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SAVAITINIAI ĮVYKIAI

PRAILGO KALĖJIMO DIENOS 
Prailgo kalėjimo dienos, 
O laisvė, tėvynė,namai. 
Ten baltos pavasario ievos, 
Ten rožės po sesių langais.

NUSIŽIŪRĖJO į OUEBEC’Ą
Kaikurie investatoriai 

Hong Konge, pasirašius su
tartį tarp Britanijos ir Kini
jos, kad Hong Kongas pereis 
Kinijos žinion 1997 m. , jau 
pradėjo planuoti savo išsi - 
kraustymą ir turto perkėli
mą.

Pernai 83 Hong Kongo in- 
vestoriai su 66 mil. kapitalo 
gavo vizas imigruoti į Que - 
bec,ą. Tuo tarpu 1983 m. to
kių vizų buvo išduota tik 19 .

Jeigu imigracijos minis- 
teris Gerald Godin yra tei
sus, tai šiais metais Hong 
Kongo investacijos padidės 
50%.

Hong Kongo investatoriai 
kalba angliškai, bet min. Go
din pasitiki, kad jie visi mo- 

-kysis prancūzų kalbos. Kol 
kas statistika rodo, kad imi
grantų iš Hong Kongo nema
žas procentas po 3-jų metų 
išvyksta kitur iš Quebec, o 
provincijos. Min. Godin įsi
tikinęs,, kad Hong Kongo in - 
vestoriai su malonumu mo
kysis prancūzų kalbos.

Gedimino kalnas žiema . 
C

(I š Sibiro )

V MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS

V-TOJO MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO
H U MANITARINIŲ-SOCIALINIŲ MOKSLŲ. 
SESIJŲ PIRMININKAI YRA:

DAR KARTĄ PLANUOJAMA 
TAIKA

kaip specialus diplomatinis 
pasiuntinys jau keliems pre
zidentams. Jis moka 15 kal
bų. Sutiko pakeisti buvusią 
ambasadorę Jean Kirkpat
rick, kuri iš tų pareigų nuta
rė pasitraukti.

Iš Jordąno pranešama, kad 
bendromis pastangomis su 
Palestinos išlaisvinimo or
ganizacija, sudarytas taikos 
planas Viduriniuose Rytuose 

Nutarimas buvo oficialiai 
paskelbtas, praėjus 48 va
landom po slaptų Yasser A - 
rafato ir Izraelio atstovųpa- 
sikalbėjimų, sakoma su Iz - 
raelio vyriausybės pritarimu

Detalės neskelbiamos,tik 
pranešama, kad sutarta dėl 
formulės "sukurtam bendram 
Jordano - Palestinos judėji
mui išspręsti Palestinos 
klausimui".

Kalbama, kad jeigu Egip
to vyriausybė prisidėtų prie 
šios iniciatyvos, tai laimėtų 
Saudi Arabijos, Irako ir ki
tų arabų kraštų, įskaitant 
Syrijos paramą.

Tuniso žinių agentūra 
tvirtina, jog Arafatas buvo 
slaptai susitikęs su Izraelio 
Kneseto- parlamento- na
riais, pritariant, kad ir neno
romis, Izraelio min. p-kui 
Shimon Perez. Laikantis Iz
raelio įstatymo- susitikti su 
priešu yra kriminalinis nu
sikaltimas.

Izraelis pradėjo išgabenti 
iŠ pietinio Lebanono savo 
sandėlius ir kitus mažesnius 
įrengimus. Kariniai daliniai 
tačiau dar pasilieka, laukda
mi atskiro vyriausybės įsa
kymo.

» PENKI Sovietų karo laivai 
dalyvauja manevruose kartu 
su Kubos laivais Kubos van
denyse.

JAV žvalgybos laivai stebi 
jų flotilę.

o NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
vyriausybė nesutiko leisti 
JAV karo laivams apsilan
kyti jos uostuose numaty
tiems manevrams. Darbo 
partijos vyriausybė yra dar 
anksčiau pareiškusi,kad lai
vai, varomi branduoline e- 
nergija arba turį branduoli- 
nių ginklų į uostus nebus į- 
leidžiami.

ŽENEVOJE VEDAMOS 
DERYBOS DĖL AFGANU

Tarpininkaujant Jungti
nėms Tautoms, vedami pasi
tarimai tarp Pakistano ir 
sovietų remiamo Afganista
no režimo.

NAUJAS JT AMBASADORIUS
Naujasis JAV ambasado

rius Jungtinių Tautų organi
zacijai paskirtas gen. Ver -

Naujas derybų ciklas pra
sidėjo vasario 13 d. JT plane 
numatomas sovietų kariuo - 
menės dalinis atitraukimas 
per 18 mėnesių. Per tą lai - 
ką būtų įsipareigota sustab
dyti užsienio paramą parti
zanams ir pradėtų sugrįžti 
3 milijonai afganų, pabėgu
sių į Pakistaną. Maskva 
šitokiam planui pritaria (o, 
stebuklas!), tačiau nieko ne
nori girdėti apie "afganų 
liaudies laisvo apsisprendi
mo teisę"(joks stebuklas...).

Šiais metais JAV nutarė 
paskirti 250 mil. dol. pagal-

non Walters. Jis tarnavo bą sukilėliams afganams.

Mes žinome iš praktikos, 
kad dalinis sovietų kariuo - 
menės pasitraukimas nega
rantuoja gyventojams sau - 
gumo, nei tvarkos, nei tei
sėtumo.

Taip pat labai gerai žino
me, kas lauktų sugrįžtan- 
čiųjų iš Pakistano pabėgėlių: 
Karamanlio-sovietų mario
netės- režimas nebūtų pa
keistas. . .

DEBESĖLI AI VIRŠ OTTAWOS
New Brunswick, o min. p- 

kas Richard Hatfield, žino
mas ir iki dabar daugelį 
kartų užgirtas dėl savo iš
skirtinų administracinių ga
bumų, nemaloniai susikomp
romitavo. Pirmą kartą pra
eitų metų spalio mėn. 26 d. , 
kuomet buvo rasta 35 gra
mai marijuanos jo lagamine 
Britanijos Karalienės vizito 
metu, kur palydovų tarpe ir 
jis yra buvęs. Teismas jį iš
teisino, nes lagaminas buvo 
ne visą laiką R. Hatfield, o 
rankose ir nebuvo galima į- 
rodyti, kad ne pašalinis as
muo tą žolelę jam įdėjo. Tuo 
labiau,kad vienas žurnalistas 
paskelbė dar prieš oficialų 
šio įvykio pranešimą, kad 
marijuana buvo rasta min. p- 
ko lagamine.

Netrukus po šios bylos,3 
Fredericton, o miesto stu
dentai viešai pareiškė,kad 
R. Hatfield juos "vaišinęs" 
kokainu ir marijuana, pasi
kvietęs pas save. Ir po šio 
pakartotino susikompromi
tavimo R. Hatfield atsisako 
kalbėti ir paneigti ar patvir
tinti savo nedovanotiną min. 
pirmininko poste esant, el
gesį. Atsižvelgiant į šias 
aplinkybes- jis pasirinkimo 
neturi, o tik pasitraukti iš 
ministerių kabineto.

Kitą debesėlį užtraukė gy-
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Simpoziumas vyks 1985 m. LAPKRIČIO mėn. 27-30 
dienomis , JAUNIMO CENTRE, 5620 South Claremont 
Ave. , CHICAGO, IL. 60636.

sostinė Canberra, kur vyko Lietuviu Dienos 1984 tn P abaigoje ir 1985 m. pradžioje. 
Lietuvių Dienos pavyko labai gerai, 

jamų.
GYVYBINIAI SVARBU 
IŠLAIKYTI MIŠKUS

Jungtinių Tautų Maisto 
ir Žemės Ūkio Agentūra par 
skelbė atsišaukimą į vi
są pasaulį, ragindama sau
goti pasaulio" miškus.

Chemikalai ir tarša, bei 
neplaningas kirtimas naiki
na girias Š. Amerikoje ir 
Europoje. Kasmet pranyksta 
net 27 milijonai akrų pasau
lio miškų. Tad šie metai yra 
paskelbti miškų me
tais. ‘

Partijbs pirminin-

atsistatydino, nes
laikraštyje "The

Australijos 

nybos minister!s Robert Co
ats, ilgą laiką buvęs parla
mente ir vienu metu Kana
dos Progresyviųjų Konser
vatorių 
kas.

Jis.
Ottawos
Citizen" buvo paskelbta, kad 
praeitų metų gruodžio mėn. 
pabaigoje, jis nuvyko į, V. 
Vokietiją su 2 vyr. padėjė
jais ir lankėsi Lahro mies
to naktiniame klube, pagar
sėjusiame nuogomis šokėjo
mis, prostitutėmis ir porno 
filmomis. Su viena šokėjų jis 
kalbėjosi apie valandą laiko. 
Opozicijai, iškėlus,kad tai 
gali sudaryti neabejotiną
krašto saugumo riziką, min.

Coats atsistatydino iš savo 
pareigų. Jis lieka vienu Par
lamento atstovų, išrinktu 
Nova Scotia provincijoje. 
R. Coats ir Kanados min. 
pirmininkas Brian Mul - 
roney užtikrino, kad jo
kia -prasme Kanadai nebu
vo padaryta žala.
GERA ŽINIA

Ottawoje min. p-kas
Brian Mulroney ir Newfound- 
lando provincijos premjeras 
Brian Peckford pasirašė su
sitarimą, pavadintą Atlantic 
Accord. Provincija gauna iš 
federalinės vyriausybės 225 
mil. dolerių paramą vystyti 
pakrančių alyvos,produkci -

Agentūros raporte sako
ma, kad miškų naikinimas

ją ir gerą dalį iš būsimų pa skatina plėstis dykumoms .

1

1

Hieghts.IL


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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MININT 67 METU SUKAKTI
VASARIO 16 DP STOVYKLOSE

1945 - 49 didžioji dauguma išvietintųjų lietuvių DP gy
veno Vokietijos stovyklose.

Susibūrimas į stovyklas daugiau ar mažiau buvo pa
diktuotas poliarinių sąlygų. Pasibaigus karui, vokiečiai 
rado apie milijoną išvietintųjų, kurie nenorėjo grįžti į 
sovietų okupuotas gimtines. Ir aprūpinimo ir emigraci - 
jos atžvilgiu UNRRA ir vėliau IRO organizacijoms buvo 
patogiausia iš vie tintuosius apgyvendinti stovyklose.

Vargingos buvo tos stovyklos, vargingos buvo ir 
materialinės sąlygos. Bet išvietintiesiems buvo leista 
organizuoti kultūrinį gyvenimą, kuo lietuviai plačiai pasi
naudojo. Įsisteigė mokyklos, gimnazijos, teatrai, leista 
net keletas savaitinių laikraščių, kurių turiningų straips
nių pavydėtų ir nevienas dabartinis laikraštis.

Organizavimasis kiekvienoje . stovykloje buvo sava - 
rankiškas, nes tokios buvo UNRRRA ir IRO sąlygos. Bei 
lietuviškos stovyklos jungėsi į bendrąją Lietuvių Tremti
nių Bendruomenę ir 1946-47 metais buvo bene kultūrinio 
gyvenimo aukščiausias lygis. Stipresnė imigracija prasi
dėjo .1.948-49 metais ir nykstant stovykloms, nyko mo - 
kyklos, spauda, organizacijų, meno vienetai. .

Šalia spausdiname Lietuvių Tremtinių Bendruome
nės Valdybos atsišaukimą 1948 m. VASARIO 16-tos pro
ga - kada buvo 30-fcos metinės nuo mūsų nepriklausomy
bės atkūrimo.

Įdomu po sekančių 37 metų paskaityti tada išreikštas 
mintis, kai jau buvo prasidėjęs naujas išvietintųjų lie
tuvių gyvenimo laikotarpis - imigracija pastoviam Įsi - 
kūrimui. Atsišaukimas buvo atspausdintas 1948 .1. 14 d. 
Augsburge leidžiamame savaitraštyje "Žiburiai”.

J. V. D.

KUO IŠEIVIJOS JAUNUOLIS GALI 
BŪTI LIETUVAI NAUDINGAS

(VENEZUELOS VLADO VENCKAUS VARDO JAUNIMO 
RAŠINIŲ KONKURSE I-ą VIETĄ LAIMĖJĘS STRAIPSNIS)

Išeivijos lietuvių jaunimo veikla anksčiau buvo pagrįs
ta ideologinėmis organizacijomis, tautiniais šokiais ir dai
nomis, lietuvių kalbos ir papročių mokymusi. Vyresnieji 
pasakodavo jaunuoliams—ėms,kad jie vieną dieną turės 
perimti Lietuvos laisvinimo darbą ir stengėsi juose įžieb
ti meilę savo tautai ir neapykantą priešui. Tačiau protėvių 
žemės ir jos priešų sąvoka buvo labai miglota, neaiški jau
nųjų mintyse. Lituanistinėje mokykloje jie girdėdavo apie 
tolimą tėvų šalį, apie pilis ir Geležinį Vilką; knygose jie 
matydavo rūpintojėlius, senoviškas trobeles, skaisčias mer 
gėlės su ilgomis kasomis. Tai buvo kažkoks romantiškas 
sugrįžimas į praeitį, į praeitį, kuri mažai teturėjo bendra 
su kasdieniniais pasauliniais Įvykiais. Gyvenamojo krašto 
televizija, radijas ir spauda retai net ir tepaminėdavo Lie
tuvos vardą, o pačių lietuvių politinės organizacijos jau - 
nimui buvo bereikšmės. Jaunimas žinojo, kad šokti ir dai
nuoti yra smagu, kad mokytis lietuvių gramatikos yra kan
čia; o visa kita buvo ar nesuprantama, ar neįdomu.

