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SAVAITINIU [VYKIU 
APŽVALGA

SVEIKINAME DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 

DALYVIUS
NAUJAS FINANSŲ 
MINISTERS

Vietoje pasitraukusio John 
Turner pakviestas finansų 
mlnlsterlu Donald Mcdonald 
iki šiol ėjęs Energijos re
sursų ir anksčiau krašto ap
saugos ministerių pareigas. 
Mcdonald skaitomas vienu 
Iš pagrindinių asmenų šia
me P.E. Trudeau kabinete. 
Jo kvalifikacijos atitinka 
šiuo metu gana sunkioms fi
nansų ministerlo pareigoms.

Taip pat padaryti ir kiti, 
ne tiek žymūs pakeitimai 
mln 1st erių kabinete.

PAŠTO MOKESČIO 
PAKĖLIMAS IR 
NAUJI PATVARKYMAI

Kanados Pašto mlnlsteris 
Bryce Mackasey šiuo metu 
veda minčių pasidalinimą su 
paštuose dirbančiųjų unijo
mis. Unijos baugina genera
liniu streiku o mln. Mac
kasey net atsisakymu pašto 
patarnavimo ir t. t. Bet iš 
pašto ministerijos jau vyks
ta nauji patvarkymai efek- 
tlngesnlam pašto pristaty
mui. Pagal naujus nuosta
tus, nebus perkrauti centri
niai paštai kaip buvo iki da
bar. Ypač laikraščių paskirs
tymas vyks iš žemesnės ei
lės paštų ir jie negulės ne- 
išsklrstytl ir net apkrauti 
vėlesnėmis laidomis. Jau ir 
dabar jaučiasi naujo per
tvarkymo žymės, ypač Mont

B. Mackasey

D. Macdonald

realyje, kuriame buvo pats 
blogiausias laikraščių pri
statymas.

Taipgi vyksta ir nemalo
nūs pertvarkymai - pašto 
kalnų pakėlūpas. Nauji pąš- 
to mokesčio pakėlimai bus 
nuo sekančiųjų naujų metų, 
pašto ženklų pavidale už pa
tarnavimus ir laiškus. O jau 
nuo š. m. spalio mėn. 1 d. 
bus pakeltas laikraščių per
siuntimas į JAV - bes net 
dvigubai.

ISPANIJOS DIKTATŪRAI 
PASIPRIEŠINIMO 
ŽYMĖS

Penki teroristai buvo nu
teisti mirties bausme. Ne
laimingu sutapimu dvi nėš
čios moterys. Toks spren
dimas sukėlė didelį pasipik
tinimą ispanų Šiaurinėje 
Baskų srityje.Šis nepasiten
kinimas išsiplėtė po visą Is
paniją. Eilė Europos valsty
bių protesto ženklan atšaukė 
savo ambasadorius. Ispani
jos vyriausybė atsimokėjo 
tuo pačiu. Franco 82 m. am
žiaus turi pasirinkti kitokį 
sprendimą. Jo diktatūrai 
lieka dvi galimybės : per
versmas, arba riaušės, ku
rių atrodo nebus galima iš
vengti.

IRANAS KELIA ALYVOS 
KAINAS

Keturias dienas truko 
triukšmingi debatai dėl aly
vos kalnų Vienoje. Dalyvavo 
trylika alyvą eksportuojan
čių kraštų. Kai kurte dele
gatai, ypač Irano, norėjo 
35 % pakėl Imo. Saudi Ara
bijos alyvos ministerls Ja- 
manl siūlė tęsti dabartinį 
kalnų užšaldymą ir bandė 
iškovoti 5 % kalnų pakėlimą 
vėlesniam laikui. Susitarta 
pakelti 1O % dabar Iranul 
neatleldžlant spaudimo. Ap
skaičiuojama, kad eksploa
tuojantys kraštai už alyvą 
gaus lObll.dolerių metų lai
kotarpyje.

Pramatoma, kad Kanados 
vartotojams didelio kalnų 
skirtumo nebus, nes valdžia 
numačiusi alyvos Importo 
subsidijas.

ŠVIETIMO
REIKALAI

Buvęs Švietimo mlniste- 
rls J. Shoguette, atslstaty- 
damas pasakė, kad Bill 22 
yra tiks neaiškus, kad jis 
nerado išeities išspręsti 
Jerome L.E. Royer mokyk
los problemų ir pasilikti to 
įstatymo ribose. Naujasis 
Ouebe'o Švietimo ministe
rls Raymond Garneau perė
mė pareigas ir ieško geres
nio sprendimo.

Premjeras R. BourassĄ 
prisipažino per televiziją, 
kad neįmanoma buvo sukurti 
aiškų įstatymą labai kom
plikuotai situacijai.

Jis tvirtino, kad anglų mo
kyklos tik anglų kilmės vai
kams sukeltų nemažiau pro
blemų. Jis taip pat pabrėžė, 
kad dabartinis įstatymas 
prilaikė kelis tūkstančius 
vaikų nuo perėjimo iš pran
cūzų į anglų mokyklas.

Vieno dalyko premjeras 
nepastebėjo, gal neturėda
mas gana kontaktų su mo
kyklų mokytojais ir tėvais - 
kad žemesnis mokymo stan
dartas, daugelyje atvejų pa
krikusi disciplina eilinėse 
elementarinėse prancūzų 
mokyklose, nusprendė dau
gelio tėvų pasirinkimą leisti 
vaikus į anglų mokyklas.

PORTUGALIJOS 
KOALICINĖ 
VYRIAUSYBĖ

Mlnlsteris pirminin
kas Jose Plnchelro de Aze
vedo dėjo pastangas sudary
ti koalicinę vyriausybę. Nau
ją kabinetą sudarė Iš 15 as
menų - trijų partijų : socia
listų, liaudininkų demokra
tų, komunistų Ir karininkų. 
Komunistų partijai atiteko 
tik viena viešųjų darbų mi
nisterija. Suprantama, kad 
komunistų partija mėgins iš 
vidaus veikti, kelti darbi
ninkų streikus Ir bendrai, 
kaip jie patys sako, veikti 
prieš dešiniuosius elemen
tus, neleidžiant jiems pilnai 
įsiviešpatauti.

Jei būtų tik toks tikslas, 
tai būtų natūrali veikla kraš
to žmonių Interesų bei nuo
monių patenkinimui. Bet 
ateitis parodys ar nebus tie 
patys tikslai kaip Ir anks
čiau, kai komunistų partija 
savo veiklą taikė į komunis
tų Internacionalo tikslus. I°se Pincheiro de Azevedo

PIRMASIS KANADOS LIETUVIŲ DAINŲ IR TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTES ORGANIZACINIS KOMITETAS, 
Iš kaires sėdi' E. Kudabienė — menines programos vedėja, K. .M ii e ris — dainų ir šokių koordipatorius, L. 
Skripkutė — pirmininkė, msgr. /. Tadarauskas — religine s dalits tvarkytojas, G, Breichmaniene — lokių v«- 
dovė, muz. V. V erikaitis — dainų šventės vadovas, H eilėje: A. J uo zapavičius — i Ždininkas-padėję jas, V, 
Stone viči enė — anglų kalbai sekre torius, E. Norkiene — ryšių su kar.adicdtiais vadovė. K, Miksys — banketo 
vadovas, M. [tfasienė — ryšiu su anglų spauda vadom* L. Verbickaitė — pranešėja, K. Baronas — sekretore■ 
rius, III eilėje: V. Zubas — leidinio redaktorius, O. Staniulis — iid.,.A.Patamsis—ll vicepirm., J. 'flei- 
nys —narys, P. Kanopa — banketo vad. pad. ir dr. V. Kvedieras — / vicepirmininkas. Nuotrauka V.NeniuSb

BENDRUOMENYBĖS
KLE KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAS:

Pranešame, kad IX KLB 
Krašto Tarybos Antroji Se
sija yra šaukiama š.m. spa
lio mėn. 11d. šeštadienį, 
Aušros Vartų parapijos pa
talpose, 58 Dundurn St. N., 
Hamilton, Ont. Registracija 
prasideda 9 vai. ryto. Sesi
jos darbo posėdis prasideda :
1O vai. ryto.

Sesijai numatyta sekanti 
darbotvarkė:
1. Atidarymas: 
a/ Lietuvos Himnas 
b/ Invokaclja- prel.J.Tada- 

rauskas
c/ Prezidiumo 'sudarymas

Paskutiniuose krašto rinki
muose ji buvo surinkusi vos 
12 % balsų - socialistų par
tija 38 % ir demokratų par
tija 28 %. Tad pagal šį nau
jąjį mlnisterių kabinetą 
Portugalijos vyriausybė nė
ra komunistinė.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

e/ Mandatų ir rezoliucijų 
komisijų sudarymas

f/ Svečių prlstatymas-svel- 
klnlmal

g/ Darbotvarkės priėmimas 
h/ Praeitos sės i jos protoko

lo priėmimas
2/ Pranešimai
a/ Krašto V-bos Pirmininko 

ir Baltų Federacijos Pir
mininko

b/ Krašto V-bos Iždininko 
c/ Kultūros Komisijos Pir

mininkės
d/ Švietimo Komisijos Pir

mininkės
e/ Jaunimo Sekcijos Pirmi

ninko
f/ Šalpos Fondo Pirmininko 
g/ Visuomeninių Reikalų

Sekcijos Pirmininko 
h/ Garbės Teismo Pirminin

ko
1/ Kanados Liet. Fondo Ta

rybos Pirmininko
j/ Tautos Fondo Atstovybės 

Kanadoje Pirmininko
k/ Mandatų Komisijos
1/ Revizijos Komisijos

Diskusijos dėl pranešimų 
eilės tvarka
Apylinkių pirmininkų pra
nešimai/nellg. 5-6 mln. / 
Diskusijos dėl Apylinkių 
pirmininkų pranešimų 
1977 m. Kanados Lietuvių 
Dienos numatymas 
Sąmatos 1975-76 metams 
priėmimas
S Impoz ium as -L lėtu vi ško j l 
Išeivija 21 -o šimtmečio 
Išvakarėse .
Sumanymai Ir pasiūlymai 

lo. Rezoliucijų priėmimas 
H. Sesijos uždarymas

Taipgi 2 v.p.p. numatytas 
Specialus Posėdis dėl ;KLB 
Statuto pakeitimo,kad 5 Ka
nados Lietuvių Jaunimo Są - 
jungos parinkti atstovai įeitų 
į KLB Krašto Tarybą pilna
teisiais nariais.

Maloniai prašome Apylin
kių Pirmininkų raštiškus 
pranešimus apie apylinkės 
veiklą pasiųsti Krašto V-bal 
iki rugsėjo 25 dienos. Raš
tiški pranešimai gali būti Ir 
Ilgesni, tačiau pranešimai 
žodžiu sesijos metu negali 
būti Ilgesni kaip 5-6 mln., o 
gal Ir trumpesni, kuriuose 
pasisakoma trumpai apie a- 
teltles planus Ir ypatingesnes 
kolonijos problemas.

Devintosios KLB Krašto 
Tarybos Antrosios Sesijos 
Suvažiavimo programa ‘bus 
tokia:

Šeštadienį, spalto 11 d.:
9:oo-lO:oo Registracija 

lO:oo- l:oo Sesijos atida
rymas Ir posėdis

l:oo- 2:oo 
2:oo- 7:oo
Reikalui 

dienotvarkė gali būti užtęsta 
Ir nukelta į sekmadienio ry-

Pietūs
Posėdis 

esant, sesijos

Praeitos Sesijos protoko
las siunčiamas Ir jis nebus 
skaitomas sesijos metu.

Iki malonaus pasimatymo 
Krašto Tarybos suvažiavime 
Hamiltone, š.m. spalio 11 
dieną ’.

KLB Krašto Valdyba

REMKIME LIETUVIŠKĄ 

SPAUDA I 
C

NL Bendrovės Valdyba yra nutarusi 
lalkraltj. siuntinėti tik už $5.00 plr.

naujiems skaitytojams.
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I i 1.1 etuvos i šiai srinimą l. i ištikimybę Kanadai' 
Pour la liberation de la l.i luani e! l.oyautt an Canada! 
bor liberation of l.i thuania! For loyalty to Canada!
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SPALIO DEVINTOJI

PANORAMA
IŠ 25- LITUANISTINIU. KURSU KLAUSYTOJŲ 
LIETUVOJE- KELETAS PASISAKYMŲ "G. K."

Ši diena kiekvieną susi
pratusi lietuvį liūdnai nutei
kia ir tokiu pat liūdesiu ve
da į gilesnę praeiti, kuri 
mūsų pietinio kaimyno išti
sai nužymėta klastingais 
taškais, per kuriuos lietu
vių garbinga ir galinga tau
ta susilaukė tokio balsaus 
pažeminimo, paniekinimo, 
kančių Ir užsimojimo galu
tinai ją sunaikinti - Išbrauk
ti Iš žemėlapio ir iš istori
jos.

Nekartosime šios istori
jos, nes trumpam atsIšauk i- 
mėly ji neįmanoma sutal
pinti, nors Ir galvojame, 
kad ji turėtų būt dažnai kar
tojama Ir primenama Ir sa
vo žmonėm Ir tam pačiam 
klastingajam kaimynu i ir vi
sam pasauliui, kad pamatytų 
savus klystkelius, dėl kurių 
patys kenčia ir kentės kol 
neatitaisys padarytų skriau
dų. O šilo darbo turėtų Im
tis lietuviai istorikai, kurių, 
ačiū sutvėrėjui, dabar turi
me pakankamą būrį.

Šiuo metu bandoma įsi
kalbėti, kad reikia užmirš
ti praeitį ir jungti jėgas 
prieš bendrą priešą. Toks 
dėsnis teorijoje geras. Jis 
būtų geras ir praktikoje, jei 
lietuvių pietinis kaimynas 
bent apgailestautų už pada
rytas lietuviams žaizdas ir 
savo užmačių ant visados 
atsižadėtų ir tokį pažadą 
praktiškai vykdytų. Deja to 
iš jo nematyti. Jis tik lie
tuvius įkalbinėja užmiršt, 
kad juos migdytų ir jie galė
tų netrukdomi tęsti savo 
prigimtą klastą.

Tik pažiūrėkim :
a/1973 m. Vasario 16 pro

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

ga kongresmanas Robert J. 
Hubert įnešė į Amerikos 
Kongresą rezoliuciją / re
cord /, kad Lietuvą buvo iš
laisvinęs Lenkijos marša
las J. Pilsudckis. Jis / Hu
bert / tokias žinias gavęs iš 
enciklopedijos.

b/ Tadeusz Nowakowski 
1966 m. Miunchene išleido 
vokiečių kalboje knygą apie 
Radvilus, kurioje sakoma, 
kad Lietuva kaip nepriklau
soma valstybė niekuomet ne
egzistavo. Gediminas buvęs 
lenkų legendarinis princas, 
toks pat buvęs Vytenis ir 
kiti. Ta pati knyga 1974 m. 
išleista anglų kalboje ir 
plačiai platinama angliškai 
kalbančiame pasaulyje.

c/ Filmas " Krzyžacy 
/ Kryžiuočiai / pagamintas 
po antro pasaulinio karo Ir 
vežiojamas po visą pasaulį, 
kuriame lietuviai vadinami 
tik " žmuidzlnl " atseit že
maičiai ir jie pavaizduoti 
tik kaip urviniai žmonės.

d/ Visi istorijoj žinomi 
žymieji lietuviai lenkų pa
sisavinti.

e/ Išeivijos lenkuose lei
džiami žemėlapiai tiek mo
kykloms tiek Ir visuomenei 
pažymėta Vilniaus kraštas 
Lenkijos ribose. Jų jaunoji 
karta tokiam pat tikslui pa
ruošiama. Panašių reiškinių 
būt galima priskaityt daugy
bę.

