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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Kinijos vicepremjeras TengHsiao-Pinft su JAV prez. Ford vaišėse

BENDRUOMENYBĖSBB
ELTOS PRANEŠIMAS APIE VLIKO SEIMĄ

zas Rajeckas, Lietuvos Atsto- mininkas, o po jo kalbėjo Jur- 
vas Vašingtone; prof. Jurgisgis Valaitis, vicepirmininkas vi- 
Ballrušailis, Lietuvos Atstovas suomeniniams reikalams. Abu 
Paryžiuje; Anatolis Grišonas, šie pranešimai buvo diskutuo- 
Lietuvos Atstovas Montevideo; ti drauge. Aleksandras Vakse- 
Vincas Balickas, Lietuvos Al- lis vicepirmininkas finansų

JAV PREZIDENTAS FORD 
KINIJOJE
Neįprastai Ilgi pas (kalbė

jimai, kuriuos pats preziden
tas vadina reikšmingais, vy
ko tarp jo ir Mao-Tse-tung , 
kaip ir Vice-p remjero Teng 
Hs lao-plng.

Kissinger’Is buvo užmi
nęs, kad galima būtų "su - 
normalizuoti " diplomatinius 
santjzklus su Kinija, JAV e- 
ventuallal turės atitraukti 
savo dalinius ir Ambasadą iš 
Taiwan’o, paliekant ten tik 
ryšininkų grupes. Neatrodo , 
kad į tokį kompromisą su 
Kinija norėtų skubėti.nes tai 
silpnintų jo poziciją respub
likonų konservatorių tarpe .

Viešnagės metu buvo paro
dyta daug diplomatinio res- 
pekto vieni kitiems. Ford’as 
buvo sutiktas šilčiau ir ma
žesnėje įtampoje, negu kad 
1972 m. Richard NlXon’as.

Sutikimo puotoje, netikėtai, 
tosto metu ,Teng įspėjo ame
rikonus, kad atlydžio politika 
su Sovietais y a naivus irsa- 
ve apgaunantis ėjimas,tikin - 
tip,kad Maskvos imperialistai 
bus aptramdyti. Tolimesni jo 
žodžiai nuskambėjo grąsiai: 
"Retorika apie atlydį negali 
paslėpti nuogos realybės apie 
augantį karo pavojų".

Nors kasdien vyko ilgoki 
pasikalbėjimai, buvo ir laiko 
aplankyti Vasaros Rūmus, 
Dangaus Šventyklą, Agrikul
tūros parodą. Didžiąją Kinie
čių sieną fotografavo prezi
dento duktė Susan, o žmona 
lankėsi Meno kolegijoje.

Žinovai stebėjosi žymiu 
Peking miesto sumodernėjl- 
mu Ir aukštų namų statyba, 
sunkvežimių, auto ir autobu
sų skaičium gatvėse.

Poilsiui sustojimo nebuvo. 
Prezidentas pakeliui lankėsi 
Jakartoj pasikalbėjimams su 
Sukamo Ir Maniloje, kur su
sitiko Filipinų prezidentą 
Marcos.

JAV REMIA BALTIJOS 
VALSTYBES
Pranešama, kad Atstovų 

Rūmuose vienbalsiai priimta 
rezoliucija nepritarianti te
besitęsiančiai SovietųSąjun - 
gos kontrolei Estijoje, Lat - 
vijoje Ir Lietuvoje.

Ši rezoliucija, kuri įstaty
mais nėra remiama, buvo 
nubalsuota 407 prieš O.

AMERIKA STEBI
KANADĄ
William Porter,JAV am-- 

basadorlus, prieš išvykda - 
mas į naują tarnybos postą 
Saudi Arabljon, rinktinei 
žurnalistų Ir televizijos ko
mentatorių grupei tiesiai Ir 
kritiškai pareiškė savo nuo
monę dėl Kanados vyriausy
bės varžymo invdstuotl ame
rikiečių kapitalą.

Jis atkreipė dėmesį,kad 
amerikonai labai susirūpinę, 
diskutuoja Kongrese, ar Ka
nada tebėra draugiškas all - 
jantas ar kraštas,kuriuo A - 
merika gali pasitikėti.

Amerikonams labai nepa - 
tiko, kad Saskatschewan’as 
nutarė dalinai nacionalizuoti 
potasijaus industriją; kad 
pagal juos , neproporcingai 
keliamos kainos už parduo - 
damą energiją, ypač alyvą ir 
dujas, norint Išnaudoti ame
rikonus.

Taip pat jis apgailestavo, 
kad sumažėjo bendradarbia
vimas moksliniuose bei 
branduolinės energijos tyri
nėjimuose.

Jo nuomone, Trudeau ir 
Ford’as turi susitikti ir ap
tarti amerikonams nepagei
daujamą,kaip jis sako, "na - 
clonal ištinę" Kanados laiky
seną. . .

" Ir vien tik auksas valdo 
mus"- kaip dainuojama arija 
operoje Faustas -

William Porter ir desineje —JAV buv. ąmbasadorius Ottawoje 
naujai paskirtas Thomas Enders.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi- zistencinio Sąjūdžio atstovas, 
nimo Komiteto Seimas įvyko Mandatų komisiją sudarė: dr. 
1975 m. lapkričio 29 — 30 d. d. Bronius Radzivanas, Zenonas 
Kultūros Židinyje, Brooklyne,Jurys ir Pranas Puronas. Be to,
N. Y.

Susirinkus Seimo, Vliko Ta-; 
rybos ir Valdybos nariams, 
dalyvaujant gausiam svečių 
būriui ir atvykus Lietuvos Ge-. 
neraliniam Konsului Anicetui 
Simučiui, j posėdžių salę New 
Yorko šauliai įnešė vėliavas. 
Sugiedojus himną ir Tėvui Pau
liui Baltakiui sukalbėjus mal
dą, Vb'ko pirmininkas dr. Kęs 
tūlis .‘Valiūnas savo trumpu 
sveikinimu žodžiu pradėjo Sei
mo posėdį.

Seimo pirmininku pritari
mo būdu buvo išrinktas prof, 
dr. Domas Krivickas, Ūkinin
kų Partijos atstovas; jo pava
duotoju — Antanas Skilius, 
Vienybės Sąjūdžio atstovas. 
Sekretoriavo Kęstutis Miklas, 
Rytų Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio atstovas ir Martynas 
Gelžinis, Mažosios Lietuvos Re )

CHICAGOS ”LITU ANICOS“ l - ji FUTBOLO KOMANDA 1975 METAIS, MININT 
2 5 METU GYVAVIMO SUKAKTI. Nuotrauka E. Šulaiėio.
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AUSTRALIJOJE NAUJAS 
MINISTERS PIRMININKAS
Malcolm FRASER laimėjo 

su savo koalitine grupe rin
kimuose rekordinį 45 vietų 
skaičių Atstovų Rūmuose. ’

Fraser yra 45 metų,libe
ralas, farmeris-milljonle- 
rlus.

Taip G. Whltlam, tapęs la
bai nepopuliarus opozicijoje 
ir etninėse grupėse dėl savo 

buvo sudarytos politinės, visuo
meninė ir finansų komisijos. 
Seime dalyvavo visos Vliką su 
darančios grupės su savo 42 at
stovais.

Formaliai susitvarkiusį Sei
mą sveikino žodžiu: Anicetas 
Simutis, Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke — Diplo
matinės Tarnybos ir savo var
du; Jonas Simanavičius, Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos vardu; Algis 
Gečys, JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos vardu; 
Grožvydas Lazauskas, Lietu
vių Tautinės Sandaros vardu; 
Vytautas Vaitiekūnas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto vardu; Vla
das Venskiis, Venecuelos Lie
tuvių Bendruomenės vardu.'

f Raštu Seimą sveikino: Vys
kupas Vincentas Brizgys; Juo-

pataikavimo Sovietų Sąjun
gos ter Koriniams apetitams, 
pats pirmasis pripažinęs S . 
Rusijos teisę į okupuotąjį 
Pabaltąjį, prarado valdžios 
postą.

AERODROMUOSE DVI 
KALBOS

Laipsniškai bus įvedama 
oro linijų pranešimai Que- 
bec’o provincijoje prancūzų 
ir anglų kalbomis.

Nuo 1 balandžio bus išleisti 
specialūs prancūzų kalbos 
terminologijos vadovėliai.

Quebec’o miestui parū
pintas dar vienas radaras, 
pagreitinti skridimo infor
macijas per tirščiausią ju
dėjimo peri jodą.

LIKIMO ŽAISMAS
Č Ikagoje lenkų kilmės mo

teris, 67 m. amžiaus, 9 me - 
tus plovė grindis, sutaupy - 
dama $ ll.OOO, kad galėtų 
parsivežti sūnų Iš Lenkijos .
Tuos pinigus nuo pavasario 
nešiojosi su savim, kad būtų

stovas Londone; Juzė Daužvar- reikalams, kalbėjo apie VLIKo 
dieno, Lietuvos Generalinė finansus ir Tautos Fondą. Po 
Konsule Čikagoje; dr. Julius jo savo pranešimą padarė Au- 
Bielskis, Lietuvos Garbės Kon- gustinas Kuolas, Tautos Kon
sulas; Bronius Nainys, Pašau- do Kanados zMs'.ovybls pirmi- 
lio Lietuvių Bendruomenės pir- ninkas, kuris Seimą sveikin- 
mininkas; Algis Rugienius ir damas įteikė Kanados Lietuvių 
Jonas Urbonas, JAV LB Tary- Lietuvos laisvinimo reikalams 
bos vardu; Marija IRudie- sudėtų aukų 25,009 dol. čekį, 
nė, BALEo vardu; Algirdas Salėje kilo audrinkos ovacijos. 
Kasulaitis, Vidurio Europos jį papildė Antanas Firavičius, 
Krikščionių Demokratų S-gos Toronto miesto Tautos Fondo 
Vykd. K-to ir Leono XIII Fon- Atstovybės pirmininkas, avinė
lio Valdybos vardu; Matas Zu- niškai per metus surinkęs 17,090 
jus “Garso" vardu (pridėjo 25 dolerių. Jis buvo pagerbtas 
dol. auką); Antanas Venskus, ypatingai didelėmis ovacijomis. 
Europos Krikščionių Demokra- po trumpų pasisakymų dėl pra 
tų Tarybos vardu. nešimų buvo padaryta pietų

...... ... pertrauka. \Sveikinimams pasibaigus,
prasidėjo apyskaitiniai VLIKo
organų pranešimai: pirmasis Trečią valandą po pietų įvy- 
kalbėjo Bronius Bieliukas, to iO antrasis posėdis, šio posė- 
meto Tarybos pirmininkas, džio darbotvarkėje buvo tik 
apie tarybos veiklą nuo pas vienas klausimas: Prof. dr. 
kutinio Seimo, įvykusio 1974 Broniaus Nemicko paskaita, te
rn. Po kelių pranešėjui paklau- ,na “Helsinkio susitarimų tei 
Simų ir trumpų diskusijų, ant- sinė prigimtis". Paskaitoje, 
ras pranešėjas buvo Kęstutis u2frukusjoje akademinę va- 
Valiūnas, VLIKo X aldybos pir- |undų, prelegentas klausimą

čia pat prie jos,kai tik ateis 
skridimo laikas. Šią savaitę 
galų gale gavo vizą Lenkijos 
konsulate. Grįžtant namo, 
prišokęs vyriškis ją kūlė tol, 
kol ji paleido piniginę iš 
rankų, o pats pabėgo.
Dingo ne tik pinigai, bet ir 
viza, lėktuvo bilietai ir pasas.

Netrukus, praeidamas pro 
to įvykio vietą,žmogus paste
bėjo piniginę ant žemės.Ati
daręs, rado pinigus, įvyniotus 
į popierių, visus dokumentus liukas , Tarybos pirmininkas, 
Trūko $400,kurie,matyt,bu- paskelbė naujai sudarytos val- 
vo palaidi. dybos sudėtį: dr. Kęstutis Va-

Radinį atidavė policijai,, liūnas — pirmininkas ir nariai: 
kuri viską saugos seife. Kltą^ 
savaitę du pareigūnai nuveš 
moteriškę į aerodromą Ir į- 
sodinę į 1 Setuvą, atiduos jai 
tuos pinigus į rankas. Ji sa
kos i, kad jai reikia tiek pi
nigų išlaisvinti sūnų Iš kalė
jimo. Pati plėšiko sumušta , 
atsisakė eiti į ligoninę.

Policininkai pastebėjo"Ti- 
kimės,kad piktadarls apie tą 
įvykį skaitys spaudoje ir
sirgs Iš piktumo, kad nepas
tebėjo likusių pinigų". 

nagrinėjo išsamiai istoriniu po
žiūriu. Buvo paklausimų ir 
diskusijų.

7 vai. vakaro buvo Seimo na
rių ir New Yorko visuomenės 
pasimatymas ir susipažinimas, 
užtrukęs daugiau kaip valan
dą. Po to prasidėjo koncertas. 
Dainavo solistė G. Ugianskienė, 
susilaukusi gražių plojimų. 
Kalbą pasakė dr. Stasys Bačkis, 
Lietuvos pasiuntinybės Vašing 
tone patarėjas, šita pačia pro
ga Tautos Fondas apdovanojo 
medaliais daugiausia aukų per 
1975 metus surinkusius Lietu
vos laisvinimui. Dr. Valiūnas 
įteikė Antanui Firavičiui iš 
Toronto, susirinkusiam 17,000 
dol.. Karaliaus Mindaugo me
dalį ir Antanui Skiriui iš Los
Angeles, surinkusiam apie 
9,000, Trijų Lietuvos Preziden
tų medalį. Svečiai buvo pavai
šinti skania vakariene.

Trečias Seimo posėdis įvyko 
lapkričio 30 d. 1 vai. popiet. 
Prieš tai , nuo 10 vai. vyko Ta
rybos posėdis, sudaręs naują 
Vliko Valdybą, ir komisijų po
sėdžiai, A. Raulinailis pateikė 
politinės komisijos pasiūlytus 
nutarimus; kun. A. Stašys — 
visuomeninės ir Teodoras Sta
niulis — finansų. Komisijų pa
ruoštus nutarimus su kai ku
riomis pataisomis Seimas pri
ėmė.

Priėmus nutarimus, B. Bie-

Jurgis Valaitis, dr. Bronius Ne- 
mickas, Antanas Sabalis, fero- 
nius Bieliukas ir Algis Vedec- 
kis. VLIKo pirmininko trum
pu žodžiu ir Tautos himnu bu
vo užbaigta VLIKo sesija.

REMKIME LIETUVIŠKĄ

SPAUDA I
C

NL Bendroves Valdyba yra nvtarusl
lailcra&tj. siuntinėti tik u» $5.00 pir-
muoslus po ulslsakymo motus, t. y, 
naujiems skaitytojams.
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ž Lietuvos išlaisvinimą' Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada'
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PROŠVAISTĖ AR TAMSA 
PO HELSINKTNĖSE
UŽSKLANDOSE

Po, taip vadinamų, Hel
sinkio susitarimų, tėra li
kusios dvi galimybės. Arba 
juos visiškai ignoruoti, tai 
yra, elgtis lyg tokio akto vl- 
sal nebūta ir negirdėta, ar 

1 bandyti naudotis kiekviena 
susitarimo raidės esme, 
kiekviena jota ir daryti visa, 
kas tik galimybių ribose 
įmanoma, padėti gimtąjam 
kraštui, jame likusiems tau
tiečiams. Ekonominiai, kul
tūrintai, dalinai gal net poli
tiniai. Kelias, metodai, bū
dai ir priemonės nebus leng
vos, paprastos, bet kuri to
kia veikla, reikalaus ne vien 
tik didelių pastangų, užsi
spyrimo, bet ir nemažai lė
šų. Pav. žinant, kad Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studenti
jos daugumą sudaro lietu
viai jaunuoliai, galima būtų 
pradėti galvoti, kad konkreti 
tokiems pagalba ir parama 
būtų, tarkime, tokių ar ki
tokių įrengimų, kabinetų ir 
vlsųkltų modernių mokymo
si priemonių parūpinlmas. 
Ne vien tik mokslo veikalai, 
bet įvairūs aparatai, elek
troninės technikos įrengi
mai, modernūs skaitytuvai, 
vaizdinės priemonės, video 
perdavėjai ir užrašytojal ir 
vįsa kita, kas išeivijos stu
dijuojančiam jaunimui kas
dien prieinama, priimta ir 
kas jo sesei ar broliui Lie
tuvoje, tėra tik svajonė. Juk 
visa kas modernu, nauja ir 
kas padeda geriau, greičiau 
ir efektyviau įsisąmoninti 
augštojo mokslo platybes, 
pirmiausia tenka Maskvai, 
centrinėms mokslo institu
cijoms, o visa kita dar ne
greit pasieks parefe rijos 
akademinius židinius, ir tai, 
toli gražu, ne viskas išvis 
bet kada pasirodys Vilniuje 
ir Kaune. Modernios ir vis
kuo aprūpintos labar atorljos 
/ medicina, farmacija, fi
zika, biologija, elektronika 
ir 1.1./ kolkas tik svajonė 
daugeliui Lietuvos studlozų, 
kurie turi tenkintis antros 
ar trečios rūšies mokslo 
priemonėmis. Reikėtų, kad 
klek galint daugiau lietuvių 
studentų galėtų atvykti, jei

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

STEPONAS RUSTEIKA
K. Lukas savo rašinyje 

" Pažinkime praeitį "visai 
nulletuvina buvusį Lietuvos 
vidaus re įkalu m luiste rį, taip 
pat buvusį Kauno miesto 
burmistrą, taip pat užėmusį 
visą eilę aukštų bei atsako- 
mlngų vietų Nepriklausomy
bes laikais, asmenį, pulki- 
2 psl.