Per paskutinį dešimtmetį ši padėtis gerokai pasikeitė. 
Su Romo Kalantos susideginimu, Simo Kudirkos šuoliu į 
laisvę, porgrindžio spaudos pasirodymu, Lietuvos vardas 
staiga pasklido po pasaulio žinias. Solženycino bei kitų Ry
tų Europos disidentų kalbos ir raštai, o taij^ pat ir lenko 
popiežiaus išrinkimas, atskleidė laisviems Vakarų kraš - 
tams totalitarizmo vaizdą Sovietų Sąjungoje. Išeivijos lie - 
tuvių jaunimas susidūrė su gyvąja, moderniąja Lietuva, su 
jos žmonių kova už Žmogaus Teises. Tas realybės vaiz - 
das pasidarė dar konkretesnis,kai jaunimas pradėjo vis 
didesniais skaičiais pats lankytis Lietuvoje,© taip pat ir 
kalbėtis su naujaisiais Lietuvos emigrantais ir disiden
tais. Jaunesniųjų išeivijos mokslininkų didesnis objektyvu
mas padėjo jaunimui žiūrėti į Lietuvą ne kaip į miglotą 
pasakų karalystę, bet kaip Į dabartyje egzistuojančią šalį , 
kuri su visu pasauliu dalinasi dvidešimtojo amžiaus lai - 
mėjimais ir vargais.

Susipažinęs su tikresniu Lietuvos vaizdu, jaunimas 
turi ir realistiškiau galvoti apie savo naudą tėvynei. Jei iš
eivijos lietuviams neįmanoma apsiginklavusiems žygiuoti 
prieš tėvynės okupantą, tai jiems tiek pat neįmanoma pa
keisti Lietuvos padėties tautinių šokių ir dainų mokėjimu. 
Liaudies menas ir papročiai žinoma turi savo vietą, tačiau 
2 psl.

DR. V. KUDIRKA

Lietuviui Tremtiriidil
Švenčiame naujųjų laikų lietuvių tautos reikšmingiausią įvykį trisdešim
ties metų Nepriklausomos Lietuvos, mūsų brangios Tėvynės, sukaktuves. 
Dar gerai prisimename, kaip mūsų tauta, niekinta ir naikinta pavergėjų, 
mūsų kovotojų pasiryžimo ir aukų dėka, nusikratė svetimo jungo ir įžengė 
po šimtmečio priespaudos į laisvųjų tautų eiles, tapo tautų bendruomenės 
pilnateisiu nariu. Mes žinome, kad laisvą, iškovojo mūsų tautos ryžtingos 
dukros ir sūnūs, su pasiaukojimu kovodami protu ir ginklu. Šiandien len
kiame prieš juos galvas ir kartu Įsipareigojame sekti jų pėdomis.
Mus likimas išbloškė iš mylimo tėvų krašto. Esame klajokliai, benamiai, o 
mūsų tėvynėje likusieji broliai ir sesės tapo raudonojo imperializmo ver-' 
gaiš — jie persekiojami, tremiami ir žudomi. Nors mūsų dalia sunki ir 
dangus tamsus, mums nusiminti nėra pagrindo. Tikra, kad pasaulio galybės 
mums padarytos skriaudos nesankcionuoja. Lietuvos okupacija nėra ir ne
bus pripažinta. Jau pasaulio forumas ir nesužalota sąžinė atidarė ausis 
mūsų šauksmui. Mūsų pasiuntiniai, sutartinai su aukščiausiais politiniais 
organais, visiaip stengiasi mūsų laisvės klausimą išjudinti. Jų pastangos 
jau davė vaisių, ir nors ir lėtu žingsniu, artėjame į tikslą — Tėvynės iš
laisvinimą.
Šių mūsų tautai ir valstybei taip reikšmingų sukaktuvių proga, LTB Vyr. 
Komitetas, bendruomenės rinktas reprezentantas, kreipiasi į bendruome
nės organus, padalinius ir narius ir dėkoja visiems tremtiniams ir tautie
čiams Vokietijoje ir visuose pasaulio kraštuose už darbą ir pasiaukojimą, 
besirūpinant Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos interesais. Nenuleiskime 
rankų! Mes esame kariai laisvės kovoje; mes norime ir turime tą kovą 
laimėti. Toje kovoje turime būti vieningi, jai skirti visas jėgas, nesigailėti 
didžiausių aukų.
Mūsų tautiečiams, atsisveikinantiems su mūsų bendruomene ir įsikurian- 
tiems kituose kraštuose, linkime ir prašome su savimi vežtis tvirtą viltį 
šviesios Lietuvos ateities, o taip pat tvirtą pasiryžimą garbingai atstovauti 
savo tautai ir valstybei. Kiekvienas tautietis svetimame krašte yra savo 
krašto ir tautos reprezentantas, nes iš jo elgimosi kiti vertina mus visus. 
Kas nenori būti savo tautos kenkėjas, tas visur ir visuomet atsimins, kad 
jis, būdamas mūsų bendros laisvės kovos dalyvis, turi garbingai atlikti sa
vo pareigas. j
Mes kreipiamės į visus išsklaidytus bendruomenės narius ir prašome nie
kad nenutraukti ryšių su lietuvių bįndruomene. Nepamirškite, kad Tėvynei 
kiekvienas tautos sūnus ir dukra yra ir bus reikalingi.
Savo čia gyvenantiems likimo brolams ir sesėms linkime nepabūgti visų 
nemalonumų ir vargų, išlikti patvariems ir nepamesti vilties. Sunkus gyve
nimas ir nenormalios sąlygos stumi# mus į neviltį. Atsiminkime, kad esame 
nelaimėn patekusio laivo įgula’ ir; Kad greičiau išsigelbėsime, jei būsime 
ramūs, patvarūs ir drausmingi. Riliiuokimės ir susiklausykime! Kiekvienas 
sąžiningai atlikime savo pareigas ir remkime bendruomenės organų darbą. 
Būkime budrūs, nes mūsų priešas ir nesnaudžia. Jo agentai stengiasi ardyti 
mūsų vieningumą ir mus diskredituoti pasaulio akyse. Kas pasiduoda jų 
viliojimams, pasitarnauja priešui ir negali būti laikomas mūsų kovos ben
druomenės nariu.
Savo Tėvynėje vargstančius brolius ir seses, kurie negali švęsti šių njums 
brangių sukaktuvių, su skaudančia širdimi užjaučiame ir tvirtai tikime, kad 
pasaulis išklausys jų šauksmą ir išlaisvins iš bolševikinės vergijos.
Susikaupkime! Melskime Viešpatį, kad teiktų mums jėgos ir patvarumo vi
siems bandymams pakelti, mūsų tautos žūtbūtinei kovai laimėti ir laimingai 
grįžti į šventą mūsų tėvų žemę — Laisvą Lietuvą!
Hanau, 1948 m. Vasario mėn. XXX-tų Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvių dieną. LTB Vyriausiasis Komitetas.
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės
Vyriausias Komitetas

jaunimas turi suprasti išeivijos reikšmę daug platesne 
prasme. Lietuva yra praradusi laisvą balsą. Išeivijos lie
tuviai atstovauja tam laisvam balsui. Taigi, ant jų krenta 
nepaprastai didelė atsakomybė savo tautai. Kuo stiprės - 
nis tas balsas, tuo daugiau jis gali paveikti pasaulio opini
ją ir išlaikyti dvasinė, moralinį ramstį ar užnugarį tiems, 
kurie kovoja už savo teises Lietuvoje. To balso nutylėji - 
mas suduotų sunkų smūgį Lietuvos žmonėms; tai būtų lyg 
ir nugaros atsukimas į jų viltis ir siekius.

Taigi, išeivijos jaunuolis,kuris nori būti naudingas 
savo tėvynei, turi pirmiausia rūpintis,kad išeivija būtų 
stipri ir vieninga, ir tada prisidėti prie tų praktiškų dar - 
bų, kuriuos tokia išeivija galėtų vykdyti. Deja, toks už
davinys darosi vis sunkesnis. Nors išeivijos jaunimas pra
deda jausti stipresnį ryšį su dabartine Lietuva, tuo pačiu 
laiku rodosi visokie reiškiniai, pastojantys kelią jam vie - 
ningai veikti. Priauganti karta’jau žymiai silpniau kalba 
ir rašo lietuviškai, vis mažiau skaito lietuvių spaudos. 
Asimiliacija Į gyvenamojo krašto kultūrą vis didėja, jau - 
nos lietuvių šeimos visur išsisklaidė dėl ekonominių, pro- 
fesnių priežasčių. Materialixmas dažnai pergali idealus; 
pasiaukojimas yra pasidaręs nepopuliarus. Išeivijos jau
nuolis žinoma negali nugalėti tų visų kliūčių, bet jis gali 
jis gali vis dėlto mėginti įvairiais būdais suvienyti jauną
ją išeivijos kartą ir padaryti ją daugiau sąmoningą.

Tam tikslui pasiekti jaunuolis turi būti informuotas 
ir informuojąs, t. y. jis turi pats apsišviesti apie Lietu
vos ir lietuvių reikalus, o taip pat dalintis tomis žiniomis, 
kuo plačiau jas skelisti savo bendraamžiams. Kuo geriau 
jaunimas supras istorinę, politinę Lietuvos padėtį, kuo dau
giau jis bus pasisėmęs kietų faktų ir žinių, tuo lengviau ir 
inteligentiškiau jis galės iškelti Lietuvos bylą savo krašto 
valdžiai, Įtakingiems asmenims,ir kt. Kadangi paprastam 
žmogui neįmanoma viską pačiam susekti, jaunimas gali* 
per suvažiavimus, susirinkimus, seminarus dalintis savo 
žiniomis. Nemažai išeivijos jaunuolių yra baigę istorinius 
ar politinius mokslus; kiti per bendruomeninę veiklą yra 
susidarę kontaktų ir pažinčių valdžios įstaigose; kai kurie 
jau pradeda domėtis ir skaityti Lietuvos pogrindžio spau
dą; neretai pasitaiko proga išgirsti naujųjų Lietuvos emi
grantų paskaitas. Nors ne kiekvienasišeivijos jaunuolis

LIETUVOS HIMNAS
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gali būti istorijos ar politinių teisių žinovas, tačiau jis ga
li bent tiek pasiinformuoti, kad turėtų realistišką suprati
mą tų pasaulinių įvykių ir reiškinių, kurie remia Lietuvos 
padėtį.

Sugretinimas Lietuvos padėties su, pa vyzdžiui,pasauly
je iškilusiu Žmogaus Teisių klausimu gal būt ir pritrauk
tų tuos lietuvius, kurie yra atitolę nuo lietuvybės, o taip 
pat ir mišrių šeimų narius. Lietuvybės išlaikymas gali bū
ti jiems pristatytas ne kaip siauras,neturintis nieko bend
ro su gyvenamuoju kraštu reikalas,bet kaip proga pasisa
kyti už visai žmonijai bendrus laisvės ir taikos principus. 
Kadangi lietuvių jau ir taip nedaug yra,parama kuo dides
nio skaičiaus žmonių būtų pageidautina. Tuo pačiu jauni - 
mas kaip tik turėtų daugiau rūpintis Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos praplėtimu ir jos veikla. Sąjunga supažin
dina jaunus žmones su bendruomenine veikla, sujungia juos 
su viso pasaulio lietuvių jaunimu, atskleidžia jų bendrus 
rūpesčius ir problemas, sudaro jaunimui sąlygas vienigai 
dirbti.

Nors reikalinga įtraukti masę, tačiau be tinkamų va - 
dovų ta masė greitai iširtų. Lietuvių jaunimas, kuris jau 
yra užsiangažavęs, turi pažvelgti į save, suprasti kokie jo 
gabumai ir palinkimai, ir naudoti tuos gabumus išeivijos 
gerovei. Tie, kurie neblogai moka lietuviškai, turėtų išla
vinti sayo kalbą tiek, kad galėtų aktyviai prisidėti prie lie
tuvių spaudos,© taip pat ir prie kalbos dėstymo kitiems . 
Sunkirbūtų išeivijai išsilaikyti, jei ji visai nesusikalbėtų 
su Lietuvos žmonėmis, su kitų kraštų jaunimu, jei nebe
galėtų paskaityti lietuviškos knygos. Tie, kurie moka or
ganizuoti ar vadovauti, turėtų pašvęsti šiek tiek laiko vi - 
suomeniniam darbui. Žinoma, ne visas jaunimas gali būti 
lygiai aktyvus ir veiklus. Tačiau kiekvienas, kuris nori iš
laikyti stiprią, susipratusią išeiviją, turi būti pasiruošęs 
pagal savo sugebėjimus atiduoti laiko ir energijos. Prak - 
tiška veikla yra neįmanoma be tam tikro idealo,įsitikini
mo, pasiaukojimo.

Atsižvelgęs į išeivijos stovį ir rūpindamasis, kad jos 
balsas liktų stiprus, efektyvus, jaunuolis gali kreipti dėme
sį į geriausius būdus tą balsą išnaudoti pačios Lietuvos
naudai. Kaip buvo anksčiau minėta, tie būdai turėtų būti 
realistiški, pritaikyti šių dienų tikrovei. Mokėdamas kraš
to kalbą geriau negu tėvai, jaunimas gali sklandžiai Išdės
tyti ir komentuoti lietuvių reikalus spaudoje, mokytai pa
sikalbėti su krašto pareigūnais. Organizuotas laiškų ra - 
šymas, pavyzdžiui, paprastai susilaukia atgarsio jei būna 
pakankamai rašančių. Antra vertus, nereikėtų apsigauti , 
pasikviečiant visokius pareigūnus Į Vasario 16-tos ar kitus 
minėjimus. Tokie politikieriai ateina,pasako kelis gražius 
žodelius, ir vėl išeina. Verčiau jaunimui kreiptis į atatin
kamus valdžios departamentus su kruopščiai paruoštais 
dokumentais ir pagrįstais įrodymais Žmogaus Teisių pa
žeidimo, nesilaikymo Helsinkio sutarties,ir pan. Jauni - 
mas gali prisidėti prie jau egzistuojančių tarptautinių, gy
venamo krašto ar lietuvių komitetų, kurie tais reikalais 
rūpinasi. Jaunimas taip pat gali prisidėti prie Lietuvos 
pogrindžio spaudos vertimo ir platinimo savame krašte.

