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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
RADJIV GANDHI PAŽADAI

Indijos mln. pirmininkas 
Radjiv Gandhi pareiškė, kad 
jeigu jo vyriausybė bus per
rinkta, jis bus griežtas ne - 
sąžiningiems ir tinginiams 
vyriausybės tarnautojams 
bei galingiesiems partijos 
vadams.

Jis taip pat pabrėžė, kad 
reformuos švietimo archa - 
išką sistemą, kad galėtų ’’for
muoti kraštą gyventi 21-ame 
šimtmetyje”.

TERORIZUOJA NATO
Šeši bombų sprogimai ap

gadino NATO Įrengtus vamz
džius Belgijoje. Teroristų 
grupė pasiskelbė, jog vedanti 
’’karą” prieš alijantus....

CBC ATLEIS 200
TARNAUTOJŲ MONTREALYJE

Naujosios Kanados vyriau
sybės nutarimu, taupant iš - 
laidas, CBC turės panaikinti 
1.150 darbų, iš jų 200 Monfr 
realyje. Darbų mažinimas 
palies Įvairius kadrus -nuo 
vyresniųjų tvarkytojų iki 
raštinės darbuotojų. Nuo ba
landžio mėnesio žinių sky
riuje Montrealyje nebebus 5 
populiarių pranešėjų. Nors 
ir džiaugėmės, kad mūsų 
programos mažiau užterš - 
tos komercinėmis reklamo
mis, jų padaugėjimo da
bar neišvengsime.
• DINOZAURO ne sudužusį 
kiaušinį atrado Centralinėje

LITHUANIAN LEGATION, 
2622 --16th St. N.W.
WASHINGTON, D.C.
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Azijoje Fergana slėnyje,kar
tu su kitais kiaušinių lukš - 
tais, -skelbia sovietų moks - 
liniukai. Manoma, kad šis 
kiaušinis yra 105 milijonų 
metų amžiaus.

EL SALVADORAS NORI 
RAMIŲ KALĖDŲ

Kraštutinių kairiųjų suki
lėliai EI S alvadore paskelbė, 
jog laikysis taikingai Kalėdų 
ir Naujų Metų švenčių pe
riode ir paleido 44 belais - 
vlus.
BRIAN MULRONEY VILIOJA 
AMERIKOS INVESTATORIUS

New York’o Economic Club 
verslininkų organizacijai , 
tikėdamasis laimėti daugiau 
darbų kanadiečiams, Kana
dos min. p-kas Brian Mul
roney paskelbė, kad”Kanada 
vėl atvira verslui ”,be buvu
sių suvaržymų.

Didžiausias kanadiečių rū
pestis tačiau, ar tokiu dide
liu viliojimu Kanada neatsi - 
durs amerikiečuų kišenėje , 
ne tik finansiniai, bet ir visu 
gyvenimo būdu, kuris yra , 
visdėlto, skirtingas nuo ka- 
nadiškojo.

PRANEŠA ELTA:

AMERIKOS BALSAS IEŠKO TARNAUTOJU
k

’’Amerikos Balsas” nuolatos ieško kvalifikuotų tarnau
tojų tarptautinei radijo programai lietuvių kalba. Atlygini
mas nuo $ 21.066 iki $ 24. 589. Kandidatai turi laisvai nau
doti lietuvių kalbą ir gerai pažinti anglų kalbą.Kandidatai 
taipgi turi būti patyrę sekančiose srityse; žurnalistikoje ; 
versti raštu ir žodžiu iš anglų Į lietuvių kalbą; sugebą dės
tyti lietuvių kalbą gimnazijos lygyje; arba turėti patyrimą 
scenos vaidyboje lietuvių kalba. Suinteresuoti kandidatai 
prašomi siųsti prašymus ir reziume VICE of A MERICA , 
Recruitment and Placement Division,Room 1192, 330 In
dependence Ave. ,S . W. .Washington, D.C. 20547.

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

GRUODI

SPAUDOS MĖNESIU
Kviečiame visus tautiečius, visas organizacijas ir apylinkes 

REMTI SPAUDI
• Platinant viso pasaulio lietuviška spauda ,
■ Atnaujinti /savo laikraščių ir kitu leidiniu prenumeratas ir 

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

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS
KULTŪROS KOMISIJA ___
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JAV IR SSSR SUSIKERTA PABALTIJO KLAUSIMU JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

Spalio 18 d.,JAV ir SSSR atstovai Jungtinėse Tau
tose susikirto Pabaltijo klausimu. Tą dieną visuotinio su
sirinkimo visuomeniniame komitete buvo diskutuojamas 
tautų apsįsprendimas. Atsakydamas į Sovietų kaltinimus, 
jog JAV-bės paneigiančios nepriklausomybės teisę Puer
to Rico, ambasadorius Richard Shifter pareiškė,kad lap
kričio 6 d. rinkimuose puerto-rikiečiai galės pasirinkti 
vieną iš trijų galimybių: Įsijungti į JAV-bes,kaip 51- oji 
valstija, pasilaikyti dabartinę sistemą,ar tapti nepriklau
somais. Shifter'is paklausė: ’’Kada gi Estijos, Latvijos ar 
Lietuvos - ar, sakykim,Bocharos- nepriklausomybės są - 
jūdžiai turėjo galimybę išbandyti savo pajėgumą rinkimų 
būdu?”.

Sovietų Sąjungos atstovas Igor I. Jakovlev nusiskun
dė JAV-bių de egacijos neigiamais at siliepimais apie 
’’tam tikrų sovietinių tautų teises” ir apie Sovietų užsie
nio reikalų politiką. Anot jo,Latvijos,Estijos ir Lietuvos 
respublikos ”laisvai susijungė su S ovietų S ąjunga” ir tu
ri teisę iš jos išstoti. Ne JAV-ių delegacijai jas mokyti, 
kaip pasinaudoti laisvo apsisprendimo teise, -pabrėžė Ja- 
kovlev’as. /ELTA/

DAINOS KONKURSAS
JAV LB KULTŪROS TA

RYBA SKLEBIA DAINOS 
KONKURSĄ.

Bus skiriamos dvi premi
jos po 500 dol. Mecenataš- 
Lietuvių Fondas.

Pirmoji 500 dol. premija 
skiriama už geriausią reli - 
ginio pobūdžio ir bažnytinės 
paskirties kompoziciją.

Antroji 500 dol.premija 
už geriausią koncertinio 
-estradinio stiliaus kompo
ziciją.

Premijų komisijos atrink
tos geriausios premijuotos 
kompozicijos bus viešai at
žymėtos ir ieškoma būdų jas 
atspausdin ti.

Dainos gali būti parašy
tos a capella stiliuje arba su 
vargonų ar fortepijono paly
dėjimu.

Rankraščiai, pasirašyti 
slapyvardžiu ir su uždarame 
voke pridėta reikalinga in
formacija , siunčiami šiuo 
adresu:
A ndrius Kuprevičius, 
2166 N. St. James Pkwy. , 
Cleveland Hts.Ohio 44106,tel 
216-321-1710.

Visi rankraščiai turi būti 
pristatyti iki 1985 m.KOVO 
15 d.

Dainos Konkursas pa
skelbtas, nes darosi didelis 
trūkumas naujų dainų . 
/Ta proga prisimintinos ir 
dainos vaikams. Red./.

SOVIETAI REIKALAUJA ATŠAUKTI ARKIVYSKUPĄ 
STEPONAVIČIŲ ?

Vokiečių dienraštis ’’DIE WELT" spalio 1 d. išspaus
dino DPA žinių agentūros pranešimą,kad Sovietų valdžia 
pareikalavo Vilniaus apaštališkojo administratoriaus ar
kivyskupo JULIJONO STEPONAVIČIAUS atšauki - 
m o. Tai Popiežiui pranešęs vyskupas Liudas Povilonis, 
kuris rugsėjo mėn.baigiantis, lankėsi Vatikane.Anot so
vietinių pareigūnų, arkivykp. Steponavičius esąs " per 
mažai linkęs su jais bendradarbiauti”.

Please use your influence so that the Office of Special 
Investigations would not cooperate with the KGB in an instrument of Soviet colonialism.

KANADOS AUTOMOBILIU 
DARBININKU UNIJA NORI 
BŪTI SAVARANKIŠKA

CUAW Unijos pirmininkas 
Robert White pranešė, kad 
120.000 Kanados automo - 
bilių industirjos darbininkų, 
priklausiusių tarptautinei 
UAW Unijai/jos centras De- 
troite/-nutarė iš jos pasi - 
traukti ir egzistuoti sava
rankiškai, Kanados Unijos 
rėmuose. Skilimą pagreiti
no derybų su G M firma dėl 
algų kontrakto nesutarimas . 
Amerikos darbuotojams bu
vo suteiktas skirtingas kontr- 
raktas nuo kanadiškųjų. Taip 
pat amerikiečiai Inijos egze- 
kutyvai kišosi Į kanadišką - 
sias derybas. Kanados dar
bininkai, anot Pierre Renaučį 
kuris atstovauja darbininkus 
G M of Canada Ltd St. The - 
rese vietovėje, turi kitokius 
tikslus, kitokius Įstatymus 
bei kultūrą, politinę sistemą 
ir ekonomiką, negu Amerika.

Kanados darbininkai yra 
pasiekę subrendimo stadiją , 
skirtingame krašte, nori ir 
gali patys tvarkytis, kaip pa
brėžė R. White.

REIKALAS SKUBUS-GYVAI ATSILIEPKIME 
PAVOJAUS AKIVAIZDOJE.

Ateinančių metų pradžioje, sausio mėnesio pirmoje 
pusėje, JAV valdžios įstaigos darys ypatingos svar 
bos sprendimą,būtent, ar LIETUVOS , LATVIJOS ir ES - 
TUOS INKORPORACIJOS Į Sovietų Sąjungą NEPRIPAŽI
NIMAS leistų į okupuotas PABALTIJO valstybes išsiųsti 
tuos, kuriems būtų atimta JAV pilietybė.

Jeigu būtų nuspręsta, kad išgabenimas Į Maskvos oku
puotus kraštus yra galimas, tai suprantama, kad iš vienos 
pusės grąžinamiesiems tas gręstų arba ilgų metų kanki - 
nimu darbo vergų stovyklose, arba net mirtimi.Iš kitos gi 
pusės - inkorporavimo nepripažinimo principas būtų skau
džiai pažeistas.

Todėl nepaprastai svarbu, kad šio kritiško pavojaus 
akivaizdoje lietuviai kuo skubiausiai siųstų te
legramas arba vadinamas mailagramas ar laiškus Vals - 
tybės sekretoriui George P.S h u 1 z, adresu Department 
of State, 2201 C Street N. Y. , Washington,D.C. 20520, 
primenant, kad deportacijų vykdymas į Maskvos okupuo
tus kraštus būtų nesuderinamas su JAV per daugelį metų 
pakartotinai skelbiama inkorporacijos nepripažinimo po
litika ir skaudžiai paliestų dabar JA V pilietybę 
turinčių teises.

Norintieji tekstus laiškams ar telegramoms gali'gau
ti, kreipdamiesi į A MERIKOS LIETUVIŲ. TARYBOS cent
rinę būstinę 2606 W., 63rd St. ,Chicago,IL 60629.

Reikalas ypatingai svarbus ir visų prašome greitos 
ir ryžtingos akcijos. Amerikos Lietuvių Taryba

The deportation of U.S. citizens to Soviet-occupied Lithuania 
would be an act against the firmly established policy of the U.S.A, 
not to recognize the incorporation of that country into the Soviet empire.

The Department of State has repeatedly announced that Moscow 
falsifies facts. Please, use your influence that the Office of 
Special Investigations would not cooperate with the KGB and the 
offices of Moscow's occupational forces. If persons who received 
U.S. citizenship would be deported based on the unreliable testimony 
of Soviet witnesses, it would be an act of great injustice.

The greatest war criminal was the Soviet Union who conspired 
with Hitler to occupy the Baltic States and Poland. Deportation of 
so-called war criminals to Lithuania, occupied by the Soviet Union, 
would be cooperation with the crimes of Soviet colonialism.

Moscow is searching to denigrate immigrants from countries 
occupied by the Soviet Union because they know what communism is in 
practice. The deportation of so-called war criminals to the Soviet 
Union's occupied Baltic States would be cooperation with the Soviet 
aims and would be an infringement of the established policy of non
recognition of the incorporation of the Baltic States by the Soviet 
Union•

The Soviet Union does not punish her officials who commited 
crimes against Lithuanians, Latvians and Estonians bydeportationsand 
executions. How could the Office of Special Investigations believe 
the Soviet institutions in its occupied countries of accusations 
towards U.S. citizens of war crimes? Deportation of U.S. citizens, 
condemned by the OSI, to Soviet-occupied countries would be sending 
them to slave labor camps and to death. That would be against alla agram - e egramą galima siųsti skambinant:human rights and against the principle of non-recognition of the 

WES TERN UNION, 1—800—325-6000. incorporation of the Baltic States into the Soviet Union.
D E Š I N Ė J E- keletas teksto pavyzdžių....................................................................................................................................................................................... ..
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie ! Loyaut^ au C anada !
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

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

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed.
Postage paid at Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.O.

H8P IC4

Metinė prenumeratos kaina $ 18.00
Rėmėjo — $ 25.00

P .S. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuo žiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

PALŪŠĖS Vilniaus krašte bažnyčia ir varpine. (Iš’’Lietuvos 
bažnyčių ” V tomo rankraštyno).

