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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

' i MINISTERS CLAUDE 
CHARRON LANKOSI 
MONTREALIO VAKARUOSE
Montreallo salos Vakarinė 

dalis buvo patenkinta Ir at
siliepia teigiamai dėl Jauni
mo, Laisvalaikio ir Pramo - 
gų mlnlsterlo Charron at - 
sUankymo Į Montreallo Va
karų sekciją, jo susltlklamls 
su meru, kitais pareigūnais, 
vairių organizacijų atsto

vais, jaunimo teismu, Aukso 
Amžiaus grupėmis, Polnte 

"Clalre Ligoninės tvarkyto
jais Ir darbininkais, Ir kt.

Jaunas-31 m.-mlnlsterls , 
Išeidamas į tiesioginį kontak
tą su žmonėmis Ir jų gyveni
mo sąlygomis, mokėdamas 
atydžlal jų Išklausytl,pada- 
r ė- dauguma anglofonams - 
labai gerą įspūdį. Pageidavi
mus Ir ąkundus pasižadėjo 
perduoti atatinkamiems sky
riams. Jis užtikrino, kad jo 
uždavinys duoti daugiau bal
so įvairių vietų gyventojams, 
sprendžiant įvairias proble
mas.

Mlnlsterls taip pat lankė
si Ste. Anne de Bellevue ko
operatyve jHarpell’s Printing.

zltas buvo vienas sėkmin
giausių Kanadoje.

Prieš tai vice-p rezidentas 
Mondale diskutavo tą reikalą 
Ottawoje su premjeru Tru
deau Ir kitais federalinės 
vyriausybės nariais. 1 Mon
dale pabrėžė,kad jis derė - 
sis su federallne valdžia, o 
ne su atskiromis provincijo
mis. Tariamasi dėl gazo 
tiekimo 5-6 metų laikotarpy
je.

TARPTAUTINE 
AMNESTIJA

Amnesty Internatlonal-or- 
ganlzaclja besirūpinanti po
litinių kalinių egzistencijos 
reikalais visame pasaulyje- 
šlomls dienomis viešai pro
testuoja prieš Pietinės Af
rikos kalinių apklausinėjimų 
Ir priežiūros metodus,kurie 
kaip rutina, pasižymi kanki
nimais. Kai kurie kankinami 
tik dėl to,kad pareikalavo 
eilinių Žmogaus Teisių...

Kaip žinome, kankinimai 
nebūtinai turi būti vien fizi
niai Ir nebūtinai tik Afrikos 
kontinente...

S. Kudirka su aktorium Alan 
Arkin, kuris jį vaidina į Urnoj e.

Claude Charron

verkė.kai lietuvis buvo grą- 
. žlntas sovietų saugumui 1970 

metais.
Šis pabėgėlis lietuvis da - 

bar lankėsi Mlnneapolyje , 
pranešimams apie CBS tele
vizijos filmą "Simo Kudirkos 
pabėgimas". Kapitonas D . 
Lundenberg gyvena šiame 
mieste ir atėjo paslmatytlsvr’*į 
Kudrtka"

S. Kudirka, 47 m. nušoko 
nuo sovietų laivo į JAV Pak
raščių Sargybos kuterįVlgl - 
lant, kai abu laivai susitiko, 
netoli New England kranto.S. 
Kudirka pasisakė, kad nori 
pabėgti Iš Sov. Sąjungos Ir 
prašė apsaugos.

PolO valandų trukusių po
litiniai jaut'*!’' derybų dėl 
žuvavlmo teisu. Pakraščių 
Sargyba leido šovletų sau
gumo karininkams jėga jį 
atsiimti".

Kaip prisimename,Kudir
ka, liudininkų parodymais , 

i saugumiečių žiauriai 
sumuštas Ir buvo abejojama,

SUSTOJO DERYBOS 
TARP IZRAELIO IR 
EGIPTO
Izraeliui griežtai atslsa - 

kant apleisti Sinajaus pozi
cijas ar derėtis dėl pales - 
tlnlečlų savarankiško apsi
sprendimo, prez. Sadat nu
traukė pasikalbėjimus Ir de
rybas.

Sadat’as yra nusivylęs,kad 
ls rizikavo viskuo Idėl talkos, 

prarasdamas Ir daugumos A- 
rabų valstybių draugystę, 
Iš Begin nieko nėra gavęs

o

MONDALE ALBERTOJE
"Mums reikia jūsų pagel- 

bos", pasakė JAV-lų vice
prezidentas Walter Mondale* 
prašydamas Albertos prem
jero gazo perteklius siųsti į 
JAV-bes. "Mes atsidūrėme 
ties energijos krize, kuri 
palietė Ir Kanadą, Ir kuri su
kelia 45 bll. dolerių deficitą 
per metus už užsieninę aly
vą".

Edmontone Mondale buvo 
susttlkęs Albertos premjerą 
Peter Lougheed Ir kitus pa
reigūnus , diskutavo Ir pra - 
leido apie 6 valandas,Taip 
pat pasisakė, kad šis jo vl-

TEISYBĖS BEIEŠKANT
LKBKronikoje plačiai ap

rašomas Vlado Laplenlo 
teismas. Jo gynimosi : kalba 
yra aiški, logiška Ir tiest . 
Kaip tokia- komunistiniam 
sovietiniam rėžimui nepri
imtina, nes jis dar prie ob
jektyvios Ir logiškos kritikos 
nėra priaugęs.Kadangi yra 
pagrįstas diktatūra ir žmo - 
gaus sveikos prigimties Iš
kraipymu- tai užtruks laiko , buvęs 
kol pasigydys Iš trumpare
gystės. Komunizmo blurok- ar išviso dėl to gyvas Išliko 
ratai, patys nesilaikydami 
konstitucijos, tik dar labiau 
viską suvelia.

Vladas Laplenls pacitavo siptktlnlmą dėl Kudirkos afi
šavo tardytojams Lenino žo- c[avimo. 
džius: "Tarybinėje Konstitu
cijoje visiems piliečiams 
pripažįstama religinės Ir 
antireliginės propagandos 
teisė". Jo gi skundas,para
šytas kai kuriems valdžios 
pareigūnams buvo Interpre - Įdėtos Ir kai kurios cl - 
tuotas kaip nelegalus veiks
mas.

Šis spektaklis labai nustebi - 
no laive buvusius amerlkle - 
člų tarnautojus Ir sukėlė pa-

NEW YORK TV GUIDE
SKELBIA
Savo sausio 14-20 laidoje 

TV Guldė paskyrė du pusią - 
plus filmui apie Simą Kudlr-

tatos Iš jo pareiškimų apie 
laisvę bei raginimas ameri
kiečiams,kad jie labiau ver
tintų tai, ką turi.

NAUJIEMS METAMS !
(Lietuvos Diplomatiįp s šefo — 
Stasio Lozoraičio Zodisj. - 
Naujųjų Metų proga nuo-

IV — TOJO PASAULIO LIETUVIU KONGRESO širdžiai sveikinu lietuvių 
NAUJIENOS tautą krašte Ir užsienio lle-

Į visuomeninį gyvenimą supažindinimas su studijų tuvius Lietuvos Diplomatinės 
žengia poAntrojo Pasaulinio dienų rezultatais,koncertas .Tarnybos vardu.

Šiuo momentu mus visus 
ypačiai jungia mintis apie 
tautos dabartį Ir apie jos a- 
teltį. Mūsų kraštas tebėra 
svetimoje okupacijoje, kuri 
smerktina nuo pat jos pra
džios 1940 metais birželio 
15 dienos. ŠI okupacija yra 
neteisėta civilizuotojo pa
saulio teisės bei moralės 
atžvilgiu. JI neteisėta, nes 
priešinga lietuvių tautos va
liai būti laisvai Ir nepri
klausomai. Toks tautos nu
sistatymas yra pagrįstas 
taip pat mūsų daugelio šimt
mečių valstybinėmis tradici
jomis Ir lygiu būdu tautos 
Interesais Ir visų lietuvių 
jausmais, kurių neįstengė 
pakeisti svetimųjų smurtas .

Lietuvių tautos reikalai 
nėra užmiršti tarptautinėje 
bendruomenėje, kurios gau
sūs nariai nepripažįsta pa *- 
jėga primestos mūsų kraštui 
padėties. Visuotiniai priim
tų Žmogaus Teisių pažeidi
mai,kurie nesiliauja okupuo
toje Lietuvoje, yra žinomi Ir 
svarstomi tarptautiniuose 

(pas įtarimuose, kaip Belgra
do konferencija. Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezi
dento Carter’lo sukeltas 
tarptautinis sąjūdis pašalin
ti Žmogaus Teisių pažeidi
mams, liečia taip pat tas 
skriaudas, kurios vyksta 
okupuotoje Lietuvoje Ir ku
rios yra keliamos tiek lietu
vių diplomatų, tiek mūsų 
svarbiųjų politinių bei visuo
menės organizacijų užsieny
je. Šis sąjūdis tebūnie 
mums paskatinimu tikėti, 
kad ateityje bus apsaugota 
vyriausioji žmonių teis ė,bū
tent, teisė gyventi savo ne
priklausomoje laisvoje vals
tybėje. Tačiau, tam svar
biausioji sąlyga yra pavergtų 
tautų pasiryžimas Išlaikyti 
savo sąmonėje laisvės bei 
nepriklausomybės troškimą , 
kaip kad jį Išlaiko lietuvių 
tauta.

Kalbėdamas apie civili
zuotojo pasaulio nusistatymą 
Lietuvos reikalais,aš dėkin
gai Iškeliu tą faktą, kad Jung
tinių Amerikos Valstybių vy
riausybė praėjusių metų ga
le pripažino 
p a sk Irt ą 
garbės 
kons ulą 
mieste 
šaulio galybės 
veiksmas teįkvepia mums 
pas lt Ik ėjimo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
bylos teisingumu.

Brangūs tautiečiai, bran
gios tautietės krašte Ir už
sieny: naujiesiems metams 
prasidedant, aš linkiu jums 
geriausios kloties asmeni
niame gyvenime,kuris tebū
nie įkvėptas taip pat vienin
go pasiryžimo saugoti lietu
vių tautos reikalus ir Išlal - 
kytl gyvą Lietuvos nepri
klausomybės Idėją.

BENDRUOMENYBĖS

Karo subrendę lietuviai. Jų banketas Ir Iškilmingos pa- 
tautinę sąmonę Ir vertybių maldos.
sistemą sąlygoja socialinė, 
politinė ir kultūrinė patirtis, KONGRESO KUOSOS 
sukurta jau Išeivijoje.ŠI pa- KOM1TETO ADRESAI: 
tlrtls Iš esmės skiriasi nuo 
tos, kur t formavo kartas jau
gus tas Lietuvoje.

Jaunimui yra sunku prga- 
nlškal įsijungti į jam sveti
ma patirtimi pagrįstą veiklą; dejas 
pilnas Išeivio asmenybės Iš
vystymas re tkalauja akty
vaus dalyvavimo dviejose vi
suomenės- lietuviškoje Ir 
gyvenamojo krašto.

IV-ojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso tikslas: 
naujai pagrįsti ir įprasminti 
jaunimo dalyvavimą Išeivijos 
veikloje’. "

Šį tikslą patvirtino [V-ojo 
PLKJ Ruopos Komiteto na
riai Huettenfelde, Vakarų Vo
kietijoje, 1977 m. lapkričio 
mėn. 5 d.

Ketv Irtas Is Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas į- 
vyks 1979 m.llepos 11-29 d. 
d. Europoje. Komiteto numa
tyta sekanti Kongreso eiga:

1979.VU. 11 - 18 -Kongresinė 
Stovykla,kuri vyks prie Lon
dono, tikriausia Royal Hollo
way College- Kolegijoje.

Čia galės dalyvauti visas 
lietuvių jaunimas. Tikimasi 
500 dalyvių.

1979.VU.14 -Oficialus Kong
reso atidarymas Londone , 
Queen Elizabeth Hall.Kvle - 
ė lama visa lietuviška visuo
menė.

1979. VII. 19 - VII. 27- Studijų 
D Ienos .kurios bus pravestos 
Altenberge prie Koeln’o/Vo- 
k let įjoję/.

Čia galės dalyvauti tik 
jaunimo rinkti atstovai.

1979. VII. 27 -VII. 29-Kong 
reso Iškilmingoji dalis 
uždarymas, Koenlgsteln’e , 
prie Frankfurto Ir Frankfur
te /Vokietijoje/.

Kviečiami vis lietuviai .
Pramatytas talentų vaka

ras, parodos .uždarymo aktas,

ir

Prezldlumas:
Andrius Šmitas-pirm..Alf
redas Lucas- v Ice-p Ir m., 
Kęstutis Ivinskis-reįkaluve- 

i, Romas Šileris-Iždi
ninkas, Raimonda Štrelfel- 
daltė- sekretorė.

Būstinės adresas:4.Welt- 
kongress der Lltaulschen 
Jugend
c/o Kęstutis Ivinskis, 
Oppelner Str.61, 5300 Bonn 
1.

Studijinės Ir akademinės 
programos komis l ja: 
Vincas Bartusevičius, Dan- 
zlger Str. 73 5560 Wittlich

Kultūrinės programos 
komisija:
Kristina Pauliuke vielutė , 
Rublnstr. 5, 8000 Muen 
che n 50

Techninė komisija: 
/patalpoms Ir 1.1./ 
Vlngaudas Damijonaitis , 
Sudetenstr. 30, 
6301 Webertal/ Rothelm

Lėšų telkimu rūpinasi 
Vokietijos Lletuvlų Bendruo
menės V-ba / Romuva,6840 
Lamperthelm-Huettenfeld/.

Aukas prašome siųsti į 
sekančią sąskaitą:
4. Weltkongress der Lltau - 
is he n Jugend
Konto Nr. 8. 9257.04.
VolksbankKrels Bergstrasse 
Bankleltzahl 553 915 OO 
6840 Lampertheim.

IV PLJK RUOŠOS 
KOMITETAS

.MONTREAL STAR” 
APIE KUDIRKĄ
Š.m.sauslo 19 d.Montreal 

Star dienraštyje naujienų 
sekcijoje, kur kalbama apie 
žymias asmenybes- filmų 
aktorius, buv. prez.Lyndon 
Johnson, veteraną britų lėk
tuvų kūrėją-apie 3o kolum - 
nos eilučių skirta lietuviui 
Simui Kudirkai. 

"Simui Kudirkai prieš 8 
metus JAV nedavė | politinio 
prieglobsčio. Vieną antra
dienį jis buvo apkabinęs JAV 
Pakrančių Sargybos karinin
ką, kuris paskui atmetė jo 
maldavimus jį apsaugoti Ir 
neišduoti. Kudirka atidavė 
pagarbą It.lalvokapttonul D. 
Lunde nberg’ul, Pakraščių „ ,
Sargybos karininkui, y^^-^ČlOJO MOKSLO IR KULTŪROS SIMPOZIUMO BENDRINIS VAIZDAS 

_____________ :______ _______ ._________________  _______

ANATOLIJUS KAIRYS- 
KONKURSO LAIMĖTOJAS

Draugo Romano Konkursą 
laimėjo Iš 12-os atsiųstų 
rankraščių, Anatolijus Kai - 
rvs už romaną Po Damoklo 
Kardu. Jam skiriama Ir 
1OOO doLpremlja.

Šio konkurso mecenatai 
yraAda Ir Andrius Skučai Iš 
Lake Worth, Fla.

N uotr. k .P lauSin aifio

naujai 
Lietuvos 

generalinį 
Los A ngeles 

Šis pirmosios pa- 
garblngas

1

1
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Aukos Tautos Fondui
Laisvojo pasaulio lietuviai 

per VLIKą veda kovą dėl sa
vo tautos, dėl savo tėvynės 
likimo, o VLIKo darbus fi
nansuoja Tautos Fondas . 
Remkime Tautos Fobdą au
komis, kad nesutrukdytume 
VLIKo darbų.

