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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
KRIMINALAI TEBETESIAMI ?

Iš Varšuvos pranešama, 
kad 2 policijos tarnautojai, 
kurie buvo paskirti tirti kun. 
Jerzy Popieliuszko nužudy
mo aplinkybe s,žuvo susisie
kimo nelaimėje netoli Var
šuvos. Kyla įtarimas, kad ir 
šie buvo ’’likviduoti”, nes 
keturi Vidaus Reikalų Mi
nisterijos darbuotojai bus 
patraukti atsakomybėn už 
kun. Popieliuszko mirtiną 
sumušimą.

THATCHER IŠSIGELBĖJO
DAR KARTA€
Britanijos min. p-kė Mar

gate th Thatcher išvengė ne
laimės, kai atydus pašto tar
nautojas pastebėjo jai adre - 
suotą įtartiną laišką. Patik - 
r Inu s, pasirodė, kad laiške 
buvo įtaisyta sprogstamoji 
medžiaga.

NEUŽSIAUGINA GRŪDŲ
S ov. S ąjunga vėl nepakan

kamai užsiaugino grūdų ir 
Tarptautinė Kviečių Taryba 
praneša, kad jai reikia im
portuoti 49 mil. tonų javų Iki 
1985 ro. birželio mėnesio. 
Tai būtų 1 milijono tonos 
daugiau, negu pernai.

Sovietinė biurokratija,dar 
vis kontroliuojanti mažiausią 
savarankiško sprendimo pa
sireiškimą, reikalauja ne
suskaitomus leidimų, tikrini
mų, patvirtinimų ir 1.1, kie
kius. Tai nepaprastai gaišina 
darbų atlikimą, ypač žemės 
ūkyje. Taip pat išdidžioji 
biurokratų klasė ypatingą 
dėmesį kreipia į industrini- 
mą, net ir žemės ūkio kraš
tų ar sričių, kuris peržengė 
visas proporcijas. Ne susior
ganizuojama ir derliaus ap
saugos ir užlaikymo srityje. 
Visa tai, priedo ir gamtos 
sąlygų netikėtu m ai-du oda ne
gatyvius rezultatus jau me - 
tai iš metų.

VIDURINIŲ RYTŲ TAIKA 
DAR TOLI

Jordano karalius Hussein’ 
as savo kalboje,pasakytoje 
Egypto parlamente, pasirodė 
daug griežtesnis ir kietes
nis, negu daugelis pasaulinių 
bei Ęgypto politikų manė. Jis 
pareiškė, kad Viduriniuose 
Rytuose taiką tebus įmano
ma įgyvendinti, jeigu Izrae- 
llo valstybė grąžins ara
bams visas žemes, kurias 
užkariavo 1967 metais.Taigi, 
ir Gazos teritorija, ir visas 
vakarinis Jordano upės pa
kraštys, ir Syrijos Golano 
aukštumos pirma turinčios 
būti sugrąžintos jų tikrie
siems savininkams, Be to , 
arabų kraštų ir Izraelio tai
kos pasitarimai, arba jo žo
džiais, tarptautinės taikos 
konferencija turinti būti or
ganizuojama pirmiausia į- 
traukiant visus nuolatinius 

narius Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos ir taip pat 
PLO atstovus.

Karalius Hussein’as taip 
pat pasisakė nepripažįstąs 
Camp David nutarimų, ku
riuos 1979 metais pasirašė 
prez.Carter’iui tarpininkau
jant Egypto prez.Sadat’as ir 
Izraelio prez.Begin’as.

Hussein’as taip pat pabrė
žė, kad Jeruzalės miesto a- 
rabų/rytlnė/ dalis yra ara
bams šventa iš švenčiausių 
vietų ir turi būti grąžinta a- 
rabams.

Egyptiečlų politikai buvo 
gerokai nustebinti tokiais 
reikalavimais, o izraelitai, 
kaip ir buvo galima laukti , 
kategoriškai atmetė.

Izraelio min.p-kas Shi
mon Perez pasakė, kad Izra
elio vyriausybė sutiktų, jogl 
palestiniečiai įeitų į Jorda
no Taikos delegacijos sudėtį, 
bet tik su sąlyga, kad jie ne
būtų maištininkų organiza
cijos nariai. ’’Mes pasiruo
šę derėtis atskirai su Jor
danu, ar su sudėtine delega
cija,bet ne su PLO, ne su te
roristais; su delegacija, ku
ri siekia taikos su Izraeliu, 
o ne su tokia, kuri nori tai
kos be Izraelio”.

JAV priešinasi tarptauti
nės konferencijos minčiai, 
nes tai suteiktų S ovietų S ą- 
jungai rolę svarstymuose.

Jordano min.p-kas tačiau 
pasakė reporteriams, kad 
Sov. Sąjunga”turi pagrindi
nę rolę, kas liečia Vid.Ry - 
tuose taiką... ” Ir tuo pačiu 
atsikvėpimu prideda, kad 
” Jordanas ragina JAV lai
kytis principų ir vykdyti sa
vo atsakomybę, kaipo ’’super
power”. .. kad būtų įvykdy - 
tas visiškas Izraelio kariuo
menės pasitraukimas ir vi
sapusiška taika”.

Ęgypto min.p-kas pareiš
kė, kad”. . .Mes respektuojam 
Camp David susitarimus ir 
...savo parašą po jais... 
bet su nuosava interpretaci
ja”.

Iš šio užburto rato dar vis 
sunku išeiti...

PAMINĖTA JUNGTINIŲ TAUTŪ 
SUKAKTIS WASHINGTON'S

Šiais metais sueina39m. 
nuo Jungtinių Tautų Organi
zacijos įsteigimo. Ta proga 
Washington’e John F.Ken- 
nedy Centre vyko A ktas, ku
riame iškilmių rengimo p- 
kas J. G. Gavin jr., aptarė 
Organizacijos veiklą ir taip 
pat paminėjo Tarptautinės 
Civilinės Aviacijos Organi
zacijos 4O-metį.

Valstybės pasekretorius 
K.V.Dam savo kalboje pa - 
minėjo Eleonoros Roosevelt 
veiklą JT Organizacijoje, 
prisimenant jos 1OO m. gi
mimo sukaktį.

Koncertinę minėjimo dalį 
atliko Pittsburgh’© Simfoni-

”KAS NESKAITO, MIELAS VAIKE, TAM IR DUONOS DUOT NEREIKIA I” 
Kanados Lietuvių Bendruomenė skelbia 

GRUODI

SPAUDOS MENESIU
Kviečiame visus tautiečius, visas organizacijas ir apylinkes 

REMTI SPAUDI
• Platinant viso pasaulio lietuviška spauda ,
• Atnaujinti savo laikraščių ir kitų leidinių prenumeratas ir 

juos užsakyti savo artimiesiems ir pažįstamiems ,
• Pirkti ir skaityti lietuviškas knygas
• Aukomis remti laikraščius, kioskus ir leidyklas

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
KULTŪROS KOMISIJA

nis OrKestras.
Banketas vyko Sheraton 

Washington viešbutyje. Jo 
metu žodį tarė viceprež.G. 
Bush, pabrėžęs, kad nežiū
rint visų JT Organizacijos 
veiklos sunkumų, jis ją la
bai vertina.

Minėjime dalyvavo apie 
1200 svečių. Tradiciniai į 
šiuos minėjimus yra kvie
čiami ir Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atstovai.
KANADOS INUITAI ŠELPIA 
ETIOPIJOS BADAUJANČIUS

Inultai giliai užjautė ba
daujančius Etiopijoje,(ir nors 
nesuprato anglų kalbos te
levizijoje, įvairiuose Alias
kos miesteliuose spontaniš
kai patys organizavo rink
liavas, o didesniuose mies
tuose rengė bingo žaidimus 
ar rinko aukas eidami nuo 
durų prie durų. Inuitų atsto
vai lankė ir ne inultus; šie 
irgi prisidėjo savo aukomis.

PRANEŠA ELTA 
NAUJAS LAIMĖJIMAS

Pirmasis lietuvių laimėjimas tarptautinių radijo trans
liacijų srityje buvo pasiektas 1951 m. vasario 16 d., kai 
AMERIKOS BALSAS pradėjo transliuoti lietuviškas prog
ramas. Vėliau, LAISVĖS RADIJUI/Radio Liberty/ pra
dėjus transliuoti į Pabaltijo valstybe s, Amerikos Lietuvių 
Taryba ir Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas be
matant ėmėsi pastangų šią programą perkelti į LAISVOS 
EUROPOS RADIJO /Radio Free Europe/ skyrių. Šių pa
stangų imtasi dėl labai aiškių priežasčių- Laisvės Radijo 
programos skiriamos Sovietų Sąjungai, o Laisvos Euro
pos Radijas transliuoja į satelitines- vidurio-Rytų Euro - 
pos šalis.

Pabaltijo programų perkėlimą iš Laisvės Radijo į 
Laisvos Europos Radiją ilgą laiką kliudė kažin kokia pa - 
slaptinga intervencija. 1983 m. rugsėjo mėn.VLlKo p-kas 
dr.K. Bobelis ir vicep. inž. L.Grinius aplankė LaisvėsRa- 
dijo lietuvių skyrių Miunchene ir šiuo klausimu išsamiai 
pasitarė su lietuvių skyriaus vadovu dr. K. Čeginsku. VLI- 
K’o Valdybps nariai painformavo dr.K. Čeginską apie VLI- 
k’o daromas pastangas perkelti pabaltiečių skyrių į Lais
vos Europos Radiją. Dr. Čeginskas tai iniciatyvai pritarė. 
Nuo šių metų pavasario VLIK’o p-kas Pabaltijo translia-
cijų klausimu keletą sykių tarėsi su JAV Senato Komisi
jos Užsienio Reikalams pirmininku senatoriumi Charles 
H. Percy bei su JAV Valstybės Departamento Tarėju EH- 
vard Derwinski. Š ioje akcijoje ypatingai daug pasidar - 
bavo VLIK’o vicep. dr.K. Jurgėla. Pagaliau spalio 2 d, 
sen. Percy oficialiai pranešė, kad transliacijos į pavergtas 
Pabaltijo valstybes yra perkeliamos iš Laisvės Radijo į 
Laisvos Europos Radijo skyrių. Tai didelis VLIK’o atsie- 
kimas.nes tuomi dar labiau sustiprinama JAV Pabaltijo 
okupacijos nepripažinimo politika, kadangi Pabaltijo res
publikos vėl traktuojamos kaip atskiros Europos valsty - 
bės, o ne kaip Sovietų Sąjungos sudėtinės dalys.

Spalio 16 d. į VLIKo padėkos laišką gautas sen. Percy 
atsakymas, kuriame jis mini,kad VLIK’o iniciatyvos dėka 
šį klausmą pavyko teigiamai išspręsti.

Didelį badmetį pergyvenę 
patys, kai žiauri žiema su
naikino elnių bandas ir inu- 
itai savo vaikus gynė nuo 
bado, maitindami juos sa
vo šunimis, giliai užjautė ki
tus nelaimėje. Kai kurie at
nešė savo gyvenimo šutau - 
pas, vaikai atidavė ’’paršiu
kuose” sutaupytus centus , 
o vargingieji medžiotojai,ne
turėdami pinigų, atidavė sa- 
j7o senuosius šautuvus...

Yra ko pasimokyti iš šių 
paprastų nesugadintų žmo - 
nlų. Mokyklose mokytojai 
galėtų plačiu mastu paska - 
tinti daugumoje išlepintus 
vaikus paaukoti bent vienos 
mokyklinės dienos pietus, į- 
skaitant šokoladą ir pusiau 
apvalgytus apelsinus ar o-
buolius, kurie gana dažnai 
matomi numesti mokyklų 
kiemuose.. ./apie jų ”par - 
šellų” paaukojimą geriau ir 
neužsiminti.../.

PLB VALDYBOS NARIAI VLIKO TARYBOS POSĖDŽIUOSE
Plečiant tarp PLB ir VLIKo ryšius, liepos mėnesį į- 

vykušlame VLIKo Tarybos posėdyje PLB Valdybai at
stovavo PLB Valdybos p-ko pavaduotojas dr. Tomas Ri - 
meikis, o rugsėjo mėnesio posėdyje vicep Rimantas Dir
venis.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS IR KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio mėnesio pabaigoje Australijos sostinėje Can-
berroje vyks Australijos Lietuvių Dienos ir gruodžio 27d. 
ten prasidės Australijos LB Tarybos suvažiavimas, kuria
me PLB Valdybai atstovaus p-kas Vyt.Kamantas.

LĖŠŲ STOKA STABDO PLB PROJEKTŲ VYKDYMĄ,
PLB Š vie ti m o, Kultūros ir Visuomeninių Reikalų ko

misijos yra užplanavusios eilę projektų, kurių vykdymui 
reikalingos nemažos sumos pinigų. Paruošti tautinio auk
lėjimo priemones lietuvių, anglų ir ispanų kalbomis, su
rinkti ir sukataloguoti visų kraštų naudojimui didžiųjų iš
eivijos kultūrinių renginių vaizdajuostes, paruošti studiją 
apie Lietuvos okupaciją 1941-1945 metais - tai projektai, 
kurių įgyvendinimas kainuos netoli $80.000. Didesnę 
pusę šios sumos buvo tikėtasi gauti iš Lietuvių Fondo, ta
čiau šiais metais susilaukta tik $3.000 sumos.

• MUZ.BRONIAUS JONUŠO 
VARDO stipendiją lituanis - 
tiką studijuojančiame studen
tui šiemet laimėjo Ramona 
S TEPONAVIČIŪTĖ iš Chica
go s.