Kitas konkretus darbas, kuriuo gali užsiimti bet koks 
išeivijos jaunuolis, - tai yra Lietuvos kalinių šelpimas . 
Tai būtų kartu ir moralinė ir materialinė parama kovojan
tiems už politines ir religines teises. Pasiruošęs atlik
ti visus šiuos praktiškus darbus, jaunimas neturėtų už - 
miršti ir kitų pavergtų tautų atstovų. Lietuvos padėtis nė
ra būdinga tik jai - kenčia ir kitos tautos. Išeivijos lietu - 
vių jaunimas turėtų glaudžiai dirbti su kitos kilmės jau - 
nimu, nes didesni skaičiai daro didesnę įtaką.

Pagaliau, jaunimas gali daug ką pasiekti nuvažiavęs 
į Lietuvą, lankydamas gimines, draugus. Atvykęs iš Vaka
rų, jis kaip tik turėtų pajausti tą savo rolę kaip laisvas bal
sas.

Realistiškai žiūrint, išeivijos jaunimas negali "išlais
vinti" Lietuvos, tačiau išlaikydamas stiprę, vieningą išei 
vijos balsą ir pilnai pasinaudodamas savo laisve tą balsą 
naudoti, jis gali paveikti viešąją pasaulio opiniją ir tuo bū
du šiek tiek palengvinti dabartinę Lietuvos padėtį ar bent 
atkreipti Į jądaug didesnį dėmesį. PELĖ 13* A

(Šiuo slapyvardžiu buvo pasirašiusi laimėtoja, 
Kanados lietuvaitė iš Toronto,^Kristina PAREŠTYTĖ)
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KLASIŲ KOVOS BURBULAI

Verta susipažinti su čia dedamomis parėdymų ištrau
komis bei ’’kultūrinio" darbo programomis. Su pastangomis 
dirbtinai išpūsti "klasių kovų:" mitus,lyg muilo burbulus 
"ikitarybiniame " laikotarpyje nepriklausomos Lietuvos 
gyvenime. Patetiška, kai reikia tokiomis priemonėmis sa
ve teisinti. Būtų geriau bent tylėti ir neterorizuoti berei
kalingai gyventojų kuriant ir užkraunant priverstinus me
lus. Ar tai vis dar Maskva neturi ko kito veikti ir taip 
dabai kišasi ,ar saviškiai tebejieško nesibaigiančių "nuo
pelnų"??? Sovietiško-rusiškojo stiliaus "klasių kovos" 
lietuviams yra ne prie Širdies,ir niekada nebuvo. Liaudis 
savo gyvenimą pagerino ir tebegerina nebūtinai niekinda
ma, terorizuodama, apiplėšdama, išnaudodama kitus , ar 
pasinešusi į klastojimus istorinių faktų, ar dar kaip ki
taip. Čia ir yra lietuvių stiprybė.

iŠ NUTARIMO Nr. 6 (1977 m. SAUSIO 24 )
Nutarimas svarstytas ir priimtas LTSR Kultūros ministe
rijos kolegijoje.

. .. Muziejų eksponatai dar nepakankamai atspindi va
dovaujantį partijos vaidmenį, socialistinį lenktyniavimą už 
partijos iškeltų uždavinių įgyvendinimą, tarybinės demo - 
kr at i jos vystymąsi, partijos užsienio ir vidaus politiką , 
lenininę nacionalinę politiką, bendranacionalinio liaudies 
gerbūvio kėlimą. Įrengiant naująją LTSR : revoliucinio 
muziejaus ekspoziciją, nebuvo pakankamai skirta dėmesio 
parodyti sąlygoms, kurios nulėmė tarybinės liaudies per
gales D. Tėvynės kare. Šis trūkumas būdingas ir kai ku
rių kitų muziejų ekspozicijoms.

. . . Dar nepatenkinta muziejų poreikių kadrų būklė - 
dalis darbuotojų neturi aukšto išsilavinimo, per mažai 
dėmesio skiriama kadrų parinkimui, jų dalykinės bei po
litinės kvalifikacijos kėlimui ir mokymui.

... Ne visų muziejų ikitarybinio laikotarpio ekpona- 
tuose pakankamai išryškintas klasinis požiūris į visuome
nės vystymąsi; ne visur giliai atskleidžiamas liaudies 
masių vaidmuo istorijoje ir reakcinės bažnyčios vaidmuo, 
buržuaziniai socialiniai - ekonominiai santykiai, klasių ko
vos šaknys ir priežastys.

Lietuvos TSR Kultūros ministerija, vykdant LKP 
CK Biuro nutarimą, "Dėl respublikos muziejų vaidmens" 
nutaria:

. . . 1978 m. peržiūrėti ir pertvarkyti ikitarybinio lai
kotarpio ekspozicijas, atskleisti liaudies masių vaidmenį 
istorijoje bei kovą prieš ' išnaudojimą, ryškiau atspindėti 
reakcinį bažnyčios vaidmenį istorijoje ir mokslo kovą 
prieš religiją.

. .. Įpareigoti Muziejų ir kultūros apsaugos v-bą;kad- 
rų skyrius, kultūros skyrius ir muziejus užtikrinti kvali - 
fikuotų darbuotojų dalykinės ir politinės kvalifikacijos kė
limu ir mokymu.

Parengė G. D.

LAIŠKAS REDAKCIJAI '
"Nepriklausoma Lietuva" buvo paskyrusi net tris nu

merius Norman Mailer, io įspūdžiams iš Maskvos, tilpu - 
siems lietuvių skaitęmame "The Gazette dienraštyje, at
spausdinti. Mailer, io sapaliojimai apie tikėjimo laisvę , 
apie nusikaltimų nepažįstančias Maskvos gatves, apie ta
rybinio gyvenimo panašumus į JAV buitį, vis dėl to turi po
veikį į čionykštį skaitytoją. (Tiesa,kur ne kur redakcija 
įterpdavo trumputį komentarėlį, o straipsnio pabaigoje pa
sitenkino tokia pastaba:" Ko gi norėt, Maileri s išbuyo vos 
12 dienų SSSR". Sakytume, taurus lietuviškas atlaidumas) . 
Reporteris pabuvojo trumpai,bet kas jam leidžia tada da
ryti visokias paikas išvadas ?

Tuo metu,kai buvo spausdinamas tas vertimas, pa - 
puolė į rankas Nathalie Petrowski knyga Notes de la šalie 
de redaction, kurioje aprašomas nedėkingas žurnalisto 
darbas. Ir ką gi - joje buvo autorės įspūdžių žiupsnelis iš 
kelionės į Maskvą. Žinoma,Petrowski nepretenduoja į ra
šytojas. Pažįstama (ir kartais nepakenčiama) ji vien "Le 
Devoir" skaitytojams savo kandžiom spektaklių recenzi - 
jom. Antrajai neteko ( gaila) lankytis Lietuvoje. O tačiau 
jos įspūdžiai spalvingi. Ir k e r t a s i su Mailerio apra
šymais.

Kadangi nemaža išeivių yra lankęsi gražuolėj Mask - 
voj, ašaroję Lenino mauzoliejuje ir svaigę iš džiaugsmo 
Bolšoj balete, manyčiau, kad redakcija neatsisakys patal
pinti šių Petrowski reportažo fragmentų. Palyginimo dėlei, 
taip sakant. A, Ž.

Nathalie Petrowski

Pravažiuojant pro Maskvą
Sugrūsti kaip sardinės, ar veikiau kaip kaviaro kiau - 

šinėliai,apšviečiami blausios šviesos per ištisas vargin
gas skridimo valandas, skrendantys į Maskvą vakariečiai 
keleiviai negali netgi rasti prieglobsčio alkoholyje. Dide
liuose Aerofloto kriokiančiuose lėktuvuose, kurie grįžta 
namo, neparduodami jokie alkoholiniai gėrimai. Jokios ir 
muzikos, jokių filmų, netgi propagandinių.

Jokie kapitono pranešimai nepertraukia motorų ūže
sio. Vien tik sibiriokiškos stambių stiuvardesių, vienmarš
kinių, su priejuostėmis šypsenos primena jums,kad jūs ne
trukus atsidursite kitame pasaulyje ir kad toji savijauta , 
jog esate svetimybėje, bus tobula.
............Aerodromas pastatytas iš marmuro ir stiklo, bus 
pirmuoju simboliu iš visos eilės tokių simbolių, kurie iš
didžiai rodomi ir kurie nusėja turisto garbės kelią(voie 
royale). Rusai, aš tai greitai supratau, mėgsta viską, kas 
stambu, impozantiška. Jie nelinkę paprastuman bei kuklu
mam Jiems lygiai taip pat patinka masyvi architektūra , 
kaip kad rūpestingai išglaistyta uniforma. Uniforma yra 
neabejotinai populiariausia ikona Sovietų Sąjungoje.
........... Eismas gatvėse yra stiprus ir sunku kvėpuoti oru , 
užterštu tūkstančių senų dizeiinių gramėzdų, kuriuos 
maskviečiai vairuoja lyg patrakę.
1985.11.14

I?LIETUVOS TSR KULTŪROS MINISTERIJOS NUTARIMŲ

IŠ NUTARIMO Nr.pl (VILNIUS, 1978 m. BIRŽELIO 13 d.)
Kolegija pažymi, kad ministerija kartu su kultūros ir 

meno įstaigomis atlieka nemažą darbą, plėsdamos kultūri
nius ryšius su užsienio šalimis, aktyviai naudoja šiuos ry
šius socializmo pasiekimų, daugianacionalinės tarybinės 
kultūros propagandai užsienyje.

Direktyvinių organų nurodymu, visi respublikos me - 
no kolektyvai gali išvykti koncertuoti į užsienio šalis tik 
su LRS R Kultūros ministerijos patvirtintomis koncertų 
programomis.

Tačiau kolegija pažymi, kad kultūriniuose ryšiuose su 
užsienio šalimis yra neišnaudotų rezervų.

Silpnai analizuojami, gastrolių rezultatai ir efektyvu
mas, neskiriama reikiamo dėmesio specialių teminių kon
certų programų sudarymui, nepilnai išnaudojamos užsie
nio šalių masinės informacijos priemonės propagandi
niams ir informaciniams tikslams„ ..

LTSR Kultūros ministerijos kolegija nutaria :
1.4. Derinti darbą, parenkant grupių bei kolektyvų va 

dovus, didinti jų atsakomybę už gastrolių bei išvykų 
užsienį organizavimą, informacinių-propagandinių prie
monių planų vykdymą.

2.1. Griežtai kontroliuoti, kad nė vienas kolektyvas ir 
atlikėjas neišvyktų Į užsienį su neperklausyta ir nepatvir
tinta koncertine programa . g

2.2. Pareikalauti, kad atasakaitos apie buvojimą už - 
sienyje būtų pateikiamos ne vėliau, kaip po IO dienų nuo 
grįžimo.

3. Ministerijos Įstaigoms ir organizacijoms apie už
sienio kolektyvų, delegacijų bei pavienių asmenų atvykimą 
į respubliką informuoti Kultūros ministeriją ne vėliau kaip 
prieš dvi savaites. Užsieniečių buvojimo respublikoje 
programas derinti su atitinkama valdyba /skyriumi/ ir 
du programų egzempliorius pateikti kadrų skyriui.

4. Šio nutarimo vykdymą kontroliuoti kadrų skyriaus 
viršininko pavaduotojui užseinio reikalams drg. J. Lupši- 
cui.
Kolegijos pirmininkas-LTSR Kultūros ministras

J. Bielinis

Sunki buvo mūsų valstybės gyvenimo pradžia. Mat tuo 
laiku, per visą XII-tąjį šimtmetį lietuvius ėmė smarkiai 
puldinėti kaimynai iš pietų pusės: lenkai ir rusai. Nuo tų 
puolimų ypač skaudčiai nukentėdavo lietuvių giminės -prū
sai ir jotvingiai.

Turtingas jų kraštas po šitokių dažnų nesibaigiančių 
karų ištuštėjo; laukai dažniau stovėjo nedirbti, gyvento  jai 
žuvo kovos lauke ar šimtais ir tūkstančiais baigė savo gy
venimą nuvaryti į nelaisvę. Pagaliau lenkai nukariavo jų 
žemę, gyventojus pavergė ir išvaikė, atsivedė žmonių iš 
savo krašto. Jotvingių kraštas vėliau imtas vadinti Pa - 
lenke.

(V. Daugirdaitė-SrJbgienė "Lietuvos Istorija")

........... Važiuoti požeminiu-taX tikras žygdarbis. Vos per
žengęs pagrindinio įėjimo slėnkstį svečias, apsuptas pana
šių į jį žmonių niekada nesibaigiančioje spūstyje, paneria 
didingu šuoliu kelias mylias skradžiai žemę. Jis atsiduria 
ant judomųjų laiptų, kurie tokie ilgi ir taip statmenai eina, 
kad jam dingojasi, jog leidžiamas stačiai pragaran. Gale 
tunelio juos pasitinka erdvi platforma, kurią puošia gražūs 
senoviški kandeliabrai - caristinės puošnybės liekana. 
........... Į apkvaitusį svečią žvelgia nykūs ir niūrūs veidai. 
Linkusi įtikti gidė vėliau paaiškins, kad rusai nesišypso 
svetimšaliams, nes tuo jie save perdaug įpareigotų. Iš tik
rųjų, veikiai imi įsitikinti, jog rusai chroniškai nepasitiki 
svetimšaliais, nesvarbu artai vakariečiai kapitalistai, ar 
Marso gyventojai. Priešingi kitoms planetos tautoms, ei
linis sovietinis žmogus nekalba angliškai. Kai aš paklau
siau eismą tvarkančio policininko, kur yra Kremlius, jis 
pažvelgė į mane su tokia išraiška, tarsi aš būčiau klausi
nėj ęs apie Oratoire Saint-Joseph.
...........Kiekvieną dieną apytikriai 9000 žmonių praslenka 
pro perdaug gerai užkonservuotus Lenino palaikus. Esama 
kalbų, kad Mme Tussaud buvus atėjus talkon Spalio revo - 
liucijos vadui, bet kalbėti apie vaškinį Leniną, lygiai kaip 
apie Brežnevo ligą, yra tabu.
...........Kremlius atrodo didingai ir - nuviliančiai. Vaizduo
tę uždega jo gigantiškumas ir kariška išvaizda. Bet tuo 
pačiu metu norisi tarti sau :P'Štai ir viskas. Tik tiek. " 
Aukščiausios Tarybos deputatai, atrodytų, su tuo sutiktų. 
Jie žirgsnoja per Raudonąją Aikštę, tartum pereitų Rue St. 
Catherine, skubėdami, nes nėra laiko, nes lynoja, trokšda
mi pradingti Kremliaus krautuvių- prekių rojaus- galeri
jose.
...... Šen bei ten aptinki tyliai susibūriavusius žmones 
prie prekystalių, kur pardavinėjamos visokios plastikinės 
"fintikliuškos"- menkniekiai, arba regi nesibaigiančias 
eiles prie batų krautuvių. Gidai aiškina mums, kad eilės 
nejudančios iš vietos todėl, kad krautuvėse esama tiek pa
sirinkimo, kad žmonėms esą sunku apsispręsti. Drąsėles
nės gidės tačiau pripažįsta, kad sovietiniai gaminiai nėra 
pirmos rūšies ir kad žmonės stovi eilėse pirktis gaminių, 
importuotų iš kitų Rytų bloko kraštų.
...........Po teatro spektaklio,po operos, baleto, koncerto(bi- 
lietų kaina neviršija $3,-),po užkandėlio su kaviaru ir 
stiklu šampano arba vodkos su vaisių prieskoniu, kuriuos 
pardavinėja paskutiniame teatro aukšte ir kuriuos sutašai 
stačias grūstyje, kiekvienam belieka eiti namo. Maskvoje 
nėra ko jieškoti naktinio gyvenimo. Tai gryna iliuzija. Ba
rai, kavinės, diskotekos uždaromos 23 valandą. Lieka at
sargoje vien viešbučiai,kuriuose vodka kainuoja tris kart 
brangiau; ją geri klausydamas rusiškos pseudo-rock 
muzikos, nes jau seniai rusai atsižadėjo savo balalaikų. 
...........Išilgai Kremliaus sienų kaukši Raudonosios Aikš
tės grindiniu sargybinių batai, primindami keleiviams, kad 
jie toli nuo savo namų. Kad čia jie yra svieto gale. "

(Le Devoir, 1982 gegužės mėn. 7 d.)