VLIKoSelmas dėkojaTau- 
tos Fondo vadovybei, atsto
vybėm, įgaliotiniams Ir vi
siems aukotojams, ypač ka
nadiečiams, už gausias au
kas, įgalinančias vykdyti 
VLIKo uždavinius. Visuo
menė prašoma dar labiau 
remtlTautos Fondą aukomis 
ir palikimais, nes Lietuvos 
laisvinimo darbai didėja.

Kiekvienais metais moka
me gyvenamo krašto vyriau
sybės nustatytus valstybinius 
mokesčius, nors jie siektų Ir 
kelių tūkstančių dolerių su
mą. Kiekvienais metais ren
kamos aukos Ir mūsų tautos 
reikalams, kurios yra daug 
mažesnės už valstybinius 
mokesčius. Neatsisakykime 
"taksų" Ir savo tautai. Tau
tos reikalams aukas renka 
Tautos Fondas per savo pa
dalinius: apylinkių atstovy
bes,įgaliotinius Ir KLB apy
linkių valdybas. Prašoma 
Tautos Fondui paaukoti

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

SPORTO 
REIKALAIS

1. Dažani g rdime posa
kį, kad sveikame kūne svei
ka siela, bet tik praktiškai 
patiriame, kad dvasią pažei
dus, kūnas skursta, Kol 
žmonės ir tautos, v.eto j pa
kenčiamo sugyvenimo,veikia 
savo naudos- gero gyveni - 
mo, socialiniame gyvenime 
dvasios pažeidimai vykdomi 
konkurencinėje dvasioje. Be 
abejo, klystam galvodami , 
kad prieš vėją nepapūsi, bet 
nedovanotinai klystam, su
vedžiodami jaunuolį sporti
ninką, kuris stengiasi sus
tiprinti savo kūną, laikiną 
sielos namelį. Kaip laisvės 
laikais buvęs aktyvus ir sėk
mingas sporto entuziastas , 
jaučiu reikalą pakomentuoti 
sporto reikalais.

Sportininko tikslas- per 
fizinį ir dvasinį pasiruošimą 
pasiekti tobulumo, o dažnai ir 
rekordo. Politikai dažnai 
tuo pasinaudoja ir per spor
to globą siekia ir ] politinių 
sau laimėjimų. Žinoma, taip 
neturėtų būti.

Pasitaiko, kad sportinin
kas, siekdamas rekordo, ap
gadina sveikatą. Bet tai at - 
s įtinka ir su kitais "rekor
dų" siekėjais, kad ir degti
nėje skandinančių savo bėdas 
2 psl. .........

nors vienos dienos uždarbį 
metuose’. Kas tokios aukos 
duoti nepajėgtų,teduoda ma
žesnę auką. Nuostabu, kad 
yra dirbančių lietuvių, kurie 
dar Ir dabar Tautos Fondui 
aukoja 1-2 dolerius. Jei taip 
daro maži valkai, nieko 
nuostabaus, bet keistoka,kai 
tokią auką duoda normaliai 
uždirbantys lietuviai. Nesa-
kyklme tik žodžiais,kad my
lime savo tautą, savo tėvynę, 
bet parodykime tą meilę 
darbais.

Yra neturtingų lietuvių 
pensininkų, kurie Tautos 
Fondulkasmet aukoja 20-50 
dolerių Ir kartais daugiau. 
NeatsUlklme 'nuo tokių gra
žių pavyzdžių. Garsus anglų 
poetas Byron pasakė: "Jei tu 
nemyli savo tautos,tu nemy
li nieko". Nepriklausykime 
prie tų, kuriems tiktų tie žo
džiai.

Esame mūsų tautos 
dalis laisvajame pasaulyje , 
atlikime savo pareigą tautai 
taip, kaip ją atlieka paverg
tieji lietuviai,kad vėliau ne
tektų su gailesčiu kalbėti a- 
ple praeitį.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

arba persunkia! dirbančių 
dėl pragyvenimo. Jeigu nes
merkiamas sveikatai kenks
mingas darbas,tai neturėtų 
būti smerkiama sporto- ne 
tik kūno, bet ir dvasinei 
sveikatai naudinga- profesi
ja.

Tarpusavio varžytinėms 
tinka dalyvius skirstyti ka
tegorijomis, bet tarptauti
niuose pasirodymuose turi 
dalyvauti tik geriausieji,ne
žiūrint, ar jie savo, ar "liau
dies" duoną valgo.

Pasmirdusi nafta,blizgan
tis auksas ar nenugalimas 
sporto čempionas yra vals - 
tybės turtas. Jei nepriklau
somybės laikais būtume pri
siauginę pasaulinių čempio - 
nų, kaip ' vertingų žmonių 
tauta, krizės metu būtu-' 
me sulaukę galingųjų užta
rymo. ..

Kūrimo stadijoje stokojom 
pinigo ir organizacijos,bet 
turėjom perteklių entuziaz
mo, švaraus oro ir tyro van
dens, ko deja, trūksta šių 
di enų '' motor iz uotą m'' ja uni - 
mui, besaikių pelnų ieškan - 
čių gobšų, industrializacijos 
suterštam pasauly.

Sportininkai-irgi yra mū
sų ateities žiedas, reikalingi

PASAULIO LIETUVIU 
DIENOS TORONTE

Pasaulio Lietuvių Dienos 
Toronte 1978 m.birželio 28- 
llepos 4 d. yra didelis Ir 
reikšmingas įvykis lietuvių 
tautos gyvenime. Jo laukia 
pavergtoji lietuvių tauta, y- 
pač už lietuvybę nuteistie
ji kaliniai, Gulag Archipela
go vergai Ir kitur visur pa
niekintieji , persekiojamieji, 
be žmogiškų teisių lietuviai.

Vakarų pasaulyje gyvenan
tiems lietuviams kiekvienas 
susibūrimas, suvažiavimas 
yra atsigaivinimas lietuviš
koje atmosferoje, pramoga , 
malonus laiko laiko, pra
leidimas su savaisiais. O 
pavergt leis e ms- tai šioks 
toks vilties spindulėlis, kad 
nėra apleisti, kad gal pa
lengvės kalinio gyvenimas, 
sulausk pUnos žmogiškos 
laisvės.Jie neša jungą, kurį 
jiems uždėjo Markso-Leni
no- Stalino sukurtas pilnas, 
Iliuzijų- fantazijų bolševiz
mas Ir dar nerealizuotas 
komunizmas...

Jie laukią.,lš mūsų akcijos. 
Utopisto K; Markso teori
jos perilgai kankina rusų Ir 
kitas pavergtas tautas. Tą 
skelbia A. Solženlcyn’as Ir 
kiti disidentai. Kaip dr. 
Štromas sako, niekas Ir Ru
sijoje nebetikįs į komunlz - 
mo ateitį, Išskyrus Krem
liaus aparačlkus Ir privile
gijuotus generolus bei NKVD 
visagalius komisarus .Krem
liaus bolševizmas esąs Ide
ologiškai miręs, nebeturėda
mas vilties sulaukti žemės 
rojaus- Markso skelbto ko
munizmo reallzavlmosl.

PLD metu įvyks Ir PLB - 
ės atstovų suvažiavimas- 
Seimas. Čia bus renkami 
PLB valdomieji organai. Iš 
viso pasaulio suvažiuos LB 
atstovai. Suvažiavime-Sei
me, aišku,bus s varstyta,kaip 
efektingiau pavergtiesiems 
broliams Ir sesėms pagel
bėti. Mes negalime, kaip 
tautos organizmo dalis, jų

Dievo palaimos ir tautiečių 
psichologinės bei piniginės 
paramos. Pasaulio Lietuvių 
Dienų proga sporto reika
lams siunčiu savo grašį: 
linkėjimą sėkmės ir $ 100 . 
(Pinigai įmokėti PLB Delhi 
skyriuje).

2. Manau, kad skirtingos 
nuomonės sporto reikalais, 
kaip ir kitais atvejais, su
sidaro ne vien iš savanau
diškumo, bet daugiausia dėl 
sąvokų skirtingo supratimo. 
Pav., angliškoje dvasioje 
sportas reiškia visokias 
kvailystes dėl malonumo, gi 
mes savo žodyno visai netu
rim. Esam pajėgūs. Mū
sų pesimistai išleido encik
lopediją- kas kuo buvo. Ne
noriu praleisti šios progos 
atsišaukti į optimistus,ti
kinčius į ateitį, kad išleistų i 
modernišką žodyną , gal ir 
kopijos formos būdu, bet 
tautinio turinio), kad 100 
žmonių susidarytų vieną 
nuomonę, vietoj dabar, kad 
vienas žmogus 100 sąvokų iš 
svetimos dvasios terminų.

B. Bačiūnas 
Simcoe, Ont

DĖMESO !
šių metų 1/2 numeryje po antrakte 
“šokam Trypiam Subat&lį* yra su
keistos skiltys — II su III iki pa - 
skutiniosios eilutės, Atsiprašome 
autorių ir skaitytojus. NL.

užmiršti, juos nurašyti. Kai 
jiems skauda-lr mums skau
dai

PLB Seimas privalės su
glaudinti viso pasaulio lie
tuvių gretas, Išrikiuoti vie
ningai kovai už Išsilaisvini
mą tautos kamieno nuo viso
kio jungo, primestų Idėjų, 
svetimų lietuvių tautai.

PLB turi budėti Ir turi 
būti pasiruošusi visokiems 
netikėtumams. Gi mūsų tau
tos priešai laukia momento , 
kada galėtų gardų Lietuvos 
kąsnelį-kampelį praryti,pri
sijungiant prie savo "Impe - 
rijų",kad nei balso, nei var
do lietuvių neliktų. Tokius 
momentus lietuvių tauta jau 
kelis kartus pragyveno. Mes 
turime budėti, dirbti Ir lauk
ti, kol utopiškais,teroru , 
žmogžudystėmis ypač melu 
pagrįstos valstybės pačios 
Iš vidaus subyrės.Nieko nė
ra pastovaus, o ypač neatsi
laiko ant melagingų pagrindų 
statomi rėžlmall

Vakarų pasaulyje lietuviai 
yra gerai organizuoti. Visuo
se pasaulio kontinentuose jie 
turi gerą vardą, artimus ry
šius su valdančiomis sfero
mis. Prezidentų, karalių , 
mlnlsterlų pirmininkų, aukš
tųjų dvasiškių, net šelkų Ir 
kitų galingųjų durys lietuvių 
delegacijoms yra atidarytos. 
Jie visad Išklauso pavergtų 
tautų skundus, supranta pro
blemas Ir, klek sąlygos lei
džia, padeda, kovoja už žmo
giškąsias teises. Tad mes 
nevieni.

Daugiausia lietuvių gyvena 
JAV Ir Kanadoje. Čia LB-ės 
yra gerai organizuotos,stip
rios Ir kultūrlšlal Ir finan
siniai Ir politiškai. Jei kar
tais vienas veikėjas su kitu 
ir pasižvairuoja,tai žmoniš
ka..."Nėra grįčlos be dū
mų".

Visi atvykę į Toronto PLD 
jausis mylimais broliais Ir 
sesėmis. Visi džiaugsimės 
susitikę dideliame skaičių - 
je, perrikiuosime savo gre
tas svarbiems lietuvybės
darbams. TodėLkalp galint, 
skaltllnglau dalyvaukime Iš 
visur’. J.Valdlonls

ŠIMTAI MILIJONU

Neretai lietuvių įvairioje 
spaudoje skelbiami « šauks
mai apie trūkumą geros in
formacijos lietuvių tautos 
klausimais. Štai pasirodė 
II-oji papildyta laida Alg. 
Gustaičio knygutės 200. 000. 
000 and Lithuania, anglų 
kalba. Skaičius du šimtah 
milijonų reiškia skaičių 
pavergtų žmonių Europoje 
Sovietų Sąjungos.

Leidinėlyje trumpai, kon
densuotai ir tiksliai nusako
ma lietuvių kalba, lietuvių 
tautos senoji kilmė, Lietuvos 
didybė viduramžiuose, lietu
vių tautos kovos prieš Rusi
ją ir vėliau prieš Sovietų 
Rusiją, lietuvių kalbos už
draudimas caro laikais,Lie
tuvos nepriklausomybė, So - 
vietų Rusijos pasirašyta tal
kos sutartis su Lietuva, Va
karų pasaulio tylos sąmoks
las prieš Lietuvą, lietuvių 
tautos pastangos gelbstint 
žydus nacių okupacijos lai
kais, lietuvių partizanų ko
vos prieš sovietų komunis - 
tines karo jėgas okupavus 
Lietuvą.

Paminimi lietuvių kultūri
niai, meniniai, sportiniai, fil
miniai ir kitokie laimėjimai 
pasaulyje. Painformuojama 
apie pirmuosius lietuvius 
mokslininkus JAV-se XVI a.; 
apie pirmąjį išradusį rake

tas lietuvį prieš 300 metų- 
remiantis net sovietų raš - 
tais ir kt.

Knygutei įvadą parašė 
paskutinis JAV-ių atstovas 
nepriklausomai Lietuvai O. 
Norem.

Į II-ją laidą telpa kai ku
rių įvertintojų pasisakymai, 
įskaitant pirmą ir paskuti - 
nį Lenkijos karo attachė ne
priklausomai Lietuvai pulk. 
Lt.Mitkievicz,Lietuvos ats
tovo Washingtone J. Kajec- 
ko, latvių rašytojo A. Ėgli - 
čio, įv lietuvių spaudos.

Knygutėje telpa du vertingi 
brėžiniai: Lietuva Europoje , 
ir lietuvių kalbos medis kitų 
kalbų tarpe.

Antrą laidą išleido Lietu
vių Dienų žurnalo leidykla . 
Los Angeles. Kaina $ 1.50. 
Gaunama ir pas kitus lietu
viškosios spaudos platinto
jus.

Laukimą, kad 1 lietuviško
sios organizacijos ir pavie - 
nlal asmenys užsisakys kny
gutės didesniais skaičiais ir 
ja apšvies angliškai kalban
čius mūsų draugus ir ne
prietelius. Pasinaudokite.

A, G.

GUDAI SAVINASI VILNIU 
IR LIETUVOS
ISTORIJĄ

Jau kelis kartus čia buvo 
rašyta, kad gudai yra Lietu
vos istorijos klastotojai ir 
vagys.

Iš okupuotos Lietuvos a- 
teina žinios, kad po Gudiją 
patekusios lietuvių apgyven
dintos s ritys, kai ma i, mie s - 
teliai yra "gudinami"tokiais 
žiauriais būdais, kad ir caro 
laikais taip nebuvę. Lietu
viškuose kaimuose drau
džiama lietuviškai • kalbėtu 
Už kalbėjimą lietuviškai 
viešoje vietoje reikia mokė
ti pabaudą5-15 rublių. Po to 
lietuviai sodinami į kalėjl - 
mą. Lietuviškos bažnyčios , 
mokyklos yra uždarytos. 
Prievarta lietuvių vaikai va
romi į gudiškas ar rusiškas 
mokyklas.

"Aušra" pogrindžio lietu
vių laikraštis patiekia daug 
tokių faktų. Tą pat skelbia 
LK Kronika. Chlcagos 
"Draugas" tuos faktus skel
bia jau keli metai.

Čia JA Valstybėse ir Ka
nadoje ( apie 3000 gudų)ne - 
atsilieka nuo Minsko komu - 
nistųgudų respublikos vadų. 
Pučia į vieną dūdą.

