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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
SEPTYNI MINISTERIAI 
PASITRAUKĖ IŠ KABINETO

Rene Levesque paskelbė, 
kad ateinančiuose provinci
niuose rinkimuose atslsky - 
rimo nuoKanados klausimas 
nebus iš naujo keliamas.

Ministerlų kabinete reak
cija buvo greita ir 5 minis - 
terlai protestuodami atsis
tatydino tuojau. Vėliau dar 2.

Mln.p-kas R. Levesque 
pareiškė,kad jokia vyriausy
bė negali Išsilaikyti visiems 
laikams, ir jo sprendimas , 
atsižvelgiant į pasikeitimus 
Ottawoje bei kitas aplinky - 
bes,esąs praktiškas ir tei
singas. ’’Mes vistiek/ir be 
atsiskyrimo klausimo/būsi- 
me gera ir produktinga vy
riausybė iki sekančių rinki
mų”, - pareiškė mln.p-kas. 
’’Yra didelis skaičius gabių 
asmenų vyriausybėje, kurie 
neturėjo būti progos būti ži
nomi, kaip.ministerial. Da
bar jie galės pasireikšti. Nė
ra blogai, kai keičiasi kabi
neto sudėtis, nes tai suteikia 
Įvairias galimybes atsinau
jinimui.

Kai kraštutiniai indepen- 
dentistai pradės realiau žiū
rėti Į viską, abi priešingos 
kabineto frakcijos ras 
kompromisą”.

Ateinantys rinkimai turi 
Įvykti vėliausiai už 17 mėne- 
diųj

Priešingi R. Levesque nu
tarimui tvirtina,kad suvere
numo reikalo atidėjimas rin
kimuose III-čią kartą iš ei
lės duos fatališką smūgį PQ 
partijos patikimumui.

PQ konvencija numatoma 
1985 m. sausio 19 d.

Min.pirmininkas oficialiai 
ir viešai pareiškė tik tai, ką 
jis jau kuris laikas suprato 
ir per matė-dabar Quebec’as 
be Ottawos sužlugtų. Jis ti
kįs, kad su laiku "Quebec’as 
Kontroliuos visą savo vysty
mąsi.

KANADOS VALSTYBINIŲ 
BENDROVIŲ VIRŠININKŲ 

ALGOS
Rinkiminės kampanijos 

metu Brian Mulroney buvo 
pažadėjęs apšviesti pasaulį , 
kokias algas lupa sau stam - 
biųjų Kanados valstybinių 
be ndr ovių-Petr o-Ca nada, A ir 
Canada, CBC ir 1.1, direkto
riai. Savo pažadą jie ištesė
jo ir tai,kas buvo uoliai sau
gojama paslaptyje, išėjo Į 
viešumą.Algelės nemenkos, 
ir atrodytų, jog pasiteisino 
konservatorių priekaištai li
beralų valdžiai, kad švaisto
mi valstybės pinigai. Augš- 
čiausias atlyginimas yra 
Petro-Canada valdytojo-# 425 
OOO Į metus. A ir - Canada 
direktorius susikala tarp 
$185.000 ir $ 21O.OOO.Gel- 
tonosios spaudos nepaken
čiamas Radib-Canada direk-

torius Pierre Juneau gauna 
tarp $97.000 ir $114.260.

Nežiūrint tokių nuo kojų 
verčiančių reveliacljų, kai 
žurnalistai užklausė Brian 
Mulroney , ar jis laikąs tą 
reiškinį ’’skandalingu”, jis 
uždraudė jiems skelbti, kad 
jis tomis algomis ’’pasibai - 
sėjęs”. Ir suprantama,ko - 
dėl. Žinovų nuomone, reikėtų 
visų pirma palyginti tuos at
lyginimus su privačių kom
panijų direktorių atlygini
mais. Tada paaiškėtų, kad 
pav., Air-Canada algelė a- 
nalptol nedidesnė, jei neroa - 
žeshė už tokiųDelta A irlines, 
Eastern-Airlines ir panašių 
direktorių atlyginimais. Pa
našiai tektų elgtis ir Radio- 
Canada/CBC/atveju. Vėl rei
kėtų peržvelgti, kiek uždirba 
CTV arTVA direktoriai. Ka
nados banko valdytojo alga 
tuo tarpu yra nepateisinamai 
maža.

S kandalingesniu reiškiniu 
yra tai, kad tais atvejais,kai 
direktorių pavaduotojom yra 
moterys, jų algos yra perpus 
ar trečdaliu mažesnės. Bū
dinga, kad spauda nesiteikė 
paaiškinti ar ir kokie yra 
išskaitymai asmeniniam 
mokesčiam. Jei nieko neat- 
skaitoma,tada,žinoma, skan
dalas.

Quebec’o provincijos pa
našių bendrovių/Regie/ di
rektorių algos nuo to laiko, 
kai priimtas Įstatymas Bill 
65, lengvai sužinomos.Radio 
Canada žinių komentatoriai 
jas paskelbė. Išskyrus Hyd
ro-Quebec, tos algos laikosi 
maždaug tarp 80.000 ir 
100.000 skalėj.Montrealio 
miestas savo augštų parei - 
gūnų algas laiko paslaptyje .

SOVIETINIS ŽEMĖS ŪKIS 
VĖL METASI I AVANTIŪRAS

Užsienio diplomatai Mask
voje praneša,kad Černenko 
ir jo padėjėjai linkę mestis 
Į didelius planus nusausinti 
ir pravesti irigaciją stam
biuose Rusijos,Centrinės A- 
zijos, Sibiro ir Ukrainos 
plotuose. Vienu iš”genia - 
liausiu" sumanymų yra at
gręžti Obės ir Irtyšo upių 
kryptį, kad jos lietųsi į pie
tus ir drėkintų Aralu jūros 
tyrlaukius. Taip būtų galima 
pakelti iki 48 milijonų hek
tarų ariamos žemės plotus.

Visa tai primena užsienie
čiams didingas Chruščevo 
bei Brežnevo plėšinių uto
pijas. Vakarams yra žinoma, 
kad tų planų Įgyvendinimas 
/apie tai buvo rašyta ”NL/ 
pasibaigė stambiom ekologi
nėmis katastrofomis. Moks
lininkai būgštauja, kad su
manymas apsukti upių tėkmę 
Į pietus iššauks netikėtas, 
neįspėjamas permainas šiau
rėje. Būdinga, kad tie planai 
priskiriami Černenkai. Kai

jie buvo svarstomi, Michail 
Gorbačiov’as, kuris rūpinasi 
žemės ūkiu, negavo balso par 
sisakyti.

Girdėta per radijo stotį 
Erevane:

Klausimas A r gali dramb
lys patrukti?

Atsakymas:Gali, jei Įsaky
si jam pakelti sovietų žemės
ūkį.
MASINIS VAIKŲ GROBIMAS

Tūkstančiai afganų vaikų 
bus išvežti Į Sovietų Sąjun
gos centrinę Aziją dešimčiai 
metų "perauklėjimui”.

Kabulo aerodrome ver
kiančios motinos išlydėjo
pirmąją 87O-ties vaikų siun
tą. Štai sovietinė laisvė ir 
ir moterų lygybė. Jos tik dar 
verkti tegali.

PRANEŠA ELTA

• Amerikos valstybių orga
nizacijos OAS savo 14-toje 
asamblėjoje paskelbė rezo
liuciją, kuria pritaria Konta- 
doros grupės pastangoms 
tvarkyti Įtempimus Centri
nėje Amerikoje kompromi
sais ir derybomis.Apsvars
tė narkotikų prekybos,bena
mių vaikų, teritorinių ginčų

vicepirmininkė- dr. Janina RĖKLAITIENĖ /W. Lafay
ette, Ind./, kalbininkė;

sekretorius - dr. Jurgis GIMBUTAS /Arlington’Mass, 
inžinierius, kraštotyrininkas;

iždininkas - dr.Romas Misiūnas /New York, NY/, Is
torikas;

narys - dr.Algis Norvilas /Chicago/, psichologas.
Dabartinis Instituto prezidiumas, kuriam nuo 1981 m. 

vadovavo dr.Rimvydas Šilbajoris, šiuo metu perduoda 
pareigas naujai išrinktai vadovybei.

problemas.
Šios problemos seniai eg— , LITUANISTIKOS INSTITUTĄ, sudaro apie 140 lietu— 

zistavo ir tik teroristiniai mokslininkų, gyvenančių JAV, Kanadoje ir kituose va- 
veiksmai iš kairiųjų ir deši- karų pasaulio kraštuose. Šalia individualaus narių moks- 
niųjų kraštutinių privedė prie Hnfo darbo Instituto veikla pasižymi bendrais projektais, 
neramumų, kurie reikalauja 
neatidėliotino darbo iš
spręsti problemas.

konferencijomis ir mokslo darbų leidimu. Ateinantis Li
tuanistikos Instituto suvažiavimas numatomas 1985 m. 
Chicagoje, Mokslo ir Kūrybos simpoziumo metu.

P.Amerikos valstybės yra 
prasiskolinusios užsienie
čiams milžiniška suma - 
350 bil. dolerių.

SOVIETŲ SĄJUNGOS TEISMAS IR JAUNIMO EKSKURSIJA 

Į SKANDINAVIJĄ^
HELSINKIO AKTO dešimtmečio sukakties proga,VLI- 

K’asį.susitaręs su Pabaltiečių Pasauline Santalka /PPS/, 
ruošia viešą S ovietų S ąjungos teismą Kopenhagoje ir 
’’Taikos ir Laisvės” ekskursiją Baltijos jūra. Šie Įvykiai 
siekia atkreipti Europos ir pasaulio visuomenės dėmesį Į 
neteisėtą Lietuvos, Latvijos bei Estijos okupaciją ir pa - 
brėžti brutalius Sovietų nusikaltimus ir Žmogaus bei tau
tų Teisių pažeidimus šiose valstybėse.

Sovietų Sąjungos teismas prasidės 1985 m.LIEPOS 
23 d. .pristatant teisėjų kolegijai,kurf bus sudaryta iš ži
nomų Europos ir Amerikos valstybininkų, kaltinamąją me
džiagą. Antrą teismo dieną vyks liudininkų apklausinėj! - 
mai, o LIEPOS 25 d. - teismo baigmės posėdžiai.

Lygiagrečiai su šiuo įvykiu yra rūpinamasi gausiu pa- 
baltiečių dalyvavimu teisme ir Helsinkio Akto sukakties

I
JAV LB KULTŪROS TARYBOS

RADIJO KONKURSAI

REPORTAŽO KONKURSAS
Tema: laisva apie lietuvišką Įvykį, organizaciją, asme
nį.
Laikas: neribotas, netrumpesnis kaip 15 minučių.
Premijos: I-ji- 200 dol., H-jl - 1OO dol.

Gali dalyvauti visi radijo darbuotojai,bet,kiekvienas 
tik su vienu reportažu.

PROGINĖS PROGRAMOS KONKURSAS
Tema: Lietuvos, lietuvių tautos ar lietuvio asmens is
torinė ar kultūrinė proga.
Laikas: neribotas, bet netrumpesnis kaip 25 minutės.

Proginė programa turi būti paskelbta per radiją tarp 
1984 metų sausio 1 ir gruodžio 31 .

Gali dalyvauti visos JAV lietuvių radijo programos, 
bet tik su viena progine programa.

Premijos: I-oji - 500 dol, II-ji- 200 dol.
Premijų mecenatas - Lietuvių Fondas.
Premijų vertinimo komisija bus paskelbta vėliau.
Konkursui skirtas juostas arba kasetes siųsti adresu: 

Juozas STEMPUŽIS, 4249 Lambert Rd. .CLEVELAND, Ohio 
4421.

minėjimuose. "Taikos ir Laisvės" ekskursijos tikslas yra 
parodyti pasauliui, kad Pabaltijo laisvės klausimas nėra 
akademiškas, nes be laisvės nėra galima taika. Norima 
parodyti, kad šis tikslas yra remiamas visų pabaltiečių 
pasaulyje. Ekskursijos dalyviai bus raginami stebėti So
vietų Sąjungos teismą. Po jo,liepos 26 d.pradedamoje eks
kursijoje laivu jie sieks Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa
kraščius /laikantis tarptautinių ribų/. Laivas sustos Hel
sinkyje, kuriame yra planuojama dalyvauti Helsinkio Akto 
dešimtmečio minėjime. Iš Helsinkio laivas grįš į Stock - 
holmą liepos 29 d, .kuriame bus susipažinta su pabaltie- 
čiais Švedijoje. Ekskursijos darbotvarkėje yra pabaltiečių 
laisvės ryžto demonstracijos trijose Europos sostinėse , 
tarptautinis bendravimas, politinės ir kultūrinės diskusi
jos, pasirodymai ir pramogos/turizmas.

Pabaltiečių "Taikos ir Laisvės" ekskursiją ruošia iš 
trijų pabaltiečių atstovų sudarytas komitetas, kuris dirbs 
PSS priežiūroje. Teismo Kopenhagoje ir ekskursijos rei
kalus derina lietuviu vardu VLIKo vicepirm. inž. L.Gri - 
nius.

Šie abu Įvykiai yra istoriniai svarbūs, nes jais Euro
poje viešai pabrėžiama Pabaltijo valstybių nepriklausomy
bė ir S ovietų okupacijos Pabaltyje neteisėtumas. Įvykių 
proga yra planuojama kreiptis Į S kandinavijos valstybių 
vyriausybes, parlamentarus Ir laikraštininkus, siekiant pa
reiškimų dėl okupacijos neteisėtumo. /Kiek jie išdrĮs tai 
padaryti- parodys praktika. Nebūkime perdaug optimistai. 
Red./.

Visuomenė ir organizacijos yra prašomos šiuos Įvykius 
dosniai paremti šiam tikslui skirtomis aukomis Tautos 
Fondui, P. O. Box 21073, Woodhaven, N.Y. ,11421 /arba per 
TF kraštų įgaliotinius/. Ekskursijos dalyvių registraciją 
su $ 50 rankpinigių prašome siųsti VLIKo adresu, 1611 Con
necticut Ave., N.W. .Suite 2, Washington,D.C. 20008.

NAUJA LITUANISTIKOS INSTITUTO VADOVYBĖ

Gavimo data: 1985 m. sausio 31.
JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS KULTŪROS

'taryba

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS LITERATŪROS PREMIJA

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos Kultū
ros Tarybai pasiūlius, 1980 metais Įsteigtoji 3000 dol. 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS Literatūros premija 1984 m. 
skiriama už lietuvių išeivijos grožinę kūrybą, išleistą 1984 
metais, arba už bet kada parašytus rankraščius. Tebega
lioja praėjusiais metais skelbtos taisyklės bei sąlygos. 
Pirma. Premija skiriama, atsižvelgiant tik Į svars
tomojo kūrinio meninę vertę. Jei nebūtų gauta premijuo- 
tino veikalo, vertinimo komisija pasiūlys Kultūros Tary
bai tris išeivijos rašytojus, premijuotinus už bendrąjį Į- 
našą Į grožinę lietuvių literatūrą. Vienam iš jų Kultūros 
Taryba, susitarusi su vertinimo komisija, skirtų 1984 me
tų premiją.
Azn t r a. Premijai veikalus atsiųsti paskutinė data- 1984 
metų gruodžio 31 .
Trečia. Premijai veikalai siunčiami Kultūros vicepir
mininko adresu: Viktoras Mariūnas, 1994 Beverly Hills dr., 
Richmond Hts, Ohio 44143,tel:/l-216/481-4534.