1OOO dol stipendiją-šie
met ji buvo jau septintoji- 
- kas met skiria muz.Br. Jo
nušo našlė Emilija Jonušle - 
nė iš savo uždarbio.

• Kasmetinę premiją jau
nimui 1OOO dol. sumoje 
skiria dr. Leono ir Irenos 
KRIAUČELIŪNŲ šeima sa
vo mirusiam sūnui ir bro
liui prisiminti.

PRANEŠA PLB

PLB IR VLIKO PASITARIMAI
Š.m. lapkričio mėn. 17 d. Washingtone , VLIKo būs

tinėje, įvyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir VLIKo 
valdybų atstovų pasitarimas politinio darbo derinimo tarp 
abiejų organizacijų reikalais. PLB valdybai atstovavo jos 
vicepirmininkas inž, Algimantas GEČYS , o VLIKo valdy
bai - jos vicepirmininkas inž. Liūtas GRINIUS. Nuošir - 
džiuose pokalbiuose buvo pasikeista informacija apie abie
jų organizacijų užmojus politinėje srityje bei paliesti dar
bų koordinavimo ir bendradarbiavimo klausimai. Sekantis 
abiejų valdybų atstovų pasitarimas pramatomas artimoje 
ateityje.

LANKSTINUKAS APIE LIETUVA TARPTAUTINIAME 
JAUNIMO KONGRESE *

Anglų,italų,prancūzų ir vokiečių kalbomis paruoštas 
lankstinukas apie Lietuvą buvo platinamas šią vasarą įvy
kusiame tarptautiniame Jaunimo Kongrese Romoje. Dau
giau informacijų apie šį lankstinuką galima gauti PLB būs
tinėje.

PASKLEISTA KNYGA “MIND AGAINST THE WALL”
Šių metų pradžioje PLB Valdyba pasiuntė LB kraštų 

valdyboms dr.R. Š ilbajorio knygą ” Mind A gainst the Wall” 
su prašymu pranešti, kam tos knygos įteiktos.Iki šiol gau
tos tokios žinios: Prancūzijos LB p-kas Ž. Mikšys prane
šė, kad knyga įteikta Bibliotheque de la documentation In
ternationale contemporaine Nanterre Unlverslte Ir Insti - 
tut national des langues et civilisations orte ntales Paris .

PLB įgaliotinė Austrijoje Irena Naudžtūnaitė-Joerg in
formuoja, kad knygą pasiuntė į Briuselį jos pažįstamam 
žymiam belgų žurnalistui ir publicistui. Laukiama žinių 
iš kitų kraštų.

/Mums atrodo, kad visos sostinių bibliotekos tu
rėtų gauti svarbias informacines knygas anglų, prancūzų 
ar kitomis kalbomis apie sovietinamą Lietuvą ir ne po vie
ną, bet po keletą egzempliorių. Taip pat didžiųjų dienraš
čių redaktoriai. Tokį uždavinį reikėtų organizuoti daug 
platesniu mastu ir išsiuntinėjimą apsiimti atlikti įgalio
tiems asmenims kraštų valdybose.Red./.
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' Ui Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyautč au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P .S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS :

L K.B Kronika Nr. 64
MŪSU KALINIAI

SUĖMĖ KUN. JONĄ. -KASTYTĮ MATULIONĮ
’’Baltimore Sun” korespondentas Iš Maskvos pranešė, 

kad saugumas suėmė kun. Joną-Kastytį Matulionį.
Lietuvių Informacijos Centro žiniomis koresponden - 

tas Antero Pietlla rašo, kad ’’suimtasis.. .yra apie 50 me
tų amžiaus, gavęs kunigiškus šventinimus kai baigė pog
rindžio teologinę seminariją. ... Lapkričio 9-tą dieną,kai 
kun. Matulionis tik baigė duoti paskutinį patepimą mlrš - 
tančiam vyrui, saugumas jį suėmė.. .Kun. Matulionis,ku
ris buvo saugumo stebimas jau kelias dienas prieš areš
tą, buvo susijęs ir su Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro - 
nlka. Kroniką į anglų kalbą verčia buvęs baltimorietis 
kun.Kazimieras Pugevičius, dabar gyvenąs Brooklyn’e , 
Nev York’e.

1976 m. kun. Matulionis buvo suimtas už kronikinę veik
lą ir 9 mėnesius įkalintas KGB izoliatoriuje. Jis vėliau 
buvo apkaltintas apsišaukėliu, nes studijavo koresponden- 
cinlu būdu ir nebaigė oficialiosios Kauno Kunigų Semina
rijos. ’Mūsų popiežius Jonas Paulius II lankė tokią semi
nariją’ - atsakė kun. Matulionis. ’Aš esu kunigas’. Matu
lionis vienu metu ruošėsi muzikinei profesijai, bet buvo 
išmestas iš konservatorijos už giedojimą bažnyčioje.

KRONIKA, kuri eina nuo 1972 m. kovę mėn. ,yra vie
nas iš religinio ir tautinio pasipriešinimo balsų Lietuvoj.. 
Per tuos dvylika metų kai yra leidžiama Kronika, kelio - 
llka žmonių buvo suimti už bendradarbiavimą lt 'jos 
skleidimą. Kronikos tęstinumas, net ir likvidavus sekulia
rinį Žmogaus Teisių sąjūdį Sovietų Sąjungoje įrodo, kad 
Lietuvos katalikų pogrindis sėkmingai pajėgė atremti sau
gumo pastangas jį infiltruoti.”

LKB KRONIKA nr.64, kuri tik neseniai pasiekė Va - 
karus praneša, kad Religinių Reikalų Tarybos įgaliotinis 
P.Anllionls neleido įdėti į 1984 m. Katalikų kalendorių- 
žlnyną eilėraštį, parašytą kunigo neakivaizdininko Jono 
Matulionio.

Jonas Kastytis Matulionis buvo pirmą kartą suimtas 
1976 m.,dar jam nebaigus neakivaizdinės seminarijos.Jis 
buvo įkalintas devyneriems mėnesiams už Kronikos veiklą.

Bet kratos ir tardymai tęsėsi, ypač jam baigus slaptą 
seminariją. 1983 m. spalio 11 d į Vilniaus saugumą pakar
totinai tardymui buvo iškviestas kun. Jonas Matulionis 
/rugpjūčio 8 d kviečiamas- nenuvyko/. Tardytoją Liniaus- 
ką domino klausimai,liečią kun.Sigitą Tamkevičių.

FROM CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN 
LITHUANIA ' Nr. 61
PLATELIAI /rayon of Plungė/

During the night pf October 7,1983, unknown culprits 
broke into the church in Plateliai and. tore out the ta
bernacles from the two side altars. They tried also to teai 
out the tabernacle from the main altar, but were unable to, 
since it is sheated in steel. The burglars took from the 
side altar an old, artistically gold-plated reliquary.

GARLIAVA /Rayon of Kaunas/
On Sunday,October 30, 1983, during the principal 

Mass, prayers were recited for Garliava resident Mrs. 
Jadvyga Bieliauskie nė who had been arrested a 
year ago, and is now in prison. The evening before, some 
people introduced themselves to Monsignor Andrius Gus
taitis by telephone as militia officers and declared that 
they knew that a gathering was being organized, and at the 
same time, expressed great surprise that Mass could be 
offered for a living person. During the Mass, the sermon 
was delivered by Monsignor Gustaitis. After services, 
the entire congregation, together with Father Jonas Boru
ta, recited the rosary for prisoners.

AT/TA/SYMAS
”NL” 47 nr.,3 psi. įsivėlė korektūros klaida. Turėjo būti 
”... K. S itkauskui teko dalyvauti kovose-su raudonarmie
čių gaujomis......... Čia Lietuvos kariai atmušė bolševi
kų puolimą...” . Apgailestaujame klaidą. ”NL”
l psl.

TAUTOS KELIAS Nr3
(Išeivijoje išleista knygelės pavidalu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės)

TAUTA GYVENA KALBOJE
1980 m. spalio 27 d. Vilniaus universiteto Humanita

rinių mokslų fakultetas paminėjo kalbininko Jono KAZ
LAUSKO gimimo penkiasdešimtmetį. Visi atsilankiusieji 
matė užuolaidoje tragiškai prieš dešimt metų mirusio kal
bininko portretą, o jo šone užrašą: TAUTA GYVENA KAL
YBOJ.

Iš tikrųjų ’. Kiek nmes išlaikysime savo kalbą, tiek 
mes ir gyvensime. O lietuvių kalbos dalia šiandien Lietu
voje nelengva. Ji atsiduria podukros vietoje. Tiesa, ofi
cialiai ja didžiuojanasi, lyg rūpinamasi jos kultūra, bet 
praktiškai yra kitaip.

Pirmoji bendrinės kalbos ugdytoja yra mokykla. 
Šiandien lietuvių kalbai mokykloje skiriama mažiau dėme
sio. Dalis lietuvių kalbos mokytojų patys gerai kalbos ne
moka ir neskiepija gimtosios kalbos meilės. Iš tikrųjų 
lietuvių kalbos mokytojas daug padaryti ir negali, nes 
šiandien mokykloje aukščiausioj pakopoj pastatyta rusų 
kalba. Rusų kalbos mokytojai turi atskirą savo laikraštį, 
per rusų kalbos pamokas mokiniai perskiriami į mažės - 
nes grupes, rengiamos rusų kalbos olimpiados - viskas 
daroma, kad vaikai geriau išmoktų rusų kalbą, ko deja , 
negalima pasakyti apie pastangas išmokyti lietuvių kalbos.

Šiandie ir darželiuose vaikams nuo penkerių metų bū
na užsiėmimai rusų kalba. Penkiametis dar gerai nemo -. 
ka savo kalbos, o jau mokomas svetimos kalbos. Moksli
ninkai psichologai vieningai pripažįsta , kad kitos kalbos 
mokymą galima pradėti mokyti vaiką tik nuo dešimtie s- 
vienuolikos metų.- Dvikalbio penkiamečio protas lavėja lė
tai, kalba būna skurdi, fonetika žargoniška, bet to nepai
so švietimo organizatoriai ir žaloja vaikus.

Neseniai įvesta tvarka, kad visos disertacijos Aukš
čiausiajai atestacinei komisijai būtų pateiktos rusų kalba . 
Lietuvos mokslininkai, prisiderindami tam reikalavimui , 
rusų kalba ir rašo savo disertacijas. Disfertantai rusų 
kalba rašo ne tik pačias disertacijas, bet ir straipsnius 
disertacine tema. Ir taip lietuvių kalba išstumiama iš 
mokslo kalbos. Tie patys mokslininkai* dėstydami aukš
tosiose mokyklose, jau kalba žargonu. Jaunieji specia - 
listai, baigę aukštąsias mokyklas, Kalba taip pat tuo pačiu 
žargonu. Tai gali pajusti kiekvienas, kas klausosi televi
zijos ar radijo laidų, kuriose dalyvauja agronomai, inži - 
nieriai, ekonomistai, net mokytojai ir moksleiviai. Per 
televiziją ir radiją taisyklingiau kalba tik direktorius, o 
visi kiti visai nesilaiko bendrinės kalbos normų. Per te
leviziją ir radiją vis dažniau skamba rusų kalba. Net ir 
tokios enekaltos laidos, kaip ’’Šeimininkės rytmetys” , 
’’Versmės”, net’’Mūsų kalba”, vis atskiedžiamos rusiš
kais Intarpais, o sporto varžybų komentatoriai kalba pu
siau lietuviškai. Tad televizija ir radijas, galima sa- • 
kyti, daugiau moko rusų kalbos negu lietuvių, . , . ,

Teatras visose kulturiflgose šalyse yra bendrinės kal
bos ugdytojas ir normuotojas. Toks jis buvo ir prieš ka
rą ir Lietuvoje, kad kurį ląiką ir po karo?kol teatruose 
dauguma aktorių buvo prie karinės mokyklos. Šiandien - 
Lietuvos teatrai atsisakė tos funkcijos. Jaunieji aktoriai, 
išeidami iš konservatorijos, jau nemoka tiek kalbos, kad 
galėtų taisyklingai kalbėti ./Red, pabraukta/. O dirbdami 
teatre ir visai apsleidžia, nes niekas iš jų nereikalauja 
taisyklingos tarties.

O mūsų įstaigų kalba? Daugelis centrinių įstaigų iŠ 
viso atsisakė lietuvių kalbos, nors neretai ten dirba velk 
vieni lietuviai. Štai Vilniaus radijo komponentų ga
mykloje inžinieriai ir vadovai daugiausia lietuviai, o tech
ninė dokumentacija rašoma rusiškai, tik vienas kitas raš
tas lietuviškai, susirinkimai vyksta rusų kalba. Jaunieji 
specialistai, kad ir neblogai mokėdami lietuvių kalbą, grei
tai pripranta prie tokios aplinkos ir ima kalbėti žergoniš- 
kai. / b.d./

A BATTLE SOVIET RUSSIA SHALL LOSE
Lithuanian - a language so old in history, that it has 

been given the title of ’’oldest in the World”. The lan
guage itself derives from the true Lithuanian people, brave 
stubborn and proud,through centuries unsurpassed. The 
people and their tongue are indeed the most ancient and 
have successfully left their mark in history.

Yet, what is history without a continuation? For the 
Lithuanian people, this has been a life-long struggle.Cen
tury upon century they claimed vicotry with those' that 
threatened their peace, land and livelihood, only to be 
finally overtaken with extreme force by the communist 
Russians during the Second World War. Here is where 
we find just how their continuation has turned into such a 
battle long after the war has ceased for the world. For the 
Lithuanians,the war shall never end, just as the Russians 
will forever have to force themselves upon these people . 
The Russians, in their supposed ’’moment of glory,” had 
not the notion of the staminated people and imbeded cultu
re they had overtaken.