Toronto gudai- apie 2000- 
leldžia savaitraštį Gudų 
Balsą. Kiekviename j . jo 
numeryje talpinamas žemė
lapis, kuriame, kaip čia įdė
tame pavyzdyje matome, 
Vilnius, Gardinas ir kt.lie

tuviškos sritys (netoli Kau
no) priskiriamas prie Gudi
jos.

exxox><o>€>

Dalis Latvijos, Lenkijos, 
Ukrainos, Rusijos žemių 
priskiriamos prie Gudijos. 
N e g a n a to: gudai To - 
ronte ir New Yorke, gal ir 
kitur, per savo tautines 
šventes spausdina lapelius 
ir juos dalina prie City Hali 
bei kitose viešose vietose.

Ten rašoma, kad Gedimi
nas, Kęstutis, ' Vytautas, 
Radvilų, Chodokevlčių, Tiš
kevičių hetmonai buvę gudai. 
Taipgi visi Lietuvos kara
liai, kunigaikščiai dvaruo
se kalbėję gudiškai. Lietu
vos Statutas parašytas irgi 
gudiškai (iš tikrųjų, senovės 
slavų kalba "kirilica", kuri 
mažai ką bendro neturi su 
dabartine gudų kalba).

Iš tikrųjų visi žinome, kad 
Lietuvos valdovai nuo Mln — 
daugo iki Vytauto , Jogailosz 
tarpusavyje kalbėjo lietuviš
kai. Gi valstybinė kalba, 
rašto, buvo lotynų, slavų , 
vėliau, po Liublino Unijos - 
lenkų.

Suvaldyti nemokšus, ne
žinančius savo tautos Istori
jos, gudus yra sunku. Tačiau 
KLB (ir JAV Bendruomenė) 
turėtų parašyti gudams :laik- 
raščiul, organizacijai aiš
kų protestą. To pro
testo nuorašą tekėtų pa
siųsti ir Kanados Mlniste- 
riul Pirmininkui. Prie člą 
pridėto žemėlapio ir sveiki- ■ 
nlmas išP.M. P.E.Trudeau 
žurnalistui gudui Zlnlak S. 
Khmara 50 m. žurnalistinio 
darbo sukaktuvių proga.

Šis žurnalistas Z.S. K. nė
ra garbingas žmogus,nes jis 
klastoja kaimyninės Lietu
vių tautos istoriją.

Kas nors iš lietuvių 
veiksnių turėtų rimtai ir 
nedelsiant rašyti protestus , 
nutraukti visokius ryšius su 
Kanados ir JAV gudais,nu
plėšiant Jiems kaukę.

Stebėtina- gudai senovėje 
buvę lietuvių kunigaikščių 
valdžioje, darosi didžiau
si priešai lietuvių ...

J. Kelmas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
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Bravo mūsų jaunieji 
mokslininkai!

algimanto skiltis

Mūsų Trečiajame Mokslo 
Ir Kūrybos Simpoziume Chl- 
cagoje, Jaunimo Centre pa - 
s įžymėjo mokslininkai lietu
viai, žinomi Ir pasaulio 
mokslininkų tarpe. T oklų tu
rime jau nemažą skaičių 

/ JAV-se, įvairiose srityse.
Pav. di*. Inž. A. Avlžlenls- 
kompluterlų mokslo prof e - 
sorlus yra apdovanotas Naša 
Apollo Achievement Award 
Ir kt. garbės diplomais. Ar
ba Inž. dr.A.J.Kllorė, spe
cialistas erdvėlaivių, yra 
vienas Iš žymiausių erdvės 
/ Marso, Mėnulio, Veneros , 
Juptterlc/tyrlnėtojų. P Ir - 
mas pradėjo radloflztkos ty
rimus. A. J.Kllorė prisidė
jo prie Vtklng’o erdvėlaivio 
sukūrimo, apskaičiavimų Ir 
pan.

Kanadoje- Toronte- turi - 
me kompiuterių mokslo spe
cialistą dr. Inž. A. Šlekį, ku
ris eina Minicomputer Sys
tems Research tvarkytojo 
/manager/parelgas. Jis bai
gė Toronto U-tą 1968 m. B. 
A. Sc. laipsniu Ir įsigijo e- 
lektros Inžinieriaus vardą. 
Toliau gilino studijas Illinois 
Urbana U-te Ir gavo M. S. - 
magistro lalspnį. Caltfornl- 
jos U-te įsigijo doktoratą, 
studijuodamas kompiuterių 
Ir komunikacijos sritis.Pa- 
sadenoje dirbo šioje srityje.

A.Šlekys dabar dirba Bell 
Canada Co Ltd, Toronte 
tvarkytoju,kartu būdamas Ir

OKUPACIJOS NEPRIPAŽINIMAS IR 
TARPTAUTINĖ TEISĖ 

dr. kazys Sidlauskas
1. Baltijos valstybių padėtis

Baltijos . valstybės, Sovietų Sąjungos okupuotos prieš 
beveik 40 metų, nėra nustojusios savo juridinės egzisten
cijos iki šios dienos. Ryškiausi Baltijos valstybių tolimesnio 
teisinio gyvavimo simboliai yra Baltijos valstybių atstovy
bės ir konsulatai daugelyje Vakarų valstybių. Net ir taą 
mūsų tarpe daug karštų ginčų sukėlęs Helsinkio aktas 
nėra nė kiek pakeitęs šios padėties. Dėl šio akto pasi
rašymo nė kiek nepasikeitė jokios lig tol Vakaruose vei
kusios Baltijos valstybių atstovybės ar konsulato padėtis.

Žinoma, galima aiškinti, kad to Helsinkio akto lais
vomis Vakarų valstybėms visai nereikėjo pasirašyti, nes iš 
anksto galima buvo žinoti, kad Sovietų Sąjunga to akto 
nuostatus savaip aiškins ir jo nesilaikys, ir iš to nebus 
jokios naudos.

Vienok sunku suprasti, kad mes patys perimtume ir 
pradėtume skelbti sovietišką to Helsinkio akto' interpre
taciją, kas jame liečia Baltijos valstybių padėtį, kai tam 
įrodyti neturime jokių faktų. Juk sovietai ligšiol nėra pri
pažinę, kad jie yra okupavę Baltijos valstybes. Jie skelbė 
ir tebeskelbia, kad Baltijos kraštuose įvyko “socialinės re
voliucijos”, nuvertosios esamas valdžias, o naujos valdžios 
“laisvu” tautų pritarimu nusprendus ios Baltijos kraštus įjung
ti į Sovietų Sąjungą. Jei mums priimtina sovietų Helsin
kio akto interpretacija, tai kodėl' nepriimti ir jų 1940 metų 
įvykių interpretacijos?

Baltijos valstybių teisinės padėties nustatyme nepapras
tą reikšmę yra turėjęs Amerikos Lietuvių Tarybos pastan
gomis išgautas vadinamas Kersteno Komiteto tyrinėjimas 
ir iš jo padarytos išvados. Pagrindinai ištyręs Baltijos vals
tybių į Sovietų Sąjungą įjungimo aplinkybes, JAV Atstovų 
Rūmų kongr. Kersteno vadovaujamas komitetas priėjo spren
dimą, kad Lietuva, Latvija ir Estija yra tapusios Sovietų 
Sąjungos agresijos aukomis be jokios provokacijos iš jų pu
sės ir kad Sovietų Sąjungos tvirtinimas, kad tos tautos 
įsijungė į Sovietų imperiją laisva valia, yra tik grynas 
melas1. Tiesiog pasakyta, kad 1940 m. birželio mėn. So
vietų Sąjunga padarė invaziją į Baltijos valstybes, atseit 
jas okupavo, paimdama jas savo karinėn ir politinėn kont- 
rolėn, tuo papildydama neišprovokuotos agresijos veiksmą.

2. Okupacijos nepripažinimas
Kadangi naujos valstybės arba naujos sudarytos vyriau

sybės pripažinimas yra laikomas grynai politiniu aktu, tai 
nevisai tas pat galioja smurto priemonėmis arba kitokiais 
nelegaliais budais pasiektų teritorinių pakeitimų pripažinimui.

Negalima pripažinti, kad valstybės galėtų pasikeisti sa
vo provincijomis lygiai taip pat, kaip ūkininkai perka ir 
parduoda savo laukus. Teisės taisyklės, kurios leidžia su
vereniteto pasikeitimus, lygiai liečia (asmenų kaip ir turto 
teises2. Senais laikais, kai suvereniteto laikytojais buvo lai
komi monarchai, tokio skirtumo nebuvo; jis atsirado, kai 
suvereninės galios laikytojais buvo pripažintos tautos.

Po Tautų Sąjungos įkūrimo ir Kellogo-Briando pakto 
pasirašymo 1928 m. susidarė tokia padėtis, kad užkariavi
mas tapo išjungtas kaip būdas įsigytos nuosavybės teisės 
į teritoriją3.

Mums labai svarbu yra tai, kad JAV, atrodo, buvo 
pats pirmasis kraštas, kuris nelegalių teritorinių pasikeitimų 
nepripažinimą yra iškėlęs į tarptautinės teisės principo 
lygį, paskelbdamas vad. Stimsono doktriną. Tas JAV' nusi
statymas buvo formaliai paskelbtas valstybės sekretoriaus 
Stimsono 1932 m. sausio 7 d. notomis, vykstant Manchu- 
rijos konfliktui. Tuomet JAV vyriausybė paskelbė, kad ji 
“nemananti pripažinti jokios padėties, sutarties arba sandė
rio, kuris būtų pasiektas priemonėmis, prieštaraujančiomis 
1928 m. rugpjūčio 27 d. Paryžiaus Pakto nuostatams . . .”4.

Kaip žinome, tas Paryžiaus arba Kellogo-Briando pak
tas pasmerkė karą kaip priemonę ginčams tarp valstybių 
1978.1. 25 .

Trečiojo Mokslo ir Kultūros simpoziume bendrinio p o s ė d £ i o k a I b ė t o j a i : 
i š kairės - dr. V. Kavolį s, T. Venclova, V. Vardys ir moderatorius R.Silbq|on •; apačioj » t nęrgiĮos 
sekcija posėdžio metu. IŽ kairės: jeologė B. Sddukienė, inif. V. h bickas, dr. K . Aim anas, dr.R.Ka* 
žuba ir dr. V. Fidleris. N uotrauko s A. P laušin aičio.

patarėju šioje srityje North
ern Telcom Co. Jis yra pa
rašęs straipsnių į moksli

nius žurnalus.
Dr. Inž. A.Šlekys torontlš 

klams yra žinomas kaip ge

ODE JAU
Ar jums,gerbiamieji,kar

tais neatrodo, kad pas mus 
įsigali toks, lyg Ir jaunimo 
garbinimo kultas? Maždaug 
toksai paprotys, vis dažniau 
kelti tą jaunimą ant savotiš
ko pjedestalo.

Labai dažnai, kai tik kal
bame apie jaunimą, tai Ir 
žodžius parenkame pačius 
švelniausius. Esame bega
liniai atlaidūs, ar, kartais , 
net Ir nenorėdami pažvelgti 
į šąlį, prisibijodami, kad ne 
viskas ten tikrai švyti auksu. 
Praelnatoks ar kitoks įvykis, 
parengimas, simpoziumas , 
seminaras / vaje, kokie 
smailūs žodžiai*./, būtinai 
pastebime, kad dalyvavo

spręsti.
Kuomet Amerikos valstybės sekretoriaus pareigas einąs 

Sumner Welles 1940 m. liepos 23 d. pasmerkė Sovietų 
Sąjungos įvykdytą Baltijos valstybių okupaciją ir aneksiją, 
jis minėjo doktriną ir principūs, kurie turėtų normuoti san
tykius tarp valstybių. Nors Sumner Welles įsakmiai nepa
minėjo Stimsono doktrinos, pagal Amerikos teises autorių 
interpretaciją®, jis turėjęs galvoj tą doktriną. I

Taigi JAV pasmerkė Sovietų Sąjungą už Baltijos vals
tybių užgrobimą ir pareiškė, kad . jos ir ateityje laikysis 
tų principų, t.y. tarptautinės teisės normų, draudžiančių 
tarpvalstybinius smurto veiksmus. Atrodo, kad negalėjo būti 
jokios abejonės, jog buvo kalbama apie tarptautinę teisę, 
o ne kokią nors nepripažinimo politiką.

3. Okupacijos nepripažinimo sustiprinimas
Kažkaip atsitiko, kad, Amerikos lietuvių delegacijai lan

kantis pas prezidentą Franklin D. Roosevveltą 1940 m. 
spalio 15 d., delegacijos prezidentui įteiktame memorandu
me, dėkojant už agresijos pasmerkimą, buvo kalbama ne 
apie tarptautinę teisę, o tik apie (nepripažinimo) politi
ką6, kurios terminas mūsų tebevartojamas iki šių dienų.

Netenka aiškinti, kad mes žymiai susilpniname savo pa
dėtį Lietuvos laisvinimo byloj, jei mes Lietuvos užgrobi
mo nepripažinimą vadiname politika, kuri gali keistis, o ne 
tarptautinės teisės principo padiktuota laikysena. Galime su
prasti, kad, jei mes patys tą tarptautinio smurto nepri
pažinimą vadiname politika vietoje teisės, tai nieko geres
nio negalima tikėtis iš oficialių JAV valdžios sluoksnių. 
Jiems daug patogiau kalbėti apie lengvai galinčią pasikeis
ti politiką, negu apie tarptautinės teisės principo apsaugo
jimą, kurio atveju mums susidarytų proga reikalauti daug 
nuoseklesnės, iš nepripažinimo principo kylančios, laikyse
nos. Pvz. Vasario 16 d. proga Valstybės departamento pe- 
reiškimai lietuvių tautai neturėtų būti tokie, kurie lygiai 
tiktų ir kiekvienai nepriklausomybės siekiančiai Afrikos ar 
Azijos tautelei.

Amerikos Lietinių Taryba per eilę metų savo memo
randumuose ir kituose raštuose JAV įstaigoms vengė var
toti terminą “nepripažinimo politika”, o buvo kalbama apie 
JAV nusistatymą, laikyseną ar poziciją nepripažinti Baltijos 
valstybių okupacijos ir neteisėtos aneksijos. Nežiūrint to, 
JAV oficialiuose pareiškimuose, įskaitant ir paties JAV pre- 
zo.dento, vis buvo kalbama apie nepripažinimo politiką. At
rodo, kad ligšiol vienintelę malonią išimtį yra padaręs 
prezidentas Fordas, kada jis savo pranešime vad. Bel
grado komisijai rašė apie ilgalaikį JAV oficialų nusistaty
mą official position of the United States, nepripažin
ti smurtingos Baltijos valstybių inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą7.

Amerikos Lietuvių Tarybai ligšiol nepavyko pravesti 
JAV Kongrese nė vienos rezoliucijos, kurioje būtų aiškiai 
pasakyta, kad Baltijos valstybių prievartinis įjungimas į So
vietų Sąjungą niekada negali būti pripažintas teisėtu, nes 
tarptautinės teisės normos uždraudžia tai padaryti.

Juk, jeigu JAV Kongreso (Kersteno) komitetas, nu
statęs faktus, priėjo išvadą, kad Baltijos valstybės buvo oku- 
okupuotos ir klasta įjungtos į Sovietų Sąjungą ir jeigu 
jau 1932 metais JAV yra paskelbusios principą, kad smur
tu pasiektų teritorinių pakeitimų negalima pripažinti, tai 
JAV Kongresas, rodos, nesunkiai turėtų galėti konstatuoti 
tokią Baltijos valstybių a žvilgiu susidariusią padėtį, priim
damas atitinkamą rezoliuciją. 
---- ISnaSos
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ras sporto klubo Aušra 
krepšininkas. Jis yra vedęs 
Montreallo lietuvaitę Rūtą 
Skučaitę Ir augina dukrelę . 
Šio jauno /31 m./ mokslinin
ko ateitis šviesi.Jis gilinasi 
į kompiuterių Ir komunika
cijos sritis, kad patobulintų 
ryšių priemones,pašalinant 
geografines ribas .Tokiu bū
du bus sutelktos galimybės 
visiems pasinaudoti kompiu
teriais, kurių atradimas ap
vertė pasaulį aukštyn kojom.