Kai lietuviai tyli, tai vi
siems lenkų melams pasau
lis tiki. Tuo labiau, kad pa
tys lietuviai ne tik tiki, bet 
dar jų idėjas priima. Kana
doje jau buvo pavyzdys, kur 
viena lietuvių kolonija ka

nadiečiams pasireklamavo 
kad Lietuvos sostinė ne Vil
nius, bet Kaunas. Neužmirš
tama net per paskaitas pri
minti, kad VUnlus prie Lie
tuvos prijungtas Ir to klau
simo nebėra. Esąs tik Lie
tuvos klausimas. Tokia pat 
glesmėlė Ir rusų leidžiamo 
lietuvių kalboje ” Gimtojo 
Krašto ”. Jei tik užsienyje 
paminima,kad nuo Lietuvos 
atskirtos Lietuvos žemės, 
” G. K. " tuoj clptell, kad 
užsienio Imperialistai kėsi
nasi į svetimas žemes. Esą 
Vilnius su so sritimis Iš
spręstas teisingai Ir amži
nai. Betgi reiktų atsimint, 
kad prie-okupuotos Lietuvos 
prijungtas Vilnius tik su 
mažu pakraštėliu, o didžiau
si žemių plotai Išdalinti len
kams Ir gudams. Aišku to 
klausimo nėra kol rusai val
do dalį Europos, bet kai Eu
ropa Iš rusų jungo vaduos is, 
Vilnius su jo sritimis tuo 
pačiu ir visa Lietuva atsi
ras dar blogesnėj padėtyj 
negu 1920 metais. Dabar 
sėjamos sėklos bus lenkų 
uoliai daiginamos. Taigi, 
išeis, kad lietuviai siekia 
ne laisvės, bet tik okupaci
nės pakaltos. Lietuviams 
nereiktų nei klek nepasidal- 
rlus į šalis, perdaug įsibė
gėti viena kryptimi.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga, stovėdama pietinių 
Lietuvos žemių sargyboje ir 
yra įsipareigojusi visiems 
išeivijos lietuviams šį pa
vojų prim int i. Sąjungos esmė 
yra ne vietovinlo klubo, kaip 
kas bando primesti, bet įro
dymas, kad pietinio kaimyno 
pretenduojamos sritys jiems 
nepriklauso, nes mes lietu
viai esame tų sričių tikrieji 
šeimininkai ir jos Lietuvai 
priklauso. Vilniaus kraštu 
laikome ne patį Vilniaus 
miestą, bet visą po pirmo 
pasauli no karo lenkų oku - 
puotą Lietuvos kraštą, t. y 
nuo Turmonto Iki Vištyčio. 
Todėl ir visi tų sričių lie
tuviai natūraliai priklauso 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungalkalp rezistenciniam 
sąjūdžiui. Tik visiems reik
tų pasidaryti aktyviais, tai 
didesnio vieneto ir balsas 
būtų didesnis. " Sąjunga lik
viduos is tada, kai visos lie
tuviškos sritys susijungs į 
vieną valstybę Ir Gedimino 
kalne suplevėsuos Lietuvos 
trispalvė ” / Teisininko A. 
Juknevičiaus žodžiai /.

VKLS-gos Kanados Krašto 
V aldyb a

KORESPONDENTAMS: 
MINDAUGAS BIELSKUS. korrtęr-

vatoziįoi dudentu (JAV, Čikaga):

Norėliau padėkoti Univer,italui 
ir visiems, prisidėjusiam, prie iių 
kursų.

Kai keliavau po Europą. susitik
davau su įvairių tautybių žmonėmis. 
Sakydavau jiems, kad mano tauiy- 
be lietuviška Mano pasas ameri
kietiškas. ir jie klausdavo: kaip tu 
gali būti lietuvis? Amerikiečių tar
pe, nors jie labai mėgsta sakyti, 
kad aš toks ir toks, praktiškai nėra 
nei škotų, nei prancūzų, nei olan
dų, bet tik amerikiečiai.

Šitie kursai duoda progą realiau 
susipažinti su Lietuva ir gal šiek 
tiek paaiškinti, ar aš iš tikrųjų esu 
lietuvis Gal lietuvis, o gal ameri
kietis?. . Nežinau. Po kiek laiko gal 
dar kartg atvažiuosiu ir, gal būt. 
galutinai sužinosiu.

VYTAUTAS KRUČAS, vidurinės 
mokyklos mokytojas it Kanados:

— Susitikime su „Gimtojo kraš
to“ darbuotojais esate pasakęs: 
„Visa Lietuva man patinka." Gal 
plačiau pasidalintumėte jspūdžiaisl

— Lietuvoje aš antrą kartę — 
prieš dvejus metus lankiausi kaip 
turistas. Tada pabuvojau Vilniuje, 
Trakuose, Kaune. Tą dieną, kai bu
vome Kaune, įsimylėjau M. K. Čiur
lionį. Nežinojau jo iki tol. Fantazija 
sudomino. Čiurlionis man atstojo 
viską.

Nuo lo laiko galvojau atvykti ir 
plačiau susipažinti su Lietuva. Grį
žęs į Kanadą, skaičiau apie ją, tė
vai pasakojo. Lituanistiniai kursai ir 
buvo proga apsilankyti.

Kiek mačiau Lietuvos — buvo 
įdomu. Aš esu iš šiaurinės Kanados. 
Medžioti mėgstu, žuvauti. Mėgstu 
stebėti gamtą. Be to, esu dirbęs 
miške. Tai, kaip jūs vertinai ini Šką, 
man patinka.

Lietuvoje daug gražumo. Ir ang
lų kalba negalėčiau paaiškinti to 
širdyje esančio jausmo. Kanada — 
mano pirmas kraštas, Lietuva — 
antrasis. Mes labai daug čia ma
tėm, vertinam. Daug gerų įspūdžių 
turiu. Be to, geriau išmokau kalbą.

— Atrodytų, kad kursai pateisi
no Jūsų viltis!

— Daug jie davė man. Pastebė
jau, kiek daug aš nemoku. Dabar 
žinosiu, ko mokytis, kad galėčiau 
susikalbėti su tėvais, pažįstamais.

Klausėmės įvairių paskaitų — 
apie Lietuvos gamtą, jos apsaugą, 
paminklus, Lietuvos ekonomiką, 
geografiją, istoriją. Buvo pratybų.

Palietėm viską. Aš dabar supran
tu, kas čia vyksta, kas yra Lietuva. 
Sugrįšiu — bus lengviau kalbėti 
apie ją.

Manau, ir tėvai pastebės, kad 
lietuviškai geriau kalbu. Žinoma, iki 
gero žinojimo dar ilgas kelias. 
Stengsiuosi pagilinti čia įsigytas ži
nias.

— Kiek naudos Jums davė ke- 
lionėsl

— įdomu buvo vėl pamatyti Lie
tuvos gamtą, pasižiūrėti, kaip lietu
viai gyvena. Keliaujant regėjom ir 
senos Lietuvos. Tačiau kaimas pa
sikeitė. Matom, koks dabar jis yra, 
— kolūkiai, didžiulės fermos.

— Ir beveik tradicinis klausimas: 
ką pasakytumėte apie užsienio lie
tuvių ryšius su tėvų kraštui

-— Ryšiai reikalingi. Apie litua
nistinius kursus aš sužinojau iš 
„Gimtojo krašto". Be to, jei aš to
liau nepalaikysiu ryšių, viską pa
miršiu, ką žinau, ko išmokau. Liks 
tik be naudos praleistas laikas. Aš 
to nenoriu. Daoar kuo daugiau 
skaitysiu žurnalų, knygų. Skaitysiu 
ir įsivaizduosiu, kas pas jus vyks
ta.

KĘSTUTIS SLOTKUS, agronomas 
Iš Kolumbijos:

— Tėvų žemėje pabuvojote pir
mą kartą. Manau, jos rylkesnj ar 
blankesnį vaizdą turėjote ir anks
čiau. Kokia it tikrųjų Lietuva pa
sirodė!

— Visų pirma, buvo didelis no
ras pažinti Lietuvą. Aš apie ją ne
labai daug žinojau, nors kai ką bu
vau skaitęs „Gimtajame krašte" ir 
kituose laikraščiuose, nors tėvai 
buvo pasakoję.

Lietuvos teko pamatyti nemažai. 
Kursų metu organizuotos ekskursi
jos buvo labai įdomios. Lankėmės 
Anykščiuose, Trakuose. Druskinin

kuose, Ignalinoje, Palangoje, du 
kartus Kaune.

Pirmas dalykas, kuris bent man 
krito j akis, — Lietuvos grožis. 
Stengiamasi įį palaikyti — išsaugo
ti nuo užteršimo Labai įvairi gam
ta. Buvo įdomu susipažinti tiek su 
gamtos, trek tu istoriniais pamink
lais. Lietuva turi labai gerus ke
lius.

Dainų šventė taip put paliko di
delį ir gilų įspūdį. Tiek žmonių su
plaukė. Dainų dieną dainavo cho
rai iš visos Lietuvos. Nepamiršta
mas ansamblių vakaras ir šokių die
na. Kiek darbo ir pasiruošimo, kad 
būtų galima tokius renginius pra
vesti. Labai malonu buvo matyti 
gatvėse dainuojant ius žmones, —• 
taip įsijausta į šventę.

Visa lai gerokai praturtino ma
nąjį Lietuvos pažinimą. Davė daug 
pilnesnį vaizdą, kokia iš tikiųjų yra 
Lietuva. Be to, pamačius savo aki
mis, viskas kitaip atrodo.

— Svarbiausias viešnagės tikslas 
— lituanistiniai kursai. Ką apie juos 
galėtumėte pasakyti!

— Mano manymu, kursai mums 
labai daug davė visapusiškai. Vien 
aplinkybės, kad esi priverstas kal
bėti lietuviškai, jau daro savo. Pa
skaitų metu taip pat galima labai 
daug išmokti. Jos buvo labai orien
tuotos — apie istoriją, kultūrą. Tu
rėjome pratybų — morfologijos, 
sintaksės.

Manyčiau, tiems, kurie nori pa
gilinti lietuvių kalbos pažinimą, 
tokie kursai labai verti. Nesigailiu 
atvažiavęs. Išvažiuoju pilnas naujų 
pažinčių.

Ekskursijos, susitiĮcimai su moks
lo ir kultūros žmonėmis taip pat 
svarbu. Buvo ekskursijų lyg ir pa
skaitų. Tai gal dar geriau: akivaiz
džiai viską pamatai, ir dar papa
sakojama.

— Su kokiomis mintimis palieka
te Lietuvąl

— Prisiminimai apie viešnagę 
liks labai malonūs. Ir tuo labiau 
skatins vėl čia sugrįžti: artimiau su
sipažinti su Lietuvos jaunimu (dabar 
dauguma atostogavo, stovyklavo), 
geriau pažinti kraštą.

ALGIS SESKUS, statybos Inžine
rijos studentas it Kanados:

— Aš irgi norėčiau dėkoti vi
siems, kas ruošė kursus.

Visi čia sakė: gražius įspūdžius 
pasisėmė ir mokslo pasisėmė. Nie
kas neminėjo, kad čia buvo ir labai 
linksma, daug gavome pasijuokti, 
pasidžiaugti! Aš norėjau dar pa
dėkoti, kad mes galėjom čia ne tik 
rimtai praleisti šešias savaites, bet 
ir linksmai.

ROTA KVIKLYTE-KULIKAUSKIE- 
NE, bibliotekininkė (JAV, Los An- 
dželas):

— Kas čia man patiko daugiau
sia, lai aš sakyčiau; man kursai pa
tiko ir buvo naudingi, bet, labai no
rėdamas. gali visa tai iš knygų iš
mokti. O visų įspūdžių, pergyveni
mų, kelionių po Lietuvą niekas ne
gali atstoti. Kolūkiečiai mus nuve
dė j pirtį, ir aš pirmą kartą gyve
nimo išsimaudžiau pirtyje. Nuvažia
vom j Palangą, ir pamačiau, koks 
čia švarus smėlis, koks švarus ir gra
žus miestas. Nors Vilnius yra labai 
Š(jį”.us miestas, bet Palanga — tik
ros kurortas!

VIOLETA JONAITE. lietuvitkot 
mokyklos mokytoja iš VFR:

— Ne tik patys kursai davė nau
dos. (domūs buvo popiečių susiti
kimai, kelionės, Lietuvos kultūrini! 
gyvenimas. Labai įspūdinga Vilniu
je buvo Dainų šventė. Visos trys 
dienos jdomios, bet gal labiausiai 
man patiko pirmoji — ansamblių 
vakaras ir paskutine — šokių die
na. Tokių didelių ir gražių švenčių 
niekad nebuvau mačiusi.

MARIJA DAMBRIONAITE, studen
tė, šeštadieninės mokyklos mokyto
ja (JAV, Vašingtonas):

— Kai brolis pernai grįžo iš li
tuanistinių kursų, turėjau daug įspū
džių. Ir laukiau progos, kai tik ga
lėsiu, atvažiuoti. Dabar aš turėsiu 
daug ką papasakoti, palyginti savo 
įspūdžius.

Mokykloje kai vaikams pasakoju, 
pati neįsivaizduoju, kaip ta viete 
atrodo? O dabar jau būsiu buvusi.

Kanadietis Algis Šeškus ir kali- 
fornietis Juozas Sidas fotogra
fuoja šventosios meškeriotojus; 
bo stoni.iki s studentas Dalius 
Vasys kalbasi su kolūkiečiais.

laiką dirbo Šaulių komen
dantūros teisių skyriuje, o 
vėliau ilgesnį laiką buvo 
Telšių m. ir apskr. komen
dantu. Telšiuose ne užslda- 
darė nuo visuomenės.Įsteigė 
Vilniui Vaduoti S-gos sky
rių, dalyvavo ir kitose or
ganizacijose.

Niekada iki šiol nebuvau 
girdėjęs, niekur nebuvau už
tikęs rašto, kad Rusteika bu
vo netikras lietuvis, men
kas ar sulenkėjęs rusas. To 
savo teigimo K. Lukas jo
kiais įrodymais neparems 
ir nepaneigia Liet. Enciklo
pedija esamų istorinių žinių, 
jog Steponas Rusteika, gim
nazistu būdamas, dalyvavo 
lietuvių moksleivių organi
zacijoje.

KILPA ANT KAKLO. . .

Gražiai sugyventi šeimo - 
je, su kaimynais, organiza
cijose yra visų idealas. Bet- 
koks nesugyvenimas - yra 
kenksmingas visiems.

Paskutiniais keliais me
tais tarpusavyje pradėjo ka
potis Amerikos lietuvių va
dovaujamos organizacijos,jų 
valdybos ir atskiri vadai. 
Taigi, medis pradėjo džiūti 
nuo viršūnės. ALB, ALT Ir 
dalinai, VLIKas, nepasida
lina reprezentaciniu pirmu
mu politiniuose reikaluose. 
Visi trys vadai nori kalbėti 
už visus lietuvius. Čikagoje 
suskilo LB organai. Jau da
bar esą dvi LB, dvi vadovy
bės. Tarpusavyje kovoja 
blogiau, k a I p D o n Ki
chotai. Svarbiausia, kad 
kovą veda ne eiliniai dar - 
blnlnkal, bet kunigai, gydy
tojai, kapitonai, pulkininkai.
2 p s I.

Pagal politines sroves: 
krikščionys demokratai,
frontininkai, ateitininkai, 
tautininkai, valdemarininkai, 
ir kt. Kas juokingiausia- 
daugiausia senyvi žmonės 
tarp 60-80 metų’. Lietuvos , 
gi ūkininkas pasakytų, kad 
visi '’durnaropių prisivalgė’.’ 
Reikėtų jiems duoti vaistų ir 
laiko išsimiegoti...

Blogiausia, kai kunigai su 
kunigais susikerta, tuomet 
gimsta herezlnlai mokslai, 
tikras Išsiskyrimas ir ave
lių būriai bėga į skirtingus 
būrius, skirtingais keliais.

Iš Čikagos atvažiavę pa
sakoja, kad lietuvių masės 
dar nėra užkrėstos "kovos' 
dvasia. Tai esą keliolikos 
"vadukų" asmeninės ambi
cijos ir nesupratimas, kokia 
žala yra daroma Lietuvių 
tautai Ir čia, ir tenai.. .

Toronto vienas žymus pe
dagogas, man užklausus,kas 
darytina, atsakė;’’ Visos va

dovybės turėtų atsistatydinti, 
paskelbiant naujus rinkimus, 
nelaukiant kadencijos galo , 
Išstatant naujus kandidatus , 
ypač iš jaunesnio amžiaus 
žmonių. Tuomet "visa bala 
išdžiūtų".