Thousands of Lithuaninas fled upon the massive 
forced entry and later, wrongful claim of the Russians . 
They immigrated to such countries as Canada, the United 
States and others. They fled, yes, but they took with 
them their colourful culture and true Lithuanian tongue , 
untouched by the Russian language.

As it stands today in Lithuania, the Russians commu
nists in their constant prowess for power have continued 
to force their laws, language and themselves upon the 
peoples of Communist-Controlled Lithuania. With the 
Russians hols on publication and the constant facade of 
a reminder how they speak to the Western World of how 
life is just fine and the people smiling. Of course all is 
pictured fine to those unknowledgable, when a writer is 
forced to print how .great and smoothly all is run. If 
all is so smooth, why are parcels ripped open and why is 

passage to the farmlands of Lithuania prohibited? There 
seems to be a tyiestion to everything which is left in Lithu 
ania today.

Here is where the battle must be turned and handled 
by us - in ą free nation, with free press. To be endow
ed with the superiority of possessing the oldest language 
is to also be endowed with the responsibility of preser - 
ving it. Unless the true Lithuanian language, unmarred 
by the Russian tongue, is not preserved, our purpose of 
fleeing Lithuania is lost.

It is up to us to ensure that our children and their 
children are taught to speak and taught never to forget oui 
real, native tongue. If not forus, then ensure this for 
our people who must still unwillingly live by the forced 
rule of Russia. This shall make their lives have promise 
and purpose, for though we are separated by by miles of 
land and knots of sea, the Lithuanian language should ne
ver die. We owe this if not more for our families still 
held by the decrepit Russian Rule.

/I, being third generation of Lithuanian descent, 
was born in Canada. The above is not an article but a 
release of inbred feelings passed down from my father 
and his father, to me. Is is us, the third generation, 
which should now carry on what is really an honor. Those 
fortunate enough who were taught this ancient language , 
should ensure that it is and always will be the oldest lang
uage , outliving many generations to come./

Elana Dikaitis

/Trečios kartos Kanados lietuvaitė, nedrįsdama rašyti lie
tuviškai, parašė angliškai savo mintis , kaip ji gerbia Ir 
vertina lietuvių kalbą/

Kanados Lietuviu Fondas
\ . ‘

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI:
1114. Motiejūnas Vladas..................................  $ 200
1115. Abromonls Bronius.......................... -....; 1.000
1116. Valaičio Jeronimo atminimui............................ 170
1117. Urbonienės Petronėlės atm............................. 1OO
1118. Demlkio Jurgio atm............................................. 150
1119. Svarinsko Alfonso, kun. vardu.................... ... 1OO
11120 Petrauskienės Stasės atm.................. ................. 120
1121. Grudzinsko A ntano test, palikimas................  915.20
1122. S imonavičiaus Alfoaso test, palikimas. . . . 500
1123. Deksnys Kazimieras ir Clara................................. 1OO
1124. Deksnytė Marija....................................................... 1OO
1125. Deksnytė Laima............................................... . . 1OO
1126. Klemkos Vlado atm................... .... ...........................1OO
1127. Kovelio Petro atm........................................................'150
1128. Sakalauskienės Salomėjos ir dukt.Aldonos

atminimui . ..................................................................500
1129. Člčinis Petras..............................  1OO
1130. Juozaitis Pranas...........................................................1OO

: i - .t.. . i * t-" •

P r a d i n 1 a i į n a š a 1: ..
Geras, Walter........................................................... 50
Dobilas Jonas....................................................................20
Babrauskas Jonas..................................  20
Vilimo Igno atminimui................................................. 1O
Dauneckas V....................................................................... 1O
Misevičiaus M..................... '.......... . 1O

Įnašus Papildė:
4. Igną lt i s Vincas ir Irena ................................iki 1250
20. Paškevičius Albinas ir Alė................................ 700
23. K. L. B. Ottawos Apylinkė................................ 7600
49. Gulblnskas Petras............................................... 400
65. Mažeikienės -Gečaitės Marijos atm. . . . 400
87. LITAS - Montrealio Kredito Koop......................1900

127. Januška Mykolas................................................... 950
128. Januška Vincas.................... . ............................ 950
175. Daugelavičiaus Alfonso atminimui . . . . 10.000
326. Stankus Kazys ir Vanda.......................  850
358. Kerulio Vaclovo atminimui............................ 1500
537. Stalioraičio Juozo atminimui........................ 500
578. S karžinsko Vinco test, palikimas ..... 1476.17.
589. LIETUVIU ŪKININKU KLUBAS . . . . . iki 200
596. Čepo Stasio atminimui....................................... 655
640 Steiblys Jonas..............................................................300
651. Grudzinskas Kostas..................................  2670

. 701. Mažeika Juozas ir Vanda..............................   . 500
742. Ruzgas Albinas....................................................... 200
851. Januškevičius Česlovas................................... 600
908. Raudžio Povilo atminimui................................ 200

1030. Bernotas Pranas ir Helena............................. 600
1040. Domeika Juozas ir Stefanija ....... 150
1105 . Skripkienės Sofijos atminimui...................... 620
1111. Tamošaitienė Teresė......................................... 125

Sveikiname visus naujus narius ir įnašus papildžiu - 
sius. Jūsų aukos bei įnašai- K. L. Fondo kapitalas - eis 
mūsų TĖVYNĖS ATSTATYMUI, o jo nuošimčiai - mūsų 
lietuvybės išlaikymui ir kultūriniams reikalams. Mieli
broliai-sesės - nepamirškime paminėti savo testamentuo
se Kanados Lietuvių Fondo - tai yra mūsų pareiga, prievo
lė ir meilės pareiškimas pavergtai TĖVYNEI.

Dėkojame Viktorijai Daugelavičienei, papildžiusiai 
savo vyro 3 metų mirties atminimo proga įnašą iki 
$10.000. Tai didis meilės ir lietuviškumo parodymas pa
vergtos tautos ateičiai ir jos atstatymui’.

Labai gražu kai dukros -Anastazija Tamošaitienė ir 
Aldona Veselkienė iš JAV dažnai pagerbia savo mamytę- 
Mažeikienę-Gečaitę įnašais. Dėkojame mieloms ponioms 
ir linkime stiprybės. •

Mieli K. Fondo nariai- pakeitę adresus, malonėkite 
pranešti naujus, priešingu atveju laiškai nebebus siunčiami 
senuoju jūsų adresu.

Kanados Lietuvių Fondo vadovybė linki visiems na - 
rlams ir visame pasaulyje lietuviams darbuotojams gra - 
žiausių artėjančių Š v. Kalėdų ir Naujų Metų’.’.l KLF
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Vilniaus Krašto Lietuviu S —gos p —kas A. Misiūnas kalba Toronte
Vilniaus Dienos minėjime . Nuotr. St. Dabkaus

VILNIAUS REIKŠMĖ
/Paskaita VKLS Centro Valdybos Pirmininko A. Misiūno/ 

Skaudi gyvenimo tikrovė, kad mūsų tautos laisvės me
tais išaugę ir sukeroję politinio ir kultūrinio gyvenimo ą- 
žuolai, šiapus,ir analus Atlanto, ėmė linkti nuo amžiaus 
naštos, ir daugeliu atveju lūžti, kas kelia mumyse didi su
sirūpinimą ir nenoromis kyla klausimas, ar suaugs jų at
žalynas, ar sugebėsime, anot Kudirkos, išgriuvusių 
stulpų vietoje naujus pastatyti.

Šiandien susirinkome čia Vilniaus Dienos minėti.Tam 
paskatą teikia liūdnas ir tragiškas mūsų tautos istorinis 
momentas, kada istorinę tikrovę ir žmoniškąją teisę nuga
li jėga ir klasta. Bet tai praeitis. Šiandien - gyvenimo ap
linkybės verčia mus realiai žvelgti gyvenimui l akis ir su
sirūpinti, kad mūsų jaunoje kartoje neužgęstų meilės ki - 
birkštėlė tėvų kraštui Lietuvai ir mums visiems brangiam 
miestui, Lietuvos sostinei, Vilniui.

Prieš kelis metus žinomas kultūrininkas ir spaudos 
darbuotojas Bronius Kviklys ’’Draugo” dienraštyje , 
rašydamas Spalio Devintosios proga, taip išsireiškė,ci-

HOMO SOVIETICUS
SKAITYMELIAI APIE TARYBINIO ŽMOGAUS PSICHOLOGIJĄ

8.

Visi tie dalykai - būtinybė veidmainiauti, baimė pasi- 
pasakotiK net ir artimiausiems žmonėms, noras ir kartu 
baimė pasirodyti prieš kitus - turėtų padėti skaitytojui su
prasti žemiau talpinamą. A. Zinovjevo tekstą pavadintą : 
"Ar įmanoma sovietiniam žmogui (Homocus) nebendradar
biauti su KGB ?"

"Yra paprastai beprasmiška pritaikint atvirumo sąvo
ką Homocus elgsenai. Kai aš nusprendžiau emigruoti, vie- 
nas mano senų drangų man tarė: "Vadinasi, tu tapai mū - 
sų priešu i " Tačiau tai nebuvo glušas. Ir jis man to ne - 
pareiškė partijos susirinkime.

Kitas prietelius (tas kaip tik po partinio susirinkimo, 
kur mane apšaukė išdaviku) paspaudė karštai man ranką . 
Savaime aišku ne prie liudininkų. Katras iš jų buvo nuo - 
širdus ? Visa priklauso nu© aplinkybių, kuriuose homocus 
pasirodo, kas esąs. Jis lankstus ir moka prisitaikinti 
prie visokių situacijų. Jo reagavimas visad natūralus, bet 
tai nevisada jam įmanoma. Jame nieko nėra to, ką gali— 
ma būtų pavadinti "autentišku", nes jo autentiškumas tėra 
viena iš daugelio galimybių, apribotų istorinių aplinkybių; 
jas žmonių vaizduotė suabsoliutina. Viskas jo elgsenoj na
tūralu tiek, kiek tai atatinka gyvenimo aplinkybes.

Pirmasis suminėtų draugų laikė mane priešu ne todėl, 
kad jam būtų gaila sovietinės santvarkos, bet todėl, kad 
aš pažeidžiau normą ir nepasielgiau kaip sovietinis žmo- 

<gUs. Jis paprasčiausiai tai suvyniojo į ideologinę formulę 
"priešas". . Jis nejautė man jausmų, kuriuos paprastai j£P- 
oiame akyvaizdoje priešo. O antrojo užuojauta buvo vien 
išviršinė. Šia forma jis išreiškė vieną iš daugelio santy
kių sovietinės santvarkos atžvilgiu. Faktinai ir vienas ir 
kitas parodė mano asmeniui tokį poelgį, kurį prisiima 
daugumas žmonių saviškių atžvilgiu, kai jų elgesys bent 
kiek nutolsta nuo standartinio modelio: sąmyšį, smalsumą 
pavydą, pyktį, užsigavimą ir savigailą. Šio reagavimo ne
galima išsakyti įprastiniais terminais.

Vadinas, yra absurdiška reikalauti iš homocus, kad 
jis būtų nuoširdus. Jam patiktų tokiu būti, bet jis nepajė
gia, nes jis įsivaizduoja, kad jis visada yra nuoširdus. Ir 
jei jis gatavas pakeisti už minutės savo nuoširdumo prie'- 
puolį kitu nuoširdumo priepuoliu, tai anaiptol nereiškia, 
kad jis nenuoširdus. KGB pareigūnai, kuriems buvo pa
vesta mane tardyti, nepatarė man nė karto apgaudinėt (Uos, 
kurie mane kvos. Tie KGB bendradarbiai buvo tobuli ho
mocus. Jie žinojo iš patyrimo, kad neverta duoti tokios 
rūšies patarimų, kadangi mes nuo mažens esame įpratin
ti ne apgaudinėti, bet klaidinti, pildami tiesą. Kai žmo - 
nės kuriems buvo pavesta mane kamantinėti, užsiminė spie 
melo detektorių, aš prapliupau juokais. Tada pirmąkart 
jie mane perprato, ir nusprendė patys, kad jų idėja juokin
ga.
I984.XII.6

tuoju:”Tik vienas Lietuvos miestas kiekvieni metai mini 
savo dieną,tai lyg sakytum vardadlenl.Ši privilegija yra 
tekusi mūsų sostinei Vilniui ir tai nebe pagrindo. Juk 
Vilnius tai tarsi visų Lietuvos žemių vainikas, mūsų mies
tų miestas. Su jo vardu susiję visi svarbiausieji Lietuvos 
įvykiai, garbingieji ir skausmingieji metai. Jeigu kas mė
gintų iš mūsų tautos istorijos išbraukti Vilniaus vardą, 
tai nebeliktų ir pačios istorijos. Tačiau niekas negali mū
sų Vilniaus taip sunaikinti, kad pasaulyje neliktų jo pla - 
čiai išplitusio garso. Vilnius mūsų krašto politinis,eko- 
nominls ir geopolitinis centras. Dar daugiau, tai kultūros 
ir mokslo lopšys”,-baigiau citatą.