P•
ne pilnoms studijoms, tai 
bent dalinėms į Jungtinių 
Valstybių ir Kanados kolegi
jas, akademijas ar univer
sitetus. Būtų gera, kad ir 
mūsiškiai, ypač mokomojo 
personalo nariai, galėtų bent 
laikinai dėstyti Lietuvos 
augšt. mokyklose ir supa
žindinti su pačiais paskiau
siais atslekimals įvairių 
mokslų srityje.

Reikėtų galvoti, kad tokių 
užsimojimų vykdymas nega
lėtų bazuotis grynai privačiu 
pagrindu. Čia, tikriausia, 
reikėtų vieno ar kito ameri
kinio ar kanadlnio universi
teto užsiangažavimo. Tiesa, 
vienas kitas studentas iš 
anapus įsileidžiamas / tiks
liau - išleidžiamas / stažuo
tis vienam kitam semestrui. 
Taip pat tiesa, kad teko ir 
mūsų mokslininkams skaity
ti vieną ar kelias paskaitas 
Lietuvos akademiniams 
sluogsnlams. Visa tai, bent 
kolkas,tėra tik atskiri atve
jai, kolkas i nesudarą jokie 
precedento arttmesnlal ar 
tollmesnlal ateičiai.

Tokia amerikinė polonija 
jau spėjo įruošti Lenkijos 
universitetuose ir atskirose 
ligoninėse kabinetus įvai
riems tyrinėjimams atlikti, 
padėti, akademiniam jauni
mui, padėti vėžio ir kitų 
sunkių ligų kamuojamiems 
savo tautiečiams, nors pati 
Lenkija ir toliau laikoma 
stiprioje sovietinėje kontro
lėje.

Tačiau, mūsų, lietuvių, 
galvosena, yra žymiai siau
resnė. Mes, pasirodo, gry
nai patriotinių motyvų sais
tomi / taip, kaip mes juos 
suprantame /dar vis tikime, 
kad sovletlnama Lietuva, jos 
nieku nekalti žmonės, gali 
ir toliau vegetuoti ir apsel- 
ti be mūsų ryšimės nės para
mos ir įnašo į visą krašto 
kultūrinį ir civilizacinį gy
venimą, nors ir žinome, 
kad Iš Maskvos malonės,ten 
t(k trupiniai nukrenta nuo 
ponų stalo. Ir carui rūpėjo, 
kad ” Lietuva liktų ir tamst 
ir juoda ”...

Al. G Imantas

nlnką Steponą Rusteiką.
Ką gi- ant palinkusios ša

kos visos ožkos lipa, sako 
lietuviška patarlė. S,Rustei
kos seniai nebėra gyvųjų 
tarpe, tad nėra rūpesčio,kad 
jis tuo pat galėtų atsikirsti , 
kad galėtų apsiginti nuo la
bai negarbingo jo užpuolimo. 
Nieko nėra lengvesnio kaip 
spirti gulinčiam, jokio pavo

PANORAMA
KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS HAMILTONE

( 1975 m. spalio 11 diena)

Suvažiavimą atidarė Cent
ro Valdybos pirmininkas J. 
Simanavičius, pakviesdamas 
sugiedoti Lietuvos himną. 
Pral. J.Tadarauskas, Hamil
ton’o Aušros Vartų parapi
jos klebonas,perskaitė Invo- 
kaclją.

Į prezidiumą pirmininkais 
buvo pakviesti Liucija Skrlp- 
kutė, Hamiltono A-kės pirm., 
Joana Kuraltė; Windsor’© 
A-kės pirm., Ir Vytautas 
Radžlus, Ottawos A-kės 
pirm.,kurie ir pirmininkavo 
pasikeisdami. ’»

Sekretoriais pakviesta I. 
Šernaltė-Mlkeljohn Irkun. J. 
Staškus.

- Sveikinimai - 
Pirmasis sveikino Bronius 

Nainys, PLB pirmininkas.
Linkėdamas sėkmės suva- 

žlavimui, pastebėjo, kad 
svarbu nepasidaryti tik po- 
sėdžiautojals .Negana nutari
mų ir rezoliucijų, jei jų 
niekas nevykdo.

Anglijos Lietuvių Bend- 
ruomei šs pirm-kas p. Gas
paras, šiuo metu lankąs Ka
nadą, perdavė savo Bend
ruomenės sveikinimus ir 
linkėjimus.

Vysk. Deksnys, vyskupas 
Vakarų Europos 1 letuvlams , 
specialiai atvyko į Dainų ir 
Šoklų šventę. Savo kalboje 
irgi pastebėjo, kad lietuvių 
salelės Vakarų Europoje yra 
ypatingai mažos Ir silpnos . 
Linkėdamas sėkmės Tarybos 
posėdžiams, patarė nebijoti 
kritikos Ir galimų klaidų. 
Kas dirba-kląldų padaro;} tik 
tas Jų nedaro, kas miega . 
Bet nieko neveikimas Irgi 
yra klaida.

Raštu sveikino Gen. Kon
sulas J. ŽmuldzTnas. VLIKaą 
ir Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės plrm-kas Gaila.

- Etninių organų 
pranešimai -

CV-os plrm-kas J.Simą - 
havlčlus apie veikimą atski
rose srityse paliko pranešti 
tų skyrių vadovams. Ilgiau 
kalbėjo apie Baltlečių Fede
racijos veilclmą, kurios plr- 
mlnlnko pareigas" dabar jis 
eina, Ir apie vadomenl ilus 
reikalas, nes jų vadovas G. 
Kurpls neatvyko. Buvo pa
simatyta su Užsienių Reika
lų Mlntsterlu MacEchen, 
ruoštos demonstracijos .dėl 
Australijos pripažinimo Lie
tuvos ir kitų baltų sovietinei 
okupacijai, dėl Helsinkio 
konferencijos. Suruošta, tai - 
klnlrikaujant Ottavros Baltle
čių Federacijai ir lietu
viams, Baltlečių Vakaras 
Parlamento Rūmuose, gau - 
šiai dalyvaujant parlamen - 
taranas, platinama The Vlo - 
lat on of Human Rights f In 
Soviet occupied^ Lithuania 
1974. Planuojama išvystyti 
spaudimą vyriausybei dėl 
Helsinkio konferencijos nu
tarimų. Jau anksčiau pla
nuota suruošti Ottawoje bal
tlečių atslėkimų parodą, bet 
kol kas dar nerealizuota.

jaus gauti atgal. Pagaliau 
tai nepirmas ir nepaskutinis 
šuolis tokių išeivijos lietu
vių , kaip K.Lukas. Pagal 
juos, bevelk nebėra buvusio 
kurio garbingo ir "tikro"!le- 
tuvlo. Dejuoti dėl to perdaug 
nėra ko, nes tokie dalykai 
išnykstatlk didėjant kultūrai 
Nemaža dar turime tautie
čių, kuriems jos pasigauti 22

- Krašto V-bos finansinė 
padėtis -

Pranešimą padarė ižd. J. 
. Vaičeliūnas.

Tuo tarpu šiais metais pa
jamų turėta $ 2,255,o išlal- 
dų-$4, 502, taigi deficito $2. 
247. Jei panašus deficitas 
bus ir ateinančiais metais, 
tat po metų neliks jokios at
sargos .Pagrindinės pajamos 
buvo pusė Lietuvių Dienų 
Winnipege pelno, $1.000. 
Kol kas solidarumo mokes
čio surinkta tik $ 571.

-Kultūros Komisija -
Jos pirmininkė Elena Ku

dabienė informavo apie su
ruoštą pirmąjį kultūrininkų 
suvažiavimą,kuris laikytinas 
pasisekusiu. Pirmininkė nu
siskundė, kad iš eilės apy- 
llnkių ir kultūrinių vienetų 
nebuvo galima gauti atsaky
mo į siunčiamus raštus . 
Stengiamasi įgyvendinti su
važiavimo padarytus pasiū
lymus. Gegužės mėn. To - 
ronte įyyks talentų varžybos. 
Bus kviečiami visų meno 
sričių atstovai. Norima pa
daryti mokyklos mokinių pa
sirodymus. Pirmininkė pra
šė neatidėliojant paskirti 
Kultūros reikalų atstovus 
tose apylinkėse, kur jų dar 
nėra. Taip pat pastebėjo , 
kad daugiau tikimasi veiklos 
ir iš Tarybos narių. Kultū
riniai Reikalai yra vieni iš 
svarbiausių Bendruomenės 
veikime.

- Švietimo Komisijos 
pranešimas -

Pranešimas Silvijos Mar- 

Iš dešinės: Jonas Simanavičius KLB Krašto valdybos pirmininkas, 
Bronius Nainys PLB Valdybos pirmininkas ir Juozas Gaila JAV 
LB Krašto valdybos pirmininkas.

laisvės gyvenimo metų ttkrall vieną dieną jį likvidavę. Ne
buvo permažat.

Žinau Rusteiklų giminę 
nuo mažų dienų, praleistų 
Telšių mieste bei jo apylin
kėse. Ypač žemaičiai nega
lėjo pamiršti Stepono Rus
teikos dėdės klebono, kuris 
carų laikais atstojęs rusų 
teismus ne tik žemaičiams, 
bet ir kitoms, kad ir negau
sioms tautybėms Žemaitijo
je, išskiriant žydus. Negy
venau dar tais laikais, bet 
žemaičiai visur apie tai kal
bėjo jau man ir į išaugus, 
ii subrendus.

S. Rusteika buvo Telšių 
miesto komendantu man te
besant dar antroje gimnazi
jos klasėje. Visų žemaičių 
tas komendantas buvo labai 
gerbiamas (lr net mylimas , 
išskyrus komunistus. Jis, 
kaip ir gen.P.Plechavičius , 
turėjo tas pačias problemas 
su sovietų atsiųstais agen
tais, kurie net sukūrė vadi
namą ’’Žemaičių pulką" pa
gal tų agentų nurodymus ir 
tas pulkas įsikūrė buvusiuo
se prieglaudos namuose, 
priešais Telšių bažnyčią.

Mes, vaikai,kalbindavome 
to pulko kareivius, bet, iš
skyrus telšiškį žinomą alko
holiką, porą miestų nenuora
mų, niekas iš tų kareivių ki
taip nekalbėjojcalp rusiškai. 
Tas " pulkas " dar tą pačią 
dieną iš Telšių dingo. Gy - 
ventojal tiek buvo tuo "pulku" 
pasipiktinę, kad patys būtų

tlnkutės - Leparsklenės , jai 
negalint- atvykti, buvo per
skaitytas.

Šiuo metu veikla 8 šešta
dieninės mokyklos,© 2 nus
tojo veikti daugumoje, at ro
do, dėl savitarpinių nesutari
mų. Papildomai pranešta, 
kad aukštesniųjų mokyklų 
lietuvių kalbos kursai vyksta 
Londone ir Toronte. Iš es
mės,kaip praktika rodo, lie - 
tuvlškų mokyklų pasiseki
mas priklauso išimtinai nuo 
tėvų noro ir pastangų.

-Jauhimo Sekcija -
Pranešimą padarė Almls 

Kuolas, Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirminin
kas. Pastaraisiais metais 
visas veikimas sukosi apie 
ITT Pasaulio JaunlmdKong- 
reso ruošimą,pareikalavusį 
labai daug darbo. Susidomė
jimas yra didelis ir nema - 
žas kanadiečių skaičius nu
tarė į jį važiuoti.

- Šalpos Fondas -
Pirmininkas Vincas Sakas 

pranešė, kad buvo tik trys 
aktyvūs skyriai,kurie siuntė 
siuntinius į Suvalkų Trikam
pį ir 16 Vasario Gimnazijai . 
Hamiltono apylinkė buvo ak - 
tyviausla, siunčiant siunti
nius ir pinigus. Tarp kitų a- 
pyllnklų ir Komisijos trūko 
bėndrada rblavlmo.

Visuomeninių Re įkalu sek
cijos pranešimo nebuvo. 
Garbės Teismo pirmininkas 
Gražys pranešė,kad praė
jusiais metais jokių bylų ne
teko svarstyti,

Kanados Lietuvių Fondo 
tarybos pirmininko praneši
mo nebuvo, nes suvažiavime 
nebuvo nei jo, nei jo atstovo.

- Tautos Fondas - 
Pirm.Augustinas Kuolas 

pranešė,kad iki šiol iš 13 a- 

žiūrint to,sovietų atsiųsti a- 
gentai Telšių bei jo apylin
kių nepaliko,ir tik pulk.S . 
Rustelkal/tada dar vyr.lei
tenanto laipsnyje/ pradėjus 
savo pareigas , tas kraštas 
visai išsivalė nuo tų agentų.

Būdamas studentu ir pri
klausydamas žemaičių stu- 
dentųkorporacljai Samogltia, 
patyriau, kad Rusteika yra 
studentų Išrinktas garbės 
nariu ir korporacijos Spalvų 
Saugotoju. Tai buvo ,be abe
jo, pačios garbingiausios pa
reigos, kokias kuris lietuvis 
žemaitis galėjo užsitarnauti; 
o juk garbės nariais buvo ir 
tokie žemaičiai, kaip gen. 
Daukantas, buvęs m in. pir
mininkas inž. Stanišauskis , 
prof. Končius ir visa eilė 
garbingiausių lietuvių, ku
riem nA į galvą neatėjo, kad 
kada nors kuris lietuvis ga
lės pažeminti šį gerbia
mą asmenį Steponą Rusteiką.

Vėliau, pats būdamas 
korp. "Samogltia"pirmįnin
ku, turėjau ne vieną progą 
pasikalbėti jau tada su buvu- 
siu vidaus reikalų mInlste - 
rlu S.Rusteika. Jo plrm&s 
rūpestis buvo sovietų pavo
jus Lietuvai. Jo žiniomis, 
Lietuvoje tebuvo tik kellttk- 
rllietuviai komunistai, idea
liai siekę " svieto sulygini
mo". Visi kiti buvo surusėję 
lietuviai, tarnavę Rusijos 
tikslui prisijungti Lietuvą . 
Rusijos nuolat siunčiami a -

pyllriklų gauta beveik 
$ 5.000. .Dar 5 apylinkės , 
tarp jų Montrealis Ir Toron
tas, kuris paprastai surenka 
daugiausiai, neprlsluntėsavo 
įnašų.Pereitais metais VLI- 
Kul įteikta $18.000,mano
ma, kad nemažiau bus su
rinkta ir šiais metais.
Dauguma atsiuntusių įnašus 
ašulInklų šįmet surinko dau
giau,kaip pereitais metais.

- Revizijos Komlslįa- 
Plrm. Mikšys pranešė, 

kad apyskaitos vestos tvar
kingai.

Komisijos Bendruomenės 
ir Jaunimo Sąjungos statutų z 
suderinimui vardu praneši - 1 
mą padarė E.Čupllnskas.Dėl 
pakeitimų susitarta, tik ne
galima buvo duoti šiam su
važiavimui duoti phtvlrtlntl, 
nes projektas turėjo būti Iš 
anksto išsiuntinėtas visiems 
Tarybos nariams.E11 ė kai - 
bėtojų pareiškė nepasitenki
nimą kad neįvykdyta pereito 
metinio suvažiavimo aiškus 
nutarimas.

-Diskusijos dėl praneš Imu - 
Daugiausia diskusijų sukė

lė labai silpna Bendruome- I 
nės Centro Valdybos padėtis. 
Ateinantiems metams sąma
ta yra tik $3.000, nors 
šiais metais išleista $4. 500 
ir buvo jaučiamas lėšų trū
kumas. Centro V-ba buvo į- 
parelgota sudaryti komisiją, 
kuri persvarstytų ir peror - 
gan i zuotų Bendruomenės fi
nansinę struktūrą.