Apie gautus rankraščius bus pranešta siuntėjams.Už 
paštuose užkliuvusias ar dingusias siuntas Kultūros Ta
ryba neatsako. Spaudinius siųsti tik paprasta siunta, ne - 
reikalaujančia gavėjo parašo.
Ketvirta. Rankraščių pakanka atsiųsti po vieną nuo
rašą. Jie bus grąžinami. Knygų atsiunčiama po penkias . 
Pageidautina, kad rankraščiai būtų rašyti mašinėle. Bet 
bus priimami ir lengvai išskaitomi ranka rašyti kūriniai. 
Nebus svarstomi slapyvardžiais pasirašyti kūriniai.- 
P e n k t a. Prie siuntos pridedama autoriaus pavardė, 
adresas ir telefono numeris.
Š e š t a. Vertinimo komisijos sudėtis bus paskelbta vė
liau.

LITUANISTIKOS INSTITUTO nariai korespondenci- 
niu būdu išrinko Instituto prezidiumą trejų metų kadenci
jai.

Naująjį LI prezidiumą sudaro: pirmininkas - prof. Br. 
VAŠKELIS /Chicago/,literatūros kritikas,Lituanistikos 
Katedros vedėjas;

Pastabos. Premiją laimėjusio rankraščio autorius 
galės tartis su Kultūros Taryba dėl jo išleidimo.

1985 metų Lietuvių Bendruomenės literatūros premi
ja bus skiriama už lituanistinės tematikos mokslo veikalą 
išleistą 1983-1984 ar 1985 metais, arba už bet kada para
šytus rankraščius.
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyqutd au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P .S. B endradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS:

L K.B Kronika Nr. 64
MŪSŲ KALINIAI

Vilnius, 1984 m. liepos 9-22 d.d. Gintautas IEŠMAN 
TAS atsidūrė Vilniaus saugume. Buvo tardomi taip pat 
jo žmona ir sūnus. Susidaro įspūdis, kad jį norima ap
šaukti psichiniu ligoniu ir tuo būdu palaužti jo dvasią. Tai 
ištisa grandis psichologinio teroro, kurio kulminacija bu
vo 1982 m. gruodžio 14-31 d. d. Tada kaliniai, kaip visada, 
atžymėjo politkalinio dieną, paskelbdami visos dienos ba
do streiką. Iešmantas asmeniškai paskelbė bado streiką, 
protestuodamas, kad jam neleidžiama kurti ir sulaikė jo 
pareiškimą adresuotą TSRS generaliniam prokurorui, ku
riame jis reikalavo peržiūrėti jo bylą, motyvuodamas , 
kad yra neteisingai nuteistas.

Administracija jam leido išbadanti 1O dienų, po to 
prievarta pamaitino ir visai išsekusiam liepė valyti 
sniegą nuo stogo, esant -50 laipsnių šalčiui.

Povilą PEČELIŪNĄ, už dalyvavimą bado streike poli
tinio kalinio dienoje ir reikalavimą viršvalandžių kompen
sacijos, uždarė į karcerį, kur Išbuvo 1O parų. Buvo ypač 
šaltas oras ,siautė skersvėjai ir nedavė valgyti... Kar - 
ceryje praėjo šv. Kalėdos, Nauji Metai iš iš jo tiesiai iš
vežė į tremtį. P. Pečeliūnas kelyje- etape Išbuvo pus
antro mėnesio.

Prieš karcerį, P. Pečeliūnas gulėjo ligoninėje, sirgo 
stipriu radikulitu.. Jauneslojo leitenanto Volkovo įsaky
mu gyd. Pomariovas įrašė Pečeliūną kaip jau pasvelkusį^"*“' 
ir galintį etapu vykti į tremtį.

Šiuo metu tremtyje P. Pečeliūno sveikata dideliame 
pavojuje: deguonies trūkumas /35 procentai/ ir labai pa
laužta sveikata.

MAGADANAS. Iš užsienio į Magadano įvairias įstai
gas plaukia pareiškimai, kuriuos pasirašo kongresmanai 
ir kiti žymūs veikėjai, reikalaudami palengvinti Antano 
TERLECKO Ttremties sąlygas.

Paskutiniu metu A. Terleckas gavo atskirą kambarį 
bendrabutyje ir dirba šaltkalviu. Nuotaika, nežiūrint nu
silpusios sveikatos, gera, giedri. Atvažiavę iš Magada
no kagėbistai ir pamatę pas A. Terlecką pakabintus reli
ginius paveikslus, paklausė jo, ar tiki? ’’Tikiu’, - tarė 
Terleckas, - jei netikėčiau, gyvenimas būtų beprasmis.”

Čekistai elgėsi labai mandagiai, neužgauliojo, nesi
tyčiojo.

A. Terlecko tremties adresas: 686420 Magadanskaja 
obl. Omsukčansklj r-jon., p. Industrialnij do vostriebo- 
vanija, Terleckas Antanas, Prano.

MORDOVIJA. Turimomis žiniomis Mordavijos lageryje 
kalinamas doc. Vytautas SKUODIS, pareiškimu kreipėsi 
į tarybinę vyriausybę, kuriame nurodė, kad protestuoda - 
mas prieš nelyglateisę Bažnyčios padėtį ir kunigų kalini - 
mą pastoviai vieną savaitės dieną badaus.

ŠIAULIAI. 1984 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje pas Me
čislovą JUREVIČIŲ, gyvenantį Šiauliuose, Spindulio 6-10 
atvyko rajono milicijos pavaduotojas. Iį priekaištą, kodėl 
M. Jurevičius niekur nedirba, buvęs kalinys paaiškino, 
kad tai, tikriausiai, nesusipratimas, kadangi jis dirba L. 
T.S.R. melioracijos ir vandens ūkio administracijos 
Šiaulių sausinimo sistemų valdyboje. Inspektorius parodė 
blankus, kur pažymėta, kad pilietis M. Jurevičius niekur 
nedirba, ir liepė jam rašyti pasiaiškinimą. M. Jurevi - 
člus atsisakė rašyti pasiaiškinimą ir pasiūlė inspektroiui 
pirma pasiskambinti į jo darbovietę ir tiksliai susižinoti- 
dirba jis, ar ne. Į inspektoriaus klausimą, už ką buvo 
teistas, ro. Jurevičius atsakė, jog už tai, kad mylėjo 
Lietuvą ir Tėvynę.

Palauk, valdove, neskubėki -
Pirmiau taika su savimi ir su savais, 
Pirmiau su saule, su žeme kalbėki, 
Su debesiu, su plaukiančiais javais, 
Su savo širdimi, su mūsų menkumu - 
Ir jauski, kaip ramu...
Pažvelk-
Žvaigždynais rėdosi dangaus pašlaitės, 
Ir tulpių taurės sklidinos rasų... 
Kas ten kalnely? Negi Donelaitis 
Pakilęs klausas pavasario garsų?... 
/K.Bradūnas, i "Pokalbiai su Karalium’’/
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PLB Pirmininko V. Kamanto 
Pranešimas Kanados Krašto

Tarybai
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO TA

RYBOS suvažiavime Toronte 1984 m. spalio 13 d. PLB p- 
kas Vytautas Karoantas padarė platoką pranešimą apie vyk 
domus darbus ir projektus. Toliau atpasakojama pagrindi
nės pranešimo mintys.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė siekia jungti visus lie
tuvius už Lietuvos ribų bendrų tautinių tikslų pagrindu.Vei- 
kia 19 Kraštų Bendruomenių.

PLB formaliai įsteigta 1949 ro.,bet pasaulinės bend - 
ruomenės idėja buvo pradėta vykdyti 1938 m,,K a u n e , 
kai įsteigta ’’Draugija Užsienio Lietuviams Remti”. Ji se
kė 1935 m. įvykusį pirmąjį pasaulio lietuvių kongresą Kau
ne.

PLB pagrindiniai tikslai yra padėti atgauti laisvę ne
priklausomai Lietuvai, o savo pačių tarpe ugdyti, palaiky
ti tautinį sąmoningumą, kultūrą ir tą visa pratęsti. Tarp 
PLBkonstltucljos nurodytų valdybos darbų yra Bendruome
nės atstovavimas, atskirų kraštų Bendruomenių veiklos de
rinimas, Seimo nutarimo vykdymas, kurių paskutiniame 
Seime padaryta 54. Jie vykdomi atskirų sričių pareigūnų
ir sudarytų komisijų.

Labai svarbu informuotis ir informuoti apie lietuvių 
padėtį ir veiklą. Daugelis ryšių palaikoma asmeniniu da
lyvavimu JAV ir Kanados krašto tarybų suvažiavimuose; 
šiais metais Europoje lankytasi jų studijų savaitėje ir Eu
ropos Bendruomenių valdybų suvažiavimuos

Š veicarijoje LB p-kas Narcizas Prielaida su
darė sąlygas pasimatyti su Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus direktoriumi Jean de Courten ir išsiaiškinta, 
kad Internuotas Sovietų Sąjungos kareivis lietuvis Rimas 
Burba 1984.11.22 turėjo apsispręsti ar norės pasilikti Va
karuose, ar grįš į Sovietų Sąjungą. Jis yra buvęs afga - 
nistaniečių belaisvis. Iki šiol tokie 5 internuoti belaisviai 
/ne lietuviai/ buvo paleisti, ir du iš jų nutarė pasilikti 
Vakaruose, o trys grįžo į Sovietų Sąjungą.

Šią vasarą Pietų Aroerikoje vyko Lietuvių Bendruo - 
menės kongresas ir ten lankėsi PLB vicepirmininkė kul
tūros reikalams Milda Lenkauskienė. Ateinančią 
žiemą Australijoje bus Lietuvių Dienos ir suvažiavimas, 
ir PLB valdybos atstovai nuvyks. Keliaujame daug, bet 
didžiumą išlaidų padengiama asmeninėmis lėšomis, tik 
tolimesnėms kelionėms parūpinama lėktuvo bilietas.

Neseniai Dainavoje vyko PLB,KLB,JAV LB ir PLJS 
pasitarimai, kur pasikeista daug informacijų apie veiklą 
ir ateities planus. PLB kas 3 mėnesiai siunčia Be ndraraš- 
tį visų valdybų pirmininkams ir spaudai. Patiriame, kad 
dažnai mūsų žinios nepasiekia kitų valdybos narių ir ki - 
tų institucijų. Tai rodo, kad asmeniški ryšiai yra labai 
svarbūs.

Š vietimas yra Ypatingai svarbi sritis, ir PLB 
kreipia jam daug dėmesio . Dainavoje svarstyta ir prob
lemos, surištos su dabartinio švietimo padėtimi. Esamą 
sistemą po 30 metų reikia keisti, reikia apsispręsti-ko
kie dabar turi būti švietimo tikslai ?. Nepakanka mokyti 
kalbos, istorijos, geografijos- reikia įdiegti lietuvybę, kad 
jaunimas turėtų meilės lietuviškiems reikalams. Jauni - 
mas yra gimęs ir užaugęs jau kitame krašte, ne Lietuvoje 
todėl jo galvosena yra skirtinga negu vyresniųjų.

Švietimo Komisijos p-kė B. J asaitienė rūpina
si aprūpinti vadovėliais ir mokymo medžiaga bei priemo
nėmis P.Amerikos kraštus ir Europą,kur mokymas vyks
ta šeimoje. Tik JAV,Kanadoje ir Australijoje turime mo
kyklų sistemą. Stiprus švietimo šaltinis yra Vakarų Vo
kietija, kur turime lietuvišką gimnaziją, vienintelę pasau
lyje. Ji yra pasaulio lietuvių gimnazija, ją remiame,pa
rūpiname paramą moksleiviams iš P.Amerikos.

Gaisras apnaikino bendrabutį, bet jau statomas nau
jas, iš tikrųjų, kuris jau ir anksčiau buvo planuotas sta - 
tyti. V.Vokietijos vyriausybė paskyrė 3,000,000 mar
kių statybai, o 500,000 markių /apie $200.000/ turi 
būti parūpinta lietuvių. Mokinių skaičius didėja;dabar y- 
ra 78,pernai buvo 60. Gimnazijos direktorius Šmitas yra 
jos buvęs abiturientas. Nuo 1985.1.1 Gimnazijos mokyto
jai gaus pilnas algas,kaip kad ir vokiečių gimnazijų mo - 
kytojai. Tai didelė finansinė parama, nes mokytojai bus 
pilnai apmokami. V. Vokietijos parlamentas užtikrino pa
ramą Gimnazijai kaipo savotišką kompensaciją už buvu - 
sios karo metu ’vyriausybės žygius, sukėlusius lietuvių iš- 
vietinimą.

Ši Gimnazija yra gera privatinė gimnazija,kurioje 
galima išmokti lietuvių, vokiečių ir anglų kalbų/pastaroji 
yra mokslo programos dalis/ ir galės pamatyti Europą. 
Mokslas yra nemokamas, reikia mokėti tik už pragyveni
mą. Todėl labai rekomenduojame siųsti vaikus į Vasario 
16 Gimnaziją. PLB p-kas ir šįmet aplankė Gimnaziją,ir 
ji jam paliko labai gerą įspūdį. Ten ne tik mokoma,bet ir 
auklėjama tautiškai.

Lituanistikos Katedra
Lituanistikos Katedra, kurios steigimas buvo nutartas 

VI Seimo Toronte 1978 m., jau pradėjo veikti Chicagos Il
linois Universitete. Jai vadovauja prof.dr. Bronius Vaš
keli s,baigęs Toronto Universitetą B.A. ir M.A. laips
niais. Daktaro laipsnį įsigijo Amerikoje, kur vėliau ir pro
fesoriavo. Toronte jis buvo lietuvių studentų sąjungos p- 
kas, skautų vadovas ir I-sios PLB valdybos, vadovauja - 
mos J. Matulionio ir J.Sungailos, narys.

Jau trys asmenys siekia aukštesnių akademinių laips
nių: Jakiroavičiūtė ir Duročlūtė- magistro ir Danutė Ra - 
čiūnaitė- Ph.D. Yra ir daugiau kandidatų. JAV Lietuvių 
Fondas duoda stipendijas. Žemesnių kursų dėstymas tę
siamas prcf.dr.V.K elertienėsir asistentės D.R a- 
čiū n a i t ė s; anksčiau dėstė prof. M.S aulaitytė-S tankus

Lituanistikos Katedra bus lituanistinis centras, kuris

VYTAUTO KAMANTO, Pasaulio Lietuviu Bendruomenės 
pirmininko pranešimas Kanados Krašto Tarybai. Torontel984.X. 13 

Nuotr. J.V. Danio

galės leisti knygas universiteto vardu /kas duoda knygoms 
daugiau akademinės vertės/. Prof. Br.Vaškelis yra nu - 
matęs praplėsti lietuvišką biblioteką, ruošti lituanistinius 
seminarus, vasaros kursus.

Universitetas ’’Slavų Departamento” vardą pakeitė į 
’’Slavų ir Baltų” departamentą,pabrėždamas platesnę de
partamento apimtį. Didesnių sumų aukotojus Universite
tas įrašys į steigėjų garbės lentą.

Per pirmus dvejus metus įmokėta $300.000, ir dar 
per sekančius trejus metus reikės įmokėti $300.000, po 
$100.000 kasmet. Universitetas prideda $150.000.

Didžiausia dalis aukų yra iš JAV; Kanados aukos pa
siekė $ 21.000 sumą. Didesnės aukos iš Kanados - 
$ 5.000 Kanados Lietuvių Fondas, $3.000 a.a.tėvo Mar- 
celiaus S ragio ir a. a. dėdės kun. Felikso S ragio atmini - 
mui - Darija Sragytė-Viskantienė, Victoria,B.C., $2.OOC 
Jurgis Strazdas; po $1.000 Danutė ir Vladas Šaltmiral, 
Ilona Grąžyt ė-Maziliauskienė, N. N. iš Missi ssaugos, Pri
sikėlimo Parapijos Taryba, Dr. J. ir M.ūeckai,a.a.Stasio 
Vydroanto palikimas, J.V.Danys.