Dabar kyla klausimas, ar šiandien lietuvių tauta turi 
Vilniaus problemą? Aiškiai atsakyti sunku, tačiau opti - 
miėmo ne per daug. Dabar okupacinėse sąlygose Vilnius 
išaugęs l pusmilljonini miestą, kur lietuviai sudaro virš 
50% miesto gyventojų, o lenkų skaičius smarkiai suma
žėjęs. Tad, statistiškai skaičiuojant, lenkus tektų pri - 
skirti prie Lietuvai nepavojingos mažumos. Tačiau prak
tiškai taip nėra. Vilniaus lenkai turi milžinišką ir skait
lingą užnugari pačioje Lenkijoje ir lenkų emigrantuose bei 
išeiviuose užsienyje. Tiesa, komunistinė Lenkija yra for
maliai Vilniaus atsisakiusi, tačiau praktikoje ji labai 
’’domisi” Vilniumi, o lenkų emigrantai ir išeiviai visur ir 
nuolatos pabrėžia, kad Vilnius lenkiškas miestas. Tą pa
tvirtina ir neseniai buvoję Ik enkijoje,kur matė Solidaru
mo Unijos,Baltstogės vaivadijos žinių biuleteni, kurio pir
mąjį puslapi ’’puošė” Vilniaus miesto panorama ir Trijų 
Kryžių Kalno siluetas. Nežiūrint to viso, mums Vilnius 
buvo ir bus brangus miestas, nes jo siauromis, akmenimis 
grįstomis gatvėmis praėjo milijonai kovotojų, kurie gynė 
Lietuvą ir jos kunigaikščių sosto miestą. Šiandien tik jų 
kaulai mllžinkašiuose ir Vilniaus bažnyčių rūsiuose liu - 
dlja mūsų tautos didingą praeiti ir Vilniaus miesto garsą, 
skambėjusi po visą Europą. Čia didingų ir puošnių Vii -J 
niaus bažnyčių glūdumoje rado amžinąjį poilsi ir mūsų tau 
tos globėjo Švento Kazimiero relikvijos.

Dabar trumpai l istoriją, ir panagrinėkime, kaip tai 
atsitiko, kad Lietuvos sostinėje, Lietuvos širdyje, atsirado 
nepalankių Lietuvai sulenkėjusių žmonių. Pirma: priėmę 
iš lenkų krikščionybę, lietuviai plačiai atidarė duris len
kų dvasiškijai, o drauge su ja ir lenkų kalbai bei jų papro
čiams ir viskas kas lenkiška, buvo laikoma krikščioniša, 
o viskas, kas lietuviška - pagoniška. Paprastai misijų 
dvasiški ja. eidama skelbti krikščionybės, stengiasi išmok
ti kalbos ir pažinti papročius tos tautos, kuriai ją skelbė. 
Lenkų dvasiškija Lietuvoje šito reikalo nematė. Antra: 
lygi Lietuvos-Lenkijos unijos,Lietuvą valdė kunigaikščiai 
su savo vietininkais. Po unijos gi, Lietuvoje atsirado ba
jorų - kilmingų piliečių luomas, kuris, gaudamas lenkų 
bajorų, ’’šliaktomis” vadinamų, teises valstybės valdyme, 
im pamėgdžioti jų kalbą bei gyvenimo būdą. Ir tuo būdu 
valdantieji sulenkėjo, o valdomieji- tai paprasti lietuviai- 
neteko tautinio sąmoningumo. Ir pagaliau, - apykanta ir to
lerancija kitoms tautoms yra graži lietuvių būdo savybė.

£££& garso, su užslopinta praeities garbe ir užgniaužtom lietu-

Ar aš kolaboravau su KGB? Laikantis termino moks
liškos precizijos aš niekad nesu su nieku kolaboravęs. Ho
mocus, tiesą pasakius, nekolaboruoja su valdžia. Jis da
lyvauja valdyme. Štai dalyko esmė. Jis realizuoja poten
cialias valdymo funkcijas. Prisiekusių špiegų pranešimai, 
entuziastų ir savanorių skundai, oficialių asmenų komuni
katai, viešos reveliacijos ir kitos sovietinio gyvenimo ap
raiškos tėra vien formos, kuriomis pasireiškia homocus 
dalyvavimas valdymo sistemoj.

Imkim mano atveji: aš esu išvykęs kelis kartus Į už
sieni ir kas kartą grįžęs pateikdavau raportą apie savo ke
lionę. Aš juos atlikdavau pagal instrukcijas, tarp kūrių, 
sakysim, skaitom: "pasišnekėjimuose su užsienio moksli-
ninkais girti tąrybinio mokslo pasiekimus bei socializmo 
statybos SSSR laimėjimus, taipogi taikingą mūsų valdžios 
politiką. Aiškinti ir populiarinti naujosios konstitucijos 
mintis, o žmogaus teisių klausimu, nepraleisti progos pa
siremti pozicija, kurią išdėstė centrinė mūsų spauda. Gri
žus iš kelionės pateikti dviejų savaičių būvyje raportą apie 
misiją SSSR Mokslų Akademijai. "

Aš buvau prieš išvažiuodamas pasirašęs popierių, kur 
buvo surašyti tie žodžiai, Iš anksto žinojau, kad praneši - 
mas nueis į KGB. Koks skirtumas ? KUo skirias SSSR 
Mokslų Akademijos Prezidiumas n«o KGB? Aš paprasčfcP- 
siai atlikau pareigą, kurios reikalaujama iš homocus, kai 
jam leidžiama vykti užsienin. Ir stengiausi atlikti tai kiek 
galint geriau. Nematau čia nieko nemoralaus. Aš visada 
niekinau ir tebeniekinu tuos žmones, kurie pretenduoja, kad 
jie tai darė prieš savo valią, veikiami prievartos. Jiems 
netikiu. Tikriausiai jiems buvo nuobodu redaguoti repor - 
tą, o galbūt jie nebuvo pajėgūs parašyti jį tinkamai.

Homocus gimsta, auklėjasi ir gyvena tokiose sąlygose, 
kad yra lygiai tiek pat absurdiška kaltinti jį nemoralumu , 
kiek kad priskirti jam moralines savybes, kaip kad būtų 
juokinga teisti pagal moralines normas Čingis Chano ordas 
senovės eigiptiečius, Incas ir panašius senovės "prajovusi 
Tiesą pasakius, man vieną kartą pasiūlė tapti "špiegu",ir 
aš atsisakiau. Bet aš nepasijutau kokiu didvyriu, kovojan
čiu prieš pragaištingą ir žudikišką galybę. Ir tuo visai 
nesididžiuoju. Tuo metu man nebuvo jokio pagrindo pasi
daryti šnipu. Asmeniškai man tai nieko nedavė, o už tai, 
kad atsisakiau, nesusilaukiau jokių grąsinimų. Valdin in- 
kas, kuriem buvo pavesta verbuoti šnipelius, neturėjo jo
kio skubaus reikalo mane, kaipo tokį, užverbuoti. Jis per 
daug ir nekalbino. Kaipo špiegas aš neturėjau jam jokios 
vertės. O jei jam būtų reikėję sužinoti apie mane Ką nors 
daugiau, aš galėjau jam viską išsipasakoti ir nebūdamas 
šnipu. Ir aš tai padariau. Nepajutęs jokio sąžinės grau
žimo. Ir šiandien dėl to nesigraužiu. Mano kontaktai su 
KGB buvo Įprastinės sovietinės rutinos dalimi, ir tai ne
turėjo nieko bendro su moralė.

Aš apsiėmiau kolaboruoti su KGB prieš išvykdamas l 
Vakarus. Kodėl? Gal aš turėjau Intenciją sąžiningai dar
buotis savo tėvynės labui? Ar tai moralu, ar ne? Gal aš 
nudaviau sutinkąs būti agentu, idant pasprukčiau iš komu- 

Bet toji savybė išsigimusi l savęs negerbimą, o kitų per- 
dldell garbinimą nuvedė mūsų tautą ir valstybę l lenkų 
vergovę.

Dabar meskime žvilgsni l netolimą praeiti, valstybinlt 
požiūriu. Valstybės sienos yra be galo svarbios jos egzis
tencijai. Sienų klausimas sukelia daug tarpvalstybinių gin
čų. Didžioji Lietuvos Kunigaikštija aiškiai apibrėžtų sie
nų neturėjo. Paprastai sienų nustatymo pagrlndan yra de
damos tautos etninės rivos. Bet ne visada taip būna.Daž
nai sienas nustato jėga. Taip atsitiko ir su Lietuvos sie 
nomis pietryčiuose. Nors po I-ojo Pasaulinio Karo, 1920 
metų sutartimi lenkai oficialiai Vilnių ir jo kraš
tą, taip vadinamą Rytų Lietuvą, pripažino atsiku
riančiai Lietuvos valstybei, tačiau sutarties rašalui dar 
nenudžluvus, ją sulaužo ir valdo Vilniją iki H-rojo 
Pasaulinio Karo pradžios.

Kaip jau žinome, Vilniaus Krašte, 1 e n k ų okupa
cijos m etų lietuvių bet koks politinis veikimas buvo už
draustas, tačiau po Š v. Kazimiero Draugijos skraiste vei
kė stiprus rezistencinis sąjūdis, turėjęs visuotiną lietuvių 
pasitikėjimą. Vienas iš pagrindinių šio sąjūdžio tikslų bu
vo bet kokia kaina išlaikyti lietuvybę 
laukiant prisijungimo valandos su tautos kamienu. Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos vlcep-kas ir Vilnijos politinis 
kalinys Stepas Varanka ’’Tėviškės Žiburių” savaitraščio 
š. m.birželio 28 d.laidoje taikliai pastebi, kad Kazimlerinė 
dvasia gaivino vilniečius lenkų okupacijos laikais, o orga
nizuota Kazimlerinė veikla buvo lietuviškumo atrama. Į 
okupuotos Vilnijos veiklos statistiką nesileisiu, nes ji rak
dama rašytojo ir žurnalisto Jeronimo Cicėno ’’Vilnius 
tarp Audrų” ir politinio kalinio Petro Česnulio ’’Nu
žmogintieji” knygose, kurių leidėju uyra laisvajame pa - 
šaulyje veSkianti Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga.

Kova už Vilnių ir jo kraštą yra giliai prasminga, nes 
slekama visų etnografinių žemių pietryčiuose sujungimą 
su Lietuvos visuma ir toji kova nėra vien tik vilniečių, bet 
kova visos, šiapus ir anapus gyvenančios lietuvių tautos . 
Tai kovai laimėti neužtenka diplomatinių pastangų, būtina 
turėti moksliškų, etnografiniais duomenimis'paremtų vei
kalų.

To siekiant, Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga išleido 
dr.Algirdo Budrecklo suredaguotą, politinių, kultū - 
rinių ir etnografinių studijų rinkini, pavadintą RYTU LIE
TUVA, kuri artimiausiu laiku pasirodys ir anglų kalba. 
/Čia turiu pastebėti, kad ’’Rytų Lietuvos” angliškoji laida, 
turėjusi pasirodyti, š. m. spalio pradžioje, dėl techniškų 
kliūčių bus pradėta spausdinti tik gruodžio mėnesi/.

Šiuo metu Vilnius laikomas okupuotos Lietuvos sosti
ne, tačiau Gedimino kalne neplevėsuoja mūsų tautinė vė - 
liava. Puikioji katedra nebetarnauja Lietuvos tikintiesiems 
ir nėra rieglobstis Š v. Kazimiero relikvijoms, o Vilniaus 
Universitetas, davęs Lietuvai eilę mokslo žmonių ir išauk- 
lėjęs eilę patriotų, pe be skleidžia, maironiškai tariant, lle- 
uvlško mokslo ir kultūros spindulių Lietuvai mūsų tėvynei, 
ir senasis Gedimino miestas merdėja be Geležinio Vilko 

vlų tautos aspiracijomis. Bet Vilnius buvo ir bus kiekvie
nam lietuviui brangus, nes ne kitur, bet tik Vilniuje vyko 
svarbiausieji mūsų tautos istorijos įvykiai. Čia praėjo gar
binga Gedimino dinastija, iš čia Vytautas Didysis nunešė 
Lietuvos garbę toll l rytus ir vakarus, čia gimė mūs mūsų 
krikščionybė, čia vyko Lietuvos išlaisvinimo mėginimai, 
čia rinkosi Didysis Vilniaus Seimas ir pagaliau - ČIA PA- 
S KELETAS IR VA S A RIO Š EŠIOLIKTOSIOS -LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES ATSTATYMO AKTAS.

Ir šiandien mes Šventai tikime, kad ir vėl, kaip anų 
Vilniaus ilgėsio laikų dainoj dainuojama, kad sudrebės pilies 
žilas kalnas ir kils iš kapo Gediminas ir ateis nauji, jauni 
pulkai jo kaulų ginti iš kairės ir dešinės.

nistinlo kalėjimo, o po to galėčiau veikti prieš santvarką. 
Ar tai moralu, ar ne? Gal man norėjosi apgauti KGB ir 
Vakarų žvalgybą, abi organizacijas "a priori” nemoralias, 
kad pagaliau imčiau gyventi kaip normalus žmogus. Ar tai 
moralu, ar ne? Taip mes susiduriame tik su dalim gali
mų racionalių apskaičiavimų variantų. Bet homocus pa
saulėjautoj visi tie tikimybių variantai būna sumišę krūw>n, 
egzistuoja tuo pačiu metu, persipindami tarpusavyje, keis- 
damies vienas po kito. Tas ar anas jų derinys (kombina
cija/ vyrauja tokios ar anokios situacijos rėmuose. Ir ta
da tas derinys interpretuojamas, tarsi būtų autentišku ho
mocus prigimties bruožu. O tokiu jis tėra vien nustatyto
se aplinkybėse, bet ne kaip esminis bruožas.

Alexandre Zinoviev. HOMO SOVIETICUS . Paris, Juil - 
Hard, 1983.

