmona pasiėmė dešimčiai 
tampa lyg kokips Sodomos ir dienų tą mūsų anūkėlęvasa - 
Gomoros nusikaltimų dubli- roti pas savo seserį .tai dabar 
katas. ta anūkėlė puikiai kalba lietu-

Mūsų mažai tautai tenka su- viškai ir visi pripažįsta, kad 
sirūpinti mūsų emigracijos jos lietuviškas žodynas pagal 
narių nykimu ne dėl fizinių Ii-jos metus yra gana turtingas, 
gų siautėjimo, kaip širdies Moralės įstatymų nepaisy- 
srhūt/!,š ar vėžys, bet ir dėl mas; prabangaus ; gyvenimo 

20 šilingų (angliškų) tamstai, tokio demoralizuoto, nors ir , siekimas ir nuvertinimas savo 
daktare dviem atvejais : arba* laisvo gyvenimo neigiamo po- tradicijų (jų tarpe ir lietuvių 

veikio į tautinį atsparumą, kalbos) —negailestingai naiki- 
Mūsų senesni emigrantai ii- na lietuvybę mūsų amerikonė- 
gesnį laikotarpį išsilaikė ne- jančioje išeivijoje.. Todėl ar 
nutautinti, negu pokariniai yra teisinga, kad kaikurios 
ateiviai, kurie parodė men- mūsų organizacijos koncen- 
kesnį nutautinimui atsparu— truojasi vien Lietuvos išlais- 
mą. Daugelis tokių- tėvų ne- vinimo siekimo, užuot pirm- 

ieškodami priemonių 
sustabdyti mūsų jaunimo be- 
atodairinį amerikonėjimą.

J. Valiūnas

daktare dviem atvejais: arba 
kad tamsia pagydys! mano < 
žmoną, arba kad ją numarin - 
si". Daktarui patiko pasiūly
tas atlyginimas, bet gydomoji 
moteris mirė. Daktaras norė
jo gauti pažadėtąjį atlygini - 
mą. Gi tas žmogelis paklausė 
daktaro: "Ar tamsta pagydei 
mano žmoną?"— "Ne" atsa
kė daktaras. "Ar tamsta nu
marinai ją?"—"Žinoma, 'ne", 
atsakė daktaras. "Tai tams- 
tai, daktare, kaip neišpildžiu- 
siam šių dviejų sąlygų, ne
dera užmokesnis".

Ypač užkrečiamos ligos re
tina tautos narius. Galinga 
pasaulinio masto valstybė, Ro
mos Imperija netgi žuvo,pa
krikus jos narių atsparumui 
bei moralei, ir atsiradus vis 
daugiau "sibaritų"-- praban - 
ginio gyvenimo mėgėjų. Ar 
nepanašia kryptimi vyksta nū
dien JAV ir Kanados gyveni - 
mas ? Jei musulmonų ir žydų 
tautos, pnsilaikydamos Kora
no ir Talmudo gyvenimo tai
syklių, ir platinasi pasaulyje, 
tai to nebūtų galimą tvirtinti 
apie krikščioniškas tautas ir 
valstybes. Ypač JAV, tapti -

išmokė savo vaikų tėvų kai— vIsko 
bos, sakydami: "Mano vaikai 
supranta lietuviškai, nes aš 
‘kalbu su jai s h etų/išskar, O JxG

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

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

v

ATEIK Į LIETUVIU A, A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.'

B vol. yakoro-

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AG E • WEDDINGS

STUDIO!I 2540 rue SHERBROOKE, E.

MONTREAL, P.O. H2K 1E9 525-8971

į

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

Donaldui D.: 661-1733.

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENĮ, NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669-8834_

1982.X.21

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
PUIKI DOVANA 1982 METU KALĖDOMS 

Siuntinys Nr. 1

1 pora geriausiu ’’Levi” denim jeans; 1 pora "Wrangler” 
velveto jeans; 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei;
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su jrašu: "All wool 
made in England”; 1 komplektas vyrišku arba moteriškų 
apatinių rūbų;. 1 svaras geriausių mohair vilnoniu siūlų; 
vilnonė arba šilkinė medžiaga suknelei.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ......... $460.00
į sį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairiu prekių,: 

medžiagos galima dadėti 4 m. ir 3 m. dirbtinio minko kailio paltui.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su muitu):

Avikailiai %, vyriški arba moteri ški, tikros odo s viršų s, dirbtinio 
kailio pamušalas, gražus kalnierius, sveria 5 svarus.. 
Dirbtinio minko kailis paltui, De Lux, sveria 5 svarus. 
Pigesnio minko kailis paltui, sveria 5 svarus 
Jeans rumbuoto velveto ............. ............. . ............... .
Vyriškas arba moteri škas megztinis .. . ................. 
Vilnonė arba silkinė skarelė ..................    ..
Teleskopinis lietsargis....;........... *. ......................... ■
Vyriški arba moteriški pusbačiai ................... . ............ .
Puiki suknelei medžiaga ................. . ................................
Silkinio velveto medžiaga suknelei, 3 metrai ....... ......
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m, .... 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai ............. .>1 »» »» lift

,...$250.00 
...$ 115.00 
it.$ 100.00 

48.00 
50.00 
13.00 
13.00 
50.00 
46,00 
75.00 
92.00 
75.00 

. $ 92.00 

. $115.00

Šie produktai galima siųsti su rūbais: /i sv. arbatos—$4.50, 
/z sv. nescafee’s-$ 7,00, 1 sv, pupelių kavos —$7.50, 1 sv.
šokolado —$ 7,50, 40 cigarečių -$5.50