Čikagos "kovotojai" tikrai 
sau kilpą užsinėrė ’.. . .

J. VaicHonis 
Ontario.

STEPONO RUSTEIKOS 
TAUTYBĖS KLAUSIMU

’’ Nepriklausomos Lietu
vos " laikraštyje K. Lukas 
rašė apie 1934 m. Lietuvoje 
buvusį kariuomenės dalinių 
sukilimą. Straipsnis pava
dintas šaukimu : Pažinkime 
praeitį.

Taip Ir norisi pridėti: 
pirma reikia praeitį pažinti, 
o tik vėliau rašyti.

Vienur K. Lukas sako, jog 
nei Rusteikia, nei Štencells 
nebuvo laikomi tikrais lie
tuviais, o kitame sakinyje 

vien apie Rusteiką rašoma: 
" Rusteika buvo menkas lie
tuvis, sulenkėjęs rusas " 
/ N.L. 23 nr. /

Logikos nėra. Jei Rusteika 
buvo sulenkėjęs rusas, tai 
jis jau nė menkiausiu lietu
viu negalėjo būti, o tik su^ 
lenkėjusiu rusu.

Kai aš Kaune studijavau, 
tai vieną kitą metą ir stu
dentų organizacijų veikloje 
dalyvavau. Rusteiką asme
niškai pažinojau. Atsimenu, 
kai Rusteika susėsdavo su 
caro laikais Maskvoje pra
turtėjusiu Mykolu Šlepavl- 
člumt / ir dabar labai pas’l - 
žymėjusiu studentų bei kitų 
lietuvių organizacijų šalpo
je /, su senuku generolu Bu
lota, su Metropolio direkto
rium Daukša ir dar eile kitų 
senosios kartos vyrų, kurie 
neatsisakydavo dalyvauti 
studentų šventėse, semestro 
pradžios ar pabaigtuvių su
eigose. Tai. mums studen

tams, kurie praeitimi do
mėjomės, būdavo ko pasi
klausyti iš jų pasakojimų 
apie caro laikų studentų 
ve iklą.

Steponas Rusteika gimė 
Rygoje, bet sakydavosi ki
lęs iš žemaičių. Rygoje bai
gė gimnaziją Ir priklausė 
Rygos lietuvių moksleivių 
organizacijai, Kibirkštėle 
pasivadinusiai / Liet. Enci
klopedijos XXV tomas /.

Studijavo teisę garsiame 
Estijos Tartu universitete 
ir teisių fakultetą baigė 1914 
metais. Jo studentavimo lai
kais Tartu universiteto lie
tuviai studentai turėjo savo 
draugiją ir jos nariu yra bu
vęs studentas Steponas Rus
teika. Tą jis pats yra sakęs.

Prasidėjus Pirmajam pa- 
saul Intui karui, Rusteika 
stojo karo mokyklon, 1918 
metais grįžo Į Lietuvą Ir 
1919 m. įstojo karininku Į 
Lietuvos kariuomenę. Kurį

Be abejo, K. Luko apra
šomi perversmininkai vol- 
demarininkai galėjo tik save 
tikrais lietuviais laikyti, nes 
" pilnais " ar ” tikrais" lie
tuviais besivadinančių ir iš
eivijoje atsiranda.

Reikia atsiminti, jog Ste
ponas Rusteika kurį laiką 
ėjo nedėkingas karo komen
danto pareigas, kurios su- 
rištos su betelsmlnlu, vadi - 
namuoju administraciniu 
baudimu. Yra buvęs saugumo 
departamento viršininku. 
Tai vis tarnybos, kurios ne
vis lems malonios ir tų įs
taigų tarnautojai susQhukla 
nesimpatljos.

Vėliau Steponas Rusteika 
buvo prez. A. Smetonos pa
sikviestas vidaus reikalų 
mlnisterlu. Kai voldemarl- 
nlnkal ruošė perversmą 
prieš A.Smetonos valdymą, 
tad suprantama, jog jie buvo 
nepatenkinti ir vidaus rel-

(Nukelta i 3 psl.)
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TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS IŠ PRAEITIES TAVO SŪNŪS
•Eucharistinis kongresas yra 

dvasininkų ir pasauliečių religi-
nis suvažiavimas Svč. Sakramen
tui iškilmingai pagarbinti, reli
ginei nuotaikai pakelti, tikėjimui 
sustiprinti, uždegti didesne mei
le Dievui ir artimui. Eucharisti
niai kongresai būna tautiniai, 
organizuojami pavienio krašto 
tikinčiųjų, ir tarptautiniai, kada 
j kongresą suvažiuoja įvairių 
kraštų tikintieji.

Pirmasis tarptautinis eucharis 
tinis kongresas j vyko 1874 me
tais Avigone, Prancūzijoje. Iki 
šiol buvo 40 tokių kongresų. Ke
turiasdešimt pirmas tarptautinis 
kongresas bus ateinančiais me
tais rugpjūčio 1—S dienomis Phi- 
ladelphijoje, kur yra JAV nepri
klausomybės 200 metų sukakties 
minėjimo centras. Tai antras 
toks kongresas šiame krašte. Pir 
masis buvo 1926 metais Munde
lein, Chicagoje, III.

Kongresan suvažiuos žmonės 
iš įvairių pasaulio kraštų. Atski
ri kraštai ar tautybės dalyvaus 
bendrose pamaldose ir atskirose 
programose. Dešimtyje paskuti
nių kongrėsų lietuviai dalyvavo 
gana geraį organizuotai. Ypač 
gerai organizuoti buvo Rio de 
Janeiro, Miuncheno ir Melbourne 
kongresuose. Dabar įvyksiančia
me kongrese lietuviai jau ruošia
si dar iškilmingiau dalyvauti. 
Jau dirba Philadelphijoje lietu
vių sekcijos komitetas, kuriam 
vadovauja kun. Kazimieras Pu- 
gevičius. Planuojama savaitės j- 
vykių programa. Komitetui talki 
na Lietuvių Kunigų Vienybė, o 
jį globoja vyskupas Vincentas 
Brizgys.

Kongreso tema yra ‘‘Eucharis
tija ir žmonijos alkis”. Tema svar 
bi ir opi. Juk trečdalis žmonijos 
badauja. Trečdalis pasaulio yra 
kovingų ateistų galioje, kur tikė
jimas persekiojamas. Žmogaus 
siela alksta Dievo,i alksta tiesos, 
alksta laisvės ir teisingumo, alks
ta meilės ir taikos. Eucharistinio 
kongreso dalyviai šauksis Dievo 
pagalbos ir ieškos būdų tą alki 
nugalėti. Žmonijos svarbiuosius 
klausimus riš paskaitose, semi 
p.tnto-e, simpoziumuose. Paro
dos, koncc-tai ir paradai bus ;■ 
olnti į programą.

Lietuviams būtina tame kong
rese gausiai dalyvauti ir gerai TE STIPRYBĖS
jam pasiruošti. Svarbu ne Lik ba
daujantį žmogų gelbėti, bet taip 
pat svarbu atnaujinti ir sustip
rinti tikėjimą. Svarbu iškelti mūsų 
tėvynės ir tautos reikalus. Mūsų 
tauta yra dvasiškai marinama. 
Mes alkstame teisingumo ir taikos 
sau ir tėvynei. Viso pasaulio lie
tuviai kongrese jungsis maldoj.?. 
Visa tai duos drąsos kelti balsą 
už tikėjimo laisvę, o taip pat :r 
už Lietuvos laisvę, už lietuvybės 
išlaikymą ir lietuvių suartėjimą. 
Kongresas duoda mums proges 
supažindinti kitataučius su mūsų 
praeitimi ir dabartimi. O kad vi
sa tai būtų galima tinkama; at
likti, reikia įvairių spausdinių, 
gerai organizuotos ir įspūdingos 
programos.

Prof. dr. Vytautas Vardys ra
šo knygą apie tikėjimo padėtį 
Lietuvoje. Bus atspausdintos 
“Lietuvos . Bažnyčios Kronikos” 
vienoje knygoje angliškai. Reika
lingi aštuonių dienų mišių, mai 
dų ir giesmių tekstai. Rengiama? 
koncertas ir paroda. Visam tam 
reikia daug pinigų.

Lietuvių sekcijos komitetas y- 
ra numatęs, kad visiems darbams 
suorganizuoti ir įvykdyti reika
linga apie 75,000 dolerių. Todėl 
visi turime nuoširdžiai ir dosnia 
auka prisidėti prie tų darbų. Į tai 
įpareigoja ne tik mūsų tikėjimas, 
bet ir lietuvybė. Visų lietuvių 
prašome padėti komitetui atlik
ti paruošiamuosius darbus, ats
pausdinti numatytus leidinius, 
suorganizuoti numatytą progra
mą’—bendras ir atskiras pamal
das, paskaitas, parodą, koncer'ą. 
Aukas tuojau siųsti komiteto raš- 
tinėn: St. Andrew’s Church, 19- 
13 Wallace St., Philadelphia, Pa. 
19130. Čekius rašyti: “Lithua
nian Committee for Eucharistic 
Congress”.

Prašome aukų ir, svarbiausia, 
prašome visus dalyvauti tarptau 
tintame eucharistiniame kongre
se, kur dalyvausime Lietuvoje, 
•tenčiančios Bažnyčios vardu.

Pre! Jonas Balkonas 
Lietuvių Kunigų Vienybės 

pirmininkas

SEMIA
A. RINKŪNO PASKAITOS, SKAITYTOS PER TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMĄ HAMILTONE^ PAGRINDINĖS MINTYS
Hamiltono kolonija yra 

viena Iš nedaugelio, kurioje 
vis dar tebeminima rugsėjo 
8 - oslos Tautinė Šventė. ŠI 
šventė, paskelbta Nepr. Lie
tuvoje 1930 metais, pagrin
diniai buvo skirta Vytauto 
Didžiojo karūnacijos dienos- 
1430 m. rugsėjo 8-tą - pri
siminti 500 metų sukakčiai. 
Ji turėjo dar ir toliau sie
kiančią prasmę : ji kartu tu
rėjo būti, Ir Nepr. Lietuvo
je buvo, senosios kunigaikš
čių Lietuvos prisiminimo 
šventė, savo svarbumu ei
nanti tuoj po Vasario 16-los.

Gana greit po tos majesto
tiškos mūsų tautinės šven
tės, Nepr. Lietuvoje ėjo ir 
viena iš liūdnųjų švenčių - 
Vilniaus netekimo spalio 9 d 
Anuo metu tos šventės buvo 
nejungiamos,bet Ir jų sujun
gime, kaip darome Hamilto
ne, yra daug prasmės, nes 
Vilniaus pagrindinė didybė 
kaip tik yra tai, kad šis 
miestas buvo Lietuvos sos
tinė ir kultūrinio gyvenimo 
centras anais senais Lietu
vos didybės laikais.

Kaip žiūrint dabar iš ke
lių šimtmečių istorinės 
perspektyvos į anuos laikus, 
matome, kad mūsų tautos

PRISIMINTINOS REIKŠMĖS ŠVENTĖ

Viena gražiausių laisvo
sios Lietuvos švenčių-Lie- 
tuvos K-nės šventė , su gra
žiais paradais miestų gatvė
se, specialiais vaidinimais , 
koncertais ir pan. Bet šia 
proga nors ir truputėlį, pri
siminkime labai įdomią,a- 
nals laikais vos įs ipilietinu- 
sią, visuomenės su kariuo
mene susiartinimo šventę , 
kai įvairios organizacijos į- 
teIkdavokarių daliniams do
vaną- įvairių ginklų ir dargi 
su gražiais įrašais.Ta pro
ga, civiliai buvo leidžiami 
lankyti kareivines, paragau
ji kariško maisto iš karo 

atiko virtuvės ir laisvai pa
bendrauti su lietuviais ka
riais.

Kodėl tokios susiartinimo 
šventės buvo pradėta prak
tikuoti ?

Dar Rusijos carų laikais , 
rusų kariai buvo kaip oku
panto ausys ir akys, kad 
sektų pavergto lietuvio kiek
vieną žingsnį, kaip kad šiuo 
metu pavergtoje Lietuvoje 
NKVD. Gi lietuviai, paver
gėjo brutalių karių neapken
tė ir bet kokios draugystės 
su maskoliais vengė.

Tenka priminti faktą,kad 
pirmaisiais Nepriklausomy
bės metais ir mūsų vyr . 
kartos žmonės, bent nekurį 
laiką ir lietuvį karį,kartais, 
ignoruodavo. Tai buvo pa
sekmės ilgos maskolių ne
apkenčiamos priespaudos.

Laikui bėgant, šis neigia
mas reiškinys greitai pasi
keitė, ypač kai atitarnavę 
kariuomenėje, pradėjo grįžti 
į sodžius ar miestus,kaip 
daugiau subrendę ir visapu-

siškai išsilavinę vyrai.
Taip pat ir tos susiartini

mo šventės turėjo didelę 
psichologinę reikšmę. Jų 
dėka, tarp karių ir visuome
nės vyko gražus bendradar
biavimas ir sugyvenimas.

Hamiltono lietuvių kolonija 
numato ypatingas iškilmes 
Lietuvos Kariuomenei pami
nėti. Jau kuris laikas, kaip 
dailininkai tapo Lietuvos ka
ralių, kunigaikščių, buv. Lie
tuvos prezidentų ir kitų žy - 
mūnų portretus, kurie laike 
sukaktuvinio paminėjimo bus 
iškabinti J. Centro salėje , 
kur jie ir pas alks visam lai
kui.

Lietuvos karaliai ir kuni
gaikščiai, taip pat buvo ir 
žymūs karvedžiaiir jųjų 
portretų dedikacija per Lie
tuvos K-nės paminėjimą bus 
simbolinis ryšys praeities 
su dabartimi.

Šio reikšmingo įvykio ini
ciatorius yra DLK Algirdo 
Šaulių Kuopa Hamiltone, ir 
turbūt, tat bus vienintelis tos 
rūšies įvykis mūsų Išeivijoje.

Aišku savaime, kad šia 
proga turėsime žymių svečių 
ir norime priminti Hamilto
no lietuviams iš anksto, kad 
lapkričio mėn. 22 d. rezer- 
vuotų šiai didingai šventei.

DLK Algirdo Šaulių Kuopa 
Hamiltone, Ont.

kelias bevelk niekad nebuvo 
tiesus Ir lygus, kokiu ėjo 
daugelis Europos tautų. Mes 
keliavome tarp kalnų Ir pa
kalnių. Tai' buvome didybe 
žvilgančiose kalnų viršūnė
se, tai ėjome žemyn Iki pa
čių tamsiausių slėnių ir 
kartais beviltiškų tarpeklių. 
Ir jeigu tamsiomis tautos 
kelio valandomis, vis Ir vis 
pasikartojančiomis, nežuvo
me, tai svarbiausia dėl to, 
kad ir tamsiausiais laikais 
vis dėlto pajėgėme matyti 
savo jau praeitąsias kalnų 
viršūnes, matyti jų žibėji
mą, telkiantį anot Maironio, 
paguodos, šviesos Ir Išmin
ties.

Kurioje tautos kelio vie
toje mes stovime dabar -sa
vaime aišku : tamsiausiame 
jos istorijos laikotarpyje.Po 
švlesųjų viršūnių, kuriose 
buvome Nepriklausomybės 
laikais, su raudonosiomis 
bazėmis 1939m. pradėjome 
eiti žemyn. Po to stalgiu 
šuoliu kritome į pakalnę pir
mojoje okupacijoje, dar kar
tą kritome raudonajai ban
gai užliejus mūsų kraštą 
antru kartu. Ir pagaliau dar 
kartą kritome su Helsinkio 
konferencija.

Kodėl šį pastarąjį "įvykį, 
brendusį jau keleris metus 
ir šiais metais galutinai Iš- 
slryšklnusįįlalkome svarbiu 
faktoriumi mūsų tautos kri
timo kelyje ?