Kitas lietuvis mokslinin
kas Kanadoje, kuris dalyva
vo simpoziume, yra Inž.J. 
V.Danys, gyvenantis Otta- 
woje, žinomas Ir visuome
nės veikėjas. Jis mokslus 
baigė Lietuvoje Ir buvo Kau
no Statybos Fakulteto profe
sorius. Studijas gilino 
Muenchene, M. LT. Berkley, 
JAV Ir Carltoa’e Kanadoje» 
Jis yra pasižymėjęs švytu
rių jūroje specialistas, su
projektavęs virš 50 švytu
rių, paskelbęs virš 50 studi
jų. Skaitomas ledo jėgų ži
novas specialistas.

Trečias paskaltlnlnkas- 
buvęą torontiškis-vertas dė
mesio yra Br. Vaškelis, rusų 
kalbos Ir literatūros profe - 
sorlus Lafayette Kolegijoje . 
Jis skaitė paskaitą" Nepri
klausomybės laikotarpio lie
tuvių Istorinė drama /1918- 
40/.

Ketvirtas,Irgi torontiškis, 
kuris per simpoziumą skai
tė paskaitą .yra prof. Jurgis 
Anysas, B.A.Sc, ,Ph,D. Jis 
dėsto De Paul u-te, yra fizi
kas chemikas, žinomas tų 
mokslų srityje. Jis yra pa - 
slrelškęs lietuviškoje veik
loje / L. B., Maž.Llet.D-je, 
Jūrų Skautų S-je/.

Į minėtą simpoziumą Iš 
Toronto į Chlcagą buvo nu
vykus los kelios akademikų 
šeimos,kaip stebėtojai.

Tokie lietuvių mokslininkų 
suvažiavimai,aukšto pasau
linio masto paskaitos,džlu - 
gina visą lietuvių tautą, ne 
vien tėvus Ir artimuosius . 
Įvyksta lyg paradoksas. Nu
žemintos, pavergtos vyžočlų 
tautos ainiai buvo atgavę po 
šimto metų nepriklausomybę 
somybę. Visose srityse pa
sivijo Vakarų tautas, o štai 
dabar Vakarų pasaulio gar
siuose u-se įsigijo nemažas 
jų skaičius mokslo laipsnius, 
moko galingųjų tautų jau
nuomenę. Dalis mūsų moks
lininkų greta amerikonų, vo
kiečių mokslininkų daro aps
kaičiavimus, kontroliuoja 
skridimus Į mėnulį, Marsą , 
Ir pan. , «»

Ar tai ne stebuklas? Net 
Maskva buvo kelis mūsų 
mokslininkus Iš JAV pasi
kvietusi su paskaitomis apie 
kompiuterius, r akėtas Ir 1.1. 
O dauguma tų moksllnlnkų- 
buvuslų 1941 m. dar valkai , 
Stalino buvo suplanuoti su
naikinimui Sibire... J.Krk,

N I M U I ?..
"daug" ar ’*nedaug"jaunlmo. 
Jei daug, vadinasi, viskas 
tvarkoje, egzaminai Išlaikyti, 
įvykis laikytinas pUnal pa - 
vykusiu. Žinoma, nėra Ir to
liau tušti žodžiai, kad jauni - 
mas tai visos tautos ateitis , 
ten Ir čia. Kitaip Ir negalėtų 
būti. Tačiau, visą tai pripa
žįstant Ir pUnal įvertinant, 
nederėtų Ignoruoti Ir kai ku
riuos faktus, kurie grąžina 
daugiau reallon padėtln vi
sus rnūsų. neretai egzaltuo
tus įs įtikinimus jaunosios 
kartos atžvilgiu.

Kažkokiu būdu Įsigalėjo 
nerašytas tradicinis įstaty- 
nlmas,kad sprendžiant apie 
mūsąjį jaunimą, bendrosios 
Išvados drąsiai Išvedamos 
tik Iš,tegu Ir neretų, Išimti
nių pavyzdžlų.Tačlau.kad Ir 
kaip būtų gaila, Išimtys nie
kada nesudaropUno visumos 
vaizdo.

Grynai lietuviškąją pras
me žvelgiant matome, kad 
visa padėtis nėra jau taip 
bloga Iki viduriniųjų mokyk - 
lų baigimo. Seką akademi
niai metai, rimtai sutdljuo- 
janč lūs/kai kuriuos kartu Ir 
dirbančius/ jau gerokai ati
traukia nuo lietuviškosios 
veiklos, organizacijų,dalinai 
Ir socialinio bendravimo as
pektų. Reikia "kursuoti* 
naujosios aplinkos tarpe , 
naujų draugų Ir pažįstamų 
rateliuose, klek vėliau Ir 
vietinėse korporacijos e,pro
fesinio profilio sus telkimuo
se. Tuo būdu, savaime su
prantama, mažėja laiko ar Ir 
visai nelieka bet kuriai lie
tuviškai skaitybai /latkraš - 
člul, žurnalui, knygai/, veik
lai. Ir vėl nekalbėkime apie 
gražias Išimtis. Taip, jų yra, 
betgi gaila, netlek,kad drįs- 
tume Iškilioms Ir šviesioms 
Išvadoms. Žodžiu, šimtai 
mūsiškių studijuoja Ir moks
lus baigia, tačiau t Ik dešim
timis skaičiuojame aktyviau 
bes Ir e Išk la nč lūs. K artkart ė- 
mls Ir stebimės: jei Išgali 
su mumis Išlikti dešimtys , 
kas Išties nutinka tiems 
šimtams?

Vieni "Iki ausų" Įklimpę 
profesinio gyvenimo kely, 
antri šeimas kuria, gal at
žalyną augina,gal užimti ne- 
vlsada Ir nevis lems vieno - 
dals pirminiais savarankiš
ko gyvenimo sunkumais. Gal 
liūdniausia tai, kad Išvis la
bai, Itin mažas skaičius,te
įstengia kelti lietuviškąjį 
Intelektą, patys kurti, rašyti 
Ir mūsų grožine literatūra 
smaguriauti.

Daugumai mūsų dar vis 
sunku sus įgyventi/Ir priim
ti, kaip faktą/ su mintimi , 
kad artėjame prie dvikalbės 
bendruomenės, kurios jau
nesniajai daliai, lietuvių kal
ba nors Ir liks gimtoji, bet 
jau nebus pirmoji. Besišai
pydami/patyliukais/ Iš Lie
tuvos Vyčių organizacijos , 
nejučiomis užauginome kar
tą, kuri šiuo metu ne tiek 
žymiai skiriasi nuo minėtų 
Vyčių, kurie, vis dėlto,bent 
sielos gelmėse yra lietuviš
ki Ir didžiuojasi savaja kil
me, lietuviškomis tradicijo
mis.

Pervėlu dabar kaltinti jau
nuosius, mus pačius, Jaunimo 
organizacijas ar lietuviškas 
mokyklas. ĮCalp šventraštyje 
parašyta "Burtas yra mes - 
tas", tad ar nebūtų geriau 
netik tikrąją padėtį Ignoruoti 
nematyti, bet stengtis, kad 
tas mūsų geriau angliškai , 
nei lietuviškai! kalbąs jauni
mas, bent savo dvasioje Ir 
įsitikinimuose liktų mūsų 
tarpe ne pavainikių,bet tei
sėtų valkų padėty.Džiaugtis , 
ar liūdėti dėl to tenka?
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KULTŪRINIS PUSLAPIS s
du Įrodė, kad Jinai "moka sugauti tris vėles, keliu beel - 
nančias (o tas vėles - kad plaučius, dūšią sudėjo atgal)".

Sis Itin J domus tekstas identifikuoja plaučius su 
"dūšia", atskleisdamas prieškrikščionišką, kūno Ir šie -

Vepštetė.
{domios nuotraukas iš

Jurašo Makbeto pastatymo.
Metmenys- graži dovana

bet kokia proga mūsų akade • 108 dichotomijos dar nepailstančių . "kūniškos dvasios " 
mintam Jaunimui. Keturių sampratą. Jis aiškiai apibūdina ir vėlės sąvoką: vėlė* 
leidinių pre numerate- IO dol. *** i* kūno pasitraukusi “dūlią", "keliu’ beeinanti" | 

b. n. mirti , lygiai taip pat, kaip plaučiai, raganos per aslą ne
ės ml "keliauja" Į verdanti vandeni, kuriame jiems lem - 
U suvirti, išnykti. Vėlė gali reikštis "dūšios", "kvapo **.

iš: A. J. G r e i m a a

AUŠRINĖ IR LAIMA 11
Gyvenimo ir mirties, likimo ir laimės samprata lietu
vių mitologijoje

IX. MIRTIS IR PRIS <ĖL .1Xi
> Jas vyras miegojo. Ragena pajėmė peilį ir paplovė 

jos vyrą. IŠJėmė plaučius ir kepenis, praeidama Įmetė j 
mares. Ponia nežino, ką ji ten padarė.

(Karalaitis pargabena Aušrinę pas save).
Susibėgo visi keturi vėjai pas motinos savo paklausi

nėti naujynų. Žiūri, kad motinos sods suvytę visi obūliai.
- Dėl ko teipčia, motuš. yra ?
- Bėkiat žiūrėti, musėt. tas mūsų prietelis negyvas 

yra, kur mūs sodą dabojo.
Rado j| paplautą. Pradėjo ieškoti po krantus ,vande

nis plaučių jo. Pamatė- vėžys labai didelis beveikus Į olą. 
Atjėmė plaučius ir kepenes, šiaurinis vėjas panėrė į ma
res ir išnešė gyja nč i o vandenio ir gyvucaies. Sutepė, su - 
mazgojo - stojos sveikas ir gyvas. Klausia:

- Kur ta pana dingo?
- Nežinau, aš buvau užmigęs.
- Tu buvai paplautas.

Plaučiai

i "dvasės" j "garo" pavidalu, bet jos gyvybinis principas - 
glūdi plaučiuose, ir Jos gyvenimas turi baigtis, kaip Ir 
mūsų tekste, vandenyje.

vtrūnan š i m u I y n a s 
SUTEMOSE

Kada vakare ūkai 
tyliai nusileidžia | pievas. 

Atskleidusias mirštančio šieno kvapus, 
Pasiklausyt lankštingalų giesmės, 
lė telkšančio vandens t

| orą šoka ilgos, juodos žuvys.
Neišsllaikiuaios, —

jos tingiai pūkšteli atgal 
Ir vėl išnirę, dairosi | šonus... 

Tai ne lakštingala, o aš 
lazdyno krūme 

Beržo tošimi švilpauju. 

Tėviškė - ■
po dangumi. 

Mano tėviškė sodžiuje. 
Kur po langu rytais 

gieda gaidžiai.

METMENYS, 34 nr. Kūryba 
ir analizė. 1977. 208 pel.

šio mūsų kultūrinio lei
dinio 34 nr.savo puslapluo - 
se talpina:

Tomo Venclovos-Rusai ir 
Lietuviai; J. G reįmo-Auėrl- 
nė tr Laima II; Jono Jurašo- 
- Kodėl "Makbetas" ir kodėl 
"kruvinasPetro Klimo die
noraščio ištraukas apie O. 
Milašių, Vinco Trumpos- 
Leonas Karsav Inas-Istorikas, 
filosofas,žmogus, Z.Papeč- 
klo...Tars( ožys graužiąs 
kilimą".

Poezijas patiekia Aldona 
Veščiūnaftė, Šarūnas š(mo
lynas, Živilė Bllalšytė, Al . 
N.Dlčpetrls.

Scenos veikalų Ištraukas - 
A. Landsbergis Ir K. Ost
rauskas.

Plaučial ir kepenys laikomi, lietuvių antropologinėje 
galvosenoje, kaip patys svarbiausi kūno organai, kuriuose 
koncentruojasi žmogaus sveikata, jo jėgos ir iš viso gyvy
bė. Nestebėtina, pavyzdžiui, kad vienoje pasakoje tėvas, 

bart Inte Marksizmo Srovės, užpykęs ant savo jauniausiojo sūnaus už jo apgavimą, lie 
S. šaulio reportažas apie 
TarptautlnĮ Kolokviumą Pa
ryžiuje O.Milašiaus gimimo 
šimtmečiui paminėti, kurio 
iniciatoriai yra Prancūzijos 
rašuto'jų draugija.

Iliustruota dallte darbais: 
Ž. Mikšio /kuris nustebino - 
savo prancūziškais žodžiais 
(r elegantišku braižu užmas
kuotą paprastą, ne menišką 
veiksmą. ..{domu,ar jis pate 
mano,kad tuo pasiekė softs- 
tlkacljos viršūnę Ir pasidarė

Apžvalgos tr Kritikos sky
riuje Jdomus ir išsamus Al
gio Mlckūno stralspnls Da -

Žinomi (r originalūs savo 
darbais H. Vepštlenė, V.O . 
Vlrkau, A. Zakarausku lt ė. Su 
bandymais pasirodo ir I.

pl a ji " | girią išvežti ir sukapoti ir | žemę {kasti, o 
ženklą parnešti plaučius ir kepena s". Šiuo at
veju, plaučiai ir kepenys yra Įrodymas, kad sūnus jau ne
begyvas. Tačiau tai tinkatik žmonėms, o ne aukštesnėms 
būtybėms- raganoms: vieną tokią raganą esą pavykę 
sudeginti, naudojant vasarojaus šiaudus, "tik likę nesude
gę jos plaučiai ir pilvas (greičiausiai-kepenys)" 
(jie plaukioję po batą, todėl ir ta bala pavadinta Plaučla- 
bale).

Dar Įstabesnis atsitikimas aprašomas sakmėje apie 
merginą, kuri mokėjo "sugauti tris vėles, keliu beeinan
čias". Herojui pavykus surasti merginą iš nuovargio už- 
m i gus, j os motina-ragana, "prarė žus Jos pilvą, plaučius iš
plėšė. Toji duktė bėga Į vidų, skubina. )iūri ir mato moti
ną plaučius per aslą rankoj nešant. Ji iš motinos išplė
šė, Įdėjo atgal ir susiuvo. Ir vėl Jis miegojo, kaip miego
jęs (tas pat pasikartoja tris sykius). Ragana nori ka - 
nečnal Įmesti tus plaučius Į tą katiliuką, kur virė van
duo". Mergaitė, išgelbėdama herojų nuo mirties, tuo bū-

Ir saviškiai
Iš baltų beržų 

leidžia sulą
J bedugnius ąsočius

Gailiai varva sula 
Ir virva vėversėllal 

žydrioje aukštybėje 
Visi geria sulą Ir giria:
- Galvi, kaip rasa...

Tai berOų kraujas.
Ar medžiai be skausmo? 
Ar kartus

šaltinio vanduo ?

t

METMENIS gulima užsisakyti pas administratorę Mary
tę Paškevičienę. 3308 W. 62nd Pl., Chicago, Ui. 6o629. 
Laikydamiesi liberalios politikos, leidėjai ir redaktoriai 
iš bendradarbių nereikalauja vien tokių minčių, su kurio
mis pirmieji visada sutiktų.

Keturių numerių prenumerata-$ 10, garbės pre nu me ra
ta- $15.

