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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

KINIJOJE NERAMUMAI 
TEBESITĘSIA

Plakatai Ir ranka rašyti 
šūkiai ant sienų vis daugiau 
pasirodo įvairiuose Kinijos 
m lestuose. J jose prime narna 
gabus adm InIstrator lūs Peag 
Hslao-Plng. Šūkiai tvirtina, 
kad jo valdymo metu "revo
liucinė situacija buvo pui
ki... visi geros nuotaikos”, 
"Matome, kad CK vadas 
Hua pas Ida rys tinkamą 
sprendimą šiuo reikalu... 
mes tikime, kad tai bus ne
trukus padaryta, kad visų 
širdys nurlmtų"f - ir pan.

Peng Hsiao-Plng buvo pa
kliuvęs j nemalonę, spau
džiant radikalams, kad ne
pakankamai rūpinęsis klasių 
kova Ir linkęs i kapitalizmą.

Šiuo metu Kinija ruošiasi 
minėti Chou E n-Lal mirties 
metines ir Peng buvo nuo 
seno ruošiamas ji pavaduoti. 
'Laikraščiai pilni teigiamų 
aįjra-feymų apie buvusi M in. 
Pirm įninką.

JAV KONGRESO NAUJAS 
PATVARKYMAS

JAV Kongresas, reaguo- 
damass į paskutiniu metu 
naftą pe '’vežančių laivų ka
tastrofas, įves naują įsta
tymą, kuriuo svetimų kraš
tų laivai bus įpareigoti nau
doti radarą ir kitus naviga
cijos Instrumentus, priva
lomus ir JA V laivams. Im
portuota alyva bus apdeda- 
ma specialiais mokesčiais 
s u d a r a n t 200 m ii. do’. 
d”audos fondą padengti lai
vų katastrofoms.

3 - jų savaičių bėgyje 8 
tanklaiviai, visi registruoti 
L (be r įjoję, pi a uk da m i pe r 
Atlanto vandenyną ir Dela
ware upę, nuskendo papil
dami m U ž i n i šk us a l yv os 
kiekius.

BRITAI SKOLINDAMIESI
GERINA GERBŪVI

Tarpi autinis Finansų Fon
das patvirtino sutikimą pas
kolinti Anglijai 3.9bil.do- 
le r lų, kad j l gal ėi. ų s t ab H i - 
zuotl savo ekonomiją Ir Iš
balansuoti deficitą. Už tai 
Anglija sutiko sumažinti 
dviejų metų bėgyje viešą
sias Išlaidas 4 bll. dolerių.

NUSIŽUDĖ IZRAELIO 
MINISTERIS
Sensaciją, kad ir liūdną, 

s uk ėl ė f z r ae 1 lo Gy ve n v ie č tų 
Ministerlo Avraham Ofer, 
55 m., nuslšovlmas Tel Avi
vo priemiestyje.

Jis buvo apklausinėj ims , 
kaip Ir kai kurie kiti, dėl 
įtariamos korupcijos. Pa - 
liktame laiške jis tvirtino, 
kad visą gyvenimą padėjęs 
žmonėms ir nieko nenus
kriaudęs.

PARYŽIUS NESIJAUDINA

"Jeigu Quebec*as taps ne
priklausomu, tai jo reikalas. 
Iš mūsų pusės nebus daug 
nei aktyvaus, nei kitokio pa - 
d 'ąslnlmo šį kartą tokiam 
žygiui" - pastebėjo Pran - 
cūzijos Užsienio Mlnlsterl- 
jOs patyręs darbuotojas, Il
gą laiką dirbęs Š.Amerikos 
srityje .

Dabar nuotaikos , atrodo 
skirtingesnės,) negu kad bu
vo prieš dešimtmetį , de 
Gaulle -Daniel Johnson lai - 
kals.. Prancūzijos preziden
tas Glscardneslrūplnapan- 
frankof lllzmu, o L>eves$ue 
nekartą pareiškė. kad jo 
tikslams visai neaktualu, ar 
Prancūzija jį rems, ar ne.

QUEBECX) GYDYTOJAI
PASIRUOŠĘ IŠVYKTI
Nemažas skaičius medi

cinos specialistu ruošiasi 
išsikelti iš Cuebeco provin
cijos į Britų Kolumbiją Ir 
Albertą. Šitokį nutarimą pa
skatino PQ rinkimų laimė
jimas .

TIESA PADARO ŽMONES 
LAISVUS

Tautų Sąjungos General l- 
nės Sesijos-sudarytam Soc., 
Kult, ir Humanitarinės Sek
cijos Komitete JAV ambasa
dorius W. W. Scranton 
smarkiai pasipriešino Sovie - 
tų Rusijos delegacijos nario 
Aleksandros Blrlukovos pa - 
reiškimam, kad Sovietų Ru
sijoj, neišskyrus nei Lietu
vos, Latvijos Ir Estijos, yra 
dabojamos visos žmonių tei
sės.

Ambasadorius pareiškė:
"Kalbėkim tiesiai Ir atvi

rai: Lietuva, Latvija Ir Es
tija buvo nepriklausomos 
respublikos ir Sovietų mili- 
frarinėjėga jas užėmė. Ame - 
rikos vyriausybė niekada 
nepripažino tokio įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. " Jis taip 
pat pareiškė,kad jei jau Sov. 
Sąjungoj esą taip gražu ir 
gera, jei jau ten lyg rojus , 
kaip kad Sovietų Sąjungos 
delegatas pavaizdavo,ta i ko
dėl tiek daug žmonių nori iš 
to rojaus Išbėgti? Tokie žy
mūs, kaip Nurejev,Barysh- 
nlkov Ir Solženl^syn,-nors , 
tiesa, paskutinysis buvo Iš
tremtas IŠ to taip vadinamo, 
rojaus, atvaizduoto Alek
sandros Blrlukovos?...

Atrodo, bene pirmą kartą 
Tautų Sąjungoj taip aiškiai 
Amerikos atstovo buvo vie
šai Iškelta ir pas merkta So- 
vletųRusIjos neteisėta Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių okupacija.

Apie tą ginčą United 
Press International atstovas 
Mr. Bruce W.Munn paskel - 
bė tarptautinėj spaudoj. St. 
Petersburg T įmes apie tai 
lapkr. 27 d. laidoje7, plačiau 
pažymėjo. J. K-

BENDRUOMENYBĖS™
VLIKO SEIMO NUTARIMAI

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas 1976 m. gruodžio 4-5 
dienomis Washingtone, D.C., minėdamas Jungtinių Amerikos Valstybių 
200 metų neripklausomybės sukaktį ir pagerbdamas dėl Lietuvos laisvės 
žuvusius bei šiądien kovojančius okupanto priespaudoje, priėmė šiuos 
nutarimus:

L Seimas griežtai protestuoja 
prieš Lietuvos okupaciją ir prieš pa
stangas žaloti tautinį lietuvio būdą;

2. Seimas reiškia gilią pagarbą 
pavergtiems lietuviams, ryžtingai 
kovojantiems prieš, sovietinę okupa
ciją ir už lietuvio asmens teises.

3. Seimas kviečia laisvuosius Įtė
vius dar aktyviau jungtis į paverg
tos tėvynės laisvinimą, vadovauja
mą VLlKo, kuris už Lietuvos ribų, 
lietuvių tautai siekiant išsilaisvini
mo, reiškia ir vykdo jos politinę 
valią.

4. Seimas prašo VLlKo valdybą 
labiau išplėsti ir sustiprinti Lietuvos 
laisvinimo veiklą laisvajame pasau
lyje, ypač Europoje.

5. Seimas įpareigoja VLlKo val
dybą organizuoti lietuvių žmogaus 
teisių komisiją ir stiprinti šios sri
ties informacinę veiklą.

6. Seimas dėkoja lietuvių organi-
.... dalyvaujančioms tarptau

tiniuose sąjūdžiuose, už jų indėlį į 
Lietuvos laisvinimo darbą ir skatina 
VLlKo valdybą .remti jų pastangas.

7. Seimas, vertindamas PLB, 
ALTos ir kitų lietuvių organizacijų 
bei institucijų pastangas Lietuvos 
laisvės bvlai. pritaria VLlKo ry
šiams su šiomis organizacijomis, pa
veda jo valdybai toliau siekti orga
nizacinės darnos, ypatingai Jungti
nėse Amerikos Valstybėse; prašo 
tęsti Lietuvos laisvinimo konferen
cijų darbus ir ieškoti būdų VLlKo 
organizacijai stirpinti bei plėsti.

VLIKO
Vliko Seimas, įvykęs 1976 m. 

gruodžio 4-5 dienomis Washingtone, | 
D. C. buvo sėkmingai darbingas. į 
Gauta daug sveikinimų ir pinigų — 
Kanados Tautos Fondo Atstovybės 
pirm J. Vaičeliūnas įteikė 26,000 
dol. čekį, surinktų aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalams. [ tą sumą įei
na 16.000 dol., kuriuos surinko To
ronto apylinkės atstovybė. A. Fira- ' 
vičiaus vadovaujama. Seimo atsto
vai ir svečiai jiems sukėlė dideles 
ovacijas. Seimas priėmė daug nuta
rimų. tarp jų ir sveikinimą Prezi
dentui Fordui, Amerikai minint sa
vo valstybės nepriklausomybės pa
skelbimo du šimtmečius.

Į Vliką atgal priimta prieš keletą 
metų pasitraukusi Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga. Dabar Vliką su
daro 15 organizacijų — politini : 
partijų ir rezistencinių sąjūdžių. 
Vlikas laisvajame pasaulyje kalba 
ir veikia pavergtos tautos vardu, 
siekdamas ko daugiau prisidėti prie 
pavergtos tautos kovos, kol bus at- 
■• 'ta laisvė ir atstatyta Lietuvos 
vabtvbinė nepriklausomybė.

Seimo atstovams ir svečiams su
sirinkus į posėdžių salę Shoreham 
Americana viešbutyje, juos pasvei-

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO SEIMO ATSTOVAI IR SVEČIAI 
Nuotraukos L. Tamošaičio.

8. Seimas mano, kad visuomeni
nė ir politinė diferenciacija sudaro 
natūralias sąlygas demokratiniams 
palinkimamš ir įpročiams bei dva
siai ugdyti, darbo suderinimo siekti 
ir Lietuvos laisvinimo darbo tęsti
numą laiduoti.

9. VLlKo Seimas džiaugiasi mū
sų jaunesnės kartos ir Lietuvių Jau
nimo sąjungos ypatingai padidėju
siu dėmesiu Lietuvos laisvinimui sa
vo Kongreso metu Pietų Amerikoje 
ir dalyvaujant VLlKo Seime, o taip 
pat planuojant konkrečius darbus ir 
šiuo metu. Seimas pritaria minčiai 
siekti dar glaudesnio bendradarbia
vimo ir ryšių su jaunimu ateityje.

10. Seimas dėkoja VLlKo tarybai 
ir valdybai už atliktą darbą, labai 
vertina veiklą Pasaulinėje Pabaltie- 
čių Santalkoje ir Tautos Fondo pa
stangas kaupiant lėšas Lietuvos lais
vinimui. Ypatingą padėką reiškia 
Kanados Tautos Fondo atstovybės 
pirmininkui J. Vaičcliūnui ir To
ronto atstovybės pirmininkui A. Fi- 
rinavičiui už įteiktas stambias au
kas. Seimas nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams.

11. Seimas dėkoja Lietuvos Dip- 
/ ^natinės Tarnybos nariams, orga- 
Tlizadijonis bei ajineniiiis, žodžiu a,
bą raštu Seimą sveikinusiems.

12. Seimas dėkoja Jungtinių A-
merikos Valstybių Bendruomenės 
Washington© apyl. valdybai, gra
žiai paruošusiai techniškas sąlygas 
Seimo sesijai vykti. Elta

SEIMAS
kino p. Rūta Pctkiūnienė LB Wa
shington© apyl. valdybos vardu, 
kuri sudarė patogias sąlygas seimo 
sesijai

Tėvas Tomas Žiūraitis perskaitė 
invokaciją.

Seimui vesti prezidiumą sudarė: 
dr. Česlovas Masaitis, pirm., ir 
dr Jonas Valaitis, pavaduotojas; 
seimo sekretore buvo išrinkta Vaiva 
Vėbraitė ir pavaduotoju — Cezaris 
Surdokas.

Mandatų komisiją sudarė: A. 
Skėrys. Mečys Mackevičius ir Ka
zys Oželis. Į kitas komisijas Vliką 
sudarančios organizacijos pasiuntė 
savo atstovus. Buvo sudarytos šios 
trys komisijos: Tarptautiniams poli
tiniams klausimams; Lietuvos padė
ties studijų ir informacijų ir Visuo
menės reikalų ir finansų.

Seimui formaliai susitvarkius, 
prasidėjo sveikinimai, kurių buvo 
nemaža. Pagal darbotvarkę. Juozas 
Giedraitis padarė pranešimą apie 
Vliko tarybos veiklą.

Po jo išsamų ir turiningą prane
šimą apie Vliko valdybos veiklą pa
darė dr. Kęstutis Valiūnas, pirmi
ninkas. Kalbos įvade jis kalbėjo:

“.... Valdybos veikla apima daug 
politiniai-visuomeninių klausimų ir 
problemų, kurioms tvarkyti tenka 
atlikti visą eilę konkrečių darbų. 
Yra problemų, kurios kartojasi me
tai iš metų, yra ir staiga iškylančių 
klavimų, liečiančių Lietuvos laisvės 
reikalus, ir juos Vlikui tenka spręs
ti.

Tarptautinių įvykių bangavimai, 
pavergtos Lietuvos padėtis ir joje 
kylantis aktyvesnis pasipriešinimas 
sovietinei okupacijai, visuomeniniai 
santykiai su lietuvių organizacijomis 
laisvajame pasaulyje, bendradarbia
vimas su Lietuvos Diplomatine Tar
nyba. bendradarbiavimas su kitų 
organizacijomis, jaunimo jungimas 
į Lietuvos laisvinimą, plačiai vei
kianti informacinė tarnyba, finan
sai, Tautos Fondas ir visa eilė kitų 
bėgumiįjų klausinių —- visa tai via 
Vliko valdybos veiklos apimtyje."

Apie Tautos Fondą ir jo veiklą 
kalbėjo Ignas Gasiliūnas. TF val- 
boš pirmininkas; J. Vaičeliūnas, 
Kanados TF atstovybės pirminin
kas, ir A. Firavičius, Toronto ir jo 
apylinkės TF atstovybės pirminin
kai).

Po visų pranešimų ėjo gausa pa
klausimų ir diskusijų. ,

Po pietų pertraukos, antrame po
sėdyje Aušra ir Jonas Jurašai labai 
palčiai ir išsamiai nušvietė Lietu
vos rusifikaciją ir sovietizaciją, ku
rie raftka rankon eina su Sovietų 
Sąjungos imperializmu.

Prof. Domas Krivickas, kalbėda
mas apie tarptautinę padėtį, smul
kiai aiškino detente politikos labai 
skirtingus diplomatų ir mokslinin
kų aiškinimus

Seimo dalyviai visus tris prele
gentus apipylė daugybe klausimų, 
kas iššaukė ir pasisakymų.

Po vakarienės, 7 vai. vakaro, 
įvyko simpoziumas tema: “Vliko 
uždaviniai ir ateities sąranga”. Sim
poziumą moderavo dr. Br. Nemic- 
kas, savo nuomones dėstė Algirdas 
Kasulaitis. Jurgis Valaitis ir Algis 
Gureckas. Simpoziumas užtruko iki 
10 vai, vakaro.

Gruodžio 5 d. komisijos posė
džiavo nuo 9 iki 11 valandos ryto, 
tai yra. iki buvo pradėtas trečias 
Seimo sesijos posėdis, kuriame bu
vo priimti Seimo nutarimai. Dr. 
Valiūno padėkos žodžiu ir Tautos 
himnu Seimo sesija buvo užbaigta.

Elta

VLIK’b Seimo, Įvykusio Shoreham 
Americana viešbutyje, Washington, D.C., 

prezidiumas: - kalba dr. K.J. Valiūnas 
pirmininkas, iš kaires sėdi seimo pirm., 
prof. dr. C. Masaitis, prof. dr. J. Valaitis 
pavad. ir sekr. V. vėbraitė.

