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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

NIXONAS JAU TIK 
PILIETIS

Praėjus šešiems mėne
siams nuo JAV prezidento 
Richard Nl on'o atsistatydi
nimo, jis tapo paprastu 
krašto piliečiu. Federalinė 
vyriausybė atitraukė jo ap
tarnavimui skirtus pareigū
nus; liko tik keturios apmo
kamos sekretorės ir dar 
slaptosios sargybos keletas 
asmenų. Buvęs prezidentas 
neteko karinių adjutantų, 11 
automobilių bei kitų privile
gijų-

MASKVA PASMERKĖ KINU 
KONSTITUCIJĄ
Pravda, analizuodama 

naująją Kinijos Liaudies 
Kongreso priimtą konstituci
ją teigia, kad ji legalizuoja 
maoizmą, o atmeta mark
sizmą. Iš naujosios konsti
tucijos išleista senosios 
konstitucijos įžanga, kuri 
1954 metais buvo pasisakiusi 
už Kinijos ir Sov.Sąjungos 
draugystę ir bendradarbia
vimą su kitomis, socialisti
nėmis šalimis. Vietoj to- į- 
žangoje akcentuojamas rei
kalas ruoštis karui prieš 
Imperialistus ir social impe
rialistus- atseit irprieš So
vietų Sąjungą.

Juokingiausia, kad Pravda 
kaltina Kinijos vyriausybę 
demokratinių rinkimų panai
kinimu, tautinių mažumų
persekiojimu, teroro ir 
priespaudos režimo naudo
jimu ’. . .

x

VYKDO ŽUDYMUS
KAIRIEJI IR DEŠINIEJI

Argentinoje Peronlenės 
prezidentavimo laiku vyksta 
nužudymai, skaičiuojami 
šimtais. Teroristiniai
veiksmai daugiausiai vyksta 
Tucuman provincijoje, J 
šiaurę nuo Buenos Aires. Į- 
ststiprinę keli šimtai gerai 
ginkluotų teroristų, gana ak
tyviai priešinasi atsiųstai 
kariuomenei. Vienur, kitur 
vyksta pagrobimai ir nužu
dymai žymių pareigūnų,kaip 
iš kairiosios, taip ir iš de
šiniosios krašto gyventojų 
pusės.

IŠ RECESIJOS Į KRIZĘ

JAV Darbo Federacijos 
industrinių Organizacijų 
Kongreso prezidentas George 
Meany teigia, kad JAV iš re
cesijos perėjo Į ekonominę 
krizę. Jis sako:"Mes turime 
griebtis net tokių priemonių 
kbklas naudotume karo me
tu". Jis kaltino tuos žmones 
Saituose Rūmuose Ir Kong
rese, kurie nepaiso viso 
krašto žmonių problemų.

RICHARD M. NIXON

BALTU FEDERACIJOS 
RENGINYS

Vasario 19d. Kanados 
Parlamento Rūmuose įvyko 
Baltų Federacijos suorgani
zuotas vakaras- koncertas .

Koncertinėje dalyje daly
vavo latvių pianistas, estų 
smuikininkas ir lietuvių so
listas Vaclovas Vertkaitls.

Iš Montreal to lietuvius 
atstovavo GlnaČapkauskienė 
ir J. Siaučiulis.

Keturi senatoriai ir sep
tyni parlamentarai globojo 
šį iškilmingą vakarą.

PAMINĖTAS FIZIKOS
MOKSLO SRITYJE

Lavai Universiteto Fizikos 
Departamento leidinyje, 
Qiebec'e, tilpo straipsnis a- 
ple nesenai mirusį lietuvį 
mokslininką Adolfą Jucį. 

Foto Jonas Goria
CLEVELANDO LIETUVIU DALIS 'GRANDINĖLĖS* ŠOKĖJŲ PAS MIESTO MERA R. PERK

"Stalgi Adolfo Jucio mirtis 
atėmė iš teoretinės fizikos 
darbuotojų tarpo svarbią ir 
vienkartinę asmenybę.

Atominės struktūros fizi
kas, džiaugėsi dirbęs ir su 
Douglas R. Hartree Anglijo
je, ir su V.A. Fock Lenin
grade. Jis vienas pats iš
vystė reikšmingą teoretinės 
fizikos mokyklą Vilniuje, 
Lietuvoje. Vakaruose šis į- 
vykis buvo neįvertintas,kol 
socialinė ir geografinė izo
liacija nebuvo nugalėta 196Q 
pradedant kai kurių didesnių 
šios mokyklos darbų verti
mais į anglų kalbą. Jo pa
vardė tarp klrillškojo ir ro
mėniškojo raidyno dažnai 
išvirsdavo į fonetlškąją 
Tutsis.
. . . Daug naujų aspektų ato
mų teorijos buvo išvystyta 
Jucio ir jo bendradarbių 
skaitlingose straipsnių se
rijose ir keliose knygose.

Kalkellavimas iš Vilniaus 
ir į Vilnių vėl palengvėjo, 
daugelis mūsų buvo ten nu
vykę, bičiuliškai, maloniai ir 
su sąmojum pasveikinti ir 
globojami. Daugelis mūsų 
turėjom laimę priimti jį pas 
mus kaip paskaitininką ir 
svečią.

Jo supratimo gilumas,jo 
nurodymai daugeliui ir jo 
aukštas moksliškasis integ- 
rumas padarė jį visuotinai 
respektuotinu ir mylimu 
mokslininku".

Ugo Fano, Chairman 
Department of Physics 
University of Chicago

BENDRUOMENYBĖSlHl
VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 
POSĖDIS

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto tarybos posėdis įvy 
ko 1975 vasario 8 New Yorke. 
Svarbesnieji klausimai, kuriuos 
taryba svarstė, buvo 1974 apys
kaitos tvirtinimas, 1975 sąma- 
matos priėmimas ir Vliko užsie
nio politikai vesti gairių svarsty
mai.

BREŽNEVAS SUSITIKO
SU WILSONU

Brežnevas po 7 savaičių
dingimo pasirodė ir priėmė bri
tų min. pirm. Wilsoną. Diplo
matiniuose sluoksniuose stiprė
ja tvirtinimas, kad jis buvo din
gęs ne dėl ligos, bet dėl nesu
tarimo valdžios viršūnėse. So
vietų laikraštininkai nori užgin
čyti tvirtinimus apie kovą dėl 
įtakos ir kad jo vadovavimas 
greit gali pasibaigti, bet prisi
menami ir Chruščiovo laikais 
tokie pat tvirtinimai. Dar iki 
.^■kutinės dienos “Pravda” 
1964 garbino Nikitą, lyg jam 
nieko nebūtų atsitikę.

tieji įvairiomis bausmėmis. Be vo 54,070 dol.) Sąmatos schema 
to, išsiųsta 4, 5, 6, 7, “Lietuvos sudaryta taip: bendriesiems rei- 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” kalams, į kuriuos įeina patalpos 
anglų kalba, USSR-German Ag- nuoma, raštinės personalo atly- 
gression Against Lithuania kny- ginimas, raštinės reikmenys, ke- 
ga. Ruošiamės pasiųsti ir dau- lionės, nenumatytos išlaidos ir 
giau medžiagos, o jei bus reikalas, reprezentacija, sudaro 13,400 dol. 
kaip Komitetas paskelbė, bus pa- Informaciniams ir studijiniams 
siųstas ir .gyvas liudininkas. leidiniams, į kuriuos įeina leidžia 

_ ' , . , mi Eltos biuleteniai __  lietuvių,Tarybos narys Antanas Skėrys anglų> prancūzų, ispanų ir perskane kontroles komisijos pro vo* ka£omis> atskiriems 
toko ą kuriuo buvo pasiūlyta pa vienkartiniams maž!ems leidinė-. 
tvirtinti 1974 Vliko veiklos puu- , svetimomis kalbomis> Stei. 
ginę apyskaitą. Tarybos apyskai . ’
ta patvirtinta. giamojo Seimo monografijai ir ki

tiems — paskirta 24,650 dol. Ke- 
Patvirtinus apyskaitą, taryba turioms radijo stotims, iš kurių 

ėmė svarstyti 1975 sąmatą, ku- perduodamos programos Lietu- 
rios valdybos paruoštą projektą vaj jr Sibiro tremtiniams, paskir- 
feravo vicepirmininkas Alek- ta —9,400 dol. Ypatingoms iš- 
sandras Vakselis. Sąmata, 'kaip ]aidoms — Bražinskų byla ir 
konkretus, pinigais išreikštas Vii- konferencijos — 9,000 dol. 
ko 1975 metų veiklos planas, ta
rybos narių buvo visapusiai svarsi 
tytas. Valdybos nariams teko aiš-1 
kinti savo nusistatymą tiek dėl 
numatytų darbų, tiek del jiemi projektlJ. Sis projektas buvo komi 
įvykdyti reikalingų lesų. Kiekvie -

ko ketunas okupuotas japonų ną poziciją o taip pat ir tarybos rią v]iką sudarančios grupės dar 
salas, ir tai trukdo išlyginti ne- narių pasiūlytus dalykus apta- 
sklandumus. rus, išlaidų sąmata, viso — 56,

JAPONAI ATMETA SOVIETŲ 
"DRAUGYSTĘ”
Japonai atmetė 'draugystes ir 

bendradarbiavimo” susitarimą. 
Užsienio reikalų ministerija pa
reiškė, kad Japonija pirmoj ei
lėj nori pasirašyti taikos su
tartį su rusais. II pasaulinis ka
ras seniai pasibaig’ė, bet taikos 
sutarties nėra. Sovietai tebelai-

Pradžioje patvirtinus praėju
sio tarybos posėdžio protokolą, 
Vliko valdybos vicepirmininkai 
Juozas Audėnas ir Jurgis Valaitis 
trumpai supažindino tarybą su 
kai kuriais valdybos atliekamais 
darbais, tarp kurių valdyba pa
siuntė raštą Kopenhagoje Rytų 
Europos Egzilų komitetui, ku
ris šių metų pirmoje pusėje nu
matęs sudaryti tarptautini tri
bunolą, panašiai kaip Nuern
berg, Sovietų Sąjungos nusikalti
mams prieš žmoniškumą ir žmo 
gaus teisių paneigimą teisti. Prie 
rašto pridėti trys lietuvių kalinių

Dr. K. Valiūnas, Vliko pirminin
kas, dalyvavęs Montrealyįe Va
sario 16-sios paminėjime.

sąrašai, kur įtraukti 205 nuteis-450 dol. buvo priimta (1974 bu-

Priėmus sąmatą, politinės ko- 
jmisijos pirmininkas Bronius Bie- 
liukas referavo komisijos paruoš
tų užsienio .politikai vesti gairių 

sijos paruoštas iš medžiagos, ku 

1974 prisiuntė. Išklausiusi išsa
mų pranešimą, taryba paprašė
pranešėją, kad jis komisijos pro
jektą padaugintų ir jį išdalintų 
visoms grupėms ir Vliko valdy
bos nariams išstudijuoti.

Posėdžiui pirmininkavo Juozas 
Audėnas, Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos atstovas, 
sekretoriavo dr. Bronius Radzi- 
vanas, Lietuvių Fronto Bičiulių 
atstovas. (E.)

• Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba š.m.vasario m.
7 dienos posėdyje svarstė 
VLIKo rėmimo reikalą ir 
nutarė: patvirtinti VLIKo ir 
ALTA- atstovų š.m. sausio 
10-11 d. susitarimus ir iš
siųsti VLIKui 10.000 dole
rių paramos.

Pinigai yra išsiųsti.
ALT Informacija .

• Į Lietuvių Rašytojų Drau
gijos premijos komisiją įei
na: A. T. Antanaitis, V. Bag- 
danavičius.MIC, P.Gaučys, 
R. Šilbajoris, N.Jankutė-U- 
žubalienė. Komisija vertins 
1974 m. išleistas literatūri
nes knygas .Premijos 1.000 
dolerių mecenatas-Lietuvių 
Fondas.

DĖMESIO I
NL naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
laikrašti tik už $5.00 pirmuosius po 
užsisakymo metus naujiems skaityto
jams. Spausdinama atkarpa R psl. , 
kviečiami pasinaudoti.



Ųž Lietuva s i ši ai s vinim ą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation'de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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VASARIO 16 MINTIMIS
Pirmas Lietuvos valstybės 

karalius buvo Mindaugas, ku
ris ir apsivainikavo ir priėmė 
krikščionybę (1253 m.) iš Ro
mos popiežiaus ir imperato
riaus. Lietuvos valstybės ga
lybė išaugo, valdant Vytau
tui Didžiajam XIV-XV a.

Kiekvienos tautos svajonė 
turėti nepriklausomą valsty
bę. 1918. II. 16 buvo paskelbtas 
Lietuvos valstybės atstatymo 
nepriklausomybės aktas Vil
niuje. Tuo laiku kaimynų tau
tų kariuomenės šeimininkavo 
Lietuvoje, kiekviena galvoda
ma prisijungti, užgrobti kaip 
gardų kąsnelį. Bet lietuvių 
tauta stojo į nelygią kovą su 
visais priešais, nugalėdama 
išvijo ir realizavo Nepriklau
somybę.

Lietuvos valstybė visose 
srityse darė pažangą. Atlie - 
tuyėjimas, kultūrinis, ekono
minis gyvenimas sužydėjo per 
dvidešimtį metų. Lietuva įsi
rikiavo į aukšto lygio valsty
bių tarpą. Buvo daugiau pa
siekta visose srityse, kaip 
per 123 metus rusų carų ver
gijoje.

1939-1945 m. karo pasėkoje 
Lietuva, Jaltos konferencijos 
nutarimu, atiduota SSSR vals
tybei, kaip karo grobis: D. 
Rooseweltas ir W. Churchi
lls patepkino J. Stalino reika
lavimus.