Kanados Lietuviu Fondas
NAUJI NARIAI IR /NAŠAI :

1131. Mergaičių Dainos Vienetas "Ramunėlės" Ottawoje
Ottawoje.........  100, -

1132. Savickas Balys................................................... ' 100, -
1133. Klubas "Kirvis"...........................  200,-
1134. Bagdono Petro atminimui.............................. 120,-
1135. Bernotas Antanas ir Marta.......................... 100, -
1136. Pakarna Ignas...................................... ... 100, -
1137. Jotautas Jonas . ................................................. 100,-
1138. Noreikos Felikso atm......................................... 100,-
1139. Rimkus Aleksas................................................. 100,-
1140. Tikuišis Vytautas................................................. . 100, -
1141. Vitkus Bronius ir Aldona.................................. 100,-
1142. Žymantas Pranas ir Marija................................. 100, -
1143. Š. P...............................    . . .................................. 100, -
1144. Batura Danutė................... ..................................... 100, -
1145. Batura Kazimieras..................................................100,-
1146. Babeckas Petras ir Agota .....(.................. 100,-
1147. Gaputis Andrius................................................  100,-
1148. Piečaitis Vincas ir Silvija.............................. 100, -
1149. Montrealio Skaučių Tuntas "Neringa" .... 100, -
1150. Miliuso J. atminimui.....................................  . 955,05
1151. Toronto Lietuvių-Skautų Tuntas "Rambynas" 100,-
1152. Jakimavičienė Ona............................................. 100, -
1153. Zubrickų Benedikto ir Benediktos atm. . .. 200,-
1154. Masįo Antano atminimui............................. . . 500,-
1155. Stravinskas Edis ............................................. ... 100, -
1156. Grinius Marius................... ... ............................. 200,-
1157. Žukausko Petro atm........................ ......................150,-
1158. Montrealio Skautų Tuntas "Geležinis Vilkas" 100,-
1159. Prisikėlimo Parapijos Sporto Kl. "Aušra"... 100, -

Pradiniai Įnaša i:
po $ 50, - Boguslauskas E. ,Heikys Edvardas, Dūda Ro - 
mas, Jonelis Pranas, Kasperavičius Feliksas; $40,- 
Liauba Petras; $30, - Opanavičienė Uršulė;po $20,-Bonč- 
kus Silvestras, Bielskis Vincas, Valantiejus Jonas; po $10, -

, Birštonas Jonas, Laucius Antanas, Svirplys Antanas; $5,- 
Mitalas Alg.

Įnašus Papildė:
10. Mockus. Zigmas ir Liudvika .... iki $ 170Q-
23. K. L. B. Ottawa Apylinkė.................................... 7700, -
72. Lukošius Kostas ................................................. 400,-
73. Kojelaičiai Aleksas ir Teodora..................... 53747',-
77. TALKA Hamiltono Liet. Kredito Koop. .. 2100,-

277. Karosas Jurgis...................... .......................... 140,-
289. Suima Vladas,dr.................. ; ............... 1700,-
348. Strikaitis J. V. K................ 125,-
354. Vitkunas Jonas................................................. 3100, -
380. Treigio Sergijaus atm.........................  754,-
608. Latauskas Petras....................................................1100,-
692. Bačėnas Vincas.............................. - ... 300,-
766. Toronto Lietuvių Namai . .................................. 4300,-
794. Zatorskiai Edvardas ir Sofija................... 5100, -

Sveikindami ir džiaugdamiesi naujais ir įnašus papil
džiusiais nariais, ypatingai sveikiname naują K. L. F. įga
liotinį Juozą (pavardės prašė neskelbti),kuris Wasaga 
Beach, Stayner ir Collingwood apylinkėje vienu kartu at - 
siuntė IO naujų narių ir tiek pat pradinius įnašus padariu
sių. Sveikiname ir dėkojame.

Kad sukrautume kapitalą mūsų TĖVYNEI atstatyti, o 
čia išlaikyti lietuvybę - laukiame vis naujų narių įsijun - 
giant į K. L. Fondo tikslus ir veiklą. K. L. F.

• GALVOS NETEKĘS, KEPURĖS VERKIA.
• EINA PER MARIAS, VANDENS IEŠKODAMA^.
• DŽIAUGIASI KAIP PELĖ, SU KATE SUSITIKUSI

(Lietuvių patarlės ir priežodžiai )
gudai ir mes

Ypatingai savotiškai pasireiškė Lietuvos ir lietuvių tau
tos istorijoje gudai, arba baltarusiai. Rytų slavai, kaip ru
sai ir ukrainiečiai istorijos lapuose anksčiau už lietuvius 
pasirodę, bet nesudarę bendros savo valstybės, gudai anks
ti pateko didžiųjų Lietuvos kunigaikščių valdžion, kuri nuo 
totorių jungo juos apsaugojo, nevaržė jų gyvenimo ir nors 
Lietuvos valdovai nebuvo krikščionys,nepersekiojo rytinės 
gudų krikščionybės.

Palikdami rusėnams.tad ir gudams, jų žemėse aptik
tą tvarką, lietuviai ne tik neprimetė jiems savo kalbos, bet 
ir susisiekdavo su jais jųjų kalba. Gudai jau turėjo bažnytl 
ninku raštiją cerkvine kalba. Toji kalba buvo slaviškoji 
bulgarų kalba, kuria kiti slavai, tad ir gudai, nekalbėjo. Vė
liau, valstybės reikalams, Lietuvos valdovai ėmė naudotis 
ta rašytine kalba, kuri buvo, laikui bėgant, papildoma žmo
nių šnekama kalba, kuri ir virto oficialia teismų ir doku - 
mentų rašto kalba. (M. Biržiška )

APIE BALTIJA,
Baltijos jūra jau žinoma senovės romėnams. Jie at - 

vykdavo į jos pakrantes pasirinkti gintaro, nes jo daugiau
sia randama ant jos krantų. Gintaras buvo laikomas labai 
brangiu akmeniu ir nešiojamas kartu su auksiniais karo
liais.

Šiandieninis gintaras susidarė iš. Europos šiaurės va
karuose augusių spygliuočių miškų. Baltijos gintaras ski
riasi nuo kitų tuo,kad savyje turi daug"sukcininės rūgšties. 
Pasaulyje jis labiausiai žinomas,nes Pabaltyje daugiau - 
šiai jo randama.

Baltijos jūra atsirado prieš 13-10 tūkstančių metų, 
traukiantis ledynui į šiaurę. Žvejai joje kasmet sugauna 
apie septynlus Šimtus tūkstančių tonų žuvies. Joje žuvų 
rūšių labai daug, nes mažas vandens sūrumas leidžia gy
venti ir gėlojo vandens žuvims.

Baltija kasmet sehsta- mokslininkai pastebėjo, kad di
dėja jos užteršimas ir dabar bandoma jį sumažinti, bet pa
sekmės dar labai mažos. (Kalendorius "Nida")
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ATSIŲSTA PAMINĖTU

MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS - LITHUANIAN 
VISIONARY PAINTER. Aleksis Rannit. Yale University . 
1984 by Lithuanian Library Press, Inc. Bibliography, De
sign, Selection and Arrangement of Reproductions by Ka
zys Varnelis. Editorial Assistant:Nijolė Gražulienė. Tech
nical Editor: Petras Aleksa. 184 psi. .kietais viršeliais su 
aplanku.

ILGAI LAUKTA MONOGRAFIJA ANGLU KALBOJE 
apie M. K. ČIURLIONIO DAILĘ išėjo iš spaudos .

Tekstas parašytas žinomo kritiko, meno istoriko,čiur- 
lionisto ALEKSIO .RANNITO. Jo dėka,šiais pokario dešimt
mečiais, Čiurlionio vardas tapo tikrai globalinis. A. Ran- 
nito studijos ir straipsniai įvairiomis kalbomis meno lei
diniuose išjudino susidomėjimą Čiurlionio kūryba. Ir šian
dien, jeigu kitataučių meno leidiniuose užtinkame minint 
Čiurlionį, tai šaltiniuose dažniausiai nurodomas Rannitas.

Ši^je monografijoje autorius savo kaleųdariume Čiur
lionį sugretina su jo tolaikiniais pasaulinio masto bendra
minčiais, rodydamas momentinį skerspjūvį, kas tuomet dė- 
josi pasaulyje, kai Čiurlionis kūrė. . . Tačiau pagrindinę 
knygos dalį užima Rannito ekspertiškas Čiurlionio dailės 
nagrinėjimas visuose aspektuose vakarietišku įžvalgumu.

Ši Aleksio Rannito monografija MIKALOJUS KONSTAN
TINAS ČIURLIONIS , LITHUANIAN VISIONARY PAINTER

TIKROJI LIETUVA
KNYGA, AIŠKINANTI LIETUVOS ŽEMĖLAPI

1. Atspausdihta nepaprasta knyga TIKROJI LIETUVA 
aiškinanti Lietuvos žemėlapį. Knygos parengimas truko 
daug metų. Knyga yra didelio formato - 11x8,5 inčų arba 
28x22 centimetrų, kietais viršeliais, puikiame popieriuje, 
yra 79-ių senų Lietuvos ir Pabaltijo žemėlapių atspaudai 
ir dar 172 iliustracijos. Kaina $ 20, - ir $2, - persiunti- 
mas.

2. Lietuvos žemėlapis. Mastelis 1:1. OOO. OOO. Šio 
žemėlapio aiškinimai TIKROJI LIETUVA. Parengė Algir
das Gustaitis. $12',-

3. 1595 metų Lietuvos žemėlapis, su aiškinimais. $6, -
4. 1749 metų Lietuvos žemėlapis, su aiškinimais. $7, -
5. 14-ka Lietuvos miestų herbų. Kiekvienas ant at - 

skiro lapo. $3, -
Aiškinimai lietuvių kalba. Spausdinta juoda-balta. Iš

leido žinomos lietuvių organizacijos.
Užsakymus amerikietiškais doleriais siųsti leidinių 

platintojui: S. BERNATAVIČIUS, 1513 South 48th Court , 
ČICERO, Illinois 60650, USA.

LIETUVIAI MENININKAI . KURIE GYVENATE QUEBEC’O 
PROVINCIJOJE, ATKREIPKITE DĖMESĮ I ŠI SKELBIMAI 
JIS GALI BŪTI JUMS NAUDINGAS . “ " ° M. K. Čiurlionio Piramidžių sonata

yra visų jo čiurlioninių akademinių pastangų vaisius. Gi
lus, o daugelyje vietų ir visai naujas monografijos auto - 
riaus žvilgsnis į Čiurlionio dailę šį leidinį padaro tikrai 
išskirtiniu. Ypač, kai daugiau negu pusę knygos užima spal
votos ir nespalvotos Čiurlionio paveikslų nuotraukos. Kny
gos gale talpinama rinktinė bibliografija. Leidinys visais 
atžvilgiais yra akademinis, reprezentacinis ir dovaninis.

184 puslapių knyga, kietais viršeliais su laminuotu 
spalvotu aplanku, 8-1/2" x 11" formato. Nominalinė knygos 
kaina 25 dol.'
Prenumeratoriams -20 dol ir 2 dol. persiuntimas.
( Galima ir patiems atsiimti).

Užpildę žemiau pridėtą atkarpą, siųskite nu
rodytu adresu. Čekį rašyti :LITHUANIAN LIBRARY PRESf 
Inc vardu. Už Jūsų talką iš anksto dėkojame.

Leidėjai

J. Bajoriūnailt-

Tout— 
art 
du monde 
1985.____

Atiįimėius atitinkamą langelį, šią atkarpą siųsti: 

LITHUANIAN LIBRARY PRESS. Inc., 
3001 West 59th Street 

CHICAGO IL 60629

Siuntėjo 
vardas ir 
pavardė

Adresas

Kultūrinių Bendruomeniy ir Imigracijos Ministerija skelbia konkursą^

TOUT L’ART DU MONDE 1985 (PASAULIO MENAS 1985 ) 
meno kūriniu įsigijimui programos rėmuose. Kreipiamasi Į 

kultūriniu bendruomenių menininkus, kurie yra gimį ne Kanadoje 

ir kuriy gimtoji kalba yra ne prancūzu, bet kurie gyvena 

Quebec’e. Tapyba, skulptūra, nuotraukos, grafika, taip pat ir 

mišrios technikos kūriniai priimami Į konkursu.