Konferencijos, panašios 
kaip Helsinkyje, Sovietų Są
junga norėjo jau prieš tris
dešimt metų - t. y. tuoj'ka- 
rul pasibaigus. Visi pokari
niame laikotarpyje buvę 
prezidentai - Elsenhowerls, 
Kennedy, Johnsonas, Nikso- 
nas tam principiniai prieši
nosi. Tada Maskvos planuo
tojai nutarė palaukti, kol su
sidarys tinkamos sąlygos 
JAV-bėse. Deja tos sąlygos 
susidarė : 1. Išpūsta Water
gate byla. 2. Amerika pa
tenka į paniką dėl arabų naf
tos. 3. Kongreso komisija 
gana viešai pradeda nagri
nėti ČIA-JAV užselnlo sau
gumo Institucijos veiklą Ir 
eilė kitų.

Raudonieji būtų buvę labai 
negudrūs, jeigu šiuo sunkiu 
Amerikai metu nebūtų smo
gę. Tą jie ir padarė : įgavo jų 
užgrobtųjų žemių pripažini
mą, ko per trisdešimt metų 
siekė. Tai yra Sovietų Są
jungai didelis moralinis lai
mėjimas, o pralaimėtojai, 
žinoma, yra pavergtosios 
tautos, kurios tiek daug iš 
Amerikos tikėjosi, bet vie
toje to gavo smūgį, taip sa- 

. kant, iš savo draugo.
Kas toliau ? Kai šiame
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surizgusiame pasaulyje 
mums lietuviams tuo tarpu 
mažai matyti šviesesnių 
prošvaiščlų, prisiminkime 
žmogų, kuris Iš šviesos 
staiga įeina į tamsų kamba
rį. Iš karto atrodo, kad kam
barys yra aklinai tamsus. 
Bet tai tik pirmojo momento 
įspūdys. Toliau praslžlūrl- 
me Ir pradedame matyti 
daiktus Ir žmones mums 
naujoje šviesoje - prie
blandoje. Argi viskas jau 
žuvo ?

O ne, toli ne!
Iš giliosios senovės, kurią 

šios šventės proga prisime
namą, mes esame Išslnešę 
dvi tautos išlikimui labai 
svarbias savybes : užsispy
rimą Ir gudrumą. Gudrūs Ir 
užsispyrę Savo tiksluose bu
vo mūsų didieji kunigaikš
čiai, o ypatingai šios šventės

patronas Vytautas Didysis. 
Kęstučiui žuvus Ir daliai 
tautos vadų - bajorų nuėjus 
su lenkais, atrodė, kad Lie
tuvai atėjo galas. Bet Vytau^ 
to užsispyrimas Ir gudru
mas viską Išgelbėjo. Tiesa, 
savo tikslams siekti jis ku
riam laikui buvo susidėjęs 
net su didžiausiu ano meto 
Lietuvos priešu - vokiečiais 
kryžiuočiais. Mūsų dienų 
terminologija, Vytautas tada 
galėjo teisingai būti pava
dintas kolaborantu su prie
šu. Bet tai yra gudrus ko
laborantas.

Arba vėl. Vyresnieji patys 
patyrėme, kas dėjosi Lietu
voje 1944 metais, kai kiek
vienas buvome palikti savo 
valiai. Argi tada neatrodė, 
kad viskas griūva ? O vis 
dėlto nesugriuvo. Sekdama 
savo sveiką instinktą tauta 
pasidalino į tris dalis : vieni 
išėjo į mišką gelbėti kas 
dar galima ginklu, kiti liko 
tvirtai įsikibę savo gimto
sios žemės sargyboje, treti 
išvažiavome į užsienį. Ir 
gerai, kad taip atsitiko. Kas 
gi šiandien būtų buvę, jei 
visi būtume likę vienoje 
pusėje ?

Kantrybę Ir gudrumą siū
lo mums praeities Išmintis 
Ir dabar. Po Helsinkio dva
sinė situacija susidarė kita, 
tad tos situacijos sukurtoje 
prieblandoje Ir mums reikia 
taikyti naujus žingsnius 
Vienas iš tokių, jau senokai 
keliamų Europos egzllų 
sluoksniuose, yra negrįsti 
visos savo laisvės kovos 
vien Amerika, nes Ir milži
nas kartais susvyruoja, kaip 
dabar atsitiko. Europos eg- 
zilai siūlo dar didesnį visai 
ar dalinai pavergtų tautų 
bendradarbiavimą, pasitikint 
daugiau tik savo jėgomis Ir 
dedantis su vienu ar kitu di
džiuoju pagal reikalą..

Nors principiniai ši Idėja 
yra ir gera, bet jos įgyven
dinimas susiduria su kelio
mis kliūtimis, bent tuo tar
pu. Mums lietuviams, pa
grindinė kliūtis yra nebaig
ta sąskaita su lenkais dėl 
Vilniaus. Tai būtų atskira, 
ilgesnė Ir siauresnio ratelio 
tema. Tuo tarpu galime tik 
konstatuoti, kad pirmiausia, 
didelė lenkų dalis dar nėra 
linkusi mums Vilniaus pri
pažinti, nebent vėl grįžtant 
į senovę ir atkuriant aną 
praeities nelaimingąją Len
kijos-Lietuvos bendrą vals
tybę, kuri Istorijos eigoje 
privedė prie bedugnės vie
nus ir kitus. Kita lenkų gru
pė, susispietusi apie Pary
žiuje leidžiamą jų žurnalą, 
lietuvių teises į Vilnių pri
pažįsta, tačiau su tuo jungta 
reikalavimą plačios autono
mijos lenkų kultūrai ateity
je. Atseit, Nepr. Lietuvoje 
lenkams nebuvo leidžiama 
plačiai kultūriniai reikštis, 
buvusių kelių laisvai veiku
sių lenkų gimnazijų / Kaune, 
Panevėžyje, Ukmergėje / 
buvę per mažai. Taigi duot 
šlrdaus aiškumo čia nėra, o 
kol to nėra, tai bendroje pa
vergtųjų tautų grandinėje tuo 
tarpu yra spraga. Atydžlau 
pažiūrėjus, tokių spragų ti
kriausiai yra Ir kitų tautų 
tarpe.

Kitas trūkumas, trukdąs 
pavergtiesiems laisvame 
pasaulyje tvirčiau atsistoti 
ant kojų, yra finansai. Čia 
vyksta kova kaip blbllnlo 
Galioto su Dovydu t. y. vals
tybės su organizacija. Prie
šas operuoja milijonais, o 
mes tik dešimtimis tūkstan
čių. Šių dienų pasaulyje, ne 
tik šioje bet Ir anoje geleži
nės uždangos pusėje, dažnu 
atveju auksas yra reikalų 
sprendėjas. To dėl lai, mano 
Išmanymu, virš visų fondų 
turėtų eiti Tautos Fondas,

ar dabar kai kieno planuoja
mas Laisvės Kovos Fondas, 
kurio lėšos tiesioginiai eitų 
Lietuvos laisvinimui.

Šalia aukojimo Tautos 
Fondui, kitą svarbią mūsų 
akciją šioje liūdnoje tautinio 
kelio valandoje yra gerai 
apibūdinęs mūsų diplomatas 
St. Lozoraitis jr. savo kal
boje šių metų Europos liet, 
kultūros savaitėje. " Žino
kime ”, - sakė jis , - ” kad 
šiuo metu pasidarė labai ne
madinga kollotl komunizmą. 
Ir taip darydami mažai ką 
tuo tarpu begalime atsiek
ti ".Vietoje to, gana madin
gas dalykas tebesąs kalbė
jimas apie laisvę, ir tai kal
bėjimas konkretus , su pa
vyzdžiais apie laisvės engė
jų darbus. Ir taip, šiuo at
žvilgiu begaliniai didelį dar
bą atlieka Katalikų Bažny
čios Kronikos ' skelbiami 
konkretūs faktai. Ne su an
tikomunistiniais straips
niais, bet su konkrečiais 
persekiojimo faktais tebėra 
galima patekti ne tik į vieti
ne spaudą, bet į akademi
nius Ir netgi politinius an
glosaksų sluoksnius.

Minimoji kronika liečia 
tik katalikų persekiojimą 
Lietuvoje. Be abejo, per
sekiojimo faktų yra Ir dau
gelyje kitų sričių. Tie fak
tai, įvairiais keliais pasie
kiantieji Vakarus, turėtų bū
ti kurios nors mūsų įstaigos 
surenkami Ir laikomi pa
rengti skelbimui kiekvienu 
reikiamu momentu. Deja, 
nežiūrint visų veiksnių Ir 
kalbų, bendrojo Informacijos 
centro vis dar neturime. 
Diskutuotinų faktų apie tai, 
ką turėtume daryti taikantis 
į naują situaciją būtų daug. 
Bet paskaitos laikas tam yra 
per trumpas. Baigsime.

Pabaigai dar kartą žvel
giant į praeitį, reikia,kons
tatuoti, kad šiuo metu gana 
stipti srovė, bandanti pra
eitį nubraukti tiek tautos,tiek 
Ir krikščioniškosios kultū
ros atžvilgiu. Savaime aiš
ku, kad tos srovės prieša
kyje yra tie, kurie arba pra
eities neturi, kaip pav. rau
donasis komunizmas, arba 
neturi kuo Iš savo praeities 
didžiuotis, kaip įvairios pu
siau barbariškos tautos.Mes 
savo praeitį turime, didingą, 
paguodžiančią ir pamokan
čia.O ir Vilniaus klausimas, 
realiai žiūrint, šiandien sto
vi geriau, negu tai buvo Ne
priklausomybės laikais'. Pir
miausia, karai ir nelaimės 
gerokai aplaužė lenkų ra
gus ir dabar bent su jų dali
mi galima kalbėtis. Antra- 
Ir dar svarbiausia- Vilniaus 
klausimas nebėra vien lie
tuvių - lenkų reikalas. Vil
niaus laisvė susisiejo su vi
sos Lietuvos laisve, o Lie
tuvos laisvė prijungė į visų 
pavergtųjų tautų laisvinimo 
grandinę. Taigi dabartinėje 
perspektyvoje, kas įvyks su 
Vilniumi, tas įvyks Ir su vi
sa Lietuva.

O kol tebegyvename tam
sumoje, didingos praeities 
simbolis Vytautas Didysis 
eu savo sostu Trakuose Ir 
Vilniuje tebėra mums Iš 
praeities šviečianti žvaigž
dė.

IR GERAI IR BLOGAI. . .
(Atkelta iš 2 psl.J

kalų mlnlsterlu Steponu 
Rusteika, kuris uoliai Afe 
pareigas Ir rėmė prez. Sme
tonos valdymą. Tačiau, tas 
neduoda, pagrindo Rusteiką 
pravardžiuoti menku netikru 
lietuviu ir vadinti sulenkė
jusiu rusu,

K. Januta
Los Angeles, Cal.
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Balys Sruoga

!

BALVS SRUOGA
...” TAI DIDELĖ GARBĖ BŪTI AUKA UŽ TAUTĄ”

Šie prasmingi žodžiai pri
klauso tauriam lietuviui, pa
triotui ir tautos kankiniui 
Baltui Sruogai.

Balys Sruoga. Vardas 
kiekvienam lietuviui žino
mas ir brangus. Jis miręs, 
tiksliau despotiškų rankų 
sunaikintas, ir jo jau nebėra 
daugiau kaip 25 metai. Tai 
dvasios milžinas, mokyto
jas ir kūrėjas, davęs Lietu
vai ir jos istorijai didžiulį 
literatūrinį įanšą, tuo save 
^rikiuodamas į Lietuvos ge
riausių kūrėjų eiles šalia 
Čiurlionio, Maironio, Vie
nuolio, Putino...

Prieš akis guli pernai iš
leista knyga apie Balį Sruo
gą jo mirties metinėms at
žymėti ir pavadinta " Balys 
Sruoga mūsų atsiminimuo
se ".Tai gal viena geriausių 
knygų, pasirodžiusių pas mus 
paskutinių kelių metų bėgy
je. Ši knyga Balio Sruogos 
bendraamžiams bus brangi, 
nes ji primins tuos laikus, 
kai Lietuva buvo gražiausia
me savo žydėjime, atgaivins 
Balio Sruogos asmens atmi
nimą. Tuo pačiu ji bus ne
abejotinai vertinga Ir jauną- 
jal kartai, besidominčiai 
dar taip netolima Lietuvos 
praeitimi, duos gilų šios 
dvasios milžino vaizdą.

Tais laikais, kuomet Lie
tuvoje klestėjo Balio Sruo
gos asmenybė, jo kūryba ir 
gyvenimas, buvau dar visai 
vaikas,kuriam terūpėjo kaip 
daugiau iš drėgno smėlio 
pasistatyti pilių. Karui pra
ūžus Ir atėjus B. Sruogai le
miamoms gyvenimo minu
tėms, manoji karta turėjo 
kitokį rūpestį - kokiu nors 
būdu išvengti Sibirinlo pra
garo, kaip saugiau prastumti 
balsiąsias išvežimo naktis. 
Pagaliau aprimsta Ir tai, 
pradeda ” rformalizuotis " 
gyvenimas. Praveriame dau

giau akis į teatrą, muziką, 
meną. Po klek laiko teatro 
afišose pasirodo " Apyauš
rio dalia " - autorius Balys 
Sruoga. Jau žinome apie jį,, 
kad buvęs Lietuvoje milži
nas dvasia savo kūryboje .Bet 
kur gauti daugiau žinių apie 
jį ? Žinias ranklojame patys 
privačiu keliu Iš artimųjų, 
pažįstamų vyresnės kartos 
žmonių. Bet už tai jos yra 
tokios, kokių nerasi jokioje 
sovietinėje spaudoje. Surink
ti šaltiniai sukelia ne tik di
delę pagarbą šiam žmogui, 
bet dar didesnį žingeidumą 
dar giliau jį pažinti Ir kaip 
galima daugiau įsisąmoninti 
į jo kūrybą. Bet kaip ? Juk ir 
" Dievų mišką " taip pat ne
lengva gauti. Tokios knygos 
Lietuvos knygynuose nelau
kia dulkių sluoksnio, apie 
jas yra nuolatos teiraujama
si. Bepigu būti Venclovoms 
ar Mieželalčlams, nes jeigu 
nori žinoti kokios spalvos 
yra jų raštų ar knygų įriši
mai, tai tą, visada galt patik
rinti visuose Lietuvos kny
gynuose. / Iš kitos pusės 
tikrai gerai, kad toji siste
ma nepripažįsta knygų Iš
pardavimo, nes vaikas, ga
vęs savo gimtadieniui tokią 
dovaną kaip A. Venclovos 
" Gimimo dieną "... apsi
verktų /.

Balys Sruoga yra "lei
džiamas "Lietuvoje,taip sa
kant neuždraustas, kaip tie, 
kurie spėjo pasitraukti į Va
karus. Jo vardą gali tarti 
drąsiai, be baimės, ne taip 
kaip Bernardo Brazdžionio, 
St. Santvaro... Bet jis pats 
ir ypač jo vardas buvo grą
žintas į Lietuvą ne tam, kad 
jis vėl galėtų gyventi ir 
kurti, kad jo milžiniškas li
teratūrinis palikimas atei
nančioms kartoms būtų per
duodamas toje šviesoje ir 
dvasioje, kuria jis pats gyve

no. Jo vardas grįžo į Lie
tuvą tik todėl, kad jis buvo 
ne raudonojo,bet rudojo tva
no auka. O tai, kad jis pir
miausia buvo kaip tik jų pą- 
člų numatytas sunaikinti, tai 
tas nuo žmonių yra lygiai 
vienodai slepiama ,kalp ir 
geriausioji B.Sruogos kūry
ba.

Knygoje " Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose " su
rinkti atsiminimai įvairi 
žmonių,kurių vieni buvo Ba
liui Sruogai artimesni, kiti 
šiaip likimo rankos pastū
mėti į jo pusę. Tai leidžia 
skaitytojui susidaryti visa- ELŽBIETA: 
puslšką 
įvairias 
charakterio puses. Kiekvie
no asmens atminimo pluoš
telį skaitai ir nenori sakinio 
gale pamatyti taško - tik tę
sinį. O bendros nelaimės Ir 
kančios liudininkų aprašy
mus apie B. Sruogos kąceti- 
nes dienas Stutthofo lagery
je, su dideliu skausmu pats 
išgyveni ir nesąmoningai 
galvoji, už ką ta Lietuva Ir 
jo^ žmonės tiek kentė Ir 
kenčia.Sakoma, kad B.Sruo
ga prieš savo mirtį veikė 
prie Katedros, tas pats buvo 
Ir su Vlenuoliu-Žukausku, o 
kas žino, klek dar tokių bus, 
ar yra...