IŠ PASAULIO LIETUVIU 
SĄJUNGOS INFORMACINIO 
BIULETENIO

Kiekviena organizacija, 
pradėdama savo metinę' 
veiklą, užsimoja atlikti tam 
tikrus darbus, atsiekti vieną 
ar daugiau tikslų. Dažnai, 
tačiau, yra įeinama J kažko
kią veiklos vagą, Iš kurios 
vėliau yra sunku išeiti.

Išeivijoje bevelk visos 
jaunimo organizacijos krei
pia daug dėmesio i įvairias 
veiklos sritis - kultūrą, ry
šių palaikymą, tikybą bei 
įvairius sociologlnltis klau
simus. Tačiau, bevelk joki* 
jaunimo organizacija neski
ria daug laiko politinei veik
lai, susipažinimui su pa
saulio politiniu stoviu, ypač 
kas liečia Lietuvos išlaisvi
nimo klausimą. Žinome,kad 
veikia Vilktis, Pasaulio Lie
tuvių Brud^uomenė (r pa
skiruose kraštuose kitos 
politinės organizacijos j ta
čiau jaunimas su tuo mažai 
susipažinęs. Todėl šiuo me
tu PLJS norėtų pagyvinti 
j a un lm o t a rpe pol įtinę ve lk- 
lą. Nors keturis kart į me- 

‘tus Išeina mūsų politinis 
leidinys "Gedimino Stulpai", 
jaučiame, kad to nėra gana.

PLJS kartu su Vi ik'.i, tad. 
sutarė turėti jaunimo politi
nį seminarą vasario 25-26
dienomis, New Ybrko mies
te. Šiame pirmame suvažia
vime dalyvaus apie 30-40 
jaunuolių Iš Šiaurės Ame >T- 
rikos. Jei šis bandymas pa
siseks, tai ateityje bandy
sime Uvėri Ilgesnius politi
nius sem Ina rus, gal 4-5 die
nų ilgumo, į kuriuos? ban
dysime atsikviesti jaunimo 
atstovus Iš visų kontinentų.

Jaučiama,kad tokie semi
narai gali būt i labai naudin
gi mūsų ateities veiklai, ta
čiau Iš mūsų tai reikalaus 
nemažai darbo mokintis po
litinės veiklos - kaip, kur, 
kada Ir kodėl.

I

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

N L Bendrove* Valdyba yra notaru*! 
I olkrast^ siuntinėti tik ui $5.00 p Ir. 
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
naujiems ni ty to janris.

1

1
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Laiko srovės 
nešami ...

Štaltlk ką užvertėme pas
kutinį senųjų metų knygos 
lapą, ir peržengėme naujųjų 
sle nkstį.

Kalėdos, Nauji Metai, tai 
ydidžiausios Ir įspū
dingiausios šventės metų 
bėgyje. Ne vienai kuriai 
nors grupei ar tautybei, o 
visai žmonijai bendrai.

Vėl sveikinome vienlkltus, 
visokeriopos laimės Ir gė
rio linkėdami. /

Iš tikrųjų, šių,ką tik pra
ėjusių. švenčių prasmė gili, 
tyra, gaivinanti, jokio blogio 
prado savyje neturinti. Tai 
daugiau susikaupimo, ap
mąstymo šventės, kuriose 
ne vien kūnui, bet taipogi ir 
sielai galima rasti tikros 
ramybės, poilsio, atsinauji
nimo.

Su š i om is met I n ėm is 
šventėmis mes visuomet už
verčiame dar vieną savo gy
venimo knygos lapą, su vil
timi,tačiau, nedrąsiai žvelg
dami į naująjį, mums dar 
nežinomą, nematytą.

Tokių švenčių metu mums 
visiems .atsiranda progos 
bent šiek tiek stabtelėti sa
vo įsibėgėjusiame kelyje, 
mintimis pakilti bent klek 
aukščiau šios pilkos kasdie
nybės, daugiau laiko skirti 
šio gyvenimo mįslės ap
mąstymui.

Visi mes be atodairos te
same laiko srovės nešami, 
ir tik į tenai, į tą pačią ir 
vieną pusę, nes sava pri
gimtim tik tokį " vienos 
krypties bilietą” esame iš
sipirkę.

Daugiau galvojantys,turi 
galimybės Ir aukščiau savo 
žvilgsnius pakelti, net Iki 
ten, Iš kur mūsų žvilgsnius 
pagauna kitų pasaulių žibu
riai.

O ar bandei kada nors 
rimtai stabtelėti tame laiko 
tėkmės sriaute? Ar suge
bėjai nors valandėlei pabu
voti vienas, klausytis to

lletuviška prigimtimi.
A. Lukošius

am- 
tavo 
vie-

paslaptingo kristalinio 
žlų čiurlenimo? Ar 
skruostus papuošė nors

AR NEPERDRASU KALTINTI 
VISA TAUTA ?

čių okupacijos metu/, kuris 
talkininkavo vokiečiams , 
naikinant žydus. O klek gi

Kiekviena tauta susideda 
Iš pavienių asmenų. Jie ne
būtų vienodi net ir vergais 
būdami. Ką jau besakyt i apie 
laisvus žmones! Taigi, Ir 
mūsų tauta nesudaro išim
ties: joje pasireiškia įvai
rių įsitikinimų Ir palinkimų 
asmenybių ir net pasitaiko 
tokių, kurie savo įsitikini
muose yra užkietėję, - taigi, 
fanai Ikai.
2 p s I.

na gailesčio ašarėlė, su
traiškius vos prasiskleidu
si nežinomos gėlės žiedą 
pakelėj ? i

Sakai, kad ne, neturi tam 
nei laiko, nei nuotaikos. Tai 
Irgi suprantama „E ą i tik lai
kinas šios žemės pakeleivis , 
tikriau sakant, srovės pa
gautas Ir nešamas.

O kaip pagaliau $avl lie
tuviškieji reikalai? Ar -sie
lojamės savo kenčiančių 
brolių likimu? Ar priside
dame kuo nors jų kentėji
mams palengvinti ?

Kaip reikalai su sava 
spauda,knygomis? Ar palai
kome mūsų buitį atstovau
jančius sambūrius, organi
zacijas ? Ar esame čia su
minėtų reikalų rėmėjai sta- 
tytoįal,. ar tik ardytojai ? 
Nieko nedarydami ir neda
lyvaudami, taip pat sunkiai 
■nusikalstame prieš savo 
vergovinėje padėtyje žūstan
čius brolius Ir kryžiuojamą 
tautą.

Esame seniai praradę,kas 
mums brangiausia, Ir vist lėk 
štai stovime laimingųjų pu
sėje, kur nei alkio del skur
do šešėliai jau mūsų nepa
siekia, ir jau ne šelpiamųjų, 
o k lt us šelpi i gal inč lų pus ėję.

Neturime užmiršti Ir tai, 
kad esame gimę lietuviais .
Taigi, nuostabios tautos val
kai. Lietuviška širdis jautrį 
suprantanti, užjaučianti, 
dosni ir mylinti nelaimėn 
patekus tam.

Gyvenimo būdas šiame 
krašte gal Ir bandė iš mūsų 
atimti,užslopinti šį didį jį vi
dujinį dvasinį turtą,tik mes 
neprivalome šios didžiosios 
mūsų tautos dorybės išsiža
dėti, palikti be šio ' vidujinio 
žmogaus asmenybės spindė
jimo.

Taigi, nepasidarykime 
materialistais, robotais,be
jausmiais, nes tas niekatp- 
neslderlna su mūsų kilnia 

neseniai Draugo nr . 
odžlo 13 d.,1976 m . 

straipsnyje "Užpultas kuni-
gas prie altoriaus", kokis 
tai s upe rpatr iota i pa^e ikala- 
vo nurodyti Jaunimo Centre 
Čikagoje filmų, gamintų 
L letuvoję. Ž odž iu- ultlm a - 
turn as, Ir dar kur, -bažny - 
čloje, prie altoriaus. Saky
tum, gal retkėtųtoklų asme
nų, paklydusią galvoseną iš
tirti specialioje įstaigoje . 
Ar nuostabu, kad atsirado 
vienas kitas lletuvis/vokle-

PANORAMA
PASLAPTINGA EGIPTO PIRAMIDŽIŲ 

ENERGIJA

Netoli Kairo, dykumose, 
maždaug penki tūkstančiai 
metų dunkso didinga Cheopso 
piramidė. Tai keisčiausias 
architektūros pastatas viso
je žmonijos Istorijoje. Net 
Iki šiol tikrai nežinoma ko
kiam tikslui ji buvo statyta. 
Dangum a galvoja, kad tai ka
raliaus Cheopso kapas, bet 
Iki šiol ten nerasta jokių lie
kanų.

Kas gi yra paslaptinga 
apie šias piramides?Tal jų
jų forma; šių piramidžių 
forma, kuri sukelia energi
ją.

Pirmiausia tai pastebėjo 
prancūzų mokslininkas Be
vis . Vieną kartą,lankydamas 
pirmaides Ir užlipęs trečda- 
lį kelio iki piramidės viršū
nės, jis rado faraono kam- 
barį. Ten oras buvo labai 
drėgnas, bet daugiau nieko 
neįprasto jis nepastebėjo. 
Bet jo dėmesį atkreipė ne
gyva katė Ir kiti maži gyvu
liukai, kurie pasiklydę čia 
mirė. Šie gyvulėliai nedvo
kė Ir nerodė jokių puvimo 
žym lų. J ls buvo Išdž luvę, lyg 
mumijos. Mokslininką be 
galo sudomino, kodėl? Ar 
galimas dalykas, kad pira
midės forma galėtų išsaugo
ti faraonų kūnus nuo puvimo, 
jei balzam avimas ne pagel
bėtų?

Jis pasidarė Cheopso pi
ramidės modelį Ir ten padė
jo negyvą katę. Ir tikrai- 
po kurio laiko ji tik Išdžiu
vo, bet nesugedo. Moksli
ninkas padarė labai trumpą 
Išvadą: piramidėje yra kas 
nors, kas stabdo puvimą Ir 
sukelia greitą džiuvimą, jj.

Tuo eksperimentu labat- 
susldom ėjo čekoslovakaš 
Karel Drba, radio inžinie
rius Prahoje. Ir jis padarė 
visą eilę eksperimentų su 
piramidės modeliu. Jis da - 
leido, kad labai galimas da
lykas, jog piramidės forma 
gali sukaupti elektromagne
tines bangas, kosmini aiį, 
spindulius arba kitos, dai
ne žinomos energijos bangai 
kurias galinčios bull visrį 
laiką aplinkui mus T idėl ir 
K. Drba priėjo panašios iš- 

Skulpt. Pr. Baltuonio meno parodos atidarymo metu Jaunimo Centre,
Hamiltone. Iš kairės: dr. B. Vidugiris, Pr. Baltuonis su žmona, prel. 
dr. J. Tadarauskas , parodą atidariusi KLB kultūros komisijos pirm.
E. Kudabienė Ir kt. Nuotrauka K. Milerio,

atžygiuojančią 1940 m. So
vietų kariuomenę džiaugs - 
m ingai sveikino. Bet juk Ir
gi, ne visi žydai, ne visa 
tauta. įsivaizduokite save 
žydų vietoje: ką daryti, jei 
visa prekyba nacionalizuoja
ma? Iš ko tie 13% Lietuvos 
gyventojų turėtų pragyventi?

vėl atsirado tokių, ir nema
žai, kurie šelpė, gelbėjo 
Ir slėpė žydus, Ir net žydų 
kūdikius iš geto išvogė ir 
užaugino. Tipingas, viešai 
skelbtas . toks atsitikimas 
buvo su Kipro Petrausko 
žmonos išgelbėtu kidiklu- 
dabar garsia muzike Dana 
Pomeranča ite.

Vėl, žiūrint Iš antros pu
sės, atsirado žydų, kurie 

vados: yra galimas ryšys 
tarp tuštumos formos Ir fi
zinio, cheminio Ir biologinio 
proceso, vykstančio toje 
tuštumoje.

Jis taip pat pastebėjo,kad 
padėjus per naktį skutamąjį 
peiliuką mėnulio pilnaties 
šviesoje, jis atšimpa.Jis tai 
Išaiškina, kad polarlzuota 
mėnulio šviesa turinti nega
tyvios įtakos į aštrumiį to
dėl, kad ji vibruojanti tik 
viena kryptimi. Taigi, įma
nomasis gal vojo.kadpe litu
kas, jei nenaudojamas kurį 
laiką, gali vėl atgauti savo 
aštrumą. Tačiau piram įdėję 
nėra polarizuotos šviesos . 
Turi būti kas nors kita.

Yra žinoma, kad peiliuko 
ašmenys turi kristalinę 
struktūrą, kur lyra ’’gyva”. 
Beslskutant, ašmenys yra 
deformuojami. Tačiau, kai 
kuri? metalai sugrįžta į jų 
pirm inę formą, netgi į jų 
kristalinę struktūrą. Taigi, 
teoretiškai yra įmanoma, 
kad peiliukas gali vėl atgau
ti savo aštrumą.

Tam patikrinti, jis,nusis
kutęs, peiliuką padėjo per 
naktį po p Irma įdės modeliu 
/tam tikroje aukštumoje Ir 
ant S N-pietų-šiaurės ašies 
centro/. Rytojaus dieną pei
liukas buvo vėl aštrus. Su 
Zenith markės peiliuku jis 
taip galėjo skustis net 2OO 
kartų. Po tų ekperlmentų 
jis padarė galutinę Išvadą: 
piramidės patinka duoda ga
limybės kristalams grįžti į 
jų pirminę formą ir taip 
peiliukas vėl tampa aštrus.

Šis jo eksperimentas 1959 
m. buvo užpatentuotas Če
koslovakijoj ir šį Cheopso 
piramidės modelį galima 
šiandien pirkti krautuvėse 
praktiškam naudojimui.

Kokia tad paslaptinga 
energija piramidėje išdžio
vina taip greitai mėsą ir iš
aštrina peiliukus?

Galutinio atsakymo dar 
niekas neturi, bet jau pran
cūzų prof, T Urenau pastebė
jo, kad iokios formos kaip 
s fe v os • p Ir a m idės, pusnu 
sferos ir keturkampiai ve P 
k ta ka ip skirt ingi /kos mose ,

Dalis žydų Ieškojo prle- 
globščio komunizme. Taigi, 
palyginant nemažas žydų 
nuošimtis tapo anuomet ak
tyviais komunistais, Bet kas 
drįstų kaltinti visus žydus ?

Tik štai, M. Lauplnaltls 
NL nr.46, 17 lapkr. ,l976m. 
straipsnyje "Kas įkūrė ko
munizmą", apkaltina visą 
žydų tautą, pradėdamas nuo 
biblinių lalkų/Kalnas užmu- 

saulės Ir energijos aplink 
mus, rezonatoriai. Kaip 
smuiko speciali forma Iš
duoda tonus, speciali pira
midės forma, galimai, yra 
rezonuojanti tuštuma skus
tuvėlio " gyviems " krista
lams .

Šiandien mokslininkai į šį 
piramidžių fenomeną žiūri 
labai rimtai. Iš viso,para
psichologija šiandien dauge - 
lyje kraštų, ypač rytų bloke . 
yra jau universitetinė dis
ciplina. Dar daugiau, šian
dien, atrodo, prasidėjo į- 
temptos lenktynės tarp rytų 
Ir vakarų šioje s r Ityje.

Kokia bebūtų ši paslaptin
ga piramidžių c-hergija, va
karų mokslininkai norėjo šią 
paslaptį atidengti modernių 
kompiuterių pagalba.