ATEIKIME £ TALK^ PADĖTI BAIGTI STATYTI MŪSŲ 
TAUTOS DVASINĖS KULTŪROS PAMINKLĄ

Br. Kviklys jau atliko milžinišką darbą, parašydamas 
ir Išleisdamas keturių vyskupijų "LIETUVOS BAŽNYČIOS' 
4 tomus, kuriuose dokumentuota Telšių vyskupijos bažny
čios, Vilkaviškio, Kauno ir Panevėžio. Kiekviename to
me puslapių skaičius siekia nuo 400 iki 500. Knygas pa- 
sigrožėtinai išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidy
kla, Chicagoje. Knygose sukaupta labai daug informaci - 
nės medžiagos apie mūsų tautos dvasinę kultūrą nuo pat 
krikščionybės įvedimo Lietuvoje 1387 m., Geležinės Už - 
dangos nuleidimo 1940 m. ir tebevykstančio komunistų 
smurto.

Liko dar baigti rašyti tomą apie Vilniaus Vyskupiją, 
kurios bažnyčių aprašymai bus sutalpinti dviejuose to
muose ir Kaišiadorių, kurią valdė kurį laiką vysk. T. Ma 
tullonis, gr|žęs iš Sovietų Sąjungos koncentracijos lage
rių. Iš šių vyskupijų II Pasaulinio Karo sąvartoje tegalė
jo pabėgti labai mažai gyventojų, nes labai greitai užlie - 
jo Raudonoji banga. Todėl šių vyskupijų gyventojų nedaug 
pasiekė Ameriką, Kanadą ir kitus kraštus, ir iš jų susi - 
laukti paramos paskutiniųjų tomų išleidimui nėra vilties .

Autorius Br. Kviklys jau yra sukaupęs daugybę me
džiagos ir nežiūrint didėjančių išlaidų, visa savo e nėr gi - 
ja stengiasi likusius tomus paruošti spaudai ir parodyti , 
kaip sostinės Vilniaus lietuviai įvairių audrų sūkuriuose 
gynė mūsų bočių statytas bažnyčias, savo lietuvišką kilmę 
Aušros Vartus ir Lietuvos globėjo šv. Kazimiero palaikis, 
kuriuos komunistai taip įžūliai išmetė iš jam skirtos am
žino poilsio vietos-katedros. Su nemažesniu |žulumu jie 
stengiasi sunaikinti ir tėvynėje lietuvių dvasinės kultūros 
paminklus. Skaitant jau | skaitytojo rankas įduotus tomus, 
stebiesi dvasinių vadovų martyrologija, kurie, lyg pirmų
jų amžių krikščionybės didvyriai, besislėpdami katakom - 
bose Aukščiausiojo globojami skleidė krikščionybę Romos 
imperijoje. Net imperatorius Konstantinas Didysis, susi
žavėjęs jų didvyriškumu ir dvasiniu atsparumu, savo le- 
gijonų karių uniformose įsakė prie krūtinių prisegti kry - 
žiaus ženklą. 313 m. jis išleido dekretą, sulygindamas 
krikščioniškąjį tikėjimą su kitomis religijomis (t,y,, pa
goniškomis/. Tai istorija. Mūsų D.K. Mindaugas irgi 
paveiktas krikščion Iškos religijos bangų, ypač nuolatinių 
puldinėjimų Kryžiuočių ordino, susukusio lizdą Prūsijoje, 
pretekstu apkrikštyti pagonišką Lietuvą, kreipėsi | popie
žių Innocentą IV leisti įkurti pirmą Lietuvoje vyskupiją. 
Popiežius mielai sutiko, priimdamas Mindaugą Į savo glo
bą ir atsiųsdamas jam karališką karūną. Lietuviškos vys
kupijos valdytoju buvo paskirtas Livonijos vokiečių ordino 
kunigas Kristijonas. Tačiau tada krikščioniškas tikėjimas 
Lietuvoje neprigijo, nes stipriai velkė pagoniškas' ir 1250 
m. Kristijonas pagėgo į Vokietiją. Neužilgo nuo Treniota 
rankos žuvus Mindaugui, sužlugo ir jo įkurta vyskupija. 
Mindaugo įpėdinis Gediminas irgi rūpinosi krikščionybės 
{vedimu, jis 1322 m. taip pat kreipėsi į popiežių. Tai bu
vo Lietuvos valdovų posūkis | krikščionybę, kuris tapo re
alizuotas 1387. Po to buvo pradėtos statyti Lietuvoje baž
nyčios, kuriose lietuvis, išvargintas karų, suklupęs pra
šė Aukščiausio pagalbos. Apie tai plačiau parašys Br. 
Kviklys Vilniaus vyskupijos tomuose, kurių Išleidimui 
'kviečiami ir Kanados lietuviai, jų organizacijos prisidėti 
aukomis ir įamžinimu sau brangių asmenų, kurių laiko 
slinktis niekad nebe sunaikins.

Aukas prašome siųsti: Br. Kviklys, 5747 S O.Camp
bell Avė., Chicago, Ill. 60629.

P. Indreika,
* psl.

ANYKŠČIU bažnyčia ( Iš "Lietuvos bažnyčių” IV tomo ). 
IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS :

TAUTOS KELIAS Nr3
(Ifieivijoje išleista knygelės pavidalu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės!

Vilniaus rajono švietimo skyriaus vedėjas net oficialiai 
tsakė, kad visa dokumentacija būtų rašoma rusų kalba. 
Kredito, medicinos ir kitose įstaigose naudojami blankai 
išspausdinti veik vien rusų kalba. Rusų kalba veržia
si pro visus plyšius, išstumdama pamažu iš viešojo gyve
nimo lietuvių kalbą. Vilniuje daugelyje parduotuvių ar {- 
staigų ne tik raštai rašomi rusų kalba, bet ir klijentas, 
prakalbėjęs lietuviškai, nebūna išgirstas ir suprastas.Net 
tokioje įstaigoje,kaip ryšių skyrius Muziejaus gatvėje-nė 
viena tarnautoja l lietuvišką klausimą neatsako. Kai pra
kalbi rusiškai, tada su tavim kalba maloniai.

Lietuvių kalbos kultūrai kelti daugiau kaip dešimt 
metų veikia draugija. Jos centras yra Kraštotyros draugi
jos padalinys, o sekcijos yra visuose rajonuose. Iš pra
džios šis darbas buvo dirbamas labai gerai, susilaukė ir 
oficialių {staigų pritarimo, bet vėliau ši draugija liko po
pierinė. Veiklesnių žmonių ši draugija tiesiog nepriima . 
Štai Kaune dirba kalbos kultūros entuziastas mokytojas 
Jonas Kvederaitis. Kur{ laiką jis buvo išrinktas sekcijos 
pirmininku. Tačiau pabuvo labai neilgai: partija pareika- jpąt
lavo, kad sekcijos pirmininku būtų išrinktas partinis žmo- po 1917 jj,. revoliucijos 
gus. Dabar tik viena kita sekcija veikia šiek tiek, bet ir bolševikams-sovietams už- 
jų darbas trukdomas. Štai Vilkaviškio sekcija 1980 m. ko- teko tik trijų metų visiškai
vo 14-15 d. Vilkaviškio rajone norėjo organizuoti kalbos 
dienas. Viskas buvo parengta, likus vienai /dienai/iki pra
džios, iš aukščiau buvo {sakyta kalbos dienas ad Calendas 
graecas /neribotam laikui/ atidėti.

Mūsų visuomenė perdaug abejinga kalbos reikalams. 
Ji beveik be pasipriešinimo leidžia visur skverbtis rusų 
kalbai. Abejingumas pasireiškia ir kitais būdais. Minė - 
toji kalbos draugija leidžia periodini dvimėnesin{ žurna
lą "Mūsų kalba". Vien lietuvių kalbos mokytojų Lietuvoje 
yra per 3500, o šis žurnalas iš viso prenumeratorių tu
ri vos per du tūkstančius. Kalbos kultūros knygos ir ran- 
giniai /turbūt, renginiai? Red./ nesusilaukia entuziastų. 
Taip mūsų kalba pamažu traukiasi iš viešojo gyvenimo. Pe
riodinėje spaudoje įsigali rusų kalbos išraiškos priemo - 
nės, o kasdieniniame gyvenime viešpatauja žargonas net ir 
inteligentų šeimose. Kaimas- tas lietuvių kalbos saugo - 
tojas, jau neatlieka turėto vaidmens, nes mažėja gyvento
jai ir didėja miesto įtaka. Reikalingas didesnis budrumas 
ir veiklumas. Pavojus lietuvių kalbai, o kartu ir visai tau
tai yra nemažas.

Tautos gyvybę žudanti ranka
1980 m. spalio 1O nusižudė rašytojas Bronius Radze

vičius. 1980 m. spalio 11 pasikorė Vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto vyr.asistentas, teisės mokslų kandida - 
tas Albinas S arpalius.

Radzevičius ėjo keturiasdešimtuosius metus, o S arpa
lius vos trisdešimt ketviruosius metus. Ranka, pakelta 
prieš savo gyvybę tragiška, skaudi sau ir tautai.

Oficialioji statistika neskelbia, kiek žmonių atima 
sau gyvyb_ ir tikslų skaičių tokių asmenų nurodyti sunku, 
bet jų skaičius nemažas. Vien tik Širvintų rajone 1980 
metais pasikorė ir atėmė sau gyvybę 19 asmenų. Visoje 
Lietuvoje bus keli šimtai per metus.

Mūsų spauda apie nužudymus ir nusižudymus neinfor
muoja. Tai nusikaltimas, tai tautos budrumo ir ryžto ko
voti prieš gyvybės atėmimą sulaikymas. O ranka, žudan
ti žmogaus gyvybę, nesulaikomai veikia. Medikai sako , 
kiek gimimų, tiek abortų. Taip kruvina ranka nužudo pusę 
tautos prieauglio. Pagal 1979 m. surašinėjimo duomenis 
Lietuvoje 1970-1979 m. kasmet gyventojų skaičius padidė
jo 27 tūkstančiais. Metinis natūralus prieauglis bus ma
žesnis, nes gyventojų skaičių dar padidina imigrantai iš 
kitų tarybinių respublikų. Gimimų skaičius krinta, ir na
tūralus prieauglis turi tendenciją mažėti. Tą prieaugli 
dar smarkiai mažiname žudymais ir nusižudymais. Neo
ficialiais duomenimis Lietuvoje kasmet nužudoma apie 5 
tūkst. asmenų. Tai lygu maždaug penktadaliui natūralaus 
prieauglio. O kur dar nusižudymai, autoavarijos, nusken
dimai ir kitos nelaimingos mirtys.

Lietuvių tauta nėra skaitlinga ir kiekviena nenatūrali 
mirtis jai yra labai skaudi. O tautos gyvybę žudanti ranka 
kasmet gyvybę atima apie trims penktadaliams /{skaitant 
ir abortus/ tautos prieaugliaus. Tautos gyvybę žudanti 
ranka turi būti sulaikyta.

A PIE A UKŠ TA IČIUS
Lietuvos valstybės istorijoje aukštaičiai suvaidino 

daug svarbesni vaidmenį, negu dokumentinė istoriografi
ja (mums rodo. Net prileidus žemaitiškąją didžiųjų Lie - 
tuvos kunigaikščių kilmę, tad Ir žemaičiams priskyrus 
didesni vaidmenį, negu paprastai prileidžiama, argi ga
lima neigti, jog arčiau už žemaičius gyvendami prie ru- 
sėniškųjų sričių, aukštaičiai gavo joje svariau pasireikš— 
ti? Daugiau už žemaičius dalyvavę tolimose Lietuvos ku
nigaikščių žygiuose { pietus ir } rytus, aukštaičiai yra 
judresni už žemaičius, gyvesni, svajingesni, lengvai įsi - 
samrkėją, karštuoliai. Visuomeniškesni už vienkiemius 
žemaičius.

Abi tautos dalys dalinai viena kitą veikia ir drauge 
sutartinai, tvirtai kelia tautą ir valstybę. Žemaitiškai kie
ta ir aukštaitiškai gyva ir judri tauta tvirtai žengia l pa - 
vojų kupiną ateiti.

Dali aukštaičių tenka išskirti atskiron užnemunle - 
čių grupėn, - plačios užnemunės, žiūrint nuo Vilniaus ir 
Kauno šalies, arba kairiosios panemunės, sekant Nemuno 
tėkmė žemyn. Pati užnemunė-buvęs sūduvių kraštas. Šio 
krašto gyventojai svetur buvo žinomi pradžioje užgirinių, 
paskiau suvalkiečių, dažnai užnemuniečlų, dabar jau sūdu
vių lietuvių vardu Nepriklausomoje Lietuvoje , jie labiau 
įsijungė l bendrą tvarką ir darbą,dažnai ypatingai daug 
jame sverdami ir aukščiau už kitus iškyla.

Nelšskirdami čia iš aukštaičių tarpo atskiron grupėn 
rytiečių, negalime betgi-dėl jų savaimingumo ir teritori
nės padėties- tylomis praeiti pro dzūkus.

Vilniaus krašto dzūkai davė savo atžalą ir užnemunės 
pietryčiuose.Karštuoliai ir smarkuoliai, kaimyniški, dai-
ningi ir šiaip nagingi, ypatingai linkę tautosakai, muzikai, 
yra davę genijų ĮČiurlion{, Kiprą Pet rauską, Vincą Krė
vę. /Iš M.Biržiška,"Lietuvos tautos kelias"!./ 

PIKTOS VALIOS IMPERIJA

Prieš maždaug metus 
laiko prez.R.Reagan’as pa
vadino Sovietų Rusiją "evil 
empire". Tai gana keistas 
pavadinimas realiame poli - 
tiniame pasaulyje,bet nema
žiau keistos ir aplinkybės: 
jei kas nepatingėtų įsigilinti 
l A merikos ir S ovietų Rusi
jos santykius nuo pat revo
liucijos pradžios, tai pama
tytų, kad nėra pasaulyje kito 
tokio pavyzdžio, kur viena 
valstybė taip piktai jgalėtų 
išnaudoti kitos visiškai atvi
rą geraširdiškumą, nuoširdu-

sugriautl Rusijos ekonomini 
gyvenimą. 1920 metais pra
sidėjo visame pasaulyje ge
rai žinomas badas visoje 
Rusijoje. Būsiantis Ameri- 
kos prezidentas Herbert Ho
over pirmasis suorganizavo 
pagalbą maisto produktais, 
nusiuntė Rusijon 700.000 
tonų maisto. Po to, so - 
vietams prašant gelbėti jų 
sugriuvusią pramonę, Vaka
rai tą pramonę atgaivino.