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reiki a pridėti persiuntimui $58,00. 
Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, admini struo j ame nuosavybes, tarpininkau
jame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, 
persiunčiame palikimus i Lietuva^prekemis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4HB, 
ENGLAND, TEL. 01 460 2592

,....$ 
.....$ 
...,$ 
....$

.;..$ 

.... $ 
....$
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame fu dU g% JB && JI 
TORONTO LIETUVIŲ t*^AtfCX/rlZl

KREDITO KOOPERATYVE ----------------— ■

( MOKA: | m a •
l

10^% už »0 dienį term. ind.
11 % už 6 mėn. term. ind.
12 T- už 1 melu term. ind. už asm. paskolas nuo 16%%
11 % už pensijų plana ,
12 T už namų plana 5 už mortgičius nuo %

■10 % už specialias'taup. sask.
10 % už taupymo sask.
6 Te už čekiu sask.V

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 M6P 1A6*

ŠALFASS meisteriu.
Antrą vietą laimėjo taip 

pat čikagietis Tomas La
pas, trečią - torontietis. 
S. P o ds adė cki s.

Meistertų klasėje varžėsi

MAIRONIO MINĖJ

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

AKTYVAI — virš 20 milijonų

KASOS VALANDOS: =

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais >10-0 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30 - 1 E

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius .... 11 %
180-185 d. termin. ind..............11 %
term, indėlius 1 metų........... 12 %
pensijų s-tą............................  12 %
spec. taup. s-tą......................  11 %
taupomąją s-tą ..................... 11 %
depozitų-čekių s-tą.............. 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ....................  17’/2%
mortgičius nuo.....................  153A%

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 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 išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

• Toronto ATŽALYNO-šakė- višk-ai- nekalbantiems laikė
jai dalyvavo tarptautiniame spalio 17 d. kun .E.Hahn. 
Tautinių Šokių Festivaly- • Parapija rūpinasi savo 
je, atstovaudami Kanadą. Choru ir skatina visiems į jį

Grupiniame parade atža - įsijungti. Repetuojama pir- 
lyniečiai nešė Kanados ir madienį, 7 v. v. 
nepriklausomos Lietuvos vė
liavas.

BUS ĮTEIKTOS STIPENDIJOS C
Anapilio parapijos vaka - 

rienės metu bus įteiktos ir 
stipendijos iš kuru Petro 
Ažubalio Stipendijų Fondo.

Vakarienė bus LAPKRI* 
Čfo 28 d., sekmadienį.
• Vyno ir Sūrių Vakarą ruo
šia Anapilio Parapijos jaunų 
šeimų skyrius LAPKRIČIO 
13 d., šeštadienį, 7 v. v.Ana-

PASKIRTOS KUN. PETRO 
AŽUBALIO VARDO 
STIPENDIJOS

Daugumos balsų nutarimu 
$1.000 stipendija teko Da
nutei SKUKAUSKAITEI, stu
dijuojančiai žurnalistiką ir 
R.Europos istoriją Ottawo- 
je; $5OO,- Arūnui KALI - 
NAUSKUI, studijuojančiam 
York U-te ir aktyviai be - 
sireiškiančiam lietuviškoje 
veikloje;$25O, —ViliuiGRl -

Šis posmelis aiškiai 
sako, kokiam tikslui poetas 
Maironis skyrė savo kūrybą.

Kanadoje, Toronte, Mairo
nis buvo paminėtas rugsėjo 
26 d., Lietuvių Namuose 
Minėjimas buvo savotiškas , 
ne pagal nusistovėjusį stan
dartą ir visai skirtingas. Jo
kia pranešėja nepasirodė,, 
niekas ne iš vardino/atidary
mo proga/garbingų dvasiš
kių, konsulų, organ zacijų 
pirmininkų ar kitų tituluotų 
žymūnų, nes įvado nebuvo ; 
Ttk didelis Maironio portre
tas ant scenos bylojo, kas 
čia vyks. Atrodo, kad minėji
mas buvo pagal Mai ro ni o no - 
rą- tautiečiams, kurie visi 
lygūs jo akyse.

Atsidarius scenai,pasiro - 
dė torontiečių choras ARAS 
su dirigentu V.Verikaičiu ir 
sudainavo "Lietuva Brangi". 
Akomponavo jau seniai ma - 
tytas muz.St. Gailey čius.Po 
to sol. V. Verikaitis padai nar
vo solo ’’Oi, neverk, motu
šėle", vėl įsijungė Choras su 
labai gražiai nuskambėjusia 
daina "Mano Gimtinė".

J.R.S manavičius, vie
toj prakalbos, pasakė eilė
raščio posmą/nežinomo au
toriaus ir/vietoj invokaci - 
jos/, perskaitė Maironio 
maldą " Kai širdį tau skaus
mas kaip peiliais suspaus", 
kurią dalyvia pagarbiai, at- 
sistoję, išklausė. Negalėjo 
būti ti nkamesnės i nvokacijos 
šiam minėjimui.

Paskaita"Mai ronis-tautos 
kunigas", skaityta kun. dr. 
P. Gaidos, davė labai gyvą 
ir įtikinantį poeto paveikslą, 
nes prelegentas pats yra bu
vęs Mičiulio-Maironio mo - 
kinys Kauno Kunigų Semina
rijoje.