Knyga "Balys Sruoga mū
sų atsiminimuose " yra iš
leista rašytojo našlės Van- SOBIESKIS: 
dos Sruogienės ir dukros 
Dalios Sruogattės -Byiienės 
pastangomis. Tai yra labai 
prasmingas pagerbimas šio 
didžiai Lietuvos kultūriniam 
gyvenimui nusipelniusio 
žmogaus.

Lai jo darbais įkvėpta 
mūsų tauta iš kartos į kartą Pagarsintas Europoj karo vadas 
ne tik kartos bet ir vykdys 
Balio Sruogos paliktą testa
mentą: "

" Prie vieškelių stovėsiu 
smuikeliu / Milžinkapiuos 
varpais nakčia skambėsiu/ 
Kad speiguose, po stora 
miline / Nellautų plakus 
Lietuvos širdis."

/ Sapiega suvargęs, skausmo prislėgtas senis, atrodo paliegęs, nebeprlme- 
nąs karo vado. Jam pasirodžius, besimeldžiančioje minioje šlamesys, lyg mlnlabū- 
tų Sapiegos pasižiūrėti, ne melstis, susirinkusi/.

MINTOS ŠLAMANTYS BALSAI: Buvau jum kurčias, aklas jum buvau.
- Žiūrėkit, etmonas’. - Koks jis sunykęs ’. - Statydinau pilis ant smėlio. Liūnuos
- Atrodo, kaip pamišęs ’. - Vargšas senis ’. Lipdžiau tvirtovę. Laimę- pragare...
- Reikės jį laldot su sūnum drauge ’. ... - Koks siaubas praregėt žiloj senatvėj,
- Jis neištvers *.... - Širdis vaitoja veizint . Kad visa, kam vargai, ką vargdamas kūrei# 

SOBIESKIS /Sapiegai/:
Bažnyčioj, kaip grabe. Tamsu Ir šalta.
Pakęsti žvakių negaliu. Atrodo,
Ne žvakės, o numirėliai sustojo
Ir smilksta pro pakaušį,kaip šventieji.

vaizdą, liečiantį Tikrai, čionai jaukiau.Saulelė šūdo.. . 
jo gyvenimo bei KAZ.SAPIEGA;

Teisybę pasakei, žmogus,kaip žvakė. 
Degljllepsnojl. .. šildai Ir švieti. 
Nepajunti,kaip jau tavęs nebėr.

Nuodėgullukal knato kažkokie 
Ir kvapas vaško.

ELŽBIETA:
Eisim,kunigaikšti...

KAZ. SAPIEGA:
Ne.Man nebėr kur eiti. Bažnyčios durys- 
Pavargėlių Ir elgetų vieta.

ELŽBIETA:
Tu ketinai man būt kaip tikras tėvas.
Kaip geras tėvas, paklausyk manęs.
Eime paunksmėn. Vėjas tepaglosto...

KAZ. SAPIEGA: 
Aš-elgeta benamis. Be tėvynės - 
Kaip varpa, pamesta ant viešo kelio.
Jau vlstlek pat: sumins dumblan provėžų, 
Vėjelis glostys, viesulas susuks 
Ar rytmečio rasoj kas paskandins...

Beprasmiai klaikūs monal’. Tuštuma *.
SOBIESKIS:

Sakiau, paseksi pavyzdžiu manuoju:
Kai nėr kur dingt-fllosofuot geriausia.

KAZ.SAPIEGA :
Vienuos bajoruos žmogų temačiau. 
Per juos žiūrėjau į laukus tėvynės, 
Kardais jų laimę Lietuvos kaliau. 
Jie buvo putos ąsoty midaus, 
Išplerusios, tuščiavidurės, karčios, 
Kurios ukšnodamos užstoja sultis, 
Kurias nupūsdamas siekt saldybės. 
Jie buvo putos bėgančloj srovėj, 
Susiurbiančios pūslėn šiukšles paviršiaus

Uždengiančios skaistybę gllmenų, 
Kur žydrasal atsimuša dangus.

Nijolė Bagdžlūnlenė

PAŽINKIME PRAEITI !

Ką apie rasą tu nusimanai ?
Kapot bajorams galvas - tavo darbas. 

ELŽBIETA:
Vandens tau, tėve, duosiu atsigerti.. .

KAZ.SAPIEGA /mlnalal/:
Žiūrėkit, žmonės, į mane. Pažįstat ?
Aš-etmonas didysis Lietuvos
Ir Vilniaus vaivada. Paskendęs turtuos

Prieš jus, kaip vaikas, stoviu be kepurės 
Nedrįsdamas aklų pakelt į dangų.
Žiūrėkit į mane. Aš, žilas senis,

Per visą amžių kovose kapotas,
Lenkiuos prieš jus lig žemės Ir drebu, 
Kad nesuspėsiu visko pasakyt, 
Ką man širdin tėvynė alpdama 
Golgotos kančiose prlalmanavo.

ELŽBIETA:
Nereikia, tėve.

SOBIESKIS:
Susimilk ant mūsų.

KA Z. SAPIEGA:
PBr visą amžių nežvelgiau į jus, 
Tarytum būtute bedvasės viksvos.

ELŽBIETA:
Žmonių perdaug.. .Jie nesupras tavęs.

SOBIESKIS:
Pamokslininkas iš tavęs neblogas.

MINIOS BALSAI:
- Dejuoja etmonas’.- Gražiai jis kalba ’.-
- Protingas senis’. -Per vėlai suprato ’, ■
- Klausykite’. -Kaip gaila jo’. -Klausykit’.

KAZ. SAPIEGA:
Kaip debesis, gyvenimas nuščiuvo.. . 
Senatvėj praskleldžiau tuščias putas. 
O, Viešpatie, atleisk žlibumą mano, 
O, nukankintoji tauta manoji, 
Šventų smutkellų raudanti giria, 
Priimk paklydusį , nevertą sūnų, 
Leisk ašarom Išverkti kruvinom 
Prie tavo kojų visą žemės skausmą...

SOBIESKIS:
Tai jau perdaug. Nebuvo numatyta. 
Laikykis ,senl.

, ELŽBIETA:
Tėve, tėve. Kelkis. ,

MINIOS BALSAI:
-Žiūrėk,etmonas... -Sukniubęs verkia. 
-Pamišo senis.. -Viešpatie, numirs... - 
-Negalima žiūrėt. . -Kaip gaila senio ’.-

/Minioje girdėti raudant/
ELŽBIETA:

O,tėve, mielas.Neraudok.Laikykis. 
Gyventi reikia, tėve. Aš padėsiu... 
Laikykis,mylimas.Kaip nors gyvensim

ni r
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J.VENSLOVA

SENOVĖS KELTAI IR JTU SĄRYŠIS SU LIETUVIAIS

Apie Indoeuropiečių protėvynę

Mokslo literatūroje yra nustatyta, jog visos Indoeuro
piečių tautos žiloje senovėje/apie vidurį trečio tūkstantme
čio prieš Kristų/ priklausė vienai tautai, kalbėję viena,kad 
Ir su atskiromis tarmėmis, kalba Ir turėjo bendrą protėvy
nę.

Jei seniau indoeuropiečių protėvynės Ieškojo tolimoj 
Indijoj, Azijoj ar kitur, tai pastaraisiais laikais dauguma 
prolstorės žinovų/prof. Jullian, prof.K.Johansson, prof . 
A. Voldemaras, prof. dr. S. Chatterjl, dr. L. Vilser, prof, 
J. Žilinskas, prof. F.Mueller, dr. C. Carmlneti, prof. A. 
Benedictsen, dr. B. Ghosh ir visa eilė kitų / indoeuropie - 
člų protėvynę randa senosios Lietuvos teritorijoje.

Mūsų istorikė prof. dr. V.Sruogienė /panaudotos raš
liavos nr. 9O-knygos puslapis 16/ konstatavo: "Paskutinis

much more rapidly than Lithuanian, spoken' by a people 
whose homes were shut off for many centuries from out
side world by primeaval forests and impasable marches"/.

Garsus vokiečių prolstorės žinovas prof. HiHlrt / 31- 
128 ir 311/ nustatė: " Tikriausiai,pakankamai turime pag
rindo jų /lietuvių/ seniausiais laikais gyventą sritį laikyti 
inodeuroptečlų protėvyne.. .Kaip lietuviai dar šiandien 
reiškiasi savo kalbos lytimis, kurios prieš 4QOO metų in
doeuropiečių kalboj beveik vienodai skambėjo, taip jie ga
lėjo seniausių laikų papročius išlaikyti".

Juo labiau tai turi pagrindo, nes lietuvių kamienas nuo 
seniausių laikų nuolat gyvena savo protėvynėje, Ir senoji 
Lietuva laikoma indoeuropiečių tautų motina. Tai nurodė 
žymus indoeuropiečių prolstorės žinovas prof. dr. H. Ben-

ba: dr. Th. Thurston /Liet. Dien.1962,1 nr./nustatė:"Lletu- 
vlų tauta atstovauja ne tik senąją bei pirmykščlą indoeuro
piečių kultūrą, bet taip pat Išsaugojo brangiausią pasaulio , 
turtą-savo senąją gražią kalbą".

O moderninės kalbotyros tėvas, College de France 
prof. A.Melllet savo paskaitose yra pabrėžęs: "Taą, kuris 
nori žinoti, kap buvo kalbama inodeuroplečlų protėvynėje j 
/mūsų prosenelių/, turi nuvykti pasiklausyti, kaip kalba 
dabar lietuviai kaimiečiai’.’ / "Qul veut retrouver sur I les s U Jlevres des homme un echo de ce ęu’a pu ėtre la langue 
commune indo-europėenne, va ėcouter les paysans llthua- , 
nlenns d’aujourd’hul"/.

, v >la
Keltų bei galų protėvynės klausimu j(j

Kadangi senovės keltai bėt galai buvo viena iš pagrln- . 
dlnlų indoeuropiečių šakų, tai jų protėvynės ir tenka teš- ' 
kotl senosios Lietuvos vakariniam pakraštyje,tiksliau ta
riant, vakarinių galindų žemėje.

Jau pačios seniausios keltų legendos kalba apie jų se- f 
niausią protėvynę Gintaro krašte. Istorikas K. Muellen- 
koff /65-22O3/nurodo sęną keltų padavimą, kuris kalba a- 
ple gintaro atsiradimą Iš dievaičio Apolo ašarų, Išlietų k-

mokslo žodis, kaip tik galėtų labiau kelti mūsų tautinį iš
didumą, nes Indoeuropiečių protėvynės ieškoma visai arti 
Lietuvos /dabartinės/, prie Pinsko balų, ten šiandien per 
jas teka Pripetė su savo gausiais Intakais".

Žymus anglų mokslininkas prof. dr.S.Potter -/76-8/ 
priėjo Išvados: " Mes gana teisingai galime laikyti savo 
protėvių /indoeuropiečių/ namais plačiai praslplėtuslą Lie
tuvą, kuri iš tikrųjų siekė nuo Baltijos jūros skersai Ukra
inos Iki Dniepro žemutinių vandenų" /We may fairly re 
gard our ancestral home as a much extended Lithuania 
which, in fact, reached from the Baltic across the Ukraine 
to the lower waters of the Dnieper. At once we may be re
minded that of all living languages of Europe Lithuanian Is 
the most archalch, preserving in Its structural pattern the 
primitive features of Indo-European most faithfully. That Is 
why the comparative philologist is as much Interested in 
Modern Lithuanian... Hindu and Greek have changed so 
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der /1O-55/: "... Lietuvių kamienas gyvena savo dabartį - 
nėję vietovėje nemažiau 5000 metų, kas maždaug apima 
visą Indoeuropiečių laikotarpį, klek mums yra žinoma... " 
/ "And within this plain /of eastern Central Europe/ live 
Lithuanians who have preserved more faithfully than any 
other people on earth the language and cultural position 
assumed for the prehistoric Indo-Europeans... The Llthua- 
anlan stock has dwelt In Its present location for at least 
5000 years, which would approximate the duration of the 
Indo-European period, so far as It is known". Mūsų pa
saulinio masto rašytojas Ir Istorikas O. de Lublcz-MHosz 
/Vl-S/ tvlrtlnoĮ " Senovės Lietuva yra Indoeuroplečlųka’ - 
mleno motina" /L’antlęue Lltuanle, mere de la race ary- 
enne"/.

Dėl visa to lietuviai ir Išlaikė senąjį visų Indoeuropie
čių tautų kultūrinį palikimą / žlūr.plačiau J. Venclova "Lie
tuvių tautos pašaukimas", 1975/ ypač su savo vertinga kal-

Hyperborear krašte. Pačių keltų Istorijos žinovas-prof. 
C. Julllan/37-69/ tvirtino, kad graikų vadinamieji Hyperbo- 
rear gyveno prie Nemuno Ir Vyslos krantų. J.Adelung / I- 
IOI/ pažymėjo, jog senovės rašytojas Pausanlus žlnojoGa-i 
lljos -keltų- gyventojų ryšį su Gintaro kraštu.

Dauguma Istorikų /dr. J. Prichard,prof T.Poesche, dr. 
L.Wllser, prof. H. Hubert, dr. C.Kephart etc./nurodo kel
tų protėvynę vidurio Ir rytų Europoj; GI Europos prolstorės 
žinovas dr. L. DIefenbach /20-113/ konstatavo: "Kietai Iš 
šiaurės rytų /Europos/ į Gallją /Vakaruose/ įsiveržė".Šią 
keltų bei galų kilmę paremia Ir archeologiniai radiniai, kaip 
pastebi T.Rlce /83-189/, P.Jacobsthal /35-158/, E.Mlnns 
/6O-259/, prof. T.Sullmlrskl /91-13/ Ir kiti.

Keltų buvimą senovinės Lietuvos teritorijoj rėmė prof. 
A. Šachmatov /Archlv f. slav. PhUog., 33 t., 51-99 p./, V. 
Kelchs/ Altpreuss.Monatschr. ,1881, 18 t./, prof. dr. Pier
son /Zeltschr, fuer Preuss. Gesch^und Landesk. ,1874 /B.d.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PIKTOSIOS D TĄSIOS
(VIETON FELJETONO)

Daugumas mokytų žmonių 
netiki arba abejoja, kad pik
tosios dvasios žmonių terpei 
galėtų egzistuoti. Tačiau, iš 
faktų sprendžiant, jos šel
mės, tikrai nuolatinės mūsų 
viešnios. Nematomos ir ne
jaučiamos, vykdo piktąjį 
darbą. Tą mums liudija kas
dieniniai faktai. Štai jie.

Kazimlerlnių kapų admi
nistracija buvo susitaupiusi 
geroką kiekį tūkstančių ir 
rengėsi juos investuoti į ka
pinių pagerinimą. Piktoji 
dvasia sugundė aukštąją vy
resnybę: "Kapinės žmonių, oi 
žmonės jūsų. Taigi, kas 
priklauso žmonėms, turi a- 
titekti jums. Nesnauskite 
Ir didelė pinigų dalis išgara
vo, tautiečiams dejuojant.

Piktoji dvasia vėl šnabž
dėjo: "Kapinės -geras biznis: 
nulietu vi nkite. Velniop lie
tuviškas vardas’. Sutarptau - 
tinkite. Bus biznis geresnis’.’ 
Aukštosios dvasiškijos ape
titas tuoj pradėjo reikštis . 
Tik lietuviams aktyviai pa- 
stpriešlnus, piktosios dva - 
s los gundymas nepasisekė . 
Bent dalinai. ..

Tikinčiai lietuvių visuo
menei remiant, vienuoliai į- 
sįgijo ūkį. Žmonės jį lankė , 
rengė išvykas. Vertė pakilo 
Ugi milijono. Velnias sugun
dė generolą, ir jis įsakė ūkį 
parduoti. Milijoną nujojo į 
Romą.