Kultūrinių Reikalų Srityje remiama BA- 
TUN, kurį sudaro lietuvių, latvių, "ir estų atstovai, ir ku
rio pagrindinis darbas yra nuolatos teikti informaciją Junf» 
tlnių Tautų New Yorke nariams-valstybėms, sutartinai ra
šyti raštus memorandumus Baltijos valstybių ir Žmogaus 
Teisių reikalais. Remiama Lietuvių Informacijos Centras 
Brooklyne, kuriam vadovauja kun.K.Pugevičius.

Europoje turime atstovus per Bendruomenes. Šveica
rijoje yra nuolatinis atstovas sekti Jungtinių Tautų Žroo - 
gaus Teisių metines konferencijas ir tiekti informaciją Eu
ropos spaudai. Visuomeninių Reikalų Komisija rūpinasi 
bendrais visiems kraštams ir specialiais klausimais.

Santykiai Su VLI K’u
VI Seimo diicagoje metu PLB ir VLIK’o pirmininkai 

pasirašė susitarimą lygiateisiškumo dvasioje tartis dėl 
Lietuvos laisvinimo veiklos derinimo. S udaryta komisija 
po 3 asmenis iš kiekvienos pusės pasiūlymams dėl santy
kių Išlyginimo ir bendros veiklos derinimo.

i-
Pereitų metų gruodžio mėn. komisija susitarė ir pa-1 

siūlė priimti 6 punktus, kuriuos PLB valdyba patvirtino 
1984 m. sausio 23 d. ir patvirtinimą paskelbė PLB Bend- 
rarąštyje Nr. 3,1984. U. 15 d. .kuris buvo išsiuntinėtas val
dybų pirmininkams ir spaudai. Dėl tolimesnių susitarimo 
punktų susirašinėjimas vyksta tarp komisijų p-kų Algi - 
manto G e č i o /PLB/ ir Liūto Griniaus /V LIKA S/, 
kurie netrukus susitinka tolimesniems pasitarimams.Pir- 
mininkai - V.K aro a n t as ir K. Bobelis yra susi-, 
tikę ir tarėsi Tautinių Šokių Šventės,Kaziroierinio Kong
reso ir vysk. P. Baltakio šventinimo progomis. Paskuti - 
niu atveju vyko ilgesnis pasitarimas su JAV LB ir ALTos 
atstovais dėl reagavimo į OS I kaltinimus ir nutarta, kad 
pagrindinį darbą atliks JAV LB ir ALTa ,VLIKas ir PLB 
rūpinsis tais reikalais, kurie liestų ir kitus kraštus.

Kitų metų rudenį numatoma šaukti visų veiksnių kon
ferencija panašiais pagrindais, kaip kad buvo White Plains 
konferencija. Pries’ tai bus PLB ir VLIKo valdybų.pasita
rimai programai sudaryti.

Jaunimo Kongresas vyks Australijoje 1987/88 
metais. Australijos LJ Sąjunga jau sparčiai ruošiasi.Rei
kia padėti jaunimo kongresų organizatoriams, nes tokie 
kongresai daug padeda išlaikyti lietuvybei. Kanados Jau
nimo S ąjungos nariai labai aktyviai yra prisidėję prie vi
sų kongresų ir dabar matome, kad tų rengėjų dalis yra 
Bendruomenės valdyboje ar Krašto Taryboje. Kaip jau 
minėta, Vasario 16 Gimnazijos direktorius buvo ir akty
vus kongresų dalyvis ir rengėjas.

SPORTUI kreipiamas didelis dėmesys; valdyboje y- 
ra specialus narys šiems reikalams; prisidėta ir prie 
Laisvės Olimpiados Toronte.

ŽURNALAS "PASAULIO LIETUVIS" Iš prenumeratų 
negali išsiversti. Kanadai nustatyta prenumerata yra $15, 
bet savikaina, įskaitant pašto išlaidas yra $ 16, 50., todėl 
ir prašomos aukos žurnalui paremti.

II PASAULIO LIETUVIU DIENOS pasibaigė su $30.000 
pelnu; pajamų buvo $664,000, o išlaidų $634,000.Apys
kaitos jau seniai padarytos, bet Kontrolės Komisija dar 
nepabaigė savo tikrinimų.

S ekantisVH PASAULIO LIETUVIU SEIMAS su
tarta šaukti TORONTE^ 1987 m.,bet dar nežinoma,ar kar
tu bus ir Pasaulio Lietuvių Dienos. J. V.Dns .

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PIRMASIS SKRYDIS NUO ATLANTO IKI PACIFIKO
1911 ro. lakūnas Calbright Perry Rodgers, pirmasis 

■skrido iš Sheepshead Bay, Long Island J Long Beach’Ca - 
lifornia. Lėktuvas krito apie tuziną kartų, buvo vis iš nau
jo sutaisomas ir kelionė tęsiama', kuri truko 84 dienas.

Lakūnas Rodgers buvo aukšto ūgio smarkuolis, mėgo 
pradėti skraidymą su cigaru dantyse.

Jo skridimą finansavo Vin Fię minkštų gėrimų kom
panija ir lėktuvas,gamintas lėktuvų išradėjų brolių Wright 
kurie ir apmokė lakūną.

Skrisdamas, jis sekė geležinkelio linijas. S pedalus 
traukinys sekė tuo pačiu keliu, traukiniu važiavo Rodgers 
šeima, mechanikų grupė, veždamiesi lėktuvo dalis pakai
talui ir vieną visai naują lėktuvą.

Skrendant Įvyko 5 didesnės avarijos ir eilė smul
kesnių nusileidžiant. Iš originalaus lėktuvo, pasiekus Long 
Beach, buvo likę tik vairas ir maža dalis vieno sparno . 
Visa kita buvo atatinkamomis dalimis primontuota.

Dešimtys tūkstančių žmonių jį sutikdavo, kur tik jis 
nusileisdavo ir keldavo ovacijas narsiam pilotui.

Sustojus Muskogęe’Oklahoma valstijoje,vietos laik - 
raščiai rašė, kad tiems, kurie matė jį išlipantį iš lįktuvo, 
atrodė, kad jie pamatė pasiuntinį iš Marso.

Kai viskas gerai sekėsi- pilotas buvo labai pakilioje 
nuotaikoje: ”Aš atsiradau virš oro srovių ir skridau grei
čiau už vėją; motoras ūžė-dainavo mielą dainą. Užside
giau naują cigarą ir leidausi tolyn”, - pasakojo jis.

Pakelyje, nepabaidomas pilotas pakliuvo į audros sū
kurį Ir pirmasis papasakojo apie tal:”S taiga aš pakliuvau į 
elektrinius geležies spąstus. Ledo kruša kirto į veidą.Bu
vo labai šalta, vieniša. Atsikvėpiau lengviau pralėkdamas 
debesio kraštu Ir pamatęs rūkais apklotą žemę po savim”.

Į Pasadeną,Calif.,Rodgers pirminį tikslą jis atskri
do po 49 dienų. S krendant, ore jis išbuvo tik 3 dienas,1O 
valandų ir 4 minutes. Jis tačiau troško perskristi konti
nentą Ir pasiekti Pacific vandenyną.

Reikėjo dar 35 dienų, nes pakelyje labai nesisekė. Jis, 
gedimui praaidėjus,bandė nusileisti, atsimušė į suartą 
lauką, susilaužė kojos riešą ir turėjo būti mėnesį laiko 
ligoninėje.

Daugiau kaip 50.000 žmonių pasitiko Rodgers ant 
Long Beach kranto jį sveikindami, kai jis dar viena koja 
gipse, išlipo,laimingai nusileidęs.

Ironiškas buvo jo likimas- už 4 mėnesių Rodgers mi
rė, kitam lėktuvui sudužus.

Piloto šeimoje buvo daugiau herojų.Vienas jų žino - 
roaS ekspeditorius Matthew Rodger s./Paruošė Plunksna/ 
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NUO BEGALO DIDELIO IKI BEGALO MAŽO

Jei paimsime obuolį ir jį perpjausime pusiau, tai tas 
dvi dalis vėl bus galima pusiau pjauti, sekančias vėl ir 
taip be gdlo. Žinoma, po kokio dešimties pjovimų papras
tu peiliu pjaustyti negalėsime, bet tam yra išrasti a-

HOMO SOVIETICUS
SKAITYMĖLIAI APIE TARYBINIO ŽMOGAUS PSICHOLOGIJĄ

7.
Dėka visų tų dalykų, mano žmonos motina galėjo pra

leisti su mumis mėnesį atostogų Prancūzijoje. Tai buvo 
prieš pusantrų metų nuo to laiko, kai mes patys iškeliavo
me į Sovietų Sąjungą. Suprantama, kad duktė stengėsi jai 
parodyti visus gyvenimo Pranzūzijoje aspektus, ar tai bū
tų mitybos, buto, ar pramogų srityse. Moterėlė atrodė 
sužavėta, matydama kad jos dukrelės gyvenimo sąlygos to
li gražu neatatiko to "gyvenimo pragaro" vaizdo, kurį ji
nai buvo sau susikūrusi vaizduotėj. Tačiau, kai mes pasi
matėme iš naujo, šiuokart jos tėviškėj, mūsų laukė staig
mena. Mes prisiminėm jos svečiavlmosi pas mus dienas, 
kai staiga ji mus pritrenkė savo pastaba?

,rTai tiesa, kad prancūzų krautuvėse yra daug prekių, 
bet viskas ten balsiausiai brangu. Tarp kitko aiškiai ma - 
tosi, kad žmonės neįstengia nieko nusipirkti, ten niekad nė 
ra eilių. .. "

Iš to akivaizdu, kad būtina, bent minimaliai, reikalau
ti, kad tarybinių žmonių kelionės nesudarytų komunistinian 
režimui "ideologinės" rizikos, kad žmonės absoliučiai ne- 
susigaudytų tame, ką jie mato. Visiems būtina įsisavinti 
oficialiąją versiją apie Vakarus, nes ji viską išaiškina: šu
nų lojimą - anti sovietinių nusistatymų demonstravimu; šu
nų reikmenų krautuvę - buržuaziniu išsigimimu. Mano 
žmonos motinai buvo iš karto aišku, kad mes darėme viską 
ką galėjome , kad 1 ’apmonytumėme11 ją, jog turtingai gyve
name. Ir ji visumoj tuo nepatikėjo. Mažas pavyzdys. Mes 
niekad namuose nelaikėme didesnių maisto atsargų, išsky
rus tai, kas būtina. Ji pasidarė išvadą, kad mes mirštam 
paprasčiausiai, badu. Jau vien todėl, kad maisto prekių 
paskirstymas įnoringas ir kad trūksta kai kurių dalykų, ta
rybinis žmogus yra priverstas krautis atsargas: jis nega
li sau leisti neapsirūpinti būtiniausiais produktais, kadan
gi neįmanoma žinoti iš anksto, ar bus galima jų lengvai 
įsigyti ar ne. Neįmanoma taip pat rasti daržovių žiemą. 
Tarybinis žmogus todėl susidarys atsargas ir nuspręs lai
kyti "dėl visa ko" namuose keletą kibirų bulvių. Savaime 
suprantama, tokia elgsena pasimatys absurdiška vakarie - 
čiui miesto gyventojui, nes jam pakanka paėjėti prie krau
tuvėlės ant gatvės kampo, kad jis rastų, bet kokiu metų 
laiku, visa ko jam reikia.

Kelios pastabos Pierre Lorrain liudijimo paraštėj.
Jau iš knygos pavadinimo matosi, kad autorių labiau

siai bus paveikęs tarybinių žmonių apdujimas indoktrinaci- 
jos poveikyje. Jo pateikiami faktai įdomūs. Tai turbūt 
vienintelė knyga, kui-ioje randame ką parvažiavę turistai 
skiedžia apie Vakarus. Iš kitos pusės, atrodytų, kad auto
rius pernelyg pabrėžia eilinio sovietinio žmogaus nesuge - 
bėjimą skirti pelus nuo grūdų. Kad tokie dalykai vis dėlto 
galimi, pasakoja Vladimiras BUkovskis, kurio mintys apie
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Drcjsuolis lakūnas C.P. Rodgers ir jo lėktuvas tvarkomas mechaniką

Tokiu lėktuvėliu lakūnas Rodgers atliko istorinį skrydį

Yra tokių aparatų, kuriais galima smulkinti medžiagą iki 
milijoninės milimetro dalelės. Galima smulkinti ir toliau 
- jei ne praktiškai, tai bent teoretiškai.

• Tai micro-pasaulis. Jis labai įvairus ir įdomus. Čia 
sutinkamos bakterijos ir kitokiais vardais vadinamos gy
vybės. Jų yra kaip ir zoologiniame pasaulyje , milijonai. 
Juos įžiūrėti galima tik gerais elektromagnetiniais mik - 
roskopai s.

Dar ne taip seniai ir mokslininkai galvojo,kad ma - 
žlausia medžiagos dalelė yra atomas. Šiandieną jau ne 
tik surasta dešimtys mažesnių dalelių už atomą,bet ir jis 
pats jau yra suskaldytas.

Atrodo, kad mažinimui nėra ribų nei medžiagoje, nei 
laike. Šiandien sekundės jau niekas nelaiko mažiausia 
laiko dalimi.

Tas pat vyksta ir didinime. Jei turime metrą,tai tą 
matavimą galime lengvai didinti - sudėti tūkstantį metrų 
ir padaryti kilometrą. Visatoje dangaus kūnai yra vienas 
nuo kito labai nutolę. Kad būtų lengviau šluos atstumus 
suvokti, pradėta skaičiuoti šviesos metais. Šviesa/iki 
šiol žinoma greičiausia/ skrenda per sekundę 300.000 
kilometrų. Tad per šviesos metus bus sekundės, kurios 
sudaro metus. Tai yra labai tolimi atstumai, tačiau mūsų 
galaktika, kuri pavadinta Paukščių Taku ir kurią sudaro 
daugelis milijonų žvaigždžių, yra tokia didelė, kad šviesa

■ ■ * ■. - / , . . • ’ 
autocenzūrą Vakaruose itin įžvalgios:

Skaitydamas savo numylėtą spaudą Homo sovieticus 
gūsteli pečiais: "Kas gi patikės tiems pliurpalams? Gerai 
sutikim, kad čia namuos galima mus mulkinti, bet ne Va - 
karus - tai neįmanoma, neįsivaizduojama".

Mes klydo m ! Sovietų spaudos tauškalai pasitinkami 
kur kas geriau Vakaruose, negu pas mUg, savuosius skai
tytojus.

Sovietų Sąjungą sąmoningai mus skriaudžia neduodame 
informacijos, užtat mes jos jieškome per padidinamąjį 
stiklą visur, kur tik galim rasti. Šičia (Vakaruose) skai
tytojų masė persotinta žiniomis ir todėl pasirenka klausy
tis to, ką ji nori išgirsti. Mūsuose yra cenžūra, Vakaruo
se- autocenzūra. Ir todėl mes esame puikiau informuoti 
apie Vakarus, negu jie apie mus.

Mes žinome, kad esame sistematingal apgaudinėjami. 
Užtat mes jieškome melagysčių visur. Čia žmonės netiki, 
kad juos mulkina, .vadinas neužčiuopia melo ir tokiu būdu 
pasitinka informaciją kur kas mažiau kritiškai. Štai įdo - 
mus pavyzdėlis. Prieš desėtką metų mokslininkai prane
šė žmonijai savo paskutinį "atradimą"; esą kenksminga vi- 
gyti natūralius produktus, kaip kad mėsą, sviestą ir tt. Va
karuose tai iššaukė staigų nuosmukį tų produktų paklausoj; 
atėjo mada visokių gaminių, kur mažiau "chlosterolio"... 
Kai sovietų laikraščiai pranešė šią naujieną, žmonės pasi
tiko ją ironiškais šypsniais. Ką? Rėžimui prireikė prasi
manyt šį tą, kad pateisinus sviesto ir mėsos trūkumus?