/Atpasakosiu sutrauktai , 
savo žodžiais/ -

Maironis nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo mėgiamas 
vadinti tautos vaidila, bet 
prelegentas aiškino, kad tai 
netinka šio poeto-vi šuo me
ni nko atliktiems darbams 
apibūdinti. Tiksliau jį rei - 
kėtų vadinti tautos kunigu, nes

11 go If i ninku.
Moterų klasėje I-ą vietą 

laimėjo E.Kėkštienė , 
iš Rochester’io N.D ėdi - 
n i e n ė-B vietą ir čikagie- 
tė A.Vaitkienė lai 
mėjo UI vietą.

IMAS TORONTE

Vai lėkite dainos iš vargo nupintos, ■ 
iŠ kaimo i kaimą, pas jaunus — senus 
Paguoskite širdis nelaimią sutrintas 
Nušluostykit ašaras — kelkit jausmus 

Maironis

nu- iš caristinės Rusijos pries-

rašė poeziją ir būdavo labai pavydo/, apkaltinę jį nacio- 
pate akintas, išgirdęs klieri- nalizmu r nemoralumu . 
kus giedant ar dainuojant jo Antrą-sukliudė grafas Tiške- 
eilėraščių žodžius. v čius, nes jis norėjęs tik
Sėkmingai dirbęs, Maironis lenko vyskupo.Trečią kart - 

buvo pasiųlytas pakelti vys- ta pati priežastis-lenką ar 
kupu net tris kartus, bet vi- lenkuojantys lietuviai kuni - 
sus pralaimėjo.Pirmą kar - gai jį vėl apskundė, nenorė - 
tą sukliudė kiti kunigai/iš darni vyskupo lietuvio, /b.d./

paudos.
Maironio gyvenimą kun .P, 

Gaida suskirstė į du etapu : 
jo kelias į kunigystę ir 
žvilgsnis į tautą.

Jonas Mačiulis/Ma'ronis/ 
gimęs 1862 m. , miręs 1932my 
jaunystėje neturėjo nė min
ties tapti kunigu,tik tam tik
ri įvykiai nulėmė jo pasirin
kimą, Baigęs gimnaziją jis 
studijavo literatūrą Mask - 
voje, bet nusivylė draugais 
bei profesoriais, jų nepa
traukliu dalykų dėstymu ir 
grįžo į tėvynę. Tuo tarpu jo 
geras draugas,turėjęs kele
tą skaudžių pe rgyve ni mų/jau 
taip pat subrendęs jaunuo
lis/, įstojo į Kauno Kunigų 
Seminariją. Jonas Mačiulis , 
kaip tik šiuo laikotarpiu vis
kuo abejojo,jieškojo savo pa
šaukimo ir nupsrendė pasi - 
kliautį savo draugu- tapo 
klieriku.

Seminarijos rektorius 
tuoj pat atkreipė dėmesį į 
naująjį mokinį, nes jis netik 
gražia išvaizda bet ir kažkuo 
daugiau pasirodė imponuo - 
jautis. Gal būt, norint jį tuoj 
pat įtraukti į Seminarijos 
rutiną, Mačiulis gavo privi- 
legiją-neužilgo buvo įvilk - 
tas į sutaną. Tuo tarpu kiti 
klierikai ją gaudavo tik už 
kelėtos mėnesių, Atrodė,kad 
Seminarija norėjo užsitikrin
ti, kad šis gabus klierikas 
nepakeistų nuomonės ir ne - 
pabėgtų.

Ba«gęs Kauno Kunigų Se
minariją, Mačiulis išvyko 
išvyko Petrapili n, į aukštą
ją teologijos akademiją,o ją 
užbaigęs - grįžo Lietuvon . 
Labai greitu laiku tapo tos 
pačios Kauno Kunigų Semina
rijos rektoriumi. Čia jis ir 
pradėjo skleisti tautos atlie - 
tuvinimo darbą. Pirmiausia- 
pačioįe Seminarijoje įvedė 
lietuvių kalbą, kaip dėstomą - 
ją./’. I ki to laiko buvo varto - 
jama tik lenkų arba lotynų 
kalbos/.

Tuo laiku ir kurt.Pr. Gaida

Vienas senojo Montrealio miesto kampeliu

NEATSIIMTI LAIMIKIAI
DĖMESIO DĖMESIO DĖMESIO

Šiais laikais niekas nieko 
negauna veltui - dar yra likę 
neatsii m tų laimikių 
iš KLD Baliaus’.

Jeigu tunte laimingą bi
lietą- prašome paskambinti 
Gintarui N a g i u i 366-1611 
/vakarais/, arba parašyti :
G.Nagys, 192 7th Avė 
LaSalle, Que
H8P 2M1

LAIMINGIEJI NEATSIIMTI 
BILIETAI,:
482096 <- R.C.A. 5" televi- 
zijos/am-fm radijo aparatas: 
482445 -Montreal o Lietuvių 
Choro plokštelė KALĖDOS ;
48225a - konjako Remy Mar
tin bonka;

482769- Montrealio Lietuvių 
Choro plokštelė KALĖDOS; 
482449-Montrealio Lietuvių 
Choro plokštelė KALĖDOS ;
482783- konjako bonka;
482092 - Bilietai į Aušros 
Vartų Parapijos Choro Ka
lėdų Vakarą Montrealyje.

Ta pačia proga dėkojame 
visiems prisidėjusi e mg prie 
loterijos ir ją parėmusiems.