Šios rūšies straipsnyje 
netilptų nė dalelytė sąrašo , 
kok{ užpildė Vakarai, ypač 
A merika, netik atstatydami , 
bet ir pastatydami visiškai 
naują sovietams pramonę

kaip javus sėti, gyvulius au
ginti, -ir kas iš to visko iš
ėjo?

Nagi, kai tik sovietai pra
kuto, pramoko, kai įsigijo 
kalnus technologinių žinių, 
tai tada jie sušaukė Maskvon 
mokslininkus iš viso pasau
lio ir didžiausių iškilroių 
metu pareiškė, kad S ovietų 
Rusija pati nugalėjo buržua
zinius praeities sunkumus ir 
kad niekas kitas, o Sovietų 
Rusija yra mokslingiausia 
pasaulio šalis ir kad ji vado
vauja pasaulio mokslui’...

Tai {vyko 1945 m.birželio 
15 dieną Maskvoje. Ta diena 
atidarė akis laisvam pasau- 
lui, kuris pamatė su kuo jis 
turi reikalo ir ko sovietai 
siekia. Atidarė akis ne vi
siems. Er dabar yra žymių 
žmonių, net mokslininkų, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu 
teikia sovietams tokias 
m oksli ne s žinias, kokias tik 
jie gali suteikti.

Visiškos apgaulės politika 
galų gale pakirto geraširdiš
kos, bet visiškai naivios A- 
merikos pasitikėjimą.

Prez.Reagan’as pakarto
tinai yra pareiškęs,kad dau
giau sovietų dviveidiško ap
gaudinėjimo nebebus. Tai 
sužinoję sovietai nutraukė 
Genevoje nusiginklavimo 
konferenciją, neva protes
tuodami Pershing ir Cruise 
raketų išdėstymą Europoje .

nuo Leningrado iki Vladivos Iš tikrųjų todėl, kad jau tos
toko. Nėra tokio miesto , 
miestelio, kaimo ar visiškai 
naujos vietos plačioje Sovie
tų Rusijoje, kurioje moder
niškiausia pramonė nebūtų 
pastatyta laisvojo pasaulio 
protu, mašinomis ir darbu.

S ovietai patys ničnieko 
naujo patys nepastatė, nesu
kūrė ir nesugalvojo.

Jie tačiau veltui laiko ne
leido: kiekvieną minutę iš
naudojo apsirūpinimui viso - 
klausiomis Vakarų pasaulio 
žiniomis. Apsirūpinti nebu
vo sunku, nes tas pasaulis 
pats davė sovietams, ko tik 
jie norėjo. Kur ko nors so
vietai nesuprato, Vakarai, y- 
pač Amerika, veltui siun
tė savo tūkstančius ekspertų. 
Veltui davė sudėtingiausias 
mašinas, lėktuvus, tankus, 
kad sovietai nusikopijuotų 
kiekvieną dali.

Vakarai kvietė sovietų 
mokslininkus { atviras kon
ferencijas,net l slapčiausius 
posėdžius atskleisdami vi
sas paslaptis, kad visad"nu- 
skriaustoji’! Rusija visko iš
moktų,kad viską pasidarytų, 
ko tik jai reikia. S mulkiai 
parodė, kaip reikia moderniš
kai ūkininkauti, kokius ir

konferencijos sutartys ture - 
jo būti garantuotos nuo ap
gaudinėjimo. O kur nėra ap
gaudinėjimo, ten sovietams 
neapsimoka laiko gaišti.

Dabar jie nieko nebegąs
dina, nebereikalauja naujom 
derybom atitraukti Pershing 
ir Cruise raketas, nes kitaip 
nieko nebegali daryti; prez. 
R.Reagan*as visiškai nebe
kreipia l sovietų ėjimus dė
mesio. Vienas kelias belie
ka atviras: tai mėginti vėl 
sėsti prie derybų stalo ti
kint, kad jei nepasiseks ap
gauti prezidento ir jo padė
jėjų, tai pasiseks apgauti 
kongreso kairiuosius.

Tikėkimės,kad nepasiseksi 
Prez. Reagan’as dabar jau 
gerai žino, ko galima tikėtis 
iš”evil empire".Šio pavadi
nimo lietuviškai išversti 
tiksliau negalima, kaip "blo
gio imperija".Geresnio pa - 
vadinimo būti negali apibrė
žimui valstybės, kurios 
pagrinde yra melas ir apga-
vystės. Jei to nebūtų, -tai ir 
Lietuva šiandieną nesiva - 
dintų "tarybine",bet oficia
liai vadintųsi, o ir vadinasi- 
okupuota-sovietinių rusų pa
vergta. S.Š etkus
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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40 METU VLIK’ui IR MUSŲ 
RŪPESČIAMS

L. Girinis

Esame nedidelė lietuviškosios visuomenės dalis 13 - 
elvijoje. Gyvename be savo krašto valstybinių Įstatymų , 
be policinių nurodymų, instrukcijų, pageidavimų. Mus 
tesaisto prigimtoji lietuvybės prasmė ir tik tiek, kiek pa
skiras individas ar narys savo valia ar savu sutikimu su
tinkame jungtis Į susibūrimus, kurių irgi savanoriškos 
konstitucijos tampa priimtinomis.

Giltai širdyje lietuvybės prasmę nešiojančiam lietu - 
viul nėra vistiek, priklausyti ar nepriklausyti susibūrimui 
kurio konstitucijoje Įrašyta: "Privalome turėti tvirtą 
valią vienybėje tęsti kovą už Nepriklausomos Lietuvos at
statymą ir už prigimtinę žmogaus teisę būti laisvam.1'

Vienybė yra didelio dėmesio vertas žodis. Re
tas periodinis laikraštis nerašo apie vienybės reikalingu
mą. Retas paskaitininkas, pradėdamas ar baigdamas kal
bą, neprimena apie vienybės reikšmę. Ir retą tautietį 
bagalėtume sutikti, kuris nežinotų šio žodžio prasmės . 
Tenka tikėti, kad ta pati žodžio prasmė praeitųjų metų 
vasarą, Chlcagoje pakvietė mūsų didžiųjų organizcljų 
pirmininkų ištiesti vienas kitam Į vienybę tiesiančias ran
kas. Jie pritarė užnugaryje esančiam , tyliajam, vieny
bės Ieškančiam Individui. Jie žinojo Ir žino, kad tautinio 
vieningumo idėja privalo eiti iš kartos Į kartą ir ją turi 
perimti mūsų jaunimas, nes jis yra mūsų tautos gyvy - 
bės išlikimo pagrindas.

Skubiai bėgančios istorijos žingsniuose matome, kad 
ten , kur vienybė nebeegzistuoja, kada laisvinimo kova ir 
tautos gelbėjimo pastangos atsiduria suskaldytos darbų 
padalos ginčuose, tokioje tautoje ar suslorganlzavlme ben
drasis tikslas suskaldomas, patenka Į gulbės, lydžio Ir 
vėžio siekimus.

Vienybės žodžio reikšmė Išeivijoje pradėjo menkėtl , 
kada dalis susiorganizavusių tautiečių Išėjo Į kovą prieš 
demokratinę Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
veiklą. Lygiai didelė dalis tautiečių tebestovi VLIK’o 
pusėje ir kritiškai pasisako prieš Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, ne pagal paskirtį pasiimtuosius darbus.

Bandant ryškinti mūsų lietuviškos vienybės prasmę , 
tenka grįžti Į praeiti Ir pripažinti, kad nėra pasaulyje 
tautos be paveldėjimų Iš istorinės praeities. Mes galime 
didžiuotis turėdami turtingą istorinę praeitį iš vidurinių
jų amžių, bet nemažesnę vertę tenka skirti laikotarpiui 
nuo Vasario 16-tosios paskelbimo iki mūsų Įsikūrimo išei
vijoje. Prieš 66 -šis metus Vasario 16- tosios Aktas 
iš įvairių idėjiniai susiskirsčiusių organizacijų, pare! - 
kalavo vienybės. Aktą pasirašiusieji žinojo, kad tik vie - 
nlngu sutarimu Lietuva gali būti laisva, nepriklausoma ir 
respektuojama kitų pasaulio šalių tarpe. Vasario 16-to - 
slos Aktas skirtinas prie lietuviškos vienybės pavyzdžių.

Prieš 40 metų Vilniuje, okupacijų metais pogrindyje

HOMO SOVIETICUS
SKAITYMELIAI APIE TARYBINIO ŽMOGAUS PSICHOLOGIJĄ
9- - "Kokia nuobodybė", - sakau Jam. - Vien pagalvoti , 
«ad yra žmonių, kurie slampinėja po Paryžių, ryja aus - 
tres, raičiojasi su juodukėm, Ir varto "Playboy". O čia? 
Žmogus dvėsti iš nuobodulio. Nėra ko tikėtis, tamsybė 
aklinusia ’. Pats turėtuhr* man padėti išvažiuoti praleisti 
užsieny porą savaičių. Iš tiesų, kodėl manęs neišleidžia? 
Aš moku kalbas. Galiu surašyti kilometrus raportų. Jo
kio pavojaus, kad nukeliausiu savais keliais...

-"Kažkas "pripliurpė" apie patį. Bet aš kitos nuomo
nės apie tave. Jei tave laiko prispaudę, tai tavo paties 
labui. Tave prakiš kaip disidentą.

-Aš nenoriu būti disidentu.
- Nokvailtok ’ Jei prireiks, tokiu ir pasidarysi*. Eina 

kalbos, kad tu pusiau-žydas.
- Eik ’. Eik ’.
-Aš žinau. Bet yra tokie gandai ir to pakanka. O a- 

nuš tave pagautų noras iškeliauti Į protėvių žemę?
- Jokiu būdu ’.
- Izraelis, žinoma, tai dėl formos. Pats įsitaisytai 

Europoj. Matytum kraštus. Valgytume! austres. Krutin- 
tumets su Juodėm. Žodžiu, laisvė’. Romantika*. Grožybė’. 
Ko tau daugiau reikia’. ?

- Kas gi mane iškvies? Ir kas patikės, kad aš žydas?
- Gausi tą iškvietimą per dvi dienas.
- Bet mano žmona neduos sutikimo. Ji pareikalaus , 

kad Jai išmokėčiau visus alimentus avansu.
- Tą mes sutvarkysim ’...
- O tenai mane tuoj pat areštuos.
- Nesijaudink ’.
- Bet koks viso šito tikslas?
- Štai telefono numeris’. Paskambink rytoj rytą ’.
Sekantį rytą aš paskambinau gautu iš Inspiratoriaus 

numeriu. Už valandos sėdėjau kabinete, skirtame KGB 
pareigūnų pasimatymams su žmonėmis, kurie juos domi - 
na, šnipeliais, ir kalbėjau su... vadinkim JĮ.. .Generolu.

- Jau klek laiko kaip mes jus studijuojame, - tarė Jis. 
Jūsų kandidatūrą mums patvirtino... Ko mes iš jūsų rei- 
kalausim dabar? Jūs susipažinsit su... /jis išvardino pa
vardes disidentų, kurie redagavo nelegalų žurnalą/. Jūs 
parašysit Jiems kritišką straipsnį. Pasirašysit kokią pe
ticiją. Jus išmes iš Partijos, atleis iš darbo. Bus tar
dymai, kratos, atsieit visa, ko reikia, kad Įsigytume! di
sidento reputaciją. Mes negalim jums tiksliai nurodyti, 
kur Jums teks įsikurti Vakaruose, tai priklausys nuo ap
linkybių. Jūsų misija bus kur nors Įsikabinti, apsigyven
ti. Gyvenkit, kaip tinkamas. Stebėkit ’. Užmegzkit pa - 
žlntis. Trumpai, drūtai, velklt pagal aplinkybes. Jūs 
privalot vieną kartą ant visados suprasti štai ką: pasaulio 
laukia tokia kova už būvį, kokios dar nėra buvę. Mes tu
rim būti pasiruošę bet kuriuo metu ir anksčiau už kitus . 
Todėl mes privalom inslflltruotl Į visas Vakarų pasaulio 
ląsteles. Mes privalom viską apie jį žinoti’. Mes turim
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vėl buvo paskelbtas aktas iš kurio skaitėme: "Vieningu , 
tautiniai demokratinių grupių sutarimu Įsteigtas Vyriau - 
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas VLIK’as." Į tautą 
išleistieji atsišaukimai ir visa ano meto pogrindinė spau
da džiaugėsi turėdama visuose tautos sluogsniuose vie
ningą pritarimą. VLIK’o steigėjai žinojo ko susilauktų 
iš okupanto, kada Išaiškėtų suslorganizavimo tikslai. 
Bet didžioji dalis jų dar gerai prisiminė Š irvintų ir 
Giedraičių aptilusius šūvius. Jie ryžosi žinodami lais
vės, gyvybės ir mirties kainas. Ir taip, 1944 m. balan - 
džio 26-30 dienomis VLIK’as pradėjo mokėti pirmąsias 
suėmimų, gyvybės ir kraujo aukas. Į suimtųjų, ištrem - 
tųjų vietas stojo nauji žmonės. Naujuose atsišaukimuose 
skaitėme: "Joks priešas Lietuvos laisvinimo kovos ir ir 
VLIK’o tikslų sunaikinti nebeįstengs".