Veiklus jėzuitas buvo pas
kirtas klebono pareigoms . 
Piktoji dvasia jo pataikū
nams šnibždėjo:"Geras vy
ras kunigėlis. Paraginkite 
žmones, kad jie nupirktų jam 

^■'bričkelę". Jėzuitai išsiun
tinėjo laiškų tautiečiams, 
maldaudami aukų "bričkeleF.' 
Tikintieji piktinosi, o vel
nias kvatojo,kad jėzuitai ne
skaito Evangelijos, kuri lie - 
pla vargstančius šelpti.

Mirė klebonas. Liko dide
lis turtas. Veiksniai tikėjosi, 
kad,buvęs didelis patriotas, 
bus palikęs šį tą ir lietu
viams, iš kurių susikrovė 
kapitalą. Deja, piktoji dva
sia savo darbą puikiai atliko:

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TA 'O REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD G’.RIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PAU, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES C A L I M E
TAU PADĖTI. 

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

susirenka kiek viena trečiadienį, NL redakcijos patalpose \7722 
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lietuvlams nieko neteko.
Lietuva norėjo, kad Vll- 

niaus vyskupija būtų prisklr- 
' ta prie Lietuvos. Tam rei
kalui buvo pasiųsta pas po
piežių kelių žmonių delega
cija. Bet velnias ir popie
žiui galvą apsuko. Popiežius 
delegaciją palaimino, o vys
kupijos reikalu nesileido į 
kalbas.

Lietuvoje 1926 metais pui
kiausia proga buvo Krikščio
nims demokratams susitarti 
su Valstiečiais liaudininkais . 
ir būtų buvusi stipri koalici
ja. Tik reikėjo nepasiduoti 
piktųjų dvasiųpakusoms. Rei
kėjo tlkkalkur nusileisti, at
sisakyti bažnytinės metrikaci
jos. Bet velniūkštis diktavo 
katalikams: "Jūsų daugumas. 
Jokių nuolaidų . Viskas arba 
nieko .

Taip piktoji dvasia veikla, 
kad dvaslšklja Evangeliją 
gerbtų ant altoriaus ir sa
kykloje, o gyvenime koncent
ruotų dėmesį į "bričkelę"? 
Evangellja-teoretlnls gėris , 
"bričkelė" gi- ekonominis 
gėris. "Bričkelėje" ant že
mės daug maloniau galima 
jaustis.Evangelija masėms , 
"bričkelė" tiems, kurie už 
masių dvaslnimą.

Net filosofijoj piktoji dva
sia nesnaudžia. JI pakanka
mai išprususi ir aukšto ran
go mąstytojus mėgina iš ke
lio išvesti. Davė Dievas iš
mintingąjį Šalkauskį. Bet jis , 
piktosios dvasios suklaidin
tas, koncentravo savo akciją 
į ateitininkus. Tik per juos 
stengėsi Lietuvą Šv. Dvasia 
apšviesti. Jis, piktos dva - 
slos įtakoje būdamas,užmir
šo, ar tiesiog nežinojo,kad 
Šv. Dvasia, jei ji iš tikro to
kia yra, jei ji tikrai šventa, 
tai ji įtakoja ne tik kataliką 
ar ateitininką, bet ir protes
tantą, ir žydą, ir mahome - 
toną ir laisvamanį, ir ateis
tą. Jos objektas-žmogus be 
rasės Ir tikybos skirtumo. 
Panašiai piktoji dvasia kvai
lino daugelį mūsųkatallklško 
aktyvo. Net ir tokių,kurie 
buvo iš užsienio atvykę ir

Kazimieras Baltrukonis

užsiangažavo kaip dideli in
telektualai. Dievas apdova
nojo tautą Vydūnu. Jis sklei
dė Išminties ir meilės spin
dulius ne per konfesinę priz
mę, bet per širdies ir iš
minties. Tačiau,piktoji dva - 
šia neprileido jo įžengti į 
aukštąją mokyklą. Turime 
išmintingą jį Mace Iną.’Pikto
ji dvasia nuolat lankosi pas 
jį ir patarinėja, kad gąsdintų 
tikinčiuosius pomirtiniu 
teismu bei pragaru.

Emigracijoje p’ktojl dva
sia nuolat slankioja tarp 
veiksnių, menininkų, politikų, 
visuomenininkų, žadindama 
jų ambicijas nusistverti tei
sybės uodegą pagal savo me
todą bei išmintį. Katalikiški 
mąstytojai ragina puoselėti 
"gyvąją dvasią". Aiškindami 
jos prasmę, jie sako,kad to- 
jl"gyva dvasia" tai " krikš
čioniškas entuziazmas’, nes 
protestantiškas entuziazmas 

ijlems nepakeliui.. Jie už
miršta, kad žmoniškumo bei 
gėrio entuziazmas yra virš 
konfesinio entuziazmo.

Piktoji dvasia nėra viena.
Jų milijonai. Įslrangluslos į 
mūsų psichinio gyvenimo 
sritį, graužia sveiko mąsty
mo pradus. Ir taip pradeda
me vertinti žmogų pagal tai, 
kokiai konfesijai jis priklau
so, kokiai partijai bei orga
nizacijai melodijas dainuoja, 
kokioj spaudoj bendradar
biauja Ir koki spinduliai iš jo 
sielos sklinda į aplinką, tau
tą, žmoniją.Ir velnias tokiam 
kužda:"Jei jis neploja tavo 
giesmę užglrdęs-sunaiklnk jį 
jį • ”

Piktosios dvasios veikė 
nuo amžių. Jos skatino po
piežius nekaltus lietuvius 
žudyti, organizuoti kryžiaus 
karus, inkvizicijos replėmis 
naikinti ir kankinti tūkstan
čius nekaltų žmonių ir dau
gelį dvasininkų tarnauti ne 
gėriui, bet aukso veršiui ir 
valstybinės galybės sostui.

TEL. $25-8971.
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VAIVORYKŠTĖ TęSIA 

SAVO DARBUS

Spalio mėn.7 d. .antradie
nį, Vaivorykštė pradeda 
naują darbo sezoną-šį kartą, 
jau be jokių įsipareigojimų 
valdžiai.

Vaivorykštė ir toliau ug
dys Ir palaikys mūsų tautos 
liaudies meno dvasią naujais 
darbais. Vaivorykštė taip 
pat nuo šio rudens priima 
ir tas,kurios norėtų išmokti 
juostų audimo, gobelenų ir 
rištinių kilimų meno. Jos 
visos kviečiamos atvykti 
spalio 7 d., 7val.3Omin. į 
Aušros Vartų kleboniją. Tą 
vakarą prasidedantys kursai 
tęsis 1O savalčių-ikl gruo - 
džlo pradžios. Į juos galima 
atsivesti Ir kanadietes kai
mynes.ar pažįstamus. Kursų 
kaina tik 25 dol.už lO pamo
kų. Smulkesnės Informacijos 
gaunamos pas Aldoną Ci- 
člnskienę -676-9936, Elę 
Jurgutlenę-626-7499, Genę 
Montvilienę- 366-8278.
• Sėkmingos Vaivorykštės 
parodos Ottawoje National 
Library dėka, Vaivorykštė 
gavo visą eilę užsakymų 
Meno muziejaus švietimo 
skyriui.
• Praeitą savaitgalį, 23>27i 
ir 28 rugsėjo, Vaivorykštės 
darbai buvo nuvežti į Cleve- 
land’ą. Ten vykstančio Se - 
serijos suvažiavimo proga 
buvo suorganizuota montre- 
altečlų skaučių paroda.

KAS NAUJO

Šių metų sausio mėnesio pra
džioje Kinijos komunistai sušau
kė savo partijos kongresą ir priė
mė naują respublikos konstituci
ją. Prieš kongresą vyko centralinic 
partijos komiteto pasitarimai, ku
riuose buvo priimtos kelios rezo
liucijos. Kongresas tas rezoliucijas 
priėmė ir nustatė ateičiai veikimo 
gaires. Naujoji konstitucija garan
tuoja kalbos, spaudos, tikėjimo, 
susirinkimo, streikų ir panašių da
lykų laisvę ir pripažįsta privačią 
nuosavybę.Tačiau svarbiausias kon 
greso aktas buvo parinkimas žmo
nių, kurie vadovaus partijai ir 
valstybei.

Kinijoje komunizmas įsigalėjo 
1949 m. Nugalėję Tsheng-Kai-she- 
ko armijas, Mao-Tse-tung ir jo 
bendradarbiai pradėjo valstybinti 
privačias nuosavybes ir grūsti ūki
ninkus į kolchozus. Spėjama, kad 
per tą ūkininkų grūdimą žuvo a- 
pie vienas milijonas stambesnių 
ūkininkų. Kadangi toks staigus 
pasikeitimas visuomet mažina dar
bo našumą, Kinija vos ne vos ga
lėjo išvengti bado. Tačiau padeda
mi rusų, kinai ilgainiui atsigavo ir 
penkerių metų planu pradėjo plės
ti savo pramonę.

Matydamas, kad Kinijos pramo 
nė daro lėtą pažangą, 1958 m. 
Mao-Tse-tung nutarė daryti "dide
lį šuolį pirmyn". Surinkęs apie pu 
sę milijardo atliekamų žemės ūkio

Piktosios dvasios veikla 
kaip diktatūroj, taip ir de
mokratijoj. Skiriasi šiek 
tiek tik metodai. Atsispirti 
prieš jas tegali tik asmeny
bės.

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

'!<//)'« bniulis labili supyko. kai susi- 
/;<>/«> kalbas upe jo ryšius su \ iena /</ 
' ut merrpnu.

b.a'! \š su ja iiih'i/u!' \ estunoru ! 
tirėta los pot nal Ii akiu nesudės/!

kRe/vi 
VE/DRODŽ./ĄI

TESTAMENTAS
Vieno turtingo Skotų fab

rikanto našlė po savo mir- 
ties paliko trims brolvai
kiams didelį turtą. Tačiau 
testamente pažymėjo vieną 

giminaičiai galės pa
veldėti turtą tik tada, kada 
jie velionę palaidos mėnu
lyje. Kalbama, kad šitai la
bai paspartinf pirmojo žmo 
gaus nusiuntimą j menulį.

KINIJOJE ?

darbininkų, jis sugrūdo juos j di
deles gamybos grupes, statė van
dens baseinus ir elektros jėgaines, 
tiesė geležinkelius, kasė kanalus ir 
didino plieno gamybą. Nepaisant 
rusų pagalbos, po poros metų vi
siems buvo aišku, kad tas planas 
eikvojo darbo jėgas, mažino dar 
bo našumą ir privedė žemės ūkį 
beveik prie katastrofos. Kai 1960 
m. Mao-Tse-tung pareikalavo, kad 
Rusija grąžintų Kinijos žemes, 
okupuotas carų laikais, rusai ap
leido Kiniją, išsiveždami namo 
net pradėtų darbų planus. Tada 
Mao-Tse-tung susiprato ir atsista
tydino iš respublikos prezidento
pareigų, pasilikdamas sau kpmu 
nistų partijos sekretoriaus vietą

Atitaisant pramonės ir žemės 
ūkio klaidas, ūkininkams buvo 
leista turėti privačius sklypus, o 
valstybės ir partijos aparate pra 
dėjo įsigalėti sumanūs organizato
riai. Po 1960 m. nepasisekimų, ko 
munistų ideologija buvo padėta į 
šalį ir Kinijoje iškilo specialistų, 
ekspertų ir organizatorių elitas. 
Imperatorių laikais Kiniją valdė 
mandarinai, o dabar praktiški ir 
sumanūs pragmatistai.

Prieš tą visagalinčių pragmatis- 
tų elitą 1966 m. Mao-Tse-tung 
nukreipė „didžiąją proletarų kul
tūrinę revoliuciją", kuri tęsėsi 3 
metus. Studentai ir moksleiviai 

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS 
j IHHWHV variausias Amerikoj Ir Europoj "JIB Hoarpticge-Lofton" preparatas sulaiko 

Į IBKP'Iw p*ou**M slinkimą, naikino pleiskanas, pašalino niežėjimą, plauką skilimą, 
plauku šaknis, padeda atgauti natūralią plauku spalvą. J IB vor-

s Jodami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj.
i HhHSi Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei.

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

Illinois 60650, U. S. A.
’ __ ___ ________ _____ __ __  ___ ___ ___ .JĮ-ĮJ____in.-<»■■■■. - -HL JB-I ■■ ■■ M

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

KAINUOJA: Chlcagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 
trims men. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose ^metams 
__ $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam m6n. —- 2-50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS.
1739 So. Hoisted St.,
Chicago, Ill. 60608

į—j Siunčiu —.......... .......dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
| vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
j—| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS --------------------------------------------------
ADRESAS ----------------------------------------------------------------------

' 5 psl.

prikabino visur plakatų, pradėjo 
kritikuoti savo mokytojus bei pro 
fesorius, niekino senus papročius, 
ir daužė senus meno ir kultūros 
paminklus. Susirinkimai ir de
monstracijos atitraukė mases žmc 
nių nuo darbo, užsidaut universi
tetai ir daugelis aukštų pareigūnų

“i turėjo apleisti užimtas vietas. De
monstruota net prieš patj Kinijos
premjerą Chou-En-lai, seną Mao- 
Tse-tung draugą. Norėdamas atsta 
tyti tvarką, Mao-Tse-tung buvo 
priverstas pavartoti kariuomenę, 
kuriai vadovavo krašto apsaugos 
ministeris Lin Piao. Vėliau tas mi- 
nisteris ruošė atentatą prieš Mao- 
Tse-tung, bet buvo susektas ir, 
bėgdamas j Rusiją, žuvo lėktuvo 
nelaimėje. Tačiau vienas žmogus 
visą laiką išsilaikė valdžioje, bū
tent premjeras Chou-En-lai. Pra
ėjusiais metais pasklido žinia,kad 
jis gavo širdies smūgį. Bet šiais me
tais jis pasirodė kongrese ir pasa
kė pagrindinę.kalbą. Tas nuosta
bus žmogus vengė visų vidaus ko
vų, niekuomet neprieštaravo Mao-
Tse-tung ir nuo 1941 m. valdo Ki
niją. Paskutinis komunistų kongre
sas patvirtino jį premjeru. Visiems 
krito į akį, kad kongrese nedaly
vavo Mao-Tse-tung. Jis eina 81 me 
tus ir yra silpnos sveikatos.

Antras galingas Kinijos pareigū
nas yra Teng-Hsiao-ping. Prieš kul
tūrinę proletarų revoliuciją jis pra
rado savo vietą ir buvo užmirštas. 
Tik 1973 m. jis buvo pakviestas j 
vyriausybę kaip vicepremjeras. Jis 
yra praktiškas ir gabus organiza
torius ir nekreipia dėmesį į komu
nistų ideologiją. Taip pat ir kiti 
kongreso parinkti Kinijos parei
gūnai neskrajoja po ideologijos 
padanges. Tik nežinia, kaip ilgai 
jie valdys Kiniją L ietuva).

5
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hamilton toronto
______ s.

T Q u p y k i r skolinkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

St. East. tel. 544-7125830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio

namuose
Kalbėdamiesi apie vaka

rykščią vestuvių puotą, įvy
kusią Lietuvių Namų viršu
tinėje salėje,baliuje dalyva
vę pietautojai, aiškina ten 
nebuvusiems apie vaišingąjį 
priėmimą, apie jaunuosius

watch out.

Pirmutiniame ir didžiausiame g* JH MM M.
TORONTO LIETUVIŲ F* AKA/VlA. 
KREDITO KOOPERATYVE-------------------------------------

IMA:MOKA:
už 1 m.* term. dep. 
už taupymo s-tas 
už pensijų planą

8’/2%
7’/ž%
8’/4%

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 10

9’/2% už asm. paskolas 

9V4% už mortgičius
ir apskrtlai apie visą šau
nųjį parengimą. Svarbiausia 
tai buvę brangios dovanos, 
kurias sunešė gausūs sve
čiai. O vienos iš ypatingųjų 
tai buvę jaunojo tėvų pado
vanotas automobilis, o jau
nosios tėvų - viso buto baldų 
apstatymas. Jeigu dar pri
dėjus tas visas dovanas, ku
rias jaunoji gavo savo merg
vakaryje, ko jauniesiems 
daugiau ir benorėti. Kaip 
toji patarlė sako, tik gyvenk 
ir džiaukis, kaip pas Dievą 
ant pečiaus.