Alexandre Zinoviev
ROMA NTIŠ KŲJŲ Š NIPŲ GADYNĖ ŠIA NDIEN YRA PRAEI
TIM.

Štai, tarp kitko, kur didelis sovietinio gyvenimo pra
našumas.’. Jei jūs neturite ką veikti /o tai atsitinka dažnai 
ir jeigu jieškot pabendrauti su kokiu nors žmogum tokiom 
atvangos valandom /yra sunku būti vienam nieko nedirbant, 
jums visada pavyks rasti l save panašų tlnginiautoją, su
tinkanti prastumti laiką šnekučiuojantis. Vakaruose to
kie dalykai "ausgeschlossen" .’ Jei norima padiskutuoti su 
kokiu žmogumi, reikia paskirti pasimatymą. Pusvalandi, 
valandą, tai viskas, nedaugiau. Š ičla nlekaverčiautojai 
pasiutusiai užsiėmę.

Taigi vadinas mes, Inspektorius ir ašen, jsitaisom 
National viešbutyje. Kiek nugertam. Klek užkandam. Par 
siliekam kitką vėlesniam laikui. Tai dar viena tipiškai 
sovietinė ąpralška; baliavoti iki galo ir, svarbiausia,pra
siskolinti. Čia /Vakaruose/ išgerti gėrimėli, sušveisti 
"steiką" , ir good-bye .* Pas mus viskas tęsias iki ręsto - 
rano uždarymo, iki tol, kol kišenės tuščios. Tik dabar 
aš imu suprasti tarybinio gyvenimo privalumus. Bet tuo 
metu jų nesupratau. Kaip kad žmonės sako: visados gai
liesi per vėlai to, ką esi praradęs.

/ bus daugiau /
3 psl.
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MONTREALIO "GINTARO” ANSAMBLIS PENKIOLIKMEČIO MINĖJIMO METU
Visos nuotraukos R. Otfo.

Matome jaunuosius ,
vetranus gintariečius, krikšto motinas ir sol.Elzbietos Kardelienės
pagerbimą jos gimtadienio proga. Nuotr. R. Otto

L S ST VILNIAUS ŠAULIŲ RINKTINĖS KANADOJE 
METRAŠTIS (1954 - 1984)

Š io Metraščio leidėjas- L. Š . S . T. ’’VILNIAUS” ŠAU
LIU RINKTINĖ KANADOJE. Leidinio Komisiją sudarė; 
Petras Gabry s, Augustas Mylė, Ignas Petrauskas. Redaga
vo Juozas Šiaučiulis. Apipavidalino viršeli ir pirmuosus 
puslapius dali.Romas Bukauskas. 319 psl., kietais virše
liais didelio formato. Kaina $ 25, - /neįskaitant persiunti
mo išlaidų/.Tiražas 400 egz. 1984. Montreal, Que.

Šiame puikiai,rūpestingai išleistame metraštyje ran
dame dideliu įvairumu pasižyminčius tekstus, išsamią šau
lių veiklos apžvalgą pagyvina virš 400 nuotraukų bei 
aktų, pažymėjimų ir 1.1, faksimilės. Tai yra ir doku - 
mentinė, ir apžvalginė knyga. Peržvelgę ją, prisimena
me ir Šaulių Sąjungos įkūrimą, jos idealus ir veiklą išei
vijoje, Kanadoje. Knyga taip pat papuošta geromis ilius
tracijomis. Gražų darbą atliko Litho-Art Ltd. spaustuvė 
Toronte

Ką gali padaryti vieno žmogaus ypatinga iniciatyva ir 
užsispyrimas bei rūpestingas darbas- akivaizdu šioje kny
goje-metraštyje, kuris atliktas su didele meile.

Štai Rinktinės PIRMIEJI ŽINGS NIAI, kaip rašoma 
Metraštyje:

’’Šaulių rinktinės steigimo mintis Kanadoje iškilo 1966 
m. spalio 8-9 dienomis Montrealyje per L. K. Mindaugo 
šaulių kuopos dešimties metų sukakties minėjimą, kuriame 
dalyvavo gausus būrys iš Toronto atvykusių Vlado Pūtvio 
šaulių kuopos šaulių, jų tarpe kuopos pirm. St. Jokūbaitis 
ir Centro Valdybos įgaliotinis Kanadoje inž. J. Preikšaitis.

Tame minėjime ir iškilo mintis iš tuo metu egzistuo
jančių Toronte- Vlado Pūtvio, Montrealyje - L. K. Min - 
daugo ir Delhi - D. L.K. Gedimino šaulių kuonų sudaryti 
Kanados Š aulių Rinktinę.

Kuopose, narių tarpe iškelta mintis rado nuoširdų 
pritarimą. Ryšium su Montrealyje vykstančia pasauline p 
EXPO paroda įvyko Vlado Pūtvio ir L. K. Mindaugo šaulių 
kuopų suvažiavimas, kuriame buvo jau plačiau aptarta ir 
priimtas bendras nutarimas iš Kanadoje veikiančių šaulių 
dalinių sudaryti Kanados Š aulių Rinktinę pagal Nepriklau
somoje Lietuvoje buvusią tvarką,prisilaikant L.Š.S.T . 
Statuto,koordinuojant šaulių kuopų bendradarbiavimą ir 
išvystant didesnę veiklą.”

Kalbant apie paskutinįjį Lietuvos Š aulių S ąjungos va
dą Nepriklausomoje Lietuvoje,yra atspausdinta ir ............
pagrindiniai Saulinio aukėjimosi dėsniai, kurie palaipsniui 
jungė 1 vieną šaullšką šeimą vis daugiau Ir daugiau jval - 
rlų profesijų bei politinių pakraipų lietuvių:
1. Glnk Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvišką žemę,
2. Švieskis Ir šviesk,
3. Stiprink valią ir kūną,
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4. Būk drausmingas ir mandagus,
5. Gerbk ginklą,
6. Būk tiesus ir teisingas,
7. Tesėk žodi,
8. Būk budrus,
9. S augok valstybės turtą,
10. Brangink šaulio vardą ir lietuvio garbę.

Šiuose dėsniuose randame ir etninius principus,įsipa
reigojimus savo tautai bei valstybei, kurie buvo priimtini 
kiekvienam susipratusiam lietuviui. ” Pik. Pranas Balan
džius /iš knygos ’’Nepriklausomai Lietuvai”/.

Atatinkamai paminė ta ir atžymėta moterų šaulių veik
la. Rimtieji ir linksmieji šaulių veiklos momentai, jų įvai
riopa veikla padaro ši metrašti reikšmingu, gyvu ir Ido - 
miu. b .

LEIDĖJU ŽODYJE SAKOMA:

Laiko įvykiai, kurie nepalieka savo rašytinių pldsakų, il
gainiui, tautos istorijos lapuose lieka migloti arba ir vi
sai užmiršti.

Lietuvos Šaulių Sąjunga,Įsisteigusi Lietuvos Nepriklau - 
somybės kovų 1919 metais, ant Lietuvos laisvės aukuro 
šalia kūrėjų-savanorių-karių sudėjo ir- savo geriausių 
brolių ir sesių šaulių kraujo aukas.

Per 22 Nepriklausomybės metus 1 Lietuvos Šaulių Sąjun
gos gretas sisibūrė tūkstančiai, Tėvynės meilę,garbę, ir 
jos laisvę mylinčių Lietuvos sūnų ir dukrų, liepsnojo ne - 
gęstančia Lietuvos laisvės ugnim.

Ji ir dabar po sunkių rusiško raudonojo imperializmo 
priespaudos metų teberusena žuvusiųjų brolių ir sesių 
garbinga kovos dvasia miškų kapuose, kalėjimų celėse ir 
turgaviečių aikštėse, nešdama artėjančios laisvės vilti.

Tegul šis metraštis primena ir tuos mūsų brolius ir se
ses, kurie vedini šauliškos vėliavos, atlikę savo pareigas 
nesulaukė lauktojo laisvės rytmečio ir amžiams užmerkė 
savo akis svetingoje Kanados žemėje.

Metrašti galima gauti pas J. Š iaučiull
1500 de S e ve, Montreal, P. Q ., H4E 2A 7, Canada, 
taip pat A V KIOSKE,Montrealyje.

Metraščio redaktorius Juozas ŠIAUČIULIS

BAIGMINIS ŽODIS
Mielas skaitytojau, vartydamas šio leidinio puslapius 

nerasi intriguojančių, romanuose vaizduojamų Įvykių, nė 
lakių poezijos žodžių. Juose atrasi eilinę organizacijos 
kasdienybę, besikartojančią daugelyje vietų.

Nesu istorikas, o tik eilinis Kanadoje veikiančių šau
lių trijų dešimtmečių įvykių liudininkas. Įvykių, kurie yra 
svarbūs ne tiktai tremtyje esančiai L.Š.S-gai, bet ir mū
sų tautos istorikams ateityje.

Kiekvienas darbas neapsieina be kritikos ir trūkumų. 
Jų pastebėsite ir šio leidinio puslapiuose.Atleiskite už 
juos ir palikite visa tai atitaisyti sekantiems, kurie to 
darbo imsis ateityje.

Nelengva buvo sutelkti reikiamą medžiagą, nevisi da
liniai suprato ,archyvinės medžiagos svarbą. Teko jos 
ieškoti mūsų laisvojo pasaulio spaudoje, laikraščių ir žur 
nalų puslapiuose, kreiptis į tuos, kurie buvusius Įvykius 
pragyveno.

Dėl to vietoje anksčiau numatytos šio leidinio išleidi
mo datos teko ją atkelti 1 1984 metus. Tikslo Įgyvendini
mas pareikalavo daug laiko, darbo ir išteklių. Visa tai bu
vo atsiekta su šaulišku pasiaukojimu.

Nuoširdžiai esu dėkingas visiems,kurie vienaip ar ki
taip prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo, ypač leidi • 
nio komisijai, rašinių autoriams, dalinių pirmininkams už 
kooperavlmą ir finansinę paramą.

Tebūnie visa tai paaukota ant mūsų tėvynės Lietuvos 
laisvės aukuro, siekiant jai laisvės dienų.

LeidinĮ redagavęs 
Juozas Šiaučiulis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4

4



IS padanges mielos AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES
. PASAKĄ? JOSE RASI IR GROZIO.IR JUMORO IR ISMINTIEį

f IS SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

S ENOVIŠ KIEJIA VILIĄ I LA BA NORE

menesio mokesti”

• LABANORO giria, Lakaja 
ir Peršokšna su Baranavos 
miškais ir raistais yra ne
paliestos, nesugadintos 
gamtos draustiniai su retais, 
dar išlikusiais paukščiais

į I A A CENTRINĖS ;
{ Montreal 273-7544 
b Ottawa 523-9977
J Toronto 489-3693 
į Hamilton 522-8392 
į 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

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

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

JONUI R.: 337-8637

1984. XII.6 

/kaip pav. baltaisiais teter
vinais/, žvėreliais ir auga
lais. Tos vietovės vadina
mos lietuviškomis "džiunglė
mis”. Sodybos ir sodybėlės 
su ornamentais išdrožlnė- 

tais langais saugo savo inty
mų, autentišką charakteri.

Gaila, kad per maža origi
nalumo bei autentiškumo in
korporuojama l vadinamus 
moderniškus pastatus. O tai 
nebūtų jau taip sunku pada
ryti, turint krašte tiek daug 
liaudies meno pavyzdžių, ga- gacija.
bių menotyrininkų ir archi - 
tektų.

• SAULĖ IR JOS ŽEMĖ-tri
jų dalių Juozo Marcinkevi
čiaus drama buvo pastatyta 
Klaipėdos Dramos Teatre. 
Režisavo P. Gaidys, muziką 
sukūrė komp. B.Kutavičius, 
scenovaizdl-E.Kepežinskas.

GABŪS TECHNIKAI
Vilniuje vyksta jaunimo 

mokslinės techninės kūrybos 
paroda, kurioje dalyvavo a- 
pie 250 L ietuvos Mokslų A - 
kademijos ir tyrimų insti
tutų, profesinių technikos 
mokyklų, Įmonių specialistai 
tai bei auklėtiniai. Jų su
kurti patobulinimai techni
koje, Įvestos naujovės Įvai
riose ūkio šakose, sukurti 
modeliai,gaminių pavyzdžiai, 
mokslinės monografijos ro
do darbštumą ir gabumus.

LIETUVIŲ MUZIKOS 
FESTIVALIS

Spalio mėn. pabaigoje 
Druskininkuose prie M. K. 
Čiurlionio paminklo vyko 
Lietuvos Muzikos Festivalis, 
pavadintas "Muzikos Ruduo".

Ta proga buvo Įteikta žy
miam kompozitoriui J. Juze
liūnui žurnalo "Kultūros Ba
rai" premija už simfoniją 
"Lygumų Giesmės", o Čiur
lionio Muziejuje buvo groti 
B. Dvariono, J. Gruodžio, J. 
Karnavičtaus, A. Vainiūno ir 
kitų kompozitorių kūriniai. 
Be to, vakare vyko muzikos 
koncertai "Dainavos" ir 
"Vilniaus " sanatorijose.

VEIKLŪS ESPERANTININKAI
Profesinių Sąjungų Kultū

ros Rūmuose buvo suvažiavę 
Vilniaus,Kauno, Panevėžio , 
Pasvalio, Jurbarko, Raseinių 
ir Klaipėdos esperantininkai. 