Tauta, kuri nesiekia lais
vės yra trąša kitoms tautoms, 
valstybėms ir užtat niekas 

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

KADA IŠVYSIME LAISVĄ 
LIETUVĄ

Kad išvysime kada nors , 
niekas neabejoja, tik klausi
mas, kada? Mums, kurie 
senstame, tas klausimas yra 
pats svarbiausias. Daugeliui 
jau ir tas klausimas nustojo 
reikšmės, nes jie surado ki
tą, tobulesnę tėvynę, kurios 
niekas jau iš jų nebeatims. .

Pasaulio sąlygos mums 
vis dar nepalankios, bet ir 
Lietuvos okupantui jos ne
beina geryn. Ne vienas jau 
Solženlcyn'as įspėja Rusiją 
išlaisvinti pavergtas tautas , 
atitraukti pirštus nuo Kubos, 
arabų kraštų, Pietų Ameri
kos bei kitų užsimojimų ar
ba laukti neišvengiamo žlu
gimo. Jiems tai įrodyti yra 
daugybė svarių argumentų . 
Be abejo, Ir patys sovietų 
vadai tą gerai žino, bet tuo 
tarpu neranda kitokio kelio, 
ties jų savotiško komunizmo 
dievukas turi būti nuolat 
maitinamas pasisekimais, 
kitaip jis gali atsisukti prieš 
tuos vadus.
2 psl.

nenori būti kitų globoje, oku
pacijoje, vergijoje.

Visos tautos, mažos ir di- 
dęlės, kovoja už nepriklauso
mą gyvenimą Atlanto chartoje 
buvo deklaruota visoms tau
toms apsisprendimo teisė. 
Azijos, Afrikos tautos gauna 
nepriklausomybes, bet R. 
Europos tautos yra atiduotos 
SSSR imperijos vergijon.

Rusų tauta nėra kokia nors 
viršžmogiška tauta, kad ji tu
rėtų teisę ir privilegiją kitas 
tautas grobti, žudyti ir val
dyti prieš norą tų tautų žmo
nių.

Adolfas Hitleris su savo 
"teoretikais” rasistais išgal
vojęs buvo, kad vokiečių tau
ta yra grynos rasės ir pa
skirta valdyti Europą, pasau
lį. Tokios pasakos subirėjo, 
kaip stiklinis namelis. Tas 
pats atsitiks ir su Kremliaus 
planuotojais. Kremlius žudo, 
naikina netik užgrobtas tau
tas, bet ir rusus. A. Solže- 
nicino knygos atvėrė pasau
liui akis, įnešė daug daug 
šviesos ir tikro supratimo, 
kas tas komunizmas. Kokį 
nusikaltimą yra padaręs prieš 
žmoniją... (Mes lietuviai se
nai tą žinojom 1940 m.). Da
bar Lietuvių tauta neša ver
giją ir palaipsniui naikinama. 
Užtat lietuvis, kur jis begy
ventų, turi dirbti, kovoti, kad 
Lietuva būtų Nepriklausoma, 
išlaisvinta iš Kremliaus im
perijos vergijos.

J. Vaidlonis

Kiek Rusijai rūpi pasise
kimai, rodo jos karštligiš
kos pastangos Artimuose 
Rytuose. Nors jie riečia Va
karų pasaulį į ekonominę 
suirutę, bet taip pat įrodo, 
kad atominiais ginklais gink
luoto nykštuko Izraelio jie 
sudoroti negali be rizikos 
sukelti atominį pasaulinį ka
rą. Prispaustas Izraelis ne
turėtų kitos išeities, nes ta 
išeitis reikštų jo žlugimą.

Tokiu būdu atominė so
vietų galybė, kuria ji į dar 
taip nesenai didžiavosi, pa
lengva mažėja. Neužilgo a- 
tominius ginklus turės, kas 
tik jų panorės. Vadinamo 
"detante" triukas ir yra kar
tu su Amerika tuos ginklus 
kontroliuoti. Deja, greitai 
vieno bilijono gyventojų Ki
nija tik juokiasi iš tų sovietų 
pastangų. Gi, pagal rusų di
sidentų pranašavimus, Rusi
jos žlugimas ir ateis tik iš 
tos Kinijos, jei rusai ne
nustos būti agresyvūs, neiš- 
lalsvlns pavergtų tautų Irkl- 
tais būdais neieškos taikaus 
sugyvenimo su kiniečiais . 
Kinijai natūraliu būdu reikės

PANORAMA
PASAULIO LIETUVIU GYDYTOJU SĄJUNGOS ŽURNALO “MEDICINA’* 

REDAKCIJOS ŽODIS(Nr. 2(47) 1974m.).
EXODUS 30

Prieš 30 metų palikome savo kraštą, degantį ir 
kruviną pačioj laisvės netekimo agonijoj. Išėjome 
ieškoti šaltinio vandens gaisrui sulaikyti, Tėvynės 
kruvinam veidui nušluostyti, laisvės troškuliui nura
minti.

Tarsi amžini žydai pasklidame po pasaulį. Nu
galėję visas Odisėjos kliūtis, pasidarėme sėslūs ir net 
užmiršome atėjimo tikslo. Gardžios duonos kąsniu, 
šiltos sriubos šaukštu pasisotinę, užmiršome, kad 
yra ir laisvė, kurios nepajėgiame net po 30 metų 
sukramtyti.

30-ties metų pasaulyje išsiblaškymo proga 
pažvelkime, ką mes, gydytojai, išsinešėme, ką išlai-' 
kėme ir ką įsigijome. Išsinešėme porą šimtinių gydy
tojų (K. Grinių, J. Šliūpą, E. Draugelį, V. Nagevičių, 
V. Tumėnienę, J. Žilinksą, K. Oželį, A. Garmų, K. 
Buinevičių, D. Jasaitį, B. Matulionį, VI. Ingelevičių, 
V. Kanauką, abu paskutinius medicinos fakulteto 
dekanus J. Meškauską bei P. Kazlauską ir daugelį 
kitų). Virš šimto iš tų veteranų netekome. Didžiausio
ji dalis mokslus baigė tremtyje, kur tetą ir dėdę at
stojo UN RA ir BALFas, kita vėl dalis mokslus baigė 
tėvų sunkaus triūso ir pačių naktinio darbo pamainų 
dėka.

Negalime pasigirti, kad mes būtume labiau vie
ningi, labiau susipratę, pajėgesni, negu apskritai visa 
lietuviškoji visuomenė. Mes taip pat padaryti iš 
tos'pačios lietuviškosios medžiagos, su tom pačiom 
teigiamybėm ir trūkumais. Ir mes turime pakankamai 
tokių, apie kuriuos nei žinome, nei girdime, kurie 
gėdinasi net su savo vaikais lietuviškai kalbėti ir lie
tuviškai problemas spręsti. Ne kartų, bet psicholo
giniai skirtumai („gap“) vyrauja mūsų tarpe.

Nežiūrint to, iš mūsų reikalaujama proporcingai 
daugiau. Negalime lengva ranka protestuoti prieš 
tokį reikalavimą. Mes patys ir visi mūsų tautiečiai 
didžiuojamės V. Pietariu, V. Kudirka, J. Basanavi
čiumi (ir jų laikais buvo ir surusėjusių ir sulenkėju
sių kolegų). Be tradicinio reikalavimo, yra dar kitas. 
Mes privalome tartį tvirtą žodį prie ligonio lovos 
(gyvybės ar mirties atveju). Dažnai iš mūsų laukia
ma tokio žodžio ir visuomeniniuose klausimuose. 
Bet ne visuomet esame tam pasiruošę. Ne kartą ir 
ne vienas suklumpame. To dėka ne vienas esame 
puolami iki visiško suniekinimo, o kiti iškeliami į 
padanges (deja, ne visuomet už pozityvius darbus). 
Gaila ir vienų ir kitų. Skaudžiausia, kai puolama 
(deja, dažnai net neteisingai) iŠ pasalų, užsėdėjusio

GYDYTOJ AI IR LAIKRAŠTININKAI: Iš kaires: A. Pužauskas, dr. F. Kaunas, 
J. Janušaitis, A. Baronas, D. Giedraitis, P. Petrutis, K. Pemkus. ir V. Kasniūnas.

savų žemių ir ko gero viso 
Sibiro.

Reikės palaukti, kol visa 
tai įvyks, bet kad taip bus , 
atrodo, neabejoja nei vienas 
pasaulinio garso politikas.

Mums belieka savo veikla 
prisidėti prie tos dienos 
artėjimo. S.Šetkus.

St. Catharines, Ont .

Vasario 16-ąją montrea- 
liečiams padėjo iškilmingai 
atšvęsti gerbiamas ir pirmą 
kartą lietuvių tarpe čia ma
tomas svečias, VLIKo pir-

mlal seką pasaulinius įvykius, 
o ypač lietuvių tremtinių gy
venimą, sielojasi dėl jo ir 
dažnai rašo į lietuvišką spau
dą. Anądien skambina j's man 
telefonu ir pasakoja, kad pe
reitą sekmadienį, po mišių, 
sutikęs vieną Toronto visuo
menės veikėją, kuris jam 
rimtai užsiminęs, kodėl jis 
prieš rašydamas į etninę 
spaudą, nepranešąs jam ir 
ne painformuojąs jo vedamos 
organizacijos apie tai. Susi
rūpino tas mano pažįstamas

SPAUDOS CENZORIAI
Nepriklausomos Lietuvos 

laikais visa spauda buvo cen
zūruojama. Spausdintų rank
raščiai turėjo būti patiekti 
cenzūros įstaigai. Ten jie bu
vo cenzoriųperskaitomi, Iš- 
koreguojaml ir tik tada lei
džiami spausdinti. Todėl vi
suose leidiniuose, kaip savait-
raščluose, dienraščiuose ii ir alšklnėsįs jis jam. Be rei- demokratiniu būdu būti ne- 
knygose, pabaigoje visad bu- kalo, pasakiau. Reikėjo tie- priklausoma valstybe'. Tik 
vo įrašyta — "Karo cenzūros šiai jam atsakyti .-"Atsiprašau tegul okupantai iš jos pasi
leista". Bettas buvo prieš II ponuli, nežinojau, kad rašant šalina '. '. '. Šito mes = turime 
— rą pasaulinį karą, kai be- Jūsų atsiklausti reikia, šia- būtinybės irteisės reikalau- 
veikvisoseEuropos valstybė-me vakarų demokratijos ti. To, jau seno apsisprendt- 
se viešpatavo totalitari- krašte. Neabejoju, kad tokių mo dieną švenčiame ir da
nė valdymo santvarka. norinčių cenzūruoti spaudą bar. Šią mintį publika prlė-

Pažįstu Toronte vieną gerą yra ir kitose lietuvių kolonl- m ė spontanišku plojimu-.
tautietį, kuris ypatingai do— jose. A. Leonavičius Kalbėdamas apie VLIKo
misi tremties gyvenimu. Įcfe- Toronto, Ont. pastangas ir darbą, reaguo-

anonimo kauke. Iš tikrųjų, dažnai ne puolamojo 
gaila, bet puolėjo dėl jo tikslų ir sadistinių ginklų. 
Baimė ima į aukštybes iškeltųjų, kad jie, netekę 
dirbtinai prikabintų sparnų, vieną dieną nenukris
tų žemėn. Statybos darbe (ne griovimo) nei šliužų, 
nei erelių negali būti. Giedojimas requiem sunieki- 
nimui ir hosana išaukštinimui yra daugiau negu 
bet kokios atsakomybės neturėjimo simptomas.

Devintasis PLGS suvažiavimas su dideliu susirū
pinimu tarė: „Suvažiavimas kviečia ir pageidauja 
baigti tarpusavio ginčus tarp pagrindinių mūsų or
ganizacijų: VLIK’o, ALT’o-if Lietuvių Bendruome
nės. Mes reikalingi vieningumo, tautiško solidaru
mo, dialogo atradimo ir meilės tarp visų laisvojo 
pasaulio lietuvių, norint prasmingai ir efektingai 
kovoti su Lietuvos pavergėjų!“ Ir ką gi. Su gailesčiu 
reikia pripažinti, kad dar daugiau skaldomės, dar 
daugiau tulžies išliejome, dar labiau užleidžiame 
laisvinimo barus. Net pati spauda, vietoj formavusi 
visuomenės nuotaikas, pasišovė viską apteršti nega
tyvios plėtros dūmais. Tam laukiama (kartais ir gana 
ilgai) patogios valandos, o jau tada su visais spragi
lais daužosi savaitėmis', mėnesiais, vis tuo pačiu tak
tu vis tą pačią kompulsyvią neurozės melodiją. Ir 
LB, VLIK’as, ALT’as ir L.F. ir organizacijos bei 
partijos juodinami, kiek tik širdis išneša. O ką jau 
bekalbėti apie pavienius asmenis, kurių tarpe dauge
lis yra mūsų kolegų. Be* aiškinimų aišku, ką tuo 
norima pasiekti. Nesigilinant, dr tokie rašeivos at
lyginami raudonu honoraru, ar tik patenkinimui 
savo naivumo ir sadizmo, fvis dėlto tai yra baisus 
auglys tremties organizme. Dar giliau nustumiami į 
tremties getą ramūs tautiečiai, okupantui praveria- 
mos dar plačiau durys ar tai naivaus „bendradar
biavimo“ ar plakatinio „patriotizmo“ raktu.

Per 30 tremties metų daug atlaikėme. Reikėtų 
šventai tikėti, kad atlaikysime ir toliau, net savo 
vidaus bakterijas nugalėsime. Darbo dar labai daug, 
todėl ne laikas smagūriauti erzelynės puotoje. Negi 
mes nebeturime vadų, kurie išeitų iš savo asmeniško 
ir pąrtinio kiauto ir atrastų bendrą kalbą bendram 
tikslui, bendram darbui

„Quo usque tandem abutere, Catalina, patien- 
tia nostra?. . . “

Jūsų,

Kazys Pemkus, M. D.
Redaktorius

Vliko Pirmininkas—
Vasario 16 minėjime

mininkas dr. K. Valiūnas.
Į tradicinę šiam minėji

mui Plateau salę atlydėtas 
ir specialiai pagerbtas uni
formuotų šaulių, publikos 
buvo sutiktas ilgais ir nuo
širdžiais plojimais.