1968 m. vienas Egypto u - 
tas, netoli Kairo, nutarė su 
kompiuterių pagalba per- 
SvlestlX-splndullals Cefrė- 
jo piramidę, kuri buvo sta
tyta 2200-2700 m.pr.Kr . 
Kompiuteriai dirbo dieną Ir 
naktį. Mcksllnlnkal galvojo , 
jei piramidėje nėra slaptų 
kambarių, kosminiai spln- 
dullalturl prasiskverbti vie
nodai (kl piramidės apa
čios, kur stovėjo detektoriai. 
Jei yra slaptų kambarių,to
se vietose kompiuteriai tu
rėtų užregistruoti daugiau 
prasiskverbusių spindulių . 
Bet labai apsivylė,kai IBM- 
1130 padarė šimtus užregis
travimų. Palyginus pirmą Ir 
patį vėliausią užregistravi
mą, mokslininkai atsidūrė 
prieš didesnę mįslę; užre
gistruotos kopijos buvo vi
sai skirtingos .Tada moksl i
ninkai viešai pareiškė, kad 
kas vyksta piramidėje, yra 
visai nežinoma mūsų moks -

šė Abelį, Kristų nužudė žy
dai/, Ir baigiant komunizmo 
įgyvėndlnlmu Rusijoje ,į- 
stelglant Sovietų Sąjungą. 
M. Lauplnaltls Ima pavyz
di Iš tų žydų,kurie kaitina 
visą lietuvių tautą, apšauk - 
damas juos žudikais,prade
dant nuo anų legendarlnlų- 
Istorlnlų laikų. Kai kas 
mėgstą tvirtinti, esą Ir Le
ninas, Ir Stalinas buvę žy
dų kilmės, o Brežnevo, Co
rn ulk os, C ir anke v Ič lauš
žmonos esančios žydės; tai 
kas čia tokio, net jei tai 
Ir būtų įrodyta. Tai juk ne
vis a žydų tauta.

Tik pažvelkim į JAV-es , 
ar ne žydai yra tie, kurie 
daug prisideda prie politinio 
Intelektualinio Ir ekonomi
nio gyvenimo pažangos. Ak, 
juk jie yra Ištlkrųjų Inteli
gentų tauta. Ir prekyboje ,

Ir spaudoje, skaudžiai būtų palietę dauge
lį mūsų nedidelės tautos na
rių. J. Valiūnas

Brookton, Mass. USA.

Ir pramonėje, 
Ir radio bei televizijoje, Ir 
profesorių, advokatų, gydy
tojų Ir politikierių tarpe, - 
visur atrasi ne mažai/Ir tai 
vetkklekvUname JAV mies
te/ žydų InteletuUų. Tad , 
jie labai daug pozityvaus at
lieka, keldami Amerikos 
technišką kultūrą Ir ekono
minį gerbūvį. Ar dėl to jie 
sme ridini? PažlūrįJilm į 
universitetus, koks ten yra 
žydų kilmės lankytojų nuo
šimtis: 10,20,30 ar net vie
tomis daugiau. Tvirtinama, 
kad 90% žydų jaunimo lanko 
kolegijas, gi jas s darningai 
baigia 76%. Koks patrauklus 
pavyzdys *. Žydų kilmės,be 
to, yra daugiau, negu sta
tistika rodo. Nes esą tik tie 
žydai, kurie yra žydų tikė
jimo, - tokia yra Izraelio 
valstybės žydo definicija. 
Jei buvusį JA V gynybos sek
retorių Shleslnger’į , kaipo 
kataliką, nelaikysime žydu, 
tai jo brolis yra tikrai žy
das, nes yra jų tikėjimo.

Žinant tokį didelį žydų n 
nanslnį Ir Inte lėktų alinį po-

lo Ir elektronikos dėsniams . 
Arba piramidės geometrija 
yra klaidinga, kuri galt pa
veikti kompiuterio apskai
čiavimus, arba yra ne įSala
kinta paslaptis- jėga.

T a lgl,paraps Ichologlja yra 
dar ateities Ir didelių gali
mybių mokslas. Tik reikia 
tikėtis, kad nebus panaudota 
blogiems tikslams. Bet jau 
yra slaptų žinių vakaruose , 
kad rytų bloko karinės pajė
gos naudoja "aiškiaregius " 
šnipinėjimo tikslams. Kal
bama apie ESP/exstra sen
sory-perception/ špionažą . 
Skaitome spaudoje, kad jie 
daro bandymus su psichine 
fotografija,telepatine hipno
ze ir 1.1. Vakarams žinoma 
taip pat,kad jau šiandien ru
sai telepatiją naudoja vadi
namo "antį- socialaus" ele
mento IndoktrlnavVmuI ,Ir 
" perauklėjimui ". Žinoma 
taip pat, kad Ir amerikonai 
daro bandymus su ESP po
vandeniniuose laivuose.

Šiandien mes stovime dar 
prieš daugelį klausimų: ar 
tikrai mokslui jau pavyko a- 
atldengtl paslaptį,kaip min
timi, dvasia tiktai,gal Ima 
pajudinti medžiagą Iš vie
tos? Ar tikrai jau telepatija 
yra si aptas ginklas? Ar ESP 
bus viską apsprendžiantis 
faktorius ateities karo 
ve Česniuose?

Neslstebėklm, jei tai, ką 
Iki šiandien telaikėme tik 
moksline fantazija, jog pa- 
saulįvaldys tas,kas atidengs 
PS’i /te rm I nas naudoj am as 
visam tam, kaš šiandien va
dinama "paranormal"/ pas
laptį, labai netolimoje atl - 
tyje gali tapti tikrove.

Juozas Lukošiūnas

ssr

tenclalą, ar ne per drąsu 
primesti koktus absollučlųs' 
kaltinimus jų visai tautai, 
kuri juk Ir daugelyje Vakarų 
Europos valstybių taipgi tu
ri nemaža įtakos į jų gyve - 
nlmą. Bet kuris apibendri
nimas Ir kaltės primetimas 
visai tautai, žinoma, yra 
tikrai nepagrįstas tvirtini
mas. Niekuomet visa tauta 
negali būti atsakomlnga už 
pavienių jos narių padarytus, 
kad Ir labai žalingus, veiks
mus. Tai ką gi, -ar pano - 
rėslme patraukti atsakomy
bėn visą vokiečių tautą už 
Hitlerio laikų padarytus kri
minalinius nusikaltimus , 
nors gana daug vokiečių bu
vo entuziastingais nacizmo 
pasekėjais.

Todėl yra aišku, kad tik 
fanatikai gali kaltinti bet 
kurią visą tautą už veiksmus 
nors tie veiksmai Ir labai

PRIEANGY NAUJU LAIKU.
Erdvės, toliai neriboti.
Saulė,žvaigždės —vis Dangus.., 
O ant Zsiiiiės, vis nesotus. 
Žvalgos po erdves žmogus:

• * •
Šimtas šviesmečių.— ne kelias.
Jei galvosime bent kiek • 
Mes pasauly — tik dulkelės,.. 
O pasauliu tiek ir įtiek 1,.,

• ♦ *
Rengiam ir vėl žygi į Mėnulį.,.
Bet Jis mūsų jau senai ! — 
Kiek žvalgyta, klek matuota 
Jo pakalnės Ir kalnai I

• ♦ *
Daug naujienų ir iš Marso:
Daug ir ten Jautrių širdžių. ,, 
Ir — ne šviesmečiais matuojant —
Greit sulauksime svečią,..»

• ♦ •
K a žemelei duosim kraičio ?
Gal atomų vainikus ?...
Kaip priims Marsietė močia 
Žemės dukterų žvalgus ?

i • »»»
Dairos uošve Ir anyta.., 
įemia a.eių valkų... 
Aušta aušros naujo rvto 
Prieangy naujų.laikų.

M. Lauplnaltls, 
1975, S. Paulo. Brazilija.
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PROGA-
praeito numerio)

A.fSmetona priima iŠ dr. K. Gri
niaus prezidentūra.

. R. prezidentas p. Sme- 
„toną, lydimas m luiste rlo 
pirmininko, krašto apsaugos 
m luiste r lo Ir teisingumo 
mlhlsterio, Iš seime atvyko 
į prezidento rūmus. Čia jį 
sutiko buv. r. prezidentas 
dr. Grinius Ir pasveikinęs 
perdavė jam valstybės vairą. 
R. prezidentas, atsakęs į 
3r. Griniaus sveikinimą , 
mlnlsterlų lydimas, Išvyko 
į generalinį štabą.

^’Lietuva”, 1926 m. gruodžio 20 d., 
'■Nr.286

3,16. 1926 m. gruodžio 19 d.— A. Sme
tonos pasisakymas kariuomenės vy
riausiame štabe, įsiteikiant karinin- 
tianis, po Įvykdyto perversmo, ir Ple- 
.ęhavičiaus atsakymas.

Karia i, tėvynės gynėjai’, 
pirmose mūsų valstybės kū- 
ritT|osl dienose aš buvau 
drauge su jumis. Kartu tada 
dirbome atgimstančios tėvy- 
įės.kūrybos darbą. 1919-1920 
*mętų kovos, dėl Lietuvos

ŠIEMET SUEINA 5 0 METU NUO GRUODŽIO 17 DIENOS 

- 1926 SUKILIMO - PERVERSMO.

laisvės jungė mus visus vie
na idėja, vieni darbai. Nors 
ir per trumpą laiką, bet su 
paslaūkavimu ir pasiryžimu 
dirbdami, padarėme daug. 
Lietuvos jaunų širdžių - ka
rių pas lauka vim as vienam 
bendram darbui užtikrino 
mūsų tėvynės nepr(klauso- 
m ybę.

Štai dabar aš vėl su ju
mis. Keletą metų aš buvau 
atsiskyręs nuo jūsų, bet sa
vo siela buvau drauge su ju
mis, vienodai su jumis jau
čiau, vieną m intį turėjau.

Šiandien mes pradėjome 
rašyti naują tėvynės Istori
jos lapą. Šiandien pradėjome 
naują gyvenimą.

Prisimena dabar vienas 
dalykas; vie name Kauno kny
gyno lange patėmijau tokį 
skulptūros darbelį, kur at
vaizduota liūtas ir apačioje 
apie liūto kojas apsivyniojęs 
smauglys. Liūtas, koją pa
kėlęs, žiūri tiesiai smaug
liui į nasrus.

J. Vaidlonis

mentuprlslėmei nešti tams
tai pavestas pareigas.

Valio prezidentas *.
Prezidentas p. A. Sme

tona atsako :
Valio Lietuva ’.
Giedamas tautos himnas. 

"Lietuva”, 1926 m. gruodžio 22 d. 
N r. 288.

318. 1926 m. gruodžio men. 20 d. — 
Pranešimas spaudoje apie gruodžio 
17 <L naktį suimtųjų ministru ir sei

mo narių paleidimą.
Gruodžio 17 d. naktį su

imtieji Ir Internuotieji m I- 
alsterlal, seimo prezidiumo 
nariai, Klaipėdos krašto gu
bernatorius, kai kurie sei
mo nariai - visi 11.18 d. 12 
vai. dieną paleisti.

"Lietuva” 1926 m. gruodžio 20 d., 
Nr. 286.

menes, lyg suburdamas tas tautininkai pasidalino į sme-| 
dvi tautiškąsias krašto jė - tonlnlnkus Ir valdemarlnln-' 
gas viename pasiryžime,kas (kus Ir vedė tarpusavio kovą., 
taip gražiai jau įvyko Ir esa
me ttkrl-triiks Ir toliau di
džiausiai Lietuvos gerovei 
Ir josios laisvei.

"Rytas”, 1926 m. gruodžio 20 d., 
N r. 286.

Dalllninkal man taip pa
aiškino; liūtas su pasiryži
mu žiūri į pavojų Ir nesibi
jo. Tas viskas man pasirodė 
slmbolinga. Šiandien to 
skulptūros darbelio prasmė 
paaiškėjo. Liūtas, pamatęs , 
kad juo toliau, juo labiau 
smauglys jam kojas pančioja, 
supykę, suslpurtė ir atsi
kratė smauglio. Jūs kariai, 
brangūs tėvynės gynėjai, bu
dė jote tėvynės 
Man malonu ina;,yn vciii>»lu . . . '■ ■ __J v sistimo perversmo apt forminimo seime
patriotišką pasišventimą. Krupavičius sveikino A. Smetoną.

Atst. M. Krupavičiui 
sveikinant naujai Išrinktąjį 
prezidentą Ir linkint jam 
Dievo pagalbos, stiprybės, 
ištvermės Ir, Ištiesus jam 1 
ranką, m luiste ris pirminin
kas prof. A. Voldemaras 
juodvlejų draugiškai su
glaustas rankas suspaudė 
savąja ranka, lyg simboliš
kai jungdamas didžiam tėvy
nės darbui jų asmenyse tau
tininkų ir krik, dem. visuo-

Šios srovės tautininkai te
begyvuoja Ir dabar vakarų 
pasaulyje. Taip po gruodžio 
17 d. 1926 m.perversmo Lie
tuvos valstybės parlamenta
rinė demokratinė santvarka 
pasibaigė. Politinės partijos 
buvo uždarytos, liko tik tau
tininkų / pirmiau pažangos 
partija / sąjunga, pre z, A. 
Smetonos rėmėja Iki SSSR 
valstybės okupacijos 1940 m.

Kas ruošė gruodžio 17 d. 
1926 m. perversmą, yra dvi 
nuomonės. Viena nuomonė - 
tautininkai su krikščioniš
kuoju bloku Ir kita nuomonė-

Kalp jau virš minėta, tei
siškai Išrinktas tautos pre
zidentas dr. K. Grinius Ir 
minister Is pirmininkas adv, 
M. Šleževičius, re m la nt is 
Lietuvos valstybės konsti
tucijos paragrafu 47, pave
dė prof. A. Valdemarui su
daryti mlnlsterlų kabinetą, į 
kurį įėjo ir Iš krikščionių
demokratų partijos 2 minis- kariuomenė ir tautininkai tik

2 2j sargyboje. 319. 1926 m. gruodžio 20 d.- — Ik' in/orma-te rial — dr. Lenonas Bistras 
malonu matyti tamstų cijos bastyje, m<l^čios, kaip po fa-švletlmQ įr dr> p, Karvelis 

finansų. Tai aišku buvo pa
daryta su krikščionių demo
kratų partijos vadovybės 
/kun.M.Krupavičiaus/ suti
kimu,

Bet gyvenimas ėjo savu 
keliu. Greitai tautinin
kai s us ik iv Ir č I jo ir su 
krikščioniškuoju bloku. Visi 
ministerial iš kitų partijų 
pasitraukė ir liko vieni tau
tininkai. Vėliau Ir prez. A, 
Smetona susikivirčijo su 
prof. A. Valdemaru Ir tada

pasitikiu jumis, jūs pas ltl- 
k ėk Ite m a n Im. DI rbs ime, 
prisimindami 1919-1920 me
tus. Pasilikite Ir toliau to
kiais ištikimais tėvynei. 
Taip, Iš vieno dirbdami, at
vesime tėvynę į geresnę 
.ate itį.

Vai lo k ar luo me n ė’.
majoras Plechavičius
kariuomenės, vardu AT SAKO

Dėkui pone prezidente , 
kad tamsta tokiu sunkiu mo-

Daugiakultūriškumas
Tai 
pac

r ikiaušo nuo jūsų
Pagrindinė dauglakultūi’os Idėja — padėti

B kanadiečiams sugyventi, suprasti vienas kito
B praeitį, kultūrą ir skirtumus.
Z. Nors dauglakultūrą yra pastovus vyriausybės 

nutarimas, apimantis visus kanadiečius, jos 
įgyvendinimo pasisekimas priklausys nuo 
mūsų pačių savanoriško Įsijungimo į šį (kirbą.

