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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

MIRĖ CHOU-EN-LAI

Chou - En - Lat, Kinijos 
premjeras, mirė, sulaukęs 
78 m. amžiaus.

Kartu su Mao-T se -T ung, 
jis buvo didysis Kinijos Re
voliucijos planuotojas. Jis , 
vienas Iš nedaugelio, Išven
gė didesnės kritikos "kultū
rinės revoliucijos "laikotar
pyje, Ir jo žvaigždė neblėso . 
Jis sugebėjo svarbiausiais 
momentais suburti karln-. 
glaus lūs Ir akty vlaus lūs par
tijos narius.

1974 m., švenčiant 25 metų 
revoliucijos sukaktį, Chou - 
En-Lal apleido ligoninės lo
vą Ir atvyko į Iškilmes tarti 
žodžio. Nors jis nebuvo taip 
garbinamas, kaip Mao, Im
ponavo Ir privertė save 
gerbti dėl nepalyginamo 
darbštumo, Išimtinos Inteli
gencijos, sugebėjimo surasti 
sprendimą tarp priešingų 
nuomonių. Jis taip pat buvo 
gerbiamas dėl savo asmeni
nio integralumo Ir privataus, 
neišlepinto, spartaklško gy
venimo būdo.

Užsienio diplomatai pažy
mėjo, kad buvę paveikti ne 
kartą jo mandagumo Ir šyp
senos . Jis sugebėdavo pasa
kyti labai aštrias nuomones, 
nepakeldamas balso. Argu - 
mentuose pasižymėdavo ge
ležine logika.

Jo vietą užima Teng-Hslao 
-Plng, perėjęs panašią mo
kyklą. Kanadiečiai žurnalis
tai, su juo susidūrę 1974 m . 
dvi valandas užtrukusiame 
pasikalbėjime, stebėjosi jo 
laisva nuotaika, atsakinėjant 
kartais į labai nemalonius Ir 
brutalius klausimus. Taip 
pat pastebėjo,kad jis turėjo 
aiškius atsakymus į visus 
klausimus.

Nors šis žiaurus rėži
mas atnešė daug gyvybinių 
rezultatų vargstančiai Irnu- 
s(badavusiai Kinijai,nereikia 
pamiršti,sako žurnalistai' / 
Ir mes džiaugtam ės, kad jie 
tai prisimena/,kad Chou-En- 
Lal,kartu su kitais,tai pa - 
siekė žiauria prievarta, pa- 
aukojant milijonus gyvybių . 
Prievarta nuolat vykdoma Ir 
toliau.

KINIJA GEDI

Chou- En- Lai mirus, Ki
nijos vyriausybė paskelbė 6 
dienų gedulą. Laidotuvių 
dieną, sausio 15, sustabdytos 
bet .kokios pramogos visame 
krašte.

Sekant kiniečių tradiciją 
jokie užsienio valstybių ats
tovai nekviečiami į laidotu
ves.

CIVILINIS KARAS 
AUGA

Mūšiai Lebanone vis žiau
rėja Ir plečiasi visu bjauru
mu.

Pagrindinė to karo prad -

Chou-En-L ai

žla- konfesinė konkurenci
ja tarp krikščionių Ir mu - 
sulmonų,kur vieni skundžia: 
si,kad jie per daug gailos 
turi prieš kitus Ir Iš to ky
la diskriminacija ir kitokie 
nesus įpratimai.

Prie tų neramumų 1 pri
sidėjo Ir paskutinieji konf
liktai tarp Izraelitų Ir pales
tiniečių.

Klausimas tų 3 milijonų 
gyventojų valstybės yra la - 
bal komplikuotas - ar tapti 
krikščioniška valstybe, ar 
Integruotis į Syrlją ?

Pagal lietuvių posakį- 
drumsčlam vandeny gudrūs 
žuvauja: be abejo Ir čiajcalp 
rodo praktika, "kai kas"mė- 
glns "žuvauti"...

ORDINAS VETERANUI 
POLITIKUI
Companions ofHonor ordi

ną gavo John George Dle- 
fenbaker Iš karalienės Elž
bietos II.

Šiam ordinui gali priklau
syti tik 65 asmenys. Jo šū— 
kls:lštlklmas veiksmuose ir 
be abejonės garbingas.

Pirmasis kanadietį vete
raną politiką, atostogaujantį 
Barbados, pasveikino tele
fonu Kanados premjeras P . 
E. Trudeau.

Dlefenbake r’ Is pare Iškė, 
kad jaučiasi dldžlalpagerb - 
tas.

TIK GERBIAMAS
SVEČIAS

Quebec’o opozicijos parti
ja PQ raštu prašo Anglijos 
karalienėm Elžbietos nepri
imti pasiūlymo atidaryti O- 
llmplnes Žaidynes Montrea- 
lyje liepos mėnesį.