Nutarta ateinantiems me
tams pakelti solidarumo mo
kestį Iki $5. Taip pat buvo 
kalbama apie Bendruomenės 
Loterljo's organizavimą.

Iškeltas faktas, kad vi-j 
suomenlnė veikla / santykiai 
su valdžios atstovais Ir ka
nadiečių visuomene,Lietuvos, 
reikalų reprezentacija/ yra 
silpna ir ypač silpna dl-j 
džiaus tuose centruose kaip 
Toronte ir Monrealyje. 
Pagrindinė veikla reiškiasi 
per Baltų Federaciją, bet ten 
kol kas estai Ir latviai atlie
ka didžiausią darbą. .

Apylinkių] pirmininkams 
buvo skiriamas minutės žo
diniam pranešimaul ir tik 2- 
3 peržengė šią ribą.

* f Bus daugiau )

gental gerai išnaudojo jaunos 
Lietuvos partinius skirtu
mus,ko pasėkoje vienas per
versmo organizavimas sekė 
kitą. Jam į galvą netilpo,kad 
to tie perversmininkai ne
suprato. Gaudami algas,gy
vendami gerai, didelę savo 
tarnybos dalį skyrė pervers
mams. Iš to Ir dabar juo - 
klasl "Tarybinės Lietuvos" 
spauda, nuolat paduodama tų 
nesibaigiančių organizatorių 
veiklos smulkmenas Ir gau
sias dalyvių pavardes.

Tie perversmų organiza
vimai, pasakė tada S. Rustei
ka, silpnino Lietuvos Ir taip 
jau nestiprias jėgas. Spėjo , 
jei tuo keliu bus einama Ir 
toliau, tai Lietuva nesunkiai 
įkris Rusijai į rankas. Ru
siją skaitė didžiausiu Lietu
vos ir kiekvieno lietuvio 
priešu.

Sovietams užėmus i Lietu
vą, Steponas Rusteika nebė
go iš savo tėvynės, nors tam 
turėjo geras sąlygas. Jį vie
ną pirmųjų rusai areštavo, 
kankino Ir, kaip pulk.Petrul- 
tls rašo savo knygoje, pava-' 
dlntoje "Kaip jie mus sušau - 
dė", Steponas Rusteika žuvo 
masinėse žudynėse prie 
Červenės.

Ar nelaikąs būtų mums 
lietuviams savo atsimini
muose būti nuosaikesniais 
bent su tais lietuviais,kurių 
nebėra gyvųjų tarpe ?

. S. Šetktts 
St. Catharines

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ŽODIS TEATRINEI VISUOMENEI
Perspausdinta iš "AKIRAČIAI” — nr.6(70).

Majoras R. R. P aukštaitis kalba kariuomenes šventės minėjime.
Nuotrauka Aug. Kalvaičio.

Aš—jūsų kolega, lietuvių režisierius. Esu 
pašalintas iš teatro už tai, kad viešai išreiškiau savo 
meninius įsitikinimus, nesutampančius su socrea- 
lizmo estetika ir atsisakiau eiti į kompromisus su sa
vo sąžine.

Menininkas neturi pasirinkimo teisės — to
kia yra rūsti ir neperžengiama tarybinio gyvenimo 
realybė. Arba jis kuria taip, kaip reikalauja oficiali 
doktrina, arba išmetamas už borto.

Kodėl aš pasipriešinau, kai kiti ir toliau dirba 
savo darbą? Norėdamas tarnauti savo mažos tau
tos kultūrai, menininkas yra despotiškai privers
tas prisitaikyti prie esamų sąlygų. Penketą metų 
aš vadovavau seniausiam Lietuvoje Kauno dramos 
teatrui, aštuonetą metų stačiau įvairaus žanro 
spektaklius. Ir beveik pusės gyvenimo man prirei
kė tam, kad apčiuopčiau tarp standartų ir šablo
nų merdinčią teatro paslaptį, pažadinčiau scenos 
meno gyvybę ir nors iš dalies išreikščiau tai, kas pul
suoja konkrečioj erdvėj ir laike. Spektaklį aš suvo
kiau, kaip pilnai įkūnytą sceninę viziją, kaip daugia
reikšmę metaforą, kaip universalų žmogaus kan
čios modelį, kuriam suteikta tobula ir unikali teatri
nė forma. Mane kankino noras sugrąžinti mūsų tea
trui prarastą dvasingumą, spektaklio kaip ritualo 
pajautimą. Bet kuo stipriau manyje brendo mano 
meninis tikėjimas, tuo sunkiau darėsi mano kūri
niams išvysti dienos šviesą. Kuo toliau siekiau spek
taklio visumos, tobulumo, tuo sunkiau man buvo 
daryti kompromisus ir žaloti savo kūrinius pagal 
vis griežtėjančius oficiozo reikalavimus. Tai galu
tinai užaštrino konfliktą, kuris, matyt, buvo neiš
vengiamas. Valdžia atsisakė toleruoti maksimalis
tiniu?. tarybinėm sąlygom mano kūrybinius sieki
mus.

Individo nesugebėjimas prisitaikyti prie esa
mų aplinkybių pasmerkia jį pražūčiai. Tai gamtos 
dėsnis., patvirtintas floros ir faunos pasaulyje. Žmo
gui yra sunkiau. Menininkai, kuriems pavyko nors 
šimtąją dalim išreikšti save, jaučiasi įvykdę savo, 
kaip kūrėjų misiją ir tuo pasitarnavę sava mažos, 
nykstančios lietuvių tautos kultūrai. Dėl teisės kur
ti jie kartais yra pasirįžę bendradarbiauti su pačiu 
velniu. Jie yra įsitikinę, kad jeigu nėra duonos, rei
kia tautos sielą sotinti nors pelais ir tuo palaikyti jos 
merdinčią gyvybę. Bet nuolatiniai surogatai, dalinė 
tiesa, pasakyta puse lūpų, palaipsniui virsta melu, 
deformuoja pačią' menininko prigimtį ir gimdo 
pseudokultūrą. Artėja riba, už kurios laukia savęs 
išsižadėjimus. Sąžinės krachas. Dvasinė mirtis. Aš 
priėjau tą. ribą ir pajutau, kad tolimesnis pseudo- 
kultūros kūrimas man neteko prasmės. Suluošin
tų, iškupiūruotų spektaklių ,,gaminimas“ tik prisi
dėtų prie visuomenės tvirkinimo. Susidarė situa
cija. kurioje nėra optimalaus sprendimo: arba be
sąlygiškai paklusti sovietinio oficiozo reikalavi
mams ir palaipsniui degraduotis, arba nutilti. Aš 
pasirinkau tylėjimą, tolygų lėtai menininko mir-

• "■ *“ '• į*
Treti motai gyvenu-be’teatro. Verčiausi atsi

tiktiniais uždarbiais. Gyvenu nuolatinės grėsmės 
ir pavojaus akivaizdoj.

Bet mano neįgivendinti sumanymai, mano 
teatralinės vizijos beldžiasi j mano sąmonę ir reika
lauja laisvo kūrybinio akto. Mane smaugia pilnai 
nerealizuotas mano pašaukimas.

Todėl aš ryžausi, už -teisę laisvai kurti, sumokė
ti aukščiausia kaina—tėvynės praradimu. Vhr-

KARIUOMENĖ YRA VALSTYBĖS
I D /\ III I / Maį. R. ]/. R aukštaičio pasakyta kalba per Lietuvos Kariuomenės įkūrimo
1 > »» I X IX 1x7 šventės minėjimą Montrealyje

Gerbiamieji montreal iečiai, 
Sveikinu jus Lietuvos Ka

riuomenės įkūrimo minėji
mo proga. Taip pat, sveiki - 
nu jūsų rengimo komitetą, 
kuris rizikavo duodamas 
man šią p'ogą išreikšt savo 
nuomonę. Nes juk nei mano 

' žinios apie Lietuvos buvu - 
• -/ slą kariuomenę, nei mano 

žodžio jėga galėtų lygint is su 
mano pačio praeityje išklau
sytomis paskaitomis, kurio
mis labai vykusiai prelegen
tai uždegdavo klausytojų 
jausmus. Gal tiktai vienu 
atveju kartais rasdavau da
liną trūkumą: būtent,kad už
degta liepsnelė išdegdavo 
praeities sentimentuose, ne- 
apšviesdama ryšio su dabar
ties ir ateities realybe. Man 
kyla klausimas, ar iš vipo 
‘yrabent koks ryšys tarp ši
tos šventės ir dabarties ? 
Nors aiškaus atsakymo ne
turiu, aš pamėginsiu bent 
keletą minčių Iškelt ir gal 
duris atidaryt kompetentln- 
gesnlems kaip aš šį klausi
mą toliau panagrinėti. Man 
atrodo, tai yra klausimas, 
vertas dėmesio, nes nesuge
bant į jį atsakyti prasmingai 
tiems,, kurie nepergyveno 
Lietuvos kariuomenės eg
zistencijos laikų, šios šven
tės mlnėtojų gretas toliau 
labiau išretės.

Nepriklausomos Lietuvos

kariuomenės įkūrimas,man 
atrodo, buvo dramatiška ma
nifestacija natūralaus savęs 
išlaikymo dėsnio. Nepri
klausomybės atgijimas buvo 
įmanomas, nes susidarė is
torinės aplinkybės, kurias 
tautiniai susipratę žmonės 
instinktyviai išnaudojo. Bet 
tai buvo dinamiška situacija, 
kuri galėjo pasikreipti į vie
ną ar į kitą pusę.P riešų at - 
sirado iš visur. Savanorių 
gretos išaugo į formalią 
Lietuvos kariuomenę be ku
rios, nėra klausimo, net irto 
trumpo Nepriklausomybės 
laikotarpio Lietuva nebūtų 
turėjusi.

Kartais girdisi apkaltini - 
mai dėl Lietuvos kariuo - 
menės neveiklumo Nepri
klausomybės praradimo ei - 
goję. Aš nė nemėginsiu to 
klausymo svarstyti į bet tik 
priminsiu, kad kariuomenė 
yra valstybės įrankis ir jos 
atsakomybė yra valdžiai. Ją 
vertint reikia pagal jos išti
kimybę ir sugebėjimą atlikti 
savo \ užduotj., Užduoties 
nustatymas yra politinis 
veiksmas, kuriame kariuo
menės rolė gali būti tik kaip 
patarėjo. Aps įbrėžimas nuo 
įtakojImo savo jėgą, galima 
sakyt, yra kariškos discip
linos lygio matas. Praradi
mas šios disciplinos yra pa
krikimo žymė.

dan kūrybos laisvės — palikti sa.o gimtąją žemę, 
kuri maitinb mano širdį ir protą, skatino mane kū
rybai.

Aš paprašiau teisės išvykti gyventi svetur ir 
po septynerių mėnesių kankinančio laukimo da
bar pagaliau žinau oficialių instancijų sprendimą: 
,,Jūsų su šeima išvykimas laikomas netikslingu ir 
jokios apeliacijos šio sprendimo nepakeis“.

Vadinasi, yra tikslinga menininko spekuliaci
ja savo sąžine ir besąlygiškas tarnavimas totalita
riniam režimui.

Vadinasi, yra netikslinga bet koks nepaklus
numo ar savo valios pareiškimas. Ir tokiu atveju, —

Vadinasi, yra tikslingas menininko nutildy
mas arba jo supūdymas kalėjime, psichiatrinėj, etc.

Todėl aš kreipiuosi į savo kolegas, kad mano 
balsas būtų išgirstas, kol man galutinai neužčiau
pė burnos.

Jonas Jurašas, 
Vilnius, 1974 m. gruodžio mėn.

P.S.
Šis atviras laiškas nespėjo pasiekti Vakarų.
Staiga, po dešimties dienų, dėl man nežino

mų priežasčių, šis beapeliacinis sprendimas buvo 
pakeistas ir man su šeima buvo liepta skubiai palik
ti Lietuvą.

„Visažinantieji“ ir „visamatantieji“, ilgai per
sekioję kiekvieną mano su žmona žingsnį, matyt, 
nusprendė, kad geriau būsią mus įrašyti į „laisva
noriškų“ tremtinių sąrašą ir išrauti dar vieną pikt
žolę iš sveiko, gerai išlyginto socrealizmo dirvože
mio, negu leisti pasauliui naujai išgirsti apie dar vie
ną atvejį, liudijantį Lietuvos okupaciją ir žmogaus 
teisių ignoravimą. Nes svarbiausias sovietinių oku
pantų tikslas yra įtikinti laisvąjį pasaulį, kad paverg
tosios tautos beteisėje „Tylos zonoje" p?suko 
nelaisvės keliu laisvanoriškai, kad jos laimingai 
gyvena „darnioje tarybinių tautų šeimoje“, kur 
„klesti“ materialinė ir dvasinė kultūra.

1974 m. gruodžio 29 d. mes su šeima atsidūrė
me Vakaruose.

Aš atvykau, neturėdamas iliuzijų, kad mano 
menas svetur kam nors būtų reikalingesnis, nei sa
viesiems žmonėms. Pats išvykimo faktas dar nėra 
problemos sprendimas.

Mano šventa pareiga nelaisvėje paliktai tau
tai yra realizuoti bent dalį tų kūrybinių užmanymų, 
kurių negalėjau įkūnyti sovietinėje Lietuvoje.

Rytų Europa. — tame tarpe ir Lietuva, — 
turi daug kūrybinės potencijos, kuri galėtu pratur
tinti Vakarus, įleisti šviežio kraujo ir patvirtinti tik
rąsias vertybes, kurios yra aktualios pavergtiesiems 
žmonėms, ir galėtų suteikti naujų kūrybinių impul
sų Vakarų menui.

Lietuvių tauta turi senas istorines ir kultūrines 
tradicijas. Savo kūryba aš norėčiau priminti apie 
mano tautos sunkią dvasinę patirtį ir jos savitą mc- ; 
ną.

Jeigu mano tautai, vąrdan egzistencijos išlai
kymo, lemta prisitaikyti ir palaipsniui tirpti totali
tarinės sistemos sūriame okeane, tegul nors tie, ku
rie pasiekė laisvą krantą, padeda išlaikyti lietuvių 
dvasinį pasipriešinimą ir sukuria tai, kas yra kasdien 
marinama sovietinio režimo.

Jonas Jurašas, 
Miunchenas, 1975 m. kovo mėn.

Šiuo pasisakymu aš ne
mėginu nė kaltint tų laikų 
Lietuvos vyriausybės. Žiū
rint atgal į politinius įvy
kius 194O-tais metais, iš da
barties perspektyvos, aš 
manau galima atpažint dau
gelį padarytų klaidų. Bet tuo 
laiku ne tik kad tos klaidos 
nebuvo aiškios,bet ir pasi
rinkimas nebuvo didelis . 
Lietuvos valdžia gavo, kaip 
angliškai sako, "an offer 
wich it could not refuse " . 
Nesant kitai išeičiai,atrodo, 
pasireiškė noras tikėti,prieš 
visus aiškius reiškinius , 
kad gal sovietai, nors ir turį 
savo kariuomenę strateginė
se Lietuvos vietovėse, res
pektuos jos nepriklausomy
bę. Prie tos Iliuzijos, dari 
pasaldinus s ituaclją Vilniaus 
sugrąžinimu, rimtesnio pa
sipriešinimo ir nepasireiš
kė. Žinoma, ■ su kai kuriom 
išimtim: dar šiandien labai 
aiškiai atsimenu, kaip aš 
tarp kitų penkiamečių, pra
važiuojančių rusų sunkveži
mių kelio dumblan smaigs
čiau vinis. Deja,kaip istori
ja jau' rodo, mums nepasise - 
kė tų sunkvežimių sulaikyti . 
Dabar kaltint vienus ar kitus 
man atrodo yra beprasmiš
ka, o gal ir nemoralu. Pasi
mokyti iš praeities įvykių 
tai, aišku, verta.

Gal pagrindinė pamoka

seka iš bendro Lietuvos ne
priklausomybės epizodo. Iš - 
sprukimas iš carinio jungo, 
galima sakyti,buvo istorinis 
netikėtumas. 22-jų metų lai
kotarpy, nepriklausomoje 
Lietuvoje išsivystė valstybi
nė struktūra, išaugo tautinis 
susipratimas ir išsiugdė 
kultūrinė veikla. Ypatingas 
įspūdis susidaro,kai pagal
voju, kad visa tai įvyko per 
maždaug tokį pat laikotarpį, 
kuris prabėgo nuo ma
no gimnazinės mokyklos 
pabaigimo. Toks nepriklau
somybės epizodas duoda ti
kėjimo, kad ir vėl laisvesnės 
dienos gali ateityje prašvistj 
Tik gal nerealu būtų jas įsi
vaizduot, lyg pakartojant 
seną filmą. Reikia išplėsti 
vaizduotės horizontą. Ieš
kant tiktai pažįstamų formų, 
galima pražiopsot prabė
gančius šansus, nors tru - 
pūtį paveikti lietuvių tautos 
ateities labui.