Mūsų federalinė vyriausybė yra sudariusi 
sekančias programas Ir paruošusi padedančias 
mums Išsaugoti mūsų kultūrinę praeitį.
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VALSTYBES SEKRETORIAUS DEPARTAMENTE
(The Department of the Secretary of State)
Dauglakultūrėš programos tikslas yra skatinti 
kultūrinį vystymas; visų Kanadoje egzistuojančių 
grupių, norinčių išsaugoti savo kultūrinį lobį ir 
juo praturtinti Kanadą. Šio tikslo atslėkimas gali 
būti palengvintas sekančiomis programomis.- 
Ryšių palaikymas su etninėmis grupėmis (Ethnic Groups Liaison) 

Ši programa te Ūda profesionalų pagalbą visoms 
bei vietinio pobūdžio tautinėms grupėms tarpu
savio ryšių palaikymo bei organizacijos srityse. 
Kanadiškos tapatybes proęyama(Con ad i an Indentitios Programme) 
JI siekia stiprinti mažumų grupių kultūrinį 
savitumą Ir skatina per rankdarbius, teatrą, 
etninio meno festivalius Ir literatūrą geriau 
pažinti Ir suprasti Kanados kultūrinį įvairumą. 
Kcnados etniniųgrupių studijos (Canadian Ethnic Studies) 

Vadovaujant Kanados Etninių Studijų Patarlamą- 
jam Komitetui, yra sudarytos programos tyrinė
ti Kanados etninių grupių studijas. Patariamasis 
komitetas taip pat administruoja svečių-profe
sorių Ir paskaitininkų programas Kanados 
unlve rsltetuose.
Neoficialių kalbu mokymo programa (Multiculturalism Centres 

Program)
Ši programa te&la galimybę gauti lėšas ruošimui 
Ir gaminimui mokymo priemonių kalbų klasėms ,
Daugiakultūrių centrų steigimo programa (Multiculturalism 
Centres Program) *

padeda savanorlskoms grupėms, organizuoti 
dauglakultūrlūs centrus vietinėse bendruomenėse. 
Imigroitu integravimo programa (Immigrant integration
Programme)

deda įvairioms grupėms telkti pagalbą naujai

atvykus lems Imigrantams plačiau ir giliau 
Įsijungti į Kanados visuomenę.
Projektams renti programa (Projects Grants Programme) 

skiria lėšas savanoriškoms grupėms Ir tuo 
remia jų įvairią dauglakultūrę veiklą.
VALSTYBINĖJE FILMŲ. VADYBOJE (The National Film Board) 

Valstybinė Filmų Vadyba, įsijungdama į daugla- 
kultūrę programą, yra pagaminusi daugiau kaip . 
400 filmų 19-je kalbų. Šitie filmai yra nemo
kamai skolinami valstybinės f Urnų vadybos 
įstaigose šiuose miestuose: Vankuveryje, 
Wlnnlpege, Toronte, Monrealyje, 
Oi tavoje Ir Hallfakse.
VALSTYBINIAME ŽMOGAUS BUITIES MUZEJUJE(The National

Museum of Man)

Valstybinis Žmogaus Buttles Muzėjus Ottavoje 
renka Istorinę medžiagą apie visų Kanados 
etnokultūrlų grupių tradicijas. Muzėjus turi 
surinkęs daug liaudies meno Išdirbinių, 
magnetofono bei vaizdinių juostų lt f Urnų. ( 
Specialus dėmesys yra kreipiamas į liaudies 
architektūrą, namų baldus, primityvius maisto 
ir rankdarbių gamybos metodus, tradicinius 
pasakojimus, šeimos Ir bendruomenės gyveni
mą, įvairias šventes Ir apeigas. Ruošiamos 
vietinės ir kilnojamos parodos,

VIEŠAJAME ARCHYVE (The Public Archives)

Valstybinio Etninio Archyvo programoje yra 
numatyta surinkti medžiagą apie etblnes kultūras 
Ir ją apsaugoti nuo sužalojimo, sunaikinimo ar 
pražuvimo. Atitinkamų s ričių specialistai, kreipda
miesi į etnokultūres organizacijas, sąjungas bei 
paskirus asmenis, renka medžiagą apie reikšmingą 
mūsų gyvenimo aspektą.
VALSTYBINĖJE BIBLIOTEKOJE (The National Library)

Valstybinė Biblioteka suorganizavo daugiakalbį 
skyrių. Jo tikslas — įsigyti knygas neoficialiomis 
kalbomis, vartojamomis Kanadoje Ir padaryti 
jas prieinamas per viešąsias bibliotekas: 
daugumoje bibliotekų norima padidinti turimus 
knygų rinkinius. Plrmoj'l knygų siunta dešimtyje 
kalbų buvo Išsiųsta Iš Otavos 1Ū75 metais kovo 
mėnesį. Planuojama kas metai pridėti po penkias 
naujas kalbas, kol bus pasiektas 70 kalbų 
skaičius.

-J B

i su kariuomenės pagalba. Pe
dagogas Petras Me 1 de Ik Is 
suredagavo monografiją, 
Išleistą 1975 m. JAV, apie 
prol.M.Krupavičių, kur ap
rašant gruodžio 17 d. per
versmą, įrodoma,kad krikš
čionys demokratai tame 
perversme ir jo organizavi
me aktyviai nędalyvavę.Pats 
pro!. M. Krupavičius apie 
ruošiamą sukilimą mažai 
arba visai nieko nežinojęs 
ir jame nedalyvavęs, taip 
pat ir visa krikščionių de
mokratų partija Ir visas 
krikščioniškas partijų blokas 
Tai esąs tautininkų ir dali
nis k ar luome n ės k ar l n I nkų 
darbas. Kadangi aš tuo lai
ku buvau dar gimnazistas Ir 
dar Kaune negyvenau, tai 
gyvu liudininku negaliu būti. 
Tačiau, prieš rašant šį dar
bą, esu apklausęs keletą ka
rininkų, kurie dabar gyvena 
JAV ii- kurie aktyviai daly
vavo sukilime. Vienas ka
rininkas man pasakojo, kad 
buvęs liudininku to pervers
mo, nes ėjęs asmens sar
gybių pr le pr of. A. Valde ma- 
ro kabineto pirmąją po per
versmo dieną. Jis matęs, 
kaip pre 1.M „Krupavičius at
vykęs s ve Iklntl prof. A. Val
de maro. Abu apsikabinę Ir 
M .Krupavičius sušukęs : 
"Augustinai, dabar tauta ga
li būti rami". Abu pasibu
čiavę.

Tas karininkas su kap. 
Dariumi saugojęs Ir kariuo
menės štaba. Pulk. K.Škir
pa, tuomet kariuomenės šta
bo viršininkas, apkalęs vie
ną sukilėlį leitenantą, atė
męs ginklą Ir su karo poli
cijos daliniu norėjęs sukilė
lius Išvaikyti, bet buvę jau 
per vėlu, nes sukilėlių ka
riai jau buvo nuginklavę ka
ro policijos kare Ivius.

Kokia yra tikroji tiesa 
gal ėi ų pas is akyl t da age 1 is 
gruodžio perversmo dalyvių. 
Mm rodos, kad liekas ne - 
turčių nusiplauti rankų arba 
galvą kišti į smėlį.

Istorija turi būti 
tik tikrais faktais 
t Is.

gorintieji pareikšti savo nuomonę arba gauti platesnę 
informaciją, rašykite sekančiu adresu:

Multiculturalism, 16th Floor, 66 Slater Street,
Ottawa, Ontario K1A 0M5

Hon. John Munro L hon. John Munro
Minister Responsible Ministre chargė
for Multiculturalism du multiculturalisms

NAUJAM EXODUI 
BESIRUOŠIANT

Nauja banga tautiečių žada 
kurtis šiaurės vakarų Flori
dos dalyje. Sekant žinutes 
mūsų spaudoje, taipogi Iš as 
meninių ryšių sprendžiant, 
pusk taus lu metu Ne v Yorkp, 
Clevelando, Detroito ir Chi- 
cagos lietuvių tarpe Itin di
delis dėmesys krypsta įsikū
rimo gal tmybėmls Floridoje, 
naujai projektuojamoj Sunny 
Hills vietovėj, maždaug už 
35myllų šiaurėa nuo Panama 
City.

Deltona bendrovė, kurt 
pardavinėja ten sklypus Ir 
namus, labai prieinamomis 
sąlygomis skraidina ton vie- 
tovėn mūsiškius ir, maždaug, 
per 2 1/2 dienos bando supa
žindinti su vietove, aplinka, 

(Nukelta 1 1 psl.) ••
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
PRISIMENANT 

i(OMPOXITOIVtU PROF. J AKU BENA
/ Kompozitorių pagerbiant, paskaita skaityta Jeronimo KAČINSKO gruodžio 13 d. ,1975 m. 

New York’e JAV . Lygiai už metų jau jo nebebuvo musų tarpe

Ma no Ugų metų kolega, 
su kuriuo praleidau daug 
šviesių Lietuvos Nepriklau
somybės laikotarpio dienų Ir 
atbundančio kultūrinio gyve
nimo apraiškų, ne žiūrint jį 
varginančių negalavimų, vis 
dar yra aktyvus muzikinės 
veiklos puoselėtojas Išeivi
joje, švelniai pamokantis 
kritikas, nuosaikus naujų 

-muzikos idėjų vertintojas Ir 
jaunų talentų skatintojas.

P Jo pedagoginis kelias 
-prasidėjęs Lietuvoje Irtebe- 
“sltęsląs išeivi joje, vis dar 
neša reikšmingus vaisius.

Nemanau, kad čia būtų 
b reikalas per Ilgai užsiimti 

mūsų gerbiamo muziko gy
venimo kronika. Tas žinias 
kiekvienas gali susirasti 
Lietuvių E ne tklope d įjoję ir 
pasiskaityti. Aš ketinu pa
minėti t Ik pač lūs. re Ikšm in- 
gįaustus jo gyvenimo įvykius 
ir posūkius, kurie atsispindi 
jo daugialypėje: muzikos
kūryboje, o taip pat, kiek 
pajėgsiu apibudinti pačią ku

vybą, kuri,kaip Ir kiekvieno 
Ieškančio menlnlnko,keltėsl 
atitinkamai jo susiformavu
siai kūrybinei koncepcijai.

Jau ankstyvoje jaunys
tėje Vladas rodė nepapras
tus gabumus. Man teko gir
dėti Iš bendradarbių .besi
mokančių kartu su juo Biržų 
gimnazijoje: girdi- Vladas 
ėjo pirmuoju mokiniu, buvęs 
visiems dalykams vienodai 
imlus ir turėjo visapusišką 
proto orietitaciją. Jei būtų 
studijavęs, būtų buvęs lygiai 
geras Inžinierius, matema
tikas, kalbininkas, medici
nos daktaras ar koks kitas 
specialistas. Tačiau visa 
savo siela linko į muziką Ir 
apsisprendė savo jėgas Ir 
sugebėjimus skirti muzikai. 
Jis niekada neatsilikdavo 
forte po jono studijose, bet 
tikrasis jo pašaukimas buvo 
muzikos kūryba.

Tą sritį jis ėmė nuo
dugniai studijuoti. Pirmas 
rimtas jo sus įtikimas su 
kompozicijos menu įvyko

autorius .

Nuotrauka V. Maželio

-Silva dainuoja 

Jalcubėno dainas 

1975 m.flruodfio 

13 d. 
New Yorke. 

Akomponuoja

i;

Irena Stankūnai

PAŽINKIME PRAEITI !

PATRIJOTINIS KARAS 
/ SOVIETŲ VERSIJA. Paruoš ė J. J. / 

/tęs i n y s /

Bolševikai sako,kad per pirmą mėnesį vokfečlal- 
neteko 92.000 kablų, 1284 lėktuvų ir 50% tankų. Kokie gi 
buvo bolševikų nuostoliai? Savo pralaimėjimus bolševikai 
paaiškina tuo, kad vokiečiai karo meno buvo įgavę V, Eu
ropoje, o jie-tik Suomijoje.

Bolšvelkal pirmą karo dieną paskelbė mobilizaciją 
vyrų, gimuslų 1905-18 m. Bet jų kariuomenės atitrauki - 
mas sunkino mobilizaciją. Bolševikai savo karius treni
ravo puolamiesiems veiksmams, o teko gintis ir trauktis. 
Kad sulaikytų karių bėgimus, į frontą buvo pasiųsti seni 
polltrukal: L.Brežnev, Ždanov.Knznecov,Suslov,Po- 
nomarenko, Burmlstrenko. Užnugaryje dirbo:Kallnln,Kal- 
berzln, Kosygin, Mokyan, Voznesensky, S Zverev Hr kiti . 
Pirmieji bolševikų pralaimėjimai aiškinami tuo,kad vo - 
kiečiai visose srityse vyravo: kariais, ginklavimu ir 1.1.

1941 m.liepos mėn.1O d.Stallnas pertvarkė fronto va
dovybę: Marš.K. Vorošllov su polltrūku A. Ždanov vadova
vo Šiaurės frontui, į kurį įėjo keli ankščiau buvę frontai 
/armijų grupės/. Vakarų fronto vadovu Imą perėmė marš. 
S.T im ošė riko su N. Bulganin. Ptetų-Vakarų frontą-marš. 
S. Budlony su N.Kruščevu. Vyr.karo tarybą sudarė : Sta
linas, Molotovas, maršalai T imošenko, Budlony, Vorošl - 
lovas, Sopošnlkovas Ir Vyr.Štabo viršininkas gen.K. Žu - 
kov.

Nors bolševikai skundėsi vokiečių persvara žmonė - 
mis, bet patys savo pastiprinimus didino armijomis, kai 
vokiečiai- divizijomis. Bolševikai jau liepos mėnesį pra
dėjo vartoti raketinę artileriją "katlušas". Didesnieji mū
šiai vyko Minsko, Smolensko rajonuose,bet bolševikai a- 
ple savo nuostolius nieko nesako, nors vieni belaisviai? 
bolševikai Minsko rajone nustojo 323.000 karių, o Smo 
lensko rajone apie 300.000. Toliau į Maskvą vokiečiai 
negalėjo veržtis, nes Vidurinės armijos grupės pajėgos 
buvo susilpnintos pietinių kaimynų sąskaitom- buvo -vykdo- 
4 psl.

Rygoje pas žymų to laiko 
latvlųkompozltorių J. Vltolį. 
Rygos konservatprljoje,ma
tomai,pūtė švležesni vėjai , 
negu Kaune. Jakubėnas par
sivežė iŠ ten gana turtingą 
žinių bagažą Ir naujesnės 
kompozicinės technikos . 
Spėju, kad nemažos įtakos 
jam padarė fortepijono stu
dijos, kurios daugiau teko 
pažinti Skriabino, Debussy 
ir kitų panašių kompozitorių 
kūrybą. Tat jį paskatino Iš
silaisvinti iš tradicinės 
kompozicijos rėmų, kuri 
Kaune dar giliai buvo įleidu
si šaknis Naujalio, Tallat- 
Kelpšos, Brazio ir kitų lie
tuvių, senesnės kartos kom
pozitorių ( asmenyse. Kauno 
muzikai įtarlngai žvalgėsi į 
jauną Rygos studentą, nu- 
svfesdaml jo .adresu vieną 
kitą kritišką žodį. 1928 me
tais, baigęs Rygos Konser
vatoriją Laisvo Menininko 
laipsniu Ir gavęs stipendiją, 
išvyko į Berlyną. Ten gilino 
kompozicijos studijas Ber-

lyno Muzikos Akademijoje, 
pas Schreker’į. Berlyne at
sivėrė jam žymiai platesni 
kūrybos horizontai. Tuo 
metu ten rezidavo didysis 
muzikos novatorius Schoen
berg’as, dvylikos tonų sis
temos kompozitorius Ir te
oretikas, daręs didelės {ta
kos jaunesniajai vokiečių Ir 
kitų Europos tautų muzikų 
kartai.

Hindemith’as, Berg’as , 
Webern’as Ir kitos vokiečių 
muzikos įžymybės, Vokieti
joje sudarė naujos kūrybinės 
orientacijos atmosferų,ku
ri nesirtbojo vien siekiant 
sau pripažinimo Ir priėjimo 
į koncertų estradą, bet taip 
pat skverbėsi! muzikos mo
kymo Institucijas Ir visuoti
ną kultūrinio įgyvenimo 
sriautą. Nėra abejonių, jog 
Ir Jakubėnas sąmoningai ar 
pripuolamai buvo paveIktas 
tos karštos naujų muzikos 
garsų Ir formų Ieškojimo 
srovės. Jo Preliudas IrTrl- 
lypė Fuga stygų orkestrui Ir 

mas didelis bolševikų pajėgų apsupimas Ktevo rajone.
Nors patys bolševikai prisipažįsta,kad tame rajone 

vokiečiai apsupo penkias jų armijas, bet apie nuostolius 
nieko nesako. Esą, jų.apsuptos armijos išsiveržusios Iš 
apsupimo arba susijungusios su partizanais. Jie visai ne
mini,kad prie Ktevo vokiečiai paėmė 665.000 bolševtkųį 
belaisvę. O apie vokiečius bolševikai pažymi,kad prie Ki
jevo vokiečiai turėjo 100.000 karių nuostolio.