Rengėjai

FLORIDOJE-MIAMI BEĄCH
Išnuomuojamas kambarys su 
visais patogumais ir atskiru 
įėjimu, netoli vandens. Lap
kričio ir gruodžio mėnesiais - 
pigiau. Skambinti rytais.

Tek: 1 -305-861-2161

tWHtAHCC
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

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

pilio Parodų Salėje.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOJE 
RŪPINAMASI SUVALKU 
TRIKAMPIO LIETUVIAIS

Prisikėlimo Parapijos 
Labdaros skyrius prašo at
vežti naudotus rūbus siunti
niams į Suvalkų Trikampį. 
Galima prisidėti ir pinigine 
auka persiuntimo išlaidoms 
padengti.

• Mišios mišrioms šei
moms ir nekalbantiems lie
tuviškai, vyksta anglų kalba 
kiekvieną sekmadienį 1O v . 
Prisikėlimo Parapijos muzi
kos salėje.

LIETUVIU EVANGELIKU 
LIUTERONU IŠGANYTOJO 
PARAPIJOJE
• Pamaldas anglų kalba

GUŽIUI, studijuojančia/m e- 
vangelikų teologiją V. Vokie
ti joje.

SUKAKTUVINĖ SKAUTŲ 
STOVYKLA

Sukaktuvinė 65-ių metų 
Lietuvos Skautų Sąjungos 
stovykla įvyks ateinančią va
sarą Woodlands Trails,apie 
30 mylių į šiaurę nuo To
ronto, netoli Auroros, LrE - 
POS 30-RUGPJŪČIO 14 d. d.

Jau dabar reikia suplanuo
ti savo laiką šiai neeilinei 
stovyklai.

GOLFO ŽAIDYNIŲ 
ČEMPIONAS

Rugsėjo mėn. vykusiose 
golfo žaidynėse rugsėjo mėn. 
pradžioje, pirmą vietą lai - 
mėjo lietuvis čikagietis 
Markus Petrošius. J. s 
taip pat tapo 9-tą kartą

visas jėgas aukojo žadinti 
tautai/ įjungdamas kariu ir 
kunigo pareigas/, vaduoti ją

ten pažino žvalų ir gražios, 
apoloniškos išvaizdos rekto
rių J. Mačiulį. Jis jau tada

ir

KVIEČIAME KELIAUTI

KARTU 1982

Simons

Brether-Baraaskaa INSURANCE AGENCY LTD.

Vittt r&fhf'dreude • VALTERIS OR f ŠERIS
233-3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B IKS

mišrioms šeimoms ir lietu-
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JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSU.

ATEIK I LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ^ 
TREČIADIENĮ 119 MIMIC0 AVE. (Royal York Rd. ir ‘ 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v. y.

SKAMBINKIT TeL: 487-5591

KALĖDOS IR NAUJI METAI 
SU GIMINĖMIS LIETUVOJE 
GRUODŽIO 20 - SAUSIO 3

Visas grupes lydi savininkai arba patyrė palydovai. 
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuva ir iš Lietuvos. 
Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus paaeidauiamus 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. Ranonis
LOS ANGELES - (213)660-6600- J. Petronis

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

TELEX: 06-986766 5T0R
ŠIUO ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI:
Kelionių biuro savininkai — AUDRONĖ ir VYTAS SIMINKEVICIAl 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 
EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių, teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
LIEPOS 8 RUGSĖJO 29

LIEPOS 22
Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

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

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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jhamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— įsikūręs nuosovvose namuose — «. *

HAMILTONO LIETUVIU
KREDITO

KOOPERATYVAS

kviečia visus beluvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

830 Main St. Eost 
L8M 1L6 

Te!: 544-7125

TALKA

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask................ 16%
asmeninės paskolas...... 17’/z%

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

MOKAME UŽ:
depositus (P.C.A.)..............  6%
santaupas.......................1O’/ž%
kasdienines palūkanas 
už santaupas...................101/,%
term, depoz. 1 m............. 1 3'/a%
term, depoz. 3 m................  13%
reg. pensijų fondo......... 11 1/j%
90 dienų depozitus ..........  13%
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P-penkta lemais 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

bndon,ont.
Mieli hamiltoniečiai ,šv.Ka- 

lėdo ms ir Naujiems Metams 
artėjant, Tautos Fondo. At
stovybė Hamiltone kreipiasi 
| jus visus, mieli tautiečiai, 
primindami tamstoms, kad 
ri nkliava, aukų rinki masTau
tos Fondui vyksta per visus 
metus, o dabar, artėjant 
metų pabaigai ir Kalėdoms, 
prašome skirti didesnę aukų. 
Vietoje įprastinių sveikini mo 
atvirukų-kortek ų, aukoki me 
Tautos Fondui.

Tad kreipiamės į visus 
geros valios lietuvius, pra
šydami pagausinti aukas 
tam tikslui.

Kas norėtų įdėti sveikini
mus bendru sąrašu į laikraš
čius Kalėdų ir Naujų Metų 
proga savo draugams bei 
prieteliams, prašome sek
madieniais, Jaunimo Centre 
laike kavutės, kreiptis pas 
mane arba į ką nors mano 
vietoje, jei aš negalėsiu būti, 
arba skambinti tel: 664-5804, 
arba atsiųsti čeki Tautos 
Fondo vardu šiuo adresu: A. 
PATAMSIS, 188Norw ch Rd. 
Stoney Creek, Ont. I 8E 1Z6,. 
Taip pat galima siųsti P. 
KANOPAI ar KANOPIENEI, 
48 Holton Ave., So. Hamil
ton, Ont. L8M 2L2; arba M. 
JUODIS , 193 Delaware St. 
Hamilton, Ont., L8M 1M1, 
Tel: 547-4788.