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
G R A ZlAUSIU, IR_ SĘHIAUSIJl _K AL B ŲLIETUVISK Al[!_ _

RADIO 1410 MONTREAL

UETUV1SKA RADIO 
PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tol.: 669-8834

kokiems nesutarimams, būtina ir vyrui ir. žmonai pirmiau 
šia galvoti, ką pats gali padaryti, kad šeima neiširtų, o 
ne dėl visko kaltinti kitą. Santuoka ir egoizmas yra nesu
taikomi priešai. Stengtis suprasti kitą žmogų ir pačiam 
kritiškai vertinti savo poelgius - vadinasi, kurti tvirtą pa
matą tolesniam bendram gyvenimui".

/Didžiausia suneknybė vedybiniame gyvenime- butų, 
t. y. privatumo stoka ir paplitęs alkoholizmas. Vyriausy
bė, tačiau, su okupanto palaiminimu- nesistengia nė vienos 
šių priežasčių pašalinti. Alkoholizmas skatinamas, o butai 
duodami privilegijuotiems pirmiausia neva "beklasėje"vi
suomenėje. . .Red./.

5 psl.

Vilniuje 2 dienas vyko tradi
cinis esperantininkų litera - 
tūros ir muzikos konkursas.

Buvo atvykę svečių iš 
Minsko, Leningrado, Charko
vo, Liepojos, Talino ir kitų 
miestų. Netgi iš Bulgarijos 
atvyko esperantininkų dele -

PRIEŽODŽIAI IR PATARL ĖS
• Ant jo pūdymo varlės karunką gieda.
• Darbininkui žmogui ir ilgiausia diena per trumpa.
• Gulinčią bėdą nekrutink.
• Nemesk lazdos šunų dar nepraėjęs.
• Lietuvis išjoja Į mišką, o grĮžta važiuotas.

/Iš leidinio "Š eima”/

/pabaiga/
Dažnai linkusios Į skubotas skyrybas yra jaunos mo

terys, neišgyvenusios santuokoje nė 1O metų /apie 63%/. 
Matyt, dėl mažesnės gyvenimo patirties, jos labiau lintcu- 
sios ir į kraštutinumus, ne visada žino, ko tikrai siekia, 
atnešuslos pareiškimus skirtis.

Viena jauna moteris skundžiasi: "Mano vyro negali - 
ma vadinti net vyro vardu... Kasdien pareina Į namus už
sipylęs akis... Gerai, jei dar pareina, o kiek naktų aš a- 
kių nesudėjusi jo laukdavau iki ryto ir nesulaukdavau. Jis
man jau seniai neištikimas. Parėjęs girtas, terorizuoja
visą šeimą, grąsina, jog kada nors užmuš. Dukrelė, jĮ 
pamačiusi tokĮ, ima klykti iš baimės... Daugiau su juo 
gyventi negaliu..."

".. .Padėkite išsivaduoti nuo tirono, kuriam šeima vi 
sai nereikalinga. Maža to, kad turi meilužę, Į namus ne
grįžta, dar mane girtas plūsta ir daužo. Per jĮ neturiu 
ramybės nei dieną, nei naktĮ... Jei toliau kartu su juo gy
vensiu, dvasiškai suluošinti taps vaikai. Jau ir taip jau
nesnioji dukrelė pasidarė nervinga, nemiega, dažnai ser
ga", - dejuoja kita.

"Per jĮ netekau sveikatos, negaliu nė dirbti, kai jis 
nežinia kur trankosi. Paskutinius pinigus iš namų išneša 
degtinei; turiu slėpti, ką uždirbu, kad užtektų su valku 
maistui. Įsitikinau, kad mano vyras nepataisomas..." - 
guodžiasi trečia.

Nė viena iš šių bylų kol kas nesibaigė skyrybomis. Po 
kurio laiko visos šios moterys, besidievagojančios, jog 
jų vyrai kone paskutiniai piktadariai, su kuriais gyventi 
neįmanoma, nedrąsiai, tarsi atsiprašlnėdamos, informa
vo liaudies teismą: "Su vyru susitaikiau, prašau bylą nu
traukti". "Ilgai galvojau - ir supratau: gyventi kartu ge
riau. Man atrodo, kad per mažai pažinau savo vyrą, ne
mokėjau su juo sugyventi. Skirtis neketinu." Vadinasi, 
visų jų vyrai nebuvo tokie blogi, kad reiktų skirtis,’pasi
rodo, pačioms to norint, su jais galima sugyventi. Taigi 
karŠtagalvės žmonos, sakytum, praregėjo - suprato,kad 
norint sutarti su vyrais, reikia ir pačioms stengtis būti

VISKO YRA -
BET KODĖL TVARKOS NĖRA ?

Ožnugario gyventojai 
skundžiasi, kad jų autobu
so stotelėje Įrašytame tvar
karaštyje nurodyta, jog au - 
tobusai atvyksta bent tris 
kartus Į savaitę. Jie pasiro
do tik sykĮ ar du per kele
tą mėnesių. Be to, iš anksto 
net nepranešama; kada.

Na, pažanga-bent už viešą 
pasiskundimą nebaudžia...

• Alytaus "DZŪKUOS" 
viešbutyje visą rugsėjo mė
nesi nebuvo karšto vandens. 
Valgykloje pusryčiai patie - 
kiami pirmiausia turistams. 
Kiti atvykusieji turi laukti 
savo eilės nežinia kiek lai - 
ko.

O naujoje geležinkelio sto
tyje, turbūt vyrų ir moterų 
teisių lygybės ženklan, Į - 
rengtas bendras tualetas, vy
rams ir moterims. Jame 
dažnai nėra vandens,suge
dusi šviesa ir durys neužsi
daro kaip reikiant. Tokio 
stiliaus pastatų net ir "su - 
puvusios buržuazijos" lai
kais nestatė.

ROKŲ KERAMIKOS GAMYKLA
Rokų keramikos gamykla 

yra viena seniausių statybi
nių iredžiagų pramonės 
Įmonių Lietuvoje, praėju
siais metais šventusi savo 
1OO m.darbo sukaktĮ.

Nors vadinama keramikos 
gamykla- tikrumoje tai yra 
plytinė, gaminanti drenažo 
vamzdžius, plytas, minerali
nę vatą.

Produktai geros kokybės , 
eksportuojami Į S uomiją , 
Lenkiją, Vengriją.

sugyvenamoms, o ne tik reikalauti to iš jų. Tačiau ir 
"susitaikius" ar šiose šeimose bus viskas gerai? Vargu. 
S unku Įsivaizduoti, kaip po to galima pažvelgti apšmeiž
tam vyrui Į akis, kaip toliau gyventi, lyg nieko nebuvus. 
Juk kažin ar jam bus lengva užmiršti Įžeidimą. Vėl Įgyti 
vyro pagarbą šioms moterims bus ne lengva. Ir nemaža 
tikimybė, kad dėl tokių neapgalvotų poelgių šeimos gali 
tikrai iširti. Vadinasi, nępagrĮstai rašyti pareiškimą 
skyryboms - ne tik lengvabūdiška, bet ir nedora.

Deja, yra- ir nemaža- tokių moterų, kurios, kreip - 
damos! Į teismą, ištikrųjų nė nemano skirtis. Pareiški
mus atseit paduodančios "šiaip sau" - norėdamos pagąs - 
dinti vyrus, padaryti juos "sukalbamus". Tokios gerai 
žino, kad niekas labai lengvai ir greitai neišskiria, tad 
vėliau galima pareikšti, jog apsigalvojusios, nesiškiriąn- 
čios. Dalis moterų tiesiog nesupranta pačios savęs, ne
galvoja, ko jos tuo siekia. Skyrybos - ne žaidimas, o la
bai rimtas, lemtingas posūkis žmogaus gyvenime, neiš - 
vengiamai dvasiškai gniuždantis visus šeimos narius. Sky 
rybų bylų būtų daug mažiau, jei sutuoktiniai gerbtų vie - 
nas kitą, galvotų ne tik apie save, bet ir apie savo ■arti
muosius. Blaiviau apmąsčius, dažnai pasirodo, Jog nesu
tarimų priežastys, kurios susijaudinimo, afekto būklėje 
atrodo labai rimtos, iš tikrųjų yra visai menkos ir nesun
kiai pašalinamos.

Reikia jausti atsakomybę už kitą žmogų, už savo vai
kų likimą. Tai - kiekvieno sutuoktinio pareiga. Kilus bet
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Architektė R. KVEDARIENĖ

VILNIAUS RAŠYTINIUOSE ŠALTINIUOSE

Vilnius rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą buvo pa
minėtas 1323 metais. Tačiau archeologiniai radiniai ir 
istorikų tyrinėjimai byloja, kad šiandieninio miesto te - 
ritorijoje žmonių gyventa kur kas anksčiau, V-VI amžiu
je. 1387 m. miestas gavo Magdeburgo teises ir ėmė spar
čiai plėstis. 1576 m. Koelne išleistame stambiausių pa
saulio miestų atlase randame ir Vilniaus miesto planą.

16 a. Vilnius buvo ne tik Lietuvos sostinė, bet taip pat 
ir stambus visos Rytų Europos mokslo bei kultūros cent
ras. / Iš "Vilnius"/

SENOJO VILNIAUS PRAMONĖ
Dar Vytauto Didžiojo laikais prasidėjusi kurtis pra

monė, 16 a. pasiekė žymaus lygio. Tame amžiuje Vilniuje 
matome ginklų, parako, gelumbės, popierio, stiklo, gele - 
žies, plytų fabrikus, alaus ir midaus daryklas, vaško 
spaudyklas ir kitas dirbtuves.

1520 m.Vilniuje atsirado pirmoji spaustuvė /slavų rai
dėmis/. Iš čia spausdinimo menas paplito ir į Rusiją. Ver
ta pažymėti, kad didieji Lietuvos kunigaikščiai teikė pra
monei net paskatinimo priemonių. Žigimantas Augustas 
/1548-1572/ vienam verslininkui, įsteigusiam Vilniuje stik
lo fabriką, suteikė stiklo prekybos koncesiją.

Vilniuje 16 a, pradėjo kurtis ir amatininkų cechai.
/A. Tarul is," V aitas", 1940 m. Nr. 3. /.

VILNIAUS DIENA TORONTE
/pabaiga/

toronto
KŪČių VAKARAS
- LIETUVIŲ NAMAI rengia 
KŪČIŲ. VAKARIENĘ gruodžio 
24 d., pirmadienį, 7:30 v. v. 
Karaliaus Mindaugo Menėje. 
Tradiciniai Kūčių patiekalai, 
speciali programa, o mažuo
sius aplankys Kalėdų S enelis 
su dovanomis.
-ANAPILIS rengia KŪČIŲ 
VAKARĄ gruodžio 24, pir
madienį, 8 vai. v. Kūčių Va
karą su tradiciniais valgiais 
specialia programa rengia 
KLK Moterų Draugijos Lie
tuvos Kankinių Parapijos 
S kyrius.
NAUJU METU SUTIKIMAS

Gruodžio 31 d., 7 vai. v., 
Karaliaus Mindaugo ir Ka - 
ralienės Mortos menėse bus 
Naujų Metų sutiktuvės. LN 
prašo stalus iš anksto 
rezervuoti. .Bilietai par - 
duodami LN raštinėje ir 
sekmadienių popiečių metu.

• LIETUVIAI GERAI PASI
RODĖ Tarptikybinės Santal
kos rengtose Sąžinės Kali
nių pagerb tu vėse-koncerte, į 
kurį buvo atvykę apie 2. OOO 
įvairių tautybių ir tikybų žmo-voje 
nės.

heed laidotuvių įstaigą Park
lawn /Sudbury/ kapinėse.

Liko vyras Benediktas 
/Garson, Ont. prieglaudoje/, 
duktė Marija Banienė, gyv. 
B. C. Kanadoje ir duktė Emi
lija Gudaitienė,gyv. Lietu -

Užuojauta artimiesiems.

sudbu
NAUJU METU SUTIKIMAS

LŠ S T "Maironio" Kuo
pos Valdyba ir šauliai ruo
šia Naujųjų Metų sutikimą, 
kuris įvyks gruodžio 31 d. , 
Š v. Kazimiero parapijos 
/lenkų/ salėje, 210 Drink
water St., Sudbury, Ont.

Bus vakarienė,muzika, šo
kiai, oficialus Naujųjų Me
tų sutikimas.

Norintieiji dalyvauti iš 
anksto prašomi pranešti A. 
Albrechtienei tel:674-9272.

"Maironio" Kuopos 
Valdyba

IR K'

Travel
KVIEČIA SUTIKTI 
SV. KALĖDAS IR

NAUJUS METUS SU GIMINĖMIS

• Kun. K. KAKNEVIČIUS 
lapkričio mėn. 25 d. Christ 
the King šventovės salėje 
ląikė Mišias, klausė išpa - 
žinčių,vadovavo adventiniam 
dvasiniam susikaupimui.

Kun. Kaknevičiui, atvyku
siam iš Kankinių Parapijos 
Toronte, sudburiečiai lieka 
dėkingi. Laukia vėl atvyks
tant.

AUDRA

Iš "mamų" deklamavo vilnietė p. L. Pocienė: "Vii - 
nius prieš aušrą" - Maironio. Mokiniams vadovavo Mai
ronio Mokyklos vedėja G. Paulionienė.

Po pertraukos architektė Rita Kvedarienė /vilnietė / 
rodė skaidres "Vilniaus architektūra". Architektę prista
tė E. Pamataitis. Vakaro programą pravedė "Vilniaus " 
karalaitė Daina Kalendraitė. Uždarymą- padėkos žodį 
tarė V. Kulnys, LN -mų parengimų atstovas.

Architektė R. Kvedarienė įžanginiame žodyje truro - 
pai papasakojo Vilniaus miesto architektūras, bažnyčių 
istoriją /ištraukas iš savo diplominio darbo/. Skaidrių 
užrašai ir paveikslai buvo ryškūs, paaiškinimai įdomūs, 
istoriškai vertingi.