Gręslant žinomai ir dar žiauresnei okupacijai 1944 - 
taisiais metais, dalis tautos ir VLIK’as-atsidūrėme Vo
kietijos karo griuvėsiuose. Niekas nieko ne pa s lėmė me . 
Išsivežėme gal skausmą, rūpestį, gal ir ašaras, kada to
teme nuo gimtųjų namų Į nežinomą rytojų. Ir VLIK’as 
nieko nepasiėmė; išsivežė tik dalį likusiųjų skausmo ir 
prašymą: "Jūs, kurie išliksite, skelbkite laisvajam pa
sauliui, kad mes tebekenčlame ir laukiame laisvės.’ ’’

Iš karo griuvėsių su viltimi tikėjomės grįžti į gimtą
sias tėviškes. Deja, nauji rūpesčiai rodė, kad išeivijo
je teks užsibūti ilgesniems terminams. Paliekant Europą 
artėjo išsiskyrimo valanda, jautėme, kad esame vieni ki
tiems artimesni, negu kada nors esame buvę. Atsisvei
kindami ir klysdami Į nežinomus kraštus Į nežinomą 
rytojų. Iš traukinių, laivų, aerodromų mojavome, saky
dami sudiev, o širdyse vežėmės didelį ir skaudų nežinoji
mą: ar bepasimatysime?

VLIK’as paskelbė Lietuvių Chartą iš kurios skaitėme: 
"Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp sa
vęs broliai". "Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tau
tinė dorybė". „Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vienin
gą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę". Paskelbtieji L.Char 
toje dėsniai lietė kiekvieną lietuvį. Mus tada terišo vienr 
idėja: esame savosios žemės netekę, pavergtos tautos 
vaikai. Esame vienodo likimo broliai. Tokia tada buvo 
lietuvybės prasmė ir tokia tada buvo VLIK’o ir lletuviš - 
ko solidarumo idėja. Ir tik dėl jos VLIK’o pastangomis 
gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir tik dėl to VLIK’as 
atsako minga s kaip aukščiausias Lietuvos Laisvinimo or - 
gana s išeivijoje.

Tada niekas netikėjo, kad paskelbtieji, į vienybę ve
dantieji dėsniai ne visiems bus priimtini. Nėra Jokios 
abejonės, kad VLIK’as krašto okupanto buvo priskirtas 
prie aukščiausiai smerktinų susiorganizavimų išeivijoje. 
Pažįstant Ir žinant propagandinius kėslus, su apgailes
tavimu tenka netikėti, bet pripažinti, kad jam pasisekė 
mūsų tarpe rasti pritarėjų, kurie jungiasi prie VLIK’o 
niekinimų Ir kaltinimų. Mat VLIK’o Įvairiomis kalbo - 
mis leidžiami Ūtos biuleteniai ir radio pranešimai te- 
beaiškina laisvajam pasauliui, kad Lietuva ne savaną -

išnaudoti visas galimybes, kaip jį nusilpninti, demorali - 
zuoti; mes turim pasiruošti dirvą skaldyti, kelti chaosą, 
pasimetimą, baimę. Mes privalome išlupti iš Vakarų pa
saulio viską, kas reikalinga mūsų egzistencijai ir pasi
ruošti būsimiems mūšiams. Jūs esat mūsų smogiamųjų 
dalinių avangarde...

Tai išdėstęs Generolas Įsakė savo adjutantui, kad jis 
suruoštų man pasimatymą su vienu buvusiu sovietiniu šni
pu, ilgus metus dirbusiu Federalinės Vokietijos Respubli
koj,

- Kodėl jūs darbavotės Vakarų Vokietijoj. Jūs rusas? 
Negi nepakanka Rytų Vokietijos šnipų?

- O je .’ Bet mes juos naudojome kam kitam, kad nu
kreiptu mė m dėmesį. Svarbius uždavinius mes atliekame 
patys.

- Tai, ką jūs galvojat apie mūsų šnipus Vakaruose , 
neturi nieko bendro su tikrove...

- Tvarkoj 1 Bet turėtų juk būti klek panašumų...
- Savaime aišku ’. S mulkmenos .’ Bet esmėj, aš kar- 

toju ir pabrėžiu, nieko nėra panašaus ’.Aš pats darbavau
si virš 1O metų Vakarų Vokietijojje.

- Kur ?
-M... mieste. Nedideliame miestukyje. Žinai,kiek 

mes turėjome ten pastovių agentų? Virš dešimt vien me
no grupėje. Ir, kas žino, gal buvo kitų. Pridėkime dar 
dvidešimtį žmonių, kurie atlikdavo mums paslaugas...

- S laubas ’ Išlaikyti tokiame miestelyje tokį milži - 
nišką šnipų tinklą*. Juk tai velnioniškai daug kainuoja.

- Kas pačiam pasakojo, kad tai brangiai kainuoja? 
Nieko nekainavo, nieko, mūsų valdžiai’. Mes visi dirbom 
vokiečių firmose bei įmonėse ir mums mokėjo riebias al
gas. Mus išlaikė Vokietija. Be to, daug kas iš mūsų 
skirdavo dalį algos valdžiai. Mūsų valdžiai, savaime afi- 
ku. Vienas mūsų agentų, pavyzdžiui, dirbo profesoriumi 
universitete. Jis gaudavo 5000 markių Į mėnesį.Kai ap- 
simodėdavo mokesčius, draudimus, nuomą, jam likdavo 
grynais 2000. Vadinas, jis duodavo tūkstantį.

- O tie dvidešimt padėjėjų, kas jie buvo tokie? Sava
noriai?

- Priklauso nuo daug ko. Dalinai savanoriai, dalinai 
priversti, dalinai nesižiną ką darą.

- O kaip pats ten atsiradai?
-Aš lydėjau kongresan grupę mokslinirikų ir, kaip 

kad sakoma, "pasirinkau laisvę".
- Bet vokiečiai juk ne durni. Jie turėjo atspėti, koks 

tu paukštis.
-Aš jiems ir neslėpiau ’. Pats skaitei ir persiskaito! 

po du kartus mūsų knygas, pats matei mūsų filmas, ir vis 
naiviai tiki, kad reikia slapstyti, Jog priklausai KGB- vi
siškai priešingai.Vakarams labiau patinka angažuoti žmo
nės, negu švarūs tipai. Nesusitepusiais nepasitikima. Va
dinas, aš prisistatau ir pasisakau, kad esu KGB karinin - 
kas ir kad noriu likti čia ir, kad esu pasiruošęs viską iš - 
pilti, ką žinau. Ką pats darytum jų vietoj? Pasitikrintu
me!? Gerai, valia Dievo ’. Visos mano informacijos bus

J.D/GYS . Ii meilė* — pagavo . Medžio skulptūra 
riškai prisijungė prie Sovietų Sąjungos ir anksčiau ar 
vėliau, Ji bus laisva.

Keturiasdešimtmečio VLIK’o veikla turėtų būti atžy
mėta atskiru istoriniu leidiniu. Šiame laikotarpyje keitė
si žmonės. Į išėjusių vietas stojo nauji, kūrybingi veikė
jai. Praeitin bėgančios istorijos lapai užverčiami- pa - 
mirštami. Bet laiko dulkės nebepaslėps žmonių veidus, 
kurie dirbo, išėjo amžinybėn ir kurie tebedirba: Prof. 
St. Kairys, pralotas M. Krupavičius, J. Matulionis, A. 
Trimakas, V. Sidzikauskas, K. Valiūnas, dr. K. Bobe - 
lis. Šie žmonės mūsų tautoje užsipelno aukščiausios pa
garbos, nes Jie buvo ir tebėra įgalioti kalbėti vergijos 
nutildyto, pavergto leituvio vardu. Istoriniame leidinyje 
turėtų atsispindėti ne tik nuveiktųjų darbų apžvalgos, bet 
ir žmonės, kurie aukojosi, dirbo, Išėjo amžinybėn, žuvo 
koncentracijų stovyklose, buvo nukankinti kalėjimuose. 
Didelė dalis jų turėtų būti pagerbiami prie nežinomojo 
kareivio kapo, nes Jų vardai Jau niekur ir niekad nebus 
minimi.

Prabėgo keturios dešimtys metų. Prabėgs dar daug
metų, Gal mūsų nebebus, bet liekantieji turėtų įsidėmėti 
kad ir kaip didelis ir gražus būtų praeities istorijoje 
VLIK’o darbų palikimas, jis reikalingas nuoširdžios po
zityvios kritikos. Bet Jis nėra reikalingas kritikų, kurie 
remdamiesi sovietiniais šūkiais šaukia: "Panaikinkite
VLIK’o veiklą Išeivijoje ”’

autentiškos, vertos pinigo. Imtumei mane įtarinėti ir sek 
tl? Varyk, bet ką tuo laimėsi? Kol aš svečiavausi M... 
mieste, vokiečiai puikiai žinojo, kad esu misijoj. Jiems 
buvo kur kas parankiau turėti tokį šnipą kaip aš, negu ti
pelį, kurį reikia iššifruoti. Be to, aš kartkartėm jiems 
padėdavau, o jie užmerkdavo akis ant kai kurių mano dar
belių. Tai žmonės kaip visi kiti, jiems irgi tenka pasiro
dyti prieš viršininkus, kad Jie šauniai dirba.

- Bet kodėl tada pats grįžai? Ar kas nepasisekė?
- O ne ’. Nesėkmės bevelk praktiškai neįmanomos. A S 

grįžau Maskvon pasilsėti, pasimatyti su šeima. O čia pa
simaišė kandidatas, kuris geidė pagyventi Vakaruose ir 
tuo pasinaudoti, kad pasišokėtų karjeroje. Jis turėjo 
ramsčių aukštose sferose. Pasinaudojo priekabe, kad aš 
čia, nugėręs, padariau mažą skandaliuką.

- Ir tas tipas užėmė paties vietą?
- Žinoma, kad ne. Reikia pažinti techniką. Aš vėl 

grįžau Vokietijon. Pasinaudojau pretekstu, kad mane at
leido iš Įmonės, kur dirbau. Iš pradžių pabuvojau A ngli - 
joje, po to Maskvoj. Paprasčiausiai jie perkėlė mano pos 
tą Į tą miestą, kur mano įpėdinis buvo spėjęs įsitaisyti. 
Vakaruose tie dalykai nesukelia jokių problemų.

-Ar pats bijojai, kad tavęs nedemaskuotų?
- Šiuo metu išdavystė yra ypatingo pobūdžio politinis 

aktas. Jei jie būtų parinkę mane kaipo šnipą, kurį reikės 
išduoti, man būtų tekę atlikti bausmę kalėjime. O pats ži
nai, mūsų poilsio namai neprilygsta jų kalėjimams.Paskui 
būtų iškeitę mane mainais į vieną jų šnipų arba būtų pasiū
lę dirbti jų naudai ir paleidę. Romantiškųjų šnipų laikai 
nūdien praeitis.

- Tai kaipgi klostes visas konspiracinis darbas tenai?
- Žinai, Europoje tu gali šaukti pilna gerkle, kad esi 

sovietiniu šnipu. Gali tąsyt plakatą su užrašu: "Aš esu 
sovietų šnipas ’.’’ Žmonės pasijuoks, anuš pašnekės apie 
patį laikraščiuose. Žinoma, ne rimtuose laikraščiuose, 
bet sensacijų spaudoje. Ir taip toliau. Žinai, net nesma
gu...

- Vadinas, nėra jokios rizikos. Jokių sunkumų. Ti
kra gegužinė, ar ne?

- Yra rizikos. Taip pat ir sunkumų. Bet jie kitokio 
pobūdžio. Reikia būti išmėginus juos ant savo kailio, kad 
suprastum...

- Visumoj apsimoka...
- Ir dar kaip ’. Jei pasitaiko bent menkiausia proga, 

reikia prisipažinti /sakyt taip, taip/, nežiūrint kokios bebū
tų sąlygos. Geriau nusprogti tenai, negu kirmyti čionai.

/ bus daugiau /
3 psl.
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Elena Urbaitis (Working on "Messengers" series) 193‘

ELENA URBAITIS
Originally a painter, I began my initial experiences 

in sculpture while working on post-graduate studies at 
T.C. Columbia University, New York City, 1968. I came 
to the United States with an art background which in
cluded studies at Munich, Freiburg - Germany, and 
Paris. My paintings were influenced by Cezanne's 
ideas: emphasis of clarity of form and architectonic 
principles of composition.

New York City, the center of industrialized civiliza- 
' tion, is abundant with visual challenge. I felt a need to 

have visual experiences from all possible angles of the 
"new" civilization and started to construct forms out 
of new materials including aluminum, steel and neon 
lights.

During my studies in New York, I taught children 
three dimensional forms, demonstrating by cutting the 
paper and joining planar shapes together. I took a 
liking to experimenting with paper shapes and began 
to photograph the results. Gail Gelburd, art historian 
and critic, saw the photographs and was the first to 
strongly encourage me to realize these ideas in metal. 
My first solo show. Illuminated Constructions, opened in 

, 1979. The same year, Ms. Gelburd described these 
sculptures in Arts Magazine: "Her two- and three- dimen
sional works combine geometrically shaped sheets of 
aluminum, forming a series of super-imposed planes that 
bisect, overlap, and parallel one another."

In a second show. Light Bars, Kenneth Mathis, 
Director of the.Phoenix Gallery in New York City 
wrote, "...The sculptures appear, and in some cases, are, as 
floating objects. The works become variations on a theme 
and can with placement, alone-or in grouped com
binations, permit a very sophisticated treatment of forms, 
planes, and spatial relationships."