Per paskutiniuosius dvejis metus, kuriuop aš pralei - 
dau Vladimiro kalėjime, mes buvome įsivedę sau taisyklę 
prenumeruotis visus krašto laikraščius ir žurnalus. Kiek
vienas mūsų pervarydavo penkis ar septynis straipsnius ; 
po to, susirinkę bendrai diskutuodavome žinias. Be abejo 
galybė dalykų taip ir likdavo neaiškiais ir miglotais. Tačiau 
man teko įsitikinti, atvykus į Vakarus, kad tai ką mes iš
mokom, buvo pažymėtino tikslumo. Suprantama, kad kai 
kada man stigo elementarinių žinių, bet tai, ką išskaičiau 
ir sužinojau, buvo tikslu.

Kitais dalykais, kurių Pierre Lorrain nebus pastebė - 
jęs, yra visų pirma rusiškasis patriotizmas. Gerard McU 
lin, kuris irgi yra viešėjęs ilgėliau Sovietų Sąjungoj, rašo;

"AŠ prisimenu pokalbius su draugais iš Prancūzijos, 
draugais, kurie buvo vedę tarybines rhoteris, ne ruses, 
prieš kiek laiko. Jų žmonos buvo iškentusios KGB perse
kiojimus, kai jos susidėjo su prancūzais, kai jie, kaip ir 
aš pats, ten dirbo.

Tais laikais, jų vyrai turėjo jas išsipirkti; tai yra , 
dUoti stambią sumą pinigų valdžiai, kad jos gautų leidimą 
išvažiuoti (vizos yra veltui po Helsinkio susitarimų pas i - 
rašymo).

Ir kągi ! Tos moterys niekad nesakydavo nieko tokio 
kas Šmeižtų jų kraštą;

gies en Urss. Traduit de 1 ’ allemand par Christian Nugue 
nežiūrint režimo, kurio jos neap - et revu par 1 ’auteur. Paris, Belfond 1980. /b.d./
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perskrenda per ją tik per 100.000 metų.
To dar negana: tokių galaktikų yra aptikta milijonai . 

Š tuolaikiniais teleskopais nuo mūsų Žemės ir iš erdvė - 
laivių galima pastebėti galaktikas, esančias už trijų bili
jonų šviesmečių. Bet- ar tai jau visatos riba? Niekas tb 
nežino ir nedrįsta spėlioti ar suvis yra tokia riba. Kaip 
roicro-pasaulyje negalima pasakyti, kad tai pati mažiausia 
dalelytė, taip ir macro-pasaulyje negalima įsivaizduoti 
ribos, kurios nebūtų galima dar didinti.

P.E ns kaltis
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

VANDENYNE PLAUKIOJANČIŲ LEDO KALNU PAVOJUS
1912 m. britų keleiviniam laivui Titaniku! susidūrus At 

lanto vandenyne su ledų kalnu ir jam paskendus su 1517 ke
leivių, paaiškėjo ,kad jų tarpe paskendo ir lietuvis kunigas 
J. Montvila. Jis plaukė į Ameriką, norėdamas išvengti ca
ro žandarų persekiojimo. Kun. J. Montvila parodė didelį he 
roizmą, atsisakydamas vietos gelbėjimosi valtyje, ją už
leisdamas moterims ir vaikams. Vėliau spauda rašė,kad 
pasiaukojęs lietuvis kunigas Juozas Montvila išpildė savo 
pareigą iki galo: Titanikas nuskendo per 2 ir pusę valandos 
Atskubėjęs į tragedijos vietą laivas Carpatia dar išgelbėjo 
705 asmenis.

Apie Titaniką sklido gandai,kad jo nuskandinti negali 
ir didžiausios audros, kad yra taip puikiai pastatytas ir 
jam net stipruolio vardas paimtas iš graikų mitologijos. 
Tuo laiku laivas Titanikas buvo didžiausias pasaulyje lai - 
vas, kurio ilgis 269 metrai ir tonažas 46828 t. Laive buvo 
2. 200 asmenų.

Laivininkystės bendrovės skaudžiai paveiktos Titani
ko nelaimės 1914 m. suorganizavo tarptautinę organizaciją 
sekimui ledų kalnų vandenynuose. Visą ledų judėjimo seki
mą apsiėmė atlikti JAV pakrančių apsaugos laivynas,kuris 
pastebėjęs ledo kalnus vandenyne ypač laivų plaukimo ke
liuose, skubiai juos įspėja apie gręsiantį pavojų, kad galėtų 
pasukti kita kryptimi. Pavasario metu orams atšilus. At - 
lanto vandenyne pasirodo milžiniškų ledų kalnų,kurių plo
tis siekia apie 7. OOO kv. m. ,o ilgis keliolikos kilometrų .

Ledų kalnai atkeliauja nuo Šiaurinio žemės ašigalio, 
kuriame jų randasi milžiniški kiekiai. Apskaičiuota, kad 
ledais yra apklotas apie IO% visos žemės sausumos. Ledy
nų storumas nevienodas, jis siekia tarp l km. iki 3 km. Di
delis svoris ir jo-slėgimas verčia ledynus judėti, kurie, 
kaip apskaičiuota, per metus gali nušliaužti apie 1.0 km. 
Ledyno kraštas pasiekęs vandenyno krantą lūžta ir tik 1O^ 
jo iškyla virš vandens paviršiaus.Ledų kalnai sudaro dide
lį pavojų laivams ir todėl imtasi saugumo priemonių, kad 
nepasikartotų Titaniko tragedija. P. Indreika
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kentė, nuo kurio paspruko, jos padailindavo savo pasako - 
jimus, priskirdamos įsimylėjimui priežastį, kodėl jos iš
vyko. Žemė liko joms neliečiama. Ta jų žemelė.

Tai kraštas žemdirbių, kurie tebenešioja gurvuolius 
prilipusius prie klumpių. "Mano šalelė mėšlynėlyje, aš 
taip pat. Aš nieko neturiu, bet tai mano Tėvynė ...” 

(Maja Rodins .)

Gerard Moul in. UrUrss. Illustrations de Geroge L emoir 
ne. Paris, Gallimard, 1980.

Nepakankamą dėmesį atrodytų Pierre Lorrain priski
ria ir sovietinio žmogaus dvilypei prigimčiai. Jie gyvena 
dvigubą, gyvenimą, įkūnydami realybėj orwelllškąjį "doMble 
think” principą. Alexandre Dimov savo knygoje "Dvilypiai 
žmonės” Šitaip kalba apie tenykštę buitį:

"Pagrindinė mūsų laikmečio tiesa yra: žiūrėk, kad 
tavęs nepastebėtų, būk'kaip visi, juokis, kai kiti juokiasi, 
kai tai leista ir net pageidaujama, verk tinkamu momentu 
ir tinkamoje vietoje, plok, kai duodamas ženklas ir pasi - 
piktink, kai ateina tavo eilė pasipiktinti. Tai mūsuos yra 
pagrindiniu įstatymu.

Mūsuos niekas neparodys nė mažiausio noro gyventi 
laisvai, niekam nedrįs pasakyti savo nuomonę apie bile 
ką, niekas neplauks prieš srovę. Mums lieka kasdieninis 
žaidimėlis: suktybė, veidmainystė, niekšybė.

SSSR yra milžinišku kacetu; kova už būvį verčia žmo
nes prisitaikinti; o juk niekur pasaulyje šventųjų skaičius 
nebuvo didelis. "

Alexandre Dimov. LES HOMMES DOUBLES. La vie 
(^Uotidienne en Union Sovietioue. TradUit du russe par Flo 
rence Benoist. Paris, J-C Lattes 1980.

Pagaliau Pierre Lorrain galbūt perdaug lengvai patiki, 
kad žmonės kurie jam pasipasakojo apie savo įspūdžius Va 
karuose, buvo gavę leidimus be jokių kompromisų su sąži
ne. Garsiojoje savo knygoje NOMENKLATURA, Michail 
Voslensky piešia kiek kitokį profilį tarybinio piliečio,, ku
ris turi daugiausia šansų išvykti užsienin:

"Tai partietis, pasižymėjęs ypatingai partijos veikloj, 
šeimos galva, kuriam rūpi vaikų ateitis. Jis gerai uždir
ba, turi butą ir dačią; nei jis, nei jo artimieji niekad nė
ra turėję reikalų su sovietinio saugumo organais ir nėra 
niekad buvę išmesti iš partijos. Jis neturi giminių, gyve
nančių užsienyje, nemoka svetimų kalbų, negali turėti vil
čių susirasti darbo savo specialybėje arba neturi tam pa
kankamai kvalifikacijų".

Mikhail Voslensky. LA NOMENKLATURA. Les privile -
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K airėje - vi suomenininkė , f urnai i stė ir mokytoja Izolda P. D ov i s prie J. Pocienės darbų, parodoj e.

Šiose nuotraukose matomi skulptorės Jevos PO
CIENĖS darbai.

Tolimoje Australijoje dailės srityje naujų vėjų ir nau
jo dėmesio bei entuziazmo dailei atnešė lietuviai imi - 
grantai po II-jo Pas.Karo. Ypač iškilo dailininkai V.R a- 
tas, H.Š alkauska s/dailę studijavęs ir baigęs Lie
tuvių Meno Mokykloje Freiburg l.Br./,L.U r b o n a s , 
E.K u b o s ir kt. Šalia jų pasižymėjo savo įtaka ir reikš
me skulptoriai. Pirmiausia, Vincas Jomantą s/jo tė
vas buvo dailininkas Kaune/ , atvykęs Į Australiją, Melbur
no miestą 1950 m.,įsteigė skulptorių grupę,pavadindamas 
ją CENTER 5. Grupę sudarė 5 skulptoriai, kurie, pradėdami 
modernią skulptūrą,pakeitė visos Australijos skulptūros 
kryptį. Ypatingai pasižymėjo, ir iškilo taip pat imigrantė 
lietuvė skulptorė Jeva P o c i e n ė,baigusi skulptūrą jau 
Australijoje.

Iš skulptūros pragyventi neįmanoma, tad visi skulp - 
toriai daugiausia mokytojauja. Australų spauda Jevos Po
cienės darbus įvertina labai gerai.

• MELBOURNE - antrasis 
didumu Australijos miestas. 
Apie 2 mil. gyventojų, klima
tas tinkamas europiečiams. 
Mieste randasi parlamentas, 
universitetas,me no galerija, 
didelė biblioteka,keli muzie
jai, sporto stadijonas, ku
riame vyko 1956 m. pasauli
nė olimpiada, hipodromas, kur 
kasmet vyksta pasaulinės 
arklių lenktynės, katalikų ir 
anglikonų katedros, jėzuitų 
kolegijos ir kt. Čia sukon - \ 
centruota 85% Viktorijos 
valst, pramonės, padedant ge
ram uostui.

KAZIO BRADUNO reajiečiams, kuriems poezija dar yra jų gyvenimo dalis.
Prasitariant aplamai apie premijuotą "Prierašų”

ŽODIS PREMIJOS ĮTEIKIMO PROGA knygą, vargu ar būtų galima nutylėt jos religinių temų 
akcento: tiek bibline, tiek šių dienų lietuviškąja prasme.

''Mieli montrealiečiai, literatūros bičiuliai.
Visame laisvajame pasaulyje Jūs esate vieninteliai to

kie: savo Akademiniu Sambūriu lietuviškoje išeivijoje pra
lenkėte visas kitas mūsų kolonijas. Dvimetinės literatu - 
rinės premijos įsteigimas ir jos ištesėjimas dešimtme
čiais toli prašoka lokalines ribas ir tampa reikšmingu vi
sam išeivijos literatūros gyvastingumui. Kai permetu 
mintimis šią premiją gavusių pavardes , tai net krūpteliu: 
kaip gi ir aš čia tarp jų atsiradau? Juk didžiojo klasiko 
Vinco Krėvės vardo premijos paskyrimas jau ne juokais 
reikalauja ir įpareigoja. O kaip liudija visi praeities at
vejai, Akademinis Sambūris ir šios premijos skyrimo 
jury komisijos nuolaidų literatūrinio lygio sąskaiton nie
kada nedarė. Tai kaipgi nesijaust ypač pagerbtu ir išskir
tu, šį sykį Jūsų akys ir Jūsų patirtis nukrypo į mane. To 
kia proga visa širdimi dėkoju literatūrinės premijos puo - 
selėtojui Montreal;’© Lietuvių Akademiniam Sambūriui, 
man premiją paskyrusiai jury komisijai ir visiems mont-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
BALTOS VĖLIAVOS. Jurgis Gliaudą.Romanas. 275 psl. 
1984 m. Išleido NIDA

Iš esmės - gabus pastabus žmogus temperamentin
gai norįs perprasti tiek moteris, tiek vyrus, kuriuos savo 
gausiuose romanuose pristato ir gvildena komplikuotes- 
nes jausmų problemas, negu pas mus įprasta. Sugeba už
megzti intrygą ir ją vystyti, netrūksta vaizdingų posakių 
ir gyvumo suteikiančių apibrėžimų, charakteristikos. Ap
galėjo, bet deja tik dalinai, lietuvių kalbos sakinių struk
tūros bei sintaksės taisykles. Ir tai, daugelio premijų 
laimėtojui /daugiausia dėl aktualumo ir gabumo/ nesu- 
sitvarkymas su kalba- rašytojiškai profesionalumo pag
rindinis trūkumas-4’ daro autorių savotišku tragišku he
rojum . Bet knygą skaitai ,kad ir susierzinęs, bet su 
smalsumu. b .
Iš 
BALTOS VĖLIAVOS

Skerdykloje aš nesilankiau,kaip ir Patėvio eroje ne
silankiau ligoninėse. Myrio akimirka vis buvo už akių, su
sitikimas buvo post factum. Bet, va,raumenys’. Raumenys, 
ant kurių spaudžiu savo žymeklio pėdsakus: raumenys vi
sai panašūs į žmonių raumenis. Mažytis,formalus skir - 
tumas, mažytis formalus panašumas; džiunglėse tikrai 
užkandžiauja antilopiena, mieste žmonės užkandžiauja jau 
tie na.

Mes čia visi valgėme geriausius Kepsnius.Mes buvome 
stiprūs ir tampiais. Lengvas apvalumas dengė mūsų kūnus 
Aš ir Norma sveikai išvaizdingi.

Skerdyklos genocido aukos buvo sadistiškai išnieki - 
narnos. Tai buvo galvos nukirtimas/dekapitacija, kurt bu
vo populiari Prancūzų revoliucijoj, įvedusioj giljotinas/. 
Buvo galvos vėl gi išniekinamos nupjaunamos ausys, iši - 
mami smegenys, išraunamas liežuvis. Buvo nukertamos
4 psl.

Tik šioje savo pastangoje nenorėjau būti nei teologu, nei 
istoriku, nei pamokslininku. Norėjau būti vien poetu. O 
poetas daro stebuklus tik tada, kai visus būties ir buities 
reiškinius sugeba paversti poezija. Taigi ir religinę jau
seną, kaip atšvaitą to pirmapradžio ir amžino žmonijoš 
troškimo. Jūsų nuosprendis liudija, kad poezijos ’’Prie
rašuose” rasta. Todėl ir negaliu kitaip jaustis, kaip tik 
labai suprastas ir įvertintas.