Dr.K. Valiūnas savo kom
paktiškoje ir praktiškoje 
kalboje palietė kelias opiau
sias vietas Lietuvos reikalų 
apgynime, ragindamas būti 
budriems ir vieningiems.

Pirma jo iškeltoji ir labai 
svarbi mintis, ir tiesioginis 
prašymas nedaryti klaidos - 
nepriimti kai keno siūlymus 
reikalauti Lietuvai laisvo 
apsisprendimo teisės.

Lietuvių tauta yra senai 
apsisprendusi- 1918 metais-

Dr. K- Pemkus
Žurnalo “Medicina” redaktorius.

jant į visokias netikėtas si
tuacijas, pabrėžė, kad nie
kuomet pasaulio tarptautinė 
padėtis nebuvusi tokia ne
pastovi, kaip dabar. Naftos 
ir bendra infliacijos padėtis 
verčia ne tik JAV bet Ir Eu
ropą į artimesnį bendravi
mą su Sov. Sąjunga bei kito
mis komunistinėmiš šalimis. 
Tad VLIKui tenka dar labiau 
būti budriems ir net keisti 
veiklos būdus.

Tačiau jokia veikla ne
įmanoma be finansinio pajė
gumo. Pirmininkas K. Valiū
nas ragino to nepamiršti ir 
atkreipti didesnį dėmesį į e- 
fektingą rėmimą Tautos 
Fondo. Gal vietoj vieno ar 
dviejų dolerių, duoti apva
lesnę sumą. Kanada,/ nors 
suabejojo dėl Montreallo/, 
procentuallal lyginant su A- 
merikos lietuviais- aukojo 
dosniau, įnešdama 18.000 
dolerių sumą į Tautos Fondo 
kasą. Vieningai laikydamiesi 
ir turėdami pinigų galėjome 
padėti Kudirkai ir jo šeimai, 
daromos pastangos dėl Jur- 
gučio šeimos, Bražinskų ir 
kitų.

Kalboje buvo paliesti ir 
JAVlletuviųdidžiųjų organi
zacijų veiklos netobulumai 
ir įvykusios nesantaikos.

VLIKo Pirmininkas iš
reiškė ' viltį, kad per š.m. 
balandžio mėn. įvyksiančią 
Tl-ją konferenciją nesantai
kos bus išspręstos,Ameri
kos Lietuvių Taryba ir 
Bendruomenė prieisiančios 
prie darnios veiklos apsis
prendimo.

Šis teigimas buvo palydė
tas itin ilgais plojimais, iš
reiškiant ne tik pritarimą, 
bet ir būtinybę kalbančiojo 
vilčiai Išsipildyti.

Dr.K.Valiūnas, užsiminęs 
apie jam dažnai statomą 
klausimą, kaip gyvena žmo
nės Lietuvoje, pabrėžė, kad 
lietuviai yra protinga, daug 
vargo mačiusi tauta, ir da
bar okupacijos sąlygose pro
tingai ir įvairiais būdais, net 
su jumoru okupantui atsis
piria. Mes turime visoke
riopai jiems padėti ir jų ne
užmiršti. Lietuvai reikia 
žmonių. Reikia,kad šeimos 
didėtų, o ne laikytųsi vie - 
no ar dviejų vaikų propor - 
cijos/tas pat galioja ir išei
vijoj esantiems/. Kuo mūsų 
bus daugiau, tuo mes būsim 
stipresni, tuo mažiau liks 
vietos iš kitur atvežtie
siems. Lietuvos žemė yra 
šventa lietuvių tautos žemė 
ir priklauso lietuviams i

Ilgais plojimais žmonės 
dėkojo Pirmininkui už atsi
lankymą ir mintis, kurios 
pridavė naujos vilties Ir pa
sitikėjimo.

Padėkojęs/visiems daly
viams ir atsilankiusiems, 
KLB Montreallo Apylinkės 
pirmininkas J. Šiaučlulis 
baigiamajame žodyje ypač 
pabrėžė lietuvių vieningumo 
reikalą.

Minėjimą pradėjo, jam va
dovavo Irprogramoje dekla
mavo Rasa Lukoševlčlūtė. Ji 
perskaitė 3 kalbomis surašy
tą rezoliuciją, kuri bus pa-' 
slųstaKanados Vyriausybei.

(Nukelta i 6 psl.),
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PIRMAUTI, DOMINUOTI AR 
BENDRAUTI —— ,mAs

Nelemtos grupių grumty
nės dėl pirmavimo prasidėjo ’ 
kartu su pirmaisiais paskuti
niosios ISelvljos gyvenimo 
žingsniais. Grumtynės grei
tai pasibaigė, bet laimėtojai 
vis labiau jaučia, mato ir su
pranta, kad jų laimėjimas ne- 
pasltarnavo Ir nepasitarnauja 
sėkmingam pagrindinių tauti- 

_nlų uždavinių sprendimui ir 
šios išeivijos paskirties atli
kimui.Dominuojantiems grei
tai paaiškėjo, kad šių laikų 
žmonėms, o ypatingai išeivi

joje, primesti savo valią ar 
idėjas yra nebeįmanoma.Vie
nok, dominuojantieji dangs
tydamiesi tautine skraiste iš
naudojo išeivijos tautinį sen
timentalumą ir duosnumą sa
vo idealoginiams interesams 
tenkinti. Užtat išeivijos dau
guma dominuojančių veiklai 
pradžioje buvo abejinga, o 
vėliau pasidarė ir liko aboji.
Be daugumos, pritarimo ir bendravimui kelius. Va, tokia Tautos padėties tragiškumas
bendravimo tautinė veikla vis 
labiau silpsta ir lietuvybė dar 
greičiau blėsta. Ir šitoje 
aliarmuojančioje padėtyje vi
suomenė dar vis liūliuojama 
perdėtais pasigyrimais apie 
darbus apleistuose tautos va
davimo dirvonuose. Aukšti
nami ir garbinami savi net 
nepelnytais nuopelnais, že
minami ir juodinami "kiti" ir 
jų pozityvaus darbo vaisiai. 
Specialiomis studijomis, pa
skaitomis, ilgais straipsniais 
ir kitomis komunikacijos 
priemonėmis savo laiku buvo 
įrodinėjama,kadtautinė veik
la be idealoginio susigrupa- 
vimo atramos nėra pilna. Vė
liau buvo filosofuojama, kad 
tautinis bendravimas gali ir 
turi būti atliekamas grupinio 
bendradarbiavimo apimtyje. 
Pagaliau prieita prie pirmu
mo nustatymo. Jau nueita prie 
to, kad net vadovaujančių 
veiksnių atsakingi pareigūnai 
suvažiavime (Toronte) užak
centavo religinį primatą prieš 
tautinį. Žinoma, tai buvo tik
tai autoritetingas saviesiems 
padrąsinimas tokiai teorijai 
plačiau skleisti. Matome, kad 
ji skleidžiama visu atsidėji
mu. Aišku kad toks smege
nų plovimas tikrumoje nėra 
naudingas net ir patiems plo
vė jams, nes vis labiau išryš
kėja keliai, kuriais bandoma 
nuvesti visa išeivija. Trisde
šimts metų praėjus tautiniam 
bendravimui formulė nesu
rasta, išeivijos užduotis ne
tik neatlikta, bet dar gerai 
nepradėta. Nors išeivijos 
dauguma labai nenori patekti 
į istorijos juoduosius lapus, 
bet ją įrašo jos pasyvumas. 
Tokias tirštas ūkanas skro
džiantis drąsus ir tiesus žo
dis netik reikalingas, bet jis 
turėtų būti sutiktas ir visų 
priimtas visu dėmesingumu. 
Dr. J. Kaškelio "Religinis ir 
tautinis primatas" NL #45-47 
numeriuose mintys neturėtų 
ir vėl likti balsu tyruose. Jis 
turėtų būti kiekvieno lietuvio 
susikaupimo, apmąstymo ir 
apsisprendimo akstinu.

Vienos kilmės, rusės ir 
kalbos, giminingo kraujo, bū
do ir tikėjimo, vienodų s avi
te gyvenimo apraiškų, siekių 
ir reikalavimų žmonės suda
ro tautą. Tas bendrumas ir 
visų bendrų gyvenimo reika
lavimų vienodumas ir yra 
tampriausia tautinių ben
druomenių jungtis. Kuo tas 
ryšys yra stipresnis, tuo tau
tinė bendruomenė pajėgesnė 
netik savo bendriems gyveni
mo reikalavimams tenkinti ar 
uždaviniams spręsti, bet 
aukštai pakyla dvasiniais tur
tais. Tų pagrindinių žmogaus 
bruožų bendrumas, bendro 
1975.11.26 

gyvenimo reikalų susiderini
mas ir jų tvarklme sutartinu - 
mas pasidaro pačiu, patva-, 
riaušių laidu visų tautinės 
bendruomenės narių glau
džiam tarpusavio bendravi
mui^ Šituo būdu tautybės ry
šys pasidaro pačiu tampriau
siu ir veiksmingiausiu ben
drame žmonijos gyvenimo 
komplekse. Tautybę kiekvie
nas žmogus atsineša gimda
mas. Todėl jis jos negali 
keisti, niekas negali jam ki
tos duoti ir dar nėra pasauly
je jėgos, kuri galėtų iš jo ją 
atimti. Tačiau ta tautinė jung
tis visada ir visur pasilieka 
patvari ir gyva tik pas tuos 
vienos tautos vaikus, kurie 
yra pakankamai tautiniai są
moningi, pajėgia teisingai 
suprasti bendrus tautinius 
reikalus, moka įkūnyti tarpu
savyje broliškos meilės pa
jautimą ir sugeba surasti

yra pilna tautinio gyvenimo 
skalė. Civilizuotas tautinis 
gyvenimas reiškiasi specifi
nėmis paskirties ar darbo pa
sidalinimo sritimis. Tauta, 
kokia ji beturėtų valstybinio 
susitvarkymo sistemą, per 
savo ekonominę, socialinę, 
politinę ar dar kitokią ben
dram gyvenimui reikalingą 
sritį sprendžia tautinio gyve
nimo uždavinius bei reikalus 
ir atlieka bendrus darbus, kad 
visi būtų aprūpinti materia
linėmis gėrybėmis. Gi, re
liginių, kultūrinių ir visuo
meninių institucijų bei orga
nizacijų uždavinys ugdyti 
žmonių dvasines vertybes. 
Šitų materialinių gerbūvio 
sričių' ir dvasinio ugdymo 
sektorių bendravimas ir ben
dradarbiavimas turi būti 
glaudus, konstruktyvus ir ko
ordinuotas. Nuo bendravimo 
sėkmingumo priklauso tauti
nio gyvenimo lygis, jo pro
gresas ir gerovė.

Istorija liudija, kad visa 
priklauso ne nuo tautos dy
džio ir jos turtingumo, bet 
nuo jos žmonių tautinio su
brendimo, sąmoningumo ir 
vieningumo. Tą patvirtina 
Lietuvos nepriklausomo gy
venimo palygint labai trum
pas laikotarpis. Visose gy
venimo srityse buvo padaryta 
tokia pažanga, kurios nepa
jėgė pasiekti didelės ir tur
tingos tautos šimtmečiais 
naudodamosi laisvo gyvenimo 
galimybėmis. O, vis dėlto, 
buvo žmonių, kurie per savo 
idealoginiai spalvuotus aki
nius Viso to tuomet nematė ir 
dabar dar nenori matyti. Ne
reikia istorijos, nes savo 
akimis matome, kaip yra ne
laimingos tos tautos, kurios 
natūralinį tautinį bendravimą 
pakeičia grupinių interesų 
pirmavimu. Ypač internacio-' 
linlų idėjų pirmavimu gožia
mas tautinis bendravimas ne- 
tiksumenksta, bet greitai iš
nyksta, o tuo pačiu tarpusa
vio ryšys susilpsta,- tautinė 
sąmonė išblėsta. Kai sunai
kinami keliai tautiniam ben
dravimui, sugriaunami tiltai 
į tautos šviesesnę ateitį. To
kių tautų natūraliai-kūrybin
gas gyvenimas pakeičiamas 
prievartine egzistencija.