PAŽINKIME PRAEITI l
mėtoto

PALANGA... LIE POJA. ..KLAIPĖDA. ..KAUNAS 
IR DP GYVENIMAS BELGIJOJE Stepas PAULAUSKAS

Buvau Eišiškės šaulių Kuopos vadu ir ėjau pasienio 
policijos mokomo būrio v-ko pareigas. Pilna Įvairių gan
dų. Raudonarmiečiai pagrobia ir nukankina keltus mūsų 
pasienio sargybinius, šaulių Kuopa,kurios pagrindas buvo 
mokomasis būrys,esame pilnai pasiruošę stabdyti priešą 
ir trauktis Varėnos link,kol susitiksime mūsų kariuome
nę. Deja - ateina Įsakymas: priešą sutikti,kaip draugus. 
Vist nusimena.

Nervų nuraminimui Išeiname su mokomu būriu spor
tuoti. Pasirodė baro v-kas mjr.V. Abu nueiname ant 
kalniuko ir per žiūronus stebime žygiuojančią Raudonąją 
Armiją. Atrodo nuskurę,kaip ubagai. Baigus žygiuoti 
raudonarmiečiams, važiuoju į Kamą (r pasakau policijos 
departamentu direktoriui, kad Ilgiau būti Eišiškėse aš ne
gailu, nes su mokomu būriu teidavo ne kartą palaikyti ir 
tvarką, komunistams bandant sukelti neramumus.

Grįžtu Į savo Žemaitiją. Policijos departamemto di
rektorius mjr.Svilas priskiria mane Kretingos apskrities 
policijos vadu. Bet čia atvykus,apskrities policiją ėmė 
tvarkyti NKVD kpt.lvaiov. Jis "pasiskolino" Ir mano au
to mašiną Opel- K adė t, kurios daugiau aš nė nemačiau... 
Apskrities policijos politiniu komisaru buvo paskirtas, ga
na padorus žmogus, komunistas Iš Skuodo, Galdikas, bet 
kpt.lvanov nesiskaitė nė su juo. Kai liepos mėn.Lietuvo
je vyko lietuvių patriotų, daug (aus la dirbusių šaulių vado
vybėse, areštai- nei aš, nei kiti senieji policijos tarnau - 
tojai nieko nežinojome. Iš ryto nuovadu viršininkai man 
ėmė skambinti apie naktĮ vykusius areštus. Paprašiau po
litini komisarą Galdiką,kurs sakėsi irgi nieko nežinąs , 
kad nuėjęs pas apskrities komunistų sekretorę /žydų tau
tybės/, išsiaiškintų,bet jis grįžo tuščiomis. Viską suor - 
ganlzavęs ir vykdęs NKVD kpt. Ivanov. Išsikviečiau ge
rą prleteltų, Palangos nuovados viršininką ttn.Povilą Ty
ruli, paskui dar vieną kitą ir tarėmės ką daryti. Visi pa
geidavo, kad aš vykčlau Į Kauną tr atšktnčlaust. Bet po - 
4 PSl.

lie įjos departamente nieko gero negalėjau sužinoti.
Kadangi aš 1939 m. nebuvau pilnai -pas (naudojęs atos

togomis, jų paprašiau. Kpt.lvanov tik nusijuokė ir pak - 
lauš ė, ar yra kas Iš policijos tarnautojų priklausančių ko. 
munlstų partijai. Aš tikrai nežinojau, bet buvo komunis
tų partijos rekomenduotas, naujai priimtas Į Kartenos 
nuovadą, policininkas Lukošius. Kpt. Ivanov pasakė man 
JĮ išsikviesti (r perduoti policijos vado pareigas. Luko - 
štus prašj manęs dar kelias dienas pabūti tr JĮ supažmdln 
tl su darbu, bet kpt.lvanov man pasakė tuojau dingti tr 
daugiau Įstaigoje nebes įrodyti.

Atvykęs, ankstyvą rytą pas mane J butą Palangos 
nuovados viršininkas Itn.P.Tyrulis patarė man pasiruoš
ti per Palangą bėgti Vokietijon, bet man norėjos i, k lėk ga
lima ilgiau Išsilaikyti savo krašte. Kadangi aš Jokio tur
to nei sutaupų neturėjau, tai tuojau Ieškojau darbą. Ga - 
vau vietą Telšių apskr.socialinio aprūpinimo skyriuje.

Čia dirbome visi buvę Lietuvos policijos tarnauto - 
jai- Antanas K trkut is, Vladas Baras, Bronius Juodikis tr 
kiti. Netrukus buvo pas mus paskirtas iš Ylakių buvęs 
studentas Šaplro, kurs atydžiat sekdavo mūsų pasikalbė
jimus ir visada mums pritardavo, bet mes JĮ Įtarėme Ir Jo 
vengėme. Vieną naktĮ Šaplro pasibeldė Į mano buto duris 
ir Įėjo su visu būriu NKVD tarnautojų. Per kratą nieko 
Inkriminuojančio nerado, bet jie turėjo atsinešę jau sura
šytą protokolą,kad mane suėmė bėgant Į Vokietiją ant sie
nos. Aš buvau parašęs motinai Į Palangą,kad Kalėdų 
šventėms atvažiuosiu, bet vienas NKVD pareigūnas.bu
vęs Lietuvos policijos tarnautojas, mane Įspėjo,kad jeigu 
aš pasirodysiu Kretingoje, jie turi Įsakymą mane sulipti, 
kaltinant,kąd aš norėjau išbėgti Į Vokietiją. Nors buvau 
suimtas Telšiuose, mano bute, bet NKVD atsinešė seną 
vidaus komisarei.Glatkov pasirašytą suėmimo Įsakymą...

1941 m. biržei to mėn. sėdžiu Kauno Sunkiųjų Darbų 
Įėjime 117 kameroje. Iš seniau pažįstamų čia buvo mjr. 

impulevtčtus, kuris palaikė Morzės abėcėle ryšius su ki
tomis kameromis. J) nuteisus 8 metams, jis Į mūsų ka
merą nebegrįžo (r šis darbas teko man. Bet per kameras 
vis eidavo patalpinami Ir vaizduodami taip pat politinius 
kalinius žydeliai- provokatoriai, tr vienas iš tokių mane 
išdavė, už ką aš gavau 1O parų karcerio.

Kalėjimą pasiekė žinios apie Išvežimus Į Sibirą. Kapi
tonas V. per Morzės abėcėle ramlna-"lr arklys dvteda - 
mas spardosi".

Karas. Antrąją karo dieną išsilaužia me Iš kalėjimo. 
Žinojom, kur paslėpti šaulių Sąjungos ginklai tr apstrū - 
pinu 9 mm FM. Nuėjęs Į partizanų štabą, gaunu paskyri
mą "Kauno miesto apsaugos štabo viršininku", o kai vo
kiečiams užėmus Kauną (ma organizuoti Lietuvos kariu o - 
menę,esu paskiriamas vadu pirmos kuopos,kurt sudaro
ma Iš buvusių politinių kalintų.

Bet- vietoje nepriklausomybės- raudonuosius oku
pantus pakeičia rudieji...

Karo komendantas buvo pulk. Bobelis, o bataliono va
du pulk.Butkevičius, kurie labai artimai bendradarbiavo 
su laikinąja Lietuvos vyriausybe. Batalionas pavadintas 
Tautinio Darbo Apsaugos Batalionu. Lietuvos karluome - 
nės skaičius augo, kas nepatiko rudiesiems viršininkams 
-vokiečiams. Majoro Andrtūno organizuotas kavalerijos 
dalinys pačioje pradžioje vokiečių už gniaužta mas. Liepos 
mėnesio gale J pulk Bobelio Karo Komendanto vietą atsi - 
sėda kpt. Kvieclnskas, kurs vėliau prie Lietuvos karluo - 
menės uniformos ėmė nešioti pilno pulkininko laipsnį, o 
Į pulk. Butkevičiaus- bataliono vadu mjr.Šimkus. Mūsų 
kartų baltas raištis su Įrašu TDA -Tautinio Darbo Apsau
ga, pake (čiam J geltoną su Įrašu LNP- Lietuvių Naciona
listų Partija. Buvo likviduota tr laikinoji Lietuvos vyriau
sybė, o jos vietoje atsirado tarėjai, kurie priklausė civi
linei vokiečių valdžiai- rudmarškiniams. Aišku, hitleri
ninkai Ir be mūsų kartų pagalbos būtų galėję likviduoti tą 
laikinąją Lietuvos vyriausybę, bet labai negerai,kad prie 
to prisidėjo ir kai kurie mūsų kartai.

Aš,gavęs (š policijos departamento dokumentą, kad 
esu reikalingas policijos tarnybai, pas U luosavau (š ka - 
rruomente ir grįžau Į Žemaitiją, policijos tarnybą.

Buvusių politinių kalinių suvažiavime Telšiuose esu 
Išrenkamas pirmininku. Sutvarkėme Telšių kapinėse 
Rainių miškelyje komunistų nukankintus politinius kalinių 
kapus, o nukankinimo vietoje rengėmės pastatyti < didingą 
paminklą, bet Iš vokiečių administracijos negavome Sta
tybinių medžiagų.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Bičių maitinimas 
žiemą

Jei bitėms palikta žiemą 
pakankamai maisto, tai jų 
maitinti nereikia. Bičių 
maitinimas žiemą yra joms 
labai žalingas . Ta - 
člau, jeigu dėl kurių nors 
priežasčių bitės rudenį ne
buvo aprūpintos maistu, jas 
reikia maitinti žiemą. Kada 
bites reikia pradėti maitinti, 
galima nustatyti pagal joms 
palikto maisto kiekį. Yra 
nustatyta, kad bitės, žlemo
jančios normaliomis sąlygo
mis, pirmoje žiemos pusėje 
sunaudoja vidutiniškai pol 
kg. medaus per mėnesį, o 
antroje žiemos pusėje-po 1- 
1,5 - 2 kg.

Kurias bičių šeimas rei
kia maitinti, taip pat galima 
nustatyti, pasiklausant jų 
ūžimo su gumine žarnele. 
Daugelis alkanų bičių esti 
sulindusių į akeles. Tock?l jų 
ūžimas silpnai girdimas * 
Pabeldus į avilį, jos akelėse 
pradeda judinti sparnelius . 
Todėl jų ūžimas primena 
medžių .atskirų' sausų lapų, 
šlamėjimą. Lauke žiemo- 
jančloms bitėms maisto at
sargas papildyti geriausia 

■„pasitaikius oro atšilimo me
tu, kai lauke temperatūra 
esti apie 2 laipsnių šilumos 
tuomet mažiau atšaldomas 
lizdas.

Bitės, maitinamos cukraus 
ledu, "kandi" tešla arba cuk
raus sirupu.

Cukraus ledas ruošiamas 
Iš 5 dalių cukraus ir 1 dalies 
vandens. Į emaliuotą indą 
supilamas atmatuotas van
dens kiekis Ir kaltinama, kol 
užvirs. Į verdantį vandenį 
dalimis pilamas cukrus ir 
nuolat maišoma, kad nepri
sviltų. Be to, dar pridedama 
truputį acto rūgšties. Kai vi
sas cukrus ištirpsta, tirpą - 
las dar pavirinamas apie 30 
mln. , kol pasidaro tirštas Ir 
nuo šaukšto nelaša, o tįsta . 
Atvėsinto tirpalo lašas tu
ri būti kietas, tačiau lengvai 
minkomas tarp pirštų.

Išvirtas sirupas išpilsto- 
mas į prieš tai paruoštas 
popierines lėkštes Iš storo 
popieriaus. Į lėlštelę siru

pas pilamas apie 2 cm. sto
rio sluoksniu. Popierinėms 
lėkštelėms paruošti ant sta
lo dedamas tuščias lizdo rė
mas, į kurį įtiesiamas di
desnis už rėmą, popieriaus 
lapas.

Čia supiltas,sirupas greit 
sustingsta. Po to jis deda
mas ant rėmų, popieriumi į 
viršų ir apdengiamas šilti
namąja medžiaga. Kai ko
riuose baigiasi maistas, bi
tės, priėjusios prie rėmų 
viršaus, maitinasi cukraus 
ledu.

Kandi tešla gaminama iš 
cukraus pudros ir medaus . 
Imama 4 dalys cukraus pud
ros ir 1 dalis medaus. Me
dus prieš tai sušildomas, 
lead ištirptų kristalai. Į su
šildytą medų po truputį fflla- 
ma cukraus pudra ir minko
ma, kol pasidaro sausa teš
la ir nelimpa prie rankų. Pa
gaminta tešla sudedama į 
dubenį ir laikoma uždengta 
kambaryje apie 12 vai. Jei 
per tą laiką tešla paskysta, 
pridedama dar cukraus pud
ros ir vėl minkoma, - kol 
pasidaro sausa, nelimpanti 
prie rankų tešla. Po to ima
mas --1,5 kg.tešlos gabalas, 
išplojamas 2 cm.storio bly
nas,kuris apvyniojamas vie
na sluoksniu marlės ir taip 
pat, kaip cukraus ledas, de
damas ant rėmų. Šio maisto 
bitėms pakanka maždaug 
mėnesiui.

Cukraus sirupas ruošia
mas iš 2 dalių cukraus ir 1 
dalies vandens. Cukraus si
rupas supilamas į viršuti
nio korio dalį ir šiltas (apie 
30 laipsnlų\duodamas bitėms. 
Nuėmus nuo viršaus šuti - 
namąją medžiagą, kraštuti - 
niai rėmai atsargiai pruski- 
riami iki bičių kamuolio, ir 
šalia jo į lizdą įstatomas 
rėmas su cukraus sirupu. 
Šiuo rėmu dalis bičių atski
riama nuo karnuolio, todėl , 
kadbūtų lengviau bitėms su
sijungti, reikia korio su 
maistu viršutinėje da
lyje padaryti bitėms praeiti 
nedidelę skylę.

Antanas Jonaitis

/Žlūr.Draugo 294 nr. / A - debesys ateina Up lš...Vatl- 
merlkos Valstybės Depart a- kano, to Žmogaius Dvasinių 
mento aukštas pareigūnas M. stiprybių 
Henderson, atvykęs į Phlla- 
delphlją, etninių grupių va
dovams pareiškė, kad taip 
vadinami etnlninkai yra per 
daug linkę į simbolizmą,rū
pinasi ateities sienomis,tę
sia Istorinius ginčus...Jis 
net jiems aiškiai pabrėžė, 
kad JAV neturi Išlals - 
vlnlmo politikos. Taip 
pat ,girdi,Amerikos prln - pažymėtinai liudijo apie re- 
clplnlal 
Išplaukia... Iš de 
t e nt ’ ės ! Amerika i nieko 
nedarysianti, kad būtų su
griautas Rytų-Vakarų blokų 
pasiektas jėgų balansas!

Aiškiau pasisakyti mums 
rūpimu klausimu, atrodo, Ir 
nereikia. Belieka tikėti,kad 
Amerika pasiektojo jėgų ba
lanso negriaus. Tačiau,ži
nant Rytų bloko užmačias, Iš 
mūsų kai kam atrodo, kad 
kažin kaip Ilgai pavyks tą 
balansą Išlaikyti. Lyg Ir 
pirštųsi Išvada, kad jei A- 
merlka Ir toliau taip savo 
politiką "balansuos", jai pa
čiai galėtų atsirasti gallmy- 
bė-nukrlstl į Rytų bloko be - 
dugnę...nes taip dažno mū
sų supratimu, galima būtų 
apibūdinti "Detent’ę".