Vokiečių gen. Manstein su savo 11 armija užėmė Kry
mo pusiasalį, kurį gynė trys bolševikų armijos: 44, 47, Ir 
51-oji. Rumunai užėmė Odesą. Bolševikai įsteigė Odesos 
gynimo medalį. Vėliau j te įsteigė ir kitų miestų gynimo 
ar užėmimo medalius. Iš viso tais metais bolševikai bu - 
vo apdovanoję apie 14 mil. savo karių ir prigamino > daug 
herojų. Dar 1941 m. gegužės mėn. lietuvis karys paklau - 
s ė vieną bolševiką, kurs intatkos metu buvo 3 kartus he
rojus, ar pas juos yra 1O kartų herojų. Jis į tai nieko ne
atsakė... Herojaus vardas Ir blėkelė bolševikų kariams - 
pats pigiausias atlyginimas.

Bolševikai ir toliau vokiečių nesulaikė Iki pilnumoje 
nesuslmobillzavo, Iki negavo Iš Vakarų ekonominės pagal
bos ir Iki vokiečiai nesusllpnIno Rytų fronto kitų frontų 
sąskalton. Bolševikai buvo taip Išgąsdinti vokiečių puoli
mų, kad Maskvai ginti sutraukė daug armijų grupių, ne
skaitant Maskvos garnizono, į kurį įėjo Ir civilių daliniai. 
Bet spallp mėnesį Vlazmos- Brlansko rajone voklečlalvėl 
pasiekė didelių laimėjimų, pa Imdami 600.000 belaisvių , 
5.000 patrankų, 1200 tankų Ir kitokio grobio. Vėliau bol
ševikai metė n aujus pastiprinimus Maskvai ginti, o mies
te įrengė kelias eiles įtvirtinimų. Prie tų darbų daugumo
je dirbo moterys, nes Iš likusių 450.000 Maskvos gy - 
ventojų 75% buvo moterys. Maskvoje žmonės buvo pani
koje, - su ja komunistai Ir komsomolal kovojo,kaip Ir su 
gandų skleidimu.

I-ojl Simfonija, kuriuos man 
teko keletą kartų Lietuvoje 
diriguoti, jį reprezentuoja 
kaip modernų to dešimtme
čio kompozitorių. Tai tobu
lai Išbaigti slmfonlnlalkūrl- 
nlal su puikiai apvaldyta 
modernia garso technika. 
Nežinai, kaip toli Ir kokiu 
keliu jis būtų nuėjęs, tęsda
mas Berlyno studijose pasi
savintą stilių, nors tam tu
rėjo pakankamai davinių Ir 
pasiruošimo. Tačiau Jaku
bėnas nelabai pas įtikėjo'gal
votrūkčiais besiveržiančia , 
naujų kelių beteškančia, dvi
dešimtojo amžiaus moder
nizmo banga. Vieno mudvie
jų pasikalbėjimo m etų (Vla
das pasisakė apsisprendęs 
nebe peržengti moderniojo 
tonalum o ribos .Ir kad atona- 
lumas jo nežavi. Jo kūrybą 
dvidešimtojo amžiaus santy
kiu matuojant, pasuko mo- 
dernuotos harmonijos Ir 
melodijos vartojimo krypti
mi, susidomėjimu melodi
nėmis tonacijom Is Ir lietuvių 
liaudies kūryba. Tik nežy
mūs pėdsakai liko Iš Berly
no mokyklos vėlesnėje Jaku- 
bėno kūryboje. Nuo to laiko 
jis mažai pasikeitė, tačiau 
sėkmingai stabilizavo ir Iš
ryškino savo stilių. Jo mu
zika, kaip Ir kitų neeilinio 
masto kompozitorių, nesun
ku atpažinti Ir charakteri
zuoti. Paprasta, jei kompo
zitorius neranda savęs, neto- kotarpis atžymėtas jo didė
ti individualum o - nesėk
mingai klaidžioja didžiųjų 
menininkų įtakoje Ir šešėly
je. Ypač tai atsitinka su 
me nkos vaIzduotės kompozl- 
torlals. Taip mes esame tu
rėję slavišką, vokišką, da
bar amerikonišką muzikos 
žargoną. Čia nenoriu pa
neigti, tam tikrais atvejais , 
didžiųjų kūrėjų įtakos nau
dingumo, kuri Inspiruoja Ir 
at id? ngla jaunam kompozito 
riui naujus kelius, a r telkia 
kūrybinį impulsą, pratur
tinant jo muziką. Juk Ir mū- 
sųčlurllonls, ypač pradžio
je, savo fortepijono kūri
niais gerokai priminė Cho- 
pln’ą Ir šiek tiek Skriabiną . 
Jo stygų kvartetas aiškus 
Schubert’o kvarteto ’’Mer
gaitė ir Mirtis" atbalsis.

Kai pradėjome neprl-

klausomą gyvenimą, nieko, 
Išskyrus liaudies dainą, ne
turėjome. Originalioji kūrj*- 
ba, gal nesąmoningai, rė
mėsi slavišku elementu . 
Kas neharmonizavo liaudies 
dainų, patekdavo į slaviško 
sentimentalumo įtaką Ir ne
stebėtina, nes Ugus dešimt
mečius rusai, o ypač lenkai, 
skverbėsi reklamuodami sa
vo kultūrinius pasiekimus, 
kurių tada, be abejo, turėjo 
daugiau,negu mes. Latviai, 
nors taip pat didžiųjų kai
mynų nuolat pavergiami, bu
vo laimingesni. Gyvendami 
vokiškos Ir slaviškos kultū
ros sankryžoje, jie pajėgė, 
ypač dainų srityje, sukurti 
Ir Išlaikyti grynesnį, be 
svetimų nuosėdų, stilių. Ji— 
kubėno choro dainose jau
čiamas dalinas latvių dairių 
harmonijos struktūros pa
našumas. Jų choro dainų 
kultūra tuo metu buvo žy
miai daugiau Iškilusi Ir su
brendusi. Taigi, nenuosta
bu, kad Jakubėną, studlją- 
vusį Rygoje, galėjo paveikti 
platus Ir daugiau sudėtingas 
latvių kompozitorių žvilgs
nis į kuriamų dainų techniką, 
koloritą Ir formą.

Pragyvenęs taip vadina
mą, jaunystės susižavėjimo 
laikotarpį, grįžęs Iš Berly - 
no į Lietuvą, Jakubėnas 
pradėjo rimtai bręsti kūry
boje. Nepriklausomybės lai

llals simfoniniais kūriniais , 
n Ir TH simfonijos, sulta 
Miško Šventė Ir daugeliu sę- 
lo Ir choro dainomis. Be to, 
jis ypatingai susidomėjo lie*- 
tuvių liaudies muzika. Jis 
pradėjo įvesti liaudies me
lodijas į savo Instrumenti
nius veikalus, kartu sėkmin
gai pavartodamas lietuvių 
liaudžiai charakteringus 
elementus. Tame laikotar
pyje Jakubėnas pilnai atrač^o 
save, subrandinęs savo Iny 
dlvldualų stilių harmonijoje 
Ir melodijoje. Pridėjus jo 
didelius sugebėjimus [nstru- 
mentacljoje, lietuvių'; kom- 
pozltor lų še Im a s us liauk ė 
stambaus kalibro kūrėjo , 
kuris paliko re IkšmlngUs pėd
sakus tolimesnei liet, simfo
ninės muzikos plėtotei., jy

Pagrindini? Maskvos puolimas vokiečiams buvo he - 
sėkmingas, nes jie sutiko keleriopai didesnį paslprlešl — 
nlmą, o užnugaryje velkė bolševikų partizanai Ir parašiu
tininkai. Taip pat prasidėjo dideli šalčiai. Bolševikai ap
skaičiavo, kad vokiečiai tik Maskvos rajone padarė ekb - 
nomlnlų nuostolių už 30 bll.rublių. Bet vėliau jie neml - 
nėjo, kokius ekonominius nuostolius bolševikai pad,ar ė vo
kiečiams ir kitoms tautoms 1944- 45 m. ; <,.?

Kai 1941 m. gruodžio mėn.prie Maskvos įvyko ' jėgų 
persilaužimas, bolševikai vokiečius jau puolė su 4 -mis 
armijų grupėm Is, po 20-24 armijas. Bet jų puolimas 
greitai sustojo, nes teko dalį armijų permesti į pietus,nes 
1942 m. vokiečiai vykdė puolimus Stalingrado ir Kaukazo 
kryptimis. ' <

Kadangi Anglija ir JAV pažadėjo bolševikams duoti e - 
konomlnę pagalbą, bolševikai sutiko pavergtiems ^raš
tams: Čekoslovakijai ir Lenkijai suorganizuoti jų dalinius. 
Bet tie kariniai daliniai kovojo ne už tų kraštų laisvę, o už 
jų pavergimą raudonajai pabaisai.

1941 m. rugsėjo mėn. Londone įvyko pavergtų tautų 
atstovų suvažiavimas, kuriame sprendė savo pavergtų 
kraštų likimą. Čia buvo nagrinėjamas Ir Atlanto Čarterls- 
Susįtarimas.. Tame suvažiavime dalyvavo atstovai Iš Ang
lijos, R’isljos, Lenkijos, Čekoslovakijos, Graikijos, O- 
landljos, Norvegijos, Jugoslavijos, Liuksemburgo. Rusįjos 
atstovas pasakė, kad pagal Atlanto parterio nuostatus, vi
sos pavergtos tautos turi atgauti laslvę Ir valdytis demok
ratiškais principais. Laisvė kiekvienai tautai sau pasirūk
ti valdymosl formą or 1.1. Bet toje konferencijoje negalė
jo dalyvauti atstovai Iš Lietuvos, Latvijos, Estijos,Gudi
jos, Ukaralnos, Gruzijos, Armėnijos, Turkmėnijos Ir ki
tų rusų pavergtų kraštų. Tas rodo,kad bolševikai tame su
važiavime ciniškai pasijuokė Iš kilnių principų Ir už tai ga
vo ekonominę pagalbą. Bolševikų etniškumo visai nepaži
no,ar nenorėjo pažinti amerikiečiai.

Nežiūrint bolševlkiį laimėjimų prie Maskvos, jjle 
prašė vakariečių atidaryti antrąjį frontą. Jie nepasttehklnę 
Š. Afrikoje esančiu frontu. Bolševikai norėjo, kad vakairte- 
člal IŠ Rytų fronto atitrauktų didesnes vokiečių pajėgas,,ne3 
bolševikai dar jautėsi silpni. Jie nepajėgė su vokiečiais 
kariauti, jei neturėjo dvigubos ar trigubos persvaros^|4et 
vakariečiai juokėsi, kad Žukovas visus mūšius laimėjo su 
savimi turėdamas 20 armijų.

/bus daugiau/ <
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ORGANIZUOKITE 
BENDRUOMENES DARBUS DABAR 

ĮTEIKITE PRAŠYMUS IKI 
VASARIO 4 DIENOS

Istorinis pastatu atnaujinimas, ugnegesių būstinės 
statyba, pakeitimas jau pasenusios vandentiekio 
sistemos. Jei sustosite ir pagalvosite apie tai, gal
būt rasite datig genį projektų, galinčių duoti darbiu 
ir biiti labai naudingais jūsų bendruomenei.

Šiais metais naujų darbų programa “K anada Dirba” 
padės kovoti su nedarbu, parūpindama lėšas grupėms 
bei organizacijoms, Įskaitant privačius verslus, 
sudarančioms vertingus bendruomenės projektus.

Jei turėsite projektą, galinti duoti darbo bent 
penkiems bedarbiams jūsų apylinkėje, kreipkitės i 
"Kanada Dirba (Canada Works).

Padarykite tai dabar. Galutinis terminas Įteikti 
prašymus iki vasario 4 dienos.

Jūsų "Canada Manpower Centre” jau turi prašymų 
blankus ir programos "Kanada Dirba” informacinį 
vadovų(Guide to Applicants), aprašai ei visaprogra- 
mųir nurodantį kaip įteikti prašymų.

Nuvykite į savo “Canada Manpower Centre” dar 
šiandieną. Canada Dirba — padarykite, kad ji dirbtų 
ir jūsų apylinkėje.

Šia vasara programa "Jaunoji Kanada Dirba” padės 
sumažinti studentų bedarbių skaičių, organizuodama 
darbus jūsų bendruomenėje. Studentai dirbs 
bendruomenei naudingus darbus, .kurie i galins juos 
patikrinti profesines savo aspiracijas.

Kiekviena veikianti organizacija gali Įteikti prašy- 
ma programai “Jaunoji Kanada Dirba*(YoungC anada 
Works).

Jūsų pasiūlymas turėtų parūpinti darbo bent trims 
studentams per ištisas šešias savaites. Projektai gali ■ 
tęstis iki 14 savaičių tarp gegužės ir rugsėjo mėnesių. 
Vietinė jūsų CMC įstaiga turi "Jaunoji Kanada Dirba” 
informacinį vadovų ir prašymo blankus.

įteikite savo prašymų dabar. Galutinis terminas— 
“Jaunoji KanadaDirba” iki vasario 4 dienos.

"Jaunoji Kanada Dirba” studentams jūsų 
bendruomenėje.

■ Manpower
■ and Immigration

‘ J Bud Cullen
Minister

VISA TAI DIRBS JŪSŲ BENDRUOMENEI.

VE/DRoDž/ai ES
NENORINT REIKIA JUOKTIS. . .

Praeitą vasara į Hallfaio karo laivų prieplauką - 
uostą įplaukė komerciniu laivu girtas rusas jūri
ninkas. NesIžlnodamas kur randasi apie valandą 
laiko vaikštinėjo ant viršaus laivo-denio Ir į jį 
niekas nekreipė domės kol neįkrlto į vandenį.

Įkritusį į vandenį ruskį uosto darbininkai Iš 
vandens Ištraukė Ir taip šlapią Ir glitą pridavė 
Uosto Apsaugos Autoritetams. O šie nežinodami
ką su girtu Ir šlapiu žmogum daryti, nutarė, kad 
reikalinga uosto apsaugą sustiprinti. /Taip rašė 
Winnipeg Tribune dienraštis, lapkričio 26 d./.

Kazys Be n lūšis

MONTREAL 10 KLUBAI
r odo, pus am ž tains, able jų ly-Turlme pripažinti, kad 

Montreallo lietuvių kolonija 
visus prale nkė savo s .lor 
ganizuotais kalkuriaU klu
bais:. Jie kui'la ne kokius 
beverčius, organizuoto lėba
vimo vienetus, bet pačius 
reikalingiausias, naudingus 
asmenybės Išlaikymui dep
resijos laikotarpy, o gal net 
lr< asmens tobulinimui. Ne 
be reikalo lietuvių patarlė 
sako: užaugi besldabydams , 
pasenstl beslmokydams . 
Taigi,ką jau pamiršome, ar
ba jaunystėje neišmokome , 
dabar susiorganizavę į klu
bus, vienas Iš kito pasimoky
sime.

Esame girdėję apie Lie
tuvių A. A./alcoholic anony
mous/ organizaciją, o dabar 
A uksinio Amžiaus Klubą Rū
tą.

Pirmiausia, reikėtų ap
tarti šio paskutiniojo reikš
mę lietuvių gyvenime. Jo 
aaudą bei tikslus sunku at - 
spėti,bet kad jau užuomazga 
Montrealyje yra, rašo jų sa
vaitraštis "Nepriklausoma 
Lietuviu "Auksinis", tai at-

A A
JEIGU GERI TR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATĮ. TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTL____________________________ •_________

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Lithuanian A.A. Group)___________

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama įietjt. 
yjškoi. Jie atviri visiems, ieškantiems pogelbos. Atėjęs posmus 
- nebebūsi vienos. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui s, 365-0691, Henrikui N. 277-7868.