For my third exhibition of sculpture. Solar Flight 
Series. I tried to construct the sculptures so that they could 
be observed from different angles and would 
express the movement and speed of our civilization. In my 
present show. Messengers. I am introducing 
painting in the sculptures. This serves to clarify and 
energize movement of the form.

I am inspired continually by studying the large 
sheets of stacked metal in the workshop. I often build 
around found metal scraps until they literally begin to 
communicate with me. Through my sculpture 
Messengers. I try to relate my visual concepts to the 
New Age environment and express through it the 
myth and experiences from old cultures of Europe.

Elena Urbaitis

VAIKYSTĖ IR DRAUGYSTĖS
Tėvai buvo Įsikūrę Gardino gatvėje, ant pat Druskonio 

ežero kranto. Išsinuomojo namuką, kuris priklausė žino
mam Druskininkų šykštuoliui, vadinamam Kirstuku. Kastu - 
ką traukė ežeras savo vaizdais. Štai skęsta medžiai sa
vo viršūnėm arba vakarop ištįsta ilgais šešėliais ežero 
paviršiumi. O koks malonumas rankioti akmenėlius , mė
tyti Į vandenį Ir stebėti, kaip skleidžiasi, plečiasi vandens 
ratilai ir pamažu nyksta. Akmenėliai skęsta, o šakelės 
plaukia... Išmoko daryti popierinius laivelius ir pradėjo 
juos plukdyti pavėjui. Mama neišleisdavo iš akių jo, bet 
kartais jis dingdavo nendrių tankumyne ir, tris kart pa - 
šauktas, pasirodydavo savo šviesia garbanota galvele.

Jo akutės sekdavo žvejų laivelius, kurie vikriai skros 
davo per ežerą. Kokia nuostabi vilionė... Ir kartą, radęs 
motinos paliktą pakrantėje balieją, Įstūmė ją Į vandenį , 
pats Įlipo ir,lazda irdamasis, išplaukė Į ežerą. Balieja 
buvo medinė - perdžiūvusi, dėl to pradėjo sunktis vanduo. 
Tėvas tuo metu žuvavo Nemune, o motina buvo užsiėmu
si namuose. Laimei, netoli buvo vienas vyras,taisęs pa
krantėje meškerę. Iš pradžių jis pasijuokė iš tokio vaiko 
išradingumo. Bet greitai suvokė pavojų, griebė surastą 
valtį ir nuskubėjo prie vaiko. Š io blauzdos jau buvo iki 
pusės Įmerktos prisisunkusiame vandenyje, o jis nieko - 
yrėsi toliau ir nesidavė kalbinamas sėsti Į valtĮ. Kelionė
pasibaigė motinos džiaugsmu, o Kastuko ašaromis, kodėl už si vesdavo pas save. Motina visus pagirdo, o kartais ir M. K. Čiurlioniui paminklo atidengimas Druskininkuose
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Messenger 25". 24‘/2" X 26". 1984. Sheet Metal

Messenger 30 (Gentini)". 1984. Painted Sheet Metal (Two Pieces). 24Vi x 31

tas vyras neleidęs jam perplaukti ežero /tp 39/.
Vieną rudenį motina nupirko maišą slyvų, kurių dalį 

ketino džiovinti žiemai, o kitą sunaudoti uogienei. Maišą 
laikinai užtempė į palėpę, o pati išėjo į miestelį. Tuo 
metu Kastukas surado slėpinį ir pradėjo ragauti. Gatve 
ėjo pažįstamas berniukas, ir Kostukas pažėrė jam visą 
slyvų saują. Netrukus ėjo pro šalį kitas, paskui trečias, 
ir kiekvienam jis po saują. Kai motina grįžo iš miestelio, 
pamatė visą vaikų būrį. Jie smagiai šūkavo ir kažką gau
dė. Pastebėjusi Kastuko galvą palėpės langelyje, ji viską 
suprato. Buvo gaila slyvų, bet širdy džiaugėsi, kad jos vai
kas nebus šykštuolis, kaip jo senelis /tp 39-40/.

Paaugęs ir pradėjęs lankyti mokyklą, jis darėsi va - 
das savų vaikų ir svetimų. "Kur tik Kastukas, ten pulkelis 
vaikų jį lydi: žiemą ir vasarą”, - rašo sesuo Juzė /Drg 
1951. VI. 23/. Žiemą, žiūrėk, tuoj pradeda gniūžčių karą ir 
jam vadovauja. Vasaromis "atakuoja” Nemuną: pirmas Į 
jį puola, o paskui kiti, ir plaukia prieš srovę, arba leidžia
si pasroviui, o dažniausiai taškosi - kurie kuriuos privers 
bėgti į krantą. Mėgo ristynes,ir vienaamžiai berniukai 
sakydavo: Kas gali tokią mešką nugalėti /tp/. Gavęs šį 
vardą , maurodavo arba urgzdavo, o namie baugindavo 
mažesniuosius kaip meškinas išverstais kailiniais. Mėgs
tamiausias karas buvo konkorėžių karas su berniukais pu
šynuose, Tada pavargusius ir suplukusius "karius" jis

Lituanistikos katedra
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

Mieli pasaulio lietuviai!
Lituanistikos katedros idėja jau tapo 
realybe — Ilinojaus universitete Či

kagoje pradėjo veikti pirmoji ir vienintelė laisvaja
me pasaulyje LITUANISTIKOS KATEDRA. Tai didelis 
džiaugsmas, laimėjimas irpasididžiavimas lietuvių išei
vijai, lietuvių tautai ir Lietuvai. Dabar lietuviai turime 
aukšto lygio akademinio - mokslinio darbo centrą lais
vajame pasaulyje. Lituanistikos katedros pirmuoju 
vedėju buvo pakviestas ir jau pradėjo savo darbą pro
fesorius dr. Bronius Vaškelis.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondo vadovybė 
šią lituanistikos katedrą įsteigė 1981 metų lapkričio 
mėnesio 20 dieną, kai ji pasirašė steigimo sutartį su Ili
nojaus universitetu Čikagoje. Pagal sutartį, pats uni
versitetas skyrė 150,000 dolerių, o PLB fondas turėjo 
surinkti iš lietuvių visuomenės 600,000 dolerių per pen
kerius metus.

Iki šiol daugiau kaip 1000 lietuvių bei jų draugų li
tuanistikos katedros reikalams paaukojo apie 250,000 
dolerių, o Lietuvių fondas davė 50,000 dolerių. Už tai 
jiems priklauso didelė padėka. Praėjusiais metais uni
versitetui buvo sumokėta 200,000 dolerių, o šių metų 
spalio mėnesį įmokėta 100,000 dolerių. Iš viso dar rei
kia surinkti per 300,000 dolerių lituanistikos katedros 
steigimui.

Tad kreipiamės į laisvojo pasaulio lietuvius ir labai 
prašome Jūsų skubios piniginės paramos lituanistikos 
katedrai. Paprašykite ir savo draugus bei pažįstamus. 
Visos aukos gali būti nurašomos nuo mokesčių. Čekius 
rašyti LITHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDA
TION vardu ir siųsti: 5620 South Claremont Ave., Chica
go, IL 60636, USA. Taip pat laukiame testamentinių pa
likimų.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į mus asmeniš
kai, laiškais arba telefonu 312-778-2200.

Su dėkingumu ir pagarba,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondo vadovybė: 

pirmininkas Vytautas Kamantas;
direktoriai — Birutė Jasaitienė, Stasys Jokubauskas, 

Kazys Laukaitis, dr. Antanas Razma,
dr. Tomas Remeikis; reikalų vedėja Nijolė Balzarienė

LITUANISTIKOS KATEDRAI AUKOJU:. ............. ,...............  dol.

x ? ■ _ ; J. * • f
(Vardas ir pavardė)

(Nr.) (Gatvė) (Miestas)

(Valstybė) (Zip code)

Prašom iškirpti ir siųsti:
LITHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDATION
5620 So. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636, USA.

pavalgydina. Buvo visiem vaišinga, o čia negi atskirsi sa
vus vaikus nuo svetimų.
..................Motina buvo namų siela - tvarkinga , darbšti , 
jautri grožiui ir tiesai,be to , labai religinga. Juzė rašo: 
"Motina kas rytą eidavo į bažnyčią ir išklausydavo bent 
po kelerias šv. Mišias... Kas rytas ir vakaras tėvai klaup 
davo drauge su mumis kalbėti poterių... Tiktai mums di
desniems paūgterėjus ir ėmus skirstytis į mokyklas ir 
gyvenimą, toji organizuota maldos tvarka palaipsniui pra
dėjo irti" /Drg 1951. VIII. 25/.

(Ii Stasio Ylos M.K. ČIURLIONIS KŪRĖJAS IR ŽMOGUS )

4

4



IS PADANGES MIELOS
(IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

KURIAMOS NAUJOS 
MARIOS

Ties Kupiškiu,prie Lėvens 
baigiami statybos darbai ir 
nauja vandens saugykla-ma- 
rios užims 828 ha plotą.Ga
lės sutalpinti 33 mil. kubinių 
metrų vandens, kurį rinks 
pavasarių potvynių metu.Šis 
vanduo galės sudrėkinti 
6.000 ha žemės.

Tvenkinys bus daugiau 
kaip 20 km ilgio. Marių pa
krantės bus apželdintos, į- 
r engta s poilsiaviečių komp
leksas.

SUMAŽĖJO SKENDUOLIU 
*

Per devynius mėnesius 
Lietuvos vandens telkiniuo
se šiais metais buvo nu - 
skendę 260 suaugusių ir 80 
vaikų. Praėjusiais roetais- 
274 suaugę ir 104 vaikai.

MIRĖ KOMPOZITORIUS 
EDUARDAS BALSYS

Eidamas 6 5-tuosius metus 
staiga mirė pasižymėjęs 
kompozitorius, Lietuvos 
valstybinių premijų laurea
tas.
. 1939 m.baigęs Klaipėdos 
gimnaziją, mokytojavo Kre
tingoje.

Pokario metais Kauno 
Konservatorijoje studijavo 
kompoziciją, 1950-53 ro. to
bulinosi Leningrado N. 
Riroskio-Korsokovo Konser
vatorijoje.

Grįžęs dėstė Lietuvos 
Valstybinėje Konservatori - 
joje teoriją ir nuo 1960 ro. 
iki pat mirties buvo kom
pozicijos katedros vedėju. 
Nuo 1962 ro. devynerius me
tus išbuvo Lietuvos Kompo
zitorių S ąjungos valdybos 
pirmininku.

Yra sukūręs originalių 
veikalų: baletą ”Ęglė, Žalčių 
Karalienė”,operą ’’Kelionė Į 
Tilžę”, eilę oratorijų, kanta
tų, simfoninių kūrinių, cho - 
rui dainų, muziką dramos 
spektakliams Ir filrooms.

• AKADEMINIS DRA MOS 
TEATRAS atnaujino Petro 
Cvirkos veikalą ’’meisteris 
ir sūnus”. Režisavo J.Ky
mantaitė. Spektaklis buvo 
skirtas aktoriaus Juozo Ka- 
nopkos 80 m. amžiaus ir 60 
m. kūrybos darbo sukakčiai 
atžymėti. Pats sukaktuvi - 
ninkas atliko atlaristos vaid
menį.

IŠRADINGAS SODININKAS
Kauno Žeimenos gatvelėje 

gabus sodininkas docentas 
V. Paukštė augina įvairiau
sių dekoratyvinių ir vaisi - 
nių medelių. Čia taip pat 
auginamos 16 rūšių vynuo
gės, kurių 14 ištveria žiemą 
neapdengtos. Persikų me
deliai irgi aklimatizuoti ir 
neša gražius vaisius. Taigi - 
didelės meilės augalams ir

ii
I

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE
Po naują pertvarkymą ir pakeitimą siuntiniams j, L ietuvq_ siųsti, 

nuo dabar muitą uf dovanas turės sumokėti patys siuntinių gavėjai. 
Siūlome ir toliau pasinaudoti musu patyrusiu ir praktišku tarpininko-

KALĖDINĖ DOVANA 
SIUNTINYS Nr. 4 — 1984 m.

• vyriškas arba moteriškas megztinis, 1 vyriški išeiginiai marš
kiniai, I bliuskutė, 2 poros vyrišką kojinią, 2 poros moteriškų, 
nailoninių kojinių, vilnonė arba Šilkinė gėlėta skarelė, 40 ang
liškų arba amerikonišką cigarečių, h sv. arbatos, h sv. grynos 
pupelių kavos, 1 pora džinsinių kelnių, dpnim arba rumbuoto 
aksomo, firmą “Wrangler” arba “Levis”, 1 vyriška arba mote
rį škajtieminė striukė — „anorak."

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

ra iš pageidaujamą Lietuvoje dalyką, kuriuos žemiau išvardiname 
* 40 00 

67 00 
28.00 
55.00 
46.00 
67.00 
28.00 
54.00 
29.00 

...5110.00 

...S 55.00 
185.00 

...$ 130.00 
...$ 38.00 

...... .$ 22.00 

.4.22.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės............... ...................... j %00
Vyriškos arba moteriškos striukės —^anoracoi »»...............$ 100.00 j

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti pašto ir op — 
draudos išlaidoms padengti $ 48.00,

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

čiame 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 !

I

Sportiniai batai, vyriški arba mot. firmos “adidas’ 
siunti n,'j e 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 Tiltu pamušu......
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai 
Vyriški kostiumai ...................... .................
Moteriški kostiumėliai ................................
Vyriški arba moteriški megztiniai..............
Vyriški išeiginiai marškiniai 
Moteriškos bliuskutės..........