Kaip ir Lietuvos valstybė, 
taip ir Kariuomenė per tuos 
dvidešimt du nepriklauso
mybės metus keitės i.Gal ima 
daleisti, kad ji būtų tobulėju
si per sekančius 35 metus.

Prądžloj,kariuomenės sa
vanoriai stojo į kovą prieš 
bolševikus ir bermontininkus. 
Apskurusioj aprangoj.net ne 
visi turėdami po šautuvą. 
Nepriklausomybės metų gale 
jau buvė gerai aprūpinti ir 
organizuoti profesiniai dali
niai. Jeigu iki šiandien būtų 
išlikus nepriklausomybė,ka
riuomenės pavidalas būtų ir 
vėl skirtingas nuo, sakykim ,

Dainų ir Tautinių Šokių
ŠVENTES reportažas

Lietuvių kultūrps meno 
savaitės, įvykusios rugsėjo 
6-13 dienomis, malonius įs
pūdžius laikas jau pradeda 
nešti užuomarštin.

Ton s ava it ėn sulėkė suva
žiavo iš daugelio pasaulio 
kraštų tautiečių. Žinoma , 
daugiausia iš Amerikos kon
tinento, betgi buvo šiek tiek 
Ir Iš Didž. Britanijos, Ispa
nijos, na ir masinis antplū
dis iš pačios Kanados ir jos 
tolimiausių vietų. Ši savaitė 
sudarė daug progų būti įvai
rių pas įrodymų liudininku ar 
jų dalyviu /šachmatuose-si
multane, duotame buv.Lie
tuvos ir Kanados meisterio 
Vaitonio/, Krepšinio žaidy
nėse tarp Hamiltono Ir To
ronto klubų.

Buvo įdomu pasižvalgyti 
dali. A.A.Tamošaičių tapy
bos meno Ir taut, audinių pa
rodoje, kur loję buvo Išstatyta 
per 5O~ darbų. Lankytojui, 
tiesiog, sunku įsivaizduoti, 
klek laiko, energijos, kant
rybės, na Ir lėšų reikėjo su
naudoti tiems darbams at
likti.

Be'kitų pramogų, hamuto- 
nlečlal buvo pasiruošę sve

1939 metų. Moderniausia 
technologija būtų pąstebima 
visose kariuomenės šakose . 
Sprausmlniailėktuvai šaudy
tų taikinį surandančias ra
ketas, pėstininkai stebėtų 
naktinį priešo judėjimą infra 
raudonų bangų ekrane, arti
lerijos pabūklai suktūsl į ra
daro pagautą taikinį kompiu
terio apskaičiuotais įsaky
mais. Kareiviai ne tik ope
ruotų, bet ir remontuotų 
šluos technologijos produk
tus. Sociologiniai pas įkeiti
mai gal net dar didesnį įspū
dį padarytų. Jeigu galėtume 
prlleist.kad per paskutiniuo
sius 35 metus valdžia būtų 
pasisukusi į liberališkesnę 
santvarką, galima būtų įsi
vaizduoti net ilgaplaukius 
kareivius, naudojančius plau
kams tinklelius,kaip kad O- 
landijoj; ar priklausančius 
unijose,kaip Švedijoj. .. Ži - 
noma, išvadžiojimų galima 
būtų daryti visokių, bet aš 
noriu, svarbiausia, privesti 
klausytojus prie savaime 
aiškaus, bet dažnai pamirš
tamo fakto, būtent, kad ka
riuomenės keičiasi su tech
nologine ir sociologine eiga 
jos aplinkumoj. O pati ap
linka gali skleistis pagal po
litinę situaciją. Nepersunku 
būtų įsivaizduoti Nepriklau
somą Lietuvą šiandien prl - 
klausančią vienai'ar kitai 
apsigynimo sąjungai ir savo 
atatinkamą dalį atliekančią 
bendrų interesų apgynime . 
Taigi, bent dalis salėje e- 
sančlų tarnautumėte Lietu
vos kariuomenėje,kuri išpil
dytų platesnio mąsto apsau
gos rolę. /b. d./ 

čiams, čia atvykusioms pir
mą kartą, parodyti miestą .

Subuvimo- susipažinimo 
vakare savaitės rengėjai su
darė progą jaunimui atskirai 
pasilinksminti parap. Jauni - 
mo Centre,kur dalyvavo per 
300 mūsų atžalyno.

Į bendrą šokių vakarą pri
gužėjo virš 2000 įvairaus 
amžiaus svečių bei viešnių. 
Lietuvių džazo orkestras iš 
1O asmenų, vad. Vaičiaus , 
šokėjus tiesiog į padanges 
kėlė. O jei kam dar atsirado 
geras apetitas užkąsti šio 
užsiėmimo 5 valandų bėgyje, 
atėjo pagalbon gausus bufe
tas su įvairiais šiltais ir 
šaltais užkandžiais bei ka- 
vute su skaniais pyragai
čiais. Pagaliau, ir "švento" 
vandenėlio ar "velnio ašarė
lių" taip pat buvo apstu...

Daug kas užmezgė naujų 
pažinčių, atnaujino jau turė
tąsias. Buvo net ir tokių, 
kurie susitiko ir tik pirmą 
kartą, tik čia,po atvykimo iš 
stovyklų'' šį kontinentą.

Pagrindinė šventės'dalis - 
tautinių šoktų ir dainų prog
rama vyko miesto Fortimo 
salėje, apie 4000 vietų tai -

pos. Čia dalyvavo Hamilto
no, St. Catharines,Toronto Ir 
Montreallo meniniai viene
tai. Taut, šokiams grojo 
Montreallo orkestras, virš 
20 asmenų, įvairių instru
mentalistų. Šį orkestrą daug 
kas pamatė ir išgirdo pirmą 
kartą. Jis įdomus autentiš
kais liaudies Instrumentais . 
Labai įdomūs kokių 6 pėdų 
ilgio Sekminių ragai. Jų gar
sas sukelia ant kojų.ne tik 
šokėjus, bet ir žiūrovus.

Forumo arenoje šokėjai 
sudarė labai malonų ir ža
vėtiną valzdą-jų taut. rūbai 
ir judesiai, įvairių prožekto
rių šviesoje dar padidino 
grožio efektą.Orkestro gar
sai, dainų poemai ir šokėjų 
judesiai sudarė lyg harmo
ningą jūros bangavimą. Miš
rūs bei mergaičių chorai.la
bai gražiai sudainavo 'jiems 
skirtas dainas. Chorams di
rigavo keli dirigentai,vienas 
kitą keisdami.

Baigiant, pasakytina, kad 
šioji savaitė paliko labai ge
rą ir malonų įspūdį. Daug 
kas pageidavo, kad bent pa
našios šventės čia būtų ren - 
giamos dažniau.

Savaitės bėgyje viena die - 
na buvo skirta Kanados liet . 
B-nės valdomųjų organų po - 
sėdžiams. Kas buvo svars - 
tyta ir nutarta, manau, girdė
sime vėliau.

Pirmąją taut, šokių ir dai
nų š ve ntę s ve ik ino daugyb ė 
asmenų-svetimųjų ir savų.

Meninė dalis užtruko apie 
2 vai., sveikinimai apie 45 
minutes.

Šios šventės ruoša parodĄ 
kad didieji darbai galimi at-* 
likti nebūtina i pačių didžiųjų 
Taip sakydamas, turiu gal
voje kolonijos dydį. H am 11 - 
tono liet. Bendruomenės v-ba 
šį didįjį darbą atliko labai 
kruopščiai ir pavyzdingai. 
Jos dėka šventės išvakarėse 
iškilo lietuvių vėliava virš 
miesto v-bos rūmų. Jos dė
ka šventės garSas nuskam - 
bėjo ir oro Jie i anglų spaudos, 
bangomis. Šventės iš vakar ė 
se TV programoje pirm. 
Skripkutė informavo apie 
liet.koloniją Hamiltone, taut, 
šokių vadovė Brelchmanienė 
apie j os šokių grupę ir sol . 
dlr. V. Verikaltls aptarė lie
tuvių tautos dainos meną. Jų 
dėka svetimieji daugiau su
žinojo aptemus. I Sužinojo, 
kad esame ne laukinių,bet 
kuliu r Inga tauta.

Ačiū, ir pagarba rengė
jams ’. Zp.

Buvusi montrealietė, čia gimė ir 
užaugo, baigė Cavelier de LaSalle 
prancūzų gimnaziją. Audros Vartų 
lituanistinę mokyklą ir lankė litua
nistinį seminarą. Buvo aktyvi skau
tė ir ateitininkė, daugelio stovyklų 
dalyvė, Gintaro ansamblio kankli - 
nlnkė. 1971 m. pradėjo studijas To
ronto šv. Mykolo kolegijoje ir čia šj 
rudeni, dar neturėdama 21|metų,bai 
gė meno istorija^ bakalaurės lalps - 
niu. Įdomu, kad i angliška universi
tetą atėjusi iš prancūziškos gimna
zijos, dėl kalbos sunkumų neturėjo. 
Toronte Įsijungė) studentų, veiklą ir 
1972 m. buvo viena iš trijų Toronto 
Universiteto Lietuvių studentų klu(- 
bo(TULSK) steigėjų ir to paties klu- ’ 
bo dviejų valdybų narė. Tėvai tuo 
laiku gyveno Fidžy ir atostogų metu 
turėjo progos aplankyti daug Padri
ko kraštų. Dėl to pamėgo keliauti: - 
buvo Lietuvoje, o dabar važiuoja į 
Jaunimo Kongresą Pietų Amerikoje. 
Dirba Bell Canada Corporate 
Systems Toronte.

3 p.sl.
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Žodis pirmojo Sambūrio pirmininko, tartas minėjimo metu 1975 m.lapkričio 15 d.
/ tęsinys /

Prieš apžvelgdamas veik
lą, noriu perskaityti bent ke
letą paragrafų statuto,kuris , 
mano žiniomis, Ir iki šiolei , 
nebuvo pakeistas, nors apie 
pakeitimus buvo daug kalba
ma. Iš jų pamatysite, kad or
ganizacija turėjo plačią a- 
plmtį Ir nesikišo į individua
lių narių nūs įstatymus. Šian
die n galvoju, gal tai Ir padė
jo Sambūriui išsilaikyti ne - 
paliestam įvairiausių men
kaverčių ginčellų. Noriu 
taipgi pažymėti, kad visos 
Valdybos Ir visi Pirmininkai 
labai nuoširdžiai tos dvasios 
laikėsi ir^-tebesllaiko.
1. "L ietuvlų Akademinis Sam
būris yra nepartinis akade
minis susibūrimas, siekiąs 
sujungti įvairių ideologinių 
įsitikinimų abiturientus, stu
dentus, studijas baigusius ir 
kitus šio statuto reikalavi
mams atatinkančius asme
nis .
2. Veikla, darbai Ir ju

vaisiai

L.A.S. tikslas- ruoštis 
kovai už nepriklauomą Lie
tuvą, gilintis mokslinėje ir 
kultūrinėje srityje Ir remti 
visas už Lietuvos laisvę ko
vojančias organizacijas bei 
pavienius asmenis.

Manau, pakanka šių dviejų, 
nes kiti tik kalba apie veiki
mo priemones, paramą sa
vo draugams, rūpinimąsi 
lietuviškais reikalais-spau
da, švietimo įstaigomis, pa
rodomis Ir kitai s kultūri
niais reikalais.

Užbaigus organizacinius 
darbus, vienas Iš tikslų buvo 
remti siekiančius mokslo. 
Dalis narių, pabaigę sutartis, 
vėl ruošėsi grįžti į Vokieti

joje paliktus mokslo suolus 
Kai kurie Iš jų, vakarais li
goninėse dirbdami, studijavo 
dieną,kiti, dirbdami dienos 
metu restoranuose ar kitose 
darbovietėse, mokslo siekė 
vakarais. Daugelio norai bu
vo geri, bet maža pinigų ap
mokėti mokslą. Tokiems į 
pagalbą atėjo samlrii r iečiai, 
organizuodami stipendijas, 
kurios pasirodė labai nau
dingos, bandant suvesti galą 
su galu. Sambūrio kasa nie
kuomet nepasižymėjo savo 
didumu Ir turtlngiimu. Sti
pendijų gi pareikalavimas 
buvo didesnis, kaip esama 
suma. Prisimenu vieną sti
pendijų skirstymo posėdį, 
kur daug subrendimo parodė 
komisijos nariai,paskirdami 
stipendiją žmogui, kuris pa
reiškė savo kritišką nuo - 
šlrdžlą nuomonę, kuri nesu
tiko su daugelio komisijos 
narių i 'iomone. Pabrėžiu, jo 
nuomonė buvo nuoširdi i r at
vira. Šis sambūrletis sėk
mingai baigė studijas Ir yra 
nuoširdus lietuviškų darbų 
rėmėjas.

Didelis daugelio v-bų rū
pestis IrSambūrlo uždavinys 
buvo remti lietuvišką knygą. 
Taip buvo įsteigta Vinco 
Krėvės vardo literatūrinė 
premija, kuri i<er daugelį 
metų skatina retėjančias lie
tuvių rašytojų eiles toliau 
dirbti. Daug komisijų skaitė 
prisiųstus veikalus Ir pas
kyrė goriausiems. Vinco 
Krėvės vardo Literatūrinė 
premija Išvengė šališkumo 
priekaištų.

Jaunai organizacijai daug 
teko dirbt i,kad sucementuotų 
gerų Intensljų jaunuolius ir 
jaunuoles* kurie gal pirmą 

kart£ sus įtiko Montrealyje . 
Išvykos laivais, Naujų Metų 
sutikimai, kelionės snieguo
tais Quebec’o keliais rogė
mis. Kelionės į kalnus Ir 
gražūs užkandžiai su Kočėlo 
plieklmais už mažiausią 
prasilenkimą ar meilų 
žvilgsnį mergaitėms.

Labai daug Sambūrio narių 
įsijungė į Lietuvių Bendruo
menės organizavimą ir dar 
ir šiandlenten aktyviai reiš
kiasi. Didelė garbė sambū- 
rlečiams, nes vienas iš mū
sų labai sėkmingai vadovavo 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybai.Kiti reiškė
si dar ir kitose savo pasi
rinktose organlzacijose- 
skautuose, ateitininkuose ir 
kitur.

Sambūrlečiai savo eilėse 
turi poetų ir menininkų, turi 
teatro darbininkų. Neseniai 
Akademinis Sambūris su di
dele širdgėla sutiko a. a. Le
ono Barausko pe rankstyvą 
mirtį. Jis įsijungė į anksčiau 
išėjusių- Parojaus, Čėsnos , 
Juodviršlo, Zinos Plečaltle- 
nės eiles, kartu su nuošir
džiais Sambūrio draugais a. 
a.Akstinu ir Remeika, ytsų 
jų mes tikrai ilgai pasigesi- 
me ir likę tuščia mūsų šir
dyse. Noriu pasiūlyti, kad 
a. a.Leono Barausko atmini
mui pagerbti būtų įsteigtas 
prie Sambūrio Fondas jo 
skaitytos kūrybos plokštelės 
išleidimui paremti. Jo drau
gų, labai artimų, yra daug Ir 
jiems tegul tenka ši garbinga 
pareiga įamžinti Leono bal
są.
3. Kas bus toliau ir kas 
reikėtų daryti antrąjį dvide
šimtmetį pradėjus ?

Prieš pradėdamas šiuos 

paskutinius žodžius noriu 
kartu Jums papasakoti vieną 
atsitikimą su jaunais studen
tais, dabar jau universitetus 
baigusiais. Buvau kviestas 
jiems papasakoti apie Lietu
vos studentų tradicijas. La
bai jie nustebo, kai pasakiau, 
kad marškiniai tinka tik vie
nam, o kitas prieš juos dė
vėdamas, turi juos pers įsiū
ti, nes dažniausia juos tenka 
pritaikyti.

Lygiai šiandien noriu pa
sakyti ir apie Sambūrio a- 
teltį. Nepamirškite, kad nuo 
jūsų iniciatyvos ir originalu
mo priklauso jo ateitis.