1977. 1. 12,

č i ų, s ui auk as le m s 55 m. Ir 
virš. Be abejo, te n bus ve
dusių ir nevedusių, ištekėju
sių Ir pavienių. Žodžiu, čia 
bus ne tik vienaamžių, bet 
kartu Ir vienišų žmonių su
sibūrimas. Panašaus am
žiaus, atras daug ir bendrų 
reikalų aptarti, o kai pasi
taikys pora vienišų sielų, 
kuriem jau įgrisęs nuobodus 
v le n gi t n g tų gyve n i m as, gal ir
keliai susikryžiuos Ir pali
kus du vienišus kelias, bus 
pasukta nauja be fidru kėliu . 
Tuo atveja, klubas tarnautų 
keliems tikslams. Svarbiau
sia, tai pagalba išvengti de
presijos, kuri dažnai api - 
m a antroje gyvenimo pus ėję .

Kitas klubas A. A. jau vei
kla Ir turi būrelį narių,bu
vusi ’ alkoholio aukų. Jis y- 
ra pasigarsinęs šio laikraš
čio skiltyse, taip pat Ir per 
radio. Gal būt, sujudino ne 
vieno sąžinę, kuris mėgsta 
"skandlntl" savo vargus čerė
kutėje. Neretai žmogus su
sirūpina dėl savo ateities, 
bet - nežino nuo ko pradėti

Maln-d'ceuvre 
•t Immigration 
Bud Cullen 
Ministre

narių susirinkime Sesuo Paulė juokauja tarp 
adv. S. Daukšos, P. Bendžaitienės ir kt.

Auksinio Amžiaus 
viešnios kvebekietės,

savo gyvenimą pataisyti. O 
čia A. A. ir ate Ina pagalbon .

Atrodo, kad tie abu klubai 
būtų labai naudingi ir toron- 
t tėčiam s, bei apylinkės lie
tuviams. Atsirastų daug tin
kamų kandidatų tokiems klu
bams. Tik reikėtų keno nors 
iniciatyvos. Vienas iš nei
giamų lietuvių charakterio 
bruožų yra ne vangumas, ku
ris stabdo viską. Bet jei Iš
sijudinama- daug padaroma.

KANADOS LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

Kanados Lietuvių Fondo^keistas Fondo statutas val
su važiavimas - metinis su- džios nebuvo patvirtintas,
slrlnklmas įvyko 1976 m. 
gruodžio mėn. 4 dieną To
ronto L le tu v I ų Namuose. 
Karaliaus Mindaugo Menėje.

Susirinkimą atidarė KLF 
Tarybos pirmininkas dr.A. 
Pacevlčius, pakviesdamas į 
prezidiumą KLF valdybos 
pirmininką H. Stepaitį, J. Jo- 
nušką, J.Karką ir V. Montvi
lą.

Mandatų komisiją sudarė: 
A. Bumbulis, Mockus Ir V. 
Montvilas.

KLF pirmininkas dr. A. 
Pacevlčius pranešė, kad pa

Ypatingai neatidėliotinai vei
kai Ingas A. A. , nes jau per - 
daug ryški ši liga Toronto 
lietuviuose, ne tik vyrų,bet 
Ir moterų tarpe. O gal kai 
kam iv būtų išsigelbėjimas 
nuo negeistinų pasekmių.

Jei ši mintis nebus įgy
vendinta, gal būt montrealla
kė .<NL" pasistengs Išsamiau 
Ir dažniau mus painformuoti 
apie savo tų dviejų klubų 
veiklą. Gunda Adomaitienė 

nes nebuvo Išryškintas val
domųjų organų atlyginimas.

Sus Irlnktmas nubal - 
savo, kad nei KLF valdybos, 
nei tarybos nariai negali bū
ti apmok am l. Vis i dirbs vel
tui. Ta prasme bus sureda
guotas statutas Ir bus pa
siųstas į Ottavą patvirtini
mui.

Sus trinkimą sveikino Lie
tuvos Gen. Konsulas dr. J. 
Žmuldzlnas /raštu/, Toronto 
Lietuvių Namų v-bos pirm. 
J. Strazdas Ir KLB Toronto 
apyl Ink ės vardu T. Stanul Is.

Mirusieji KLF nariai bu
vo pagerbti atsistojimu -ty
los minute.

Praeitų metų sus Irtnkimo 
protokolą skaitė L. Tamo
šauskas , taip pat Ir valdomų
jų organų pareigūnai darė 
pranešimus . KLF taryba tu
rėjo 4 suvažiavimus, buvo 
sudaryta statuto papildymui 
speciali komisija. 1976 m. 
spalio 30 d. buvo gautas 
čarterls. Yra sudarytas spe
cialus vajaus komitetas Iš 
dr. A. Pacevlčlauš, H. Ste- 
palčlo, A. Basčio ir J.R.Si
manavičiaus.

KLF valdybos pirmininkas 
H. Stepą itls pranešė,kad k i- 
pitalas per metus paaugo 
$ 28000. Dabar Fondo ka
pitale yra apie $ 147000. 
Palūkanų gauta apie 
$ 10.000, kurie Išdalyti 
lietuviškoms organizacijoms 
kultūriniams reikalams stip
rinti. Per metus prisirašė 
64 riaujl nariai Ir dabar iš
viso yra 708 nariai.

Gautas a. a. Paužos pali
kimas apie $33.000 vertės. 
Iš kurių dukrai i Lietuvą 
reikės persiųsti apie 1/3-lls. 
Paminėta ir Kojclalčių auka 
$ 1OO. OOO. kur t bus įm oka - 
ma kasmet dalimis. Susirin
kimas nutarė Kojelalčiams- 
Kojelavlčlams pas lųstl į 
Floridą sveikinimo telegra
mą ir specialų adresą.

Padėka išreikšta ir teisi
ninkui V. Ignąič[ui,kuris da
bar tvarku testamentų rei
kalus ir daug prisidėjo prie 
Kojelaičių aukos gavimo. . .

KLF Iždininkas A. Daįly
dė pranešė apie kasos sto
vį. Revizijos komisijos ak
tą perskaitė V. Petraitis. 
Atskaitomybė vedama t var
kingai. Pateisinami doku
mentai atitinka įrašams.

Buvo pranešta, kad KLF 
atstovas Montrealyje dabar 
yra B. Staškevičius. Buvo 
nutarta pasiųsti $ 1OO "Ne~ 
pr M aus om ai Lietuvai” į 
Montreal Į.

KLF auditoriumi įtvir
tintas " Klymas ir Co." Ir 
sekantiems metams.

Per diskusijas prieita iš
vados, kad 1977 meteis su
važiavimas turėtų būt i su
šauktas apie balandžio mė
nesį.

Buvo iškeltas faktas. kad 
da ig lietuvių miršta nepali
kę testamento. Jų santaupos 
atitenka svetimiesiems. Su
si r ink im as -gal lojo valdo •- 
m uosius KLF organus iš
dirbti testamentų sudarymų 
formas anglų kalbomis tei

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.
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sininkų priežiūroje Ir Iš
siuntinėti nariams bei ki
tiems 1 letuviams . KLF gautų 
daugiau palikimų, Jei testa
mentai būtų lietuviams su
rašomi veltui, Išaiškinant 
f akt us..

Berneckas pranešė, kad 
1978 metais Toronte įvyks 
Pasaulio lietuvių sporto 
ollmpljada. Todėl jau Iš 
anksto KLF '.urėtų dalį aukų 
tam reikalui taupyti.

Buvo pasikalbėjimų įvai
riais reikalais, bet nebuvo 
prieita prie nutarimų.

Susirinkimą baigė dr. A. 
Pacevlčius dėkodamas už at
silankymą Ir ypač Iš toliau 
atvykus lems M o u i. realiem 
Delhi, Ham 111 o n o, St. Ca
tharines. Ir kt. Buvo sugle - 
dot as Tautos himnas ir sve
čiai paprašyti pietums }"Lo- 
kio” restoraną. J.K.

OSHAWOS “EŠERYS* 
KLUBAS VEIKIA

Medžiat o ją -meškeriotojų 
klubas "Ešerys" yra vie
nintelis organizuotas šios 
vietovės vienetas. Klubas 
neseniai Iškilmingai banketu 
Toronte atšventė savo gyva
vimo lO-metf- *

Metų bėgyje surengiama 
beit kelios iškylos į gamtą, 
o kartais ir šiaip koks nors 
didesnis subuvimas. Klubas 
automatiškai įsirikiuoja į 
organizuotus lietuvi šk os 
bendruomenė.! eiles, visuo
met pagal Išguląs Ir sugebė
jimus visur prisidėdamas.

Klubui vadovauja gabi šios 
vietovės organizatorė Lena 
MacevlČlenė. Šiuo metu 
ruošiamasi naujiems valdy
bos -.'likimams dv’ems me
tams . T a.ipogl re nglamas 
bendras Naujų Metų sutiki
mas k!ubo narių p. Asado- 
rlų rezidencijoje. Neužilgo 
įvyks žiemos rogučių Išky
la ir plaukymas Oshava Ci
vic Auditorium. T ai numaty
ta vasario mėn. 6 d. 5 ral. 
vakare.

1976 m. klubas, vadovau - 
janf nariui Algiui Mede lul, 
surengė no tik puikiai pavy
kusią, nepamirštamą, bet Ir 
iš vis pirmą tokią kelionę Iš 
šio kontinento, nes buvo vie
šima Lietuvoje, o po to ku
rortuose prie Adrijos jūros, 
Dubrlvntkuose. Keliavo iš 
viso 15 asmenų.

Nu jųjų metų proga klubas 
iš Savo kukilų pajamų lie
tuviška i spauda i pare m11 
" Nepriklausomai Lietuvai" 
a akoj 1 25 dol. , link ėdam as 
jiems Ištvermės Ir sėkmės.

Sek r. A. L ukoš ius

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA
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hamittonj
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Koopcrut ■ u s

“TALKA’
830 Main Street East, telefonas 544 7 i 25

Darbo valandos: pirpiaifeniai1, • l.ęt vrta.!.• 
n«ois nuo 10 iki 5 va! , pcnktodicnsois nu 
10 iki 7 vol.; Ceštodiemois nuo 9 iki 12 >.ai 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgu*, ••avd*L 
galius šeštadicr.'ais uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas 
Kapitalas----- virš $7.000.000

-Š ve notų nuotaikos. -
■ MŪS'į gyvenimas taip 
gmitai bėga,kad nei no-xiji'v- 
toįrc, jog či.n pat K;1! ėdoj. 
Nauji Mete MeSų rib ti ri 
ta i visų rūpesčių Ir dar
bų užbaigimo sąmata. Jei 
surašytum Cklcagos kronikų 
Th etų bėgyje, tai būtų didelė 
lietuvių ve įklos knyga.

-Nauji Alto Taryba -
' Pavykęs paskutinis ALTos 

seimas parodė,kad lietuviai 
gali gražiai dirbti politikoje , 
kai yra reikalas. Didžiau
sias ALTos darbas atliktas 
pereitais metais; rezdliucl- 
jųpravedimas JAV kongreso 
ir Senate, kad Lietuvos in
korporavimas Sovietų Rusi
jon yra nepripažintas, prie
šingai, kaip to n’orėjo sekr. 
Kissinger’is, pas įrašydamas 
Helsinkio paktą.

Seimas nutarė įsigyti sa
vo įstaigai namus, formuoti 
Lietuvai palankią opinljąper 
spaudą, duoti rimtus a’-.sa- 
kymus tiems, kurie teršia 
Lietuvos vardą-verčla kalti
nimus. kad taut a atliko gė
dingus žygius žydų likvida
vime .

- At3 Is ve ik Ino me -
Labai smarkiai paveikia 

visus, kai nelaimėse žūna 
mūsų tautiečiai; dr.Ramo
nas žuvo Calumet apylinkėje, 
įvažiavęs į priešingos gat
vės kelią, susidūręs su sunk
vežimiu..

Gruodžio 13 d. netekome 
žymaus muziko ir muzikos 
kritiko Vlado Jakubėno. Su 
pagarba palydėtas į Tautines 
Kapines, Jo atminimui šei
ma prašo aukoti velionlokT- 
rybos Išleidimui Ir pamink -

toronto
A. LUKOŠIUS 

namuose____
Pagvw.«slin - pamatysim 613 ™an
----------------------------------------- sukombinavai.

- Sveįkas. Sakyk,ką pats - Kad gi čia ne I komblnuo-
galvojl? Ar bus karas tarp \t l nereikta. Kai prie valsty - 
Quebec* o Ir likusių kitų pro- blų vairo papuola tokie pro
vincijų? fanai, brolau, tik laikykis ,

-Karas, čia, Kanadoje? visko gali tikėtis,ar ne?
Ar pats pašėlai? Tai sunku -Teisingai sakai, perdaug 
Ir įsivaizduoti. Argi manaį 3au tų klaidų pridaryta, per- 
kad yra tokia galimybė ? daug blogio Ir netiesos į

-Pats perdaug nesijuok, valstybių santvarkas įs tie la
kiais laikais jau visko gali- fa» ° šioje šalyje perdaug 
ma tikėtis. Matai, gerai, įvairiais gaivalais paslttkė- 
kalp čia viskas eina Ir kuom ta, kam ne reikia, pataikauta . 
visa tai kvepia. " Kur S1 tu ™atel» štai kad

-Taip, matau, bet rim- Ir šio krašto galva, mūsų vi
riau tai dar nepagalvojau. Iš sų rinktasis. Aš net visai 
tikrųjų, viskas tik verda, nesuprantu, ką gero jis tam 
kunkuliuoja, lyg koks nežą- kraštui padarė ar day o ? 
botas kulnas, nuo pavadžio -Mums matai ir sunku 
atitrūkęs,tik daužosi,spar - viską suprasti,ką jie daro Ir 
dosl. planuoja.
6 P«/.

MOKAME UŽ:

deponUs >P C.A.? 6 °o
santaupų*: 8' i
term, depo eitus 1 m. 9’ į %

IMAME U2 
, 1 o O'asmenines pasK j!os o

nekilo, turto pask 11%

lai. Jo darbai dar liks ilgai 
gyvi.

- A nglĮjos -Britanijos 
Klnbas-

L le tu vlų A ngl i j os -Br ita n I- 
jos Klubas buvo susirin
kęs pirm it j am pos ėdž tu i. 
L ink Ime sekm ės ate it les
darbuose.

^Lietuvių Kultūros
Muziejus -

Rūpestingas is St, Bnlzekas 
ir Moterų Rėmėjų rūpesčiu 
surengė Knlėdliį Pobūvį,ku
riame gražią programą at
liko E , Zapollenė pagrodama, 
valkai pada (nuodaml ir vis! 
s več ia i pr is I j un gda m i pr le 
kalėdinių giesmių ir dainų.

" Ateities" žurnalo 65 m. 
sukaktis praėjo labai iškil
mingai ir turiningai spalio 
16 d. JCentre.

Patys svarbiausi paminė
jimo įvykiai: premijų įteiki
mas, koncertas ir naujo kū
rinio premjera. Iškilmingą 
aktą atidarė dr.K. Pemkiis , 
A te it ie s vyr. re dak tor lūs dr. 
K.Trimakas įte Ik ė premijas 
spaudos ir foto darbuoto
jams. Tai labai geras mos - 
tas, skatinantis mūsų jaunąjį 
talentą prie darbo ir rašy
mo. Cleveland’© mergaičių 
nedidelis choras, ved. Cyval- 
tės, dainavo gražias dainas , 
kurios publikai labai patilto . 
Dariaus Lapinsko sukurtos 
Vargdienių Mišios muzikos 
atžvilgiu geras kūrinys.No
rėtųs t girdėti visą veikalą 
lietuvių kalba.

Vėliau vyko vakarienė Ir 
loterija. Visas parengimas 
užsitęsė iki vėlumos ir davė 
daug, gausiai suslrlnku- 
s ie ms.

- Kaip tau sunku? Ką tu 
čia dabar kalbi? Visai ne
sunku. Žiūrėk tik,kai Castro 
darė žygi į Angolą, tai tas 
mūsiškis, nuvažiavęs, pir
miausia jį pagarbino, vi
siems paskelbė, kad gerai 
daro, bravo vyras. Jis pir
mutinis pripažino visus to - 
falinius rėžimus, piestu 
stojosi Ir reikalavo juos vi
sur įleisti, su jais skaitytis , 
juos remti. Tai štai kokie 
šiandieną valdo mus Ir pa
saulį.

- Stena tiesa sako; "Nėra 
sviete teisybės, Ir nebus ”. 
Ir mes visi tą gerai žinome . 
Talko čia daugiau ir norėti.