Jeigu normalus tautos gy
venimas labai daug priklauso 
nuo tautinio bendravimo, tai 
išeivijoje tautinei bendruo
menei jis yra tautinės gyvy
bės šaltiniu. Be tampraus ir 
gerai organizuoto, pritaikant 
gyvenimo sąlygoms, tautinio 
bendravimo išeivija greitai 
netenka jungties ir tampa tau
tos nudžiūvusia šaka. Šis pa
vojus pasidarė labai realus

paskutiniai ir didžiausiai lie
tuvių išeivijai, kuriai prisėjo 
atsidurti svetur ir išsiblaš
kyti po viso pasaulio kampus 
ne laimės ieškoti, bet išsau
goti lietuvybę, išlikti ištiki
mais tautos vaikais ir laisvės 
kovos kariais. Ši pagrindinė 
išeivijos užduotis Įpareigoja 
skiepyti laisvųjų žmonių ma
sėse supratimą apie lietuvių, 
tautos tragediją ir laimėti jų 
pilną pritarimą mūsų ben
driems tautiniams siekiams. 
Išeivijos užduotis pavyzdingu 
susitvarkymu įtikinti kitatau
čius, kad lietuvių tauta, kaip 
ir kitos kultūringos tautos yra 
pribrendusi laisvam gyveni-
mui. Užtat lietuvių tautinė 
bendruomenė išeivijoje pri
valo taip tvarkytis, kad spren
džiant visus tautinius reika-: 
lūs bei uždavinius tautiniam 
bendravimui būtų užleidžia
mas neginčijamas pirmumas.

ir laisvu noru pasiimta tauti
nė atsakomybė reikalauja, 
kad visa išeivija suburtomis 
pastangomis vykdytų aiškią 
tautos valią — atgauti laisvę, 
nes tik laisvi žmonės gali 
spręsti savo interesų bei tei
sių pirmumą ar dalintis nuo
pelnais bei garbe. Pavergti 
broliai ir sesės jau virš tris
dešimts metų laukia, kad iš
eivija atliktų pasiimtą užduo
tį. Deja, vietoj tautinio ben
dravimo prasidėjusios pir
mavimo grumtynės ir grupi
nis dominavimas sutrukdė už
duoties atlikimą. Pradžioje 
nepajėgta ir po trisdešimties 
metų nepajėgiama suorgani
zuoti koordinuotos tautinės 
veiklos. Į tautinę veiklą ne
buvo į jungtos pozityvaus dar
be turimos ir priaugančios 
pajėgos, bet pasitenkintaiete- 
aloginio pirmavimo šalinin
kais, rėmėjais ar pataikū
nais, neatsižvelgiant į jų su
gebėjimus dirbti visuomeni
nėje veikloje. Ir to dar neuž
teko. Pastarieji siekdami vi
siško dominavimo užsimojo 
perimti valstybinį atstovavi
mą. Nesuprato ar nenorėjo 
suprasti, kad okupuotų vals
tybių kituose kraštuose yra 
valstybinio suverenumo tęs
tinumas. Tuo labiau, kai Lie
tuvos valstybės atstovavimas 
buvo labai gerai sutvarkytas 
ir pakankamai lankstus prisi
taikyti prie gyvenimo reika
lavimų, sąlygų bei aplinky
bių, ko neturėjo nei viena ki
ta sovietų okupuotų tautybių.
Šitoks sutvarkymas buvo dau- ( 
gelio įtakingų valstybių pri
pažįstamas ir pilnai respek
tuojamas . U žtat Lietuvos 
valstybinis atstovavimas ga
lėjo ir turėjo būti pagrindiniu 
faktoriumi visur ir visuomet 
pastoti kelią okupanto įsitvir
tinimo kėslams ir užma
čioms .Vienok nebuvo supras
ta, kad valstybinis atstovavi
mas yra pats tvirčiausias ir 
veiksmingiausias veiksnys 
sutrukdytas suverenumui at-; 
statyti ir pagrindinė ątrama 
tautos laisvės kovai laimėti. 
Vietoj glaudžiai bendrauti ir 
bendradarbiauti su valstybės 
atstovais, moraliai ir mate
rialiai remti jų pozicijas, 
plėsti ir didinti jų korpusą 
naujomis pajėgomis, išeivi
jos veiksniai pradėjo ir net 
virš dvidešimts metų tęsė at
stovų deskretavimo akciją, 
juos niekinant, paneigiant jų 
legalumą ir pagaliau užginči
jant jiems teisę bei galią di
plomatinį korpusą papildyti

’ ar jo narius pakeisti. Savai
me suprantama, kad šis la
biausiai apgailėtinas nesusi
pratimas netik sumenkino 
valstybinio atstovavimo auto
ritetą ir parai! žavo jų nor-

SIMAS KUDIRKA BALZEKOJIUZEJUJE CHICAGOJE, JIS STOVI SU MUZEJAUS SKAITYKLOS 
VEDĖJU JURGIU KASAKAICIU IR KAIRĖJ - ANICETAS SIMUTIS (Liet. gen. kons. Neiv Yorke )

CHICAGO:
POKALBIS SU SIMU KUDIRKA

S. Kudirka antrojoj vieš- teisus Vilniuje ir kaip atsidū- 
nagėj Chicagoje, sausio 18 d. rėte kone, stovyklose ir ka- 
išO’Haire aerouosto Balzekų Įėjimuose? (J. Kaimas).
globoje vyko į didžiulį Pra
monės ir Industrijos muzie - 
jų. Čia jį šiltai pasitiko mu
ziejaus vadovybė, iškėlė pui
kius pietus ir apžiūrėjo isto
rinius eksponatus. Būrelis 
lietuvių ir Balzeko muziejaus 
komiteto nariai su juo lankė
si didžioj miesto bibliotekoj, 
kur jį apklausinė jo spaudos ir 
radijo atstovai. "Chicago 
Daily News" įdėjo S. Kudir
kos kelioliką minčių iš jo 
praeities ir ateities. Taip pat 
ir "Sun Times" aprašė jo liu
dijimą apie savo ir kitų kan
čias kalėjime.

. -- -
Vakare Balzeko lietuvių 

muziejaus patalpose susirin
ko lietuvių organizacijų,spau
dos, radijo, TV atstovai ir 
čia praleido porą valandų. Si
mas Kudirka sutiktas ovacin- 
gai ir susipažinus, pasivai
šinus, jis sutiko padaryti 
trumpą pasikalbėjimą savųjų 
tarpe. Niekam netrukdant, 
galėjome jį pamatyti, kaip 
nuoširdžiai atsakinėjo į įvai
rius klausimus.

Pirmasis rūpimas klausi
mas : kas teisė, ką darė nu- 

malų veikimą, bet visam pa
sauliui parodė lietuvių nesu
brendimą valstybiniam gyve
nimui. Anuomet ir dabar nie-- 
kas neturi mažiausios abejo
nės, kad diplomatiniais kana
lais pasiektos valstybinės 
viršūnės galėjo Lietuvos by
lai duoti kurkas greitesnę ir 
sėkmingesnę eigą ir ją pastū
mėti bent iki Jungtinių Tautų, 
kurių nuosprendžiai gal nevi- 
sada turi vykdomos galios, 
bet jų moralė reikšmė yra 
neužginčinama. Jeigu Lietu
vos bylai būtų išgautas Jung-' 
tintų Tautų bent palankus pri
tarimas, o jo jos neduoti ne
galėjo, tai būtų netik susti
printos tautos laisvės viltis,' 
bet padėtas nesugriaunamas 
pagrindas Lietuvos valstybės 
tęstinumui. O, jau tokiu at
veju, nei Australija, nei Nau
ja Zelandija, nei dar kita 
valstybė nebūtų galėjusi Lie- 1 
tuvos laisvės kovai smeigti 
peiliu į nuįrąrą. To negana, 
visi gerai žinome, kad Lietu
vos laisvei peilių galandini- 
mas vyksta ir tose valstybi - 
nėse viršūnėse, kurias mes 
iš kailio remdamiesi remiame 
ir dldžjojamės jų palankumu, 
jie dar niekur ir niekada ne
parodė, Išskyrus rinkimų 
metu balsus medžiojant;

Bus daugiau.

kambarį, nuėmė dar nuotrau
kas ir padarė kitų nesusipra
timų. O paskui palydėjo į sto
tį ir išvykau Maskvos link. ’

- Papasakoti, kaip mus 
maitino įvairiuose lageriuo
se ir kalėjimuose, tai būtų il
ga istorija, bet trumpai pa - 
sakysiu. Duodavo sriubos, 
kur plaukiojo tik apipuvusių 
plaučių liekanos, smirdėda
vo. O ligoniams įdėdavo "pa- 
gerintai"mėsos — karvių teš
menų. Plaučių gabaliukai 
plaukiodavo virš kopūstų, 
avižų priemaišų, jei išmes- 
tum, tai nei katės neėstų.. . 
Išvykus Į Uralą, pirmą die
ną parodė "rusiškąjį svetin
gumą", davė baltos duonos , 
gerai iškeptos, net nustebo
me. Davė žuvies, 70 gr. pa-1 
saldinto vandens ir kito mais - 
to. Mes galvojame, kad So
vietų S-gos kažin kas atsitiko! 
Bet rytojaus dieną parodė sa
vo veidą, nieko neatsitiko, 
Gulage žuvytės tokios buvo, 
kad įdėjiis- į bliudelius, taip 
smirdėjo, kadrytojaus dienoj 
įpylus karšto vandens ar ko
kios kruopelių, sriubos, dar 
smirdėdavo. Tą žuvieną 
mums duodavo vakarienei, 
antradieniais ir penktadie
niais. Gyventi galima su tokiu 
maistu turint gerą skrandį iki 
dviejų metų. Teko kalbėtis su 
ten gyvenančiais 15 metų, tai 
jie sakė, kad dabar tai "ro
jus". Sakė, jūs atvažiavote 
kaipį kokį vaikų darželį. Duo
nos užtekdavo tik dėl to, kad. 
senieji kaliniai, kurių skran
džių mechanizmas nedirbo, jų 
duona atitekdavo mums. Sriu
ba būdavo kopūstų. Dar rude
ni jie geri, bet kopūstai iš
tikdavę per žiemą lauke ir kai 
atšildavo, jie sugęsdavo, bet 
vistiek jie būdavo įskaityti į 
normą. Taip pat ir žuvis ir 
baršteliai mėlyni. Tas suda
rydavo 2470 kalorijų. Jei gru
pės išpildydavo darbų nor-

• mas, tai maisto kiek pridė- 
' davo. Šiandien Daytone ma
čiau amerikoniškas avižas.

' Jos visai kitokios-.- Kalorijų 
gal ir užtektų, bet nebuvo vi
taminų. Sušalę kopūstai jų ne
beturėjo. Mes taip pamažu ir 

. eidavom žemyn, kaskart silp- 
. nedarni, pradėdavom mažiau 
matyti, kriviliuoti, mažiau 

| atslmindavom ir, nors dar 
šonkauliai nebuvo pliki, bet 
jau buvome silpni. Dar noriu 
pasakyti,kaip mes lageriuose 
mlegodavom: barakai nedide
li, po 35 žmones į vieną rū
melį, dviejų eilių lovose, jo
se tilpdavo 4-8 žmonės. Vi
sokių tautybių ir amžiaus, 
vieni jau nusilpę, beeiną Į ka
pą ir visokiom ligom sergą. 
Mes naujokai būdavo sugulda
mi šalia sergančių limpamom 
ilgom, šone ar ant viršaus ir 
enkavedistai tyčia taip dary
davo. Sunku jums įsivaizduoti, 
kai matai spiaudančius krau-

(Nukelta į 5 psl.)

. - Po teismo ir visokio po
pierizmo procedūros dar už
laikė porą valandų, paskui 
nuvežė Į saugumo įstaigą, da
vė pasimatyti • su žmona ir 
motina, nuvedė kalėjiman ir 
po poros dienų, nukirpę plau
kus, išvežė į "mielą Tarybų 
Sąjungą". Važiavome į Psko
vą. Labai norėčiau, kad ir 
amerikiečiai nuvažiuotų į 
Pskovą ir paragautų kokie ten 

i kopūstai ir visokios žuvytės. 
Čia pabuvome nuo birželio iki 
rugpiūčio mėnesio, nes vyko 
Sovietų Sąjungoj ."demokra
tiškiausi" rinkimai. Bebūnant 
Pskove susipažinau su Sįlva 
Zolcman (kuri dabar yra jau 
Amerikoje ir pasakoja išgy
venimus),ji ir kiti, kaip Ruth 
Aleksendrovič ir dar keletas, 
kurie buvo nuteisti už mėgi
nimą pagrobti lėktuvą iš Le
ningrado ir pabėgti į užsienį, 
kurie gavo daug metų kalėji
mo. Po to mus nuvežė į Pods- 
mo, o vėliau patekome į Ba- 
raševo koncentracijos sto
vyklą nr. 3. Ta stovykla bu
vo įkurta 1940 m. pirmųjų 
tremtinių, nes ten buvo miš
kai. Ten jie dirbo, statė ir 
mirė, neišlaikę bado ir kan
kinimų. Dabar, kai mes pra- 
dėjom statyti naujus namus, 
tai mes radome jųjų kaulus 
pamatus kasdami. O toliau už 
tvoros, į pietų pusę įrengtos 
jau mums kapinės, kurias po 
keliolikos metų irgi panaikins 
ir statys namus, fabrikus. 
Tame lageryje prabuvome 
kartu vienus metus. Iš č. 
1972 m. liepos 17 d. išvežė į 
Kučino darbo lagerį. Čia iš
buvau iki 1974 m. birželio 13 
d. , iki nusikaltau. Išbuvau 
karceryje kelias dienas, po 
to išvežė į Čikavają. Mus 3 
kalinius izoliavo, kad nesl- 
maišytume tarp kitų ten esan
čių kalinių. Atrodė, kad pa
vojingiausi, nes mes būk da
rome netvarką, sukilimus. 
Mums vėl teismas, man davė 
3 metus Vladimario kalėjimo, 
o vienam žydui jaunuoliui 
Černaglas 11 mėnesių ir uk
rainietis advokatas gavo pu
santrų metų, nes iki pabaigos 
tiek tebuvo likę kalėti. Atsi
dūrėme liepos mėn. 5 d. Gu
lago salyno celėje, Vladimi
re. Čia neilgai teko pabūti, 
nes Tamstos čia pradėjote 
manęs reikalauti. Rug. 23 d.
3 vai. p. p. man paskelbė, 
kad -Aukščiausias Sovietų 
Prezidiumas dovanojo baus
mę — manęs pasigailėjo. Tą 
paskelbė man vienam, nusi
vedę į kalėjimo viršininko

3 psl.
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35 METU J U B t L I S J A U S paminėjimas

ATSIUSTA PAMINĖTI :

KELIONĖ APLINK PASAU
LĮ, Juozas Kaributas. 
Viršelis: dail J.Leškienė.
Spaudė: Pranciškonų spaus - 
tuvė Brooklyn'e.
Gyvai parašyti kelionių Įs - 
pūdžiai. Vien lėktuvu susi - 
darė apie 18. OOO myl ių.

TĖVYNĖS SARGAS-nr. 1/33/, 
1974.

Šis politikos ir socialinių 
mokslų žurnalas po Ilgesnės 
pertraukos vėl pasiekė skai
tytojus. Šis numeris yra 
skirtas prelatui Mykolui ‘ 
Krupavičiui prisiminti; apie' 
jį rašo Vyt. Bagdanavičius , 
MIC, J.Matulionis, P.Mal
dė ik is.