Man labai skaudžiai kimba 
į širdį, kad jaunų sambūrle- 
člų šeimų vaikai jau nebe
moka lietuviškai kalbėti.

Man labai rūpi, kad lietu
viškus mokslus studijuojan
tiems būtų sudarytos visos 
sąlygos gilinti studijas netik 
čia,bet ir Lietuvoje. Tačiau, 
su dideliu atsargumu visatai 
reikia daryti.

Man rūpi.kadlletuvlal pa
mažu tirpsta amerikoniško
je, kanadiškoje, australiško 
je ar kitoje masėje.

Man rūpi, kad Lietuvoje 
pasirėdę laisvės kibirkštys 
nebūtų gęsinamos,bet ieško
ma būdų jas skatinti.

Man rūpi,kad lietuviškom s 
mokykloms pritrūks mokinių 
ir mokytojų.

Man rūpi, kad bažnyčios 
užsienyje liks be kunigų ir 
tuščios.

Pagaliau, man 'rūpi, kad 
lietuvis pradeda vengtilletu- 
viškos pavardės ir vardo, ir 
taip gali prapulti. Man rūpi, 
kad kur yra lietuviška šei
ma, ten būtų nesugriaunama 
pilis.

Kas rellgljal-mlstlka, fllo- 
sofija i-metafizika, tas dailei 
-transcendencija. Pakilti už 
pojūtinio pasaulio ribų yra ne 
tik šventųjų privilegija, o 
kiekvieno mąstančiojo teisė . 
Didis menininkas yra giliai 
mąstanti' būtybė. Jis turi 
Dievo dovaną matyti tai,kas 
nematoma, išvysti būties gel
mes,klausytis unlverso tylos 
balso, o paskui visa tai iš
reikšti tapytu žodžiu. Anapus 
užuomina meno kūriniuose 
pastato didžius reikalavimus 
žiūrovui. Jei jis tematys pa
veiksle tik kas matosi, tai jis 
niekad nesuvoks meno esmės. 
Gėrėtis meno kūr lniu,re iškia 
gėrėtis netik matomais daly
kais, o taip pat dalykais,kurie 
nesimato. Reikia mokėti už
minti galutinės tikrovės mįs
lę, kuri Iškyla tik užuomina . 
Savb transcendentine užuo
mina menas rodo kelią į me - 
taflziką, ir štai kodėl jis gali 
būti įvadu į filosofiją. Yra 
toks dalykas,kaip metafizika 
mene, bet apie tai vėliau.

Galutinė tikrovė yra ana
pus pasaulio. Jis nėra visų 
pasaulis. Jis yra praregėju
siųjų mirtingųjų pasaulis . 
Mirtingieji praregi jį skir
tingais būdais, ir skirtingais 
būdais jį nusako. Galutinę 
tikrovę išvysta religinis 
žmogus, ją išvysta ir mąstan
tis žmogus, ir žmogus,kuris 
gyvena menu. Religinis pra
regėjimas yra palaipsniškas , 
mintis praregi irgi palaips
niškai. Meninis praregėjimas 
irgi yra palaipsniškas. Pra - 
džioje praregime, kad meno 
kūrinio pasaulis nėra įprasti
nis, betarpiškasis pasaulis . 
Tiesa, jis yra daiktas ir su 
kitais daiktais, bet kartu Jis. 
skiriasi nuo kitų daiktų iryra 
kitaip, negu kiti daiktai.Meno 
kūrinys yra laike, bet jis ne
miršta su laiku. Jis yra pa- 
šaulyje,bet jis nėra šiaip pa
saulio daiktas. Kažkas yra , 

kas jį išplėšia iš laiko Ir pa
saulio varžtų, ir tas kažkas 
yra meno galia.

Kai mes norime suvokti 
meno kūrinį,tai mes turime 
daryti tam tikrą "šuolį" nuo 
tikrovės objekto prie meno 
objekto ir tas "šuolis" yra 
antrasis praregėjimo laips
nis. Meno kūrinys Išsisako-r- 
llnljų, spalvų ir formų žals 
mu. Gamta taip pat, ir klek - 
vienas daiktas gamtoje. Bet, 
kai gamta Išsisako linijomis, 
spalvomis ir formomis,tai 
ji nieko nenori,kaip tik ap
reikšti save. Kai meno kūri
nys jomis išsisako, tai jis 
nori apreikšti save ir tikro
vę, kuri yra už linijų,spalvų 
ir formų. Bet nesupraskite 
mane klaidingai. ' Galutinė 
tikrovė nėra kaž kokios 
"metafizinės miglos",arkaž 
kur anapus esančios ę platon V. 
niškoslos idėjos,bet tai, kas 
sudaro kiekvieno dalyko ga
lutinę tikrovę, jo esmę. Ar 
Van Gogho "Kėdė" nepasako 
daugiau apie kėdę, negu vi
sos kėdės kartu? Meno pas
laptis glūdi naujame ipatymo 
būde. Meno kūrinys yra kar
tu medžiagiškas daiktas ir 
giliai dvasinis dalykas. Jis 
negali egzistuoti be medžia
gos, bet be dvasinio princi
po jis irgi nebus meno kūri
niu. Jei dailininkas to nepa
jėgia suprasti, jis niekada 
nesukurs kūrinio verto dė - 
mėšlo. Tai galioja ir žiūro
vui. Be jautrumo galutinei 
tikrovei,tam dvasiniam pra
dui, kuris negyvą medžiagą 
padaro gaivališku kūriniu, 
žmogus negali turėti esteti
nio išgyvenimo. Ir aišku,kad 
estetinės teorijos, kurios 
nesiremia galutinės tikro
vės išgyvenimu, yra bever
tės. Meno kūriniai tampa e- 
mocljų šaltiniu,kai meno kū
rinio gelmės prabyla tiesio
giniai į žmogiškosios būties 
gelmes. ■

PAŽINKIME praeiti • J.VENSLOVA

SENOVĖS KELTAI IR JŲ SĄRYŠIS SU LIETUVIAIS
/tęsinys/

Letavia Prof. dr. Jugfer V. /39-1O4/: "Kaip pas keltas, taip ir
Lietuvoj ąžuolas buvo laikomas iš visų medžių švenčiau -

Jau nekalbant apie pirmiau mūsų m inėtą keltų de ivę 
Lltavla, artimą lietuvių laisvės deivei Lietuva, randame 
pas keltus kraštą Letavia. Istoriniuose "Monumentą Ger
manise histories" >^in, 96/ minima:"Gallae reg’ionem, 
tunc autem a Brltanis, a 'ųulbus possedebatur, Letavia 
dlcebatur".

Prof.R.Schmlttlein/86-134/ nurodė: "Lietuva/ var
das/ yra paliudyta 13 amž. lytimis Letowla, Letavia 1259 
m. , Lethovla 1291 m. Tai leidžia manyti glmlnystę/Lle - 
tuva/ su Galijos keltų Letavia vardu". A.Holder /32-243/ 
rašė: "Litovla, Letavia, lit.Lietuva, Lltauen". Istorikas 
M.Solmsen /Indogermanlsche Elgennamen, 1922, 35/prl- 
lygino: Litauen- Lltavla.

Anot prof. dr. J. Ochmanskl/69-12/, buvo kraštas Li
tovla prie Leltos upės /dabartinėje Austrijoj ir Vengrijoj/. 
T. Kurzon /5O-45/ konstatavo: "Čekai apsigyveno už Pra
gos ties Lltava upe".

Kaip žinoma, visi šie kraštai senobėj priklausė kel - 
tams. Tad ir šių kraštų gyventojai panašiai vadinosi. Se
novės rašytojas Zoslmos /2, 54/ sakė: "Letous ethnos ga- 
likon" - Letovlal galų tauta. Mobili.Saec /1,143/ juos pa 
vadino Letavici,. Prof. H.D’Arbols de Jubainvllle keltų 
kiltį Laeti tiesiog vadino lietuviais /žlūr. A. Holder, 120 p./ 
Prof. W. Maclejowskl/58-24/ rašė: "...Letavia buvo ap
gyventa i Letavici, Letavi žmonių... Taip pat ten tęsėsi 
jų /Letavici, Letavi/ kraštas/ šalurės Prancūzijoj/ 1024 
m. Letovla vadinamas".

Konkrečiai apie keltų artimumą su 
lietuviais

Dr.U.Katzenelenbogen /41-įžg. / rašė:" Taip pat dru
idų Gyvenimo Medį atstovavo ąžuolas ir tai gali būti tradi
cija, kurią sudarė šių dainų /senovės lietuvių dainos/ kū
rėjai, būdami artimame ryšyje su keltais".
4 psl.

siu,gerbiamas kaipo vyriausio dievaičio būstinė".
Prof. J.Jaroszewlcz /36-196/: "Seniausios pagonių 

lietuvių šventyklos, kaip ir pas galus /keltus/ buvo po at
viru dangumi, ąžuolyno viduryj ".

Prof. G. Morici /64-4O/: "Lietuvių Perkūnas tapatina
mas su keltų Percunla".

Prof. W. Maclejowskl /58-23/: "Žyniai tie patys buvo 
pas lietuvius, kaip pas keltus /britus/".

E. Davies /16-19O/:" Kanklės /lietuvių/,kurios ka4p 
keltų arfos, buvo naudojamos vaidilų dainavimams ir pa - 
s akoj imams".

Prof. A. Voldemaras /1O5-334/: "Kiekvienu apveju - 
keltų buvimas Lietuvoje nėra paneigiamas".

Prof. dr. R. Latham /53-239/:" I am Inclined to believe 
that they /the Galataū/ were rather Galliclan and Gallic . 
For Gallicla to have been Lithuania, Volhynla must have 
been Lithuania also".

M. Stryjkowskl "Kronika Polska, Lite wska... ", I t., 54: 
"Lietuviai žiloj senovėj gyveno pajūryj arti Britanijos,ku
rią dabar vadiname Anglais".

Prof. dr. S. Chatter j i /II-67/:" Then to the South and 
East of the Lithuanians extending from the Vistula in the 
West /borderings on the land of the Qelts and Germans in 
Central Europe/".

Apie si a.v us ir jų kilmę bendrai
h

Kadangi galų bei keltų protėvynė, t. y. vakarinių galin
dų žemė dabar yra valdoma slavų, tai tenka čia nors bend
rais bruožais paliesti slavų atsiradimą.

Slavų protėvynės klausimas visuomet kėlė įvairių a - 
bejonių, o taip pat jų kilmė įvairiai buvo aiškinama. Buvo 
sukurta įvairių hipotezių, tačiau, atrodo, teisingiausia bus 
ta, kuri riša slavus su hunais ir jų atsiradimu Europoje . 
Todėl mes su šia hipoteze apie slavų kilmę ir plačiau susi

pažinsime. Nėra jokių tikresnių duomenų, kurie liudytų 
slavų buvimą Europoj, prieš hunams įsiveržiant į Europą.

Nei istoriniai šaltiniai, nei archeologiniai ir antropo
loginiai tyrinėjimo duomenys nieko tai įrodančio nesako . 
Net lingvistika, kuri priskiria slavų kalbą prie tndoeuro - 
piečių /arijų/ kalbų, taip pat turi abejorių. Pirmiausia - , 
nėra jokių toponimų Europoj prieš hunų Atuos laikus. Taip 
pat Indoeuropiečių kalbų žodynuose rasime nemaža žodžių 
/dlenvas, senas, gentis, vyras,manta ir 1.1./.kurie turi, 
daugumoj Indoeuropiečių kalbose atatlkmenis, bet mes šių 
žodžių jokių pėdsakų nerasime slavų kalbose. Ir prtešln - 
gal, yra daug argumentų, kurie tapatiną slavus su hunais, 
bei rodo slavų hunlšką kilmę.

Apie slavų vardo kilmę

Žymus amerikiečių kalbininkas prof. B. Dwight /Mo - 
dern Philology, New Yorl, 1860,117/ salvų vardo kilmę ri
ša su žodžiu "vergas", kuris prancūzų kalboje vadinamas 
"esclave", vokiečių "sklave" ir anglų "slave". Tos pačios 
nuomonės laikėsi ir vokiečių mokslininkas C.Arndt /5- 
291/. Tą patį tvirtino ir anglų mokslininkas dr. J. Pri
chard /77-4O4/, tik jis pažymi, jog visai skirtingai aiški
na šio žodžio reikšmę slavų rašytojai.

Amerikiečių istorikas prof. J. Bury/The Invasion ‘of 
Europe I by the Barbarians, New York, 1963, 49/ šį vardą 
jungia su hunų vardo kilme: The Hunns, Greek Ounnol, ls 
generally supposed to be a corruption of the word Hlug-nu,' 
the name meaning commes slavs.that was given by the ChF 
neese to all the nomadic people of Asta. Istorikas E.Glb - 
bon /The Decline and Fal of the Roman Empire, New York. 
11. 919/ nurodė, kad De Gulgnes tapatina Hlongnon arba 
Hlong-nu su hunais* kurių vardas reiškia "sukilę vergal"- 
re volte d slaves.

Dr.L.Schmidt/Geschichte der deutschen Staemme , 
Berlin I t.,lO3/konstatavo: "Hlung-nu/hunal/ yrą kinų 
kalbos keiksmažodis, kuris reiškia "nedori vergai". Pa
saulio Istorikas prof. C. Hayes World History, New York, 

.1952, 256/Ivlrtlno: "The Slavs.. .gave the Workd a 1 , new 
name for an old evil, slavery... "Slave" came to mean 
"slave". Both the'Latin word and the English word "slave" 
came from Slav".

/b. d. /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Atsišaukimas i Pasaulio 
moteris

N L talpindama Tarptautinių Moters Metų P asaulinio Moterų Kongre
so (įvykusio i.m. spalio men. ^0-24 d. d- RytiįBerlyne ) atsišaukimo 
viliasi, kad /ame svarūs pareiškimai, o ypač kolonializmo likvidavi
mas yra taikomas ir musų saliai — Lietuvai.

Iš visu Žemės rutulio kam 
pelių mes atvykome į- Berly
ną, Vokietijos Demokratinės 
Respublikos sostinę, daly
vauti pasauliniame kongrese, 
skirtame»Tarptautiniams mo
ters metams.

Mes, kurias vienija bend
ras šūkis: lygiateisiškumas
— vystymasis — taika, krei
piamės į visas Žemės mote
ris.

Žmonija yra ant XX šimt
mečio paskutiniųjų dvidešimt 
penkerių metų slenksčio. Tai
— neregėtų permainų visose 
visuomenės gyvenimo sfero
se laikas.

Mūsų dienomis vis naujos 
ir naujos tautos įžengia į 
taikos ir socialinio teisingumo 
kelią.

Istorijos akivaizdoje mes 
pareiškiame: nuo dabartinės 
kartos darbų ir kovos pri
klausys, kokia bus mūsų pla
neta ateinantį šimtmetį.

Nuo mūsų priklauso — ar 
bus ji žydintis sodas, ar ato
minio karo išdeginta dykynė; 
ar bus ji taikaus tautų ir 
valstybių bendradarbiavimo, 
grindžiamo savitarpio pagar
ba, planeta, ar konfliktų ir 
neteisingumo židinys.

Atsakymą į šiuos klausi
mus turime duoti-mes pačios.

Kelią į ateitį taip pat lemia
me mes!

Kaip tik moterims, duo
dančioms gyvybę, tenka ypa
tinga teisė, kuri yra jų parei
ga — kovoti už šviesią mūsų 
vaikų, anūkų ir visų busimų
jų kartų rytdieną.

Mes raginame jus gyventi 
ir dirbti šio tikslo vardan.

Kreipdamosi į pasaulio vi
suomenę, mes giname visus, 
kas siekia gyventi pasaulyje, 
kur bus išspręstos esminės 
žmonijos problemos. Štai ko
dėl mes kviečiame į tarptau
tinį solidarumą!

Taika — apie ją amžiais 
svajojo tautos. Šiandien mes 
galime pagrįstai tikėtis, kad 
ji bus tvirta. Laidas tam — 
posūkis nuo “šaltojo karo” į 
įtempimo mažinimą, taikin
gųjų jėgų ir nacionalinio išsi
vadavimo judėjimo jėgų augi
mas.

Tačiau karo pavojus nepa
šalintas. Materialinis ruoši
masis karui tebevyksta. Kas
met ginklavimuisi sunaudoja
ma 300 milijardų dolerių. Jei
gu šios lėšos būtų skiriamos 
socialiniams reikalams, dau
giau moterų ir merginų galė
tų dirbti, mokytis, valstybės 
galėtų geriau užtikrinti moti
nos ir kūdikio apsaugą, būtų 
galima įvesti nemokamą mo
kymą mokyklose, galėtų būti 
patenkinti poreikiai meno ir 
kultūros srityje.