Be kita ko, paskatas rašyti toki$, o ne kitokią poeziją 
man buvo pats Vincas Krėvė, kai jis pirmu bolševikme - 
čiu 1940-1941 metais savo aklinam kambarėlyje, egzami
nuodamas studentus, ne vienam vis pabrėždavo, kad kata
likybė jau kartą yra Lietuvą išgelbėjusi ir dabar vėl ji tau
tą Išgelbės. Tada artimiausių draugų būrelyje tiesiog 
stebėdavomės: kaip čia dabar šitaip Krėvė? ’. Tačiau 
šiandien, kai žvelgiame į stipriausios rezistencijos tėvy
nėje pobūdį ir į gausios pogrindžio spaudos puslapius, a- 
nuo metu Vilniuje girdėjusieji minėtus Krėvės žodžius, 

uodegos,galūnes.. .Tai buvo naikinimo orgija, baigiama 
celofano maišais, kur sutilpdavo mėsų gabalai ir mėsos 
rūšies pažymėjimai.

Krautuvės parūpina svorio nurodymus ir įkainuoja.
Ėdrumo Molochas buvo nepasotinamas - kaip žmoni

jos karų Molochas. Ėdrumo Molocho aukos buvo aukoja - 
mos žmonių dantims ir jų virškinimo traktui.

Su Vozniaku neturėjau daug santykių.Tikriau, jokių 
tarnybinių reikalų. Mažiau kaip su Patėviu turėjau tokių. 
Gerai žinojau, kad skerdyklas šefo laikas sustojo prie me
chaninės muzikos jo raštinėje, kur konjako buteliai bevil
tiškai apdulksta, o raudono saldaus vermuto buteliai nuo
latos keičiami, nelyginant elektros skaitiklių kamščiai 
prie aukšto įtempimo.

Su Mamyte retkarčiais susikambindavau. Motina lie
ka motina, kad ir geria: juk visą amžių esi jos kūno dalis, 
atskiras jos kūno elementas. Nors ji įnešė mano apdraudą 
į Patėvio verslą, motina lieka motina. Juo senyn, juo la
biau ji myli savo vaiką.

Panašiai ir Norma. Visos jos valandos skirtos ne 
man, vaikams’. Tai prasidėjo vystyklais. Tai buvo vis ge
rėjantis menas pakeisti vystyklus greitai ir patogiai. Tai 
pirmoji žmogaus dresiravimo akademija . Net sunku ir 
suprasti, kurią buities prasmę atranda motina, nuolatos 
stebėdama savo vaiko mitrumą pripildyti vystyklus? Vė
liau viskas dar labiau komlikuota. Povilas, po jo Petras 
panoro vaikščioti. Jie kišo burnon viską, kas galėjo bur- 
non sutilpti, net šiukšles, net... Ir kaip gi jie "vaikščio
jo": pusė kelio ant svirduliuojančių kojų, lyg gerai įgėręs 
pilietis nuo baro durų; pusė kelio ant labai stamantrių ke
turių, lyg strikčiojąs kiškis.

Norma atveždavo berniukus pas mano Mamytę, retkar 
čiais, kad būtų mūsų sąžinė rami. Mamytė, neretai išgė
rusi, sakėrNorma, grožėjosi jos akivaizdoje pritilusiais 

galime tarti: Vincas Krėvė buvo pranašas. Todėl, kai 
dabar man teikiama Vinco Krėvės vardo premija, aš ne
žinau savo gyvenime didesnės valandos. Išgyvenu ją kaip 
dėmesį visai lietuvių išeivijos grožinei literatūrai, kurį 
savo kone keturiais dešimtmečiais jau yra tapusi visos 
tautos kultūros istorijos neištrinama dalimi. Mieli mont
realiečiai, Akademinio Sambūrio pastangomis ir Jūs ra
šote tos istorijos puslapius. Lenkiu galvą ir dėkoju - "

LIETUVIŲ AKADEMINIS SAMBŪRIS MONTREALYJE 
įteikė jau 15-tąją VINCO KRĖVĖS PREMIJĄ 1984 m.,lap
kričio 24 d., McGill Club patalpose. Ją laimėjo poetas Ka
zys Bradūnas už rinkinį ’’Prierašai”.

Š iuometinis LAS M valdybos p-kas Justas K 1 b i r kš- 
t i s atidarė vakarą, pranešdamas laimėtoją. Jam nega
lėjus atvykti iš Chicagos, jo žodį perskaitė dr. Ilona Gra
žytė- Maziliauskienė.

Meninės dalies sdeja, nebuvo ir Kazio Bradūno ’’Prie
rašai” nebuvo tikrai pristatyti /nes dar tikėjosi jo atvy - 
kimo/.

Atvykę sambūriečiai ir svečiai malonioje nuotaikoje, 
maloniose patalpose praleido vakarą prie geros vakarie
nės stalų, šokdami grojant geram orkestrui- trio. d.

vaikais ir ieškojo panašumo, kuris į ką. Ir visad atrasda
vo, kad abu vaikai panašūs į Viktorą,vadinas,! mane,ir to
dėl jie bus gražūs.

- Ji buvo išgėrusi, - prislėgtu tonu sakė Norma, -tad 
toks ir matymas, koks ten panašumas. Vaikai į tave tik 
iš dalies panašūs.

- Į ką gi jie pagrindinai panašūs?
- Jie panašūs į mus, - kirto Norma.

Vasaromis gyvenome baltoje viloje prie ežero. Čia, 
kaip mūsų poravimosi eroje.buvo daug uodų ir vėjo.Vai
kai prie to gerai priprato. Jie virtuoziškai pramoko muš
ti uodus. Bematant'. Vaikai buvo gabūs.

Mamytė .paskambino į vilą ir teiravosi:
-Ar jūs laukiate dukters?
Nustebęs aš atsakiau:
- Ne, mes nieko nelaukiame. Mums užtenka dviejų 

berniukų.
Mamytė nesutiko. Ji kalbėjo kažin kaip entuziaztiš- 

kai. Gal tai buvo alkoholio garai?

- Šitaip būti negali.Šeimoje turi būti duktė.Tu augai 
be sesers, ir aš visad apgailestavau tavo vienatvę.

- Berniukai neturi vienatvės, - paaiškinau. - Jie auga 
du kaip draugai. Jie žaidžia ir išdykauja kartu. Tai nė - 
ra vienatvė.

- Tai vienatvė, - nesutiko ji, -tu to nesupranti. Duktė 
šeimoje labai blansuoja santykius. Gal ir mūsų šeima bū
tų kitokia, jeigu tu turėtum seserį? Du berniukai - tai są- 
inyšis.

Garsiau, balsą pakėlusi, pasakė:
-Kada jūs sulauksite dukters,duokite jai mano var

dą.
Argi Mamytė ruošiasi inkarnacijai pagavusi tą teoriją 

iš Patėvio įstaigos tarnautojų? Aš pasakiau:
- O gal Norma norės duoti jai savo motinos vardą?

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGES MIELOS
(IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

KAUNAS GARSĖJA 
SVEIKATOS KOMPLEKSU

Kauno ligoninė išaugo į di
delį sveikatos kompleksą. 
Rašoma, kad per metus at
liekama daugiau kaip 15000 
sudėtingų Operacijų. Dirba 
650 gydytojų, apie 2000 
slaugių- medicinos seserų . 
Iš viso darbuojasi daugiau 
kaip3 ir l/2tūkstančio žmo
nių.

Čia dirba ir žymieji gydy
tojai, mokslininkai bei profe
soriai- J. Blužas, J. Brėdikis, 
A. Baubinie nė, E. Daktaravi- 
čienė, L.Klumbys, V. S a - 
dauskas.O.Rinkevičienė ir 
kiti.

KAUNO AUTOBUSŲ STOTYJE
Kiekvieną rytą iš Kauno 

autobusų stoties J darbą iš
važiuoja apie 600 autobusų. 
Jie skirti43 miesto, 53 prie
miesčio ir 75 tarpmiesti
niams maršrutams. Tiesio
giniai iš Kauno galima nu
vykti ir Į-Taliną, Minską, Ry-

Kaune pirmieji 2 autobu
sai pasirodė 1909 m. Jie ta
da priklausė pirkliui G. Le- 
vinui. Gatvės tuo laiku buvo 
labai apleistos ir duobėtos, 
tad autobusai atlaikė tik 1 
metus. Įvairios vėlesnės au
tobusų bendrovės kūrėsi ir 
vėl išnykdavo. 1934 m.,ne
priklausomybės laikotarpy-

je, Kauno Miesto Savivaldy
bė nutarė įsteigti mieste au
tobusų įmonę keleiviams ve
žioti. Po poros metų Kauno 
gatvėmis jau kursavo 44 au
tobusai.

Nežiūrint visų karų ir o - 
kupacijų,po 50 metų Kaune 
autobusais kasdien važiuoja 
apie 300.000 keleivių.

Gyvul i ninky stė s 
Institutas, savo

GARSĖJA GYVULININKYSTĖS 
INSTITUTAS BAISOGALOJE

Baisogaloje yra įsikūręs 
Lietuvos 
Tyrimo
moksliniais darbais pagar - 
sėjęs ir už Lietuvos ribų. 
Įvairiuose šio Instituto sky
riuose yra ir tobulinamos 
Lietuvos juodmargių ir žal
margių bei baltųjų kiaulių 
veislės. Š lame Institute taip 
pat paruošiamos geresnės 
pašarų rūšių formulės,pa
šarų užlaikymo metodai, į- 
vairūs elektroniniai gyvulių 
produktingumo apskaičiavi
mai ir kt.

Prie Instituto veikia Že - 
mės Ūkio Mokykla, kurioje 
kasmet mokosi iki 200 įvai
rių žemės ūkio darbuotojų.

Baisogalos eksperimentinį 
ūkį kasmet aplanko 2-3000 
eksursantų.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais Baisogalos dvare

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
S 
5 
$ 
$

Sportiniai batai, vyriški arba mot. firmos “adidas’ 
siuntinyje gali būti 2 poros .....................

Sportiniai batai olympus”.........................................
2 poros ...................................................................

Sportiniai kostiumai firmos “adidas” .....................
2 — veji ........................ . ................ . ............ . ........

Sportiniai kostiumai firmos “olympus” ..................
2 — veji ...................................................... ............

Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės......
Žieminiai moteriški ilgi batai su Šiltu pamušu......
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai .............
Vyriški kostiumai .......................................................
Moteriški kostiumėliai...............................................
Vyriški arba moteriški megztiniai.............................
Vyriški išeiginiai marškiniai ............................ . ........
Moteriškos bliuskutės..................................................

Po naujų pertvarkymu ir pakeitimų, siuntiniams į Lietuva^ siųsti, 
nuo dabar muitų už dovanas turės sumokėti patys siuntinių, gavėjai. 
Siūlome ir toliau pasinaudoti mūsų patyrusiu ir prakti šku tarpininka- 

vimu’ KALĖDINĖ DOVANA
SIUNTINYS Nr. 4 — 1984 m.

1 vyriškas arba moteriškas megztinis, 1 vyriški išeiginiai marš
kiniai, 1 bliuskutė, 2 poros vyriškų kojinių, 2 porbs moteriškų, 
nailoninių kojinių, vilnonė arba Šilkinė gėlėta skarelė, 40 ang
liškų arba amerikoniškų cigarečių, J6 sv. arbatos, h sv. grynos 
pupelių kavos, 1 pora džinsinių kelnių, denim arba rumbuoto 
aksomo, firmų “Wrangler” arba “Levis”, 1 vyriška arba mote
rį Škajfieminė striukė — „anorak.“

Šio siuntinio kaina su pašto ir dokumentu sutvarkymo išlai
domis.......................................................................I............... $ 275 00
Jei kas pageidauja, gali ir pats sudaryti siuntinį, savo nuožiū

ra iš pageidaujamų Lietuvoje dalykų, kuriuos žemiau išvardiname: 
, 40 00 

67.00 
28.00 
55.00 
46.00 
67.00 
28.00 
54.00 
29.00 

110.00 
$ 55.00 
$ 185.00 

130.00 
38.00 
22.00 
22.00 

9.00 
100.00

•A

Vilnonės arba šilkinės skarelės............... .. ...................... $
Vyriškos arba moteriškos striukės — ^anorakai £’.............S

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti pašto 
draudos išlaidoms padengti $ 48.00.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun-. 

c i ame palikimus prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & Co.
( Z. JURAS )

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT BRI 4HB, ENGLAND.

TEL. 01 460-2592
NAUJA TVARKA GALIOJA NUO DABAR !

j AA CENTRINĖS ; 
Montreal 
Ottawa 
Toronto 
Hamilton
JEIGU GERI IR GALI

JEIGU NORI

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

GERTI - TAVO REIKALAS
NUSTOTI - MŪSŲ

273-7544 
523-9977 

489 - 3693
522-8392

ATEIK I LIETUVIU 
GRUPES* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

1984. XI. 29

A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS)

jonas Gutauskas

TĖVIŠKĖS ĄŽUOLAS

Ąžuolėli, ar dar gyvas, 
Augęs tėvo sode?
Kas tau kelią į aukštybes 
Mėlynas parodė?

Dieną saulė, naktį žvaigždės 
Tarsi šaukė, mojo, 
Giesmininkas vėversėlis 
Kildamas viliojo.

Tas aukštumas, galingumas
Priešui nepatiko.
Iš karališko vainiko
Vienas kelmas liko.

/Iš ’’Tik Vienas Šuolis”/

IŠTUOKOS DABARTINĖJE LIETUVOJE 

/Iš leidinio "Šeima”/
Geriausia vaikų šeimyninio gyvenimo mokykla- tėvų 

gyvenimas. Tačiau toje mokykloje, deja, ne visada jie ga
li įgyti pozityvios gyvenimo išminties, nes ne visi tėvai y- 
ra tinkami mokytojai. Tikrai nedaug išmokys tėvai, kurie 
ne sugyvena, nuolat pykstasi, menkiausia dingstimi grąsina 
vienas kitam skyrybomis,© dar blogiau,kai tą grąsinimą 
imasi įgyvendinti. Skubios, neapgalvotos ištuokos daro 
didžią žalą sutuoktiniams ir jų vaikams. Vidutiniškai kas
met mūsų respublikoje nutraukiama kas trečia santuoka, 
ir dauguma tokių apgailėtinų aktų- dėl žmonių lengvabū - 
diškumo.

Panevėžio miestas šiuo atžvilgiu nėra išimtis, Pa
vyzdžiui, per pastaruosius ketverius metus dėl ištuokų Į 
liaudies teismą kreipėsi beveik du tūkstančiai asmenų, va
dinasi, kas trečia miesto liaudies teisme nagrinėjama by
la - pareiškimas nutraukti santuoką. Per tą patį laiką gau
ta taip pat apie tūkstantį du šimtus ieškinių dėl alimentų . 
Išeina, jog kas antra civilinė byla kelta dėl nesklandumų 
šeimoje. Šios bylos - ne tik tėvų,bet ir vaikų gyvenimo 
dramų liudijimai. Juk , nori to tėvai ar nenori,dėl nesu
tarimų, kivirčų, o juo labiau dėl skyrybų skaudžiausiai iš

vaikė 12OOha pavyzdinis ūkis, gyvena ir daugiausiai nukenčia jų sūnūs ir dukros , kuriais
jie privalo rūpintis, patys būdami pavyzdžiu, kaip reikia gy
venti, bet lyg tyčia daro viską, kad būtų atvirkščiai.

Nesunku pastebėti, jog dažniausiai šeimų tragedijų 
priežastis yra girtavimas. Praėjusiais metais apie šešias
dešimt procentų besiskiriančiųjų nurodė kaip tik šią prie
žastį; dėl vyro ar žmonos neištikimybės buvo pasiryžę iš
siskirti palyginti nedaug sutuoktinių - apie 9 procentus.