Prašome ne vėluoti -iki 
gruodžio 4 d. imtinai.

Praeitais metais sveikini
mai davė gana gerų rezulta
tų. Tikime, kad šiais metais 
turėtų būti dar geresni.

Neužmirškime savo tėvų 
žemės Lietuvos, ir taip pat 
savo gerų draugų bei pažįs - 
tarnų, kurių šiandieną ne
beturime adresų., nes esame 
išsiblaškę po visą pasaulį. 
Laikraščius skaito visi su
sipratę lietuviai. Įdėkime į 
laikraščius sveikinimus - 
bus atlikti du geri darbai: 
paremta laisvės kova ir da
linai mūsų laikraščiai.
A. Patamsis
Tautos Fondo Ats. Hamiltone

Pirmininkas

ATJAUNĖKIME.. .SPAUDOS 
BALIUJE’. '

Londono Lietuv ų Spaudos 
Rėmėjų Būrelis, pritardamas 
minčiai paskelbti 1 a p kr i - 
č i o mėnesį SPAUDOS 
MĖNESIU, nutarė tą mėnesį 
surengti Spaudos Balių lie
tuviškajai spaudai paremti . 
Jis įvyks ŠEŠTADIENĮ, LAP
KRIČIO 13 d. Šiluvos Mari - 
jos parapijos salėje, 1414 
Dundas St., E ., tarp Highbu
ry ir Hale gatvių.Geras or
kestras, įdomi programa su 
sta: gmeno mi s, I undone dar 
nematytoms. Pagrindinę 
programą išpildys Toronto 
"Gintaro" šaunios os da'ni- 
n nkės, vadovaujamos G. 
Pavilionienės. Be to, dar gal 
įvyks ir ekstra pro g ra ma
tai p pat sta’gmena.

Baliaus pradžia- 7:30 v , 
pabaiga- 1 vai. r yto. Progra
ma- « v.v. Loterija. Visų 
rūšių gėri mai, gerą, nuotaika 
į r nuosavos salės jauk1 at
mosfera.

LIETUVA T Ė IŠRINKTA 
"MISS LONDON"

19 m.amžiaus lietuvaitė C. 
ViLENBREKTAĮTĖ /Willen/ 
išrinkta "Miss London".

Dabar ji ruošiasi ir "Miss 
Canada "rinki mams. Malonu, 
kad Kanadoje renkant gra
žuoles, kreipiamas dėmesys 
ir Į jos inteligenciją bei ori
entavimąsi pasaulio proble - 
mose.

Jos ir visa šeima yra ak - 
tyvūs lietuviškoje veikloje.Ji 
dalyvauja "Baltijos" An - 
samblyje ir "Pašvaistės " 
Chore.

Tikisi baigti biologiją ir 
tapti gydytoja.

rst.catharines

paminėta.
Lietuvos Kariuomenės 

šventėyra nepaprastai reikš
minga tautai: jei ne lietuvis 
karys, savanoris-kūrėjas,ne
būtų buvusi pagimdyta ir Va
sario 16-toji, nebūtų buvu
si nei nepriklausoma, nei 
laisva Lietuvai

Kiekvienas lietuvi s-lietu- 
vė, kurių širdyse nėra už - 
gęsusi tėvynės meilė, vi
si bet kuo prisideda prie lie
tuviškos veiklos,o ypatingai 
ta parama yra reikalinga 
mažose lietuvių kolonijose , 
ruošiant Lietuvos Kariuo
menės Šventę. Jie daly vau - 
ja asmeniškai ir savo at
silankymu pagerbia žuvusius 
karius, kovojusiu? už Lietu
vos laisvę.

Prieš rašant šį pranešimą, 
teko aplankyti savanorį -kū
rėją Antaną P ado Iskį , 
Paris, Ont. Man išsitarus , 
kad Niagaros Pusiasalio 
"Ra mo v ės' 'Sky ri us r uo š i as i 
paminėti Lietuvos Kariuo
menės Šventę, jis atkreipė 
dėmesį ir papasakojo daug 
prisiminimų apie dalyvavi
mą kovose už Lietuvos lais
vę. A pgailestavo, kad gyvena 
toli nuo didesnių lietuvių ko
lonijų ir negali asmeniškai 
dalyvauti toje reikšmingoje 
šventėje.Tačiau, kad ir bū - 
damas pensininkas, nepra
šomas įteikė penkinę minė
jimo išlaidoms padengti.Sa
vanoris-kūrėjas Antanas Pa 
do Iškiš tegul būna pavyzdžiu 
ir kitiems - jaunystėje jis 
kovojo ginklu už Lietuvos 
laisvę, o sulaukęs brandaus 
amžiaus - remia aukomis 
tautinę veiklą, spaudą ir ki
tus lietuvybės pasireiškimus.

Nežiūrint, kad St. Catha
rines lietuviij kolonija yra 
skaičiumi nedidelė, ir "Ra
movės" skyrius negausus 
nariais, ir šiais metais Lie
tuvos Kariuomenės Šventė 
bus paminėta prideramai . 
Programa bus puiki: atvyks - 
ta Aušros Vartų Parapijos 
Choras, vad. jaunosios kar- 
tos gabios muzikės Darijos 
DE KSN YT ĖS-PO WE LL, glo - 
bo jamas prel. dr.' J. Tadą- 
rausko iš Hamiltono. Šokių 
muzika rūpinsis Jonas A- 
d o m a i t i s, iš Toronto , 
veiks baras.

Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimas įvyks 
LAPKRIČIO 13 d., 6:30 v. v., 
S 1 o v a k ų Salėje, Welland 
ir Page gatvių sankryžoje .

Šis yra paskutinis šiais 
metais platesnio masto pa
rengimas St. Catharines lie
tuvių kolonijoje. Dalyvauki
me Lietuvos Kariuomenės 
Šventės paminėjime ir pa
gerbkime kovotojus už Lie
tuvos laisvę’.

RUOŠIASI PAMINĖTI LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ŠVENTĘ '

Artinantis Lietuvos Ka
riuomenės Šventei, Niagaros 
pusiasalio RAMOVĖS Sky
riaus Valdyba ruošiasi jai iš 
anksto, kad ji būtų tinkamai 1

$ 1.50 kelnes
I pristatantHour

wervice
SKAMBINKIT: 365-7146

NETTOYEURS CLEANERS 
365-7146 
7M1-A CINTMLE 

365-1143 
4t»-We ra*. LuMIa 

766-2667 
HM MUM

1982.X. 21

ir atsiimant

© PAKALNIŠKIENĖ Elė, po
sunk os ligos, mirė General 
Hospital.
• MILLERlS Juozas, 52 m., 
mirė Montreal General ligo
ninėje. Liko motina ir arti - 
mieji.

© BUNTINIENĖ Marta, 61 m. 
mirė po lgos ligos.

Liko sesuo Anita Žuga- 
ratė čia ir giminės Lietu - 
voje.

Užuojauta mirusiųjų šei
moms ir artimiesiems.

• RIMEIKIENE Jaaė buvo
savo gimtadienio proga pa
gerbta savo namuose praei
tą savaitgalį. Gausus būrys 
moterų ją aplankė su svei - 
kinima:s ir dovanomis.

• Linda/BLAUZDŽIŪNAl - 
T Ė/ ir George GREEN- 
SPOON susilaukė pirmagi
mės dukrelės.

Sveikiname.

Adv. J. M I L L E R I U I
—- mirus,

Jo mylima motinu PETRONĖLĘ MILLERIENĘ
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

" NL ” SPAUDOS BENDROVĖS
VALDYBA IR REDAKCIJA

will—.................II llllllllll IIIIIW MII I --------------------------- ■

Brangiom Prieteliui

Adv. JUOZUI MIULERIUI
T mirus,

nuoširdi užuojauta likusiai mielai jo mamai ir 
kitiems artimiesiems —

P r. P AUKŠTAITIS su ŽMONA 
sūnus VAIDOTAS ir jo ŠEIMA

Montrealio VyrųOkietas koncerte Centre Culturel Vanier, Chateauguay,Que.
Dainuoja /iš kairės/ A. Gudas, R. Bulota, A .Urbonas, A. Rusinas , V. Murauskas,
H.CeltortuSjD. Mališka .Prie pianino muz. dir. A „Stankevičius. Nuotr:A.M i c k a u s

SUSIRINKIMAS IR PASKAITA
KLKMoterų D-jos susi - 

rinkimas įvyks LAPKRIČIO 
7 d., po H vai.pamaldų,Se 
selių Namuose. Paskaitą 
skaitys Seselė Palmyra.

Kviečiami visi lietuviai .

INTERVIU SU LIETUVIU 
MONTREALIO PROGRAMOJE

TV programoje, 12 - toje 
stotyje, SPALIO 25 d. .PIR
MADIENĮ, 9:30 v. ryto bus pa
sikalbėjimas su jaunu mont- 
realiečiu lietuviu, PLURIEL 
daugi akultūrtnės poezijos
grupės Įsteigėju, poetu Rai - 
mondu Fili pa vi čium. Ta pačia 
proga bus rodoma ir "Plu- 
riel" Grupės skaitymai. Kas 
gali pasižiūrėti šią progra - 
mą - nepraleiskite progos.

ras Urbonas ir padarė pra
nešimą apie laikraščio pu
si rinktą liniją-stengtis būti 
objektyviu ir nperiklausy- 
ti jokiai partijai.

"Speak up" spausdina vi
sus straipsnius ir žinias , 
kurios atidengia suktą so - 
vietų komunistinę propagan - 
dą, apgaulę ir klastą.

G. Urbonas paminėjo, kad 
"Speak up" yra labai gerai 
vertindamas ir nemaža kitų, 
daug didesnių laikraščių A- 
merikoje dažnai perspausdi-

jų masėje.
Šia proga būrelis montre- 

aliečių, įvertindami "Speak 
uo"reikšmę kovoje už mūsų 
tautos laisvę, nutarė paieš
koti būdų laikraščio parama: 
bei platinimui ir vadinsis 
"Speak up’’rėmėjai Mbntre - 
alyje". G.Urbonui linkime 
stiprybės ir ištvermės tobu
linant laikraštį. P. J.

© PAZNOKAIČIAI Juozas ir

na straipsnius iš jo. Tok’u 
būdu mes irgi randame gerų
draugų plačiame pasaulyje.