Tiesa,kai kas norėtų įma- 
tytl detent’e tam tikrų ply - 
šių. Lyg prošvaistė atslš- 
vlečla prezidento Carter’lo 
susirūpinimas Žmogaus Tei
sėmis Ir noras daryti žygių 
prieš tų teisių pažeidimus . 
Tačiau paskutiniu laiku ta 
prošvaistė lyg pradėjo temti, kanas būtų panaikinęs Lietu

vos Bažnytinę provinciją...
Ir kas galėtų užginčyti, 

kad mūsų-viltys neatslmuša 
į kietus gyvenamojo momen
to faktus ?!

Liudas Damulis

o ne naikinimo 
ginklų arsenalo. 'Tėviškės 
Žiburių" praeitų metų 51-52 | 
nr. rašoma, kad Vatikanas 
savo atstovo į neseniai vy- A 
kusį antrąjį SACHAROV^O . 
Tribunolą Ir "Bienale dl W 
Valenzla" parengimus jau Q 
nenusluntė. Tuo tarpu ten gi 
žymūs Sovietų Ir kitų Rytų a 
Europos kraštų disidentai J

kRe'vi 
VE/ORoDž/ai

Kai mastą viltys
atsimuša
Jau daugiau kaip 30 metų, 

kai Jungtinės Amerikos 
Valstybės Ir dar kai kas, 
mus-lietuvius-maloniai ra
mina, ypač Vasario 16-los 
proga, kad Lietuvos Ir viso 
Pabaltijo dabartinės okupa
cijos de jure nepripažįsta... 
Mes, kaip maži valkai, 
džiaugiamės, nors tam 
džiaugsmui vis nėra realaus 
pagrindo... Vakarų Pasau
lio didžioji galybė-JAV taip 
pat neturi šiam reikalui 
pelningo pagrindo. Kas gi 
dabar dėl kitų, kad Ir dėl 
laisvės netekusių Ir ken
čiančių rimtai slelotųsl?...

į faktus
Neperaktualu, atrodo, dabar 
Amerikai yra Ir mus užstoti 
ypač kalbant apie Pabaltijo 
okupantų Išstūmimą... Kar
toju- Amerika dabar tam 
nepramato pelningo 
pagrindo. Juk Lietuvoje 
Amerika dabar neturi pel
ningesnių Investacljų, mate
rialinių, Industrinių bei gy
vybinių Interesų. Amerikai 
dėl Lietuvos padėties Ir a- 
teltles nei šilta, nei šalta... 
Kad taip yra, rodo at s 
kleisti nedvipras
miški pasisakymai Ir 
f akta l.

Praeitų metų gruodžio 6 d.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

naikinti tave patį, tavo ir tavo artjmuju 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
tau padėti.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 
(Lithuonion A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu-. 
yįikoi. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs pas mus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informaciją skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui s.631. 6834, Henrikui N. 277-7868.

1978.1.25

elementai ligi jos kultūros Ir Ž mogaus 
- Teisių varžymus Ir pažeidi

mus Sovietų Sąjungoje.
Dar daugiau: atrodytų, kad 

Lietuvos tikinčiaisiais bei 
Lietuvos Bažnytine Provin
cija Vatikanas lyg visai ne
sirūpintų. .. ’'Draugo" 1977m 
293 nr.rašoma,kad jau 1972 
metais Mažoji Lietuva su 
Karaliaučiumi, Isrutlml, T li
že bei Ragaine priskirta prie 
Lenkijos bažnytinės provln - 
cljos.../!/.

Mes puikiai prisimename, 
kai 1920 m. lenkų užgrobtą 
Vilnijos kraštą- Vilniaus 
vyskupiją Vatikanas 1925 m. 
paskyrė prie Lenkijos baž
nytinės provincijos. Dabar 
gi, Lenkija Mažosios Lietu
vos savo rankose juk neturi! 
Nejaugi tas būtų lenkams lyg 
Ir avansas? Ar nebūtų Iš
mintingiau Ir parankiau, jei 
Mažąją Lietuvą Vatikanas 
būtų priskynęs Lietuvos 
Bažnyčios Provincijai? Juk 
neteko dar patirti, kad Vatl-

Mat, Imta tikėti, kad Žmo
gaus Teisių, gynimas nublun
ka. ..prieš Galybių pokal - 
blus ar derybas apie glnklar- 
vlmosl apribojimus...

Pavergtoms tautoms bei 
Žmogaus Teisėms migloti

A + A kpt. S T A)S Y S JŪRAS 
_ _______ t --------

Kpt.'Stasį Jūrą susipažinai • < Kpt.1 Jūras buvolabapatvi - 
kai jis 1922 m. gale, būda-* 'rb būdo ir didelis lietuvis - 
mas Karo mokykloje kariū
nu, parvykęs į tėviškę Kalė
dų atostogų, mokė Palangos 
būrio šaidlus, besirengian
čius į žygį,padėti Mažosios 
Lietuvos sukilėliams. O mo
kyti buvo ko, nes šaulių bū
ry nebuvo nė vieno tinkamo 
naudoti ginklo ir nebuvo nė 
vieno šaulio, tarnavusio ka -

patiortas. Kpt. Steponas Da
rius savo dienoraštyje apra
šė, kiek ja n ir kitiems lie
tuviams karininkams teko 
nukentėti nuo savo tiesiog! - 
nių viršininkų, kai jie norė
jo atlietuvinti Lietuvos ka-' 
rluomeaę. Teko dėl to nu
kentėti ir kpt. Jurui.

Kilnių tikslų va do vaida -
riuomenėje.
šautuvų iš Pirmojo Pašau -

Pasilikusių masis, kpt. Jūras dalyvavo ir

linio Karo vamzdžiai buvo 
tiek užrūdyję. kad per juos 
nieko nesimatė. Kariūnas 
Jūras nusprendė, kad toidus 
šautuvas išvalyti yra tik vie- 
nintėlis būdas: iššauti tik
rais kautynių šoviniais. O 
kad būtų saugiau, tai šau - 
tuvai buvo nuleidžiami į ce
mentinį šulinį ir gaidukas 
patraukiams virvute. Taip 
pradėjus valymą, toliau jai 
buvo galima naudoti vazeli
ną ir virvutę. Darbas nebuvo 
be pavojaus, bet visi Palan
gos būrio šauliai, dalyvavę 
Mažosios Lietuvos sukilime 
laimingai sugrįžo į namus.

Daug mergaičių nemigo 
dėl kpt. Juro, bet jis pasirin
ko palangiškę Jadvygą Bo- 
kaitę, su kuria išgyveno iki 
mirties. Jiedu užaugino duk
relę Danutę, kuri dabar jau 
yra daktarė.

1934 m. birželio mėn.įvy-
kluose.bet teko atsisveikinti 
su kariuomene...

1935 m. su kpt. Jūrų susi
tikome kaip lektoriai. Rusnės 
pasienio policijos mokomam 
būry.

1941-4 m. vokiečių okupa
cijos metais, kpt. Jūras buvo 
Palangos miesto burmistru 
ir labai da ig padėjo lietu
viams .

Kpt. Jūras vis dar tikėjosi 
pamatyti Baltijos Jūrą ir sa
vo tėviškę, o ji buvo puiki, 
prie vieškelio Palanga-Dar
bėnai, pamiškėje prie gra
žaus kalniuko.

Kpt. Jūras buvo gimęs 
prieš 74 metus. Mirė 1977m 
lapkričio 30 d, Palaidi tas 
gruodžio 3 d. lietuvių šv. Ka
zimiero kapinėse, sklypas 11, 
blokas 16, sekcija 62.

Stepas Paulauskas
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Važuoju brolycė per šilą ir pamačiau, atalakia, 
atalakia du bimbalu, kap kirs kumelai uodzegon. 
Kumela latatai, latatai, rodziklis išsilamatojo iš 
pat gurzdimo ir aš cik laikaus brolyci Dzievaž — 
kap čia bus. . .
"Keleivis" rašo: "Ar nereikėtų mums Naujų Idė
jų Fondo". O aš sakau — ar nereikėtu "Nepriklau
somos Lietuvos" KREIVŲ VEIDRODŽIU" Naujų juo
kų Fondo ?

Taigi, visi Juokdariai ir rašytojai peckeliai, pa
sisakykite kokio Fondo norite. Būsiu dėkingas —

4^0 ^^Peckelis Kazys Beniušis

saultstmarie
Nauji Metai — Nauja Valdyba

Nė nepajutome, kaip greit 
praėjo Kalėdų šventės ir 
pradėjome 1978-ius metus, 
kurie atrodo bus sniegingi. 
Per visą švenčių sezoną vie
name iš didžiausių miesto 
pastatų buvo išstatytos įvai
rių tautybių Kalėdų Eglutės.. 
Viena gražesniųjų, papuošta 
šiaudinukais, buvo mūsiškė . 
Abi Kalėdų dienas vietinė
je televizijoje prie savų Ka
lėdų Eglučių pasirodė įvai
rios etninės grupės, ku
rioms visoms pranešinėjo 
mūsų jauna tautietė, praėju
sį rudenį mūsų mieste iš
rinkta FOLK ARTS karalie
ne- Irena SLYŽYTĖ.

Šiame pasirodyme lietu
vius gražiai reprezentavo 
dainomis, tautiniais rūbais 
pasipuošusios sesutės Rūta 
ir Mėta Motiejūnaitės ir 
Irena Slyžytė, kuri ir gitara 
pritarė. Gražia akordeono 
muzika žiūrovas stebino de- 
vynlametis Alius DRUSKIS .

Bendrai Naujų Metų suti
kimo niekas nesuorganizava 
Taip mūsų tautiečiai juos 
sutiko privačiai, susiskaldę 
atskiromis grupėmis po ke
liolika žmonių.

Šioje vis mažėjančioje 
lietuviškoje salelėje pradėjo 
sklisti gandai, kad gal ir ne
bus visiškai išrinkta kokia 
Apylinkės Valdyba, nes mūsų 
tautiečiai vis mažiau lietu
viška, veikla besidomį. Savo
tiškas atšalimas, "dezerty-

ravimas" ir perdidelės am
bicijos, kurių pasitaiko ir 
pateisinamų, - vis mažina 
lietuviškas gretas. Ar gali - 
ma laukti į susirinkimą atei
nant tautiečio, kuris atsisa
kydamas sumokėti solidaru
mo mokestį, pasišakojau 
esąs ne lietuvis, bet kana
dietis, nors dar žebariojatik 
laužytai "angelskai"...

Dauguma tautiečių dar 
domisi- tai Valdybos kasoje 
esančiais pinigals(aple $ 5 . 
000.), kurių ,deja,pasida - 
lintl neleistų KLB nuostatai.

Vis dėl to, sausio 14 d. 
metinis susirinkimas įvykcn 
dalyvaujant tik 18 tautiečių , 
įskaitant porą "jaunų sielų" . 
Buvo išrinkta nauja Valdyba: 
Irena Slyžytė, Jonas Meškys, 
Virginija Gallnytė ir Regina 
Galinienė.

Susirinkusius klek nuste - 
bino, pralinskmlno, o kitus ir 
sujaudino vieno žinomo tau
tiečio-KLF įgaliotinio-lalš- 
kas susirinkimui, kuriame 
buvo duota įvairių paaiški
nimų, pasiūlymų bei su
gestijų, jų tarpe buvo pa - 
siūlyta padalinti stambesnes 
aukas kai kurioms mūsų or
ganizacijoms, spaudai ir t. i.

Bet iš V-bos kasos pas
kirta tik KLFondui $300 ir 
Blessed Sacrament bažny
čiai, kuria retkarčiais, atvy
kus kun. kapelionui A. Sabui, 
naudojamės..

Linkėtina naujai Valdybai 
sėkmės savo veikloje, nes 
jau ir VASARIO 16-oji nebe
toli, o kitiems tautiečiams 
patartina prisidėti savo 
DARBAIS., le Kritika...

Graf.

Sault Ste Marie dienraštyje Irena SUzytėf iš k. 3-ji) tarpe kitų kandida
čių į miesto “Folk Arts* karalienes.

T EL. 525- 8971.

ont^ j
2680 FRONTENAC ST. — MONTREAL P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis ĮVAIRIOS °RCGOS

to

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG'D.

79 Woodfield Dri ve, Ottawa, Onr.
• PRIVATI INDUSTRINĖ IR KOMERCINE STATYBA,

darbap otllakamos sgilnlngal Ir p rl a I n am o m i • kainomis.
• Enplnarlnp & da a tgn I n g ,p at arn o vi m a s.
o IN —GROUND Swimming Pool statyk a( 10 y a or guaranty), 

TEL-(613) 225- 400 1

5 psi.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs rfuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

_ _ _ _ _ _ “TALKA”
830 Main Stree t E a s t, te I e fo n a s ( 4 16) 544 - 7 125 

L8M 1L6

Darbo valandos: pirrnad*eniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai , šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūč'O men ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokomos pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — viri $ 10,000.000

MOKAME UŽ: 

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos ... 7 „%
term, depozitus 1 rri. 8’A %
pensl |ų fondą .. . ..9%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 11 %
nekiln. turto pask. 9’/« %

a u pyk i r s k o I i n k i s

Manau,kad daugelis sutiks, 
jog 1977 m.didžiausias Įvy
kis buvo III Mokslo Ir Kultū
ros Simpoziumas. Kaip ma
tosi Iš Įvairių spaudos atsi
liepimų’, paskaitų klausėsi 
labai daug žmonių.Tikimės, 
kad jų rengėjai jas surinks;
Ir Išspausdins vienoje kny
goje: Antraip- tik ) dalis 
lietuviškosios Išeivijos 
pasidžiaugs Simpoziumo 
va Is la is. Re nglmo Ko mltetas 
atliko didelį darbą.

Pasitaikė taktiškų klaidų: 
pav., užmiršti spaudos Ir 
radio darbuotojai/gal ne vi
si/. Rašėm, skelbėm, o atė
jus parengimo metui- nė bi
lietėlio'. GI mums Ir kainuo
ja laikas, radio bangos,spau
dai nuotraukų Įdėjimas.Vist 
didžiųjų renginių komitetai 
turi pirmoj eilėj atsidėkoti' 
spaudai, radio stotim,žurna
listams už Išgarsinimus . 
Paskaitininkai dėstė reikalus 
kaip kad klasėse,kur moki
nių Išsilavinimas maždaug 
lygus. Kadangi publika buvo 
labai įvairi- buvo pageidau
tina, kad visos sritys būtų 
buvę Ir praktiškai daugiau
palllustruotos. Mes džiau
giamės savo mokslininkais 
Ir linkime, kad jie Ilgai Ir 
sėkmingai darbuotųsi, Ir kad 
daugiau būtų tokių simpoziu
mų.

Vidurio Apygarda atžymė
jo JAV LB 25 metų sukaktį 
Jaunimo Centre. Sveikino 
kon.J.Dauzvardlenė, sen. F, 
Savickas^ Ilgesnį žodį tarė, 
p.Gečys, JAV LB Krašto V- 
bos plrm-kas,kalbėjo ir kltL

Programą pravedė gabus 
studentas Ivanauskas, visu 
renginiu rūpinosi p. Laukai
čio Apygardos vadovaujama, 
valdyba. Daug jumoro sukėlė 
rašyt. Antano Gustaičio kū
rybos eilės, ne mažiau praju
kino Ir Antrojo Kaimo vai-, 
dlntojal savo trumpais gaba- 
llukals Iš gyvenimo. Kad Ir 
nenorom,programa užsitęsė 
Iki bevelk 11 vai.vakaro.To
dėl publikai nusibodo laukti 
6 j»sl. '

vakarienės ir šoklų. Dalis 
apleido salę... Žmonės nėra 
tiek kantrūs - gal pirma rei
kėtų pavakarieniauti, o po jos 
nors linksmąją dalį atlikti .