Plrmąkartą Ištisus me
tus regullakiai ,kas savaitę 
lt*planingai dirbo Montrealio 
skautės ir jų rėmėjai vienam 
uždaviniui.

Pirmąkartą gautaMont- 
realyje ir tokia graži suma 
/6.15O dol./ savosios tauto
dailės mokymuisi ir puose
lėjimui. Todėl i” užbaigtu— 
vės dalomos iškilmingos iv 
šventiškos.

Penktadienį, vasario 28 
dieną, 8 vai, vakaro, įvyks 
Vaivorykštės darbų parodos 
iškilmingas atidarymas, da
lyvaujant ir daugeliui svar- 
biųkitataučių: John Campbel 
-federalinės valdžios parla
mento narys, Yvon Lamarre, 
Montrealio miesto tarybos 
narys, Gyslaine Guindon- 
Sekretary of State atstovė, 
dailininkai Anastazija ir An
tanas Tamošaičiai, Robert 
Leclerc, dvasiškiai, organi
zacijų atstovai irMontrealio 
lietuviai.

Šeštadienį- 3 val.skaid- 
rės primityviųjų__ audinių,
7 vai, vakaro- lietuviškų 
raštų skaidrės.

Sekmadienį-11 vai. iš
kilmingos pamaldos. Giedos 
Gina Čapkauskienė, pirmo
sios Vyr.Skaučių Vaivos li
ves skautė. Dalyvaus vyr. 
skautininke L. Milukienė iš 
New Yorko.

Laukiama visų buvusių 
ir esamų skaučių su savo 
šeimomis ir draugais sueiti
ir pabūti kartu, pasidžiaug
ti, kad dar ir po 25 metų 
randam būfią kurti ir veikti 
konkrečiais darbais.

Šis savaitgalis -bus ir 
vėl vienas iš tų skautiško 
gyvenimo pragiedrulių, kur 
po bendro ir intensyvaus 
darbo sueis vaikai, jauni
mas, tėvai ir draugai pasi
džiaugti to darbo vaisiais . 
Tai ir vėl bus momentas , 
kur kartų konfliktai išblėta, 
o entuziazmas ir noras ko 
nors siekti yra kelrodis a- 
teitin.

Būtų smagu, kad šion 
šventėn galėtų susirinkti vi
sos Vaivos: ir tos pačios 
pirmosios; kurios Frelburge 
ir Bodensee didžiavosi, at
radus ios Krėvės padavimo 
keistą Vaivos vardą; ir tos 
kurios paskutinę naktį, ap- 
leisdamos Europą Bremen- 
hafene prie kuklaus lauželio 
pasipuošė melsvais kakla
ryšiais; ir tos, kurios 1948 
metų vasarą viename pikni

TOKIA

PRADŽIA :

PROJEKTO

DALYVES

SUSIKAUPUSIOS

MOKINASI...

ke Montrealyje užkūrė pir
mąjį skautišką laužą; ir vi - 
sos tos, kurios vėliau per 
eilę metų išgyveno daug 
mielų ir skaidrių valandų St. 
Emil de Montcalm, St. A- 
dolphe, Rowdon, Dainavoj, 
Baltijoj. . .

Tebūna Vaivorykštei 
skirtas savaitgalis miela 
proga atgaivinti senuosius 
ryšius ir gal gera proga Vėl 
įsijungti į bendrus darbus'.

I.L.

Iš
mūsų liaudies dainos:

O kas ten svirnely
Trinkėjo, trinkėjo?
O kas svirnely
Trinkėjo trinkėjo ?

Sesulė svirnely 
Trinkėjo trinkėjo, 
Sesė svirnely 
Trinkėjo trinkėjo.

Išaudė drobeles 
Be skietų, skietelių, 
Audė drobeles 
Be skietų skietelių.

Išrašė raštelius
Kaip bitės korelius, 
Rašė raštelius, 
Kaip bitės korelius.

Svarbesnieji straipsniai: 
Dr. V. Gidžiūno, OFM-Lietu
vių Katalikų Mokslo Akade
mija 50 m. jubiliejaus ženk
le. P r. Naujokalčio-Juozas 
Tumas- Vaižgantas Tėvynės 
Sargo redaktorius ir-Devy- 
niasdešimt metų nuo Aušros 
užtekėjimo, Dr. V. Kudlrka- 
Atminčiai Kražtųkankintinių 
-Kražių skerdynės/origina
lus straipsnis iš Varpo 1894/. 
Žurnale talpinama plati vi
suomeninio veikimo ir aktu
alių įvykių apžvalga, pami
nimos e U ės lietuvių veikėjų 
sukaktys ir prisimenami 
mirusieji.

Tėvynės Sargas yra se
niausias lietuvių krikščio
niškosios visuomenės žur
nalas, pradėtas leisti 1896 
metais. Dabar jį leidžia 
L ietuvių Krikščionių Demok
ratų Sąjunga; Krikščionių 
Demokratų Internacionalo ir 
Europos Krikščionių De
mokratų Sąjungos narys.

Redaktorius: dr. Domas 
Jasaitis; administratorlus- 
Antanas Razgaltis.

Žurnalas gaunamas pas 
administratorių, knygų pla
tintojus ir LKDS Centro Ko
mitete- 4050 S. Campbell , 
Chicago, UI. 60632.

• Dail Genė Geštautienė 
pakviesta Westwood Center 
of Arts , suruošė pirmąją 
savo darbų parodą.

Studijavo dailę Cal ifornia 
Universitete, Santa Monikos 
koledže, Otis Meno Institute. 
Tobulinosi Paryžiuje ir Ca
lif ornijoje.

RAGINKIME PRAEITI !
Paskutinis posėdis trijų dalyvių 

prisiminimuose
Juozo Audėno PASKUTINI POSĖDI, Stasio Raštikio KOVOSE DĖL 
LIETUVOS ir Kazio Musteikio PRISIMINIMŲ FRAGMENTUS per
skaičius.

Džiugu, kad asmenys, aktyviai dalyvavę Lietuvos vals
tybės tvarkyme, o ypatingai tie, kurie turėjo daryti sprendi
mus, lietusius Lietuvos likimą, — nepasilaikė anų dramatiškų 
dienų pergyvenimų tik sau, bet užfiksavo juos spausdinto 
žodžio formoje mums ir busimosioms kartoms.

Aukščiau suminėti trys prisiminimų autoriai aprašė savo 
visuomeninį, politinį bei valstybinį darbą išleistose knygose.

Čia pažvelkime tik į vieną jų aprašytą įvykį, tačiau gal 
pati tragiškiausią: paskutiniojo Lietuvos vyriausybės posėdžio 
valandas.

Lietuvos ministerių tarybos paskutjnis posėdis įvyko 1940 
metų birželio 15 dienos ryto 1 valandą. Jis buvo sušauktas 
skubiai, aliarmuojančiai. Šio šimtmečio Atila buvo jau prie Lie
tuvos vartų.

Prezidentūroje susirinkusiems ministęrių tarybos na
riams, prezidentui A. Smetonai paprašius, min. pirm. Merkys 
perskaitė gautą Maskvos ultimatumą, kuriuo Maskva reika
lavo:
1. Vidaus reikalų ministrą Skučą ir valstybės saugumo departamento 
direktorių Povilaiti, kaip tiesioginius provokacinių veiksmų kaltininkus, 
tuojau atiduoti teisman,.
2. Sudaryti naują. Sovietų Sąjungai priimtiną, vyriausybę, kuri pa
jėgtų ii būtų pasiryžusi laiduoti garbingą Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos savitarpinės pagalbos sutarties įgyvendinimą ir ryžtingai sutram
dyti sutarties priešus.
3. įleisti naujas sovietų kariuomenės įgulas neribotu skaičiumi į visos 
svarbesnes Lietuvos vietoves, kad būtų patikrintas Sovietų Sąjungos 
ir Lietuves savitarpinės pagelbos sutarties vykdymas ir užkirstas ke
lias tolimesniems provokaciniams veiksmams prieš sovietų įgulas Lie
tuvoje.“ (K. M.,'„P. F.“, 102 p.)

Šio ultimatumo teksto klausėsi: krašto apsaugos ministe- 
ris generolas K. Musteikis, teisingumo min. dr. A. Tamošaitis, 
žemės ūkio rnin. J. Audėnas, švietimo min. dr. K. Jokantas, 
susisiekimo min. J. Masiliūnas, valst. kontrolierius ir seimo 
pirm. K. Šakenis, kariuomenės vadas gen. V. Vitkauskas, ka
riuomenės štabo virš. gen. S. Pundzevičius, politinio dep. dir. 
E. Turauskas, min. pirm, pavad. Bizauskas ir min. tarybos 
gen. sekr. V. Mašalaitis.
i psl.

VYTAUTAS BILDUŠAS ( "VARPAS") ’

Maskvos ultimatumas buvo trumpas ir aiškus: Lietuvos 
ministerių taryba turi likviduoti laisvą Lietuvos valstybę, įsi
leisti Lietuvon bolševikų divizijas. Sulikti įsileist be pasi- 
prešinimo, arba: „bus laikoma, kad Lietuva atsisako aukš
čiau pateiktuosius Sovietų Sąjungos reikalavimus vykdyti.“ 
(K. M. „P. F.“, 102 p.)

J. Audėnas ir K. Musteikis abu sutinka savo prisimini
muose, kad prezidentas pradžioje sakėsi sutiksiąs svarstyti 
tik antrąjį ultimatume punktą. Dėl trečiojo K. Musteikis ra
šo:-

. . .Prezidentas prisiminė įvykusį Valstybės Gynimo Ti.rybos pasė
dį, kuriame buvo nutarta, kad, grąsiant is rusų pusės Lietuves nepri
klausomybei, mes ginklu priešinsimės. Dabar tas laikas atėjęs, sakė 
Prezidentus, ir pasiūlė ultimatumą atmesti ir gintis. (K. M., „P. F.“, 
103 p.)

Gen. K. Musteikis čia iškelia vieną iš esmingiausių to pa
skutiniojo posėdžio mementų: egzistavusį Valstybės Gynybos 
Tarybos nutarimą tokiu atveju gintis.

Min. J. Audėnas apie tai irgi prisimena:
Iš A. Smetonos atsiminimų („Margutis“ 1S5S m., Mr. 7-8) maty

ti, kad Valstybės Gynimo Taryba tą klausimą svarsčiusi ne viena kartą. 
Ten buvus sudarytas ir aiškus nusistatymas gintis' prieš bet karį už
puoliką visomis jėgomis. Deją, ir su Valstybės Gynimo Tarybos nusista
tymu vyriausybė nebuvo supažindinta anksčiau, jokiu žodžiu : ebuvo 
apie tai iv šiame posėdyje painformuota. Jei toks klausimas anksčiau 
būtų buvęs diskutuotas, būtų buvusi iš anksčiau sudaryta aiški nuomo
nė, ką tokiu pavojingu kraštui momentu turėtume daryti. („P, P.“, 
202 p.)

Ultimatumo žodžių efektas, jo tekstą gal ir nujautusiems, 
bet nenorėjusiems besi vysčiusio tragizmo realybe tikėti, mi- 
nisterių tarybos posėdžio dalyviams buvo pritvenlųa-itis.

Prisiminimų skaitytojui čia kyla klausimas: jeigu veikė 
Valstybės Gynimo Taryba, kuri jau iš anksto buvo padariusi 
sprendimą gintis prieš bet kurį užpuoliką visomis jėgomis, 
kodėl prezidentas, gavęs Maskvos ultimatumą, tik trumpai 
tokio gynybos plano buvimą teužsiminė, tartimi vien forma
lumą, kalbant apie ultimatumo atmetimą, atlikdamas. Jeigu 
realus gynimosi planas buvo iš tikro iš anksto sudarytas, tai:

1. kodėl prezidentas A. Smetona jo neišdėstė paskutiniojo 

posėdžio dalyviams; 2. kodėl, būdamas vyriausiu ginkluotųjų 
jėgų viršininku, nepastatė valstybės gynimo svarstymo V. G. 
T-os nutarimų ribose. Žinoma, buvo galima kalbėti tik apie 
realų gynybos planą, nes ir tada, kaip ir dabar, visiems buvo 
aišku, kad, ir heroiškai ginantis, sovietinė okupacija buvo ne
išvengiama. Tačiau pasipriešinimas invazijai buvo principi
nis reikalas.

Būdinga, kad prezidentas Smetona, vietoj»tokioj plotmėj 
iškėlęs gynimosi principą, staiga sušauktiems ir iš anksto ne
painformuotiems ministerių tarybos nariams pateikė gyni
mosi reikalą svarstyti nuo A-B-C, esant jau tik kelioms va
landoms laiko atsakyti į Maskvos ultimatumą. Siūlosi šios 
išvados: 1. prezidentas A. Smetona manė, kad Valstybės Gy
nimo Tarybos anksčiau padarvtes nutarimas buvo nerealus, 
nevykdytinas; 2. prezidentas, šio Gynybos Tarybos sprendimo 
ministerių tarybai laiku neatskleidęs, norėjo jo nczuwuueuis' 
ministerių tarybos nariams uždėti atsakomybę, versdamas 
juos keletos. valandų laikotarpyje, išspręsti likiminį Lietuvos 
klausimą.

Taipgi būdinga, kad paskutiniajame posėdyje dalyvavę 
trys kariai, ultimatumą išklausę, posėdyje reiškėsi panašiai:

Štai, J. Audėnas rašo: „Posėdyje dalyvavo ir trys genero
lai— Musteikis, Vitkauskas ir Pundzevičius, kurie, kaip Vals
tybės Gynimo Tarybos nariai, žinojo jos nusistatymą ir galė
jo turėti savo nuomonę.“ („P. F.“, 202 p.)