Tokio pobūdžio laikraštis 
yra vienintelis Ka madoje ir 
todėl yra remtinas ir plati
namas angliškai skaitančių -

Jieva paguldyti į ligonines : 
jis Į Jean Taloa, o ji I St.
Gabrįni.Ja:s rūpinasi sūnus 
Juozas.
-© NAKIENĖ Filomena ope
ruota Rosemont Pavillion Ii—
goninėje ir sveikatai pasi
taisius, persikels gyventi 
pas dukters šeimą J.ir J . 
Vilkelius.

RŪTOS KLUBO BA ZARAS
P r i me na ma, kad RUTO S 

Klubas, pasižymėjęs savo 
spalvingais eksponatais ir 
linksma nuotaika buvusiuose 
bazaruose, yra pasiruošęs ir 
šį rudenį nemenkiau pasiro
dyti.

Bazaras ruošiamas š.m. 
SPALIO 30 ir 31 d. d.AUŠ - 
ROS VARTŲ parapijos salė
je.

Atidarymas-spalio 30 d. , 
4 v.p.p.Uždaroma spalio 31 
d., 1 v.p.p.

SPEAK UP LEIDĖJAS 
MONTREALYJE

KLD proga į Montrealį bu
vo atvykęs "Speak Up" re - 
daktorius ir leidėjas, Gilia -

U Y 
ICHARD

ROOFER   COU VRBilR
7725 George LaSalle

Geriausios patarėjos ir darbo atlikėjas stogadeagys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai I i etuv i am s p ot arnau j a. Darbo* ati > ek o sąžiningai ir 
prieinamomis kainomis* Nainiu stogo dengimui ar taisymui Skambinkite:

Coūvertures d#1 tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges LaSalle

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryto nuo 7 vai.ryto iki II vai,vakaro.

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

t!. i.etrinianis speciali nuolaida J
’Atidaryta šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

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

Tel. 845 -2912 embassy fur

7 psi.

7

7



Laikas Rimtesniam Dėmesiui
Nebūtinai reikėtų galvoti, 

kad lietuviškas laikraštis, šį 
kartą kalbant apie "NL", lie
tuviui yra reikalingas dėl ko-

Negaiima būtų sakyti, kad 
montrealiečiai lietuviai kada 
nors nekreipė pakankamo dė
mesio čia pat išleidžiamam 
laikraščiui "Nepriklausoma 
Lietuva". Jiems, (ne taip kaip 
vilniškiams laikraščių leidė
jams, kurie vengia pavadinimą 
ištarti — kalbant apie montre- 
ališkį laikraštį),malonus jo pa
vadinimas. O be to, mielas ir 
tuo, kad per virš keturiasde
šimt metų yra, buvęs veidro
džiu. savos koloiiijos. Skelbęs 
vedybas, gimimus, mirtis jau 
kelintos žmonių generacijos. 
Vienaip tai svarbu ' apie tai 
skaitančiam ir kie& dar daug 
vertesnės žinios tampa 
džiaugsmo ar liūdesio palies
tai šeimai — tai gali tik ji 
pati pasakyti. Oką bekalbėti 
apie montrealiečių išvykų 
aprašymus, svečių apsilan
kymus, aukštesnių ar žemes
nių mokyklų, universitetų 
baigimus, bendros ir paski
ros nuotraukos, kuriomis gė
risi ir didžiuojasi netik jų 
šeimos, bet visi lietuviai. 
Tai buvo s varbu ir anais me
tais, tik ką atvykusiem s ir 
neprlpralusiems prie šio 
krašto bei papročių.

Keistai atrodytų, jei būtų 
kalbama tik apie praeitį. "NL" 
laikraštis ir dabar yra lygiai 
tiek pat reikalingas lietuviui , 
o juk dar tokiais esame !

Gali būti, kad lietuvis silp
niau ar visai nekalbės ar ne
skaitys lietuviškai, bet jokiu 
būdu- jis ar ji nebus anglas ar 
prancūzas, nekalbant apie ki
tas tautybes. Tuo labiau, kai 
šiuo laiku Kanadoje (ypač 
Quebec'o prov.) esti sąmo
ningas apsisprendimas tauty
bėmis, tai ir nutolę nuo lie
tuvių — grįžta prie savos tau
tybės. Džiugu Ir, sveikintini 
tokie — geriau vėliau, negu 
niekados J

kių ten pasaulinių žinių per
teikimo. Juk, net vietos ang
liški ar prancūziški dienraš
čiai vos spėja paseKti televi
zijos ar radijo žinias. Lietu
viui lietuviškas laikraštis tu
ri būti reikalingas kaip lie
tuvių komunikacijos priemo
nė. Ankščiau ar vėliau mes 
sužinome apie lietuvius vi
suose pasaulio kraštuose, o 
mums kanadiečiams, ypač 
svarbu žinoti apie JAV-se 
esančius. Tad, nors didssnis 
dėmesys kreipiamas į mont- 
raliečius, lygiai taip pat "NL" 
laikraštis pasitarnauja ir ki
tose vietovėse gyvenantiems 
lietuviams. Šiuo metu ypač 
turi parodyti didesnį dėmesį 
m ontrealiečiai laikraščiui, 
nes "NL" Spaudos Bendrovės 
Valdyba (laikraščio leidėjas) 
skelbia akcininkų visuotinį 
susirinkimą, kuris įvyks 1982 
m. lapkričio 7 d.,sekma
dienį Auš ros Vartų pa
rapijos s ai ė j e (žiūr skel
bimą). Šia proga Valdyba , 
apsvarsčiusi laikraščio lei
dimo dabartinę padėtį, prie - 
jo išvados, kad montrealie- 
čiai lietuviai permažai verti
na bei kreipia dėmesį laik
raščio labui. Todėl į šį susi
rinkimą yra Kviečiami visi 
lietuviai iš Mo įtrealio ir apy
linkių, o ypač jaunesnės ge
neracijos žmonės. Čia bus 
vieta ir laikas išsiaiškinti , 
pasidalinti nuomonėmis netik 
su dabartine B-vės Valdyba, 
bet su visais akcininkais.