Vilnius - Lietuvos sostinė, tikrai žymus lietuvų kul
tūros centras su daugybe įdomių brangių bažnyčių, ar - 
čhitektūros šedevrų.

Svečių susirinko virš 200. Visi buvo vaišinami ka
vute ir pyragaičiais. Iš paskaitininko paaiškėjo, lead Vil
nius turi virš 500.000 gyventojų . Jų tarpe lietuvių - 
tik 52 procentai. Taigi, pavojai iš kaimynų rusų, lenkų, 
gudų dar nepraėję, reikia budėti ... J.Ka.

• Marijona MIŠ PAUTIENĖ 
/Spiriūtė/, 86 m. mirė E*- 
tendlcare-York prieglaudoje 
š. m.lapkričio mėn. 18 d.

Palaidota per Gerry Loug-

• P RIS ĮKĖLIMO PA RA PUOŠ 
rengiamam Naujų Metų su
tikimui bilietus galima gauti 
po mišių ,salėje.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU I

ATEIK Į LIETUVIU A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENK AME KIEKVIENĄ, 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(Skersai gatvės nuo pensininkų rėmų, 16 10 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

Lietuvoje ir Australijoje 
16 DIENŲ .KELIONĖ į LIETUVA., 

GRUODŽIO 21 - SAUSIO 6

Su ’’Air France” 10 noktų 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 DIENU KELIONĖ [ 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

/Paskaitininko A. Misiūno žodis 3-iame psl./

n D E* C U E* D INSURANCE &B* t O H Et H REAL ESTATE BROKERS

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

Darbo valandos: 9 v.t.rl v. v. , iektadieniai s 9 v.r. — 12 v. p. p.
Narys of "Better Business" Būro

INSURANCE * Namų—Gyvybės
* Aut ome Eilių
* Komerciniai

533-1121 Waiter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario

V. Bačenas
1551 Bloor St 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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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 20 MILIJONŲ DOLERIŲ 
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.).......... .6%
santaupas................... .......9%
kasd. p ai ūk on. už sant.' 8)6% 
term, indėlius 1 m..............11)4%
term, indėlius 3 m.......... ,1 1 3/ą%
reg. pensiją fondo......... 9)4%
90 dien^ indėlius.......... 10 16%
( minimum $ 5.000)

IMAME UZ:
ne kiln, turto pask.... 11 3A% 
asmenines paskolas .. 14% 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama narią gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 10.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 19 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 
10 v. r. iki 1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieniais— nuo 9 v.r. iki 7 v.v..

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais uždaryta.

Hamilton
TVIRTO PASIRYŽIMO 
PENSININKAI

Hamiltono Lietuvių Pensl- 
nfnkųKlubo užmojis pasista
tyti pensininkams namus ta
po įvykdytas. Tą mintį 1976 
m. pabaigoje iškėlė B. 
Kronas, susirišęs su 
Klubo pirmininku P.Ens- 
kaičiu, ir pakvietė Klubo iž
dininką A. Jankūną bei narį 
D. Slavinską, ieškojo būdų 
kaip tokį namą pasistatyti. 
Jie buvo nuvažiavę į Bur- 
lingotną pas pensininkus o- 
landus ir jų pirmininką at
sikvietė pas save, - mat jie 
tokį namą jau turėjo pasista
tę. Surinkę reikalingas in - 
formacijas, nutarė 1977.1. 9 
d. šaukti steigiamąjį susi
rinkimą. Kadangi tuo laiku 
Klube nebuvotam darbui pa
jėgių žmonių, buvo nutarta 
pasikviesti jaunesnius, mo
kančius anglų kalbą ir nusi
manančius šioje srityje. Į 
susirinkimą atvyko IO as - 
menų, iš jų tik šeši sutiko ir 
pasiskirstė pareigomis, iš 
kviestųjų: L. S kripkutė-pir
mininkė, K. Me š kaus kas -iž
dininkas, B.Kronas-finansi- 
nis patarėjas, A. Š iiinskis- 
statybos patarėjas;iš Klubo 
-A. Patamsis, vicepirmi
ninkas, A. Jankūnas, sekre
torius, J. Bajoraitis ir D. 
S lavinskas , dėl turimų įsi
pareigoji mų kitur, - nesuti
ko, taip pat ir Klubo p-kas 
P.Enskaitis, nes jis tuo lai- 
lu redagavo ir spausdino 
pensininkų žurnaliuką ”S ie
ty nas”, tačiau pasižadėjo pa
gal galimybę, padėti. Po to, pat bendrame posėdyje buvo 
Komitetas susitarė su advo
katu A Judd/Juodgalviu/ ir • 
susiradę arch. St. Banelį , 
1977 m. vasario 24d.daly-

rinktas parengimo komitetaa 
Jį sudarė K. Mikšys -p-kas, 
L. Skripkutė -sekr., B. Pa
kalniškis- ižd. ,A .Jankūnas 
ir P. Krivinskienė -nariai. 
Š iam Komitetui, su pagalba 
A.Garkūno ir M. Juodžio,te
ko atlikti visą šventės orga
nizacinį ir technikinį darbą.

Šventė praėjo gerai tiktai 
gerų žmonių dėka,nes jų pa
galba ne tik padėjo nugalė
ti kliūtis, bet ir draugiškas 
atjautimas pakėlė rengėjų 
nuotaiką.

Oficialios dalies pradžia 
RAMBYNE prasidėjo 3 v.p.p. 
Publika pradėjo rinktis dar 
prieš laiką. Garbės svečiai 
buvo sutikti trispalvių ženk
liukų prisegimu.Svečių tar
pe dalyvavo:miesto,provin - 
elnės, federalinės ir CMHC 
valdžios atstovai.Atidarymo 
žodį pasakė Klubo p-kas K. 
Mikšys ir mikrofoną perda
vė L. S kripkutei. Ji anglų ir 
lietuvių kalbose pravedė ofi
cialiosios dalies eigą. Per
kirpus kaspiną, buvo ati
dengta pamatinio akmens 
marmurinė plokštė su iškal
tais metais, už kurios bus 
užmūryta Hamiltono lietuvių 
visų organizacijų veiklos 
dokumentinė medžiaga. Po 
to kleb. Tėv. J. Liauba atliko 
pašventinimo apeigas. Po 
trumpų valdžios atstovų kal
bų, parlamento atstovas P. 
Peterson įteikė RA MBYNUI 
dovaną- Kanados vėliavą ir 
kartu federalinės valdžios 
mėnesinį primokėjimo čekį 
virš $16.000.

Visi buvo pakviesti į salę, 
kur sol. Vaclovas V e r i- 
kaiti s, akomponuojant 
muz. J. G o v ė d u i,sugie
dojo Kanados ir Lietuvos 
himnus. Pakeltos šampano

taip pat nežadėjo, todėl dar- taurės ir pasivaišinta lengva 
bai apmirė. Tik 1981 m.,iš užkanda.Vėliau svečiai rin- 
CMHC gavus viltį paskolai, kosi į Jaunimo Centrą, kur 5 
darbai vėl atgijo. Atsisakiu
sio ižd. K. Meškausko vietoj 
sutiko dirbti Kredito Koope
ratyvo TALKA vedėjas R. 
Sakalas,© susirgęs advjudd 
buvo pakeistas adv.Chrola- 
vičiuro. Projektui sudaryti 
ir vadovauti statybai buvo 
pakviestas arch.A.Švedas. 
Tik dėka Statybos Komiteto 
ryžto ir paaukotiems laisva
laikiams išaugo gražus na
mas RA MB Y NA S. Komite
tas dirbo be jokio atlyginimo, 
nes čarteris yra ’’non pro
fit”.

Užbaigus statybą š.m. 
pradžioje, bendrame Staty
bos Komiteto ir Klubo Val
dybos susirinkime trys Ko
miteto nariai: L. S kripkutė, 
A. Patamsis ir A . Š ilinskis 
pasitraukė. Jų vieton išrinko 
Pensininkų Klubo p-ką K. 
Mikšį, Vald. narius:B. Pakal
niškį ir A. Garkūną.Iš šįų 
trijų ir A. Jankūno sudarė 
RAMBYNO administracinį 
komitetą.

Š.m. birželio mėn, taip

vaujant adv.Judd,įvyko Pen
sininkų Klubo visuotinis na
rių susirinkimas, kuris pri
tarė statybos projektui ir 
sudarytam Statybos Komite
tui.

Prasidėjo darbai: buvo 
gautas čarteris, užpirkatas 
gražioje vietoje sklypas, 
arch. S . Banelio buvo pa - 
ruoštas labai gražus namo 
projektas,bet pabaigoje metų 
CMHC pranešė, kad tais me
tais nebegali garantuoti pa
skolos, sekančiais metais 

nutarta atšvęsti RAMBYNO 
atidarymo ir Pensininkų 
Klubo lO-čio sukakties mi
nėjimą spalio 21 d. Buvo iš-

vai. prasidėjo koncertas - 
banketas. Visų nuotaiką kėlė 
labai gražiai išpuošta salė*. TALKOS aukos $ 250, -atsi- 
ir papuošti stalai; tą darbą 
atliko dar nepensininkės R. 
Pakalniškienė ir E.Bajorai- 
tienė, padedant K. Mikšiui. 
Jie įvairiomis priemonėmis 
ir gėlėmis išpuošė nemoka
mai.

Koncertas pasisekė. Meist
riškai akomponuojant muz.J. 
G o v ė d u i, solistai A. P a- 
kalniškytė ir V. V e- 
rikaitis dainavo puikiai. 
Dainos buvo palydimos gau
sių plojimų, kai kurios dai - 
nos buvo išreikalautos pa-

PRIESKALEDINIS LAIMES 
RATAS

Tradicinį Laimės Ratą 
rengia ’’Giedraičio” Žūklau7 
tojų ir Medžiotojų Klubas 
GRUODŽIO 22 d., šeštadienį, 
Liūtuvių Parapijos salėje, 6 
vai. v. Bus ir vaišės. Kvie
čiami visi.

KALĖDŲ EGLUTE
Šeštadieninė Vysk.Valan

čiaus Lituanistinė Mokykla 
rengia Kalėdų Eglutę gruo
džio 23 d. Jaunimo Centro sa- 

kartoti. Koncertą paįvairino 
AUKURO aktoriai:E.K uda- 
b i e n ė ir K. B u n g a r d a. 
Pranešėja L. S t u n g e v i- 
č i e n ė puikiai attiko savo 
pareigu abejomis kalbomis . 
Jos švelnus balsas ir malo
ni šypsena kėlė žiūrovų sim
patijas. Pranešėja taip pat ir 
abu AUKURO aktoriai savo 
darbą paaukojo pensininkų 
labui- atsisakydami atlygi
nimo.

P. Krivinskienei buvo pa
vesta rūpintis svečių aptar
navimo eiga ir tam reikalin
gomis priemonėmis. Darbas 
buvo atliktas pasigėrėtinai 
greitai ir sklandžiai. Jai tal
kininkavo E. Bajoraitienė, R. 
Pakalniškienė ir studentė A. 
Krivinskaitė, kuri, turėdama 
nemažai įsipareigojimų vi
suomeninėje veikloje, sura
do laiko ir sekmadienio po
pietę paaukojo pensininkams.

M. Šulienė savo sutikimu 
šeimininkauti Komitetą iš
gelbėjo iš keblios padėties, 
kartu su padėjėja p. Pleinle- 
ne skaniai pagamino maistą. 
Baigiant vakarienę, Klubo 
įsteigėjas ir buvęs p-kas P. 
Enskaltis paskaitė trumpą 
aprašymą apie Klubo 1O - 
mečio veiklą. Buvo sveiki
nimų žodžiu ir raštu.AUKU
RO rež.Elena Kudabienė pa
skaitė ku pietinio pobūdžio 
savo kūrinėlį, pavaizduojantį 
Hamiltono lietuvių laikyseną 
RAMBYNO atžvilgiu. Jos 
kupletus publika palydėjo 
triukšmingais plojimais. Už
baigai K. Mikšys padėkojo 
klebonui, programos atlikė - 
jams, svečiams ir visiems, 
prisidėjusiems savo darbu 
ir aukomis.

Svečiai skirstėsi linksmi 
ir patenkinti, bet pobūvio 
rengėjų veiduose matėsi su
sirūpinimas: ar išsiversim 
finansiniai? Bilietų buvo 
parduota tik 79; bet prie 

rado dar vienas geros valios 
asmuo, neskelbęs pavardės, 
paaukodamas $225. Šių pa
ramų dėka buvo apmokėtos 
visos išlaidos.

Rengimo Komitetas links
mas ir nuoširdžiai dėkingas 
visiems geradariams ir tal
kininkam s.Suvedus apyskai
tą, ir su visais pateisina - 
mals dokumentais likutį virš 
7 dol., perdavęs Pensininkų 
Klubo kasininkui, užbaigė 
darbą. Klubo Narė

Įėję. Mokiniai su mokytojais 
paruoš mokyt.Alės Paškevi- 
čienės parašytą pasaką ” O- 
nutės Sapnas”. Atvyks ir Ka
lėdų Senelis.Bus vaišės.Vi
si vaikai ir jų tėvai bei arti
mieji bei svečiai kviečiami 
dalyvauti.

• AUKŠ TĘS NIUOS E LITU- 
A NTS TIKOS KURS UOS E-9, 
1O ir 11-tame užsiregistravo 
15 studentų. Sėkmingai bai
gę, jie gauna gimnazijos už
skaitas.