Dėl savo paties pasisakymo tuometinis krašto apsaugos 
ministeris generolas K. Musteikis rašo: „Aš pasakiau, kad vi
si ultimatumo punktai yra žiaurūs, bet baisiausias yra trety
sis punktas, nes jo priėmimas reikštų visišką Lietuvos okupa
ciją. Gynimasis būtų sunkus ir, aišku, nebūtų sėkmingas, bet 
tautos ateičiai jis būtų reikšmingas. Siūlau ultimatumą at
mesti ir ginklu priešintis.“ („P. F.“, 104 p.)

J. Audėnas prisimena, kad gen. K. Musteikis „kalbėjo 
trumpai, nedėstydamas nė gynimo planų, nė karo padarinių. 
Jis, pritardamas prezidento nuomonei, pasisakė, kad, jei raud. 
armija žengsianti per Lietuvos sieną, turime gintis ginklu.“ 
„P. P.“, 213 p.)

Gen. K. Musteikis ir J. Audėnas panašiai prisimena ka
riuomenės vadų gen. Vitkauską:

„Prezidentas paklausė Vitkausko nuomonės. Vitkauskas 
atsakė, kad, esant krašto viduje rusų įguloms, gintis būtų 
neįmanoma. Jis siūlė ultimatumą priimti ir ųesipriešinti“. 
(K. M., „P. F“, 104 p.)

Šiaip abiejų autorių prisiminimuose gen. Vitkauskas, 
kaip ir kiti posėdyje dalyvavę kariai, yra vienas iš mažiau 
kalbančių dalyvių.

( BUS DAUGIAU'.
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Hamilton toronto Taupyk ir skolinkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
.įsikūręs nuosovuose nomuox ~

HAMILTONO LIETUVIV KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos:

• pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Lie pos—ru gp j ūČi o

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 —v.vak.
9 — 12 v.p.p.

________ ____ mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

MOKAME VZ:
Depozitus (P.C.A*
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 934% 
Terminuotus depozitus 1 metu 10%

IMAME UŽ:

6%

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11^%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius; 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kaultalas — virš $ 5,OOQ.ooo

BALTUI PRAĖJUS
Kai Zuikių Balius jau pra

ėjo ir pinigai suskaičiuoti, o 
pelno būta pakankamai gra
žaus. Hamiltono Zūklautojų 
ir Medžiotojų klubo"Giedrat- 
tis" džiaugiasi tuo, 
tis" valdyba džiaugiasi tuo, 
žinodama, kad be tautiečių 
paramos visa tai nėra įma
noma įvykdyti. Ačiū Jiems .

Tuo pačiu valdyba kviečia 
visus į priešvelykinį"Laimės 
Ratą" kovo 15 d. , šeštadienį 
19 vai., lietuvių bažnyčios 
parapijos salėje. Laimėji
mai: kumpiai, kalakutai ir 
kt. Išgėrimai ir kavutė.

Kubo Valdyba

sudbury
Sudbury apylinkės Lietu

vių Žvejų ir Medžiotojų Klu
bo Geležinis Vilkas V-ba 
kviečia narius atvykti į me- 
tinįklubo narių susirinkimą, 
kuris įvyks š.m.kovo m. 9d. 
1 v.p.p. J.Remeikio Elgin 
Lunch restorano, 420 Elgin 
st.S. patalpose.

Kadangi turime tik vieną 
metinį susirinkimą, tai pra
šome narius skaitlingai da
lyvauti. Valdyba nori patirti 
narių nuomonę dėl praeitos 
veiklos, bei išgirsti pagei
davimus ateičiai.

Tradicinė vakarienė bei 
taurių įteikimas bus suruoš
ti vėliau. Valdyba

VLIKO PIRMININKAS...
(Atkelta is 2 psl.)

Šiandieną svečiai daugiau 
nusiteikę gavėnios rimčiai. 
Pietautojų tarpe kaip ir nesi
mato išnašesnių nuotaikų, ar 
besaikio linksmumo, kas dau
giau buvo pastebima švenčių 
laikotarpy. Ir pasikalbėji
muose vyrauja nuosaikesnės 
mintys ir gavėniai artimes
nės temos.

Prie vieno stalo keli vyrai 
kalbasi apie nūdienos nuotai
kas ir apie gyvenimą apskri
tai. Apie žmogaus egzisten
ciją, žemėje nueitą kelią ir 
siekiamus laimėjimus. Vyrai 
ypač aptaria didesnių užsi
mojimų asmenis, kurie visais

atvejais parodo daugiau ener
gijos ir atkakliau siekia savo 
tikslo. Tokie žmonės, daž
niausia, pradeda iš nieko, 
darydami tai nepretencingai 
ir tyliai. Ir svarbiausia, kad 
tokius darbščius, pavyzdžio 
vertus pasiryžėlius, visuo
met lydi pasisekimas. Grei
čiausia taip atsitinka dėl to, 
kadjų yra nedaug. O gal, kad 
jie sumaniai išnaudoja tokias 
galimybes, kuriomis kiti ne 
tiknesidomi, bet jų visai ne
pastebi. Tokie žmonės pilniau 
įsijungia į gyvenimą. Jie dau- 
giauįsijaučiaį aplinką Ir vis
kam turi gilesnį supratimą.

JULIJOS IR VACLOVO SKREBUTĖNU ŪKIO “RANCH VILNIUS“ 
KRIKŠTYNOS (1974 m. rugsėjo 7 d,) Iš kairės krikštatėviai Edvar
das ir Anyta Bumeisteriai, Inisfield viršaitis G- Burton, Skrebate - 
nai, antrieji krikštatėviai — Benas Jackus ir Aldona Skilandžiunie- 
nė. Nuotrauka V. Babelio.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
I. Geniausio Amerikoie ir Europoje "JIB Hoarpflege-Lotion" preparatas sulaiko

lodomi nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoi 
JIB Medicme Lia 8 uncijos 16 savaičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49tiv Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

Pirmutiniame ir didžiausiame js fy A lt A 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/V\XX 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: 
934% už 90 dienų term, depozitus 

9% už 1 metų term, depozitus 
8!4% už taup. sąskaitas 

6% už depozitus (čekių sąskaita). 
KAPITALAS: $8,800,000

Acmenines paskolas duodame iki $5 000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL po pietų, Uskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. Iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vaL po pietų (liepos Ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

DAINŲ IR DAILIOJO 
ŽODŽIO KONCERTAS

Seniausiaiietuviška radijo 
programa šiame kontinente 
švęs savo sukaktuves kovo 2 
d. , rengdama LIETUVIŠKU 
DAINŲ IR DAILIOJO ŽO
DŽIO koncertą, 3,30 vai. p. 
p. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Klubo A uditorijoj, tre
čiame aukšte.

Programą išpildys talen
tinga Elena BLANDYTĖ iš 
Čikagos, kuri dalyvavo pe
reitą metą Talentų Popietėje 
ir padarė tokį puikų įspūdį 
kad daugelis norėjo ją iš
girsti vėl, ir kad ji viena iš
pildytų visą programą.

Bostonas dabar laukia E- 
lenos Blandytės, pramoginių 
dainų specialistės ir dailiojo 
žodžio interpretatorės. Dr. 
Algirdas Budreckis pasvei
kins radijo programą 41 m. 
sukaktuvių proga.

Po koncerto bus linksmas 
šokių balius pagerbti Miss 
Lithuania of N. E. , gražuo
lės Ruth Volkavičiūtės iš 
Dorchesterio, Onos ir Ste
pono Volkavičių. Juostelių 
muziką pristatys Juozas 
Rentells iš Avon.

Prieš koncertą 2-3 vai. p. 
p, bus Susipažinimo Valanda- 
"Cocktail Hour", kada galė
site pavalgyti skanius, lietu- 
viškus pietus. Po koncerto 
veiks skanių valgių ir gėri
mų baras. Skanius valgius 
gamins Monika Plevokienė 
ir jos pagelbininkės. Įėjimo 
auka $3, -. Pensininkams ir 
studentams -jaunuoliams $2.

Susitarklt susitikti su gi
minėmis, draugais ir pa
žįstamais šiame linksmame 
įdomiame koncerte ir Gra
žuolės Baliuje ,kovo 2 d. Iki 
malonaus pasimatymo ’.

- Steponas ir Valentina 
MINKAI

6 psl.

Meninę dalį išpildėAušros 
Vartų parapijos choras, sol . 
Gina Capkauskienė ir Jauni
mo Ansamblis Gintaras, vad. 
Z. Lapino. Visi menininkai, 
jauniausieji irvyresnieji at
liko programą gerai, gyvai 
ir su entuziazmu. Publika 
priėmė visus labai šiltai.

Nežiūrint neilgų kalbų, 
visgi jautėsi ištęsimas.

Sveikino šios šventės pro
ga La Salle miesto burmist
ras Gerald Raymond, estų 
atstovas originaliu ir nuo
širdžiu žodžiu baigė savo 
sveikinimą: Dievas ir estai 
jus myli '.

Winnipeg
PADĖKA

VANKU VE RIEČIAMS
’ Tenka pasidžiaugti ir žie

mos metu praleistomis a-

tostogomis Vancouver'yje.
Ypatingą padėką noriu pa

reikšti p.p. A. ir K. S m il
giams, kurių namuose, šei
mos globoje praleidau virš 
dviejų savaičių. Labai dė
kinga jiems už vežiojimą 
savo mašina visur, kur tik 
reikėjo; už sudarymą gali
mybių dalyvauti kartu subu
vimuose.

Dėkoju p. p. Šmitams už 
pakvietimą į gimtadienio su
buvimą ir vaišes.Dėkui p. p . 
Gumbeliams už pakvietimą 
ir vaišes. Labai ačiū p.Ma- 
sijauskams už priėmimą į 
organizuotą naujavedžių, p . 
M ač iul a ič lų page rb imą, įvy
kusį jūsų gražioje reziden
cijoje. Ačiū p. Vūeitams už 
nuvežimą 20 mylių kelio iki 
p.p. Masijauskų tokiu laiku, 
kai lengvos mašinos nebega
lėjo riedėti per 6-8 Inčų

klodą šlapio sniego, kritusio 
vienos nakties metu.

Teko važiuoti karo metu 
Lietuvoje iš Kauno sunkve
žimiais. Šį kartą gražiu 
dengtu p. p. Vileitų "troku" , 
Išklotu švariu kilimu, pilnu 
gerai nusiteikusių žmonių, 
važiavome, o iš krūtinių 
skambėjo lietuviška daina.

Dėkoju p. K. Lukui už nu
vežimą parodyti Karalienės 
Viktorijos parko ir ten esan
čio gražaus gėlyno, nors ir 
žiemos metu, taip turtingo 
puikiausiais žiedais.

Br. Bujokienė

Visais atžvilgiais jie yra tur- Vienas grupės dalyvis, pa- 
tingesni, ne būtinai materia- sigėrėjęs tokiu torontiškių 
Hu atžvilgiu. Tokiu atveju, pagarbos pareiškimu, prlsl- 
jie gali daugiau duoti, bet ir mena velionį, kuomet su juo i 
iš gyvenimo jie daugiau gau- matėsi paskutinį kartą. Tai| 
na. Neįsileidžiantį didesnes buvo pereitos vasaros pabai- 
smulkmenas ir nekalbant apie goję, Vaclovo ir Julijos Skre- 
materiales ar morales ver- butenų ūkio krikštynose. Sve- 
tybes, tokie žmonės sušilau- Ičiams pramogaujant prie kle- 
kia didesnio pripažinimo ir me sustatytų stalų, besilei-| 
visuotinos pagarbos. džiančios saulės nuauksintų.

sodybos medžių prieglobsty, I
Vieną, kaipo būdingą pa-velionis, pasigerėjęs subuvi- 

vyzdį pietautojai prisimena mu, prisiminė savąją spaudą, 
tik pereitose Kalėdose su šiuo Stebėdamasis svečių gausu-, 
pasauliu atsiskyrusį Joną mu, krikštynų apeigom ir Vii - 
Bleizgį. Svečiai žino velionį niaus vardo parinkimu, velio- 
buvus gabų verslininką, viso-nis pastebėjęs, kad būtų dė- 
se jo užsimojim' srityse. 
Svarbiausia, kad jis neati- 
trūkdamas nuo lietuviško gy
venimo, sėkmingai išnaudojo 
visas jo užplanuotų sumany
mų galimybes. Turėdamas 
gerą pagelbininkę žmonos 
Uršulės asmenyje, galima 
sakyti, velionis ėjo visur be 
pralaimėjimų. Jis ir toliau 
būtų taip ėjęs jei ne tas, ne
tikėtumų pilnas gyvenimo 
siūlas. Nežiūrint, kadjis bu
vo gerai supintas ir atrodė 
dar toks stiprus, bet pačioje 
neįtikimiausioje vietoje jis 
nutrūko. Siūlas nutrūko labai 
netikėtai, skausmingaiir ga
lutinai. Bet ir pačiu liūdniau
siu momentu žmona nepasi
metė. Ji priminė artimie
siems, norintiems pagerbti 
velionį, vietoj gėlių aukot) 
Tautos Fondui. Ir tai pasiro
dė labai geru pavyzdžiu, nes 
velionis susilaukė tokios di
delės artimųjų pagarbos, kad 
jie užuojautos ženkle pratur
tino Tautos Fondą daugiau ne
gu $1000. - (tūkstančiu).

kinga tema tokio nepaprasto 
įvykio spaudoje paskelbimu.

VLADO PUTVIO ŠAULIU.
KUOPOS MĖGĖJU TEATRAS 

"AITVARAS"

KAINA:
Pradedant $849.00

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1975 METAIS

6 DIENOS VILNIUJE

14 DIENŲ IŠVISO: žymus V i I n i u s - 
Maskva — Leningradas 
ir Minskas.

IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 15 ir 29 d.d.
■ Birželio 19 d. .

Liepos 10 d.
Rugpjūčio 14 d. 
Rugseio 4 d.