Susirinkime bus renkama 
nauja Bendrovės Vaidyba iš 
septynių asmenų. Todėl ma
loniai laukiami dalyviai su 
projektais ir pasiūlymais,

kurie pageidaujami sudarant 
valdybą.

Dabartinę vaidybą sudaro: 
pirmininkas Pr. Paukštaitis , 
vicepirm. J. Šiaučiulis, sek
retorius Aug. Mylė, iždinin
kas P. Klezas, direktoriai— 
J. Paškevičius, A. Žiūkas ir 
L- Girinis-Norvaiša.

Atkreipiate dėmesį ir akci
ninkai (šėrininkai), kurie ne
galėdami dalyvauti susirinki
me, prašomi prisiųsti įgalio
jimus dalyvaujančiam akci
ninkui susirinkime. Dalyvau
jančių susirinkime aKcijų 
skaičius su įgaliojimais įga
lina susirinkimo teisėtumą. 
(Įgaliojimo atkarpa talpina
ma laikraštyje). Tad iki pa
simatymo susirinkime.

Pr. Paukštaitis, 
"NL" Spaudos B-vės p-kas.

ARTĖJA NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ ' V '

L. K. MINDAUGO Šaulių 
Kuopa Montrealyje rengia 
nepriklausomos Lietuvos 
Kariuomenės Šventę LAP- . 
KRlČ’O mėn. 28 do, AUŠROS 
VAR.TTT Parapijos salėje su 
numatoma programa:
1-IŠKILMINGO S PAMALDOS, 
dalyvaujant organizacijoms 
su vėliavomis, 2-MI NĖ J7 MD 
AKTAS, su įdomia, nauju bū
du paruošta paskaita, -Jo 
Šiaučiulis, 3-MENINĖ DALIS, 
Montrealio Vyrų Oktetas , 
vado muz, A.Stankevičiaus,4 - 
KARŠTI PIETŪS-paruošti M. 
B„ Kasperavičių.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti!,

Kuopos Valdyba
Speak Up red,G.Urbonas ir NL talkininkas J askevi č i u s

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:

Term, indėlius 1 m......... 12.25 %
Certifikatus ..................... 12.5 %
Spec. Taupom, s—tas.. H»5 % 
Taupymo s—tas ..............10.5 %
su apdrauda iki $2.080 
Trumpalaikius indėliusl 1.5-12% 
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 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9 - 3 ——------

Ketvirtadieniais 12 - 8 6 - 8

Penktadieniais 12 -■ 6 12 - 6

Sekmad i en iai s 10:15- 12:30 —

Utawtczc
Kailių siuvėjas

Tel: 767-6183
• Didelis pasirinkimas paltų,
•Vasaros laika saugai imas (Storage) R
• Tot$ov ir rcinodeliuoi u 
»S<u/vwifpOr^uC>t^u

14 4& QUG ST Al. c X ANO AE 
SUI7E bGOA

MONTREAL, QUEBEC 
hja 2G6 Tfl 288-9646

M ember

Foto M.L.S.
SIST EM A

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

DR. J. MALIŠKA
DANTŲ gydytojas 

144 0 st. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
Namu.: 4 88-852 8

>■' i» ■ ■ " ................ ........................... .

DR. 4.0. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJ A.

14 10 G u J St.
Suite 11-12 Montreal P.Q.
Tel: 932-6662

Namų,: 737 — 968 1

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS 
BENDROVĖS VISUOTINAS AKCININKŲ 

SUSIRINKIMAS
Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės visuo
tinis akciniokų-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

1O. Susirinkimo uždarymas

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

8 psi.

Tel . Bus. 482-3460
Kės. 767-4690

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

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojam.i Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV n Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9 a. m Iki JO p. rn* 
Šeštadieniais: nuo 9 a. m- iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniais : nuo 10 a. m. iki 9: 3 0 p • nu
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7626 (Central St. Ville LaSalle, P. Q.
Tel: 3 6 6 -7 74 2 ir 365-0 505

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

ĮGALIOJIMAS

Aš,...........

įgyvenantis .B
Įpšiuo Įgalioja
pi

advokatas L mane atstovauti
ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. , B. c. u §1982

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

Turiu

Data

akcijas - Šerus.

Parašas

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

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. P.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T- 3 A 6
TEL. 72 7 -3 120 Komą 376 - 378 1

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės,, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r _a__* e i kj_°_J7_u_2._Į_9_45_[n,_

’’LITUI”
reikalinga TARNAUTOJA- 
JAS patalpų valymui. Dėl 
smulkesniu informacijų 
kreiptis į ”LITAJ’.

Tel.: 766-5827
VEDĖJAS

RENKU

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą lietuvišką medfioga.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

PONTIAC * BUICK • ASTRE

PASIKALBĖKITE . SU 
Menager’iu Leo G URS CK AS

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ, AUTOMOBILIUI

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI!
o MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS!
. UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!

PASINAUDOKITE !

LEONAS GURECKAS
SALES MENAGER

treat west 
automobile

mu montreal watt automobile

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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