Kad čia pas mus Kanadoje 
kiltų karas, tai aš visgi ne
tikiu. Dabar kiti laikai, nau
ja gadyhė: visko atsižadėti , 
atiduoti be karo. Tai taip Ir 
eina. Kam dar čia tas stum- 
•dymasls. Rimtam karui yra 
Ir rimtesnių vietų.

- Netikiu Ir aš, kad mes 
čia kariausime, bet kad ne
bus gero- tai garantuoju.

- Nebus gero nei vienu , 
nei kitu atveju. Jiems atsis
kyrus, būtų daug barnių, ne
santaikos, pagiežos vieni 
kitiems. Jei liks kaip dabar , 
bus dar didesnė makalynė, 
į va Ir ūs ne r am um a l, pas l- 
prlešlnlmas, net atviri su
sirėmimai, pagrobimai Ir 
1.1.

- Greičiausiai, kad Ir 
Castro no^ės tai provincijai 
padėti Ir savo veiklos rate
lius tenai įsteigs. Nagi, Ir 
kitos proletarinės šalys, gal 
savo laimę bandys ?

- Apie tai tai nėra nė kal
bos *, Ne tik padės, bet dar 
te vadovautlbandys. Ne kam 
gi kitam jie Ir gyvena ant 
šios žemelės. Tai jų profe
sija, užsiėmimas, Ir jie sau 
duoną tuo pelnosi. Jau Ir 
dabar jų Ilgos rankos tos 
provincijos siekia. Tai fak
tas, kad tokios puikios pro
gos jie nepraleis.

- Aš visuomet prlsįmenu 
vieną posakį: "Pagyvensim , 
pamatysim". Pagyventi tai 
pagyvenome, o dabar atėjo 
eilė Ir pamatyti...

- Neteisybė Ir klasta ta- 
be valdo pasaulį. Pusė žmo
nijos tebėra vergijoje,ken
čia negirdėto žiaurumo 
priespaudoje. Laisvieji dėl 
savo Ištaigaus gyvenimo, ne
nori aukotis jų gelbėjimai.

Tai Ir yra visų šitų nege
rovių pati svarbiausioji 
priežastis.

Niekada nebus tikros tal
kos, iki nėbus tikros laisvės 
visur Įr visiems...

T a Ip ba Igės l pas tkalb ėj l- 
mas prie stalo,L N popietėje.

ūsai lietuviu namai

Prieš Kalėdas, šeštadienį, 
LN įvykęs Toronto U-to Lie
tuvių Studentų Klubo suruoš
tas Semestro pabaigos pasi
linksminimas pavyko gerai. 
Šokiuose dalyvavo apie 350 
lietuvių, latvių ir estų stu
dentų. Visos studentės buvo 
gražiai Išsipuošusios, o stu
dentai dšvėjokaklaraiščlus ,

Taipgi prieškalėdinė sek
madienio LN popietė buvo 
gausi. Popietėje dalyvavo 
apie 250 dalyvių. Atvykę iš 
toliau svečiai pasirašė kny
gom Inž, Linas Mlkullonls iš 
Detrolt’o, E. Latutaitls Iš 
Rochester’lo, P. Ir M. Vens- 
kal Ir ■ A. Panskūnlenė ilš 
Sudbury, B. Birštonai Iš 
Stay ne r.

Vajaus Komiteto išleisti 
LN nario įnašų pažymėjimai, 
tinkami lietuviams dovanom 
įvairiomis progomis, jau 
parduodami. Kalėdų švenčių 
dovanoms jau buvo parduota 
keliolika pažymėjimų. Juos 
galima gauti raštinėje Ir 
Sekmadienio Popietėse.

LN skaityklai pre nume

ruojate IKanados Ir JAV lie
tuviški laikraščiai. Kanados 
savaitraščiai Tėviškės Ži
buriai Ir Nepriklausoma 
Lietuva yra platinami popie
čių metu ir Svetainėje Lokys. 
Nepriklausoma Lietuva į LN 
ateina tą pačią savaitę,ket
virtadieniais.

LN autoalkštel sutvarkyti 
vis dar trūksta darbininkų. 
Darbas bus pradėtas šį mė
nesį. Geras atlyginimas .Re
gistruotis raštinėje tel. 533- 
9030.
Jauki atmosfera.

Aldoną Skilandžiu nienę- 
LN reikalų vedėją IŠ mote - 
riškos pusės palankiai įver
tiname.

Vieną, visokio plauko tau
tiečiais perpildytą popietę , 
teko nugirsti, kaip moterys 
diskutavo, kas joms patinka 
L N popiečių metu. Viena 
sako, kad ji patenkinta, sė
dėdama už stalo vienui vie
na tarp vyriškių, juo labiau, 
kai savo vyro neats įvedė. 
Kita gi, kuri savojo neturi , 
sakosi tik dabar Išdrįstanti 
čia pasirodyti viena,kai p. 
Aldona eina administratorės 
pareigas.Iki šiol jai atrodę, 
kad LN - vyrų susiėjimo 
vieta, arba porelių. Vienai 
buvę nepatogu net pietus 
valgyti. Dabar gi- jau visai 
patogu, niekas nepagalvos , 
kad ne savo vietoj, nes vi
sada randi, dvi kitas mote
ris: dežūruotoją Ir adminis
tratorę, kas sudnmo mote
rims savą Ir jaukią atmos- 
fe rą.

NL LAIKRAŠČIO RĖMĖJU, 
BŪRELIS GUVIAI VEIKIA

Nespėjus praeiti puikiam 
parengimu" remti "NL", š. 
m. lapkričio 13 d., kuris 
praėjo labai gražiai, gruo
džio 5 d. Lokio svetainėje, 
įvyko gana gausingas susi
rinkimas.. Jame buvo svars
toma, kaip geriau Ir gausiau 
paremti NL laikraštį. Taip 
pat buvo Išrinktas komitetas 
ic pasiskirstyta pareigomis 
1977 m. parengimui, kuris 
turėtų būti dar geresnis už 
1976 m.

Susirinkimą atidarė Ir 
pravedė V. Petraitis,pirmi
ninkavo J. Skrebui, ėnls nė.A- 
teinatnčlų- 1977 m. komite
to vadovaus sutiko būti: V. 
Kulnys, J. Janusas, V. Rūbe
lis, o dar lO Iš 17 dalyvių 
sutiko visoks r lopai padėti: 
a/ klek galint platinti bei 
plėsti NL prenumeratorių 
skaičių, b/ re nut l, k lėk ga - 
llnt, geresnę žurnalistiką, c/ 
remti finansiniai.

Į šį būrelį sutiko įeui A. 
L ukošlus, A. Š imk le n ė, G. A - 
domaltlenė, Pr.Jankauskas , 
J. Janušas, A.Kulnlenė, B . 
Naujalis, V.Bubelis, J. Skre - 
butėnlenė, V. Petraitis,

Šio 3 us i r ink Im o proga, 
Jurgis Strazdas /"Viešpats" 
Toronto L N/, pasakė šiltų 
žodžių,kad LN Toronte buvo 
Ir bus atidarl įvairiems pa
rengimams, jų tarpe Ir NL 
r ėm ėjų s us te ink im ams ,

Be moterų pasaulis būtų 
labai tuščias, te Toronto LN 
be Moterų BiU’elio sunkiai 
gyvuotų. Jei vyrai sudaro

NL parehgime,lapkričio 13 d. vakare,is kairės sėdi Vytautas, Kulny s ( tvarkęs 
su G. Urbsinu baro atskaitomybę), V. Naudžiūnas, A. Bubelienė ir A. Kulnienė. 

Nuotrauka V. Bubello.

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JH n JA A Ji J* 
TORONTO LIETUVIŲ PAK/MVLA
KREDITO KOOPERATYVE —    ----------------—-

MOKA:
93/a% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8 te % už pensijų ir namų planų
8te% už spec, taupymo sgsk.
7te% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 13 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties' 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų ’ 
patarnavimas---- piniginės perlaidos, kelionės čekiai (Arrierican
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki <i vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — ■ 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta). 'A
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai -— 1573 Bloor Street West,J 

Telefonai:
ir

532-8723 
532-1149

Toronto, Ontario
M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 -----  Namų tel. 277-0814
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

Dresher-Barauskas insurance agencv ltd.
Visų rūšių drauda * VALTERIS DREŠERIS

• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

WALTER DAUGINIS
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 

įvairių d ra ūdos bendrovių atstovybė
1613 Bloor St. W., Toronto, .Oht.
Tel? 533-1121, namų 2*49-2067 į

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu |

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193,4 svėnį,.’ 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. ’
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

Baltic Exporting Co. ^L^To^o ’̂ ■
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

LN kūną, tai Moterų Būre
lis yra šių namų siela. Ma
nau daugum a sut Bes, kad t B< 
moteris gali daugiau patver
ti, negu vyrai. Po susirinki
mo užėjau į virtuvę te radau 
dirbančią Zosę Simona lt lenę. 
Jai padėjo viena indų plo-1 
vėją. " Kuo sunkiau dlrbsl- 
tuo ger lau jaus les l, ypač, ka
da dirbi saviems",pasakė šį 
darbšti,.sąžininga ir gerai 
savo dirbą suprantanti me
terls.

Kita ponia, tai "ypatinga 
m bte r Is ‘', pas akė m .n n vie nas 
Iš LN vedėjų. Kodėl? Kad 
jos visur pilna; ji tvarko ba-

IMA:

9*/a% už asm. paskolas

91/2% už mortgičius

ro reikalus, rūpinas l,kad NL' 
būtų kuo greičiau iš Auto-; 
stoties parvežta, stebi Bingo 
eigą Ir po to suveda pelną.

Kada ji m lega, nežinau , 
nes atvykęs šeštadienio rytą, 
radau ją vi? ną bes idarbuo- 
ja*hčlą» Ji man atsakė,kad 
ji praeitą naktį uždariusILN 
duris 3 vai. ryto, o tą patį 
rytą jau vėl anksti į darbą.

Taip pat reikia pagerbti te 
pagirti Moterų Budelio plr-
mtnlnkę Aldoną Jankaltlėnę, 
kuri puikiai sugeba organi
zuoti Ir parinkti asmenis , 
kurie kur Ir kam tinka.

Yra tačiau te kitas "bure-
Ils"- tai LN Išnaudotojai . 
Samdyti asmenys, norį gauti; 
užmokestį, bet daugiau žiūriu 
į laUtrodėlį, negu į savo pa
re Igas. Kam pre nurnertiotV 
NL, kai ten dirbu te dykai 
parsinešu? Kam man' dlbbtl, 
tegul dirba A. Jankaltlenė, 
Kulnlenė, Adomaitienė, Nau- 
jokaltlenė, SkUandžiūnlenė.

Į O ypač jiems lengva tlngi- 
Į niauti, kai jie turi kai kur lų 
i užtarėjų-glrdl- "tai jau 
; skrlausklm, nes senyva -̂ 
į tai pavargęs, tai daug pH^" 
i/tarnavęs visuomenei Ir 
Į eina krovinys .ant tų
' kurie Ir taip jau daug neŽW. < 

Be:r. Naujalis
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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los šiaurėje.
ŠlandUn, gal tai Ir Tetek 

sunkiau į s Ivalzduot l, bet 
mūsų dauguma lyg ir nenori

AL. Cl MANTO. . . 
(Atkelta iš 3 psi.) 

sąlygomis Ir visomis aplin
kybėmis. Aplamai žvelgiant, susitaikyti su mintimi, kad 

tie, kurie atvyko į šį konti
nentą, tarkime, 1948-1950 
metais, jau gana artimu lai
ku pasieks pensijos amžių. 
Taip pat tiesa,kad tokių šei
mų dauguma / taip, daugu
ma/ nežada pasilikti šiaurė
je Ir visai rimtai galvoja 
artėjančio auksinio amžiaus 
dienas leisti šiltesnio kli
mato zonoje.

Tiesa, kai kurių mūsų rū
pestingų veikėjų mintyse ru
sena viltis, kad šioje plot
mėje padėt is nėra jau taip 
bloga. Tačiau realybė yra 
kitokia, nesiskaitanti sukai

ten buvę Ir viską matę, grįž
ta bevelk sužavėt i Ir pilnai 
patenkinti gamta, aplinkos 
pušynais, švelniu klimatu ir 
grynu oru. Jau nemažas 
skaičius lietuvių įslgyjo 
sklypus /kai kurie Ir po ke
letą/, Išmokėjimo sąlygos 
palankios, vieni statys na
mus tuojau pat, kiti galvoja 
tai atlikti už kelėtos metų.

Žodžiu, turime skaitytis 
su visai realia padėtimi,kad 
tam tikras skaičius tautie
čių, spėkime sekančių pen- 
kerlų metų laiku, persikels 
Florldon ir, nori - nenori, 
skaičiumi / o gal ir veikla/ kurių mūsų norais ar pagel- 
sumažės lietuviškosios sa- davimais.

(MIKE RUTKAUSKAS)

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

WUSE-AL.I-POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

ĮSIDĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
. Geriausias Amerikoj Ir Europoj "JIB Hoarptioge-Lofton** preparatas sulaiko 

plaukų slinkimą* naikino pleiskanas, pašalina nieĮėjima* plaukų skilimo* 

stiprina plaukų iaknis* padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite ntei žili, nei pliki 100%. JraŠyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Doūgall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

IDĖJOS
JUMS BUS Ml 0S IR 

N AUDINGO S !

• Gyvybės apdrauda — pinigai grąžinami
• Pajamų apsaugojimas
• Morgičiu mokėjimas
• Santaupos pensininkams
• Vaikų išmokslinimas
• Verslo pelno išlaikymas

Leiskite paaiškinti, kaip pasinaudoti.
Vytas PtaŠinskas, B.A.

694-1037

Tel.636-8235, 
Res366-9916.

JUOZAS G RĄŽYS 
Kailių siuvėjas

a Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodriiuoju

' • Vasaros laika saugojimas
(Storage)

6J96 Bannantvne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otl i ek amas sąžiningai ir ar i einamomi s kainomis.
- tel. 366 - 6237 Z 3896 ______________________

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 3 66-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ IŠORES(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame spec i ai i nuo I ai d a)

I APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Susinskas & Son tel. 389 - 057 1■

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys G uy 

Richardu kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Dorba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Ščukite kai namo stogas blogas ar kai statote

19 77. L i?

PADĖKA

TRAGIŠKAI ŽUVUS MŪSŲ SŪNUI IR BROLIUI 

PETRUI,
DĖKOJAME VISIEMS P AREIŠKUSIEMS 

UŽUOJAUTAS ASMENIŠKAI, LAIŠKAIS IR 

PER SPAUDA.
TAIP PAT ŠIRDINGAS AČIŪ UŽ 

ATSILANKYMU Į PAMALDAS, VELIONIES 
PETRO 21 METU, AMŽIAUS SUKAKTIES 

PROGA, IR UŽ AUKAS MEMORIAL FUND 

INSTITUCIJAI -
Tėvai W.irO. Lapenat 

— sesuo ir brolis

religinės praktikus relka-Net Ir savo artimų bičiu
lių aplinkos pasiteiravus, at- lals* truputį keliasi ir 
rodo, kad galima daryti Iš- t profesionalai, 
vadą, kad geri 75 % nežada 
pasilikii savo gyvenamose 
vietose, pensijon iš ėjus . 
Žinoma, per drąsu būtų tvir
tinti, kad toks nuošimtis 
būtų būdingas visai mūsų 
emigrantinei visuome
nei. Vis dėlto, mažiau ar 
daugiau, jis gal tik atliepia 
kai kurias nuotaikas. Atsi
minkime, kad net Ir tie, ku

kur le, te gul 
ir nepilną laiką ten dirbda
mi, galės būti naudintl savo 
tautiečiams. Žodžiu, lietu
viškos salos pistuose tikrai 
didės, gausės, o tas kartu 
garantuos Ir bend ros los 
veiklos tęstinumą. To exodo 
jau nėra kaip ir kam sulai
kyti, geriau jau būtų taikytis 
prie naujų aplinkybių Ir nau
jų reikalavimų...

rie sakosi nenorės keltis, 
kai ateis laikas ir kai pa
matys, kad eilės pažįstamų, 
bičiulių, artimųjų jau išvy
kę, kažin ar nepakeis savo 
nusistatymo ir nepaseks jų 
pėdomis.