Ištuoka - didžiulis dvasinis sukrėtimas, ilgalaikis iš
gyvenimas. Kad ir kokie būtų motyvai žmonių, pasiryžusių 
lemtingam žingsniui, veiduose dažnai Įžvelgi tikrą skaus
mą, neviltį. Juk nutraukti prašoma net kokią menkavertę 
sutartį- žmogus pats maldauja išskinti su tuo, kurį kažka
da vadino gražiausiu vardu, kurį mylėjo tikėdamas, jog 
kartu bus visada. Sunkios tokios bylos visiems- ir tei
sėjams, ir žmonėms, susirinkusiems Į teismo salę pasi - 
klausyti, kaip išsispręs kurios nors šeimos likimas, bet 
sunkiausios tiems, kas galbūt amžinai nusivylė ne tik vie
nas kitu, bet ir savimi, jog nesugebėjo išsaugoti savo lai
mės židinio, savo vaikų, kuriems teks toliau gyventi tik su 
vienu iš tėvų, ramybės ir džiaugsmo.

Nuskriaudusio kitus žmones ir paties sunki dalia. Iš
siskirdami sutuoktiniai pasiekia labai nedaug, o praranda 
dažnai tai, kas brangiausia- turėti šeimą, matyti džiaugs
mą, o ne nuolatinį priekaištą vaikų akyse. Išardę šeimą, 
neišvengiamai dvasiškai nukenčia ir kaltas ir nekaltas . 
Tokia jau žmogaus prigimtis, jog jis negali išvengti są
žinės teismo, kurio nuosprendis visada yra teisingas ir 
negailestingas.

Sunku žiūrėti,kaip jauna moteris droviai, vos sulai
kydama ašaras, deda ant stalo pareiškimą. Valandėlę jos 
ranka pakimba ore, o baltas popieriaus lakštas virpa, iš
duodamas vidinę kančią. Tarsi atsisveikindama su kažkuo 
labai brangiu, ji giliai atsidūsta ir tik tada pakelia akis. 
Nenorėtų, labai nenorėtų moteriškė likti viena su dviem 
pipirais, bet,deja, taip bus geriau - vyras nepataisomas 
girtuoklis, įkaušęs žiauriai elgiasi, muša vaikus. Toliau 
kartu gyventi - pavojinga jos ir vaikų sveikatai.Ištuoka - 
vienintelė išeitis.

O štai kitoje byloje skyrybų reikalauja vyras, kaltin
damas žmoną, kad girtaujanti, vėlai grįžtanti namo, visai 
jo nepaisanti. Žmona, atvirkščiai, vyro niekuo nekaltina 
ir juo nesiskundžia. Lyg ir viskas aišku.' Tačiau teismo 
posėdyje netikatai vaidmenys pasikeičia. Matyt, galuti - 
nai netekusi vilties susitaikyti, moteris atveria burną. 
Dabar jau ji žeria skaudžius priekaištus vyrui, jos žodžius 

»patvirtina liudininkai. Pasirodo, iš tiesų girtauja ne žmo- 
j na, o vyras. Jam net ranką prieš žmoną pakelti vieni nie- 
qkai- mušęs jis žiauriai, lyg mirtiną priešą - kumščiais 
||per veidą, spardęs kojomis. Moteriai sulaužyti šonkauliai, 
H sutrenktos smegenys. Kas tai, jei ne visiškas žmonišku- 
} Įmo praradimas, jei ne nusikaltimas? Ar Įmanoma atlygin- 
j ti tokią skriaudą? Ne, niekaip. Juo labiau, kad nepasigai- 
} lėdavęs nė vaikų, parėjęs girtas naktį vydavęs kartu su

-
KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
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ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366-2548 ( n omu ); 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 277-7868; Dainiui L.; 768-9606 *

JONUI R.: 337-M37

RADIO 1410 MONTREAL

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

UETUVISKA RAMO 
PROGRAMA

5 ps).

VE/dRoDZ/AI

RETI LIETUVIŠKI ŽODŽIAI
- Rabždintls - sunkiai lipti, spraustis, ropoti: rabždysis , 
rabždysis į medį ir vėl piept ir nukrinta.

Ragis -tas, kas sulagais, raguotas: Kiek turi avių? - Rag 
gė,beragė, beragės vaikas, juodoji,pilkoji, vilko neštoji 
ir dar s intoii.

motina iš namų, koi vienas jų~susirgo sunkiu nervų sutri
kimu. Žmonai čia galėtum nebent papriekaištauti, jog ne
sikreipė į teismą dėl skyrybų, kol jai ir vaikams nebuvo 
padaryta nepataisoma žala.

Už pamintą žmoniškumą atpildas skaudus — žmogus 
neteko artimųjų, prarado galimybę toliau gyventi su šei
ma. Bet ne tai blogiausia. Blogiau, jog žodį ’’tėvas” vai
kai dar ilgai tars su siaubu širdyje...

Taip jau yra gyvenime, jog moteriai, motinai papras
tai tenka didžioji šeimos rūpesčių dalis.Ir nuo jos sieki
mo puoselėti šeimą, nuo jos išminties ir nuoširdumo di - 
džia dalimi priklauso šeimos laimė. Įpratome manyti ir 
kalbėti, jog moteris esanti tarsi tik šeimai ir sukurta,jog 
ji iš prigimties trokštanti turėti vyrą, vaikus.Taip, tai 
teisybė.

Bet teisybė ir tai, kad tokios yra, deja, ne visos.Yra 
ir girtaujančių, nesirūpinančių vaikais. Neretas atvejis, 
kai ne dėl vyrų, o dėl žmonų kaltės išyra šeimos. Vadi
nasi, ir moterį, kaip ir vyrą, reikia vertinti pagal jos el
gesį, be jokio išankstinio nusistatymo.

Statistika rodo,kad apie 70 procentų skyrybų inicia
torės yra moterys. Ir anaiptol, ne visada jos teisios. Mo
terys daug dažniau už vyrus nepagrįstai kreipiasi Į teis
mą, prašydamos nutraukti santuoką. Paradoksalu? Juk 
turbūt visi tikime moteris apskritai esant labiau linkusias 
kurti ir saugoti šeimą, negu vyrus. Tačiau dažnos mo - 
terš keliamos ištuokos bylos istorija būna tarsi lengva - 
būdlškas žaidimas savo bei kitų šeimos narių laime ir a- 
teitimi. Stebėtis tik reikia, kaip lengvai kai kurios mote
rys rašo pareiškimus skyryboms, o paskui vėl kaip nieko 
rašo kitokius. - jau prašydamos nutraukti bylas. Viena ga
lima pasakyti: jos tiesiog neišsiugdžiusios atsakomybės 
už savo veiksmus, vadovaujasi siaurais asmeniniais in
teresais arba per daug skubotai daro lemtingus sprendi - 
mus, o paskui, gerai viską apgalvojusios, gailisi neteisin
gai pasielgusios ir stengiasi sušvelninti savo poelgių pa
darinius. Tačiau ir po to dar ne visos tampa ’’mokytos” . 
Pasitaiko jog, smarkiau susipykusios su vyrais, vėl rašo 
pareiškimus skyryboms ir vėl...prašo neišskirti, /b.d./

vyru ar
S pecialis-

ŠEŠI BŪDAI KAIP PALENGVINTI SUGYVENIMĄ SU 

PERSIRŪPINUSIU ASMENIU

Gyventi su nuolat susirūpinusiu partneriu 
žmona, gali stipriai paveikti nervus ir kitam, 
tai siūlo keletą patarimų.

’’Persirūpinęs asmuo yra dažnai nusiminęs ir nuolat 
užsiėmęs tikromis ar įsivaizduotomis problemomis”, — 
sako dr. Grace Ketterman, Kansas miesto žinoma psichi
atrė ir autorė knygos ’’Kaip laimėti prieš perdidelį rūpi
nimąsi".

Gyvenimas persirūpinusiam yra.nelengvas, bet dar 
sunkesnis partneriui - vyrui ar žmonai, kuriuos visvien 
paveikia baimės, apie kurias nuolat girdi iš šalies.

Dr. Ketterman siūlo patarimus, kaip gelbėti ir padė
tį :
• Nekartoti kitam, kad ’’nustotų rūpinęsis”. Persirūpi - 
nantieji žmonės jau yra gana menkos nuomonės apie save 
ir juos "parpokant” - susidaro juose dar daugiau never - 
tingumo jausmo.
o Iškelk geras persirūpinusio puses, primenant jo gerą 
išsilavinimą, ar kaip jis gerai sugyvena su bendradar 
biais; tai pakels tokio žmogaus ūpą ir dalinai atsvers 
jo pasimistinę laikyseną.
• Nesistenk nuroenkinti kito žmogaus susirūpinimo, bet 
pripažink jam balsiai, kad tikrai matai, jog tai jį nėra - 
mina.
• Pasakyk savo vyrui ar žmonai, jog nuolatinis baimin - 
gas rūpinimasis /’’worrying"/ tave vargina. Persirūpinę 
žmonės yra dažnai Įsitikinę, kad toks jų nuolatinis rūpes
tis Įrodo, kaip jie nori globoti savo vaikus, vyrą ar žmo
ną, ar draugus. Pasisakyk, kad norėtum pozityviau iš - 
reikštos meilės ar dėmesio.
• Išreikšk ir savo baimes ar rūpesčius. Dažnai per- 

- sirūpinę žmonės vedę lengviau Į viską žiūrinčius opti - 
« mistinius asmenis jaučia, kad "Na, vienas iš mūsų turi

rimtai rūpintis”. Galima išbalansuoti tokį atsineširoą 
pasisakant savąsias baimes ar rūpesčius. Jūsų pačių nu
stebimui, išgirsite raminančius žodžius iš kitos pusės.
• Paragink savo persirūpinusį partnerį ar partnerę į- 
sijungti Į kokį nors bendruomeninį darbą. Dažnai chro - 
niškai persirūpinę asmenys yra per'daug Į save įsigilinę 
ir jiems reikia išsiblaškymo. Nauji interesai padės 
jiems nukreipti dėmesį nuo savęs. Aš anglų k. vertė P./
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kanadiečių tarpe.
Žymūs Kanados valdžios 

atstovai savo kalbose pareiš
kia, kad kiekvienas naujas į- 
migrantas, kuris puoselėja 
savo gimtojo krašto tradici
jas, yra ir geresnis Kanados 
pilietis. Toks yra ir St. Jo
kūbaitis Toronte. Ontario 
provincijos valdžia jį įver
tindama, apdovanojo medaliu. 
St. Jokūbaičio šio medalio 
už lietuvišką ir kanadietišką 
veiklą laimėjimas yra ne tik 
džiaugsmingas įvykis jam ir 
jo šeimai, bet ir visiems lie
tuviams. Ir štai kodėl:St. Jo
kūbaitis nepraleidžia nė vie
nos progos, dalyvaujant tar 
pe Kanados valdžios atstovų 
ir kur tik yra galimybė, iš
kelti žiaurią S ovietų okupa
ciją ir jos padarinius Lietu
voje.

Ontario Provincijos min. 
p-kas William G.Davis ra
šė:” Gerb.p. Jokūbaiti,-

Šiais 1984 metais mes, 
Ontario provincijoje,minime 
savo istoriją, tradicijas ir jų 
brendimą - vystymąsi. Ta 
proga prisiminėme ir nori
me paženklinti-pagerbti tuos

žmonėms.Savo paslaugomis 
ir supratimu jie daug prisi
dėjo prie tos apylinkės gero
vės, kur jokia mūsų provin
cijos valdžios programa-įta- 
ka nebūtų galėjusi tai pada
ryti.

Iš daugelio tokių žmonių , 
gyvenančių Ontario provinci
joje, 1984 m. parinkti asme - 
nys išrinkti ir bus apdova
noti specilaiu BICENTEN - 
NIAL MEDALIU -Ontario 
200- čio S UKAKTUVINIU 
MEDALIU, kuriuo taip pat 
buvo apdovanota ir A nglijos 
Karalienė.

Man yra labai malonu 
Jums pranešti, kad Jūs iš 
daugelio esate išrinktas šį 
medalį gauti. Tai yra įrody
mas Jūsų paaukoto savano
riško darbo ir rūpesčio sa
vo apylinkės žmonėms.

Apdovanojimų įteikimas 
įvyks š.m. GRUODŽIO mė
nesį. Tamstai bus iš anksto 
pranešta vieta ir laikas, kur 
ir kada tai įvyks.

Šia proga reiškiu Tamstai 
savo geriausius ir nuošir
džiausius linkėjimus.

reikalas.
Vilniaus 

gvildenami

asmenis, kurie per daugelį 
metų įvairiais būdais padėjo 
šiai provincijai bręsti ir 
augti.

Specialų dėmesį skiriame 
tiems asmenims, kurie sa
vanoriškai paaukojo sa
vo laiką,energiją nuoširdu
mą įvairioms organizaci - 
joms bei savo apylinkės

Esu Jums dėkingas už vi - 
są tai, ką Jūs savo darbu bei 
rūpesčiu esate padarę dau
geliui tautiečių ir bendrai 
savo apylinkės gerbūviui. "

Nuoširdžiai Jūsų,
William G.Davis, 

Ontario Provincijos
Premjeras 

/Laisvas vertimas/.

VILNIAUS DIENA TORONTE

/ Stepo Varankos įvadinis žodis minėjime/
" Jaunai nepriklausomai Lietuvai netekus savo prieš 

šimtmečius įkurtos sostinės Vilniaus, kurią 1920 m. spa
lio 9 dieną lenkai klastingai užgrobė, Lietuva neteko at
sparios tvirtovės. Po jos praradimo tautoje atsirado ne
jauki tuštuma.

Lietuvos vyriausybė, vadovaujama minister!© pirmi
ninko dr. Leono Bistro, buvo susirūpinusi, kad laikas lie 
tuviuose gali tą nelaimę ištrinti iš atminties, ypač jauno - 
joje kartoje. Kad to neįvyktų, 1925 m. dr. Bistro vyriau
sybė išleido potvarkį, skelbiantį kad : SPALIO 9-toji die
na visoje tautoje turi būti prisiminta, kaip gedulo dieną - 
Vilniaus Diena.

Reikia pripažinti, kad minimas potvarkis davė gerus 
rezultatus. Pagrobtas, tolimas, legendarinis Vilnius vi
sus lietuvius, pradedant darbininku, ūkininku iki jauniau
sio mokinių visus prie Vilniaus taip pririšo, kad visa Lie-

toronto tuva nuolat kartojo: "Mes be Vilniaus nenurimsim"..........
džiausiu pramonės centrų Deja, kilęs II-rasis Pasaulinis Karas visoje mūsų 
Kanadoje;todėl joje yra apsfr- planetoje paliko baisius pėdsakus. Lietuva neteko sava -

STASYS JOKŪBAITIS

LIETUVIS VEIKĖJAS 
APDOVANOTAS SUKAKTUVINIU 
MEDALIU

Š tais metais Kanados On
tario provincija švenčia nuo 
susikūrimo ir pasivadinimo 
200 m. sukaktį.Ontario pro
vincija yra ir vienas di-

gyvenusių įvairių tautybių rankiškuroo ir nepriklausomybės. Lenkija tapo Maskvos 
žmonių. Ontario yra tapusi satelitu. Vilnius priskirtas prie Tarybinės Lietuvos res- 
netik pramonės, bet ir kul- publikos yra išlikęs jos sostine. Iš tolo atrodo, kad vis- 
tūrinės veiklos ventru.Joje kas yra tvarkoje. Tragedija yra tame, kad Lietuva nėra 
vyksta kasmetai pasaulinio laisva ir nepriklausoma. Lietuva atsidūrė priespaudoje , 
masto parodos, taip pat ir komunistų vergijoje, 
plataus masto įvairių tauty
bių festivaliai- karavanai, 
kuriuose dalyvauja ir lietu
viai su programomis, lietu
viškais valgiais ir 1.1. Lietu
viai savo skyrių Karavane 
pavadino "Vilniaus" pavilijo- 
nu. Lietuviški valgiai ir į- 
vairi programa kasmet su
silaukia daug svetimtaučių 
lankytojų ir tokiu būdu iš
garsina lietuvius ir Lietuvą 
svetimtaučių tarpe.