Mes pareiškiame: ne gink- 
lavimasis, o nusiginklavimas! 
Daugiau lėšų moterų pagrįs
toms teisėms užtikrinti!

Mes stojame prieš karines 
monopolijas.

Mes griežtai smerkiame 
militarizmo jėgas, pakertan
čias taiką, trokštančias pel
nytis iš karo.

Vystymasis — tai moterų 
indėlis į visuomenės gyveni
mą, į savo šalių politinę bei 
ekonominę nepriklausomybę, 
į demokratinį pertvarkymą ir 
socialinę pažangą.

Dabar pusė pasaulio mote
rų gyvena šalyse, kurios jau 
sutraukė žiauraus kolonijinio 
engimo ir išnaudojimo pan
čius.

Mes pareiškiame — vysty
masis — tai sunkaus kolonia
lizmo palikimo likvidavimas.

Nacionalinės nepriklauso
mybės iškovojimą turi papil
dyti ekonominės nepriklauso
mybės laimėjimas. Tik tada 
moterys gaus realias teises ir 
galimybes tvarkyti savo liki
mą. Tik laisva liaudis gali 
užtikrinti pagrįstas moterų 
teises.

Mes siekiame, kad niekas 
planetoje nekęstų bado.

Mes siekiame, kad sociali
nės pažangos laimėjimais 
naudotųsi visa žmonija.

Lygiateisiškumas visuome
nėje, pagal įstatymą ir>prak- 
tikoje, neateina savaime. 
Mes siekiame, kad visur būtų 
sudarytos sąlygos kuo ge
riausiam moterų gabumų ir 
sugebėjimų ugdymui, ger
biant jų žmogiškąjį orumą.

Mes stojame prieš visas 
pasenusias socialines struk
tūras, kurios saugo moterų 
diskriminaciją švietimo, dar
bo apmokėjimo srityje, jų 
visuomeninės padėties srity
je.

Mes pareiškiame: lygiatei
siškumas — tai lygios teisės 
šeimoje ir visuomenėje, lygi 
teisė į darbą ir vienodas 
apmokėjimas už tokį pat dar
bą. Mes stojame už platų 
moterų dalyvavimą visose vi
suomenes gyvenimo sferose.

Lygiateisiškumas neįmano
mas be aktyvaus pačių mote
rų dalyvavimo.

Mes kviečiame jus įsijungti 
į šią kovą!

Tikrai išsivaduoti moterys 
gali šalies nacionalinio ir so
cialinio išsivadavimo dėka, 
nes moterų likimas neatski
riamai susijęs su jų tautų 
likimu. Visoje Žemėje turi 
triumfuoti taika, demokrati
ja, nacionalinė nepriklauso
mybė ir socialinė pažanga!

Siems tikslams mes turime 
skirti savo jėgas. Mes galime 
juos įgyvendinti.

Moterys, jūs esate didi jė
ga. Pakelkite savo balsą — 
tegul jį išgirsta visuose Že
mės kampeliuose! Nuo kiek
vienos iš mūsų, nuo mūsų 
bendrų pastangų priklauso 
planetos ateitis!

Vienykitės bendriems 
veiksmams!

Įvairios yra moterų galimy
bės. Moterų ir jaunimo orga
nizacijose, profsąjungose, 
parlamentuose ir vietiniuose 
valdžios organuose, religi
niuose, socialiniuose ir kultū
riniuose susivienijimuose, 
įmonėse, miestuose ir kai
muose, nacionalinėse ir tarp
tautinėse organizacijose — 
kur jūs bebūtumėte, būkite

M.'teru lygiateisiškumas: Peron ir Gandhi žymios kaip vaistyti 
ninkės; Sara Moore ir Lynette Fromme žymios kaip nusikaltėlės 
— pasikėsintojos nužudyti JAV prez. Ford’a; Patty Hearst — 
milijonieriaus duktė arešto metu.

aktyvios, kovokite, kad vis 
didėtų moterų vaidmuo! Stip
rinkite taikingųjų jėgų vieny
bę!

Visų žemynų moterys! At
siliepkite į šį atsišaukimą ir

paremkite jį!
Te kiekviena iš jūsų įneš 

savo indėlį į taiką, demokra
tiją, nacionalinę nepriklauso
mybę, socialinę pažangą ir 
lygiateisiškumą!

CHICAGO -
CHICAGOS “LITUANICAI” 25 METAI

1951 m. sausio 14 d. Įstei
gė futbolo vienetą 27 sporto 
entuziastai. Šis vienetas da
bar žinomas Chlcagos Lie
tuvių Futbolo klubo "Lltuani
cos", o amerikiečių tarpe bei 
jų spaudoje vad. "Liths " 
/sutrumpintas nuo Llthuanl - 
ans/ vardu. Pirmoji klubo 
v-ba iš E. Venglansko, V. 
Numgaudo,L.Kriaučiūno, K. 
Baltramon^ičlo ir E,Šulai- 
člo padėjo pamatus stipriam 
sporto vienetui, kuris jau 
gyvuoja ketvirtį šimtmečio 
ir turi net 6 futbolo koman
das.

Šis klubas, žaidžiantis Na
tional Soccer lygos pirmoje 
divizijoje yra plačiai žino -

mas įvairių tautybių tarpe ir 
yra minimas amerikiečių be i 
kitomis kalbomis išeinan
čiuose laikraščiuose. Tai 
nemažas lietuvių vardo gar
sinimas, kuo labai retai ga- 
ti pasididžiuoti kitų lletuvlš- 
kos veiklos sričių darbuoto
jai.

Neberelkalo, minint klubo 
25 metų sukaktį ir rengiant 
minėjimą, gražius pareiški
mus padarė net pats Chica- 
gos burmistras Richard J . 
Daley, Cook County prezi
dentas George W. Dunne, Il
linois valstijos Atstovų Rū - 
mal, Chlcagos mlestoTary- 
ba, na, ir centrinės lietuvių 
įstaigos.

Chicagos "Lituanicos* futbolininkai, kurie pradėjo žaisti klubo 
įsikūrimo metais ir pirmame gyvavimo dešimtmetyje, Nuotr. Ęj. Sulaičio

V'E/DftoDž/A/
(DOMIOS DERYBOS

Didysis rusų rašytojas Levas Tolstojus labai mėgo iarhmatus ir 
mielai Ilsėdavosi prie žachmatų lentos. Vienas Tolstojaus Šachmatų 
partnerių buvo kompozitorius S. Tanejevas. Dažnai jų iachmatų 
dvikovas lydėdavo savotitkos derybos. Jei pralošdavo Tolstojus, jis 
turėdavo perskaityti kokj nors naujų savo kūrinj. Jei pralaimėjimo 
kartėlj patirdavo Tanejevas, jis turėdavo groti pianinu.

MATEMATIŠKAI (RODYTA

Daugiau kaip prie! ieilasdeiimt metų Katrina Rait gavo IS savo 
brolių skubių telegramų:

— Šiandien mes tris kartus skridome aparatu su varikliu. Lai
mingi be galo. Kalėdoms tikimės būti namie.

Katrina it karto suprato iio praneiimo reikfmę. Ii paskambino 
vietinio laikraiflo redaktoriui Ir perskaitė telegramų.

— Puiku! — pareiikė redaktorius. — Džiaugiuosi, kad jūsų bro
liukai per kalėdas bus namuose. O kai dėl skridimo, tai manęs 
neapgausite: matematiikai (rodyta, kad žmogus negali skraidyti)

Tų dienų — 1903 metų gruodžio 17-jų — broliai Raitai pirmų 
kartų skrido lėktuvu.

-Lietuvos gen.Konsulė Ju
zė Daudžvardlenė čia pažy - 
m ėjo: " Lltuanicos Futbolo 
Klubas, pasivadinęs garbin
gu ir prasmingu vardu,spor
tuodamas ir gražiai pasl- 
relkšdamas futbolo žaidynių 
laukuose, neša lietuviams 
garbę Ir kelia lietuvių bei 
Lietuvos vardą sporto sri
tyje."

PLB V-bos pirm. Bronius 
Nainys pareiškė: " Retas 
sporto vienetas mūsų Išeivi
joje gali didžiuotis tokiu 
gražiu jubiliejumi, todėl 
jums priklauso mūsų Išskir
tinas dėmesys. Savo sporti
ne ve Ikla jūs prls įdėjote prie 
lietuvių vardo Iškėlimo 
sportu besidominčios kita - 
taučlų visuomenės tarpe Ir, 
laimėdami aikštėje, jūs taip 
pat laimėjote jos pagarbą 
lietuvių Išeivijai".

Jau minėtas Chlcagos 
miesto burmistras, siųsda
mas savo gražius žodžius 
Lltuanicos klubui, spalio U d. 
paskelbė Lithuanian Soccer 
Day In Chicago, kadangi tą 
dieną Įvyko Iškilmingas 25 
m. sukakties pam In ėjimas - 
banketas Lietuvių Tautiniuo
se Namuose, sutraukęs daug 
sporto bičiulių bei svečių.

. Per 25 klubo gyvavimo 
metus jo eiles perėjo apie 
400 futbolininkų, dirbo ne
maža žmonių,kad futbolinin
kai galėtų savaltėpo savaitės 
rodytis aikštėse. Klubo plr- 
mlnlnkal:E. Venglanskas,V . 
Numgaudas, Ed. Šulaitls, Alg. 
Visockis, J.Juška,L. Jural- 
tls, R.Kožėnas, H.Jenlgas, 
P. Ambutas, J.Plelrys, Dr. E. 
Ringus Ir J.Kaunas su būriu 
talkininkų klubą privedė Iki 
antrojo šimtmečio ketvirčio 
ribos.-Reikia tikėtis, jog Ir 
antrasis ketvirtis bus Įveik
tas su nemažesne energija 
bei pasišventimu. E.Š.

NAUJA ORGANIZACIJA
A.E.S.E.O taip vadinasi 

pavergtų tautų organizacija, 
veikianti St. Catharlnėje.Tos 
raidės reiškia Association 
Of East Central European 
-Organisations. Jal priklauso 
lietuviai, latviai, estai, len
kai, vengrai, ukrainiečiai, 
čekai. Šios organizacijos 
veiklą stipriai palaiko žydai.

Spalio 2 d.or-jos atstovai 
turėjo reguliarų posėdį, ku
rio metu buvo aptarta pasta
rųjų mėnesių veikla. Pa
siųsta Helsinkio konferenci
jos pirmininkui po vieną te
legramą nuo kiekvienos tau
tybės. Gauti žymiųjų kana
diečių politikų, įskyriant 
minlsterį pirmininką, pa
lankūs atsakymai į or-jos 
jiems pasiųstą memorandu
mą, nurodantį laisvojo pa
saulio politines klaidas. Me
morandumas buvo paruoštas 
čekųprofesorlaus Fic, Broo- 
ko universiteto politinių 
mokslų dekano. Ta deklara
cija buvo patalpinta skelbi
mo būdu vietos dienraštyje 
" The St. Catherines Stan
dard ", užmekant 234 dole
rius. Sekančiame punkte bu
vo gerai įvertintas latvių 
jaunimo greitas apsisuki
mas, organizuojant Helsin
kio konferencijos metu 3-jų 
parų budėjimas prie miesto 
rotušės, dalyvaujant visoms 
tautybėms, įsklriant Ir lietu
vius. Tai pirmas toks stip
rus latvių jaunimo pasireiš
kimas šiame mieste.

Vienbalsiai buvo priimtas 
lietuvių atstovo sumanymas 
suruošti visų tautybių ban
ketą - vakarą, tiksliau pra
plėsti šios or-jos akiratį. 
Ištyrus sąlygas Ir visų tau
tybių žmonėms pritariant 
toks renginys galėtų įvykti 
kitų metų balandžio mėnesio 
pabaigoje. Čekų atstovas

(Nukelta i 6 psl.)

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR IŠ KANADOS 

GYVENIMO.'KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI- YRA GRAŽIU AP 
SAKYMŲ, EILĖRAŠČIŲ. ADV. M.ŠVĖIKAUSKIENĖ VEDA TJEI 

SINIŲ PATARIMŲ skyrių. 'Metinė prenumerata tik $ 7.00

LIETUVIŠKA RADIJO
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr., Duvernoy, P.O. TEL. 669*8834

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

KAINUOJA: Ch!capo|e Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metę; — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metame. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

bet jeigu geri ir matai, kad garimas ima 
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

(lietuvių (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ
| (Lithuanion A.A. Group)

- ■ * " ' ;

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu
viškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pogelbos.Atėjęs pas mus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informaciją skambink: 
Leonui G, 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.--------- 1---------- L------------------------------------------------

1975. XII. 16

TEL. 525-8971.

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

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

to

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

Siunčiu__________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinic
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

2] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS -------------------------------------------------
ADRESAS ------ ---------------------------------------------------------------
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuoee namiMM —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125

Pirmutiniame ir didžiausiame JB JB A|j| JB 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 6,500,000

PASTANGOS PIGESNEI MITYBAI
Nuolat kilančios tarp kitų’ 

ir maisto kainos lyg ir ver
čia ieškoti kelių ir būdų mi
tybos biudžeto išlaidoms su
mažinti. Tuo tikslu dalis 
mūsų tautiečių skiria jau 
mažesnį dėmesį gėlių kul
tūrai, didindami žemės skly
pelius įvairių daržovių rei
kalui.

Žinovų apskaičiavimu, šei
ma iš keturių gali sutaupyti 
iki 400 dol. metams sezonui, 
užsiaugindami patys sau 
daržoves savuose darželiuo
se. Tuo labiau, kad nuosava 
daržovė yra skanesnė ir 
sveikesnė, nes velk nepa
liesta biznieriškų chemikalų 
ir tuo pačiu, atėjus reikalui, 
ją visada nusisklnl šviežią 
ir prinokusią natūraliu ke
liu.

Šalia daržovių mityba dar 
papiginama, meniu sąrašą 
papildžius .miško grybais, 
žinoma, pačiam jų prisi
rinkus /jei draugas parlnks- 
dar geriau /. Hamiltonie - 
člai važiuojame maždaug už 
50 mylių kelio į vad. Turkey 
Piont vasarvietės miškus, 
kurie šliejasi Erie ežero pa
krantėje. Taip, vasara ten

NAUJA ORGANIZACIJA
(Atkelta iŠ 5 psl.) 

susiriš su A. Solženycinu, o 
lenkų atstovas su žurnalistų 
Peter Worthington dėl at
vykimo su paskaita, jei ne 
politine tai bent kultūrine. 
Būtų pakviesti į vakarą ir 
keli Kanados politikai.

Tai yra pirmoji tokia or- 
ja visoje Kanadoje ir Ame
rikoje, nors kai kur irgi 
mėginama šia kryptimi 
veikti. Or - jos pagrindinė 
mintis yra ta, kad tik su
jungtos pavergtos tautos ka
da nors galės gintis ruože 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų, 
nuo tradicinių tų tautų pa
vergėjų rusų ir vokiečių. 
Taip pat, kad sujungtos t ų
tautybių jėgos galėtų sudary
ti trečią politinę jėgą po 
anglų ir prancūzų. Tų tauty
bių žmonių priskaltoma apie 
4 milijonus. Bendrai veik
dami, galėtų lengvai išsi
rinkti tinkamus žmones par
lamentuose.

Tai visa yra dar tolimas 
taikinys. Sovietų agentai 
kiršina tas tautybes, kad jos 
ne sus įjungtų. Įsise nėjęs poli 
tints tų tautų antagonizmas , 
senos sąskaitos sunkiai duo
dasi, bent, padedamos į ša
lį, bent tol, kol tos tautos 
atsikratys vergijos. Gausūs 
lenkai šią or-ją remia gana 
stipriai. Jų kongresas yra 
suteikęs savo atstovui šioje 
oi’ - je visas teises eina
miems klausimams spręsti 
be jokio specialaus atsiklau-

6 psl.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) '8% 1 
Terminuotus depozitus 1 metu 911%
IMAME UŽ:

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

važiuojame pasimaudyti ir 
pagulėti saulės ataka itoje 
gražaus smėlio paplūdymy- 
je ir aplankyti ten pažįsta
mus, turinčius nuosavus va
sarnamius ir nerūpestingai 
poilsiaujančius savo nuosa - 
vybėse. Atėjus grybų augimo 
metui, leidžiamės grybauti 
ir savo plaučius papildyti 
pušų ir eglių kvapo grynu 
oru.

Šių metų lietingas rugsė
jis davė labai gerą grybų 
derlių. Jei tik norėjai ir ži
nojai grybų augimo vieteles, 
galėjai vežimu vežti. Aną 
dieną mano prletelius sakė
si, jau artėjęs prie šimtinės 
konservuotų grybų stiklo.