Pramatomas vietų ribotumas —
- REGISTRUOKITĖS DABAR !

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS išsikviesti 
iš Lietuvos į Kanada.
Parduodame bilietus skristi iš Montrealio į 
Floridų (Miami).

' Rašykite anglių kalba:
ADRIA TRAVEL SERVICE

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL P.Q, - CANADA 

Tel: 844-5292 ir 855-5662.

Viršuje B. Tarvydo nuotraukoje Vytautas kalėjime ir su maisto 
daviniu — Biligėnas; Apačioje S. Dapkaus nuotraukoje St. Jo
kūbaitis, VI. Putvio šauliu kuopos pirmininkas, atskleidąs par 
siraŠytat Įsteigimo aktą — Toronto mėgėją teatro grupės * Aitvaras9, 

l ' ’* ' * <

Aitvarai-lietuviams seno
vėje nešdavo laimę. Kokią? 
Visokią: naktį pripildavo 
tuščius aruodus kviečių, ru
gių, miežių Ir kitokių javų; 
kiti dar net ir aukso į tuš
čias statines pripildavo.

Šį kartą torontiečlams lie
tuviams "Aitvaras" atnešė 
istorinį dramos veikalą.

Toronto VI. Putvio Šaulių 
kuopa, vad. St. Jokūbaičio, 
jos valdyba ir nariai, nutarė 
įsteigti savo mėgėjų teatrą, 
"AITVARAS”. To teatro įs
teigimo aktas įvyko š.m. 2 
d. didžiojoje LNsalėje, daly
vaujant ne mažiau kaip 400 
žmonių. Ta proga buvo ir 
pastatytas pirmasis vei
kalas, trijų veiksmų drama 
Mirga.

Roles atliko: Vytauto-V . 
Staškevičius, kunigaikštle - 
nės Onos- R. Giniotiehė, 
Mirgos- A. Dargytė-Byškie- 
vič, didiko Gimbuto-A.Stan
kus, BUigėno-S. Ramanaus
kas.

Režlsavo-A. Dargytė- Biš- 
kievič, asistavo L.Nakrošie- 
nė. Scenarijus-D. Jokūbaity- 
tės.

Apie Mirgą sužinome ne 
tik iš pasakojimų, bet ir iš 
lenkų istoriko užrašų. Lan - 
kant Vytautą Krėvos pUies' 
kalėjime, Mirga pasUIko jo 
vietoje, pasimainius '-ūbus, ir 
Vytautas su žmona,neatpa
žintas, apleidęs kalėjimą. 
Mirgos išgelbėti nepavyko.

Tad taip su Vytauto išgel
bėjimu išliko Lietuva irdar 
šiandien tebėra.

Didelėje Toronto koloni
joje niekas neišdrįso įsteig
ti teatro. Pirmąjį žingsnį ir 
padarė VI. Putvio Šaulių 
Kuopa. Laukiama gerų re
zultatų.

Bernardas Naujalis

DĖMESIO TORONTIEČIAMS I 
NL laikraščio atstovybės būrelis 
nutaręs spaudos baily suruoftti po 
Velykų Lietuviu Namuose. K vie
piami torontleČIal jiems talkinln - 
kauti, suslrlčant su būrelio pirmi
ninku J.R. SlmanavFčium.

NL akcijų platinimo reikalais 
rūpinasi S. Banelis, tel.24 1-9632.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Mirus Australijoje BALIUI PUKUI, jo žmona Raziną 
ir sūnų Arvyda nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi — \

GIMINĖS KANADOJE

JAU ČIA PAT KAZIMIERINĖS

Kovo 1 d., šeštadieni Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Klebo
nas ir parapijos Komitetasnuo- 
širdžiai kviečia visus atsilan
kyti ir kartu praleisti vakarą, 
prie gerai paruoštos vakarie-

V. BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531
montreal
MIRĖ LIETUVIAI:

Paskutiniosios savaitės

nes stalo.

NL SPAUDOS
laikotarpyje mirė Antanas 
Tamkevlčius, OnaKrupaus- 
kienė ir Feliksas Valatka. '

STUDENTU. ŽIEMOS 

STOVYKLA
1974 m. gvuodžio 27 d.'- 

1975 m. sausio m. 1 d. įvyko 
vienuolikta MLSS žiemos 
stovykla l’Aube’-ge de la 
Perd^iere,St. Donat. Mums 
'•visiems buvo proga atnaujin
ti senas draugystes ar už- 
megsti naujus ryšius. Suva- 
žiavom virš 130 jaunuolių iš 
Kanados ir Amerikos, ir vi
si linksmai praleidom atos
togas. Kasdien vyko slidinė- 
jimas/alpine ir cross coun
try/ , ir šokiai.

Niekas nenuobodžiavo, nes 
kiekvienas vakaras buvo į- 
vairus: susipažinimo vaka
ras, žiemos sporto filmą , 
laužas ant ežero, alaus gė
rimo rungtynės ir kiti užsi
ėmimai. Paskutinę dieną bu
vo slidinėjimo lenktynės .Už- 
baigėm šią draugišką sto
vyklą su Naujųjų Metų suti
kimu, o jau sekantį rytą rei
kėjo išsiskirstyti. Atsisvei
kinom vienas su kitu, saky
dami, kad pasimatysim ru
denį Montrealyje, Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Studentų 
Suvažiavime. V. K.

Spaudos Balių rengti pa
vasarį/ kaip paskutinius du 
metus/, sakoma, kad per 
šilta, nes gegužės mėn. visi 
nori išvykti į gamtą. Rengti 
Spaudos Balių žiemos metu , 
gana rizikinga Kanados kli
mate. Taip NL tokiam pažy
mėtinam įvykiui jau virš 25 
m. kaip pasirinko Užgavėnių 
šeštadienį. Ankččiau laik
raščio skaitytojai dar labiau 
gyveno praeities jausmais ir 
norėdavo kuo nors nekasdie
niškai atžymėti "užsigavėji
mą”. Jie Lietuvoje laikėsi 
papročio- iki Velykų pasni - 
kauti-susilaikyti nuo mėsiš
kų valgių, o ypač nuo šokių 
ir kitokių pasilinksminimų.

šiandien iš esmės jau y- 
-a pasikeitę nemažai kas, ir 
šio laiko daugumai žmonių 
nesuprantamas "užsigavėji
mas" ir anie pasakojimai a- 
pie pasnikavimus. Šiandien 
mėsiškus valgius uždraudžia 
tik daktarai, kai žmogaus 
sveikatai tas re ik ai Inga .Tai
gi mūsiškiams sutapatinti su 
Užgavėnėms Spaudos Balių- 
pasidarė nebeaktualu.

Tradicinis Spaudos Ba
liaus šūkis, kad"Tik lauki - 
nis žmogus laikraščių nes
kaito"- jau irgi nebetaip 
"gąsdina", nes per televizi
ją jis dar pirm laikraščių 
sužino svarbiausias pašau-

BALIUS
lio naujienas... Atrodo, rei - 
kės sugalvoti naują šūkį ’.

Šįmet NL Spaudos Balius 
praėjo gausių susirinkusiųjų 
linksmoje nuotaikoje. Tenka 
apgailestauti, kad kas 
metai vis mažėja senųjų 
Spaudos Baliaus lankytojų 
skaičius, bet tenka džiaugtis 
kad juos pakeičia jaunimas . 
Ypač šių metų baliuje didelę 
iniciatyvą parodė Dalia ir 
Edmundas Petruliai ir visas 
būrys talkininkautojų ruošo
je, svečių aptarnavime,bal
sų skaičiavime, .net ir pra- 
nešinėjant įvykius per mik
rofoną. Buvusios baliaus ka- 
ralaitės- Roma Naruševi
čiūtė, Daina Kerbelytė ir 
Alma Staškevičiūtė-Dreše- 
rienė atliko tradicijos už
baigimo ceremoniją, grąžin- 
damos taurę NL-ai.

Balius vyko šv.Kazimiero 
parapijos salėje. Rengėjai 
laikėmės šūkio- savi pas sa
vus’. Salė graži,, stalai ap - 
valūs ir patogumai su visais 
svočių aptarnavimais. Bet 
ir girdėjosi priekaištų -juo
ba iš kai kurių nedalyvavu
sių- kodėl nepajėgiame i- 
šeiti iš skiepų . . Supranta
ma. Kai kurie neatsilankiu
sieji gal tikėjosi vienokio ar 
kitokio į balių pakvietimo.

GERIAUSIAI ATRODANČIOS POROS PRISTATYMAS IR DOVANOS [TEIKIMO MOMENTAS. 
Iš kairės: Petras Vaupshas(taikines rinkimuose),Diana Stankaitienė (įteikusi dovana), Petras ir 
Alma Drešeriai (laimėjusieji kontesta) ir Šarūnas Norvaišai taikines rinkimuose), foto T. Laurinaitis.

o tik skelbdami pabrėžia,kad 
tai yra visų balius, visiems.

Šį kartą vietoje baliaus 
karalaitės, kaip buvo pra
nešta spaudoje, rinkta ge
riausiai atrodanti pora. Kon- 
testas vyko pagal specialų 
kuponą ir kiekvienas galėjo 
už pasirinktą porą atiduoti 
javo balsą. Šiam kontestui 
vadovavo Birutė Nagienė, 
talkininkaujant Šarūnui Nor
vaišai. Laimėjo Alma ir 
Petras Drešeriai. Tai jauna 
pora, gražiai besireiškianti 
lietuvių gyvenime. Abu yra

jungos Ramovė Montrealio 
skyrius. 20 dol. Br. Kirstu
kas. Po 1O dol*. Br. Bagdžtu
nas, S.Kęsgailą, Pr. Ru - 
dinskas ir 5 dol. J. Adomo
nis. T^i proga tegul man bus 
leista pareikšti nuoširdžią 
padėką visiems Tautos Fon
do rėmėjams. Tautos Fondo 
Atstovybė Montrealio Apy
linkėje ir šiais 1975 metais 
laukia, ne vien tik iš lietu
viškųjų organizacijų, bet ir 
iš pavienių mūsų tautiečių 
nors ir kuklios aukos Fon
dui papildyti ’.

rapijos Komitetas suklebono 
pareigas einančiuTėv. J.Arą 
nausku išklausė dalyvių nuo
mones šios sukaktiespaml- 
nėjimui atžymėti ir pasiė - 
m ė paruošti tikslesnį pro
jektą. 25 metų sukaktis su
kanka rugsėjo 7-8 dienomis.

Dalyvavo viso apie 25 as
menis. Šių metų parapijos 
komitetas yra šios sudėties: 
pirm. Ant. Vaupšas, sekr. 
A. Ališauskas, A. Čepulis, 
Izd. Mališka, J. Adomaitis 
ir Elvyra Krasowsky.

Is kaires: Veronika Bulotaite, Rytis Bulota, Vilija Malciute,- Gilius 
Bulota ir Saulius Brikis.

Rengėjai yra atsisakę to
kio specialaus kvietimo būdo,

NL JAUNIMO. P0ŠED1S _2' 
Praėjusi penktadienį įvykęs 
NL redakcijoje Jaunimo pa
sitarimas su laikraščiui lei s- 
ti vadovaujamais asmenimis, 
to pasėkoje Jaunimo inicia
toriai šaukia Montrealio jau
nime posėdį kovo 9 d., sek - 
madienį 1 vai. po pietų pas 
Dalia, ir Edi Petrulius.,šiuo 
adresu: 1225 St. Marc Street 

3?903. Montreal. Tel.932-8732. 
(Dvi gatves i vakarus nuo Guy 
St., tarp Dorchester ir St. 
Catherine St.)

Prašome visus dalyvauti. 
Bus diskutuojamas Jaunimo 
skyriaus reikalas prie NL.

Iniciatoriai

Montrealio Jaunimo 'An
samblio Gintaras nariai. Jie 
gavo 25 dol. dovaną, kurią 
davė La Salle Adam's Res
taurant-sav. Ona Voronin-- 
kaitienė ir Juozas Stankaitis.

/bus daugiau/
PAPILDOMA PADĖKA

1974 m. po Vasario 16-osios 
šventės paminėjimo Tautos 
Fondui aukojo:

Montrealio Lietuvių Kre- 
ditoUnija Litas 1OO dolerių. 
Po 50 dol.: K. L. B. Montre
alio Apylinkės Valdyba, J. 
Vaškevičiai iš Toronto, 
Ont. , K. L. K.Moterų D-jos 
Montrealio skyrius. 30 dol. 
L.K.Mindaugo šaulių kuopa 
Po 25 dol. :Montrealio Lie
tuvių Žvejotojų Medžiotojų 
Nida klubas ir L.K. V.Są-

T. F. sekretorius, e 5-ame JAUNTĮJU TALEN-

SUKAKČIAI PASIRUOŠIMAS 
Aušros Vartų parapijos 

25 mėtų* sukakčiai paminė
ti, vasario 13 d. vakare bu
vo sušauktas su organizaci
jų atstovais pasitarimas. Pa-

P.Gabrys. TR VAKARE, be jau pamP
nėtų, graliai pasireiškė ir 
Vida Morkūnaitė, Rickie 
Gromak ir Julija Adamonytė 
Apgailestaujame šių pavar - 
džių praleidimą NL vasario 
12 d. numeryje.