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).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta). 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

MOKAME UZ:
Depozitas ( P.C. A>
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 
Terminuotus depozitus 1 metu 8'4%.
IMAME UŽ:

10 — 5 
10 — 5
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 —.7 v vak.
9 — 12 v.p.p.

__ . ___ ___ mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka" 
šeštadieniais išdaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 0.000.600

V.p.p.
V.p.p. 6%

7^%

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10'4% an accident5==== 

can happen anytime

ALKOHOLIO IR NARKOTIKU
PASEKMĖS

SafetyCanada rugsėjo mė
nesio biuletenyje, tarp kitų 
saugumo įspėjimų yra ir ne- 
blalvumo priežasties įspėji
mas. Pavojingiausią proble
mą kelių nelaimėse sudaro 
neblaivūs automobilių vai
ruotojai. Alkoholis ar nar
kotikai nusilpnina vairuoto
jų matomumą žvalumą greit
keliuose, taipgi ir atydų vai
ravimą miesto ribose.Tyri
nėjimų studijose nustatyta, 
kad daugelis išgėrusių virš 
normos alkoholio gaivinasi 
neva su vaistais. Naudoda
mi įvairius "tranoulllzers" 
arba net miego bei ledo pa-

vidale raminančias piliules 
Tokie automobilių vairuoto
jai neįsivaizduoja,kad tokios 
priemonės nepagerina sau
gumą, o tik padraslna jį ša 
lia jo sėdinčių keleivių arba 
kitų automobilistų saskaiton 
Pridedamoje lentelėje paro
doma pablogėjimo lygis.

■/ is too late f

Legal impairment iv 0 ON'" blood alcohol level

sudbu
SKAUDI NELAIMĖ

Gražios jausnystės vasa
ra baigėsi skaudžioje nelai
mėje.
- Gyvenimo ir mirties ke
lių mįslė mums neišspren
džiama. Skaudus gyvenimo 
bandymas ištiko gerą, patri
otinę šeimą-Petrą ir Mariją 
Venskus. Tėvų širdžiai ban
dymas per žiaurus ir, skau
dus, -staigiai netekti vie
nintelio mylimo sūnaus Sta
sio. Liūdna Stasio mirties 
telegrama iš Pietų Afrikos 
sukrėtė visusSudburlolietu
vius. Stasys Venskus, 25 m. 
užaugo ir gimnazijos mokslą 
St. Charles College baigė 
Sudbury’je. Geologiją baigė 
Toronto universitete. Pa
čioje jaunystėje lankė "Tumo 
Valžganto"šeštadieninę mo
kyklą, kurioje ilgus metus , 
pasiaukodama .dirbo jo ma
mytė. Dalyvavo jaunimo tau
tiniuose šokiuose. Buvo 
jautrus, linksmas, gerai iš
auklėtas, kalbėjo ir rašė ge
rai lietuviškai. Baigęs To
ronto universitetą, mokslinę 
praktiką 
šiaurėje, 
patiko.

Vėliau
sūnąjį kontinentą- Europos 
valstybess ir iš ten į Pietų 
Afriką, Springbok miestą, 
kur vienos didelės Kanados 
firmos pakviestas,dirbo kaip 
geologas. Baigdamas savo 
dviejų metų darbą, rašė sa - 
vo tėveliams, kad labai jų 
Išsiilgęs ir 1975 m. Kalė
doms grįš į Kanadą- Sudbu
ry, ir pasiliks Kanadoje.

Džiaugėsi ir laukė tėvai , 
džiaugėsi lietuviai ir jauni
mas. Deja... žodžių ištęsėtl 
nebegalėjo, nes jo gražios 
jaunystės kelią į Kanadą 
pastojo žiaurus likimas.Mi
rė, užtroškęs nuo šildymo du
jų savo gyvenamajame na
me. Taip, jis atvyko.. .kars-

te atvežė lėktuvas,bet nebe - 
pasveikino jo laukiančių tė
velių, nebe išbučiavo jų il
gesiu virpančių skruostų:Jls 
atvyko paskutiniam amžinam 
poilsiui Mississauga Lietu
vių kapinėse, ten kur jau il
sisi per 20 jo pažįstamų, bu
vusių kaimynų-Sudbury lie
tuvių.

Palaidotas š. m. rugsėjo m. 
22 d. Staseli, tebūnie Tau 
lengva Kanados žemė. Skau
džios nelaimės valandoje , 
netekus vienintelio ir myli
mo sūnaus Stasio, širdin
giausia užuojauta Petrui ir 
Marijai Venskams.

J.Kručas

tinę LŠ Sąjungą šauliškai ir 
tautinei veiklai išeivijoje.

Norintieji, įstoti į LŠST 
Sudbury’io būrį- kreipiasi į 
laikinosios v-bos narius.

J . Kr.
• Pranas Visockas, INGO 
darbovietėje sužeistas- su
laužyta koja. Tikimės ir lin
kime greitai pasveikti.

atliko 
nes ten

Kanados 
jam labai

išvyko aplankyti

ĮSTEIGTAS LŠST ŠAULIU 
BŪRYS
Mintis steigti Šaulių būrį 

buvo kilusi prieš keletą me
tų,het pats steigimas vystėsi 
labai palengva. Tam buvo į- 
vairių priežasčių. Bet vis
kas jau praeityje. Padedant 
LŠST centro v-bos nariui ir 
Vl.Putvio šaulių kuopos pir
mininkui- Stasiui Jokūbai - 
člul, atsiradus užtenkamam 
narių skaičiui, š.m. rugsėjo 
m. 6 d., Tautos šventės mi
nėjimo proga, sukviestas 
steigiamasis susirinkimas . 
Steigėjai St. Jokūbaičio buvo 
supažindinti su LŠST statutu, 
aptarti aktualiausi reikalai 
ir išrinkta laikinoji valdyba: 
Juozas Staškus- pirminin
kas, Juozas Kručas-vicepir
mininkas ir sekretorius , 
Justinas Stankus-iždinlnkas . 
Šaulių moterų: Jadvyga La- 
buckienė- pirmininkė, Birutė 
Stankuvienė-valdybos narys.

Steigėjai: K. Poderys, J . 
Kručas, J. Staškus, J. La- 
buckienė, Z. Labuckas, V. 
Stepšys, Kl. Jonikas, J.Re- 
meikis, G.Lumbis, G.Lum- 
bis, G.Lumblenė, B. Stan
kuvienė, J.Stankus, Pr. Vi
sockas ir kt. /Įsirašiusių 
vėliau pavardės bus pas
kelbtos kitoje žinutėje/.

Kviečiami tautiečiai ir 
tautietės jungtis į kultu -

6 psi.

Vienas, vestuvėse neda
lyvavęs pietautojas, klausy
damas apie tas jaunųjų gau
tas gėrybes, suradęs progą, 
atsargiai įsiterpia ir pasi
klausia, ar dovanų tarpe ne
buvę nieko originalesnio ? 
Ką nors tokio kas išsiskirtų 
iš tos visos prabangios mo
notonijos. Kas pabrėžtų ką 
nors ypatingesnio, ar pa
keltų jaunųjų žmonių lie
tuviškumo dvasią.

Dėl tokio klausimo, ves
tuvėse dalyvavę svečiai, nu
stemba. Jiems atrodo, kad 
pati brangiausia ir geriau
sia dovana buvęs automobi
lis. Kas gi geresnio begalėtų 
būti ? Juk mašina čia yra 
viso gyvenimo pagrindas.

Klausimą iškėlęs ir atsa
kymą klausydamas pilietis,

rugsėjo 27 d. Išėjęs į atsar
gą po skrydžio 1971 m., tapo 
giliai religingu. Jo pasiro
dymo festivalyje kelionę ap
mokėjo Central Gospel.

Kaip žinome,festivalio ka
ralaitė yra lietuvaitė Viltė 
Zubrickaltė, kurios atvaiz - 
das puošia festivalio leidinį.

Ji kiekviena proga pabrė
žia esanti lietuvaitė. Su ja , 
kartu ir visi lietuviai ir Lie
tuva atsiduria dėmesio cent
re to milžiniško parado ir 
pusmilijonio žmonių subu- 
’ ’ e.

. tėja naujos apylinkės V- 
bos rinkimai. Geri ženklai

MŪSŲ. NAUJIENOS
Tautos Šventės minėjimas 

įvyko rugsėjo 21 d. Paskaitą 
skaitė Romas Masilionis iš 
Buffalo, meninę programą 
išpildė vietos jaunimas, da
lyvaujant Miss Lithuanian 
Community Ramonai Brau- 
nell, kuri mokosi dainavimo 
nuo vaikystės, turi gražų
balsą, dažnai dainuoja irka- rodo, kad bent viešoje spau- 
nadtečlams. Yra gavusi visą 
eilę atžymėjusių.
• Rinkliava Pasaulio Jauni - 
mo Kongresui sekasi gerai , 
bet dar nėra užbaigta. Ar tik 
St. cathariniečiai šiuo atžvil
giu nepralenks ir už save 
didesnes apylinkes ?
• Puiki ir reikšminga mūsų 
Kūčių tradiciją norima pa - 
laikyti šių metų šventėje.Vi
si turėtų prisidėti ir darbu , 
jas paruošiantjir dalyvavimu.- 
Kodėl neprisidėti ir Wel- 
land’o apylinkės lietuviams?
• Astronautas pulkininkas 
James Irvrin dalyvavo Niaga
ros Vynuogių šventės parade,

doje nebebus skelbiami mūsų 
šeimyniniai nuomonių sklr - 
tumai. Spręsime juos/susi
rinkimuose, nes gerai vei
kiant, visad tokių nuomonių 
skirtumų yra ir negali nebū
ti. Kas nėra buvęs v-boje ar 
buvęs gana seniai, neturėtų 
atsisakyti atlikti savo parei
gą,kai ateina laikas. Pagal
bos niekad netrūksta, netrūks . 
jos nė šiemet. Tęskime ge - 
rą veiklą, bene geriausią vi
soje išeivijoje. Tai bus mū
sų geriausias atsakymas vi
sokioms austraiijoms, ze- 
landijoms bei hels ink lams’.

Kor.

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025-----  Namų tel. 277-0814

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERlS

• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •

• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

pamažu iš kišenės išsitrau
kia laikraštį. O aniems bai
gus, jis tęsia toliau: Ne, jis 
ne tokias vertybes turėjęs 
omenyje. Ne tokias laikinas 
dovanas, kurios susidėvi, 
susivažlnėja, nepalikdamos 
jokio ryškesnio prisimini
mo. Jis galvojąs apie kito
kias dovanas, kurios būtų 
prasmingesnės, ar bent kiek 
prisidėtų prie jaunųjų žmo
nių lietuviškumo išlaikymo. 
Štai čia, Naujienų dienraš
tyje jis radęs įdomų straips
nį, kuriame laikraščio bend
radarbis Jonas Vaičiūnas 
siūlo jaunavedžius apdova
noti su spauda. Užsakant 
jiems kurį laikraštį, įtei
kiant knygą, arba tokį origi
nalą kaip Išdrožinėtą mūsų 
Vytį. Kaip toliau rašinio au
torius teigia, šalia dtdėsnės 
ar mažesnės materialinės 
dovanos, jis pasirūpina ir 
kuo nors originalesniu. Kar
tą įteikęs tokią dovaną, pc 
kiek laiko besisvečiuojant 
pas jaunuosius, jam buvę la
bai malonu pamačius ant 
sienos kabantį jo padovanotą 
Vytį. O kitu atveju, įteikęs 
metinę Naujienų prenume
ratą, jis buvęs nustebintas 
ne eiliniu padėkos laiškučiu. 
Jaunieji, rašydami ir dėko
dami. už dalyvavimą jų ves- 
tuvėjė, ypatingai įvertinę 
spaudos dovaną. Anot jų

gražiųjų laiške žodžių, tas 
spausdintas žodis padės 
jiems išlaikyti lietuvybę. O 
po vestuvių, jiems išsikė
lus iš lietuviškos apylinkės, 
autoriaus užsakytas laikraš
tis padės pilniau orentuotls 
apie tenykščius įvykius.

l£=U LIETUVIU NAMAI

St. Catharines lietuviu tautiniu iokių. grupė “Nemunas" dalyvaus Dainų ir 'Fautiniu, 
Šokiu šventėje Hamiltone, Padėkos Dienos savaitgalyje*

Pereitą sekmadienį į LN 
• popietę atsilankė apie 230 

asmenų. Iš jų 214 užsisakė 
lietuviškų valgių.

Iš toliau atvykę svečių 
knygon paslrašė:S. ir O. 
Daugėlos iš Santa Monika, 
Cal., Tėviškės Llet.Evang. 
Parapijos klebonas A.Trakis 
iš Chicago, p.Guoblat iš De
troit, P. ir F. Dargiai iš 
Herwid, J. ir J. Jonaičiai iš 
Sudbury ir E. Vindašlus su 
dukra iš Delhi.

LN įvairiems darbams 
ieško vyro. Darbas nuolati
nis ir gerai apmokamas . 
Kreiptis į raštinę arba tel. 
533-9030.

Teatro Aitvaras repetl - 
cijos vyksta kiekvieną antra
dienį nuo 7-10 v. v. Vytauto 
Didžiojo menėje.

Rambyno Tunto skautų su- ( 
eigos esti šeštadieniais nuo 
1 -2 v. p. p. Vytauto Didžiojo 
menės scenoje.

Sporto Klubo Vytis 
teniso pratybos vyksta antra
dieniais nuo 6:30-10 v. v. I 
Gedimino Pilies Menėje.

Š. m. rugsėjo 28 d. Tarp- J 
organizacinis Komitetas su
ruošė Tautos šventės minė
jimą.

Gedimino Pilies menėje į- 
vyko Lietuvių Evangelikų j 
Moterų Būrelio pobūvis. Ta 
proga LN paaukojo $25, ku
rie su padėka priimti.

Pereitą savaitę Antanui 
Stauskui suėjo 18 m. Ta pro - 
ga Antanas savo jaunuolio Į- 
našą $25 papildė $75, -. Da
bar Antanas Stauskas ir am
žiumi ir įnašu yra pilnatei
sis LN narys. Tai gražus 
pavyzdys kitiems jaunuo - 
Hams.

Nario įnašus papildė:Ml- 
nlotas Vytautas $1O ir Dau
gėla Stasys $20, -

Narys X V paskolino LN 
Paskolos lakštų sąlygomis 
dar $440, -.

stalo

NEPRIKLAuSuMA LIETUVA
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MCŠKeRIOJIMRS
B. Vaičaitis

montreal
(Pradiia 21 numeryje)

Karas lengviau pradėti, 
negu jį sėkmingai užbaigti. 
Iki šiol vis buvo sprendžia
ma meškeriojimo problema, 
kaip Ir kokią žuvį privilioti 
ant kabliuko. Nemažiau 
svarbi problema tenka na
grinėti, kaip užkabintą van
denyje žuvį ant kabliuko, Iš
kelti į sausumą. Ne vienas 
atsitikimas yra buvęs, kaip 
žuvis būdama ant meškerės, 
patį meškeriotoją Išmaudo. 

* Palikime visus meškerio
tojų nuotykius vėlesniam 
laikui, dabar kalbėsime, kaip 
manevruoti, turint ant kab
liuko žuvį, bet dar vandeny
je.

Prieš pradedant meške
rioti, reikia nustatyti spi
ningo ar kitokios meškerės 
tinkamą įtampą / drag /.pa
gal šniūro stiprumą. Įtampa 
yra toks momentas, kuomet 
viena ranka laikant špulę už 
rankenėlės, o su antra ranka 

.traukiamas šniūras, kol špu- 
4ė pradeda slysti ant savo 
ašelės. Anglų kalboje vadi
nama drag. Visokios bran
gesnės špullos turi tokį me
chanizmą, kad didelė žuvis 
užkabinus nenutrauktų šniū
ro.