Savaitgaliais jau dioesnts 
tautiečių skaičius sutinka
mas miškuose. Prieš kele
tą metų sutikti savo žmogų 
miške begrybaujant, buvo 
lyg ir neeilinė naujiena.

Jei kas nors šių metų 
grybus buvo primiršęs, pa
sistenkime kitą metą to ne
padaryti, nes važiuodami į 
mišką, gauname skanių gry-_ 
bų, tyro oro ir poilsio savo 
kūnui.

simo. Lenkai neslepia savo 
praeities klaidų, padarytų 
Lietuvai, Ukrainai ir Čeko
slovakijai. Skaito jas Lenki
jos ir kitų buvusių laisvų 
tautų nelaimių priežastimi. 
Žymūs lenkų politikai bei 
žurnalistai jau dabar siūlo 
atsisakyti Vilnijos ir Lvovo 
kraštų. Taip pat užmiršti 
Ciečyną. Kalbant be abejo 
galima dar daugiau ko pa
siekti ir bevelk nieko,krapš- 
tinėjant senas žaizdas. Len
kai žino, kad Lietuva ir ki
tos tautos laisvę atgaus ir, 
kad laisva Lietuva nebus be 
savo istorinių žemių ir pir
moje eilėje be Vilnijos. Tą 
ir turime skelbti kiekviena 
proga, bet ne kaip ginčo ob-
jektą, bet kaip nediskutuo
jamą dalyką.

Nors ta or - ja veikia dar 
sunkiai, bet pradžia jau yra 
padaryta, tuo tarpu ir tas 
gerai. Kor.

Ottawa
Tradiciniu įpročiu Ir šiais 

metais dalis tautiečių vietoj 
kalėdinių sveikinimų aukojo 
per vietos Fondo Įgaliotinį - 
Lietuvių Fondui:! Ivanauskai 
ir Leverlai iš Campbell’s 
Bay, Que, Palilioniai iš 
Kingston, Paviloniai iš Rich
mond, Ont. ir Buivydai, Gu- 
tauskal, Jurkai, Morkūnai, 
Paškevičlal, Radžiai, Rim
šaitė ir Truskai iš Ottawos . 
Viso paaukota $90. šios au - 
kos įneštos į Lietuvių Fondą

toronto

Nežiūrint, kad įeinančius 
pietautojus labai svetingai 
pasitinka vyr. šeimininkė 
Ona Indrelienė. Nežiūrint, 
kad šalia jos svečiams prl- 
s is tato nau j as is L le tu v tų 
Namų šeimininkas ; gražiai 
nuaugęs, jaunas Kanados ka
riuomenės atsargos kari
ninkas Paulius Dunderis,bet 
šiandien salėje nesimato 
pakilesnės nuotaikos. Ypač 
prie vieno stalo nusiminęs 
tautietis pasakoja savo bi
čiuliams, kad tik užvakar iš
leidęs pas jį kiek ilgėliau 
paviešėjusius giminaičius iš 
Amerikos. Viskas būtų buvę 
gerai; vėl pasigiminlavus su 
savaisiais, ilgiau nematytais 
artimaisiais. Giminaičiams 
viešint, jis buvo nusivežęs 
juos į savo vasarvietę, apro
dė Torontą ir supažindino su 
lietuviškom institucijom. Bet 
jis padaręs ir vieną nedova
notiną klaidą, sekmadienį 
nusivesdamas juos į lietu
viškas pamaldas.

Atrodė, kad viskas turėjo 
būti gerai. Svečiai gėrėjosi 
ir šventnamiu, ir gausiais 
pamaldų dalyviais, ir bal
singu choru. Bet kada jie 
išėję lauk, amerikonai ir 
pasiklausę, kas atsitiko su 
torontiškiais ? Kuomet cho
ras užgiedojo pulkim ant ke
lių niekas neatsiklaupė.Kada 
buvo užtraukta ta gražioji 
šv. mišių tradicija tapusi, 
kun. Strazdelio giesmė, nie
kas net nepajudėjęs Iš savo 
patogios sėdynės. Anot prie
kaištaujančių amerikonų, tai 
vienas iš didingiausių, vie
nas iš įspūdingiausių pamal
dų momentų. Juk tai esąs 
nepaprastas , kiekvieną ti
kintį apimąs jausmas. Tik 
pasigirdus giesmei, bažny
čioje esą kaip vienas, lyg 
banga, kaip okeano ošimas, 
puola ant kelių. O čia nie
kas net nepajudėjo.

padidinti Bendrąjį Ottawos 
lietuvių įnašą. Šiuo metu tas 
įnašas pasiekė $2400. Pa
vienių-asmeninių įnašų šios 
apylinkės ribose per šluos '■ 
metus gauta tik vienas. Viso 
per 1975 m. sukaupta $700-.

Fondo Įgaliotinis dėkingas 
tautiečiams, parėmus tems 
vienokiu arkitoklu būdu jojo 
veiklą per šiuos metus. Ypa
tinga padėka dail. Anastazi - 
jai irAntanui Tamošalčlams, 
ir Vyt.Trečiokui.

L. F. Įgaliotinią

• Lapkričio 30 d.kun. dr. V 
Skilandžiūnas laikė pamal - 
das už Lietuvos reikalus.

Po to labai gyvai praėjo 
simpoziumas tema Lietuviš
ki reikalai ir jų pristatymas 
kanadiečių visuomenei. Da
lyviai- Kazimieras Truska,

S tašė Andriuliene - Kavaliūnaite id Lietuvos (priekyje) aplankė 3 se
sutes Kanadoje. Ii kairės: G. Naruseviėienė, London, Ont., P. Sup - 
levičienė, Montreal, P. Q. if Br. /anauskienė, Toronto, Ont. Ę)e ėinėje 
O. Adomonienė su duktere Vida. Nuo trauk a H. Ądomonio.

Kad juos kur tuos ameri
konus. Jis pats nebuvo to ir 
pastebėjęs. Jam klausant 
tokių išmėtinėjlmų, net au
sys kaito. Buvo taip nepato
gu prieš savuosius ir prieš 
visą parapiją. Ką jie grįžę 
ten pripasakos apie mūsų 
šlaunų miestą ir apskritai 
apie visą koloniją.

Prie gretimo pietautojų 
stalo, pasikalbėjime jau
čiasi daugiau prislėgta nuo
taika. Čia svečiai aptaria 
Lietuvių Namų Informacinį 
susirinkimą, kuris užsitęsė 
virš trijų valandų.

Pagal besikalbančiuosius 
atrodę, kad susirinkimas 
techniškai praėjęs labai ge
rai. T r atsilankiusių narių 
buvę daug, ir valdybos pre
zidiumas su dviem moterim 
scenoje atrodęs labai įspū
dingai. Patiekta informacija 
apie įsigytų namų plėtotę ir 
jų augimą buvusi gan išsami. 
Bet kada pirmininkaujantis 
pristatinėjo valdybos narius, 
išvardindamas net virėjas Ir 
baro aptarnautojus, pakvie
čiant juos atsistoti, nebuvo 
pakviestas svarbiausias as
muo. Tas asmuo, kuris pir
ko Lietuvių Namus ir buvo 
svarbiausias įsigijimo ini
ciatorius. Tai Jonas Karpis, 
kuris padėjo tiek daug triū
so Namus planuojant, juos 
pertvarkant ir remontuojant, 
buvo taip jau prabėgom pa
liestas, kad klausant tapo 
net nepatogu. Tarsi tas 
darbštusis žmogus būtų vi
sai nebeegzistavęs. Dėl to 
esant Lietuvių Namų nariu, 
teko tik stebėtis Iki ko mes 
galime nueiti savo dėkingu
me ir tokio didelio darbo 
įvertinime. . .

Susirinkimo pabaigoje, 
klausimų ir atsakymų metu 
paaiškėję, kad Lokio baro 

tis Vllblkaltls;moderatorius 
Juozas Danys.

Maž les lems s impoziumo 
metu buvo rodomos spalvo
tos, kultūrinės f Urnos.
• Jaunimo Kongresui pa
remti renkamos aukos lote
rijos pagalba.

Loterijai yra paaukota pa
veikslų, knygų, plokštelių, 
tortų ir kt. dalykų.
• Gruodžio 14 d. įvyko Eg
lutė vaikams su vaišėmis.
• Numatomas Iškilmingas 
M.K.Čiurlionio minėjimas, 
sausio mėn., National Arts 
Centre ir Public Archives 
patalpose.

Numatomos prof.dr. Jo - 
anos Vaštdklenės ir dali . 
A.Tamošaičio paskaitos,Ha
miltono choro Aldas su G . 
Čapkausklene, V. Verikalčlu 
ir J.Govėdakoncertas,Člur-

8’/2% 
7’/s% 
8 1/4%

6%

MOKA:
už 1 m.* term. dep.
už taupymo s-tas
už pensijų planą 
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 10 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

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 DREŠERIS

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

• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •
_______________________________- ------------- ... - - —=■_

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. maJirtos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 

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

Baltic Exporting Co. Av«.,
IŠTAIGA r “ Toronto 3, Ontario
Telefono* LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

išdekoravimas kai kam pri
mena Hlrošlmą po atominės 
bombos išsprogdinimo.

Prie jaunimo stalo šian
dien Irgi kažkas nėra taip. 
Šiuo metu čia kalba vienas 
geros Išvaizdos, buv. šeš
tadieninės mokyklos moki
nys Ir jau aukštuoju mokslu 
diplomuotas Kęstutis Rau
dys". Jis pasakoja savo arti
miesiems kaip nusivylęs 
Toronto universitete reng
tam Pabaltlečlų studijom.

Tas sumanymas buvęs 
įgyvendintas daugiausia estų 
Iniciatyva. Buvo gauta ofi
ciali užskaitų katedra apie 
Political and Social Studies 
of Baltic States. Būdamas 
istorikas, Kęstutis buvo pa
kviestas dėstyti Pabaltijo 
valstybių istoriją. Supras
damas reikalo svarbą, jis 
tam gerai pasiruošė. Tarp 
mūsų čia, prie to pietaujan
čių stalo kalbant, jis įnešęs 
klek ir lietuviško patriotiz
mo. Už tokį lektūros paruo
šimą, studijos vadovybės jis 
buvęs pagirtas. Tai suteikę 
Kęstučiui dar daugiau pa
skatinimo. Bet ką jūs pasa
kysite. Kada atėjo laikas 
pradėti mokslą, kada jis ga
lutinai pasiruošė su savo 
paskaitomis, universitete 
neatsirado pakankamas lan
kytojų skaičius.

UBU LIETUVIŲ NAMAI
•Praeitą sekmadienį po- 

pletėn atsilankė 262 sdmenys. 
Iš toliau atvykusių Į Svečių 
knygą pasirašė: 'A. Ir D. 
Mlčlūnal Iš St. Redford, 
Mlch., R. Ir V. Gaškai Iš

IMA:

9’/2% už asm. paskolas 

9’/2% už mortgičius

Midland, Mlch., S. Ir V. Ra
manauskai, Connect., R. Ir J. 
Hlllenbrent Iš Dearborn, 
Heights, Mlch., J. Budnlklenė 
nė Iš Hamilton, S. ir A. Oleka, 
iš Tlllsengurg, Ont.

Praeitą šeštadienį įvyko 
Lietuvių Moterų Šalpos Gru
pės Daina 35 m. sukakties 
minėjimas. Šį grupė daug 
padėjo ir padeda vargan pa
tekus lems.

Susirinkusieji labai gra
žiai paminėjo šią sukaktį,tik 
gaila, kad daugelis suspėjo 
pamiršti Dainos nuopelnus Ir 
palyginti mažas skaičius at
silankė.

Pereitą sekmadienį įvyko 
Atžalyno loterijos bilietų 
traukimas. Didžiausi laimė
jimai teko St.Kuzmul $1.000 
ir J.Strazdui $500, St.Kuz
ma laimėtą sumą padalino 
Atžalynui ir Gintarui- po 
$ 500. J.Strazdas savo lai
mikį- $ 500,- padovanojo 
Atžalynui.

LN ir LNMoterų Būrelio 
Kūčių vakarienė Įvyks 24 
gruodžio 7:30 v. v. Numato
ma 12 patiekalų tradiciniai. 
valgiai Ir menlnėprograma . 
Suaugusiems $6,-, paaugliam 
nuo 10-12 metų $2, - Ir vai - 
kams iki 1O m. amžiaus įėji
mas laisvas. Stalai numeruo
ti.

Maironio Šeštadieninės 
Mokyklos Eglutė* įvyks š.m . 
gruodžio 21 d. ,3 v.p.p. Ka
raliaus Mindaugo salėje. 
Nario įnašus Įmokėjo: po $ 
1OO, - Briedtkis M., Dublns- 
kaltėE.G. ir Strlplnls L.

Po $25, -Akelaitis J., Met- 
vydas A. ir M. B. Po $20, - 
Budrlklenė J. Jankauskas P . 
- $ 1,-

N EPR IKLA USOMA LIETUVA
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MCŠKERIOJIMRS
B. Vaičaitis

(Pradžia 21 numeryje)

ŽUVIES KONSERVAVIMAS
(Tcsinys )

Paruošimas Tconservavi- 
mulyra paprastas,kas liečia 
įrengimus Ir žuvies paruo
šimą. Reikia turėti stiklinį 
ar plastikinį indą paruošti 
mišiniui ir stiklinius pap
rastus indus nuo raugintų a- 
gurkų ar panašiai. Įjuos de
dami prieskoniai ir žuvis, 
vėliau užpilama paruoštu 
skiediniu.

Marinavimo medžiagos 
susideda iš druskos, acto , 
prieskonių ir svogūnų. Se
nesniais laikais marinavi
mas buvo atliekamas akme
niniuose induose arba medi
nėse statinėse, bet dabar 
daugumoje naudojama stikli
niai.

Indus ir marinavimo me
džiagą įsigyti iš anksto, nes 
yra geriausia, jeigu žuvis 
marinuojama šviežia. Aliu- 
minijaus ir kiti indai netin - 
ka, nes acto rūgštys tirpina 
metalus ir gaunasi nuodingas 
produktas.

Pradžioje reikėtų naudoti 
mažus indus marinavimui , 
kol gausi sau pageidaujamą 
skonį. Geriausia būtų pusės 
litro Indai. Kaitaliojant mi
šinio sudėtį, galima daugiau 
įgyti patyrimo, Ir pagal savo 
skonį pasidarius marlnadą, 
galima pradėti marinuoti 
galiono dydžio induose.

Skiediniui naudojama gry
na grūdelių druska, vadina
ma "košer" arba "pickling 
salt". Jodas /lodinę/ drus
koje su acto tūgštlmi pri
duoda žuviai ypatingai gerą 
skonį.

Actas marinavimui turėtų 
būti 5% stiprumo. Prade
dantiesiems, patariama nau
doti distiliuotą, skaidrią 5% 
Stiprumo rūgštį. Įgijus kon
servavime daugiau patyrimų 
galima naudoti ir kitas 
rūgštis. Pav., vyno rūgštis,

tinkamai panaudota, duoda 
gerą žuvies skonį,bet visos 
rūgštys,panaudojamos mari
navimui, privalo būti ne 
silpnesnės 5% grynos rūgš - 
dės, su geru druskos priedu, 
nes tik tie du produktai ap
saugoja žuvį nuo sugedimo.

Įdėti prieskoniai sudaro 
žuvies aromatą. Pagrindi
nius prieskonius išvardinsiu 
angliškai: allspice, bay 
leaves, clover, mustard šeed, 
black and white pepper,tar
ragon./Ant įpakavimų užra
šyti angliški pavadinimai, 
verčiant iš vienos kalbos į 
<itą, dažnai pasitaiko nukry
pimų/. Geram skoniui gali
ma vartoti gatavai paruoštą 
mišinį, vadinamą '" pick
ling spices". Prie visų tų 
reikia turėti gerą kiekį svo
gūnų. Svogūnai yra plonai 
plaustom! ir dedami sluoks
niais tarp žuvies marinavi
mo inde.