REGISTRACIJA
Menininkai, norintieji dalyvauti Konkurse, privalo užpildyti 

anketą. Ja, galima gauti Kultūrinių. Bendruomenių, Imigracijos 

Ministerijoje, 355 de la rue Mc Gili , Montrealyje arba 

skambinti: Tel. 873-3280 Konkurso atstovui, arba
apylinkės Communication — Quebec įstaigą.k reip i anti s Į savo

Šiuo užsisakau Jūsų išleistą 
MIKALOJUS KONSTANTINAS

Aleksio Rannito knygą-
ČIURLIONIS, LITHUANIAN VISIONARY PAINTER

DATA
R egi straci jo s ir 

n e vėl i au , kaip

□ Siunčiu čekį
□ Siųskite knygą su sąskaita

atitinkami dokumentai turi

1985 m. kovo 11d.

HCommunautėsculturelles 
et Immigration

pasiekti Ministerija

ta Užgavėnių naktį ...U *
Užgavėnės yra įjungtos į mūsų gyvenimą, kad prieš 

pasninkus; galėtumėm kaip reikia pasistiprinti. Žinoma ,' 
ir nepraleidi tos progos. Po sočios vakarienės, būtinas 
ir stikliukas, kuris ir virškinimui padeda ir nuotaiką pa
kelia .

Man Dievas davė labai puikią žmonelę, bet tik vieną 
dalyką užmiršo: taip jau ją sutvarkė, kad to stipresnio gė
rimėlio ji iš tolo bijo, ypač jei jos vyrelis įsigeidžia 
gerklės dulkes nuplauti. Per kurį laiką ir visi namai su 
gyvu ir negyvu inventorium, prie jos prisitaikę, kartu 
protestuoja. Bandai, pritrūkęs ‘ kantrybės, prieš šventes 
ar užgavėnes, kokį "šlakelį" slaptai į namus įgabenti. Bet 
kur tau į. Vos spėjus per duris įeiti, visi langai apraso
ja. Netikėsi’. Katinas, paprastai ramiausiai žmonos prie
žiūroje gulėjęs, pradeda, kaip kariamas rėkti. Šuo, ro
dos, visai žmoniškas, staugdamas pradeda katinui pritar
ti, o jau per tą orkestrą išgirsti ir žmonelės įsakomą bal
selį:

- Na, vyreli, greičiau nešk tą brudą laukan. Matai, 
ką nekalti gyvulėliai tau sako.

Nieko nelaukęs ir leki laukan nuo to nežmoniško kon
certo. Išnešęs,tą bonkutę, kur nors užslepi, negi lau - 
kan pilsi, pinigus sumokėjęs. Išėjęs , nenori taip jau be 
mūšio pasiduoti, ir pamažu, aplinkiniu keliu, nutrauki į 
artimesnę karčemėlę. Ten jau žinai.. . Padavėjos su 
dviejų inčų sijonėliais tave pasitinka. Į tas kojytes tie - 
šiai nežiūri. Nepatogu, bet vistiek matai, ir bematant, 
gėrimui pakalnė atsiranda. Vyriškai, vis po dvigubas 
užsisakai. Iš pradžių visas pasaulis nušvinta. Jausmai 
su kūnu pakyla ligi baltų debesėlių. Tampi turtingas, jau 
nas ir visai laimingas ’. Žinoma, labai neilgam. Kiek pa
laukus, tie trumpi sijonėliai pradeda blukti, vaizdai dvi
gubėja ir, tuo pačiu, žmonelės rūstus veidelis ryškėja. 
Pamatai, kad nors ir malonu čia, vis tik ne namai. Lyg
svarą pametęs, aplinkiniais keliais grįžti į namelius. 
Vengdamas žmonelės, namelių ir gyvulėlių tylutėliai į- 
smunki į rūsį, dar dėl drąsos, paslėptą "šlakelį" ap
žiūri . Bežiūrėdamas, neapsikentęs ir paragauni. Vė
liau pradedi pats sau skųstis nepasisekusiu gyvenimu. Ban 
dei toje šešių-devynių kloterijoje laimėti, milijonierium 
pasidaryti, Dievo prašai sustatyti numerėlius, bet jis ne
padeda. Dar po kelių gurkšnelių, nebebijai ir velnių pa
galbos paprašyti. Kad taip milijonus laimėjus, ir štai , 
žmonelės ir kitų biedniokų visai nebežiūrėti

Gal kad užgavėnes, šast ir prisistato šaukiamas vel
nias, pirštu baksnodamas į tavo petį'

- ]Ko norėjai, mirtingasai? - gana švelniai paklausia. 
Pamatai, kad jau ne juokas. Greitai apžiūri kryželį ant
4 psl.

krūtinės; nors išdrebi, bet stengiesi neparodyti.
- Kas esi ir ko nori? Čia mano namai ’. - visas jė

gas sukaupęs , išrėži.
- Tikrai, tie mietingieji visai sugedo ’. Čia tave šau

kia, čia vėl išsigina. Matai kas esu, - parodė, pakėlęs 
ilgą, su trimis užšukiroais, uodegą.

- Didelis čia daiktas - atkirtau. Mano žmona gali ir 
man , dar gražesnę prisiūti.’.

Drebu ir kalbu. Ką kita darysi, lengvai nepasiduodu.
- Tau žmonelė greičiau barzdą prisius,, bet ne uode

gą. Tikrai, tie mirtingieji daug silpnybių turi. Kad ir šį 
vakarą pastebėjau: žiūri, seilę varvindamas į tų mergič - 
kų sijonėlius, o dar geresnę pagundą turi namuose. Vel
niškai galvojant, visai nesuprantama.

- Taigi, dar kartą kryželį palietęs, palikau kiek drą
sesnis, - penkiasdešimt metų su savo žmonele išgyvenau, 
o taip aukštai jos nuogų kojyčių nebuvau matęs.

- Tu manęs, o aš tavęs, matyti , nesuprasime. Sa
kyk, ko norėjai, nes laiko neturiu, žinai, kad Užgavėnių 
vakaras.

- Sunku jums pasitikėti.; Jei nebūčiau turėjęs kryže
lio ant kaklo J jau būtum nudobęs, o mano vargšę sielą
į pragarą nujojęs.

- Senas metodas, seniai jo nebe naudojame. Tai buvo 
prie konservatyvinės pragaro valdžios. Prie liberalų - fi
zinės jėgos visai nevartojame. Kai kuriais, sakykim, 
kaip tavo , atvejais, tik pagęlbstime. Kaip manai, kas 
iš tavęs būtų likę, jei nuo stataus Lauryno upės kranto ne
būtume su draugu Pinčiuku tavęs namų link pasukę? .Kaž
kokią arija apie raudoną mėnulį betraukdamas, buvai sta
čiai į upę beeinąs ’.

- Palauk, - jau visai įsidrąsinęs paklausiau, - tai 
reiškia, yra teisingas posakis: "girtam ir velnias padeda"

- Taip, visai teisingas. Sakiau, kad laikai pasikeitė 
ir po jokias balas ar liūnus nebetampome. Viena, kad 
girtuokliai labai daug bėdos ir pragare pridaro. Taip pa
tikimai , moka‘meluot, kad ir*tuos jaunesnius velniukus , 
pijonierius, prikalba, ir jie leidžia jiems išsivaryti na
minės, o tada, kai jau katilus perkaitina, visa derva iš 
jų išbėga ir dar kitokių nešvarių darbų pridaro. Nebenori
me jų ; Dėl to ir saugome, kad nereikėtų su jais bėdos 
turėti.

- Bet to baisaus metodo, vėles verdančioje dervoje 
kankinti, vistiek neatsisakėte.

- Seniai tas užmiršta. Ta smala liko tik dekoracijai ir 
bendram pragaro apšildymui. Naudojame naują metodą, 
pavadintą "Aidų tęsinys". Sakykim, nusikaltai svetimo
teryste, ir neatgailavai, su ta nuodėme pas mus atėjai . 
Bausmei atlikti turi tą patį nusikaltimą vis pakartoti 
su keliomis moterimis po aštuonias valandas į parą. Ir 
tu žinotum, karščiausias mergininkas verkia ir maldauja, 

kad nors dienelę be jų paliktų. Tas pat ir su kitomis 
bausmėmis. Tuo Ir darbo jėgas sutaupome, nes po kom - 
piuterių : atsiradimo, mažai tarnybų pragare lika . Ant
ra vertus, unijos irgi visokių reikalavimų stato. Priedui, 
neramiam pasauliui esant, daug gerų prityrusių velnių 
išsiuntinėja į komandiruotes. Ir dabar dar negrįžo keli 
iš bolševikų diktatoriaus laidotuvių, kiti jau kuris laikas 
darbuojasi Lebanone. Va, dabar ir pats , kaip patrakęs 
šaukei mus. Manėme, kad tikrai kas rimto, o jis čia 
tik nori tuos milijonus pasiimti’.

- Kelinti metai , kaip perku tuos loterijos bilietus, 
bet didžiosios sumos taip ir nelaimiu.

- Mesk, ir daugiau nepirk, tikrai laimėsi - nusijuo
kė stambusis velnias.

- Matau, kad pats iš tų žmoniškų velnių. Pasakyk 
man, kur išmokai lietuviškai kalbėti? - draugiškai paklau
siau.

- Lietuvoje, kur kitur. Kai kūs bėgote nuo bolševikų, 
didelė dalis ir mūsiškių išbėgome. Velniai, ko - 
kie jie bebūtų, negali pernešti bolševikų diktatūros. Mes 
turime moralę, nusikaltėlį atvedame prie Viešpaties 
su tikrais, o ne klastotais įrodymais. Bolševikams duok 
tik žmogų, o kaltę kiekvienam iš jų suras. Prisipažin
siu , kvailai atrodo. Sako, kad Dievo nėra, o kaip ■ idio
tai , su juo kariauja. Jei priešo nėra, kaip 'gi su juo ga
li kariauti? Bedieviai mums irgi nedraugai. Kartu ei
name su tikinčiaisiais ir su sava tauta.

- Na, o kaip su darbais? Air didelė pas jus bedarbė? 
-staigiai paklausiau.

Bedarbės, pas mus, taip pat kaip ir pas bolševikus , 
nėra. Darbų milijonai, tik menkas užmokestis. Mokama 
tik degalais, reiškia beržo toešies gabalais, o jau iš jų 
daromas kuras skraidymui ir bendram susisiekimui. Jį 
naudojame^ir maistui. Mums Visagalio skirtas bausmės 
metodas. Štai, nebetoli ir dvylika, greitai turime būti 
namuose. Būk geras, ir daugiau tokiu nevykusiu reikalu 
mūsų nevargink’.

Antras velniukas nieko nekalbėjo, matyti buvo vietinis 
Staiga žaibiniai signalai pradėjo iš jų ragelių sklisti, ma
tyti, įsijungė motorus. Neužilgo ir mėlyna liepsnelė per 
jų užpakalius pasirodė ir, sukaukus motorams, per lubas 
kaip bematant išlėkė. Tikrai, daug jėgos turi ta paprasta 
beržų tošelė. Pasigirdo ir silpni žmonos žingsneliai. 
Kad nutolinti audrą, apsimečiau miegančiu. Geriau iš - 
klausyti barnius rytojaus dieną, kai bus švaresnė galva. 
Tikra bus PelenųDiena. Ne tik pelenai, bet ir žmonelės 
skaudūs žodeliai tau plikę taršys.

Tikrai, kartais ir žmoniškų velnių atsiranda.
Žmona, mane apkamšiusi, kad nesušalčiau , nu

šlepsėjo į viršų, o aš giliai užmigau.
Dobilas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS padanges mielos
fll SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS |R VAIKAIČIAIS VIENA 
graŽiausiil ir senjausu^kalb^ !__

• Lietuvos Dailės Muzieju
je atidaryta 
Tule ikio 
to tapybos darbų paroda.

Le o na r do 
mažo forma-

Juose vaizduoja gimtosios 
Žemaitijos kaimų motyvus, 
nuotaikas.

AR PASKAITAI , SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 
PASAKĄ? JOSE RASI IR GROŽIO IR JUMORO IR IŠMINTIES i

KReM
VE/DROD2/M

Ii
Antano Baranausko klėtelė

POETO ANTANO BARANAUSKO 
GIMIMO SUKAKTIS

Šiais metais sausio 17. d. 
suėjo 150 metų nuo vysku
po, įžymaus lietuvių prieš- 
aušrinio laikotarpio poeto 
Antano Baranausko gimimo.

Jo poetinis palikimas ne
gausus, bet labai vertingas 
ir reikšmingas mūsų litera - 
tūros istorijoje: lyrinė poe
ma "Anykščių Šilelis", cik
las "Kelionė Petaburkan", 
"Giesmininko pasikalbėji
mas su Lietuva", keletas ei
lėraščių Įvairiomis temo
mis, Jceleta giesmių, dainų .

"Anykščių Šilelis" davė 
pradžią lietuvių gamtinei 
poezijai, tuo išreikšdama gi
lų,.lietuviams labai charakte
ringą kontaktą su gamta. Pir
mą kartą "Anykščių Šilelis" 
buvo atspausdintas L. Ivins-

| kio Kalendoriuje 1860-6hm.
Šiuo metu "Anykščių Ši - 

lelis'1 yra išverstas į anglų, 
japonę, vokiečių, latvių, rusų, 
ukrainiečių, lenkų kalbas.

A. Baranausko eilėraščiai 
"Dainų Dainelė" ir "Ko gi 
skaudžia man širdelę”, iš
reiškia 1863 m. sukilimo 
nuotaikas ir paplito liaudyje 
dainų pavidale su iki 50-čia 
varijantų.

Buvo jis ir kalbininkas, 
susirašinėjo su Vakarų Eu
ropos kalbininkais. Pedago
gas. Matematikos mėgėjas.

Jis, kartu su F. Kuršaičiu 
sudarė lietuvių k. rašybą, re
miantis garsų kilmės prin
cipu.Taip pat padėjo pagrin
dus dialektų tyrimams, suda
rydamas pirmąją lietuvių 
kalbos tarmių klasifikaciją. 
Ja remiasi ir dabar naujau - 
šieji tarmininkai.