TURĖSIME ĮDOMŲ NAUJU 
METŲ SUTIKIMA^

Šiemet Lietuvių Bendruo
menės valdyba rengia čia į- 
domų Naujųjų Metų sutikimą.

Naujuosius Metus sutiksi
me gruodžio 31 d., pirma
dienio vakarą Jaunimo Cent
ro salėje. Pradžia -7val. v. 
Salė tą vakarą bus gražiai 
išdabinta šitam didžiajam 
festivaliui. Turėsime apva
lius, 1O žmonių stalus, gerą 
orkestrą ir viską,kas tokiam 
vakarui priklauso:karštą va- prie savo televizijų.Išelkime 
karienę, šampaną, sutinkant į žmones, susiburkime savo 
Naujuosius Metus, po to šaltą kolonijoje tą vakarą visi į 

.................................  i vieną būrį. K. M.moot real
"LITO PRANEŠIMAS

JAU LAIKAS PAGALVOTI APIE R.R.S.P. INVEST ACIJAS. 
TAUPYKITE ATEIČIAI IR SUMAŽINKITE MOKESČIUS!

INFORMACIJŲ GAUSITE "LITE“

o ’’RŪTOS ’’KLUBO nariams 
Klubo patalpose bus sureng
tos Kūčios. Norintieji jose 
dalyvauti prašomi pranešti 
Seselėms iki gruodžio 16 d.
SKAUTŲ KŪČIOS

GRUODŽIO 20 d., 7 v. v. 
Aušros Vartų Parapijos sa
lėje bus skautų-čių Kūčios .

Daugiau žinių galima gauti 
pas R. Piečaitį-tel:365-5484 
arba Astą Staškevičienę, 
tel:768-5484.
PASKAITŲ SERIJA

KLB Montrealio A pylinkės 
Valdyba rengia eilę paskaitų.

GRUODŽIO 7 d., 7;3O V. V. 
pirmą paskaitą skaitys dr. 
Petras Lukoševičius 
apie Lietuvių Bendruomenę . 
Paskaitos vyks S eselių Na
mų salėje. Kviečiami visi 
dalyvauti.
• ADAMONYTĖ Julija iš
vyksta į Toronto miestą, kur 
apsigyvens ir dirbsSunny- 
brooke ligoninėje audiologi- 
jos profesijoje.

Veikliai Montrealio lietu
vaitei tėvų namuose buvo su
ruoštos jos seserų iniciaty - 
va gražios išleistuvės, Į ku
rias atvyko apie 30 artimųjų 
Julijos Adamonytės draugų .

Gaila netekti darbščios lie- komis ir toliau padės lietu- 
tuvaitės, tačiau linkime viso viškoje aplinkoje bręstan- 
gero ir Toronte, bei toliau čiam jaunimui.
darbuotis ir lietuvių tarpe. Jadvyga Baltuonienė

užkandį ir pyragus. Visa tai 
kainuos vienam asmeniui tik 
$ 25. Taip pat veiks ir di - 
delio pasirinkimo baras.

Bilietus jau dabar galima 
įsigyti ir stalus sau rezer - 
vuoti, paskambinant Ant. 
L i a u k u i, tel:389-7789. 
Bilietus taip pat platina sek- 
madieniais po pamaldų visi 
Bendruomenės Valdybos 
žmonės.Ruoškimės visi tam 
didžiajam baliui. Š itokį va
karą nelikime vieni sėdėti

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
RĖMĖJŲ BŪRELIO Nr. 59 
žinios"

Už 1984 m. ,po 1 dol. į mė
nesį mokėjo šie VASARIO 16 
GIMNAZIJOS Rėmėjų Būre
lio Montrealyje nariai:

G. Gedvilienė, J. Adamd- 
nienė, K.Toliušis,dr. J. Ma- 
liška, J.Jurėnas,M.Ado - 
maitienė, A.Jonelis.

Stambesnėmis aukomis 
Gimnaziją parėmė: LITAS - 
$100, P. Very kis- $lOO,Kat. 
Moterų D-ja-$ 5O,J.Gražys- 
$ 20, Ponia X-$ 20.

Šiais metais Gimnazijai 
yra pasiųsta $ 500.

Šis Būrelis po ilgos.per - 
traukos pradėjo veikti 1974 
m. Per tą laiką Gimnazijai y- 
ra pasiųsta $3. 500.

Nuo 1984 m. lapkričio 11 d. 
aukų rinkimo pareigas per- 
mė aktyvi visuometininkė 
Elvyra Krasowski,tel:761- 
5517.

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems aikotojams, su ku
riais buvo malonu susitikti 
ir kurie mielai savo aukas 
skyrė mūsų užjūrio jaunuo
liams paremti.

Tikiuosi, kad šis Būre
lis didės ir stiprės savo au-

B444VK14
SPECIALYBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE'/
• zomSas

GUY '■ 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, Ituris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbą atlieka sąžiningai ir pri ei narnami s kainomis. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 364*1470

’ižui

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

SUTAUPYKITE NUO S 500.- IKI. $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI. 

Tol. 845-29X2 embassy fur

1984. XII. 6

495-90e AVENUE, LaSalle
366-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle366-7146
2955 ALLARD, Ville Emard

766-2667

FUNERAL HOME

123 Maple Blvd. 5784 Verdun Av. 
Chateauguy , Verden ,<JLe. 
Tel: 691-4763 Tel.; 767-995c

7 psi-

7

7



montreal
PARENGIMAI
a GRUODŽIO 9 d,, sekma
dienį LKMD-jos Montrealio 
Skyrius švenčia savo meti
nę šventę. 11 vai. iškilmingos 
mišios. Po pamaldų, salėje 
Aktas, ’’Pavasario” Mergai
čių Choro atliekama meninė 
programa, paroda, pietūs.

• GRUODŽIO 16 d. ,3:30 v. 
p. p. A V Parapijos Salėje 
vyks Lituanistinės Mokyklos 
tradicinė Kalėdų Eglutė.

• GRUODŽIO 31 d. 8 vai. v. 
NAUJŲ METU SUTIKIMAS 
Aušros Vartų salėje. Rengia 
Lietuvos Karaliaus Mindau
go Š aulių Kuopa.

• P.Alekna iš Rigaud, siųs
damas kalėdinį sveikinimą 
”NL” darbuotojams, pridėjo 
Ir rėmėjo prenumeratą.

Nuoširdus ačiū.”NL”

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

N. P. Marijos Seserų Namu Salėje 

SAUKIAMAS 

‘‘NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” laikraščio skaitytojų 

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

Po susirinkimo — kavutė ir užkandžiai. "NL” Valdyba

• ŠEŠTADIENINĖS LITUA
NISTINĖS MOKYKLOS mo
kiniai ir mokytojai ruošiasi 
tradicinei Kalėdų Eglutės 
programai, kurioje dalyvaus 
visi mokiniai.Bus Kalėdų Se
nis Ir užkandžiai. Kviečiami 
visi atvykti.! šį parengimą 
gruodžio 16 d., 3:3Ov. p. p., 
Aušros Vartų Parapijos sa
lėje.

Ta proga bus galima įsi
gyti lietuvių liaudies pasakų 
plokštelę PASAKOS.

• GRINKIENEI Monikai, su
laukusiai 70 m. amžiaus, šau- kviečiami linksmai praleisti 
lial surengė pagerbimą. popietę.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

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

10.5 %

10.25% 
9.75% 

% 
%

MOKA UZ.
CERTIFIKATUS: iMIN. $ 1,000.00

1 METŲ ....................
TERMINUOTI INDĖLIAI

1 METŲ.....................
180-364 D....... •.......
120 -179 D. ..u.-......u., 9.5
30-119 0. >........................9-

TRUMPALAIKIUS INDELIUS
UŽ $20,000 IRDAUGIAU

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS:
SPECIALIOS .?........... 7.25%
SU DRAUDIMU ....... 7. %

ČEKIŲ SĄSKAITOS....... .6.75%

Montrealio "GINTARO” Ansamblio vadovai, nariai, veteranai 15-mečio minėjime Montrealyįe
Aušros Vartų parapijos salėje 1984. XI. 17. Nuotr. R. Otto

• LKMD-jos metinės šven
tės proga, po iškilmingų pa
maldų, A V salėje vyks paro
da: A. Povilaitienė ir V.La
pinienė- tapyba, E. Lyman - 
tienė- vitražai ir A . Mališ - 
kienė- keramika. Dainuos 
’’Pavasario”Mergaičių Cho - 
ras, bus karšti pietūs. Visi

ŠV, KAZIMIERO PARAPIJOS

GRYBU PIETŪS ė
RUOŠIAMI

GRUODŽIO 16 d. SEKMADIENI 12 vai.

Šv. KAZIMIERO parapijos salėje
3426 PARTHENAIS

•’PAVASARIS”

DUODA 
PASKOLAS:

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI
KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont1475 De Seve 
P irm. Antr. Treč 
K etvi rtadi en i oi s
Penktadieniais . _ _ _______ ________

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

.9:00 - 3:00 
12:00 - 8:00 
.10:00- 6:00

4:00-8:00 
2:00 - 6:00

Kailiu Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

• Didelis pasirinkimas gatavu paltų, x
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A OCAC
Montrea I, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 288-9040

MEMBr f» 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

IŠNUOMOJAMAS 
butas 2)4 kambarių La Salle, antrame aukšte, 
apšildomas, autobusas sustoja prie durų. 
Skambinti : Tel: 363—7095 arba 363—8277

ĮĖJIMAS: $ 10.00
PARAPIJOS KOMITETAS

JONAS IR COTE

PARDUODAMAS MEDUSl
Pure natural honey now for sale from the BEEKEEPER, 

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

PRIMENAME MIELIEMS PRENUMERATORIAMS, KAD PASITIKRINTU 
AR SUSIMOKĖJĘ PRENUMERATA UZ ŠIUOS METUS - ”NL*

G <■ __________

DR. J. MA LI SKA
DANI U GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866—8235
Namu : 761-4675

Dr Philip Stulginski
D.D.S.

Dantį gydytojas — chirurgas 
8606 Centrale, coin corner 45e avė. 

suite 209. 364-4658 

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

oryta kasdien nuo 9 a • in ' i
i k i

«■ iki
PRI STATYM AS

ieUodienioii; »i u • ” o. m. 
iekinodiinioii : n w o 10 «•
GREITAS , NEKAINUOJANTIS

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

9:30 p . n..

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

Dr. A S POPIERAITIS
B.A. M.D. C..L 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 Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q.
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

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

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

Residence: 366—6245

NOT AR AI

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

Tel: (514 ) 871-1430

8 pel.

PAMINĖTA KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

/pabaiga/
Meninę dalį, specialiai pa

ruoštomis dainomis, diriguo
jant ir akomponuojant muz . 
A. Stankevičiui, atliko 18 
Montrealio lietuvių daininin
kų: Alf.Gudas,R. Bulota, J. 
Gudas, P. Barteška, A . Žiū
kas, D. N. Baltrukonis /šio 
vieneto seniūnas/, A. Rusi- 
nas.Vyt.Murauskas ,A lt. Pie- 
šina.A If. Jankus, V. S pudulis, 
J .Vasiliauskas, V.S kaisgiris, 
J. Išganaitis, V.Kačergius , 
H. Celtorius, A. Mickus,V . 
Monstvilas.

Malonu buvo girdėti gu
vius veteranus ir dainą pa - 
milusius balsingus jaunuo
sius. Mjitrealio Vyrų Cho
ras jau antrą kartą pasiro
do LKMindaugo Š aulių Kuo
pos tradiciniai rengtame Ka- 
riuomenės Š ventės minėjime. 
Š ioje programoje atliko 7 
dainas: "Š iltas gražus rude
nėlis”-J. Gruodžio, ’’Tėviš
kėle, tėviškėle”-Br. Budriū- 
no,”Jau žirgelis pabalnotas” 
- Dambrausko, "Ramovėnų 
maršas” - St. Gailevičiaus, 
’’Gaudžia Trimitai”-M. Pet-

rausko, ’’Lietuva brangi" -J 
Naujalio ir ’’Aras”.

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

LKMindaugo Šaulių Kuo
pos p-kas Augustinas Mylė, 
pasidžiaugė gausiu atsilan
kiusių būriu, turiningu kal
bėtojo žodžiu ir gražios prog
ramos atlikimu, nuoširdžiai 
jiems padėkojo. Pakvietė J. 
Šiaučiulį įteikti šaulių par- 
dėkos lapus muz. A. Stan
kevičiui ir Vyrų Chorui.

Sugiedojus Kanados ir Lie
tuvos himnus, atvykusieji bu
vo vaišinami skaniais karš
tais kūgeliais, šaltais užkan
džiais, kava ir pyragais, pa - 
tarnaujant miklioms sesėms 
šaulėms. Valgius pagamino 
Rimeikių šeima. Pyragus su
nešė moterys. Vyko ir lote
rija, kuriai vadovavo V. Su - 
šinskas.

Montrealio kolonija, kuo
met pasistengia, sugeba 
ir suranda dar būdų pagy
vinti mūsų minėjimų prog
ramas,o mūsų kolonijos šau
liai parodė gerą užsigrūdi
nimo ir patirties pavyzdį va
dovaujant mūsų karių ir jų 
šventės pagerbimui. d.

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AGE « WEDDINGS 
2540 rue SHERBROOKE. E.

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

STU

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI! AUS 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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyįe

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3543
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

• GAISRAS# AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYB-Ė

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 - 3 120Namų 3 76 - 378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t_0_r_o__v e i k J j>_ ,

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

LEONAS GLIRECKAS
SALES MANAGER Tel. 489-5391
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