Žuvies žvynai nuvalomi, 
nuplaunama galva, uodega ir 
pelekai. Tuomet gerai iš
plaunama, kraujas nuo nu
garkaulio visai pašalinamas 
ir pilvo plona oda nupjauna
ma. Dabar žuvis pjaustoma 
kąsnio didumo gabalais ir 
dedama į stiklinį ar kitokį 
indą. Užpilamas paruoštas 
skiedinys ir laikoma jame 
nuol ik i 2 dienų. Į šalto van
dens kvortą pilama 1/2 puo
duko druskos. Jos kiekiui nu
statyti galima panaudoti tą 
patį būdą,kaip anksčiau buvo 
aprašyta, rūkant žuvį. Į šal
tą vandenį pilama druska ir 
maišoma,kol Ištirpsta. Pas
kui dedamas nevirtas klau - 
šinis.' Jis turi plūduriuoti 

_______ B.d.

montreal
• Lietuviška radijo program? 
Kalėdų dieną bus gt ~dima 1 vii
• LITAS,kaip ir kiti ban
kai šiais metais per ilguo • 
sius Kalėdų ir Naujų Metų 
savaitgalius bus uždarytas

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

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

(Lietuviams duodame spec i ai i Cį nuol aid a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

SAVININKAI: V Sušin skos 389 - 057 1 ir J. Zavys 365-3252.

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

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos 
ort«inair.os - fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-2912

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliek <lmas sąžiningai ir arieinamomi s kainom/ s.

-tel. 366 6237/3896

JUOZAS G RA Ž Y S 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)''

6396 Bannantvne Avė. VercLun, Montreal. Tel. 767-6183

Jeltė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

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

Plumbing & Heating kontraktorlus.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1975. XII. 16

1975 m. spalio men. 20 diena Chicagoje mirė visuomenininkas, 
buv. Lietūkio direktorius agronomas

. JONAS BERTAŠIUS.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Jo žmonai Onai Bertašienei, visiems likusiems šeimos 
nariams ir artimiesiems bičiuliams reiškiame gilia 
užuojauta —

Montrealio Iietuviu Varpininku. — 
Liaudininkų. Klubas

kėtvirtadieniais, penktadie- antrieji vargonai. Giedančius 
niais, šeštadieniais ir sek- ne tik girdėsite, bet irmaty- 
madienlals. site.

Pirmadieniais ir antra
dieniais Litas veiks įprasto
mis valandomis.

Trečiadienių valandos pa
keičiamos sekančiai:

A V skyrius veiks nuo 9-5 
vai. , o Rosemount’o skyrius 
nuo 12-5 vai.

RELIGINIS KONCERTAS, 
A V parapijos jubiliejinių 
metų proga įvyks š.m.gruo
džio mėn. 24 d. 11 vai. naktį , 
prieš Bernelių Mišias. Kon
certas bus atliktas prie al
toriaus, yra išnuomuotl ir

Programą išpildys A. V, 
choras ir solistai G.Cap- 
kauskienė ir A.Keblys.tal - 
klninkaujant M. Roch. Įėji - 
mas laisvas. Visi kviečiami 
ir visi laukiami.
• Montrealio Lituanistinės 
Mokyklos KAL ĖDU EGLUT 
įvyks gruodžio 21 d. 3 v. p. p. 
Aušros Vartų parapijoj.

Mokiniai suvaidins Birutės 
Pūkelevičiūtės Kalėdų Dova
ną. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti į mūsų jauniau
siųjų metinį pas įrodymą,pa
daryti jiems džiaugsmo juos

Lietuvos kariuomenės šventės paminėjimo proga , L.K. Mindaugo Sau
lių Kuopa iteike žymenis pasižymėjusiems veikloje šauliams Baliui 
Kasperavičiui ir Jonui Babrauskui; taip pat žymeniai įteikti buvo ir 
visuomenines veiklos veikėjams dr. P. Lukoševičiui ir inž. Z. Lapi

nui. Apdovanotieji stovi viduryje su Įteikėjais — dešineje A. V. klebo
nu kun. J.. Kubilium ir kairėje — Mindaugo šauliu kuopos pirm. V. Šu
linsku ir KLB Montrealio apyl. pirm. ]L' Siaučiuliu. Nuotr. A. Kalvaičio.

Ron — Arūnas Mockus

UJOODLflAD-flUTOmOBILELTD.
•550 BOLH. NfMUMAN BIVD,
LASALLf

363-7424

Pfymmitb

ji iikim.ikĮ

lomiam Doilįe

(CHRYSLER - CORDOBA - PLYMOUTH - 
i 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) 
Arūną Mockų.

(Dirbės 2 metus Trans Island Co.)

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation 

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju
gyvenamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik 
$ 1,75 už kv. jardą).

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

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 7 6 8 -6780 - 7962

Mūsų Kredito Unijos nariui A ^A Jonui DALMANTUI 
mirus, jo seserims Liucijai, Bronei ir Onai Lietuvoje, 
giminėns ir artimiesiems nuoširdžių užuojauta 
reiškia — Montrealio Lietuvių Kredito

Unijos "Lito" Valdyba

Mylimai sesutei mirus,
Paule Gudaitiene ir Igną Šlabašinska 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

J. M. Astrauskai S. 0. Pranckunai
Toronto, Ont. s

įvertinant, atsivesti ir ma
žuosius žiūrovus.
• Lietuvos kariuomenės šven 
tės pam i n ėjimo Komitetas li
kutį nuo išlaidų, paskyrė 26 
dol. ir 25 et. Pietų Amerikos 
Jaunimo Kongresui.

SUKAKTUVĖS
Elė ir inž.Petras Jurgu- 

člal kukliai atšventė savo 
vedybų dešimties metų bron
zines sukaktuves. Kartu bu
vo paminėta ir Elės gimta
dienis. Sesuo Irena Vaitkų - 
tienė, sukvietusi visus gimi
nes ir draugus, pulklameki- 
nlečių restorane surengė su

kaktuvininkams staigmeną. 
Prie vaišių stalo buvo daug 
sveikinimų, linkėjimų ir į- 
teikta gražių, vertingų dova
nų. Helmutas Renkys buvo 
banketo koordinatorius, ir 
išporino šaunią kalbą. Jauna
vedžiai medaus mėnesiui iš
skrido į Jamaicą. Linkime 
jiems geros sveikatos ir il
gų metų’. Bronzinis

PAIEŠKOMA teta Eva Baranaus
kas turėjusi restoraną JAV- se . 
Ji turėjo sūnų Prana ir dukterį 
Edita. Prašoma atsiliepti šiuo 
adresu: Jadvyga Maciulaitis 
4785 Boushc’ie, Montreal,P.O.

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 

betkur pasaulyje skambintiTORONTO, ONTARIO J rooocoi
M6R 1X6 533*3031 

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS Į

LIETUVA®’
Medžiaga suknelėms* Crimlenr, kostiumams ir Švarkams * šimtaprocentine rūšis 
— pusė kainor.
Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester’io - nuolaida iki 60 %.
Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujaisiais piešiniais.
Megztukai, golfui ir puloveriniai — didžiausias pasirinkimas specialiomis 
kainomis.
Moteriški paltai* Borgona (art., fur) įvairaus dydžio tik > 49. JU.
Vyriški megzti marškiniai (konodiški ) - pusė kainos. Taipgi, daugybė
kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.

Siuntinius siunčiama paprastu ir oro paltu. Priimama užsakymus automobihams, 
šaldytuvams, talavisijams, pinigu Cartificatas ir kt. (Turima 22 matu patyrimu).

Praiama uialti ir įsitikinti.^ ja PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.O. H2w'lX9. Tel. 844 - 909 8.

LLLANLH ANU VALLI Btn»l<-u i. I u. !✓ t'L/>4/

NETTOYEURS - CLEANERS '*4$ / LUs 

7661 -A CENTRALE 495-90e Ave. 
365-7146 366-1143

ROBERT RICHER
TEL. 365 61 1 1 
RES 366 0066

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS 
PASKOLOS

Į V E R T I N I M A I 
NEKILNOJAMO TURTO

PASKOLOS
Visokeriopi kiti patarnavimai 

r- 7AR7 CENTRALE
Immeubles RICHER Realties Enrg. suite 30i

COURTIER BROKER LASALLE, QUE
H8P 1 L7

I'ihSlfK

mUIEIIT OAIONEAULT,

MR D S ■
Chrysler • Monaco • Charger • Dodge e Dart 

I jgiort a Swinger • Special • Sedan e True s 
7635 Boul. Lasalle, La Salle. —t

Mechanizuotos ratų Ir kitų dalių reguliavimas.
imis. Kreipki* 

Tel. 365- 3364.
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J. ČIURLIONIO MINĖJIMAS MONTREALYJE |

K.L.Bendruomenės Kultūros 
skyriaus surengtas Čiurlio
nio minėjimas praėjo iškil
mingai ir įdomiai.

Irena Lukoševičienė pak
vietė dail. A. Tamošaitį pas
kaitai. Gerb.prelegentas in
tymiu ir šiltu žodžiu trum - 
pai perdavęs Čiurlionio bi - 
ograflją, ilgiau sustojo ties 
jo paveikslų magika.

Skaidrės, pagam Intos pa - 
ties prelegento iš įvairių 
leidinių apie Čiurlionį, pri
dedant visą eilę ir jo eks - 
librlsų,sudarė labai įdomų 
ir nuotaikingą įspūdį. Ypač , 
malonu ir naudinga buvo at-

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 

i mokesčiu.

sllankluslems mūsų jaunie
siems menininkams.

Montreallo LB Ap. V-bos 
pirm. Juozas Šlaučiulis pa
dėkojo dali. A.Tamošaičiui 
ir pakvietė pianistą K. Smil
gevičių paskambinti Čiurlio
nio kūrybos. Subtilūs akor
dai gražiai pratęsė dailinin
ko tonų nuotaikas. Sol. E. 
Kardelienė įteikė asmenišką 
dovaną prelegentui ir raudo
ną rožę pianistui.

Elegantiškos vaišės su ka
va leido maloniai pasidalinti 
įspūdžiais ir pasikalbėti esu 
paskaitininku.

Toliau sekė jaunimo,vyks-

naujam skaitytojui
tik už $ 5.00 metams *

z Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

LEFEBVRE & ROBERT
INCAJMfUBLfAtfNT - FURN/TUfff

R D A VP A

įvairiu*

BALDU

PER

KRAUTUVĖS
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AUKŠTUS

tančio į Kongresą prlstaty- 
mas.

Kiekvienas išvykstantis, 
buvo apdovanotas gėle prie 
krūtinės, J. Šlaučiulis prls - 
tatė kiekvieną jų scenoje , 
o B. Nagienės bubnas vi
siems išmušė geriausius 
kelionės linkėjimus.

Jaunimui paremti įvyko ir 
loterija, kuriai aukojo pa
veikslus dail. A. Tamošaitie
nė, V. Lapinienė,K. Bendžlu
tė, O. Šablauskienė;piešinlus 
A. Jaugelis, J. Daugirdas.

Savo austus gobelenus au
kojo Ir. Lukoševičienė ir Li
lija Bendžiūtė.Prisidėjo sa
vo darbais ir skip.P.Baltuo- 
nis, A.Vazalinskas ir J.Šiau- 
č tūlis.

Išvykstančiųjų vardu šir-
( dingai padėkojo už visokia- 

riopą paramą Rasa Lukoše - 
vičlūtė, palinkėjo visiems 
linksmų švenčių ir laimingų. 
Naujų Metų, Pažadėjo, kad 

’ sugrįžę pasidalins kelionės 
1 i įspūdžiais.

Šis nuotaikingas ir seniai 
' lauktas vakaras, sutraukė 

nemažą skaičių publikos , 
talkininkavo eilė moterų 
vaišėms, jaunosios skautės -

MAS

LEONAS GUREOCAS 
Soles Manager 

(Lietuvis atstovas)

e Užeikite n įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštas koryhės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE AVENUE LASAU! 363-3887
į T843 CMNTRAU 388-1382 (DECORATION) J

Dr. J Mališka !
Dantų gydytojas

1 • -

1440 rite Ste-Catherine Ouest
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528

GERA PROGA

NL redakcijos žemutine patalpa.

LAUKIU APSIMOKANT ILGIAU
ATSILIKUSIUS -

Laikraštis

IŠKILMINGAS I ITII/111 1 T 
NĄŲjy.METŲ SU f IKIlVlAS
Programoje: PUIKI ŠILTA VAKARIENE -

- ŠAMPANAS - BARAS -

- ORKESTRAS "PERKŪNAS".

įėjimas: suaugusiems $ 12,50, jaunimui $10.00. 
Stalu rezervacija pagal nurodyta plana 
ir bilietus prašome įsigyti išanksto.

KVIEČIAMI VISI DALYVAUTI -

aptarnavo atsilankiusius, 
prie 
liko 
člus

o 
įėjimo gerą darbą at- 
savo talka L.Staškevi- 
i r J. Jonei is. b.

Čapkauskienė 
koncertavusi

• S oi. G i na 
sėkmingai 
Carnegie Recital Hall New 
York’e s grįžo į Montrealį. 
Visą gruodžio mėnesį ji vėl 
dainuoja su septyniais kana-

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE • 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Mono,«nu

IEO GUREKAS_________________

GM

/nu/ montreal west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

(At the end of Sherbrooke Street West) ___  __

@ Royal Trust
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

f

nu hu'k

DR. V. G1R1ŪN1ENĖ 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L* A siomptičn Blvd. 

Montreal,

Tfl. 255-3536

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P.Q.

T cl. 932 - 6662; namų 73? • 968 1.

TRUST GENERAL DU CANADA

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. 931 -4024
Suite 215, Montreal 109, Que.

3270 Boul. Longelier, Montreal, P.O. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ, TURTĄ, PADĖS JUMS

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

GALVOJATE PIR KTI AR PARDUOTI ?

G
pharmacie

cignon
ROBERT GENDRON LPH.pROp.

366-9742

Į~~NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

^.'.7,7, D.N. BALT - BALTRUKONIS 
į Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273’9 18 1, 737-0844.

Montreal, Q ue.Foto E.M.L.S. 
Si sterna.

7626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL_. RYTO IKI 11 VAL.. VAKARO 
________ ____________ ____________________________________i

Greitas ir tikslus patarnavimas!

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355
ADVOKATAS

R. J. ISganaitis, BA, BCL
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405. 
Montreal, P.Q. — Tel: 871 - 9644, namu 678 - 3660.

GAISRAS •
ADAMONIS

C. 1. B.
AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE
INSURANCE AGENCY INC.

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

8 psl.

NOTARAS

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

Suite 4 17, Montreal, Cue.
Tel. 871- 1430

Žemiausios kainos!

ADVOKATAS

J.P. MILLER,B.
168 Notre Damų Street E. Suite 205. 

Tel. 866-20 63, 866-2064

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 351h Avenue, Montreal 409
TEL. 727-3120 Namų 376-3781 

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORK EL JONAS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Gruodžio 31 d.,
8 valandą vakaro

Aušros Vartų 
parapijos 

salėje

Rengia L.K. Mindaugo Šaulių Kuopa.

diečlais operos dainininkais 
Auberge Bertrand,išpildyda
ma ištraukas iš Rlgoletto.

Vieta labai puošni, vaka - 
rlenė šventiška ir norint 
praleisti ypatingą vakarą

muziklnėje atmosferoje-la- 
bal rekomenduotina. Kainos 
nėra perdaug skirtingos nuo 
kitų gerų vietovių.

Informacijos-743-7951.

ConseiBers jundiques - Title Attorneys

NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, La Sali 

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

kreipiasi, jtį tarpe ir lietuviams.

CENTRE AUTO CLINIC

□
 261 S». John's Road Kį?

FOlNTEtUlte-SHOFFING CENTRE

697-3333 W
i • TRIUMPH

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU !

RENDELL’S AUTO REPAIRS

Tune Um. Brakes 
motor a Transmission, etc.

TEL.; 630-6417

798 LAKESHORE DRIVE 
DORVAL

NESITIKĖTOS

AMC
HORNET 1975
2 durų sedan 6 cilmderių 
reguliariu įrengimu 
pogrindine kaino

GREMLIN 1975
6 cllinderių 232p.c.

pagrindinb kaina

PASIKALBĖKITE

1 —
2—

MUSU FIRMA
NUOŠIRDŽIAI

JUMS
PASITARNAUS

MATADOR 1975
'V

SU MANAGER - ABE BASERMAN

bet tvitto

100% 12mėn. arba 12,000 
myliyffabrikinė garantija)

inspekciniai 37 patikrinimai 
pogrindinių d a I i
speciali op soug o vali ov ime

Montrealio Lietuviu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL.,QUE.H4E 2A6 

Telefonas: 766 5827

MOKA U2:
Einamąsias s-tas ----- --- 6.0%
Taupomąsias s-tas------ .. 8.0%

Term, ind.— 1 m. 9 % 
Term. ind. — 2 m. 9,25% 
Tenn. ind. — 3 in. 9.75%

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

DUODA PASKOLAS
Asmenines ________
Nekiln. turto
Čekių kredito _____
Investacines nuo___

... 11.0%
- 10.75%

12.0%
11.0%

Nemok, gyvjbės apdr. 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 nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. Iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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