Šiais metais Ontario pro
vincija, švęsdama 200 metų 
suaktį, atkreipė dėmesį ir į 
joje esančių tautinių grupių 
žymiuosius veikėjus, juos 
apdovanodama medaliais . 
Tokiu medaliu yra apdovano
tas ir visuomenės veikė - 
jas Stasys J okubaitis 
iš Toronto miesto.

St. Jokūbaitis yra žinomas 
netik lietuvių tarpe savo ša
kota veikla, bet taip pat ir

Tenka nugirsti pasisakymų ir net spaudoje išvedžioji
mų, kad Vilniaus problema jau neegzistuoja. Tai labai

IR K'

Travel
KVIEČIA SUTIKTI 
SV. kalėdas IR

NAUJUS METUS SU GIMINĖMIS

AUDRA

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ Iv
ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENĄ, 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatvės nuo pensininku rūmų, 16 10 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. ,vakaro. , 

SKAMBINKITE : 487-5591

Lietuvoje ir Australijoje 
16 DIENŲ KELIONĖ į LIETUVA^ 

GRUODŽIO 21 - SAUSIO 6
Su ’’Air France” 10 naktų Vilniuje, 1 diena Kaune , 
2 dienos Maskvoje, 2 naktys Paryžiuje; Kelionės 
kaina iŠ Toronto $ 1,824 kanadiškais arba $ 1,399 JAV, 
iŠ Montrealio — kanadiškais $ 1,794 arba $ 1,376 JAV.

23 DIENŲ KELIONĖ į AUSTRALIJA^ 
GRUODŽIO 19-SAUSIO 11

2 dienos Havajuose, 16—Australijoje, 3 — N.Zelandijoje,
2 FIDŽI saloje. Bilieto kaina iš Toronto — $ 2,213 
kanadiškais.

Jau priimami užsakymai pirkti Šventines dovanas 
giminėms Lietuvoje.

• Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.
• Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansinę paramą nuperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu: .

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

klaidinga nuomonė. Toji problema yra Maskvos pritUdy - 
ta. Yra pagrindas daryti prielaidą, kad Europoje , kei - 
čiantis politinei padėčiai, bus bandoma pakartoti SPALIO 
9-tosios veiksmą.

Mūsų visų pareiga yra rūpintis, kad tas veiksmas ne
užkluptų mūsų, kaip kad atsitiko 1920 metais.

Mano nuomone, Vilniaus Dienos renginius privalėtų 
rengti Lietuvių Bendruomenė, o ne kokia nors organizaci
ja ar sąjunga. Vilnius nėra vien tik vilniečių 
Vilnius yra visų lietuvių miela sostinė. Tąją 
Dieną reikėtų padaryti seminarą, kur būtų
klausimai surišti su Vilniumi, neužmirštant Ir Vilniaus 
istorijos.

Išeivijos pradžioje Vilniaus Dieną surengdavo negau
sūs vilniečiai. Deja, jų skaičius sparčiai mažėja.

Pristatė , vietoje St. Santvaro, paskaitininką Alber* 
tą M i s i ū n ą, kuris yra gimęs ir augęs ir mokslus iš
ėjęs Vilniaus krašte. Iš profesijos jis yra 'mokytojas. 
Gyvendamas lenkų kokupuotaroe krašte,’ aktyviai reiškėsi 
lietuviškoje veikloje. Kaip ir dauguma vilniečių, buvo 
nuo okupanto nukentėjęs.

Rusams įsiveržus į Lietuvą, Albertas pasitraukė į 
Vakarus. Po stovyklinių vargų Vokietijoje, atsiradus 
progai, išvyko į Ameriką. Dabar su šeima gyvena De
troite. Yra aktyvus Lietuvių Bendruomenės narys ir vei
kėjas. Ilgus metus vadovauja lietuviškai radijo valandė - 
lei Detroite, kuri duoda 3 programas savaitėje. Šiuo me
tu yra Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos centro valdybos 
pirmininku. Dabartinis jo didelis rūpestis yra išleidimas 
"Rytų Lietuva" veikalo anglų kalba /kuris vėluoja su pasi
rodymu, žinoma, ne iš jo kaltės/.

Jeigu dar kas norėtų savo auka prisidėti prie to vėl - 
kalo išleidimo bei prenumeratos, tą gali padaryti pas VKI 
S -gos spaudos fondo vedėją Jeronimą Cicėną Ka
nadoje, Tel.: 537-1781. Ačiū. Dabar prašau į sceną Al-' 
bertą Misūną.

VILNIAUS D IE NA
Nuo senovės laikų Lietuvos valdovai : Gediminas, Al

girdas, Kęstutis, Vytautas ir kt. statė Vilniaus pilį, plė
tė miestą, nuo priešų gynė, Lietuvos sostine /vyriausios 
valdžios cetru / padarė.

Iš Vilniaus pilies buvo valdoma visa Lietuva: Ir Aukš
taitija ir Žemaitija ir, pagaliau, Prūsija, Sūduvlja Ir ry
tuose užkariautos slavų sritys: Gudija, Ukraina, Rusų žė- 
mės: Polockas, Vitebskas. Kęstutis su jaunuoliu Vytautu 
Algirdu buvo nujoję su savo karių pulkais iki Maskvos var
tų grobio "pasiimti". Buvusi Lietuvos sostinė Trakai - 
liko tik garbinga pilimi, kurioje gyvendavo Kęstutis.

Lietuvos sostinė Vilnius buvo nepriklausomas iki 
1795 m. trečio padalinimo , Lietuvos - Lenkijos valsty
bių žlugimo, Rusijos valstybės valdžion perėjimo. Rusi
jos imperijos carai valdė Lietuvos žemes iki I-roo Pa
saulinio Karo - 1914 m. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos 
valstybė buvo atkurta, paskelbiant Lietuvos Tarybai atkū
rimo aktą.

1920 m. spalio mėn. 9 d. Lenkijos valstybė sulaužė 
SUVALKŲ SUTARTĮ^o Lietuvos bajoras Juozas Pilsuds
kis, Lenkijos maršalu pasidaręs, davė įsakymą gen. Že
ligovskiui užkariauti Vilniaus kraštą, prijungiant jį prie 
atsikūrusios Lenkijos valstybės. Lietuvos kariuomenė gy
nėsi, daug aukų turėjo, bet galingesniam priešui, - grobi
kui turėjo nusileisti.

Iki 1939 m. karo Lenkija Vilniaus kraštą ir miestą 
valdė ir lenkino , lietuvius persekiojo, už lietuvišką žo
dį , kalbą, mokyklas - į kalėjimus sodino; ten kankino ar
ba badu marino.

Gyvi likę vilniečiai lietuviai, gyvenantys Vakarų pa - 
šaulyje mums pasakoja apie lenkų žiaurumus, jų kalėjl - 
mus. Ar ne gyvenimo paradoksas, kad lenkai turėjo ati
duoti Vilniaus kraštą ir žiauriai nukentėjo nuo Stalino ir 
Hitlerio...

Istorijos bėgyje Lietuvių tauta tiek daug gero lenkams 
yra padariusi, o lenkai už gera - blogu atsimokėjo... Ar 
neturėtų lenkai keisti pažiūrą apie Lietuvių tautą?"

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga su L.N. kultūros 
sekcija 1984 m. LAPKRIČIO 18 d. L.N.-se, Mindaugo sa
lėje suruošė VILNIAUS DIENĄ. Programoje buvo įvadi
nis St. Varankos / VKLSK -to p-ko/ žodis - informacija 
apie Vilnių ir pobūvio dienotvarkę.

Paskaitą - "Vilniaus Reikšmė" - skaitė mok. A. Mi - 
siūnas, vilnietis, VKLS-gos centro valdybos p-kas. Pa - 
s kaita buvo įdomi, koncentruota, atskleidžiant Vilniaus 
reikšmę Lietuvai ir gręsiantį kaimynų kėslą.

Meninę programą atliko Maironio mokyklos mokiniai 
deklamacijomis ir skaitymais. J. Maironio, K. Bradūno 
poezijas įskaitė ir deklamavo šie mokiniai: J. Batraks 
V. Bijūnaitė, L. Dailydaitė, D. Baršauskaitė, R. Čuplins 
kas, A. Karkaitė, L. Mockutė, A. Pąulionytė. /b.d./

n D E* C U CD INSURANCE & w H t H REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West e Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DRESERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r.r7 v. v. , iaUtadieniai s 9 v.r. — 12 v.p.p.

/NSURANCC * Namų— Gyvybės
* Autame bilių.
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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V. Bačenas
1551 Bloor SI. W. 
TORONTO. Ont. 
M6P IA5

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

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MONTREALIETE STASE MIKALAJUNAITĖ-MIKAL

Montrealiečlai lietuviai pažysta Stasę Mikalajūnaitę, 
dirbusią 9 metus mūsų Šeštadieninėje Lituanistinėje Mo
kykloje. /Ii tą Mokyklą ir baigė/Lr siekiant aukštojo moks
lo, jos profesinis kelias yra įdomus, kaip ir jos profe
sija.

Stasė Mikalajūnaitę - profesionaliai vadinasi Stasė 
Mikai - baigė McGill Universitetą su garbės žymeniu, į- 
sigijo B.A. vaikų ir socialinėje psichologijoje.Speciali
zavosi eksperimentinėje srityje. Dirbo su problemati - 
niu Jaunimu gimnazijoje 7 metus. Taip pat bendradarbia
vo programų sudaryme, kaip išugdyti vaikuose atsakomy
bės svarbą ir atverti bei vystyti jų jausmingumą. Ji dir
bo su prof.Dino Juliano sudarant efektingą problematinių 
vaikų programą.

Projektus atlikusi ir norėdama pakeisti darbą, sugrį
žo į McGill,kur pradėjo dirbti administracijoje- Tyrimų 
ir branduolinės Fizikos laboratorijoje ir neurofiziologi
jos skyriuje.

Nuo 1980 m. pradėjo dirbti patarimais/counceling/ ir 
tuo pačiu metu ruošė seminarus apie sapnus ir jų inter
pretaciją. Pradėjo domėtis parapsichologija, kurią tuo pat 
metu studijavo.

1982 m. buvo pakviesta reguliariai radio F M prog - 
ramai skaityti paskaitas 6 mėnesius iš psichologijos sri
ties, 6 mėnesius apie parapsichologiją.
Su paskaitomis teko ir pakeliauti po Kanadą:198O m. ji 
lankėsi Vancouver’yje, Terrace B.C., Winnipege,Edmon- 
tone, Regina, S askatoon, Toronte ir Montrealyje.

Nuo 1981 m. ji dirba ARA Foundation,remiant CA.V- 
kaip sapnų specialistė ir organizuoja seminarus.

montreal
MONTREALIO LIETUVIU STUDENTŲ SĄJUNGA 

KVIEČIA VISUS STUDENTUS I

XXI TRADICINĘ ŽIEMOS 
STOVYKLĄ

1984 m. GRUODŽIO 27 - 30 (4 naktys)

"La Louisiana" viešbutyje, Mont Rolland, Quebec.
PROGRAMOJE: Slidinėjimas, Įvairus žiemos sportas, 

pramogos, orkestras
KAINA už kambarĮ:

2 asmenims — $ 176.00/
4 asmenims — $ 244.00 (dvi dvigubos lovos)

* Prašome siųsti kambari užsakymus kartu su
"money order" sumokėdami pilncįkaina. Pinigai 
nebus grasinami po GRUODŽIO 10 d.

* NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS bus GRUODŽIO 31 d.8 v.v. 
Hotel de Dorval, Laurentian Room.

* INFORMACIJŲ ir MOKĖJIMŲ reikalu kreiptis į: •
Ray Augūnas, 54 — 6th Ave., La Salle, Que. H8P 2K9

Tel.: 1(514) 365-1503 • arba :
Aras Piecaitis , 6121 La Salle Blvd., Verdun, Que.,

Tel.: 1(514) 767-8779 H4H 1P7
MONTREALIO LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGA

Paskutiniu metu dirba Research- Tyrimų skyriuje 
Montreal General ligoninėje,sudarinėja projektus širdies 
operacijų pacientams, tikrinant anestezijos poveikį ir 
gilesnės anestezijos įtaką,asistuodama dr.G.Scott,anes- 
tezistui. Lengvesnių anestezijų pasekmes po operacijos 
6-iais testais per 24 valandas tikrina koordinaciją ir kon
centraciją pacientuose.

Nuo 1985 m. sausio mėnesio ji pakviesta lektore Mc 
Gili Universitete Continuous Education paskaitoms . Ji yrg 
išleidus universitetui brošiūrą apie sapnus. Toje srityje 
gilinosi ir dirbo asmeniškai 15 metų. Tikisi paruošti, ma
nuskriptą iki ateinančių metų pradžios ir išleisti knygą.

Po to- jau atrodo būtų gana jaunai merginai - , ji 
svajoja kada nors padaryti Ph.D.

Savo malonumui ir atvangai ji mėgsta piešti ir ima 
piešimo pamokas; mėgsta skaityti įvairias biografijas. Kaip 
ir visi lietuviai- myli gamtą- mišką, jūrą.Kada nors, sa
ko, turės laiko ir asmeniškam gyvenimui- šeimai. Dabar 
-ji gerbiama, sąžininga ir įdomi Tyrinėjimo skyriuje dar - 
buotoja. Geriausios jai sėkmės visame kame. b. n.

PAMINĖTA KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

Š . m. lapkričio 25 d. Lie* 
tuvos kariuomenės atsteigi- 
no šventė buvo paminėta A V 
Parapijos salėje.

Ištikimieji vėliavnešiai , 
pakviesti šventės pravedėjo; 
atidariusio minėjimą Augus
tino Mylės, įnešė vėliavas . 
Pagrindiniu kalbėtoju pak
iš Vinco Piečaičio žodžio:

viestas KLB Montrealio A - 
kės vicep-kas Vincas Pie- 
čaitis minėjimo proga pasa
kė žodį, kuris visų buvo įdė
miai išklausytas. Minėjime 
buvo išlaikytos kūrėjų-sava- 
norių pagerbimo tradicijos: 
susikaupimo-tylos minutė ir 
po raudoną rožę minėjime 
dalyvavusiems- K. S itkaus- 
kui ir J.Viliušiui.

Praeitis tai yra mūsų šaknys. Kaip medžio šaknys 
kad laiko stiprų kamieną, taip tautos istorija yra tautos 
ir valstybės pagrindas ant kurio remiasi tolimesnis jos 
vystymasis ir jos gyvenimas.

Mes lietuviai esame laimingi turėdami tokią gražią 
istoriją, tokią garbingą praeitį. Mes turime iš ko stip - 
rybės semtis. Problema yra tame, kad mes perdažnai , 
perdaug laiko ir pastangų praleidžiame kalbėdami apie 
praeitį, o permažai dėmesio kreipiama į dabartį. Jeigu 
praeitis yra medžio šaknys, tai dabartis yra medžio ka
mienas. Nuo jo stiprumo, nuo jo sveikumo yra nuspren
džiama medžio kokybė ir jo vertė. Taip ir nuo mūsų vi
sų, tie, kurie gyvename dabar, šiandieną: jauni, seni, vy
rai ir moterys, nuo mūsų visų priklauso lietuvių tautos 
stiprumas, lietuvių tautos sveikumas. Mes esame tautos 
kamienas. Ką svetimieji, ką mūsų kaimynai apie mus pa
sakys, tą jie galvos ir apie visą lietuvių tautą. Kas iš to, 
jei tauta turi gražiausias šaknis- istoriją, - bet kamienas 
pūva. Tokia tauta neturi ateities. Todėl šiandieną dėki - 
me visas savo pastangas, visas savo jėgas į dabartį.Šiuo 
metu yra ypatingai svarbu viso pasaulio lietuviams išlik-

ti gerais susipratusiais tautiečiais ir auginti jaunąją kar
tą, kuri tęstų tėvų pradėtą darbą ir neužmirštų pavergtos 
tautods idealo- Laisvės tautai, nepriklausomybės Lietu
vai. Taigi, gerbdami istoriją, mylėkime ją, mokykimės iš 
jos, semkimės stiprybės, tačiau žinokime, kad nuo DABAR 
TIES PREKIAUS O MŪSŲ TAUTOS ATEITIS.