$
$
$ 
$

$ 
t

S
3

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

RADIO 1410 MONTREAL

1984. XII. 13

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

A A CENTRINĖ S ;
Montreal 273-7544
Ottawa 523-9977
Toronto 489-3693
Hamilton 522—8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

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

ARBA SKAMBINK MUMS:
366-2548 ( n omu ); 489-5391 (darbo);

Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768—9606 
JONUI R.: 337-8637

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 

PASAKŲ? JOSE RASI IR GROŽIO,IR JUMORO IR IŠMINTIE#

VE/DfiODž./ m

Čia docentas džiaugiasi ir 
didele vaistingųjų augalų ko-

lietuviško kruopštumo pa
vyzdys.

lekcija. Jis užsiima ir au - 
galų rūšių išvedimu,pageri
nimu. Jo naujos lazdynų rū
šys pavadintos ’’puntuku” ir 
’’Puntukėliu”.

Pasirinkau meteorologiją. Noriu pranešinėti orą TV. 
Kur kitur gali gauti tokia algą, kai tik puse laiko pra- 
nesinėji teisingai ? ”

J. DANILIAUSKAS. Kelionė

ŠVENČIŲ ir 
flauju. Jfletu 

proga sveikiname
SAVO GIMINES , PRIETELIUS BEI PA ŽĮS TA MUS 
VISAME PASAULYJE IŠSIBLAŠKIUSIUS IR 
PAVERGTOJE LIETUVOJE. LINKIME VIS IEMS 
LINKSMŲ ŠVENČIU IR LAIMINGŲ 1985 NAUJU 
METU, LAI DIEVAS SUTEIKIA VISIEMS GE-“ 
RIAUŠIOS SVEIKATOS IR VIS OKIŲ GĖRYBIŲ.

Užuot siuntę Kalėdines korteles, aukojame 
Tautos Fondui, remiančiam tėvynės Lietuvos 
laisvės kovą:

po 50 dol., - Pr. Z.S akalai, St. S .Rakščiai, 
Pr.St.Ročiai,J.A.Asmenavičiai, St.ir Nijolė 
Senkai, L. N. Pliurai, Br.A . Steponavičiai, J 
S vilas,A. Fr. Povilauskai, J. E. S teibliai, J. V. 
Skaisčiai ’’Fifty Point” Restorano savininkai , 
Vytautas ir A ntanina Januškos,Al.A . Patamsiai, 
dr.Br. V. Vidugiriai;

40 dol., - Br. O. Vengriai;
po 30 dol., - J. S . Bubniai, P. S t. Kanopos, 

J. Lekutis, M. I. Repečkos, Z.A .Pulianauskai , 
J. B. S adauskai, F. Al. Rimkai;

po 25 dol., - M.D. Jonikai, Marcijonas Juo
dis, V. Br. Morkūnai, J. Stefanija Domeikos iš 
Brandford, V. J. S vi. ai, J. . 1 <eiuiai,And. St. 
Petkevičiai, V. M. Leparskai, L.E. Klevai, Juo - 
zas Liaugminas ir sesuo, V. Br. Perkauskai,A . 
Marija Pusdešriai;

po 20 dol.,- V. Morkevičius, VI.Saulis,T. 
O. Budvydžiai, K. H. Norkai, J.F1. Bajoraičiai,G. 
O. Melnykai.A . Mingėla,A ntanas,Stasė ir šeima 
Virbickai, J. M. Tarvydai, J. P. Zubai.Ant.D.Ka
iraičiai,K.E. Gudinskai,Ant. M.Gar kūnai, J.E . 
Mažulaičiai, Kl. Jurgelis, Z .A d. Gedminai,K. S t. 
Mileriai, J. St. Pyragiai, VI. G. S tabingiai.A nta
nina Mikšienė,K. Mikšys,Al. Gertrūda Repčiai, 
A 1b. D. Jankūnai, A. B. Š ilgaliai, Ant. S t. Š ūkai - 
čiai, Er. E. Le ngnikai, J. S tonkus, A nt. O. Jusiai , 
J. J.Stanaičiai, J.Al.Adomaičiai,Stasė Labuc- 
kienė ir sūnus, P. Žulys, Pr. Kažeroėkas ir šei
ma;

po 15dol., -B.R. Pakalniškiai,A .Deksnienė,Br. 
G .Grajauskai, A. G. Vinerskiai, Ig. Varnas, A nta
nas Muliolis;

po 1O dol., — Pr. Vitienė.Ant. Prunskus ir 
šeima,Alf.A.Erštikaičiai.Ad.O.Godeliai ir šei
ma, D.Stukas ir šeima,P.St.Eisroantai,V.A . 
Kežinaičiai, P. T. Kareckai, St.G.Karalėnai, St. 
Elvikienė, Br.Eroa Milašiai,K. M.Kvedarai,Kos
tas Lucy Meškauskai, J.O.Deveikiai, P. Ero.Brar 
sai, J. L.Toliai , J.K. Šlekaičiai,R. Sakalas , 
S tefanija Kalvaitienė, Pr. T.Enskaičiai, J. V. Ra- 
guckai;

po 5 dol., - P.E.Gužai,Al.V.Apanavičių 
šeima.

Tautos Fondo Atstovybė taip pat sveikina 
visus aukotojus su Kalėdų šventėmis ir linki - 
me laimingų 1985 metų - visiems geriausios 
sveikatos ir visokeriopos laimės ir džiaugsmo, 
ir Dievo palaimos.

Tautos Fondo Atstovybė Hamiltone

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

I
GERIAUSIAS KRAŠTAS

Ketvirtą valandą ryto smarkus beldimas į duris pa
žadino rusą Maskvoje. ’’Kas ten?”, - sušuko jis.

- Paštininkas, - atsišaukė du KGB agentai prie jo du- 
-Ar tamsta esate draugas Boris?
- Taip, kodėl klausiat?
-Ar teisybė,kad neseniai padavėt prašymą išvykti 

iš mūsų puikaus krašto? Ar čia esi nelaimingas,drauge 
Borisai?

- Žinoma, kad laimingas.
-Argi neturi gero darbo ir gražaus buto? Argi pats 

ir šeima negaunate geriausios pasaulyje medicininės pa
galbos?- klausinėjo jį.

- Viską gaunu.
- Tai kodėl nori apleisti šį nuostabių galimybių kraš-

rų

tą?
- Todėl, -atsakė Boris, -kad noriu pasižiūrėti, kaip gy

venama kraštuose, kur 4 vai. ryto neišnešioja pašto’.
/Iš ”R.D.”/

Kiekvieną dieną eilės mūs retėja, 
Nežymiai jas papildo jaunesnė karta. 
Likusiems belaukiant šaukimas ateina 
Kas juos apraudos ? - Vėjas ir gamta

LIKO VĖJAIS APSIKAISIUSI VASAROS NAKTIS...

/STASĖS PETRAUSKIENĖS ATMINIMUI/ 

Išskrenda žąsys, bet jos atgal grįžta. 
Taip pat varnėnai, kregždės ir gandrai. 
Tačiau kai kvietimas iš aukštai ateina, 
Gaila, tas jau negrįžta amžinai.I

§
Vėjais apsikaišiusi, vasaros naktis 
Danguj debesėliai šliaužiojo lengvai 
Ant miško išlenkta mėnulio delčia 
Apylinkę žvalgė paslaptingai šaltai.

Įprastą melodiją pušynas niūniavo; 
Pasipūtęs beržas snaudė taip tyliai. 
Nelauktai lyg žaibas danguje sušvito, 
Išbalus žvaigždelė nukrito staigiai.

I
Pasipurtęs beržas iš snaudulio atbudo, 
Paklausė kaimyno: - Ką tu ten sakei? -
Laukinė vyšnia jam pakartojo : 
-Žvaigždelė nukrito, argi nematei?

£ S
Ji mintis man nutraukė, - kaip gi nematysi 
Tai nebuvo žvaigždė, o žmogaus siela. 
Šią naktį ji žemelę šią paliko;
Išskrido Į dausas, - tokia jau dalia.

Pakelėj ramunė su rasa pravirko, 
Liūdnai lenkė galvą smilga jos šalia. 
Jurginas palangėj sielvarte sušuko:
- Teisingai kaimyne, tokia čia visų dalia

§ Vėjas paspaudė vargonus pušyno, 
Sušniokštė putota ežero banga. 
Žvaigždelės verkė, akytėm mirkčiojo, 
Kilo Aukščiausiam nuoširdi malda.

Lyg ir pasigirdo iš miglų debesėlio: 
-Aš jau išeinu, sudiev visiems tariu, 
Laukai ir miškas su ūžesiu kartojo: 
- Maldausiu* Visagali malonių gausių.

Laukinės gėlės sielvarte dejavo,
Skausmingai prašė:- Palūkėk dar,grįžk.
Bet ji miglotam debesėly dingo,
Liko liūdna, vėjais pasikaišius , vasaros naktis.

Dobilas
5 ps.i.

5

5



Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9 Vi %>ui 90 dienų term. ind. S

10 % už 6 mėn. term. ind.
IOiJ-2% už 1 metų term. ind.
10 ’6% už 2 metų term. ind.
11 % už 3 metu term. ind.
10 '/?% ui pensijų planų
9 ¥2% už namų planų,
9 %už specialių taup. s—ta
8% % už taupymo s—tas
6 % už čekių s—tas (dep.) “

Ą5PPt erhj 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visų norių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P 1A6

sudbu
PAMINĖTA LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lietuvių Bendruomenės A - 
pylinkės Valdyba ir L.
’’Maironio” Kuopos Valdyba 
surengė Lietuvos kariuome
nės ir kovotojų už tėvynės 
laisvę paminėjimą. JJ prade
dant, Į salę buvo įneštos Lie
tuvos,Kanados ir’’Maironio” 
kuopos šaulių vėliavos.Jas 
nešė uniformuoti šauliai-J. 
Marozevičius, V. Bružas ir 
J.Stankus.

Sugiedojus Tautos Himną, 
tylos minute buvo pagerbti 
žuvę Kariai ir kovotojai už 
Lietuvos laisvę. LB A pylin- 
kės V-bos p-kė E. Tolvaišie- 
nė trumpu žodžiu atidarė 
minėjimą ir tolimesnei 
programai vadovauti pak
vietė Sigutę Rudienę.

Paskaitą apie kovas už 
laisvę, karius, savanorius, 
partizanus skaitė J.K r u- 
č a s.

S oi. Linda Marcinkų- 
tė /iš Toronto/ atliko dviejų 
dalių programą-liaudies ir 
žymiųjų kompozitorių kūri

6 p«l.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ I

ATEIK [ LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENĄ^ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
f .Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 16 10 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.). 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

skolinkis

PARAMA
IMA:

už asm. paskolos nuo 12 % 
ui nekilnojamo turto paskol 

(mortaages) :
su nekeikiamu nuo Ii me i u

1 metu................ 12 %
2 metu .„u;;;;;;;. 12%%
3 metu 1316%
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.. 11 % 
(variable rate)

nius. Solistei akomponavo 
muz. Eugenijus Kr i k š- 
č i ū n a s / taip pat toron - 
tietis.

Programą baigus .audringi 
dalyvių plojimai. Giedant 

išnešamos
vėliavos. Vėliau- bendra

Š . S .T, Kanados Himną

visų vakarienėjmaldą sukal
ba kun.K.Kaknevičius, at - 
vykęs iš Lietuvos Kankinių 
Parapijos Mississaugoje/.

Po to vyko šokiai, turtinga 
loterija.

toronto
KARIUOMENES PAGERBIMAS 
TORONTE

Kanados LB Toronto Apy
linkės valdybos prašoma, 
Vlado Pūtvio S aulių Kuopa 
lapkričio 25 d. surengė iš
kilmingą Lietuvos Kariuo
menės atkūrimo metinį mi
nėjimą.

Minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis Prisikėlimo pa
rapijoje, kur organizuotai su 
vėliavomis dalyvavo kūrėjai 
savanoriai ir kitos organiza
cijos .Kitoje, Lietuvos Kanki
nių parapijoje, dalyvavo šau
liai.

KARIUOMENĖS PAGERBIMAS TORONTE 1984.11.25 . Iš kairės: Vlado Pūtvio Kuopos pirm. Stasys JOK U B Al T I S , Toronto Lietuvių 
Ev. išganytojo Parapijos klebonas kun. Povilas DILYS, Liet. Gen. Konsulas Kanadai dr. Jcn.is ŽMUIDZINAS » estųKaro Veteranų 
atstovas MOKS, Latviu — PIKINS ir pagrindinis paskaitininkas prof. Romas VASTOKAS. Nuotraukos St. Varankos.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS TORONTE, 1984 11.25 . Savanoriai-kurėjai, iš kairės:
S. RAČIŪNAS, S. BANELIS, VI. KAZLAUSKAS ir prof. A. 7UBRYS Nuot.-. S. Dabkaus

Po pietų 3:30 vai. Lietuvių 
Namuose,Karaliaus Mindau
go menėje vyko minėjimas - 
paskaita- koncertas. Minėji
me dalyvavo estų ir latvių 
karo veteranų atstovai, ku
rie anglų kalba pasakė tai 
progai pritaikytą žod| -svei
kinimus. Minėjime dalyvavo 
apie 400 asmenų.

Programą sudarė dvi da
lys. Oficialioji- atidarymas, 
vėliavų įnešimas, Kanados 
himnas, invokacija, kurią at
liko kun. Povilas Dilys. Po 
jos orkestras pagrojo gies
mę ’ Marija, Marija’’;savano- 
rių pagerbimas, sveikinimai, 
paskaita ir Lietuvos himnas.

A ntrąją dalį atliko ėstų 
buvusių karių ”Estonia”or - 
kestras, vadovaujamas U. 
Kook.Dalį muzikos orkestrui 
instrumentavo A. Pralgus.