Pharmade BRONX PARK Pharmacy
ęC LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
\ V PRISTATYMAS
/ \ sC____J VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

C F M B
----------------- >----------.------------ y
LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
RADIO 14 10 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 AlbanelCr., Duvernay, P. Q. TEL. 669-8834

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

89 Orchard Street, La Salle,P.Q
Įvairi industrine ir l'nmerčinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų išpardavimas -tel. 366-6237/3896

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas 

s Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)'

6396 Bonnontyne Ave. Verdun, Montreal, Tel. 767-6183 »

JUBILIEJINIU METU
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ii* pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras istitu- 
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bef tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais. pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė it Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems datbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagofe Ir Kanadoje metams — $24.00, pusei mėty — $13.00, 

trims mėn. — $7.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $22.00, pusei mėty — $12.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $25.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

TEL. 525-8971.

ont^ 3 /^Loto ^tudib

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 

portretą! - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
. SUKAKTUVĖS mažamečiams 

ĮVAIRIOS PROGOS

KACO MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jean Road.
Tel. 695-3883

■ Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
» Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkelju 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Reg’d
Taisymas ir dažymas auromobįlių 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 
valtys. Sav. G. D e s r o c h e r s

7725 George Street 
La Salle,Que. *

TEL:
366-0500,366-4203

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams 

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktorlue.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1975.11.26

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

ChicagS, m. 60608 ♦
□ Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.
PAVARDE IR VARDAS —-----------------------------------------------
ADRESAS _____ ___________ ________ ------------------------------ Mechanizuotas ratų Ir kitų dailų reguliavimas. Uorės (Body) taisymas Ir 

dažymas naujame garaže Ir moderniomis priemonėmis. Krelpkltes — 
De LaVerendrye, prie Laplerrelr vandens kanalo. Tel. 365-3364.

7 psl.



AKCUU VAJUS
KKClJų ĮSIGIJIMO TĄSA:

187. Vterattts Juozas parė
mė vykdomą NL vajų, įsigy
damas 2 akcijas. Jis Ir jo 
žmona Elena jau turėjo 3 
akcijas, tad dabar beturį 5.

J. Vleraltls, artimas NL 
kaimynas, visada buvo pas
laugus padėti, patalkininkau
ti. Jis su žmona, prieš 1O 
metų, kai laikraštis dar buvo 
spausdinamas yletoje, kiek
vienos savaitės pirmadienio 
vakarą prisistatydavo pir
mieji į redakciją.

Vleraltls yra didelis NL

M. Lukošius didelis lletu-iM**! 
vlškos veiklos entuziastas . 
Jaunesnis, būdamas aktyviai 
priklausė visoms lietuviš
koms organizacijoms Mont- 
realyje, kurios tik rūpinosi 
lietuvybe. Tokį apsisprendi
mą padaręs, kaip jis sako- 
nuo vedybų dienos,apsivedęs 
lenkų kilmės žmoną.

Žmona Eugenija . puikiai 
Išmoko lietuviškai, prisitai
kė prie lietuvių Ir i jie už
augino lietuvišką šeimą : 
2 dukteris ir sūnų. Jis su 
pasididžiavimu sakąs,kad ir 

namų praplėtimo entuzias- ’i° anQkal kalba lietuviškai,

Anita PakalniŠkyte, Monikos pa
grindine ję roleje -Menotti operoje 

MEDIUM. Ji dainuos Montrea
lyje ši šeštadienį.

tas. Jo nuomone, galima iš- lr užprenumeravo NL My- 
naudoti visą sklypą. Jis ne- keliukui Beniušlui, vienam 
kartą ir per Lito Lietuvių 
Kredito Unijos metinius su
sirinkimus yra kėlęs suma- Tad, dėkodami plrkuslems 
nymą,kad Litas galėtų susi- akcijas, laukiame atsllle— 
jungti suNL bendrove Ir pa- plant daugiau.
slstatytl didelius namus ant Numatytam 20. OOO dol. 
NL žemės sklypo. akcijų vajui, su dabar skel

biamais įsigijimais, sukelta
188. Lukošius Mykolas per 3OO.tBus daugiau).
Litą nupirko 2 akcijas savo J. V.Stankaitis,
amžiaus 75 metų sukakties Spaudos B-vės Ugdymo 
proga. , Reikalams narys.
_ • _____ _______t

"NEPRIKLAU$OMA LIETUVA" naujom skaitytojui I
I tik už $5.00 metams ! I

j P rašome iškirpti ir prisiųsti
i su virš nurodytu---------------------------------------------------------

prenumeratos , ''Pavardė ir vardas) ?
| mokesčiu. -------------------------------------------------------- |

'Tikslus adresas)

riose mokyklose lietuvių 
vaikais užpildytose klasėse , 
ar, taip pat kaip ir- dabar, 
lietuvių vaikai susirinkdavo 
šeštadieniais mokytis skai
tyti rašyti lietuviškai,moky
tis Lietuvos istorijos, geog
rafijos. Mes sutinkame 
ankstyvesnės kartos jau Ka
nadoje, Montrealyje gimu
sius, kurie skaito ir rašo 
lietuviškai ir su pasididžia
vimu pasisako: "Aš lankiau 
lietuvišką mokyklą

Prieš 25 m. vėl pradėjus 
lietuviškąjį mokslo darbą ne 
vienam atrodė,-ką ta sauje
lė, tokioje didelėje svetimų 
jūroje padarys'. A r,“klek iš 
to darbo bus naudos'. Pasi
rodė, kad didžiausieji lietu
vybės išlaikytojai tapo tie , 
kurte labai paprastai užsi
brėžė išmokti lietuviškai,- 
pradedant A, B, C, D. . .

MONTREALIO LITUANI8TINE MOKYKLA MINI

2 5 METU SUKAKTĮ.

Kas galėjo pasakyti, kad 
antrojo pasaulinio karo pa
sėkoje lietuviškoji išeivija 
turės tiek ilgai gyventi be 
tėvynės. Niekas neužtikriną 
kad prieš 25 metus steigiant 
Montrealyje lietuvišką šeš
tadieninę mokyklą, bus gali
ma tiek ilgai ištverti '. O at
sitiko taip, kad šiandien ga
lime žvelgti jau į lituanisti

nės mokyklos nueitą 25 m . 
kelią.

Visumoje, kalbant apie 
šią mokyklą ir skaičiuojant 
25 darbo metus, - mes tu
rime pridėti ir ankstyvesnės 
lietuvių išeivijos kartos pas
tangas, nes jie turėjo net 
reguliarią lietuvišką mokyk
lą Montrealyje, ar lituanis
tika buvo dėstoma regulia-

G
pharmacie 'canon

■^HilBERT GENDRON LPH• PROF 

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINO.'.

DR. V. GIRlONIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L'Asjomption Blvd. 

Montreal.

TIL.. 255 - 3536

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St. pirmas aukotas, 

11-12 kambarys
T ei. 932- 6662; namų 737-9681.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namu 488-8528

ADVOKATAS

Rj.Isga/naitis ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

276 St. James Street West, 
Suite 525, Montreal, P.Q.

Tel: 842 1 126, n amu 678 - 3660

Dr.A.S. popieraitis
B.A., M.D.. C.M.. M.Se.. L.M.C.C^ E.R.C.S.iO

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

ADVO KAJAS

J.P. MILLER,bjl, B.C.L.
768 Notre Dame Street E.^uite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064

8'psl.,

MONTREALIO LITUANISTINEI MOKYKLAI

ZS-mitau
KVIEČIAMI VISI ATSILANKYTI Į IŠKILMINGĄ MINĖJIMĄ,
KOVO 8 d. (šeštadienį) 7 vai. vakaro -r-
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE.

OFICIALIOJI DALIS: mokytoją pagerbimas,
d r. Ilonos Maziliauskienės paskaita,

MENINĖ DALIS: solistė Anita Pakalniškytė, 
poetas Henrikas Nagys.

VAIŠĖS: vynas, sūris ir Įvairūs užkandžiai.

PRAŠOME - ATSILANKYKITE į REIKŠMINGOS LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO INSTITUCIJOS 
SUKAKTIES MINĖJIMĄ I

ĮĖJIMAS:- AUKA MOKYKLAI $4.00 suaugusiems;;
$2.00 moksleiviams ir pensininkams.

TĖVU KOMITETAS

Kiek jų praėjo pro lietu-
vlšką mokyklą, ir kur jie da
bar?

Tik pažvelk į mūsų orga
nizacijas, valdybas, chorus, 
ansamblius, pažvelk į baž
nyčias ar minėjimuose susi
renkančius: tie jaunesnie
ji žmonės, tai daugumoje 
buvę lietuviškos mokyklos 
mokiniai. Ir jei kartais pa
sakom. kad visgi tai nėra 
daug- tik pagalvokime, ar 
mes iš viso bent kur mato
me, išskiriant vieną kitą, 
tuos, kurie lietuviškos mo
kyklas nelankė, kurių tėvai 
neleido ar neragino lietu
viškos mokyklos lankyti.

Lituanistinė mokykla vei
kia ir po 25 metų, dėka mo
kytojų. Vieni jų dirbo anks
čiau, kiti dirba dabar.

Montreal iečiai, gerai pa
žvelkite Į lietuviškos šešta
dieninės mokyklos mokytoją! 
Ar galėtumėte jį atskirti iš

visos lietuviškos masės
žmonių ? Juk negirdėjai jo 
skambias patriotines kalbas 
sakančio, nematei ordinais 
apdovanojamo, iš viso , ar 
žinai, kad jis metuose 30 
šeštadienių pastoviai mo
ko vaikus, važinėja ilgokus 
atstumus, ir taip metus, 
dešimt, dvidešimt, o kitas 
net daugiau metų ? Atlygina
mas tik už kelionę Ir fakti- 
nas išlaidas. Mes, žinoma , 
prisidėjome , patardami mo
kytojui, kaip reikia dirbti,— 
patys užmiršdami prižiūrėti 
savo vaikus, kad jie paruoš
tų užduotas pamokas. Su
prantama- galima geriau 
padaryti. Tik mes, tėvai, ar 
norime konkrečiai dirbti, 
remti mokyklą, ir ištęsėti 
gana ilgą laiką- 9 metus.Ir 
bendrai- Montrealio lietu
viškoji kolonija ar supranta 
ką reiškia jai turėti litua
nistinę mokyklą, ar būti be

SU NAUJA DIENA - NAUJA PROBLEMA!

Namy apšildymo reikalu skambinkite šios 
didžiules alyvos tiekimo ir visokiausio
namu šildymo Įrengimo bei taisymo 
kompanijos atstovui Pr. F.
Paukštaičiui 365-0311
arba 366- 6220. LES COMBUSTIBLES

ADANAC-NAUD FUELS
5250 O. Boul. Maisonneuve Blvd. West H4A 1Y6,

@ Royal Trust» 
Atstovas J. Skučas,

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
Tel. 354-0360, namu 722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 
(Specialybė - slypai ir žemė)

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
353-9960 / Namų - 72 1-06 14

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ?
Į NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS Į 

“X" D.N.BALT - BALTRUKONIS

Tel: 273 - 3442, 273 ■ 9 18 I, , 37 - 0844.
Foto E.M.L.S. Montreal, Que.
• Sistema.

n*DAD SUMAŽINI PA J AMU. MOKESČIUS 
UADAn ir sutaupai pensijai.

DUOTI UŽTIKRINTĄ PENSIJOS 
PLANĄ GALI TIK GYVYBĖS 
DRAUDIMO BENDROVĖS.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Tel. ; 722-3545

ŠIANDIEN

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L .10 NAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

uniformas paraduose, ir ži -
nant, kad paraduojantis ne
gali savo vaiko atvežti į lie
tuvišką mokyklą '.

Šios sukakties proga ap
sispręskime dėl ateities .Ke
lias Išeivijoje vieniems bus 
ilgas, kitus dar paslti 
ilgas, kitus pasitiks mirtis , 
o dar kitiems ir šviesesni 
horizontai teks matyti. Kuo 
tu nori būti ? Ar tokiu, ku
rie ir prieš 25 m. sakė,'kad 
nieko nebus" '. -ar tokiu, ku
ris stengėsi savo vaikams 
perduoti lietuvių kalbą ?

Jei sunku apsispręsti, a- 
teik bet kurį šeštadienį pa
žiūrėti, kaip dirba lietuvtš - 
koji mokykla. Esi visada 
laukiamas,mielas svečias '. 
Ateik Į mokyklos renginius . 
Ar tavo valkai, nelankydami 
šeštadieninės lietuviškos 
mokyklos yra laimingesni 
už lietuvišką mokyklą be
lankančius ?

mokyklos '. Nes šiuo metu Apsispręsk kartu su tais, 
pusė tėvų neleidžia savo kurie prieš 25 m. gal dar 
mokyklinio amžiaus vaikų į didesnėje neviltyje, daug 
lietuvišką mokyklą '. kartų sunkesnėse įsikūrimo

Yra graudu klausyti pata- sąlygose apsisprendė:- Iš- 
rimų.kaip ir kokią lietuviš- . tversime'. Ir šis žodis dau- 
kumo liniją kaimynas turi Į geltuitėvų, mokinių,mokyto- 
laikyti. Tik patarėjas,kaž - jų tapo kelrodžiu, dirbant 
kaip savo vaikams nesugeba | per dvidešimt penkis metus, 
patarti, kad tie leistų savo Sis žodis tebūna kelrodžiu 
vaikus į lietuvišką mokyklą . ateičiai'.
Keista, matant švytinčias P.Adamonls.

LEONAS GU RĖČKAS 
Sales Manager 

(Lietuvi* atstovas)

GM

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick it Astro
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JOMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-ManageriAA

LEO GUREKAS®

GM

mu montrea! west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

AloutreuHo Lietuviu Kredito Unijų
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE-H4E 2A8, 

Telefonas: 766 5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas _________ .6.0%
Taupomąsias s-tas ,8,0%
Tęrm. ind. 1 m. ________ 8,0%',

Term. ind. - 2 m. 8,25%
Term. ind. — 3 m. 8,5%

Duoda nemoKamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines --------------------- 11,0%,
Nekilti. turto -------------------- 10.5%
Čekių kredito ____________ 12.0%
Investacines nuo __________ 11.5%

Nemok, gyvybės ąpdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperalyvinė namį (iki 4 bu,į.) Ir oomy inventoriaus apdraudė. 

Kreiptis: Gil Constantin,, C.I.B., Quebec Credit Union League,
17 Ronald Drive, Montreal West:263. Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St, pirmadieniai a, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1S iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasara nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius aa- 

, vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir-penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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