Nuo amžių mūsų tautą gynė lietuvis kareivis. Jį 
matėme karaliaus Mindaugo laikais, jį matėme Vytauto 
Didžiojo laikais, jį matėme Lietuvos atsikūrimo laikais 
Kartais jis dėvėjo gražią uniformą, kartais sukilėlio ser
mėgą, kartais suplyšusi partizano aprėdą. Nesvarbu, ką 
jis dėvėjo. Jie visi turėjo vieną tikslą:GINTI SAVO TĖ
VŲ ŽEMĘ NUO PRIEŠŲ PAVERGĖJŲ. Už jų pasiaukojimą, 
už jų pralietą kraują tautos labui šiandieną mes tariame 
AČIŪ,prieš juos mes žemai lenkiame savo galvas.

Bet- kas yra ŠIŲ DIENŲ Lietuvos kareivis, savo tau
tos gynėjas? Ar tas vargšas jaunuolis, aprengtas Raudo - 
nosios Armijos uniformoje einantis sargybą prię Kinijos 
sienos, ar tas priverstas kovoti toli nuo savo tėvynės Af
ganistane? Ne’. Jis ten yra tik vergas, verčiamas ka
riauti, tūkstančiu mylių atplėštas nuo savo gimtinės, už 
svetimą valstybę, už svetimas idėjas. Jis neturi teisės 
ginti savo krašto.

Taigi, kas yra šiandieną tas Lietuvis kareivis? Ogi 
esame mes visi. Visi lietuviškos kilmės žmonės, išsi - 
sklaidę po platų pasaulį. Mes esame tie tautos karei - 
viai. Nuo mūsų visų, nuo tavęs ir manęs, nuo mūsų se
sių ir brolių tėvynėje priklauso tautos ateitis. Neturime 
uniformų, neturime ginklų, neturime karo vadų, tačiau tu
rime visi žygiuoti koja į koją tuo pačiu taktu, matydami tik 
vieną uždavinį- kuo ilgiau išlaikyti tautos tęstinu
mą tiek čia svetur, tiek Lietuvoje.

Nesakau išlaisvinti mūsų kraštą. Būkime realūs-tas 
aukščiausias tikslas šiandieną mums yra nepasiekiamas. 
Neturime ginkluotų armijų,ir mes jų nesudarysime,© nie
kas kitas už mus nekovos. Vienintėlį dalyką, ką mes gali
me ir turime padaryti - tai išlaikyti lietuviš
ką dvasią pirmiausia savyje, paskui šeimoje ir 
draugų tarpe. Jeigu mes tai padarysime čia- tą padarys 
mūsų tautiečiai Lietuvoje, mūsų tautos tęstinumas bus ga
rantuotas. Atėjus valandai, susidėjus palankiom pasauli
nėm politinėm sąlygom,atgaus ir mūsų tėvų kraštas savo 
laisvę. Žinoma, veltui laisvės ir tada mums niekas neduos 
Reikės tada uniformuotų kareivių, karo vadų, reikės ir did
vyrių. Bet, pažįstant lietuvių tautą, jų tada netruks.

Š land ieną tačiau mums reikia kitokių karių. Mes vi
so- tu ir aš- esame šiandieniniai tautos kariai. Mes turi
me didelį darbą prieš akis. Mes turime didelį uždavinį. 

Laikas rimtai pagavotl, pasvarstyti, kaip tą uždavinį, TĄ 
LIETUVIŠKUMO TĘSTINUMĄ MUMYSE IŠ LAIKYTI. Kiek
viena išeivijos kolonija tūri skirtingas problemas, kito - 
kias sąlygas. Mes šiandieną pamąstykime apie save,apie 
savo Montrealio koloniją. Pažiūrėkime, kas pas mus gerai, 
kas blogai, ką galime pagerinti. Žinau, kiekvienas iš mū
sų turime skirtingas idėjas ir vienos nuomonės niekada 
neprl*»J , tačiau, jeigu visi turime tą patį tikslą- mūsų

/nukelta į 8 psl./

VJUXKIA
SPECIALYBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-90e AVENUE, LaSalle

365-1 1 43
7661 A CENTRALE, LaSalle

365-7146
2955 ALLARD, Ville Emard

766-2667

1449 St. Al*xond*r St. Suit* 209, Moyer Bldg.

SUTAUPYKITE NUO 1500.- IKI S 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IS FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄ! BEI PERSIUVIMAi 

Tel. 845 -2912 embassy fur
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MIRUSIEJI ;

• JURGUTIS Jonas, LKM 
Kuopos buvęs šaulys, 82 m. 
mirė ligoninėje.

Laidojamas per Š v.Kazi
miero bažnyčią.

Liko sūnus, gyv. Wasning- 
ton’e.

Užuojauta artimiesiems .

• S avaitraštj "Nepriklauso
ma Lietuva" artėjančių 
šyenčių proga parėmė X.Y 
$15,-auka. Nuoširdžiai dė
kojame. "NL"
• PASKUBĖKIME užsisakyti 
"NL" skiltyse šventinius 
sveikinimus. Paskutinė šių 
metų laida pasirodys gruo
džio 20 d.

Spaustuvė švenčių laike 
bus uždaryta nuo 20 gruo
džio iki sausio 4 d. Tomis 
dienomis laikraščio negalė-

• JUODELIS Petras, , a. a. sime spausdinti.
Povilo Narbuto atmini
mui paaukojo Kanados Lietu- ,
vių Fondui $ 25.

KLF nuoširdžiai dėkoja. ;

Bendruomenės Montrealio Apylinkės Valdyba

GRUODŽIO mėn. 7 d. PENKTADIENĮ 8 vai v. 
Taukia visy Montrealyje esančių organizaciją 
atstovų ir narių, bendra

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, P.Q. TEL: 766-5827

N.P. MARIJOS SESELIŲ NAMŲ SALĖJE 

e Dr. P. Lukoševičiaus paskaita 

e Kavutė ir užkandžiai
Maloniai kviečiami visi Montrealio lietuviai

KLB Montrealio Apylinkės Valdyba

MOKA UZ:
CERTIFIKATUS: iMIN. $ 1,000.00

1 METŲ ............... .(..L.
TERMINUOTI INDĖLIAI

I METŲ....................
180-364 D........ ......
120 -179 D. ..u-...
30- 119 D. t........»..i

10.75%.

DUODA 
PASKOLAS:

• KLB MONTREAL!© APY
LINKĖS VALDYBA, mirus 
ilgamečiu! darbuotojui Pra
nui Paukštaičiui, jo 
atminimui paaukojo "Nepri - 
klausomai Lietuvai" $50.

• KLKMOTERŲ DRAUGUOS 
metinėje šventėje GRUO
DŽIO 9 d. vyks moterų darbų 
paroda. Dalyvauja Vanda 
Lapinienė, Elena Lymantie nė, 
Aldona Mališkienė ir Alvyra 
Povilaitienė Aušros Vartų 
parapijos salėje.

Po pamaldų bus iškilmin
gi pietūs. Meninę programą 
atliks PAVASARIO Mergai
čių Choras.
• GRUODŽIO 2 d. - Šv.
D-jos susirinkimas Seselių 
Namuose, po 11 vai. pamaldų.

Š.m. GRUODŽIO mėn. 16 d. SEKMADIENĮ 12 v. 

N. P. Marijos Seserų Namu Salėje 

SAUKIAMAS 

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" laikraščio skaitytojų 

INFORMACINIS SUSIRINKIMAS
Maloniai kviečiami visu Montrealyje esančiu lietuviškų organizacijų atstovai dalyvauti.

Po susirinkimo — kavutė ir užkandžiai. "NL” Valdyba

ANGLOFONAI STUDENTAI 
ATSILIEKA NUO FRANKOFONŲ

Quebec’o Švietimo Minis
terija prane ša, kad anglofonų 
kolegijų /CEGEP/ studentų,
metančių studijas skaičius 
prašokąs frankofonų skaičių . 
Viena priežastim yra toji,kad 
tokiuose CEGEP’uose, kaip

Onos Dawson College, John Abott 
College, Heritage Campus e- 
sama daug studentų, kurių 
gimtoji kalba nesanti anglų 
kalba. Bet kaip tada paaiš
kinti, kad prieš dvidešimti 
metų pirmaisiais studentais 
paprastai būdavo kaip tik 
anglofonų emigrantų bei žy - 
dų vaikai.

IŠNUOMOJAMAS 
butas 2% kambarių La Salle, antrame aukšte, 
apšildomas, autobusas sustoja prie durų. 
Skambinti : Tel: 363—7095 arba 363—8277

PARDUODAMAS MEDUS I
Pure natural honey now for sale from the BEEKEEPER, 

close to Montreal. Price S 1.— per pound.
INFORMATION : Tel. 627-1328 .

PRIMENAME MIELIEMS PRENUMERATORIAMS.KADPASITIKRINTU 
AR SUSIMOKĖJĘ PRENUMERATAt UZ ŠIUOS METUS - "NL*

DR. J.MALISM
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr Philip Stulginski
D.D.S.

/atkelta iš 7 psl./ 
nuomonės neturėtų tiek skirtis, kad negalėtume prieiti prie 
bendros vagos.

Šiandieną mes čia priskaitoroe dar apie 30 organiza
cijų. Tuo tarpu , kada turime vos kokius 300 aktyviųjų 
lietuvių. Kadangi dažnai tie patys žmonės ne tik priklau
syti turi, bet ir vadovauti keliose organizacijose, jų jė
gos sumažėja, sumažėja energija ir dažnai darbas nuo to 
nukenčia. Tai reiškia- turime per daug organizacijų. Jas 
reikia mažinti, bet kartu ir stiprinti jų veiklą. Būkime vie
nos minties,panašių norų žmonės po ta pačia pastoge.

Paimkime jaunimą: turime skautus, turime skautes, 
turime ateitininkus, turime studentų sąjungą,turime jau
nimo sąjungą,turime sporto klubą "Taurą". Ar nereikėtų 
pasvarstyti ir sujungti visą jaunimą po viena skraiste,bet 
veikti stipriau.

Turime meninių vienetų:Gintarą, Pavasari, Montrea
lio Lietuvių Chorą, Oktetą, du parapijų chorus. Ar po viena 
vadovybe,po vieno komiteto koordinacija tie vienetai ne 
gražiau ir iškilmingiau pasirodytų?

Turime ir daugiau pasaulinių ir bažnytinių organiza
cijų, kurias lengva būtų suburti 1 stipresnius vienetus, ir 
jų veikimas nuo to tik pagerėtų. "

Paskaitininkas palietė ir vieną labai opiu virstanti 
reikalą:
........... "Pagaliau, turime net dvi parapijas. Žinau, čia ne 
vieta ir ne laikas apie tai kalbėti. Tačiau visi montrealle- 
čiai turėtume labai atydžiai pagalvoti ar mums šiandieną 
neužtektų vienos stiprios parapijos. Jei mes nenorime 
ar bijome sprendimą padaryti, tai pats gyvenimas par 
darys. O tada, nežinau ar tas sprendimas bus mums pa
lankus ir teisingas. Ar tada mūsų lietuviška dvasia ir lie
tuviškas turtas nenukentės.

Dėkui Dievui, Montrealyje tebeturime tik vieną Lie - 
tuvių Bendruomenę. Jokiais būdais neskaldykiroe jos. Lai
kykimės prie jos, stiprinkime ją, remkime ją.

1440 Si. Catherine SI. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866—8235 
Namu : 761 — 4675

Dantie gydytojas — chirurgas 
8606 Cantrale, coin corner 45e avė. 

suite 209. 364-4658 

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

11 i <1 « r r t o Ii » t d I « n nuo 9 •. m ' I k i 
Sestodieniela: 9 e. m. iki 1
iekmodisnio.s ’. nuo 10 e. m. iki 
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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

i 10 p. m.
9: 30 p. m.

9 : 30 p . m.

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

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

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
B. A., B. C. L.

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

ADVOKATAS

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

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

Residence: 366—6245

NOT ARAI

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

Tel: (514 ) 871-1430

10.5 % 
10. % 
9.75% 
9.25%

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS
UŽ $20,000 IRDAUGIAU 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS:
SPECIALIOS ........... 7.75% 
SU DRAUDIMU ....... 7.5 %

ČEKIŲ SĄSKAITOS....... u 5 %

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI
KASOS VALANDOS

1475 De Seve 3907 A Rosemont
Pirm. Antr. Tree..........9:00 - 3:00 ------
Ketvirtadieniais......... 12:00 — 8:00 4:00 — 8:00
Penktadieniais ...........10:00—6:00 >2:00 —6:00 __

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. iki GEGUŽĖS 15 d.
1475 De Sive ir Sv. Kazimiero par. salėje : 10:30 - 12:30

Kailių Siuvėjas
f * T®l 767-6183 dabar pakei stos į : 288-9646

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

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A — .
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: Z88-954V

member D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS- - PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273-9181 ; Residence: 737-0844.

Tel.: Business: 482 - 0772 - Residence: 767-4690

JONAS IR COTE 
REALTIES

5159 De Maisoneuve West,
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS 

Nekiln ojamo turto patarnavimas Montrealyje

.. -.... - ———a
GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS I

Tel. Bus.: 722-3543
Res.: 256—5355

Nepamirškime savo jaunąją kartą pastatyti ant sto
rių lietuviškų dvasinių ir moralinių pagrindų.... Jei žydai 
išskirstyti po platų pasauli galėjo išsilaikyti 2000 metų 
ir atkurti savo valstybę, jei airiai per keletą šimtmečių 
neprarado savo tautybės, tai mes lietuviai, vos tik 44 m. 
netekę nepriklausomybės nenustokime vilties, nepulkime 
l pesimizmą, nenuleiskime rankų.

Ištikrųjų, kova prasideda tik dabar, reikia tik daugiau 
ugnies, užsidegimo, pasišventimo. Jeigu mes esame šių 
dienų lietuviški kareiviai, o mes jais turime būti, nes tai 
yra mūsų įgimta pareiga, - taigi kovokime, neškime lietu
višką bylą l tarptautinę areną, stiprinkime organizacijas, 
remkime finansiniai mūsų pagrindines institucijas,per 
duokime savo lietuvišką dvasią jaunimui ir ateinančioms 
kartoms. Kaip pridera tautiems lietuviams, kartu ženki
me prieš akis matydami tik vieną tikslą: kiek galint ilgiau 
išlaikyti ir pratęsti lietuviškumą išeivijoje. Šiuo metu , 
tai tik tiek iš mūsų tauta tebenori, tik tai tiek t tebereika- 
laūja1

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

• GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T- 3 A6

TIL. 727 -3 120Namų 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A 5 , B'.A. C.S£., I B.

Komercinio. privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n ,t_0_r_o__v e j_kj ,
/ bus daugiau/

TONY I PORTRAITS

D » ■ T* I PASSEPORT* COMMERCIAL “ M W I U | MARIAGE* WEDDINGS 

STUDIOF 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O. M2K 1E9 525-8971

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI JAUS 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

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS, _ . -™
SALES MANAGER Tel. 489-54S*
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