Pradinis slydimo momen
tas galima nustatyti priri

šus 8 Ibs. šniūrą prie svars
tyklių. Vienas laiko svars
tykles ir stebi svarstyklių 
rodyklę, sakydamas antra
jam svarais įtampą, antras 
asmuo suka špullos ranke
nėlę didindamas įtampą, kol 
sukant rankenėle nustos 
slysti špulė apie savo ašį ir 
svarstyklės rodys 6 Ibs. 
Įtampą.

Be to, reikia neužmiršti, 
kad laikant kartelę 90 laips
niu kampu statmenai įtampa 
yra didesnė, negu kovojant 
prieš didelę žuvį, kuomet 
paprastai kartelė laikoma 
tik 20 laipsniu kampu paki
lusi nuo vandens horizonto, 
nes šniūras, eidamas per 
kartelės žiedus, didina įtam
pą. Kartelę laikant horizon
taliai prie vandens, tuomet 
šniūro, einančio per žiedus, 
įtampos koeflclantas nepadi
dėja Ir yra lygus O.

Užbaigus meškeriojimo 
Išvyką, reikalinga atpalai
duoti špullos įtampą, nes 
paliekant nustatytą įtampą, 
genda mechanizmas.

Ne vienam meškeriotojui, 
prisitraukus žuvį per porą 
metrų prie kranto, žuvis 
laimi žūtbūtinę kovą, meš
keriotojui padarius techniš
kų klaidų. Peržvelkime daž
niausiai kartojamas klaidas.

B.d.

Spalio 11d., šeštadienį, l v . 
ryto išeina autobusas į Ha
miltone vykstančią Lietuvių 
šventę. Autobusas grįžta į 
Montrealį pirmadienį, spalio 
13 d.

Užsiregistruoti pas: A. 
Mylę 365-0353, Ig. Petraus
ką 767-8684, J. Šiaučlulį 768 
-3674 ir 366-3884 bei Auš - 
ros Vartų Parapijos klebe
ni joje-766-57 55.

Kelionė ten ir atgal gali 
kainuoti apie $20. Praneški
te, ar turite nakvynę.
• Š.m. lapkričio 23 d. Auš
ros Vartų parapijos salėje 
yra rengiamas Lietuvos ka
riuomenės šventės minėji
mas. Tam tikslui jau yra su
darytas rengimo komitetas, 
į kurį įeina I. Petrauskas, 
A. Kalvaitis ir B.Kirstukas. 
Šiais metais šventės minė
jimo iniciatoriais yra_L.K. 
Mindaugo Šaulių kuopa Mont
real yje.

LIETUVIU. AKADEMINIS 
SAMBŪRIS MONTREALYJE 

šį rudenį ruošiasi atšvęsti 
savo 25 m. gyvavimo sukak - 
tuves. Data numatyta 15 lap-

Mylimar sesutei ir tetai MARY MILERIS mirus, 
( 1975m. birželio 27 d.)

Dėkojame Sv. Kazimiero parapijos klebonui 
kun. F. Jucevičiui už atšvęstas mišias ir paly
dėjimą i kapines. Taip pat dėkojame visiems 
lankytojams ligoninėje ir laidotuvių namuose; 
už paaukotas mišioms aukas, gėlės ir užuojau
tas, kuriomis mums suteikėt nusiraminimą liū
desio valandoje.

Širdingas ačiū šeimininkėms G. Zurkevičienei 
ir S. Skučienei bei kt.

Likusi liūdinti sesuo Selomėja Mozuraitienė 
su sūnum Juozu, marčia Dana ir anuku Edžiu

krlčlo, įdomiose Senojo 
Montreallo patalpose.

Vyksta
programos.

atsilankyti.
• Jurgis Š abi ausk as, buvęs

pasitarimai dėl montreal let is, jau ilgesnį

• Šv. Kazimiero parapijos 
metinės loterijos vakarienė 
įvyks spalio 18 d. šeštadienį 
7 vai. vakaro. Klebonas ir 
komitetas kviečia ne tik pa
rapijiečius, bet ir svečius

laiką praleidžia Hondjre ir
Salvadore, apsilanko ir Gua- 
temaloje , atlikdamas kelių 
statybos darbų priežiūrą ir 
specialių pastatų planavimą .

Praleidęs porą savaičių 
atostogų Montrealyje ir a- 
pyllnkėse, grįžo su žmona

dali.Ona Šablausklene Į Sal
vadorą. Jis vykdys bandomą 
butų kolonijos projektą San 
Salvador, netoli nuo aerod - 
romo.
• Inž. Kostas Astravas apie 
metus laiko gyvenęs ir dir
bęs Montreal yje ir vėl išvy
ko. Šį kartą į Iraną Ahwaz 
miestą, kur pagal sutartį su 
Oscobendrove dirbs konsul
tantu naftos ir natūraliųjų 
dujų pramonės eksploataci
joje.
• Praeitą savaitę lankėsi 
Montrealyje Adelė ir Kazys 
Bartys su dukra Audrone iš 
Elizabeth, N. J. ir kiek anks
čiau Mildred Mitchell iš 
Ho-jrard Beach, N. Y. Buvo 
užėję į NL redakciją ir už
sisakė laikraštį.
0 Elzė Urbanavičienė susir
gusi, gulėjo ligoninėje ir da
bar sveiksta namuose. Taip 
pat susirgusi buvo J. Vilke
lienė, gulėjo Jean Talon H - 
goninėję.
• Susirgę ir gydosi ligoni
nėse Vladas Pociukonls ir 
Povilas Kvletkauskas.
® Aldona Satkaltlenė ilges
niam laikui išvykusi pas gi
mines į Chicago.

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

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

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

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

SAVININKAI: V Suilnskas 389 - 057 1 Ir J. Zavys 365- 3252.

EKSKURSIJA
| LIETUVĄ

I; Nuo lapkričio men. 6 d. iki 14d., 1975 m.

5 dienos Vilniuje ir Kaune 
2 dienos Maskvoje 
KAINA - $723.00

Dėl kainos ir smulkių žinių skambinkite V. Bačenui 
j Toronto., tel. (416) 533-3531.,

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W.(
TORONTO, ONTARIO

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Medžiaga suknelėms- Crimlene, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentinė rūšis
— pusė kainor.
Angliika medžiaga 100% vilnonė. Vilnone orbo polyester'io - nuolaida iki 60 %.
Skarelės vilnones orbo Silkinės ir naujausiais pietiniais.
Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausias pasirinkimas specialiomis 

kainomis.
Moterį Ik i paltai - Borgono (ort.fur) įvoirous dydžio tik S 49. JO.
V yri iki megzti marškiniai (konodiški ) — pusė kainos. Taipgi, daugybė 

kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.
Siuntinius tiuniiomo poororru ir oro polio. Priimam, uksakymui automob,<iom«. 

Jeldytuvoms. r.l.viziiams. pinigu Certificate, i, kt. (Turim. 22 metu patyrimą). 
Proiomo už.iti ir įsitikimi^ jn — PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd.

W.0.C. Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 9 0 9 8.

Ron — Arūnas Mockus

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
Z PRISTATYMAS

4.____p VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAIS - LASALLE - 365-0770

FREE SHOP AT HOME
(CHRYSLER - CORDOBA - PLYMOUTH - 
j DUSTER - FURY - GRON FURY

DIDELIS PASIRINKIMAS CHRYSLER 
GAMYBOS AUTOMOBILIŲ, NAUJU, IR 
VARTOTU. YPATINGAI PRIEINAMO
MIS KAINOMIS IR PO PARDAVIMO >- 
GARANTUOTU APTARNAVIMU.

Kreiptis pas agentūros atstovą (Ron) 
Aruna Mockų.

(Dirbės 2 metus Trans I stand Co.)

NAUJI IR REMODELIUOTI 
KAILINIAI, KEPURĖS, 
SIŪLĖS IR KITI 
IŠDIRBINIAI.

Carpet Sales & Installation
Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju 
gyvenamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik 
$ 1,75 už k v. jardo).Taip pat priimu apsougoi (storage). Viskam kainos 

ort®:na:r,os - fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-29 12■ . F

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir korre'c inė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamam! s kainom, s. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų išpardavimas -tel. 366 6237 / 3896

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoįu
• Vasaros laika saugojimas

(Storage)'

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

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nonoms I 

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

bing & Heating kontroktorius.

140 - 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1975. X. 1

e Mano specialybė ir laiptu bei sienų isklajimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
® Pristatau į namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir 

įkainavimus nemokamai.

TEL. 365 61 1 1 
RES 366 0066

Skambinkite tel: 7 68 -6780 — 7962

LEFEBVRE & ROBERT
ĄMfUlLEMfNT . fUKNITUKt 

R D A V I M A S

ĮVAIRIU v *-

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

e Užeikite ir įsitikinsite, kad Įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALt AVENUE LASALLE 363-3887
į 7843 CENTRALE 386-1282 (DECORATION) Į

ROBERT RICHER

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS
PASKOLOS

ĮVERTINIMAI
NEKILNOJAMO TURTO
PASKOLOS

Visokeriopi kiti pat
Immeubles RICHER Realties Enrg. 

COURTIER - BROKER

a r n a v i m a i 
7687 CENTRALE 

SUITE 301 
LASALLE. QUE.

H8P 1 L7

7 psl.
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PIRMOSIOS KANADOS LIETUVIŲ DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES
- XXI KANADOS LIETUVIU DIENOS BEI 25-riu METU KLB 

PROGRAMA: -HAMILTONE

Pirmadienis, spalio 6 d. — Hamiltono miesto Burmistras skelbia Lietuvių Savaitę.
Antradienis, spalio 7 d. - 3 vai. p.p. dailininku A. A. Tamošaičių,parodos atidarymas 

Dauaiakultūriame Centre (Main St.E. ir St. Catharines St.).
Trečiadienis, spalio 8 d. — 7 vai. vak. buv. Kanados ir Lietuvos šachmatų meisteri s P.

Vaitonis Daugiakultūriame Centre duoda šachmatų simultano, 
Ketvirtadienis, spalio? d.—tolimesnių apylinkių lietuvių sutikimas prie Jaunimo Centro 

ir miesto apžiūrėjimas.
Penktadienis, spalio 10 d.-jaunimo susipažinimo vakaras Jaunimo Centre(48 Dundurn N.). 

Pradžia 9 vai. vakaro.
Šeštadienis, spalio 11 d._ 10 vai. ryto Aušros Vartų parapijos salėje KLB Krašto Tary

bos sesijos atidarymas; 2 vai. p. p. Delta Collegiate salėje 
(Main St.E. ir Graham) vyru krepšinio rungtynės tarp Toronto 
Aušros ir Hamiltono Kovo; 7 vai. vak. XXI Kanados Lietu
vių Dienos susipažinimo vakaras Armories salėje (James St. 
ir Cannon St.). Groja J. Vaičiaus orkestras.

Sekmadienis, spalio 12d. - 1 vai. p.p. pamaldos evangelikams latviu liuteronų šventovė- 
je(18 Victoria S.). Pamaldas švenčia kun. A. Žilinskas; 1,30 
vai. p pu pamaldos kataliko ms Hamiltono Katedroje (King St. 
W. — netoli AV šventovės; 4 vai. p.p. Forumo arenoje (Barton 
E. ir Sanford) Pirmoji Kanados lietuviu dainų ir tautinių šokių 
švente.

Informacijos centrai veikia nuo ketvirtadienio — spalio 9 d. Jaunimo Centre tel. 528-8257 
ir Holiday Inn viešbutyje tel. 528-3451.

Organizacinis Komitetas

EINORA RIMA Iš Panevėžio, Daukanto 26, gimnazistė, 
nori susirašinėti su lietuvišku jaunimu. Galima Ir ang
lų kalboje.
f” "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui i

I tik už $5.00 metams 1 į

j Prašome iškirpti ir prisiųsti I
i su virš nurodytu ------------------------------------------- -__________
1 prenumeratos ''Pavardė ir vardas) į
I mokesčiu. ’-------------------------------------------- 1----------------|

'Tikslus adresas)

BEAULIEU, QARNEAU, CR^TE
ConseiHers juridiques - Title Attorneys

cRoIšs.’lt
NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, LaSalle 

Case-Popular bankeliui. Visiems kitiems, kurie tik į mane 

kreipiasi, tarpe ir lietuviams.

BB67 VERDUN, VERDUN B7O2 CENTRALS. LASALLE
7*1-3411 366-6474

; . Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

' 1440 roe Ste-Catherine Ouest
• Suite 600
’ Tel: 866*8235. namu 4 88 - 8528

GERA PROGA
Puikini įrengta ir net kilimu išklota 
NL redakcijos žemutine patalpa. Is- 
nuomuojama susirinkimams bei kito
kiems reikalams.

Liūdna man, kai skaito mano 

neapmoksią - laikraitjs

DR. V. G1RIŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

— e —

5330 l'Asiomption Buvo. 

Montreal,

Tel. 255-3536

DR. A. O. JAUGEL1ENS
Dantų gydytoja

14t0 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P.Q.

Tel. 932- 6662; n omų 73? - 968 1.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A.. M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C-. E.R.C.S.fc'

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

GPHARMACIE

aqnon
* ROBERT GENDRON LPHprop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS

ADVOKATAS

R. J. Išganantis y ba, BCL
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405.
Montreal, P.Q - Tel: 871-9644, namų 678-3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, b.a., b.c.l.
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 8 7 7- 14 30

ADVOKATAS

J.P. MILLER, B.A_ B.C.L.
768 Notre Dame Street E.JSuite 205.

Tel 866-2063; 866-2064

8 psl.

HAMILTONO APYLINKĖS GYVAVIMO SUKAKTIES
/ NAUDOKITE S ŠIUO PLANU/

AIR CONDITIONED & HEATED • 
1 AND 2 BEDROOMS FURNISHED e 

WEEK. MONTH, YEAR e 
COLOR TV •

BALTIC APARTMENTSMONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astro
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Sales Manager 
(Lietuvi* atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
'Manag.nu 

LEO GUREKAS

mu montreal west

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the ond of Sherbrooke Street Wttll

GM

automobile

489-5391

© Royal Trust
Atstovas J. Skučas,

MfM0«r 
.taeiiui ii

5966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
Tel. 354-0360, namu722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė - sklypai ir žeme)

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Longelier, Montreal, P. 0. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI 
NEKILNOJAMĄ, TURTĄ, PADĖS JUMS

V. PĖTEPAITIS
254-4566 / Namų — 72 1-06 14*

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

D.N. B ALT - B ALT R ŪKO N I S 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273*9/8 7, 737- 0844.

Foto E.M.L.S. M o n t r e a I, Que.
Sistema.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tei. Bus.: 722-3545

Re*.: 256-5355

PETRAS ADAMON IS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIO N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

506 - 71st avenue
ST. PETERSBURG BEACH. FLORIDA 33706

(eiS) 360-6766 FRANK & STELLA MACENAB

CENTRE AUTO CLINIC
261 $t. John's Road 

rOINTEttjilte^HOmNC CENTRE 

697-3333
TRIUMPH

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS

TUNE UPS. BRAKES
MOTOR ft TRANSMISSION, ETC.

TEL.: «3e.«417

73B LAKESHORE DRIVE
DORVAL

GREMLIN 1975 
6 cllinderių 232p.c. 
reguliariu Įrengimu 
pagrindinė kaina

PASIKALBĖKITE

MUSU FIRMA
NUOŠIRDŽIAI

JUMS ,
PASITARNAUS .

MATADOR 1975
2 durų coupe 6 cilinaeri^ 
reguliariu [rengimu 
pagrindine kaina

SU MANAGER - ABE BASERMAN

1 nesudėtinga , bet tvirta 
garantija

100% 12men. arba 12,000 
myl\y( fabrikinė ^arentija)

inspekciniai 37 patikrinimai
W pagrindinių daliai
Zl____ speciali apsaugo valiavime

stofambert
AUTOMOBILE LIMITED

860 Taschereau. Greenfield Park e 676-7901

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _........ 6.0%
Taupomąsias s-tas L_____  8.0%

Term. ind.<- 1 m. 8,5% 
Term. ind. — 2 m. 9,25% 
Tenn. ind. — 3 m. 9.75%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines __ 11.0%
Nekiln. turto 10.75%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo _________ 11.0%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbar:a 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius M- 
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo ® 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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