Sausio 1O d. Lietuvos

apsaugota gaubtu .

re susirinko rašytojai, kul
tūros darbuotojai ir kaip 
pabrėžiama vietinėje,spau
doje- atsakingi partiniai ir 
tarybiniai’ darbuotojai.

Minėjime dalyvavo ir 
Ukrainos rašytojas, "Anykš- 
čiųšilelio"vertėjas į ukrai
niečių kalbą D. Belousas.

Gimtuose Anykščiuose iš
kilmės vyko sausio 18 d. , 
Kultūros Namuose. Poeto 
klėtelė, kurioje jis rašė sa
vo "Anykščių Šilelį", stovi A- 
nykščiuose, ant kalvos, apsau
gota nuo gamtos elementų 
gaubtu.
• RIETAVE baigta Įrengti 
stambi asfalto- betono ga
mykla, kuri aprūpins me - 
džiagomis kelių tiesėjus.

• KELMĖJE atidaryta nauja 
autobusų stotis, kuri per die
ną aptarnauja 180 kursuojan
čių autobusų. Įrengta kelei - 
viams laukimo salė, poilsio 
kambariai vairuotojams.

REKONSTRUOTAS KAUNO 
TEATRAS

Naują Kauno Teatro per - 
tvarkymą paruošė specialis
tų grupė,kuriai vadovavo vy
riausias projekto architek
tas Kęstutis Žalnierius. Pa
stato vaizdingumas nenuken
tėjo, nes paliktas fasadas ir 
salės išvaizda. Sumodernin - 
ta scena, pertvarkyti fojė ir 
rūbinės bei visos techninės 
tarnybos įrenginiai.
• ŽALGIRIS- sporto mėgėjų 
draugija, už nuopelnus kūno 
kultūrai gavo Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos prezidiu- 
mp garbės raštą.

ELEKTRONINĖS MUZIKOS 
VAKARAS

’’Mes norime ir turėti sk ani au si a p y rag a.ir ji suvalgyti

• Rekonstruotame Kauno ’ 
muzikiniame teatre premje- komp. I. Kalmanio operetė 
rai buvo pasirinkta vengrų "Grafaitė Marica".

Vinjetės
PALIKAU ASARAS LI ET U V C J E

Perskaičius p. Armonienės(Palik'ašaras Maskvoj), abi 
p. Rūkienės knygas apie Sibiro vargus,p. Garbačiauskienės 
"T. Ž" "Bėgu iš miškų", iškilo manyje irgi prisiminimai 
iš jaunystės dienų Lietuvoje. Gaila man visų tų žmonių,ku
ri e buvo ištremti.

Iš mūsų kaimo ištrėmė buvusią mano mokytoją su vy- 
ru(jos vyras buvo šaulių vadas). Karo metu teko būti Aukš
taitijoje. Pripuolamai patekau į savo buvusios mokytojos 
tėviškę. Kalbėjau su jos mama ir seserimi. Man pasida - 
rė labai graudu, kai pamačiau senutę išverktomis akimis. 
Dar iš mūsų kaimo ištrėmė viršaitį su žmona. Už ką?Kųo 
jie buvo nusikaltę? Gaila, būvo geri žmonės. Pagal mūsų 
senų žmonių pasakymą-"Dievas baudžia ir nekaltus, kartu 
su kaltaisiais". Taip matyt, buvo ir pas mus.

Nepriklausomybės laikais ir mūsų brangiojoje Lietu
vėlėje ne visiems stogai buvo blynais dengti. Savo laiku ū- 
kininko vaikai neturėjo tetaps bendrauti su samdiniais, o 
miesto poniukams buvo negarbė bendrauti su liaudimi. Kas 
gyveno kaime- tas buvo žagrės brolis arba mužikas. Ne - 
žinau kodėl,bet mumyse labai saldžiai buvo prilipusi tokia 
lenkiška "ponybė". Labai gaila, kad tas išskyrimas turtin
gesnių nuo beturčių į mūsų kraštą buvo atnešęs daug nea - 
pykantos ir net keršto. Jeigu nebūtų buvę tokio aštraus 
skirstymo tarpe savųjų, aš nemanau, kad tas komunizmas 
būtų buvęs toks žiaurus, nebūtų tiek daug nekaltų žmonių 
nukentėję. Iš kur, atvykęs azijatas, rusas galėjo žinoti, kas 
mes buvome, ką mes dirbome? Ir savi išdavinėjo savus. 
Kristus turėjo tiktai dvylika mokinių, o vienas atsirado Ju- 
došius. O mūsų buvo trys su puse milijono. Tai ir judošių 
atsirado daugiau negu vienas. Be to, mielai talkininkavo 
kitataučiai, ypač izraelitai komunistai. Izraelitai dabar ieš
ko tų, kurie talkininkavo vokiečiams jų naikinime. Keista , 
kodėl mes neieškom tų, kurie rusų okupacijos laikais tai - 
kininkavo lietuvių naikinime ? Mes džiaugiamės dabar ir 
visur skelbiame, jeigu ką mūsiškių pakvietė į Baltuosius 
Rūmus kavos. . . Kodėl mūsų veiksniai nekelia klausimo , 
kur anie nekaltų žmonių žudikai,pasislėpę ar Izraelyje , 
ar čia,Amerikos žemyne?

Mano ašaros liko Lietuvoje už tai, kad aš, eidamas de
šimtus metus, turėjau eiti pas ūkininkus . vasarą ganyti 
bandas, kad užsidirbčiau sau žiemai duonos, kai reikės žie-

kiekvienam pagal save
Trys vaikai giriasi, kalbėdami apie savo dėdes. Vien 

nas sako: "Mano dėdė yra kunigas. Ir visi, kurie į jį krei
piasi, sako "gerbiamasai"*.

Kitas giriasi: "Mano dėdė- kardinolas, ir žmonės jį va 
dina "Jūsų Eminencija"?

Trečias : "Tai nieko, mano dėdė sveria 330 svarų, ir 
kai žmonės jį pamato, sako "O?Dieve mano1. . . "

kartu su protestantų-evangelikų kunigais meldžiasi.
Paskutinį metą- eidamas keturioliktus rrtetus- ganiau 

bandą (kitaip sakant, buvau bandos viršininkas) Pervaznin- 
kų kaime pas buvusį viršaitį. Jis buvo pasiturintis ūki 
ninkas, žymus katalikas. Sudargo naujai bažnyčiai nupirko 
altorių už 4. 000 litų. Labai pamaldus. Samdytas bernas , 
dvi tarnaitės ir aš(bandos viršininkas) gavėnios metu lai
kėmės sauso pasninko. Iš ryto- sausa duona,degintų mie
žių kava su pienu užbaltyta ir su sacharinu užsaldyta. Kiti 
valgiai taip pat pasninkiniai. Dieną dažniausiai arpuodavo
me grūdus. Aš sukdavau per dieną vėtykię(arpą). Būdavo 
sunku, ^eimininkas valgė kitame kambaryje. Kartais durys 
būdavo truputį praviros,tai pro šalį einant, -smalsumas 
traukdavo pamatyti, kaip šeimininkas pasninkauja. Ant sta
lo - balta kvietinė duona, du virti kiaušiniai, pirkta arbata, 
ir geras cukrus. Šeimininkas nedirbdavo, tik mus prižiū
rėdavo.

Aš turėjau įgimtų gabumų menui, buvau numatytas į 
Jurbarką pas skulptorių mokytis, bet man paskutinius me
tus beganant, mirė mūsų mama, eidama 42-ruosius metus. 
Kadangi operacijai reikėjo 400 litų,o jų nebuvo, tai reikė
jo gulti į karstą. Likoihe 3 našlaičiai. Su mama kartu buvo 
vo palaidota ir mano ateitis. (bus daugiau )

PYKSTAME ĮVAIRIAI
Iškilus ginčams, žmonės įvairiai išreiškia savo piktu

mą. Penki pagrindiniai charakteriai- susiraukėliai, įkyruo
liai, trankytojai, verkšlentojai ir laužytojai, - sako psicho
logas dr. William Knaus. ,

a) Susiraukėliai - paniurę, atrodo įskaudinti ar užsi- 
gavę, bet tyli. Tokiu būdu jie lyg užkrauna jums kaltę ir 
provokuoja, kad klaustumėte, kas blogo įvyko ir kad jūs ką 
nors darytumėte pašalinti nemalonumui.

Geriausias būdas tvarkytis su susiraukėliais- tai 
tiesiai klausti, kas jiems tikrai nepatina, ir tada nu - 
tarkite, ar jų problemos liečia jus, ir ką galite dėl to pa - 
daryti.

1

Mokslų Akademija Antano 
Baranausko gimimo sukaktį 
paminėjo moksline konfe
rencija Vilniuje, kurioje, da
lyvaujant gausiai susirinku
siai auditorijai buvo per
skaityti 9 pranešimai.

Sausio 17 d. Vilniaus Aka
deminiame Dramos Teat-

Žinomas kaunietis kompo
zitorius Giedrius Kuprevi
čius ir jo vadovaujama elek
troninės • muzikos grupė 
"Argo" surengė improviza
cijų vakarą Kelmės Kultūros 
Namuose. Buvo grojami, be 
kitų, ir naujausi G. Kuprevi
čiaus kūriniai.

mą eiti į mokyklą. Mokykla tada jau buvo visiems priva - 
loma. Pirmus metus ganiau Slavikų apylinkėje pas labai 
dievotus ūkininkus. Bet čia piemuo buvo šunio vietoj . Šei
mininkai valgydavo pasislėpę kitame kambaryje. Daug kar
tų linkėjau, kad jie paspringtų.. .

Vieną rytą šeimininkė išvirė pasenusių kiaušinių man 
ir tarnaitei. Kai nulupau- tai buvo visai juodas ir labai 
dvokė, tai aš išmečiau į kiemą. Šeimininkas kad užbliovė: 
"Snargly, kad netinka- neėsk! Dievo dovaną nemėtyk '."

b) Įkyruoliai - tai žmonės, kurie pastoviai tvirtina, 
kad jie yra 1OO% teisūs ir vartoja bjaurų balso toną, kri
tikuodami kiekvieną mažmožį, kurį jūs darote.

Pirmiausia reikia, kad jie jums tiksliai pasakytų,» 
ko iš jūsų tikisj. Po to-priminkite, kad turėtų jus priimti 
tokius, kokie galite būti, kad stengsitės jiems patikti, bet 
nesileisite dominuojami.

c) Trankytojai - jie sukelia chaosą, nutraukia argu
mentavimus išnerdami iš kambario ir užtrenkdami už sa-
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A, A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS)ATEIK Į LIETUVIU 
GRUPES* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI . 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

C.

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

JONUI R.: 337-8637

1985.11.14

Nors jie neblogai gyveno, bet šeimyną labai skriaudė.
Antrus metus ganiau bandą pas vieną našlę. Ji buvo 

taip pat stropi katalikė, ir . pilna to žodžio prasme- puiki 
moteris. Du samdyti bernai, dvi merginos ir aš, piemuo. 
Visi buvo aprengti ir gerai pavalgydinti. Ten niekas pasi
slėpęs nevalgė.

.. Sekančius du metus ganiau bandą Žiūriu kaime pas 
Lietuvos evangeliką (tuomet katalikui tarnauti pas evange
liką buvo nuodėmė. O gal, neduok Dieve, penktadienį gali

v pakliūti lašinių gabaliukas į sriubą? Tai jau būtų buvus
} nuodėmė). Keista, ir gerai, kad dabar tos "nuodėmės" pra- 
S puolė. Dabar Toronte per Kapinių Dieną katalikai kunigaiI - ---------------

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

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

vęs duris.
Nereikia sekti paskui tokį. Tegul pirma "atvėsta" 

po to bandykite racionaliai diskutuoti problemą. Atsilygin
kite sakant(po to , kai jie galėjo diskutuoti nemaloniu klau
simu), kaip gerai jaučiatės, kad galėjote išsikalbėti.

d) Verkšlentojai - nuolat skundžiasi ir mano, kad pa- 
sirodydami "Koks aš vargšas", - privers jų gailėtis.

Nedarykite klaidos sakydami jiems tiesiai, kad 
jie verkšlentojai ar "kankiniai"- tai prives tik prie stip - 
resnių ginčų. Vietoj to - klauskite tiesiai, kas juos vargi
na ir bandykite kartu išspręsti problemas.

e) Laužytojai - tokie žmonės turi ką nors sulaužy
ti ar sudaužyti kiekvieną kartą, kai iškyla koks ginčas ir 
gali pasidaryti net fiziniai agresyvus.

Su tokiais susitvarkyti vieni negalėsite. Jūs 
turite tokiems asmenims siūlyti terapisto pagalbos tuojau 
po pirmojo tokio epizodo. Jeigu nesutinka- nutraukite su 
tokiais ryšius.
• Seniausias gerai einantis iki dabar laikrodis randamas 
Britanijos Salisbury Katedroje. Laikrodis ten buvo Įreng
tas 1368 metais? Tai bent antį, laikų meistrai...

5 psd.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ją M M M 01 M 
TORONTO LIETUVIŲ PARA/vlAk 
KREDITO KOOPERATYVE -----—-----—-------------

MOKA: -
8b % už 90 dienu term, indėl. E
9 % už 6 mėn. term, indėlius S 
9b % už 1 metų term, indėlius S

10 % už 2 metg term, indėl. E 
10 b % už 3 metų term, indėlius 5 
1C %'UŽ pensijų planą
9b % už namų plonat
8 % už specialia taup. s-tą 5 
7b % už taupymo s—tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asm. paskolas nuo 1 lb % 
už nekilnojamo turto paskol.