LB padarė daug didelių 
darbų / buvo Ir nuslpelnusių 
darbuotojų pagerbimas/, ta-
člau mes eiliniai prašyte 
prašėme p, Gečlo.kad Imtųsi 
Iniciatyvos sueiti į bendrą 
darbą su atskilusiais LB/R/ 
nariais. GI "Imtynės" kenkia 
mūsų prestyžul, veiklai, vi
suomenė yra skaldoma Ir 
veiklos rezultatai menkėja.
Tegul mūsų tarpe 1978 me - 
tais išnyksta nesutarimai! 
Juk viskas praeis, bet atei
tis mus kaltins neatliktus 
dėl nesutarimų darbus.. .LB 
turi rasti kelius į visokią 
veiklą Ir apimti visų lietuvių 
gyvenimą. Imkime pavyzdį 
Iš Kanados lietuvių Ir pa
skelbkime vlenlkltlems am
nestiją. Baikim pyktis.

Chicago'pasiekė ellį naujų 
knygų:Dldžlojl Illuzlja-prof. 
Juodeikos, Du Pasaullal-kun. 
J. Burkaus, Santaka-A. No
rimo, Skambantis Laikas- 
poeto F. Brelmerlo, o prieš 
Kalėdas- Vyt. Alanto Liep
kalnio Sodyba Ir kt.

Visos labai įdomios, žmo
nės neblogai perka Liepkal
nio Sodybą, kurią Išleido
Lletuvlų Agronomų Sąjunga , 
tačiau patys agronomai,ku
rie turi talentą rašyti, galėtų 
sukurti dar platesnę apžval
gą Iš mūsų ūkininkų gyveni
mo. Rašyt. V. Alantas tikro-‘ na 
vėl davė romano formą, o 
mums dar labai reikia tie - 
sloginto gyvenimo, nepri
klausomos Lietuvos žemės 
ūkio kilimo proceso aprašy
mų.

Chorai jau nebe taip stip
riai jaučiasi, nes daugelį jų 
narių pakirto amžius. Veik
liausias Vyčių Choras,kar
tas nuo karto pasirodo Dai
navos, Pirmyn chorai, o Šau
lių Rinktinės choras jau "Iš-

toronto
______________t___  _____

OJEBEC’AS IR LIETUVA
Šioje Popietėje dalyvau

jančių taut Iečių grupelė savo 
diskusijose palygina kasdien 
vis stipriau įsisiūbuojančio 
Quebec'© bėdas su mūsų pa
vergtos Lietuvos padėtimi.

Bandoma įžvelgti, ar yra 
tarp šių dviejų gan tolimų Ir 
skirtingų kraštų bent kokio 
panašumo. Jau Iš karto pa
aiškėja, kad tarp mūsų pa
vergto krašto, Ir šio krašto 
nepriklausomybės siekian
čios provincijos, velk jokios, 
lygiagrečiai einančios para
lelės visiškai nėra Ir būti 
negali.

Mūsų šalį jau daugiau 30 
metų pavergę žiaurioje, Isto
rijoje dar neglrdėtojępries - 
paudoje laiko svetimieji, ne
siskaitydami net supačlomls 
pagrindinėmis žmoniškumo 
bei humaniškumo taisyklė
mis. Tarptautiniai demokra
tiniai tautų apsisprendimo 
principai tenai pavergėjų yra 
žiauriausiu Ir rafinuotu būdu 
Išjuokti, paniekinti, sutrypti. 
Valdo taip,kaip jiems patin
ka, griežtai laikydamiesi 
vlent tik jiems ir jų užma
čioms naudingų Interesų.Ka- 
danglkrašto gyventojal-tlk - 
rieji tos šalies šeimininkai - 
visiškai neturi jokios spren
džiamosios galios, jiems 
viskas yra Įsakoma Ir dlk - 
tuojama. Todėl jie Ir neap
kenčia tokio žudančio,bruta
liai primesto rėžimo. Viso
mis įmanomomis priemonė
mis jie sutuo kovoja,prieši
nasi, rodp savo nepasitenki
nimą.

Šiuo metu ten daugiausia 
vyksta pasyvus priešinima
sis. Priespaudos atneš ėjai 
nerimsta, dar tvirčiau ir 
griežčiau bando savo jėgos 
ir smurto glėbyje viską Iš
laikyti, visus dabodami, 
griežtai prižiūrėdami, iš a- 
klų nepaleisdami.

Todėl gi Ir nėra ko stebė
tis, kad palyginus maža mū- 
sų tauta, šiose dar vis nesi
baigiančiose grumtynėse su 
daugelį kartų didesniu prie - 
šu, kaipo anais senais lai
kais taip Ir dabar paskuti
niaisiais dešimtmečiais,yra 
sudėjusi, paaukojusi perne
lyg dideles savo gyvybių au
kas.

Tuo pačiu tautai padaryta- 
Ir neapskaičiuojama žala, 
tiek jos materialinei gerovei 
tiek Ir žalojant jos charak
terį, būdą, religinius jaus
mus. Be atvangos bandoma 
nuslopinti, Iškreipti, pakeisti 
sužlugdyti kas mums sava Ir 
savita.

Iš šalies pažiūrėjus, re
gisi, kad Ir Lietuva Ir Que- 
bec'as siekia vieno ir to pa

byrėjo"-nesurastas chorve - 
dys. Parapijiniai chorai be
likę trys:Clcero šv.Antano, 
Brighton Parke, ved.F.Stro- 
llos Ir Gimimo par., ved.p . 
Lino. Visuose nesimato daug 
prieauglio. Kažin kodėl jau
nimas nesidomi, nors ypač 
F.Strolla taip gražiai mokl-

Ir puoselėja lietuvišką 
čjalnąlChlcagos Opera Ir jos 
choras vėl pavasarį stato 
naują operą Nabucco-Verdl.

Mūsų Opera veikla jau 22 
metai. Kartais ji atneša 
nuostolių, kartais pelno. Gai
la ,kad po dviejų lie
tuviškų operų turėta daug 
skolos.

Visiems chorams, Operai 
Ir Tautinių Šoklų grupėms 
tegul sekasi per šluos 1978 
metus dar stipriau pasiro
dyti’. Bal. Brazdžionis

ties tikslo, būtent, savaran
kumo Ir nepriklausomo gy
venimo. Rimčiau pažvelgus , 
galima matyti, kad jokio pa
našumo, palyginimo, ar ly
giagrečiai tuo tikslu einan
čios linijos tarp jų nėra.

Quebec’as siekia savo 
skelbiamo tikslo dėl garbės , 
fasono ar mados,kurstomas 
Ir įvairių apmokamų gaivalų 
bei revoliucionierių. Prledo- 
atrodo.kad perdaug tos lais
vės turi, visiškai nesupran
tant > jos tikrosios sąvokos .

Lietuva gi trokšta Ir sie
kia t ik ros, te Is ėtos 
jai priklausančios laisvės .

Quebec'o gyventojų niekas 
niekada neterlojo, netrėmė 
katorgon badui ir mirčiai, jų 
nekankino Ir nežudė. Niekas 
nesikėsino į jų religiją,pap
ročius, kalbą, jų įsitikinimus. 
Jie buvo Ir tebėra lygūs su 
visais šio krašto gyvento
jas I, naudojasi tomis pačio - 
mis teisėmis bei privilegijo
mis .

Jeigu jie,tie kvebeklečlal, 
visa tai turėdami dar ne
rimsta, sakosi norį būti lais
vi, nepriklausomi, tai ką gi 
bekalbėti apie mūsų brolius , 
tikroje vergijoje merdinčius?

Visa eilė pavergtųjų tautų 
su dideliu ir begaliniu Ilge
siu laukia tikrosios laisvės , 
o jų tarpe Ir mūsų mielasis 
Nemuno kraštas. Jie laukia 
bent kokių prošvaIščlų, bent 
klek šviesesnio rytojaus,kad 
Ir menkučio, tačiau tlkrojon 
laisvėn p ras įdeda nčlo take
lio.

Įdomi Ir perdaug jau rim
ta šio pokalbio tema, o ją 
diskutuojantys taipogi laiko
si rimtai, tarytum lyg kokio 
tai ypatingo tarptautinio 
teismo salėje, viską lemian
čių teisingumo žinovų aky- 
valzdoje...

UCSM LIETUVIU NAMAI
Pęreito sekmadienio Po

pietėje susirinko apie 200 
dalyvių. Matyt, šaltas oras 
turėjo įtakos,, Svečių iš to
liau be veli k nebuvo. Knygoje 1 
tepasirašė A.E. Sergantis iš 
Oakville, Ont.

Medžiotojų ir Žūklautojų 
Klubo TAURAS balius pe - 
reitą šeštadienį perėjo nuo
taikingai. Dalyvavo apie 400 
dalyvių. Svečiai buvo pavai
šinti skania briediena ir 
zuikiena. Šokiams gražiai 
grojo Kaminsko muzikantų 
grupė. Gana nuotaikinga bu
vo loterija.

Šachmatų Klubas labai pa
tenkintas C klasės pirmos 
vietos laimėjimu. Toronte 
sekmadienį, sausio 8 d..su
darė komandą B klasės tur- 
nyrul Toronte. Komandoje 
yra I. Jurcevlčlus, A.Kuz- 
marskls, M. Abromaitis, J. 
Usvaitas, J. Gallnaltls.J . 
Urbonas, J. Ranonis Ir A . 
Sabaliauskas. Komandai va
dovauja R. Vaičaitis Ir V . 
Genėtus. Klubas palaiko ry
šį su advokatu Chrulevlčlum, 
kuris dabar gyvena Ottawoje, 
bet greitai mano persikelti 
Į Torontą Ir įsijungti į LN 
Klubo veiklą. Jis yra žino
mas visos Kanados šachma
tininkas.

Klaipėdos atvadavimo mi
nėjimas praėjo nuotaikingai. 
Paskaitas skaitė apie Klai
pėdos krašto istoriją E. 
Punkris ir Klaipėdos uosto 
reikšmę L. Balsys. Po to se
kė Gintaro ir Jūrų Skautų 
šokiai, dainos ir pyragų 
vaišės.

Kooperatyvas PARAMA 
išrašė LN skaityklai lletu-

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

8% ui 1 m. term. dep.
8> Vi% už pensijų ir namų planų
6 *4% už taupymo s-tas
G3,'4>% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAl virš 19 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 (American 
.Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir 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)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

K•

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

a

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

_ _ _ * Namų — Gyvybės
Z AJ&gBAA ★ Automobilių
< * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

"V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W.( Visais kelionių reikalais

TORONTO, ONTARIO 
m«i i x *

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS D RE ŠE RIS

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

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siuntinius iki 193,4 svarų 
gryno svorio. Turime .ūĮdavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sgžinmgai ir greitai patarr.iuįame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniai*, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais ----  nuo 9 v. ryto iki 7 v.
vakaro, ieitadiemois — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

IŠTAIGA l£xJJOrtingJ ^^O. Toronto 3, Ontario Į

Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai____________ __ ________________________________ __________-Į. _.1 e*

vlų spaudos išeinančios JAV 
ir Kanadoje. LN už gražų 
mostą Paramai labai dėkingi.

Sausio 28 d. šeštadienį, 7 
vai. v. LN-se į vyles koopera - 
tyvo Parama 25-io pobūvis

Kovo mėn. 5 d. sekmadie
nį, 3 val.p.p. LN-se šau
kiamas Toronto LN organi
zacijos metinis susirinki
mas.

Ateinančią vasarą, rag - 
piūčio 5-19 dienomis, LN 
Vyrai rengia Vassagoje po

Nuotrauka IŠ NL laikraščio vakaro — spaudos stalo grupelė: iš 
dešinės: O. Indrelienė, A. Lukošius, V. Kulnys, A. Jucienė ir Jan
kai tienė.

PARAMA
IMA:

9’/i% už asm. paskolas

9!ž*% už mortgičius

betkur pasaulyje skambinti

ilsio stovyklą. Informacijų 
galima gauti raštinėje.

Pereitą savaitę nario mo
kesčius įmokėjo: Anicetas 
Zalagėnas, Andrius Stonkus, 
Vytautas Skrebūnas ir Algis 
Skrebūnas po $100. Ričardas 
Prialgauskas $50(papildė iki 
$ 100). Duoba itienė Ona $25 
( papildė iki $50) ir Janis 
Zuntsmanls $10 Įmokėjo: dr. 
Ullckas J.-$5O,Kurpls G. Ir 
Kurplenė L.po $1OO, i, Kurpia 
Viktorija Ir Kurpls A.P. po 
$ 1.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



KRONIKA-
SUKAKTYS - KILIM AS - 
PARODA - Ne mums 
vieniems I

Ktiltūrinls Montrealio lie
tuvių gyvenimas 1978-ius 
metus pradėjo reikšmingu 
projekto Įvykdymu, kuris , 
tikint gerų "bangavimų” Įta
ka- turėtų skatinti ir palai
kyti mūsų kolonijos kultūri
nį gyvenimą, kūrybingų už - 
davinių vykdymą ir jų rėmi
mą.

Sausio mėn. 12 d. vakare, 
Mont Royal Centre d Art - 
Art Center patalpose atida
ryta Lietuvių Tautodailės 
paroda, Montrealio miestui 
Įteikta dovana. Paroda vyks 
visą mėnesį, iki vasario 12.

Nors gamtos elementai 
nepasižymėjo draugiškumu, 
atvyko iškilieji s vėčiau ne - 
mažas būrys tautiečių. Ne
pabūgo pūgos ir dail. Anta - 
nas Tamošaitis, nė dail. A- 
nastazija Tamošaitienė, vos 
dieną prieš sugrįžusi iš Ve- 
necuelos. Geras būrys 
kviestųjų svečių kitataučių 
taip pat smalsiai apžiūrinė - 
jo eksponatus ir klausinėjo 
įvairių klausimų.

Montrealio Lietuvių B-ės 
pirm. Algis Kličius, pasvei
kino susirinkusius šiais žo
džiais:

Malonūs dalyviai, 
šiemet mūsų kolonijoje 
švenčiame trigubą jubiliejų: 
Sukanka 75 metai nuo pir
mųjų lietuvių atvykimo Į Ka
nadą, kurių dauguma apsigy
veno čia, Montrealyje. Taip 
pat mes minime 60 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo sukaktį ir 25 me
tus nuo Kanados Lietuvių 
Bendruomenės įkūrimo.

Paminėjimui šių jubiliejų 
,ir įamžinimui lietuvių bend
ruomenės Montrealyje, mes 
suruošėme mūsų tautodailės 
parodą ir šį vakarą Įteikia - 
me Montrealio miestui pa
saką Eglė Žalčių Karalienė 
vaizduojantį gobeleną,kurio 
projektą paruošė dail. A. Ta
mošaitis ir kurį išaudė Ge - 
nė Montviienė .

Aš labai dėkoju dail.Ta
mošaičiui ir p. Montvilienei, 
dėkoju parodos ruošėjoms ir 
ypač dėkoju p. Irenai Luko
ševičienei ir Montrealio A -

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodefiuoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)*

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal.. Tel. 767-6183

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEt KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas A Son tol. 389 - 057 J.

GUY 
RICHARD
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle

1978.1.25

Geriausias patarėjas Ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 
'Richard', kuri s jau seniai I l.tu vi am s patam ouj a. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote.

PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONŲ KNYGA 
LE BOTTIN TĖLĖPHONIOUE DE VOTRE QUARTIER INC 
YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.

3035, BOUL L'ASSOMPTION, MONTRtAL, Out HIN 2H2 Į Tfl 254-6302

kelnėms
pristatant
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Montreal
kės Kultūros Komisijai už 
taip gražiai surengtą ir pra
vesta šį Įvykį. Ačiū visiems." 