Orkestras atliko muz.Br. 
Jonušo ’’Ramovėnai žengia”, 
M. Petrausko”Kur tas šalti
nėlis”, R. Rodgers ’’Prie
blandoj žavingoj”, G. Verdi 
"Palikai tėvų namus” arija 

AUDRA
Travel

KVIEČIA SUTIKTI 
ŠV. KALĖDAS IR

NAUJUS METUS SU GIMINĖMIS

Lietuvoje ir Australijoje 
16 DIENU KELIONĖ Į LIETUVA., 

GRUODŽIO 21 - SAUSIO 6

Su ’’Air France” 10 naktų Vilniuje, 1 d iena Kaune , 
2 dienos Maskvoje, 2 naktys Paryžiuje; Kelionės 
kaina iš Toronto S 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

iš operos "La Traviata"dai- 
navo A . S imanavičius, prita
riant orkestrui, ir popuri 
"Trimitų aidai”. Popuri buvo 
sudarytas iš:"Lietuva bran
gi, Gaudžią trimitai,Ei, Lie
tuvos kareivėli, Geležinio 
Vilko maršas, Į kovą, Šėriau 
žirgelį, Augo sode klevelis , 
Ramovėnų maršas, Stoviu aš 
parymus, Mes šauliai, mes 
gynėjai, Kur dangus ugnim 
liepsnoja, Siuntė mane mo
tinėlė, Atskrend sakalėlis , 
Nurimk scsut, Sėdžiu už 
stalelio, Gražių dainelių, Pa- 
buskim iš miego, Jau pražy
do sode vyšnios, Vėliavos iš
keltos plakas, S utems tamsi 
naktužėlė, S avanorių mar - 
šas, ir Pajūriais, pamariaiš’.

Ilga lietuviškų dainų pynė 
vaizdingai priminė tautie
čiams paliktus Tėvynėje gi
mines, namus ir jaunystės 
metus...

Kuopos p-ko St. Jokūbaičio 
Žodis.

Čia suglaustai patiekiu ke
letą sakinių iš S t. Jokūbai

čio kalbos. 1918 m.lapkričio 
23 d. laikinoji Lietuvos vy
riausybė paskelbė įsakymą 
atkurti Lietuvos kariuomenę 
jos laisvei ginti... Tuolaiki
nis Lietuvos jaunimas-tai 
mūsij savanoriai-išėjo Lie - 
tuvai nepriklausomybę ir 
laisvę grąžinti. Jų kraujo au
ka buvo atstatyta Nepriklau
soma Lietuva.

Kai 1940 metais Raudonoji 
komunistų armija okupavo 
Lietuvą, vėl atsirado masė 
savanorių ir partizanų, gi - 
nančių tautos laisvę.

Jų nelygi, 1O metų trukusi 
kova pareikalavo daugiau 
kaip 30.000 gyvybių/?/. 
Jų lavonais yra nuženklinta 
visa Lietuva...

Ir šiandien, lietuvis sava
me pavergtame krašte kovo
ja visais būdais ne tiek dėl 
savo egzistencijos, kiek dėl 
laisvės atgavimo. Lietuvos 
jaunimas s ako: kantrybė, dar
bas ir kova,yra vienas visų 
laisvės atgavimo. Lietuvos 
jaunimas sako:kantrybė, dar
bas ir kova, yra vienas visų
tikslas-LA IS VA LIETUVA .

Čia išeivijoje taip pat tu
rime kovotojų- savanorių, 
kurie visais galimais būdais 
rūpinasi savo tautai laisvės 
atgavimu, lietuvybės išlaiky
mu ir nepriklausomybės at - 
statymu...

Šiandieną prisimename ir 
pagerbiame visus, kurie ko
vojo ir kovoja už Lietuvos

DRESHER
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DRE^ERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , ieitadienioi s 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys of "Better Business" Būro

INSURANCE
533-1121 Waiter Dauginis 822-8480 

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontnrio

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

laisvę ir nepriklausomybę. 
Vienintelė mūsų tikroji tėvy
nė yra LIETUVĄ ...

Kūrėjus-savanorius atsto
vavo likę negausūs mūsų 
.laisvės gynėjai: St. B a n e - 
lis, prof. A. Z u b r y s, VI. 
Kazlauskas ir S t. P a- 
c i ū n a s. Pristatant juos 
publikai, jiems buvo priseg
ta prie krūtinės po gėlę.

Generalinis Lietuvos kon
sulas dr. Jonas Žmuidzinas, 
kaip visada, apie šaulius kal
ba su pagarba ir įvertinimu 
jų veiklos, kuri savo gau
siais patriotiniais renginiais 
skleidžia lietuviuose meilę 
savo pavergtai tėvynei...

Pagrindinis minėjimo pa
skaitininkas prof. Romas 
V a š t o k a s savo paskai
toje gana plačiai apžvelgė
jaunos nepriklausomos Lie
tuvos sunkias sąlygas savo 
valstybės sienoms apsaugoti 
nuo priešų. Lietuva, atstačiu
si savo nepriklausomybę, 
neturėjo kariuomenės. Jos
neturint- nepriklausomybė 
buvo pavojuje. Apie kariuo
menės steigimą ir šaulių 
talką jai, tikiu bus paskelbta 
atskirai.

Minėjimo metu už talką 
šaulių veiklai spaudos srity
je, Vlado Pūtvio Kuopos p- 
kas St.Jokūbaitis įteikė pa
dėkos raštą’’Tėviškės Žibu
rių” redaktoriui kun. dr.Gai
dai ir fotografui St.Dabkui.

Akademijai pasibaigus , 
padėkos žodi tarė naujasis 
Kanados LB Toronto Apylin
kės Valdybos p-kas Algirdas 
Vaičiūnas, pakviesdamas da
lyvius prie kavos ir pyragai- 
čių.

Šį prasmingą minėjimą 
gražiai suorganizavo To - 
ronto šauliai, vadovaujami 
energingo, darbštaus Kuopos 
pirm. Stasio Jokūbaičio,ku
riam priklauso nuoširdi pa-
dėka.

Stepas V a r a n k a

• ’’GINTARAS” ir "ATŽA
LYNAS” gavo Mississauga 
miesto rotušės surengtame 
pobūvyje padėkos 18 lakštus 
už jų dalyvavimą daugiakul- 
tūriniame metiniame festi
valyje, įvykusiame rugsėjo 
21-23 d. d.

INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

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

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA 

RENGIA IŠKILMINGA

NAUJŲ METŲ

SUTIKIMA
GRUODŽIO 31 d. PIRMADIENĮ

Jaunimo Centro salėjo fe

• Šilta vakarienė 7 v.v. '' ;
e Saitas bufetas
• Geras orkestras /jc
• Puikiai išpuošta salė, apvalūs stalai, šampanas

BILIETŲ KAINOS : $ 25.00 asmeniui

Bilietai gaunami sekmadieniais po pamaldų Jaunimo Centre.
Informaciją teirautis : Tel: 389 — 7789 arba 632 —4558 fe

VISUS MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTU fe
VALDYBA fe

PADĖKA

Mirus
JONUI JURGUČIUI

1984 m. lapkričio 21 d.
•/

Širdingai dėkojame kun. Stasiui ŠILEIKAI 
už atlaikytas pamaldas ir palydėjimo į kapines;

ŠAULIAMS uz pareikšta pagarba^ velioniui; 
dėkojame VISIEMS ATSILANKIUSIEMS i laidotuvių 
apeigas ir palydėjusiems i amžina poilsio vieta —

sūnus JON AS - VYTENIS 
brolis ALEKSANDRAS 
su ŠEIMOMIS

l.k. mindaugo šauliu kuopa kviečia i

stcatharines
LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Lietuvos kariuomenės 66- 
tosios sukakties minėjimą 
suorganizavo Niagaros Pu
siasalio ’’Ramovės” Sky
riaus valdyba §. m. lapkričio 
25 d. Minėjimas įvyko Vie
nuolyno šventovėje 75 Rolls 
gt. Pradėtas 1O vai. ryto ra
movė nų užprašytomis mi- 
šiomis už savan oriu s-kūrė
jus, karius ir partizanus, žu
vusius dėl Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo.

Mišių metu giedojo solis
tai Veronika ir Aleksandras 
Paulioniai. Kleb. kun. 
Kęstutis Butkus pašventino 
gėlių vainiką. Išbuvusi 18 
metų, Sibiro tremtine, Ona 
Šukienė ir ’’Ramovės” 
skyriaus p-kas Juozas Š a- 
rapnickas, solistams 
ir visiems šventės minėjimo 
dalyviams dainuojant ’’Lie
tuva brangi”, vėliavoms ger
biant, vainiką padėjo Vienuo
lyno sodelyje prie Laisvės 
paminklo, žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės kovotojų 
garbei.

Po trumpos pertraukos 
sekė šventės minėjimo ant
roji dalis. Minėjimą atidarė 
’’Ramovės” skyriaus pirm. 
J.Š arapnickasir ta
ręs Įvadinį žodį, pakvietė su 
paskaita inž.Steponą Š e t- 
k ų. Prelegentas savo 
kruopščiai paruoštoje pa
skaitoje palietė Lietuvos ka
riuomenės nepaprastą drąsą 
kovojant dėl Lietuvos nepri
klausomybės prieš daugelį 
kartų ginklais ir skaičiumi 
stipresnį priešą. Jis palietė 
Sovietų Rusijos pačios pasi
rašytos 192Om.taikos sutar
ties sulaužymą, plačiai api

būdino Sovietų Rusijos pa
vergtas ir laisvojo pasaulio 
pavergtas tautas, vadovaujant 
Amerikai, kariško pajėgumo 
galią. Prelegentas Įtikinan
čiai pareiškė, kad Sovietų 
Rusija prieš Ameriką ir 
laisvąjį pasaulį netik tech
nologijoje yra atsilikusi, bet 
ir medžiaginiai yra varginga 
ir jokiu būdu nėra pajėgi ka
riauti prieš Vakarų laisvąjį 
pasaulį. Jo žodžiais, Lietuva 
dabar yra Sovietų Rusijos 
pavergta, bet nenugalėta...

Lietuvos kariuomenė vėl 
bus, kaip buvusi, kai tam a- 
teis tinkamas laikas. Nėra 
tokios šioje žemėje jėgos, 
kuri pajėgtų užgesinti laisvės 
troškimą.

Prelegentui baigus turi
ningą, skaičiais ir faktais 
pagrįstą paskaitą, minėjimo 
dalyviai audringai plojo.

Minėjime dalyvavo ir sa
vanoris- kūrėjas, jau einąs 
86 metus-Antanas Š u k y s. 
Jis už narsumą, sumanumą 
kovose dėl Lietuvos nepri
klausomybės yra apdovano
tas dviem Vyties Kryžiaus 
medaliais.

Niagaros Pusiasalio ra - 
movėnai ruošdami Lietuvos 
kariuomenės šventės pami
nėjimą jokios rinkliavos ne
skelbė,bet patriotai lietuviai 
savanoriškai prisidėjo auko
mis susidariusioms išlai
doms padengti, jausdami, kad 
šios šventės paminėjimas y- 
ra ne tik ramovėnų pareiga 
ją ruošti, bet visų lietuvių, 
nes Lietuvos karys kovojo ir 
iškovojo Lietuvai ir visiems 
lietuviams laisvę.

Štai tie savanoriai auko- 
tojai:J.ir S .Radvilai iš Port 
Colborne-$ 20; iš S t. Catha
rines -J.Giliūnas $lO;po $5 
- V.Satkus, J.Skeivelas, J. 
Kazragys, J. Š arapnickas,A.

Balsas,S.Šetkus,P. Zubas, 
Zubrickas, J. Alonderis.P. 
P.Šukys,J.Tauteras;iš Nia
gara Falls: S.Jonušonis ir 
S . Gudaitis. Kiti aukojo po 
mažiau. Be to, solistai V. ir 
A. Paulioniai už giedojimą
ir dainas jokio atlyginimo 
nepaėmė, kaip ir inž.Stepo

nas Šetkus už paskaitą.

Per pamaldas ir šventės 
minėjime dalyvavo daug sve
čių, buvo atvykusių ir iš to
liau. Jų tarpe /irgaudas Jo - 
nušas iš Chicagos.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu ir vėliavų išnešimu.

Ramovėnas

Saujų Metų 
Sutikimą

1984 m. GRUODŽIO 31 d.
PIRMADIENI 8 vai. v.

Aušros Vartų parapijos salėje,

montreal- —-- —

PROGRAMOJE:
• Šilta, šalta vakarienė
• Gera muzika
• Baras
• Turtinga loterija

ĮĖJIMAS : $ 12.50
KUOPOS VALDYBA

VALYKLA
SPECIALYBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZOMŠAS

495-9Ue AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1984. XII. 13

Šokio momentas Sukaktuviniame 

’’Gintaro" vakare.

Nuotrauka R. Otto.

AUŠROS VARTU CHORO 
NAUJOJO SENIŪNO RINKIMAI

Įvyko gruodžio 9 d., sek
madienį.

Slaptu balsavimu patvir
tintas laikinai iki dabar pir
mininko pareigas ėjęs Do
natas Baltrukonis.

Ta proga Parapijos kleb . 
Tėv. J. Kubilius pasakė labai 
prasmingą padėkos žodį vi
siems choristams bei cho
ristėm, kurie per daugelį 
metų taip pasišventusiai gie
dojo ir dainavo Dievo garbei 
ir žmonių gerovei.

Naujasis choro seniūnas- 
pirmininkas dėkojo visiems 
už jam patikėtas tokias 
svarbias pareigas. Jis 
kvietė visus vyrus ir mote
ris tolesniam darniam ir 
prasmingam bendravimui, 
kad chorai-mišrusis ir vyrų 
- išeitų Į platesnius barus .