(mortgages) :
su nekeičiamu nuošimčiu

Į metu ................ 11'4%
2 metu ..;...ui...; 12 %
3 metu 12% %
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų;.10b%
(variable rate)

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $ 2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju a, draustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgiciai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadien.- 
nuo 10 v. ryto iki.3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.— 
nuo 10 v.r. iki 8 v. v.; šeštadieni ai s — 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

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

AKTYVAI -VIRS 25 MILIJONU. DOLERIU

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 g 90 dienų term, indelius.. 8b % 
Antradieniais 10-3 E 180-185 d. term, ind............9 %

Trečiadieniais uždaryta E Term. ind. Įmetu............ 9b %
Ketvirtadieniais 10-8 | Term. ind. 2 metų..............10 %
Penktadieniais 10-8' s Term. ind. 3 metų.......... ^2%
SeŽtadieniais 9-1 f Pensijų s-tą................... 10 %
Sekmadieniais 9—12:30 E Spec. taup. s-ta*.............  ®

= Taupomųjų s-ta............. 7b °
DUODA PASKOLAS: f DepozHų-Čekių s-tq... 6 %

Asmenines nuo...... .  1 lb %
Mortgičius nuo ... 10b%- 12%%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmai!. 9:30 v.r. — l.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame norių gyvybes pagal 
santaupų dydį, iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir keliones Čekius 
(travelers cheques). Neimame mokesčio užj įrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

sudbu
MŪSŲ PADANGĖJE J. Kr. 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės Valdyba, išrinkta 
1985-86 m. laikotarpiui, pa
siskirstė pareigomis: Juozas 
STAŠKUS- pirmininkas, Sta
sys TOLVAIŠKA-vicepirmi
ninkas. Antanas JUOZAPA
VIČIUS - iždininkan, Juozas 
KRUČAS - sekretorius.

Kontrolės Komisija:Nijolė 
PAULAITIENĖ, Petras 
VENSKUS. Jis jau 3 metai 
yra Sudburio lietuvių atsto
vas religiniams reikalams, 
garbingai pareigas eina ir 
toliau.

VASARIO 16- TOJI
Lietuvių Bendruomenės 

Apylinkės Valdyba š. m. va
sario mėn. 23 d. , š e š t a - 
dienį,6val.p.p. 210 Drink - 
water St. Šv. Kazimiero Pa
rapijos (lenkų) salėje rengia 
LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS atkūrimo - Va - 
sario 16-tosios 67 metų 
MINĖJIMĄ.

Kviečiami visi bendruo
menės nariai dalyvauti, taip

pat prašome pasikviesti 
svečių. Parodykime tautinį 
susipratimą - dalyvaukime 
VISI.

L. B. Apylinkės Valdyba

"GELEŽINIO-VILKO'" VAL
DYBA PASISKIRSTĖ
PAREIGOMIS:

Žūklautoji! ir Medžiotojų 
"Geležinis Vilkas" Klubo 
naujai perrinkta valdyba pa
siskirstė pareigomis:

Audra ALBRECHTIENĖ- 
pirmininkė. Juozas PA U LAI - 
TIS - sekretorius, Juozas 
BATAITIS-iždininkas, Valys 
BRUŽAS - narys patarėjas , 
Kęstutis PODERIS-šaudymo 
sporto vadovas.

saultstmarie
NAUJA KLB APYLINKES 
VALDYBA

Visuotiname susirinkime 
sausio mėn. 12 d. buvo iš
rinkta nauja LB Apylinkės 
Valdyba: Marija Duobienė , 
Antanina Vanagienė, Vytau
tas Vainutis ir Albinas Va - 
nagas.

toronto
NAUJA "VILNIAUS" 
PAVILIJONO KARALAITĖ

"Vilniaus" Karalaitės 
titulą 1985 m. laimėjo vasa
rio mėn. surengto pokylio 
rinkimuose Indrė ČUPLINS- 
KAITĖ. Jos pavaduoto ja- 
Zita GURKLYJE. Trečia 
vieta teko Violetai SLIVINS- 
KAITEI.

Rinkimuose dalyvavo ir 
labai gražiai pasirodė Jolan- 
da Laurinavičiūtė 
ir Daina Š 1 e n y t ė.

Pokylis ir rinkimai vyko 
Lietuvių Namuose, dalyvau
jant gausiam svečių būriui.

NAUJA LN VYRŲ BŪRELIO 
VALDYBA

Vasario mėn. 3 d. Lietuvių 
Namuose Gedimino Menėje 
Vyrų Būrelio susirinkime iš
rinkta nauja valdyba: A. Bor - 
chertas, A.Bričkus, H.Chvedu- 
kas, V. Kulnys, L. Norvaiša , 
Br. Stundžia ir V. Šimkus.

Revizijos Komisiją sudaro: 
K. Daunys, V. Petraitis ir D. 
Renkauskas.

Visuotinam Vyrų Būrelio su
sirinkimui pirmininkavo T.Sta- 
nulis.
• GAVOME PATIKSLINIMĄ

Vilniaus Dienos minėjimo 
Toronte aprašyme po viena 
nuotrauka buvo parašyta "Ar
chitektė R. Kvedarienė". Tu - 
rėjo būti "Maironio eilėraštį 
"Vilnius prieš aušrą" dekla
mavo Lydija POCIENĖ. ALGIRDAS VAIČIŪNAS, nauja* KLB Toronto Apylinkės pirmininką* 

ir Toronto Lietuvių Namų vdėjas. Nuotr. St. Varanko*

Jaunosios ’’Vilniaus Dienos*
Abi nuotr. St. Dabkaus

NAUJA KLB RODNEY 
APYLINKĖS VALDYBA

Sausio 27 d. .Lietuvių Klu
be buvo išrinkta nauja Apy
linkės Valdyba, k kuri pasi
skirstė pareigomis: pirm. - 
Jonas Statkevičius, sekr.- 
Albinas Starkus, ižd. Adelė 
Karasevičienė.

Revizijos Komisija: Jonė

dalyvės atlieka programa

Paketurienė, Vincas Andru- 
lionis, Kostas Gaputis.

Naujoji Valdyba rūpinasi 
Vasario 16 minėjimu ir Mo - 
tlnos Diena, kuri įvyks ge
gužės 5 d.

hamilton
• UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BA - 
LIŲ rengia KLK Moterų D- 
jos Hamiltono {Skyrius vasa
rio 19 d. , antradienį, 6:30 v . 
v., Jaunimo Centre.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU !

ATEIK.Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous)

PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(.Skersai gatvės nuo pensininkų rimtį, 1610 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

ATOMINĖS BOMBOS IŠRADĖJAS

Albert Einstein, as, atominės bombos išrauejas, gi
mė 1879 m. Vokietijoje. Jaunystėje pasižymėjo matema
tikoje ir fizikoje. 1930 m. mokslininkai žinojo, kad nacių 
Vokietija bando išrasti atominę energiją. Amerikiečių 
mokslininkai stengėsi painformuoti apie tai Amerikos ka
rinę vadęvybę, kuri nekreipė dėmesio į, tai.

Albert Einšteino laiškas prezidentui Rooseveltui, ku
riame jis aiškino, kad tokią atominę energiją galima panau
doti met bomboms- tą projektą Išjudino.

Izraelis net kvietė A. Einšteiną savo valstybės prezi
dento pareigoms, bet mokslininkas pasiliko prie savo 
mokslinių darbų, kuriuos dirbo 40 metų.

A. Einstein, as mirė Amerikoje 1955 m.

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMO MINĖJIME Toronto Lietuvių Namuos*. Iš kairės: akompanuoja 
muz. Jonas GOVEDAS. diriaentas ir solistas Vaclovas VERIKAITIS ir dalis Vyru Choro ARAS.

Nuotr. Stepo Varankos

• SUSISIEKIMO NELAIMĖS 
atveju Ontario provincijoje 
įvykį buvo privaloma pra - 
nešti policijai, jeigu nuosto
liai siekė $400. Ši taisyklė 
buvo nustatyta prieš 7 metus

Š. m. sausio mėnesį pa
skelbta, kad pranešti apie ne
laimę reikia tada,kai nuosto
liai siekia 700 dolerių, arba 
yra susižeidusių.

Nuostolių kainos riba pa
kelta, nes pabrango automo
bilių taisymas ir visai nedi
delis, paprastas mašinos su
žalojimas gali kainuoti 700 
dolerių.

Toronte 1984.11. 18. Vilija Leknickaitė ir Audra Paulionytė.

n D E* C U E* D INSURANCE &
■J I> Ei O n Ei It REAL ESTATE BROKERS

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. r 7 v. v. , ieUtadieniai s 9 v.r. — 12 v.p.p.
Matys of "Batter Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS * 

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DR AU DA-1NSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

E Bačenas
1551 Bloor SI. W.
^TORONTO Ont.
M6P IA5

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

Tel . 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



Mirus
VALDUI DIKAIČIUI

jo tėvams V. ir Pr. DIKAICIAMS , jo žmonai ir 

vaikams reiškiame gilią užuojautą —

Monika ir Mykolas GRINKAl

kad buvo susirinkęs nema
žas klausytojų būrys.

Paminėjusi, kad dabartiniu
laiku yra pasidariusi, bend-
rai imant, premijų infliaci
ja, tačiau Vinco Krėvės pre
mija savo prestižą išlaikė 
ir išlaiko, ir yra aukštai 
vertinama visų lietuvių auto
rių tiek oficialiuose pareiš
kimuose, tiek privačiuose 
pokalbiuose.

Išvadoje- žanriniai buvo 
premijuoti 7 veikalai atsi
gręžimo į praeitį temomis ,

PADĖKA
At A

PETRUI ŽUKAUSKUI , senjorui, 
mirus ,

ir kad verta ir ateityje dirb
ti. Tai mūsų visų gyvastin
gumo palaikymas. Beje,to-
kios premijos pavydi mums
vietiniai kitataučiai rašyto
jai. ..

Būtų gera galėti klausytis 
tokių parengimų žodžių kiek 
mažesnėse patalpose, ne
trukdant praeiviams ( kurie 
ir kitos išeities neturi). Bet 
to taip ir nepajėgiame pada
ryti. b .

dėkojame visiems pareiškusiems užuojauta, 
užpirkusiems Šv. Misiąs, ‘aukojusiems Kanados Lie
tuvių Fondui, Tautos Fondui, ir dalyvavusiems lai
dotuvėse.

Ypatinga padėka: kun. S. ŠILEIKAI už Įspūdingas 
Rožančiaus ir laidotuvių apeigas; Aušros Vartų pa - 
rapijos Tėv. J. KUBILIUI, Tėv. S. KULBIUI, Tėv. J. 
ARANAUSKUI: Seselei PAULEI, Sės. M. BRIZGYTEI; 
A. KEBLIUI ir J. SKYRIUI už gražų giedojimą sv. 
Mišių metu; Mme M. ROCH už vargonavimų; KRISTINAI, 
LEONUI ir ERIKUI ŠIMONĖLIAMS uŽ didelę pagalbą 
anksčiau ir per laidotuves; poniai KURYLIENEI ir 
kitoms ponioms už puikų suruošimą^ laidotuvių^ 
pusryčių .

Nuliūdę :
SŪNUS, DUKTERYS SU ŠEIMOMIS 
ANŪKAI IR PROANŪKAI

mpntreal
GRAŽIAI ĮVERTINTA MONTREALIO VINCO KRĖVĖS 
VARDO PREMIJOS EGZISTENCIJA
Kanados Lietuvių Bendruo

menės Montrealio A pylinkės 
Valdyba š.m. vasario 3 d. 
sekmadienį, A .V. Parapijos 
salėje, 12 vai. pakvietė visus 
išgirsti dr. Ilonos GRAŽY
TES -MA Z ILIA U S KIENĖS pa
skaitos, prisimenant Vinco 
Krėvės Literatūros premijos 
30 metų gyvavimo sukaktį.

Š i premija buvo Įsteigta 
Lietuvių akademinio 
S ambūrio Montrealyje 
fr, kaip prelegentė pasisa
kė savo žodžio pradžioje, 
pakankamai laiko praėjo, kad 
būtų užsipelniusi apžvalgos.

Kaip paprastai, kas gero-

esame linkę priimti, kaip 
savaime suprantamą situa
ciją. Todėl buvo malonu kar
tu su prelegente prisiminti 
kai kuriuos, gal jau ir pri
mirštus faktus ir tuo pačiu, 
lyg ir iš naujo pasiryžti iš
laikyti’tai, kas mūsų, kad ir 
neskaitlingoje kolonijoje yra 
gero.

Dr. Ilona Gražytė - Mazi- 
ziliauskienė paruošė apžval
gą metodiškai, o kartu ir 
šviežiai, dažnai kreipdamasi 
į auditoriją klausimu. Kal
bėjo vaizdžiai, ramiai, įdo
miai ir neperilgai. Džiugu ,

LAIKUI BĖGANT - ATĖJO LAIKAS KEISTI METODUS
Pradžioje savaitraštis "Nepriklausoma Lietuva "buvo 

leidžiamas-bendromis sutelktinėmis jėgomis,nesiekiant 
pelno. Vėliau, po 7-8 metų buvo nutarta persitvarkyti, įs
teigta "NL" Leidimo Bendrovė biznio pagrindais: gautas 
čarteris, buvo išleistos akcijos-šėrai, kurias galėjo įsigy
ti kiekvienas skaitytojas. Už tų šėrų turėjimą, tačiau pri
valome mokėti nemažus mokesčius.Laikui bėgant, kraštą pa
lietus infliacijai, viskam brangstant, šiuo metu tenka dai-

2- žemininkų- emocinio pei
zažo, 2 dabartį liečiantys(nė 
vienas neanalizavo sociali
nės tikrovės), 3-.pasižymėjo 
kalbos askeze.

Prelegentė pasidžiaugė a 
žanrų įvairumu, objektyvumu, 
nes nebuvo skirtų premijų 
vien už "nuopelnus "-vienin- | 
telis toks būtų Aistis, kaip ji 
minėjo, ir galbūt, Vaičiulai
tis. Nebuvo premijos duoda - j 
mos ir specialiai už oficia- - į 
lią patriotikąar už didaktiką, . 
už vien ideologinį ar politinį 
užsiangažavimą. Nebuvo 
duota ir "savo žmogui"( po- J 
etui Henrikui Nagiui.tos... 
premijos iniciatoriui, pre- | 
mija buvo įteikta po 25 metų).; 
Negavo jos ir koks jaunas V 
rašytojas vien dėl to, kad 
" gali rašyti lietuviškai", ar £• 
už "naujos"temos suradimą .

Taip apžvelgus, pasidaro s 
aišku, kad ši premija įsigijo* 
prestižą.