Kreipdamasis į visus ang
liškai, kiek plačiau apibūdino 
mūsų sukakčių reikšmę.

Kultūros Komisijos pir
mininkė Irena Lukoševičie
nė, ypač kurios dėka bu
vo rasti reikalingi kontaktai 
su valdžios žmonėmis šiam 
projektui įvykdyti, tarė žodį 
prancūziškai, kurio dalies 
laisvą vertimą čia dedame.

Paminėjusi trigubos su
kakties reikšmę, ji pabrė
žė, jog"mes esame laimingi, 
kad visas šias sukaktis at
žymėdami, galime įteikti 
Montrealio miestui gobeleną 
kuris vaizduoja lietuvių liau
dies pasaką. Pagrindinė 
šios pasakos Įvykių išvada 
yra- likti ištikimiems sa - 
vo Įsipareigojimams. Mes 
ir šiandien,įsikūrę Montre • 
alio mieste, kuris yra šil - 
tas Ir neatmetantis, tikime , 
kad lietuviai ta ištikimybe 
pasižymi".

Pristačiusi gobeleno ait 
torių ir jo išpildytoją, I. Lu - 
koševičienė apibūdino Ir 
dail. A. ir A. Tamošaičių 
reikšmę,palaikant tautodai
lės meną ir stilių išeivijoje.

Pasidžiaugusi ir padėko
jusi Montrealio Miestui už 
šio projekto rėmimą ir pa - 
galbą, padėkojo Montrealio 
LB-ės Kultūros Komisijai 
ir visoms prisidėjusioms , 
prlsldėjustems eksponatais.

Įteikimo ceremonijas pra
vedė Sporto ir Užsiėmimų 
planavimo atstovas Mr. Pa
rent. Kilimą priėmė Miesto 
Savivaldybės atstovas Mr. 
Lorange. Jis tarė labai šil
tą padėkos žodį. Asmeniškai 
po to besikalbant, jis buvo 
nustebintas eksponatų gausa 
ir skoningumu, bei gražiai 
atliktais darbais.

Imigracijos min. Jacques 
Couture savo žodyje už - 
tikrino, kad kultūrinis ver - 
tyblų pasikeitimas visiems 
atneša naudos Ir pasidžiau
gė , kad lietuvių grupė šia 
paroda ir dovana tai padarė.

Kilimas turi šalia ir spe - 
dalią įteikimo lentelę su iš
graviruotu tekstu.

Su šviesomis ir kamero
mis darbavosi prancūzų 
televizijos kameros bei fo-

N uotrauka Pr. Montvila s

tografai Iš miesto laikraš
čių,ir privatūs.

Šalia kilimo yra padėtas 
pasakos tekstas anglų ir 
prancūzų kalbomis, taip pat 
programa, kurios tūkstan
čius egzempliorių, elegan
tiškai atspausdintų , parūpi
no Miestas. Tekstus paruo
šė B. Nagienė, vertimams 
talkininkavo Rytis Bulota ir 
Vilija Bulotienė.

Grynai Lietuvių Tauto
dailės paroda pavadinti ši 
projektą būtų netikslu, nes 
nemaža dalis eksponatų yra 
atlikti tautodailės inspiruoti 
ir nuo gryno tautodailės sti- 
stiliaus nutolę. Tačiau pil - 
nal pakanka darbų, kurie at
stovauja ir gryną stilių.

Dauguma eksponatų suda - 
ro Vaivorykštės moterų dar
bai, kurių vis naujų atsiran
da. Šalia to, gauta visa eilė 
eksponatų ir iš nepriklau
sančių Vaivorykštei asmenų.

Trijuose kambariuose 
paskirstyti audiniai, juostos.

NORAI GUDIENEI, jos tėveliui 

Lietuvoje mirus, reiškiame 

gilią užuojautą —
M.T. Zavesku 
š eima

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

Sausio 11 d. staigiai mirus PRANUI RUDINSKUI, 
reiškiame gilią užuojautą jo Žmonai Godubertai, sūnum s 
Algiui ir Rimui.

Labai gaila netekus brangaus brolio, o Montrealio 
Lietuviams gero ir nenuilstamo veikėjo.

Brolis Valerijonas Rudinskas ir šeima 
( žmona Koste, duktė L eoną, sūnus V ietor)

Visuomenės veikėjui, buv. bendradarbiui 
A t A PRANUI RUDINSKUI 

mirus, jo šeimai bei artimiesiems, reiškiame 
gilia užuojautą ir drauge liūdime -

Don. ir Marg. Baltrukonis

PRANUI RUDINSKUI netikėtai mirus, 
Žmoną Godą, dukterį KŪtą, sūnus Algį ir Rimą 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame - 

D.J. Daniai ir 
B. K. Vilčinskai

Lietuvių Kredito Unijos vedėjui 
PRANUI RUDINSKUI 

mirus, giliai užjaučiame žmonąGodą, dukrų 
Rūta, sūnūs Al gi, Rima ir artimuosius — 

Birutė, Henrikas,G intaras 
N a g i a i

kllimai-gobelenal ir medžio 
darbai.

Suvežti eksponatus padėjo 
( tikrai per aukas ir pasi
šventimą ne vaivorykštinin- 
kas, pūgai siaučiant ir slys
tant) Kostas Toliušis.

Sutvarkyti ir sukabinti 
eksponatus, nors ir Centro 
tarnautojui padedant,, užtru
ko dvi dienas. Tai atliko 
daugumoje Kultūros Komisi
jos narės: D. Gruodienė, M. 
Jonynienė, Ir. Lukoševičie - 
nė, K. Bendžiūtė- Makaus
kienė, B. Nagienė, D. Staške- 
vičienė.

Atsilankę- nenusivilsite . 
Senasis Parodų namas yra 
jaukus, romantiškoje aplln - 
koje ant kalno, kitoje pusėje 
Beaver Lake. Galima pa
slidinėti, pasivalkščlori, res
torane atsigaivinti.

O paskui-atžingsniuoti iki 
Parodų namo. Koridoriuje 
jus pasitiks trys milžiniš
ki antsiuvai ir mūsų Himno 
žodžiai drobėje. ei .

Tauriam lietuviui PRANUI RUDIN 5K UI 
negrįžtamai iškeliavus, skausmo valandoje 
žmoną. Šeimą, gimines ir Montrealio 
lietuvių bendruomenę nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Juzė ir Pranas bimelaiciai

MYKOLUI RUTKAUSKUI mirus, 
gilią užuojautą reiŠkiame žmonai Genovaitei, 
broliui Viktorui ir jų Šeimoms -

J. ir D.MozūraiČiai,
J. ir S. Skučai

MYKOLUI RUTKAUSKUI mirus, 
jo šeimą ir brolį Viktorą Rutkausko 
su Šeima širdingiausiai užjaučiame —

Leonas.ir Olga Gureckai 
su šeima

Mielam prieteliui MYKOLUI RUTKAUSKUI 
mirus, jo žmoną ir vaikus, brolį Viktorą su 
Seimą nuoširdžiai užjaučiame -

P. ir M. Rulonai su 
Šeima

ir atsiimant
SKAMBĖKIT - 365-7146 

NETTOYEURS CLEANERS 
’.-766 j _A CENTRALE 

495-90e AVĖ 
coin / corner Beyns 365-1143 
29 55 Al lard Street, Ville Emard

7 6 6-2667.
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NL REIKALAI
NETIKĖTOS REDAKTORIŲ 
MIRTYS

Romas Maziliauskas — 
pakeliui į redakciją.

eilės mirusiųjų, prisijungė 
ir du buvę NL laikraščio re
daktoriai. Praeitą savaitę 
palaidojus Praną Rudinską- 
1948-49 m. redaktorlų-pas- 
klido Ir vėl netikėta žinia, 
kad mirė Romas Maziliaus
kas- 1970-72 m. NL redak
torius.

Abu mirė ne dėl senatvės.
Pr. Rudins kas buvo gimęs 
1911 m., o R. Maziliauskas 
1926 m. ir dar planavo gra — 
žią gyvenimo ateitį.

R. Maziliauskas paliko 
žmoną Iloną Gražytę, motiną 
Vokietijoje ir tėvą Kalifor
nijoje. Jiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

sawsky 45 m.amžiaus ir se
selė Teresėlė Peč kaitytė 83 
m. amžiaus. Praeitos savai
tės pabaigoje palaidota Stasė 
Girdžienė 66 m.amžiaus, ku
ri paliko vyrą rašytoją Praną 
Girdžių Ir 2 sūnus bei kitus 
artimuosius.

VISUOTINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

KLK Moterų D-jos Mont- 
reallo sk.Valdyba šaukia vi
suotinį narių susirinkimą 
vasario 5 d leną, tuojau po 11

vai. pamaldų,Seselių patal
pose. Visos narės prašomos 
skaitlingai dalyvauti, nes šio 
sus trinkimo metu bus savats- 
toml svarbūs veiklos klau
simai. Be to, bus Seselės 
OIIvetos paskaita Ir kavutė.

Į draugiją įs (rašė dar dvi 
naujos narės-Sofija Skučle- 
nė ir Elena Valiulienė.
• Šį šeštadienį Aušros Var
tų salėje įvyks Žvejotojų — 
Medžiotojų sezono uždarymo 
balius. Programoje dalyvaus 
pirmą kartą Montrealyje to-

rontletės — Dainos Grupė 
Volungė. Rengėjai "Nidos" 
klubas kviečia visus atsilan
kyti Ir praleisti vakarą su 
žvejais Ir medžiotojais.

‘•TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ,' 
SPAUDOS BALIUS
Vasario mėn. 4 d., šeš

tadienį Anapilio salėje įvyks 
"TŽ"laikraščio spaudos ba
lius. Būtų gražu, kad ir iš 
Montrealio lietuviai nuvyktų, 
nes kaip malonu kai pas mus 
atvyksta torontiečiai.

STEBĖTINA KNYGA

Mano Laimės ir Nelaimės — 
Lietuvoje ir Amerikoje - gy
venimo eilerašČio biografija. ;

K reipkitės: 
Juozas R atkus, 

30 I Ocean Drive, 
Miami Beach, Apt. 504 
Florida, 33139 USA.

Kaina $4.00.

IEŠKOMAS Leonas GAIŽUTIS, 
sDnus Adolfo. Atsiliepti Juozui 
Sabaliauskui, s. Silvestro, gyv. 
Lietuvos TSR, 233000 Kaunas;
— 21-0 Liepos g-v ė N r. 36 bu t 3.

Šiais metais šis pirmasis' leidėjai,redakcija ir
mėnuo yra labai liūdnas lie- tarnautojai
tuviams Montrealyje. Prie

4 'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’ naujom skaitytojui i 
| tik ųf $ 7.00 metami l į

j Prašome iškirpti ir prisiųsti I
į su virš nurodytu--------------------------------------------------------

prenumeratos C Pavardė ir vardas) /
į mokesčiu.     i

(Tikslus adresas)

LIETUVIAMS NESĖKMINGA 
METŲ PRADŽIA

Kaikurie skaičiuotojai net 
iki dešimties mirusių lietu
vių suskaičiuoja Montrealyje, 
jau šiais metais. Tikėkime, 
kad toliau taip sparčiai skai - 
čius nekils. Bet šitas skaičius

ypač buvus šaltam ir blogam 
orui, nevisi pajėgė aplankyti 
mirusius laidotuvių namuose 
ir laidotuvių dienose palydėti 
į kapus. Kaikas apie kaiku- 
rlas mirtis sužinojo tik po 
laidotuvių.

Šią savaitę palaidota: Juo
zas Mačionis 73 m. amžiaus,

Buvę montrealieČiai Algis ir V ida J augeli ai (gin tari e Šiai), po sutuok
tuvių, praėjusioje vasaroje, fjyvena Calgary, Alta, Švenčių metu lankė
si Montrealyj e ir svečiavosi pas tėvus — 7. it k auskus ir J augelius.

Foto: Tony L aurinaitis.

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8 Tel. 532-3400

Nemokama vis* nori* gyvybės drauda pagal santeup* dydj iki $2,000, 
asmenini* paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čeki* ir sqskait* patarnavimas. • Mūs* tikslas — ne 

. PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 13 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 814%

.... , _ = pensijų ir namų s-taš
Antradieniais i0-3 =

9%
= taupomąsias s-tas 7%

Trečiadieniais uždaryta = depozitų-žekių s-tas
Ketvirtadieniais 10-8 = 
d j- • • m a = DUODA PASKOLAS:Penktadieniais 10-8 =

6%

E asmenines 9’4%
Šeštadieniais 9 - 1 = nekiln. turto 914%
Sekmadieniais 9.30 - 1 = investacines 

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

10%

minusių montrealiečiams yra Romas Maziliauskas 52 m. 
per skaudus ir per didelis.O amžiaus, Konstantinas Kro-

ĮSI Dfi MĖTI N AS IŠRADIMAS

I Geriausias Amerikoj Ir Europol "JIB Hoorpftoge-Lofton" preparatas sutaiko 
ptewfc* slinkimo, naikino plslskones, palaBna atota|tase, plauk* skMmg, 
stiprina plauk* takoto, padeda atgauti notaro** plauk* spohr*. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pilki 100%. |raiytl vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių *6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catheriue Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235. namų 488 - 8528
■ I ' IS—

OR. V. G1R10nIEN£ 
Dantų gydytoja

5330 L'Ai»o*ptioh Buvo.

Montreal.
Til. 265-3536

* ,ui min.

NAMAI-APARTMENT Al- 
ŽEMČ-PASKOLOS

..... D.N. BALTRUKONIS
OTO M.L.S.
sistcma S*11“1 Realties Inc.

445 Jean Talon W, Suite 3O5,Mtl.
Tel: 273-9181-2-3. Rt:s.737-O84J

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1978
SEPTYNIOS DIENOS VILNIUJE

Gegužės -May 18 Ir 25 dienomis 
išvykimo Birželio-June 15 diena

Liepos-July 6 diena^
datos: Rugpjūčio-August 3diena

Rugsėjo-September 7 Ir 14 dienomis.
| 4 dienu su visu išlaikymu ir aprodymu

- VILNĮ AUS, - MINSKO - MASKVOS -
Kaina: nuo S 1.199.00
(laukiama patvirtinimo)

TAIPGI, MES PARUOŠI AME REIKALINGUS DOKUMENTUS
AT6IKVIESTI VIZITUI JŪSU GIMINES IŠ LIETUVOS Į Šj 
KRAŠTA - KANADA.

' A
LEONAS GUREOCAS 

Seles Manager 
(Lietuvis atstovas)

DR. A. O. JAUGEL1ENČ 
Dantų gydytoja

— o — 
1410 GUY STREET 

SUITE 11 - 12 
MONTREAL P Q-

Tel. 932- 6662, nom* 73? - 968 I.

NUSKRISTI I MIAMI SU SUGŪŽIMU - tiktai $109.00 
Rašyti angliškai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 St. Lawrence Blvd.,
Montreal, P.Q. H2W 1Y7

( l'ladimir U rb anc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662 

(Quebec Licence)

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖJIMAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI. 

IR SU IŠIMTIMI JUMS. 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE ! ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Ma negęsta 

LEO GUREKAS_________

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

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

PHARMACIENS PHARMACISTS|

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojanti s pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, b*, kl

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,BJL, B.c.L
168 Notre Dame Street E.jfuite 205.

Tel: 866 2063; 866 2064

8 psl.

PETRAS A D A M O N I S
C. I. B.

GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE e GYVYBE

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

Tel: Bus. 482-3460.
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investacijos J.A.V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
tel.727-3120 Namų 376-3761

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K ELI 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

mat Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

lAt «he eno of Sherbrooke S»>eet WiU)____ -

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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