Vis Ir vis didesni tautie
čių būriai stengiasi Kalėdų 
šventes praleisti pietuose. 
Pabuvojus ten žiemos metu 
absoliutinei daugumai tikrai 
patinka Ir vis gausėja suma
nymai Ir planai persikelti 
nuolatiniam gyvenimui, kai 
tik darbovietės ryšiai bus 
neaktualūs. Floridoje veikla 
eilė lietuviškų klubų Ir LB 
apylinkių. Tad, mūsiškiai 
organlzaclųiu atžvilgiu ne
bus jau taip blogoje padėly. 
E Ilė. tau gyve nančjų kunigų 
/jų daugės/ - pasirūpins Iv

(Zezamia'i.
( Mike Rutkauskas }

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

477-G DELMAR AVE..

POINTE CLAIRE. P.Q. H9R 4AS

TEL. 695-0370

Winnipeg
Mire Walteris Virkutis

1976 m. spalio 28 d.mlrė 
lietuvis Valteris Virkutis , 
sulaukęs 64 m.amžiaus.Bu
vo ramaus būdo,gražiai su 
visais sugyveno.

Gimęs Lietuvoje 1912 m . 
spalio 25 d. Trtkšllų valse . , 
Mažeikių apskr. Į Kanadą 
atvažiavo Iš Vokietijos la
gerių 1948 m. birželio 19 d. 
Kartū su juo atvyko ir jo 
žmona Stasė ir mažas sūnus 
Viadukas. Žmona pasimirė 
Wlnnlpege 1975 msauslo 
14 d. Buvo gražiai palaidota 
s u religinėm Is ?jape Igom Ls 
All Saints, uk r a In Iečių-kapi
nėse. Tuomet joS'vyras ant 
jos kapo pastatė 'gražų pa
minklą. Su religinėmis a- 
pe Igom is buvo p ala idot as ir 
Valteris Virkutis: jas atliko 
kun.Justinas Bertašlūs.Ve
lionio kūnas buvo sudegintas 
pagal jo testamente paliktą 
nurodymą. Pelenai subertl 
į žmonos kapą.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

T0D0R0 & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H TN 1C9 » Tel. 255-4076

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
L.EO RATNER, b.p.h. l. ph. 

nieko nekainuojantis ir greitas 
PRIŠTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASALLE 365-0770

Jettė & Frėre Lt e e
Viskas moderniems nariams !

> Visi kiti vandentiekio ir I Į
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie- 
moniu pardavimas ir iren- 1 ' Ta

. .2^) girnas. Atstovaujame —
—'J Hydro - Quebec H J

vimbi karsto vandens tie- /j
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing f. Heating kontraktori us.

140 - 2e AVENUE 
U V366-0330 LASALLE.

Gilia_užuo[autą reiškiame žmonai Vandai, sūnums 
Zigmui, Rimui ir Kęstučiui bei jų Šeimoms, atsiskyrus 
iš mūsų tarpo

A. A. ALEKSANDRUI LAPINUI -
S. Pusarauskiene, 
Povilaičių, ir Pusarauskų
Šeimos

mirus

tėvo ir uošvio

Gintaro Ansamblis ir

Talkos” Valdybos pirmininkui

A. A. JONUI BULIONIUI
jo žmonai Ruth, sūnui Petrui, seserims

B. Jankevičienei Bostone Ir M. Skiraailienel
Lietuvoje, reiškiame gilią užuojauta ir
kartu liūdime

HAMILTONO LIETUVIU.KREDITO
KOOPERATYVAS'TALKA

Giliai užjaučiame Montrealio Jaunimo Ansamblio 
vadovus Zigmą, Hilda ir Rima^Lapinus, netekus

A. A. pik. A. LAPINO

Tėvu Komitetas

LK Mindaugo Šauliu Kuopos Moterųskyriaus 

vadovei JULlJAl strėLIENEI 
mirus, gili užuojauta dukteriai Liliai ir Žentui 
Dvarionams ir visiems artimiesiems —

L K Mindaugo Šauliu Kuopa 
ir'Valdyba ____ ___

Iš mūsų, tarpo atsiskyrus A. A. .JULIJAI STĖLIENEI, 
gilių užuojautą jos dukteriai Liliai Dvarionienei 
reiškia — 

Stepanija Pusarauskiene ir 
Povilaičių Šeima

A. A. KATRYNAI TAUJENIENEI mirus, 
dukterį Stase Danaitiene su vyru Antanu, vaikaičius: 
RCftąir Algi ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

Jadvyga, Algimantas ir Danute 
A n ė I i u n a i

Velionis paliko Lietuvoje 
seserį Bronę Parmlnlsnę. 
Turėjęs ten Ir du brolius : 
vienas jų,Alfonsas,žuvęs ka
ro įmetu, apie kitą jokių ži
nių nėra.

Kanadoje liko liūdinti šefc-

ma: sūnūs Vladas, AIfi'odušą 
Stasys Ir dukterys Monika It 
Rosemary , dvi marčios l? 
anūkai b? I anūkės

Visiems artimiesiems 
reiškiu gilią užuojautą.

Kazys Benlušls

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W , Visais kellęnių reikalais 
TORONTO, ONTARIO bc,kur '
... ...______ te/. 533-3531

T EL. 575- 8971.
T. L a d t» n uitis

on^ 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 

portretai - vedybos - KRIKSTY.NOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS 
766 U A CENTRALE 

coin/ corner 5o avė 365-7146 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143

Mechanizuotas rotų ir kitų dalių regul i avimo s. Išorės (Body) taisymas ir 
dažymas nau i ame»g ar a le ir moderniomis priemonėmis. K r e i p k i t e s — 
Dc LaVerendryc, pr e Lapicrreir vandens kcrtalo. Tel. 365 - 3364.
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NL REIKALAIi 
f

Su šiuo laikraščio nume rlu 
pradedame 1977 metus. Jis 
Išle Idžlamas pavėluotai Ir 
apte tai rašėme paskutlnla- 

| me praeitų metų numeryje 
Bet atrodė, kad dalis skai
tytojų į tai neatkrlepė dė
mės lo, tad trumpai pakarto- 

• jame ; laikraštis spausdlna- 
r iras darbininkų unijai pri

klausančioje spaustuvėje Ir 
visi dirbantieji turėjo poka- 
lėdlnes 2 savaites atostogų. 
Tai nors ne nuo leidėjų prl- 
kl aus anč las apl Irikybe s, bet 

1 už jūsų kantrumą -skaityto
jų atsiprašome.

Praeitieji metai džiugi
nančiai nuteikė laikraščio 
leidėjus skaitytojų dosnumu; 
retas skaitytojas prie pre
numeratos nepridėjo prade
dant pusdolerlu Ir net ne
lauktomis didesnėmis sumo- 

i^mls, tapdami laikraščio rė- 
^roėjals. Todėl, nors aplin
kybės labai verčia, bet kol - 
kas prenumeratos kalną pa
liekame ne pakėlę.

Žinome, kad visi laikraš
čio skaitytoja i gerai supran
ta vlsoklausį kalnų kėllmą- 
Infllactja vadinamą. Praėju
siais metais net 2 kartus 
sutikome spausdinimo Ir po- 

1 plerlaus pakėlimą. Taipgi Ir 
laikraščio persiuntimo bei 

Į susirašinėjimo pašto, pakė
limą, o ypač į JAV. Visa tai 
net sąmatoje nebuvo prama

nyta, bet neatkreipiant dė- 
! roeslo į darbančtuoslus, iš

laidas pasisekė Išlyginti su 
pajamomis. Tai dėka vei
kiančių NL rėmėjų būrelių 
Toronte Ir Montrealyje, ku
rių suorganizuoti spaudos 
bailaus vakarai gausiai pa
pildė pajamas.

Laikraščio prenumerato
rius - rėmėjus Ir aukotojus 
kas kart; skelbėme,bet jei ką 
nors esame praleidę, atsi
prašome. Pabaigoje metų

... s vA
&

t.'O
u&

iJi-

yra sumokėję rėmėjo pre- 
nume ratą ne mažiau 15 dol. 
šte asmenys : V. Valka, K. 
Lukošius, Ig. Petrauskas, 
D. E. Llrikonas, J.E.Bttne- 
rls, Anelė Vapsvfenė^Br^Mo- 
zūras, S. Slaps Inskns, B. 
Makauskienė-Iš Montreal lol

Iš Toronto : VI.Skirgailą, 
V. Dauginis, dr. J. Yčas, Iš 
Ottawos -A.Paškevičius, V. 
Trečiokas, Iš KIngstono - 
A. Tamošaitienė, Iš Alber
tos - J. Kynas, Iš Cle velan- 
do A. Mikoliūnas Ir Iš Aust
ralijos - R. Andrėkus.

Aukojo po 25 dol.: VI. Put - 
Vlo Šaulių kuopa Toronte - 
Z ve jų-M e dž lot

bas "Ešerys” Oshavoje,KLB 
Šalpos Fondas Hamiltone.
20 do’, aukojo P.Polgrlmas, 
15 dol. - Brelve J.Laborato
ry Cicero, BĮ. Po 5 dol . 
aukojo - V. Jaslūnlenė, D. 
Keršienė, S.Jokublllus, po 
2, 50 dol. -A. Sutkaltlenė,. B. 
Abraroonls, S. Zaveckls, L. 
Merkelis, Pr.Vlčlvdls.

Stepas Varanka Iš Toron
to vietoje kalėdinių sveikini
mų aukojo 1O dol. t

Visiems nuoširdus ačiū. 
NL.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
Pasibaigus atostogoms ,

Montreallo Lietuvių Šešta - 
dieninė Mokykla vėl sugrįž- — 
ta į darbątęsti mokslą

hamilton MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI ( MŪSU

TRADICINI ZUIKIU BALIU,
ĮVAIRŪS GĖRIMAI - ŠILTA ZUIKIENA - BRIEDIENA - STUMBRIENA

STALIUKU IR LAIMIKIU LOTERIJOS

TAURIU [TEIKIMAS GERI AUSI EMS ŠAULIAMS IR ŽVEJAMS

LINKSMOJI IR ŠOKIU DALIS, GROJANT ROCOCZY 5 ASMENŲ ORKESTRUI 

P radii a - 19 vai. [ėjimas -$3,50, studentams -$2,50.

t Sausio 29,
Šeštadienį, Hamiltono Jaunimo Centro saloje

Hamiltono Lietuvių. Žūklautoje ir Medžiotojų, 
klubo "Giedraitis” Vai d y b a

15 llųkuopa. Tad sutinkant Nau
juosius Metus, jau įsilinks
minusioje publikoje sveiki
nimo žodį tarė parapijos ko
miteto pirm. Inž. Iz. Mallška 
ir šaulių kuopos pirm.V. Su- 
šlnskas.

S ve č lų pilnutėlė salė 
linksminosi Iki vėlios nak
ties, kai visi Išėję vykti į 
namus, rado lauke siau
čiančią sniego pūgą. Svečių 
tarpe buvo atvykusių Ir Iš 
toliau - dr. J.M.Šamogal Iš 
Sudburfo,Maj. R. V. Paukš
tasis su žmona Iš Ottavos, 
Taip pat L. O. Gureckų dūki.ė 
Marytė s a vyru Iš Ottawos.

Taipgi reikėtų sakyti, kad 
Naujųjų Metų sutikimai būtų 
pilnesnį, jei nebūtų tiek 
daug roontre ai Iečių Išvykę į 
šiltuosius kraštus. Tik klek 
žinoma buvo Išvykę į Florl- 
rldą I.P.Lukoševičių šeima, 
J. J. Adomoniai / 6 jų duktė 
V.su vyru net buvo nuskrido

į Londoną [r Paryžių tarp- • Mirė Vincas Kriščiūnas, 
šventėje/, H. O. Adomoniai 88 m. arnž. Alice Yuškienės 
su dukra Vida, D. J.Gražiai, tėvelis.
A. Norkellūnas, M. Guobys, • P. Jokubka buvo išvykęsį 
A. Ruzgas, Inž. L.Glrlūnas brolio Jono laidotuves Brldg 
K.Leknlckas, J.Vieraltls IrktĮ port, Conn.USA.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO 
KOOPERATYVAS

999 College Street, TEL. (416) 53 2 -3400 
TORONTO, Ont. M6H 1A8

AKTYVAI - virs 10 milijonų

MOKA U Z:
term, indėliu* 2metų. 4.9%% 
term. Įndėl ius 1 metų... 9 % 
pensijų ir namų, s-tas.. .9 % 
taupomosios s-tas. 4... 7’/2% 
čekių-depozitų s-tas.. .6 %

DUODA PASKOLAS:

asmenines.... 
riekiln. turto., 
investaclnes.

9'/2% 
9’/2% 

.11%

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį dėklų Ir 
taupomose sąskaitose Iki $2000. asmeninių, paskolų Ir invalidumo 
atveĮals — iki $ 10,000. Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. 
Mūsų tikslas — ne PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rite Ste-Catherine Otiest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

Viktoras ir LilijaGaorusevtctute — 
Alinauskai, praeita vasara sutuok
tuvių proga.
ŠVENTINĖS NUOTAIKOS

Kalėdų ir Naujųjų metų 
šventės Montreallo lietuvių 
tarpe praėjo latro Ingai. Ne
sigirdėjo jokių nelaimių, 
nors Naujųjų Metų sutikimai 
linksmiems pobūviams su
traukė po keletą šimtų as
menų į abi sales parapijose. 
Detaliai nekalbant apie Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
sutikimą, kuriame buvo pil
na salė ballavojančlų, Auš
ros Vartų parapijos salėje 
sutikimas buvo ruoštas su
dėtinės .5u LK Mindaugo šau-

MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS 
Sala, Manager 

(Lietuvi» atstovai)

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIŲ ! .

• NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU ^IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE •
PASINAUDOKITE I --------

PASIKALBĖKFTE SU
Managariu

IEO GURĖKAS _____

GM

KASOS VALANDOS: pirmadieniais’ir antradieniais nuo 10 Iki 3v.p.p., 
trečiadieniais — uždaryta, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. 
Iki 8 v. pp., šeStadienlals nuo 9 iki iv.p.p., sekmadieniais nuo 9.30 v. 
iki Iv.p.p.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

C. I. B.
GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBĖ e GYVYBĖ

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

DR. V. G1RIUN1ENĖ 
Dantų gydytoja

— • —
5330 L’Asjomption Blvd. 

Montreal,

Tel. 255-3536

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL PQ-
Tel. 932- 6662; namų 73? - 968 1.

Dr. A.S. Popieraitis
R.A., M.D..C.M., M.Se.. L.M.C.C„ E.R.C.S.(c>

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24

• Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

mu montreal west automobile

11 WESTMINStER SOUTH 489-5391
(At the ena of Shertxpoke Street West) ________

LEFEBVRE & ROBERT
INC- FURNITURĮ

P A R D A V I M

JON^AS&.COTE^ĘALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD., WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS
VISAKERIGPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482-0772. namų 366-7041

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open. 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nekainuojanti s pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

@ Royal Trust ®
Atstovas J. Skučas,

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
A PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

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

ADVOKATAS

R.J. Išganantis, ba, bcl

216 St. Paul W., Montreal, P-Q- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

-------------------------------------------- -------------------------------------- -

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3 
Tel.(.514)871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A, B.C.L.
* 168 Notre Dame Street E.Juite 205.

Tel: 866-2063, 866-206^

B Psl.

Foto M.L.S. 
Sistema.

D.N. BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181.2.3, Res. 737-0844.

Montreal, Que.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Regi.

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.1.0 NAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kok’ybės ir prieinamomis kainomis.

e Dideliu pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE LASALLE 363-3887
7043 CėHTRĄLIĮ 306-1282 (DECORATION) |

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL., QUE-H4E 2A8, 
Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25%

ITermin. ind. 1 metams 9.5%
Termin. ind. 2metams 9.75%
Ten-,dn. ind. 3 metams 10.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11.0%
Nekiin. turto 10.75%
Čekių kredito 12.0%
Investaclnes nuo Il»0%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Scve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 12 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v.1 vakaro.

NE PRIKLAUS: MA LIETUVA
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