Prelegentė linkėjo, kad ir® 
Akademinis Sambūris ir į 
bendruomenė stengtųsi- ir( 
toliau šią prėmiją išlaikyti 
tokiame pačiame standarte, 

' m- w
i

KLB Montrealio Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Arū
nas Staškevič ius par 
dėkojo už įdomią apžvalgą 
prelegentei ir gausiai atvy
kusioms jos pasiklausyti . 
Priminė artėjantį Vasario 
16 minėjimą ir kvietė visus 
jo nepraleisti. Pakvietė at
sigaivinti kavute.

Pasidalinę įspūdžiais, visi 
skirstėsi patenkinti šiuo pa-

P risi laikant lietuvišką pcpročią,Montrealio Vyrskautės lank ė kai kuriuos lietuvius su Kalėdinėmis
giesmėmis. Nuotraukoje matomos iŠ kairės: D. Mickutė, V. Valiulytė, Krista Ottaitė, L. Cičinskaitė, 
Kr. Kličiutė, Karolina Ottaitė, Rima Piečaitienė, Asta Stalkevičienė, Ginta Jurkutė; nuotraukoje 
trūksta Viliaru* I ■■Irn&svi£«ut£«.

rytis naujų būdų išlaikyti spausdintam lietuviškam žodžiui: 
reikia ieškoti kitų galimybių ir paramos iš krašto institu
cijų, atsisakant šėrų formulės, kuri šiuo metu yra nuosto
linga. Be to, dalis akcininkų yra mirę ir jų akcijų liki
mas nežinomas, arba jos yra dingusios. "NL" Bendrovės 
Valdyba bus labai dėkinga visiems, ypač už turimus miru
siųjų ir organizacijų šėrus.kas sudaro beveik 50% visų iš
duotų šėrų padovanojimą "Nepriklausomai Lietuvai".

Jau yra atsiliepę eilė šėrininkų, kurių pavardės buvo 
paskelbtos ir prisidėjo keletą naujų: 1O akcijų dovanojo V. 
Kongelis; 5-kias'- P. Kaziukonis; po 4-rias:St. Naginionis, 
K. Mickus;2 - K. Jasutis;po 1- L. Palubinskienė, L. Čečkaus- 
kienė, K. Jasutienė, R. Žiogarys.

Prieš 40 metų "NL" B-vės akcija-šėras turėjo savo 
vertę, šiandieną, pinigo vertei kritus, ir jo vertė labai su
mažėjo. "NL" Valdyba visų aukotojų pavardes skelbs laik
raštyje ir bus labai dėkinga. "NL" Valdyba

rengimu.

Reikia pridėti, kad nuosta
biu būdu publikoje buvo dau
guma Akademiniam Sambū
riui nepriklausančių žmonių • 
Nesimatė (tik vienas kitas) nė 
jaunųjų akademikų. Turbūt , 
atrodo viskas savaime su - 
prantamai darosi ir taip sa
vaime suprantamai tęsis. O 
ir tokie parengimai yra ypač 
jaunųjų- kultūros šaknys,ko 
jie dar nevisai suvokia. Gai
la, nes kurie buvo- pasi
džiaugė ta apžvalga. Ji pri
minė , kad buvo verta dirbti,

VAI HKLA
R

SPECIALYBES •
• BATU TAISYMAS
< DRABUŽI!/“ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE;
• ZOMŠAS

495-90e AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1985.11.14'

Abi nuotraukos R. OttoNAUJAS Kalėdiniu Giesmią klausosi K. Jagminienė 

’’GELEŽINIO VILKO” ŠTABAS
Tuntininkas-v. skil. Rimas 

PIEČAITIS,
adjutantas - skil. Aras 

PIEČAITIS,
Vyčių vadas - skil. Juozas 

JONELIS,
Skautų draugininkas- pas.
skil. Jonas VALIULIS ,
Vilkiukų draugininkas-skil

Linas STAŠKEVIČIUS,
Skautininkų Ramovės se

niūnas - pas. sk. Juozas 
PIEČAITIS, 

iždininkas - skil. Linas
PIEČAITIS. __________ ____

PAMINSIM GILTINU PO PADU'...

GUY 'l 
RICHARD 
ROOFER---- -C OU V REUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 364*1470

Giltinė mus baidė ištisus metus, 
Užgavėnioj kaulus jos po padu paspausim. 
Aiškiai nujaučiam- pavasaris greit bus 
Ir mes toliau, be baimės, dieneles skaitysim.

Greit ateis Velykos su verbų šaka, 
Šauksim Aleliuja. Daužysis varpai.
Purienos skleis žiedus, marginsis laukai, - 
Spindės apdulkėję senatve veidai.

Su paukščiais gamtoje mintimis lekiosim, 
Skinsim žįedus , dabinsim kasas .
Pumpuru žilvičio ūsus nudažysim, 
Bučkiais apdalinsim sprogstančias šakas.

Senatvę begėdę po velėna kišim.
Oi spurdės laidoke po lapu senu.
Pražilusius plaukus pumpurėliais puošim.
Lekiosim su vėju. Tikrai - bus smagu.

Aukso metų veidus šypsena papuošim.
Žiežirbas išskelsim iš šlapių kelmų.
Jaunų dienų meilę sau susigrąžinsim,
Vai žmoneliai džiaugsis stebuklais sapnų...

Palūžęs Dobilas

iffii

FUNERAL HOME

y J.F.Wilson & Sens Inc. t 
123 Maple Blvd. 5784 Verdun Av 
Chateaugvy , Vardan ,<A.e. 
Tel: 691-4763 Tel.: 767-995c

7 psl-
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montreal
PARĖMIMAI
• VASARIO 19 d. -UŽGAVĖ
NIŲ VAIŠĖS, rengia RŪTOS 
Klubas Seselių Namuose.
• VASARIO 24 d. , 12 vai. AV 
Parapijos Salėje CEPELINŲ 
PIETŪS. Rengia Šalpos Sky
rius.

• PARDUODAMAS SKLYPAS 
geroje vietoje Chateauguay , 
Que. Prašoma $5.000.Tei - 
rautis tel: 366-6220.

• Yra dar užmiršusių už
simokėti "NL’’ prenumera
tas už 1983 ir 1984 metus. 
Prašome nedelsiant atsiųsti 
prenumeratas ir tuo palengv- 
vinti mūsų darbą. Dėkojame 
iš anksto. "NL”
• "NL” tarnautojai buvo nu
vykę į centrinę pašto pa - 
skirstymo įstaigą asmeniš - 
kai pasiskųsti dėl netvar - 
kingo kai kuriose vietovėse 
mūsų laikraščio išnešiojimą 
Ypatingai skundėsi Longueil 
gyventojai ir apylinkėse. Pa
žadėta, kad į tai bus atkreip
tas dėmesys.
• REKOLEKCIJOS Šv. KA
ZIMIERO PARAPIJOJE pra
sidės Verbų sekmadienį, KO
VO 31 d. , ir baigsis Didįjį 
Ketvirtadienį.

• REKOLEKCIJOS AV PA - 
RAPIJOJE vyks Didžiąją Sa- 
vaitę. Jas praves Tėv. J.
V ai š n y s.
• AV Kioske ir Redakcijoje 
jau priimami laimikiai Spau
dos Baliui, kuris bus BA - 
LANDŽIO mėn. 20 d.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO 67 METŲ 

SUKAKTIES MINĖJIMAS
Įvyks 1985 m. VASARIO 17 d.

1 f vai. r. - IŠKILMINGOS MlJlOS 
Aušros Vartą ir Sv. Kazimiero bažnyčiose

3 vai. p.p. MINĖJIMO AKTAS - KONCERTAS

VERDUN CATHOLIC HIGH SCHOOL SALĖJE 
i

6100 Champlain Blvd.; Verdune;

PROGRAMOJE : Paskaita - GINTĖ DAMUŠYTĖ

MENINĖ DALIS: MONTREALIO “GINTARO” ANSAMBLIS 

MONTREALIO AUŠROS VARTŲ VYRŲ CHORAS 

MERGAIČIŲ CHORAS “PAVASARIS” 
Akompanuoja muz. ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS IR ORGANIZACIJAS GAUSIAI DALYVAUTI 
PAMALDOSE IR MINĖJIME SU VĖLIAVOMIS 

KLB MONTREALIO APYLINKES VALDYBA

IEŠKOMA lietuviškai 
kalbanti mergaitė, 18-20 
metų amžiaus, prižiūrėti 
ir lietuviškai mokyti du 
vaikus, į ir 3 metų am
žiaus, mišrioje /lietu
viškoje - angliškoje/šei- 
moje. Mes gyvename is
toriniame Quebec’o sena
miestyje, arti visų įdo
mumų. Bus parūpintas 
valgis ir atskiras butas 
su atlyginimu. Darbas - 
mažiausiai metams, pra
dedant šią vasarą. Rašy
kite : Dr, Audrius 
Plioplys, 23 rue St. 
Flavien, Quebec, Que. 
GIR 4K1.

CEPELINU PIETŪS

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Seve St., Montreal, P.Q. H4E 2A8 Telefonas : 766-5827

MOKA UŽ : 
CERTIF1KATUS min. $ 1,000,00 

1 metų ...... ....... ’.......
TERMINUOTUS INDĖLIUS 

I metų..'.....................
180-364 d........ ................
120-179 d. ......................
30-119 d.........................

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
už $ 20,000 ar daugi au 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
specialios.... .’......
su draudimu...................
kasdieninės .................

ČEKIŲ SĄSK AITOS ■ ........... .

9%%

9J6%
9 %
8% %
8J4%

6% % 
6X2 % 
6/2 % 
5 %

DUODA 
PASKOLAS:

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS

1475 De Seve 
Pirm. Antrad. Tree. 
K etvirtadieniai s... 
Penktadieniais .... 
Sekmadieniais nuo
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 — 12:30 v.ai.

3907 A Rosemont
9:00 - 3:00 

12:00 - 8:00 
10:00 - 6:00

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

SPALIO 15 iki GEGUŽES 15 d. abiejose

ŠALPAI PAREMTI

RUOŠIAMI

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

Aušros Vartų parapijos salėje
ĮĖJIMAS : 7 dol. asmeniui

RENGIA: KLB MONTREALIO ŠALPOS SKYRIUS

1985 m. VASARIO 24 d. SEKMADIENI 12 vai. p.p.

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

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

. i ............. ......... -
MEMBER

ror o m.l.s

D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

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

JONAS IR COTE
RĖMĖJŲ PRENUMERATAc>>NL‘J ATSIUNTĖ ŠIE SKAITYTOJAI:

M. Kringelis, P. Dapkus', V. A. Buragas, P. Šimelaitis, 
A.Mylė.maj. L. K. Baršauskas, J. Gustainis,?. Girdžius, M. 
Mrs. M. Smith,': A. Baršauskas, B. Makauskas, R. Tetmaje- 
ris, Mrs. O. Šarūnas, V. Morkūnas, dr. E. Malkus, St. Dabkus, 
P. Venciūnas, P. Verykis, B. Kasperavičius, A. Statukevičius 
Mrs. M. Matusevičius, A. Pauliukas, dr. A. Pavilanis, J. Ber- 
žys, J. Astrauskas, St. Naginionis, J. Yurkus, A. Lesčius, B 
Kongelis, Mrs. S. Vasiliauskas, Rev. V. Skilandžiūnas.

Nuoširdžiai dėkojame! "NL"

D r. J. MALISKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJ AS—CHIRURG AS
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 Čentralo, coin corner 45e ave. 

suite 209. 364-4658

Tel: 364-4658

8 psi.

• ŠV. KAZIMIERO PARA- mas siurprizas. 
PIJA minės Šv. Kazimierą |e L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ 
kovo 3d., iškilmingomis KUOPOS metinis narių 
mišibmis 11 vai. , ir po jųų ^SUSIRINKIMAS šaukiamas 
pietumis. KOVO mėn. 3d., 12 vai. ,AV

Pietų bilietai jaunimui bus Parapijos salėje.
papiginti per pusę, ir žada- f Kuopos Valdyba

PAGERBDAMI MIRUSJJį,AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI
A. a. Valdo DIKAIČIO atriiinimui Kanados Lietuvių 

Fondui aukojo: $40, " V. ir PrjDikaičiai; po $20, - E. ir 
V. Kerbeliai, I. ir A. Kilčiai; po $1O, - S. ir V. Piečaičiai, 
D. ir Br. Staškevičiai.

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams. KLF

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO TAUTOS FONDUI
• Julijai JUKONIENEI mirus, jos atminimui Tautos 

Fondui L. K. Mindaugo Šaulių Kuopa paaukojo $20.
• Stasiui REUTUI mirus, jo atminimui Tautos Fondui 

aukojo: po $ 20, - L. K. Mindaugo Šaulių Kuopa, P. Verykis, 
O. ir A. Mylės, P. Ražanas; po $1O, - R. A. Žiūkai, L. V. Su- 
šinskai, L. K. V. S-ga "Ramovė"-Montrealio Skyrius, A. Ka
činskas, J. Babrauskas, A. Zabukas, P. Klezas, Ig. Petraus
kas, V. Markauskas, Montrealio Žvejotojų-Medžiotojų Klu
bas "Nida"; $5, -A. Sutkaitiene.

• Leono BARAUSKO lO-ties metų prisiminimui auko
jo Tautos Fondui $50, - Eugenija ir Zigmas Barysai.

Nuoširdus ačiū. ; Tautos Fondo Atstovybė
Montrealyje

IŠNUOMOJAMAS II—me aukšte 5’/i kambarin butas,apšildytas, 
saulėtas, su balkonu ir vieta mašinai. Butas laisvas nuo ge
gužės mėnesio. Skambinti Tel: 389-4195

STUDIOlI 2540 rue SHERBROOKE, E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O. H2K 1E9 i 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-^496

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje 

‘ ■■■! ..................n, —Sį
GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

Tel. Bus.: 722-3545
Res,: 256—5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

. GAISRAS e AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ e GYVYBĖ• 

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

MONTREAL ENTERPRISES Ref d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — J5th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6

TEL 727 -3 120Him* 376 -378 1

Albertas NORKELIONAS.RLA. C.S.p., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t_pj_į_v • i kj_į945_ĘĮ._ f

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

Tel. 489-5391
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER

8

8
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