LIETUVIAI STUDENTAI 
Me GILL UNIVERSITETE 
ORGANIZUOJASI

Šiemet McGill Universi
tete Įsisteigė lietuvių studen
tų klubas ’’McGill Lithuania 
Club".

Pagrindinis šio klubo tiks
las yra supažindinti kitus 
Universiteto studentus su 
Lietuva - jos istorija, dabar
tine padėtimi. Tuo pačiu 
šis Klubas jungia lietuvišką
jį jaunimą. Universitete yra 
lietuvių studentų ir iš kitų 
miestų, taip pat studentų ne
priklausančių Montrealio 
jaunimo organizacijom. Š ia- 
me Klube yra gera proga vi
siems susipažinti. Čia gali 
įsijungti ne tik McGill Uni
versiteto studentai, bet ir 
studentai iš kitų Montrealio 
universitetų, baigę universi
tetą ir studentai, lankantys

GUY e 
RICHARD
ROOFER------ COUVREUR

7725 George LaSalle

1984 m. GRUODŽIO 20 d. KETVIRTADIENĮ •»
jS 7:00 vai. v. ’ S

|| RUOŠIAMOS

| SKAUTŲ I
I KŪČIOS |i iAušros Vartų parapijos salėje
$ Dėl papildomą žinių skambinti : fe
B r imui PIEČAIČIUI Tel. 365-5484 fe

Astai STANKEVIČIENEI Tel. 768-5484 fe

MONTREALIO SKAUTU-CIU TUNTAI K

CEGEP. Š iuo metu Klubas 
jau turi 35 narius’. Norintys 
daugiau apie Klubą sužinoti, 
gali skambinti Jonui Valiu
liui tel: 259-3389 arba Pau
liui Murauskui tel:259-8725.

Irena A d a m o n y t ė

DOVANOJO ŠERUS

e Iki dabar ”NL” dovanojo 
turėtus šėrus šie skaitytojai: 
J.Astravas- 7,K.Toliušis- 
6, V. Trečiokas-4,C. Ja - 
nuškevičius-2,A. Petraity - 
tė-1, A.Saladžius- 1.

”NL" visiems dėkoja.
• Ateinančiame skaitytojų 
susirinkime / žiūr. skelbimą
8 psl./,"NL" Valdyba paaiš
kins kai kurias laikraščio 
leidimo situacijas, kaip efek
tingiau paveikti pašto tar
nautojus, kad sąžiningiau iš
nešiotų mūsų spaudą ir ki - 
tokias aktualijas.

Kviečiame dar kartą skai
tytojus gausiai atsilankyti .

• DĖKOJA ME mieliems skai
tytojams, kad prieš užbai - 
giant šiuos metus, pasirūpi
na apsimokėti prenumeratą 
už 1985-tuosius metus. Tai 
didelis darbo ir rūpesčių pa
lengvinimas ”NL"darbuoto - 
jams. Dėkojame taip pat vi
siems, kurie siųsdami pre
numeratas ar aukas, prideda 
ir malonių sveikinimų bei 
linkėjimų, bei visiems, kurie 
skuba sutvarkyti šių metų 
sąskaitas.

• KA LEDINIS , PA S KUTINIS 
šių metų ”NL” numeris bus 
išleistas gruodžio 18 d.

Po švenčių pradėsime 
darbą sausio 4 d. Admi - 
nistracija veiks, išskyrus 
švenčių dienas.

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

SUTAUPYKITE NUO J 500.- IKI. $ 1000.- PIRKO AMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS P ALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄ1 BEI PERSIUVIMAI 

Tol. 845-2912 embassy fur
■!■■■■■ II —I———

7 psl

7
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Š.m. GRUODŽIO mėn. 16 d. SEKMADIENI 12 v.

N. P. Marijos Seserų Namu Salėje
LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ

KREDITO UNIJA

PARĖMIMUI
• GRUODŽIO 16 d., 3:30 v. 
p.p. A V Parapijos Salėje 
vyks Lituanistinės Mokyklos 
tradicinė KALĖDŲ EGLUTĖ.

SAUKIAMAS

“NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” laikraščio skaitytojų

INFORMACINIS SUSIRINKIMAS

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

• GRUODŽIO 20 d., 7 vai. v. 
AV Parapijos salėje bus 
SKAUTŲ KŪČIOS.

• GRUODŽIO 31 d. 8 vai. v. 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
Aušros Vartų salėje. Rengia 
Lietuvos Karaliaus Mindau
go Šaulių Kuopa.

MIRUSIEJI :

/Bobinaitė/ Elzbieta mirė 
sulaukusi 74 m. amžiaus. Li
ko sesuo Ona ir brolis Ed - 
vardas su šeimomis.

Palaidota per Šv. Kazi
miero bažnyčią.

Užuojauta artimiesiems.

o GERHARDAI, Povilas ir 
Elena, a. a. Jono J u r g u - 
č i o, mirusio 21 lapkričio, 
1984 m., atminimui, aukojo 
’’Nepriklausomai Lietuvai” 
$20.
Nuoširdžiai dėkojame. ”NL”

o KAČERGIUS Vincas tu
rėjo sugrįžti Į Victoria Ii - 
goninę gydytis.

o TEKUTIENĖ Pranė buvo o- 
peruota LaSalle General li
goninėje.

Maloniai kviečiami visu Montrealyje esančiu lietuviškų organizacijų atstovai dalyvauti.

Po susirinkimo — kavutė ir užkandžiai. "NL" Valdyba

"LITAS” AUGA
Lapkričio mėnesio 30 d. 

balansai rodo, kad šiais me
tais LITAS vėl daug paaugo. 
Jau pasiekėme sekančius 
rezultatus:
AKTYVAS - $13,596,000 ; 
NEKILNOJA MO TURTO 
PASKOLŲ /mortgage/-$ 9, 
993,000; ASMENINIŲ PA
SKOLŲ -$ 1.092, OOO;TAU- 
POMŲ SĄS KAITŲ-$ 4.606 , 
OOO;TERMINUOTŲ INDĖ - 
LIŲ - $6.641,000; ČEKIU 
SĄSKAITŲ - $1.411, OOO ;
ATSARGOS KAPITALO- 
$ 486,0004

Palyginant su kitom Kre
dito unijom, ’’LITAS’’yra 
geriausių kredito unijų gru- 
pėje.

AČIŪ jums visiems, mieli 
’’LITO" nariai už prisidėji - 
mą prie tokio gražaus augi
mo. Vedėjas
DĖMES I O "LITO 
NA RIA MS

LITO nariai prašomi at
kreipti dėmesį, kad šiemet 
švenčių laikotarpyje'LITAS' 
dirbs VISUS SEKMADIE
NIUS , bet bus uždarytas 
GRUODŽIO 25,26 ir SAUSIO 
1, 2 dienomis.

looooeaoooooaoeaoeoooeeoaooocoeoooooeooeoaoooooaooeo
SMULKESNĖ INFORMACIJA APIE PENSIJOS PLANĄ ( RRSP)

TAUPYMAS RRSP SĄSKAITOJE SUMAŽINS JUMS MO
KES ČIŲ MOKĖJIMĄ. SUDĖTI PINIGAI IR UŽDIRBTI PRO
CENTĄ I NĖRA A P MOKES TINA MT/TA KS UOJA MI/ IKI JUS’ 
JŲ NEIŠIMAT. TAIP PAT SUTAUPYSITE ATEIČIAI, KAI 
JŪSŲ PAJAMOS BUS MAŽESNĖS.
1. Dauguma kanadiečių, kurie norės išėjus į pensiją išlai
kyti geresnį gyvenimo standartą, turės papildyti gaunamą 
valstybinę pensiją. RRSP planas yra idealus tokiam pa
pildymui ir tuo pat sumažinimui dabartinių mokesčių.

2. Lyginant taupymą paprastose sąskaitose ir RRSP,- 
RRSP taupymo planas duos daugiau negu dvigubai geresnį 
rezultatą.

3. Rūpintis atsargai reikia iš anksto, nes Kanados pensija 
šiuo metu moka maksimumo maždaug $670 į mėnesĮ. Ma
žai kas iš mūsų norėtų gyventi iš tokių pajamų.

4. Darboviečių pensijos taip pat nevisuomet būna labai 
didelės ar tai dėl mažų įmokėjimų, ar dėl trumpai išdirb
to laiko.

KOKIAS SUMAS GALIMA pĖTIĮRRSP
L Jeigu Jūsų darbdavys turi pensijos planą, Jūs galite į- 
dėti Į RRSP 20% uždarbio arba $3500, minus ./ūsų pačių 
įmokėtą sumą darbovietėje.

2. Jeigu darbdavys neturi pensijos plano /arba dirbat 
pats sau/ Jūs galite įdėti 20% arba $ 5500 Jūsų uždarbio.

IŠNUOMOJAMAS
butas 2% kambarių La Salle, antrame aukšte, 
apšildomas, autobusas sustoja prie durų.
Skambinti : Tel: 363—7095 arba ^63—8277

3. RRSP planui į metinį uždarbį galima įskaičiuoti sekan
čias pajamas:

a/ Algos
b/ Nuomos- NET
c/ Kanados ir Quebec’o pensijos
d/ Darboviečių pensijos
Negalima dėti iš investacijų gautą pelną.4

Pajamas, gautas iš sekančių šaltinių, galima dėti virš

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

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

5.
leidžiamų sumų:

pav., vienkartiniai išmokėjimai iš darboviečių,pasi - 
traukiant iš darbo; kaip pensijos, bonus už ilgą ištarna - 
vimą, susidėjęs sirgimo fondas.tr panašiai.

6. Galite turėti RRSP planus keliuose bankuose, kilnoti 
iš vieno banko į kitą arba turėti kelius planus tame pačia
me banke.PRIMENAME MIELIEMS PRENUMERATORIAMS .KAD PASITIKRINTU 

AR SUSIMOKĖJĘ PRENUMERATAt UZ ŠIUOS METUS - "HL“

DR. J. M ALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS *

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

Tel. Bus.: 866—8235
Namu : 761 — 4675

Dr Philip Stulginski
D.D.S.

Dantų gydytojas — chirurgas 

8606 Centralo, coin corner 45e ave. 
suite 209. 364-4658 

Tel: 364-4658

7. Galima dėti sumas savo vardu, vyras į žmonos arba 
žmona į vyro planą. Tai priklauso nuo uždarbio ir ateities 
planų. Toks dėjimas naudingas tuo, kad bus galima pasida
linti pajamas ateityje ir sumažinti mokesčius.

Pav. .įdėjus į žmonos planą, ji galės po dviejų metų tą 
sumą išimti ir vyrui nereikės mokėti mokesčių.

8. RRSP planas banke turi atskirą $60.000 valstybės 
garantiją.

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nve 9 o.
Šeštadieniai*: >i * • 9 o. m.
Sekmadieniai'* : n v o 10 e.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS

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

10 p . m.
i 9: 30 p. m. 
t k i 9 : 30 p . ni.

KAIP GREITAI SUTAUPOS RRSP PLANE AUGA
Pav. .investuojant po $1OOO kiekvienų metų pradžioje 

ir leidžiant procentams ant procentų augti, gautųsi sekan-, 
tys rezultatai:
taupymo 

metų skaičius

Dr. A. S POPIERAITIS
B.A. M.D. C..'t M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (el

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

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
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.L.B., B.C.L.

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

Residence: 366—6245

NOTARAI

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

Tel: (514 ) 871-1430

8 psl.

unami procentai

8
8% 10%

6,336 6,524 6,716
■ 15,646 16,560. 17,531
29,324 32,003 34,950
49,423 55,765 63,002
78,954 92,324 108,182

122,346 148,575 180,943
186,102 236,125 298,127

11%

MOKA UZ:
CERTIFIKATUS: iMIN. $ 1,000.00

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

1 METŲ..........................
180-364 D........ ....... .
120 -179 D. ..v........
30-119 D. u..

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS
UŽ $20,000 IRDAUGIAU

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS:
SPECI ALIOS .J............ 7.25%
SU DRAUDIMU ........ 7. %

KASDIENINĖS .................... .  6.75%

10.5 %

10.25% 
9.75% 

% 
%

9.5
9.

DUODA 
PASKOLAS:

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 

PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 

IKI $ 10.000 
ČEKIU SĄSKAITOS ... 5%

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

1475 De Seve
Pirm. Antr. Tree........ .,9:00 - 3:00
Ketvirtadieniais..........12:00-8:00
Penktadieniais ......... .,10:00—6:00

KASOS VALANDOS 
3907 A Rosemont

4:00-8:00 
■2:00 — 6:00

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

"MtacriLCe 'Ka/zto*

Kailiu Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakei stas į : 288-9646

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

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A —. . aesC
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel:

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.

6,913 
18,561 
38,190 
71,265 

126,999 
220,913 
379,164

5 
10 
15 
20 
25 
30 
35
Jeigu dar turėtumėte klausimų- kreipkitės į LITĄ.

___  ________ LITO Ved ėjas

I '_ H \J T I PORTRAITS
D UI n T I PASSEPORTe COMMERCIAL 
r Fl Lt I U Į MARIAGE* WEDDINGS 

STUDIOF 2540 rue SHERBROOKE. E.

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

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

APDRAUSTAS

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

Telefonas : 721-9496

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

JONAS IR COTE
5]59 De Maisoneuve West, 
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

■ GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBĖ e GYVYBĖ 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 Namų 3 76 -378 1

Albertos NORKELIONAS, B'.A. CSf., I.B.

Komercinio. privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n tū r ą v e j. kj a JL.ų.2.L^A?-Q'-.,

F i j
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