Rašte pabrėžiama, kad ji 
bus mielai sutikta kaip Bri
tanijos karalienė Ir Com- 
mon wealth galva, šalia kitų, 
skaitlingų valstybių atstovų.

Kitu atveju, aiškinama 
rašte, karalienė duosianti 
klaidingą pasauliui įspūdį a- 
ple Quebec’o dabartinį vaiz
dą, nes kvebeklečlal organi
zavo, dirbo, dirbs Ir mokės

BENDRUOMENYBĖS
VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 
PAJAMOS IR IŠLAIDOS:

Aleksandro Vakselio, Vliko vice-tinės išlaidoms — 800.00 dol.; 
pirmininko ir Tautos Fondo vai- 3) Vajaus išlaidos — 800.00 do- 
dybos pirmininko, apyskaitinio lerių; 4) Kitos išlaidos — 250.00 
pranešimo Seimui 1975 gruodžio dolerių. IS viso išlaidų — 51, 
29 santrauka. 499.80 dolerių.

Apžvelgęs Vliko ir Tautos Už 1975 metus negauta pa- 
Fondo teisinius ir praktiškus rainos nei iš Amerikos Lietuvių

TEGYVUOJA HOCKEY
Naujų Metų Išvakarėse 

Kanados Hocke^ atsigavo nuo 
tam tikros besireiškiančios 
stagnacijos. Montreallo Ca- 
nadlens, nors sužalzdaml ly
gioms 3-3, parodė pulkų , 
stilingą žaidimą susitikę su 
gastroliuojančia Sovietų 
Raud. Armijos Centrine ko - 
manda.

Kanadiečiai turėjo progos santykius, pranešėjas paminėjo, Tarybos, nei JAV Lietuvių Ben- 
įrodytl kai kuriems trene- kad Tautos Fondo nariais yra druomenės. Aukotojo paskyrimu 
rlams Ir žaidimų organus- >“ 3° rtateW tote ?er »*» nelaikomos a-
torlams.kad nebūtinai reikia nemažiaukaip 100 dot nlL °?,nig‘cl].ų „

’ Visos aukos JAV yra tax exemp Tautos Fondo uždaviniai su-
brutalumo Ir muštynių,kad tjOn rpo]jau pateikė 1975 metų glaustai būtų.
Išlaikytų žaidimo populiam- vllko ,r per tų metų ,, atatovyblų

Bausio - lapkričio mėn. jos vyk- ,p jgaliotinių pilyje;
Plėsti ir stiprinti informaciją a- 

. . . pie Tautos Fondą visuomenėje;
•kalama — Tolimesnėje ateityje siekti bend-
diniams dol., B) Ra ro fondo Lietuvos laisvinimo
dijams — 6,592.00-dol.; 4) Bra- darbamfl (E.)
zinskų bylai — 8,387.85 dol.;
5) Konferencijoms — 3,396.51 
dol. Iš viso — 49,250.85 dol. (ar-

Nuotaika buvo tikrai spor- dymą. Per 1975 vienuoliką mė- 
tlška, kaip Ir privalo tokiais Inėšių išleista: !) Bendriems rei- 
atvejals būti, Ir abiejų pusių 
žaidėjai įvertino vieni kitų 
sugebėjimus.

Ypač fęnomenallai pasi
rodė rusų vartininkas Tre
tiak, nusvėręs rungtynių re - ba 84.26 proc. sąmatos), 
zultatus. Vien tik paskuti - 
nlame kėlinyje buvo "sušau
ti" 38 rutuliai į jo vartus.

Montrealletls Ken Dryden 
gavo tik 13 smūgių. Ir Ilgas 
laukimas Iki pirmo įvarčio-* 
valandos Ilgio-be abejo, jam 1970 jkiVos dienos) 40,726.13 
nepadėjo.

Raud. Armijos Centrinė 
Komanda laimėjo klek anks
čiau prieš New-York Ran
gers 7-3, prieš Bostoną-5-2

Kita Soviet Wings koman
da pralaimėjo prieš Buffalo 
12- 6, sumušė Pittsburgh 
Penguins 7-4, Chicago Black 
Hawks 5-2.

Raud. Armijos C.Komanda 
žals su Philadelphia Wings , 
o Soviet Wings su New York 
Islanders.

Vliko išlaidos, numatytos Vil
ko metinėje sąmatoje, kurią 
tvirtina Vliko taryba, 1975 me
tams yra 58,4150.00 dol.

Reikia pastebėti, kad iš viso 
Bražinskų bylai išleista (nuo 

dolerių. Advokatui skolos liko 
3,600.00 dol. šiam reikalui užsi
tęsus, reikia spėti, kad išlaidos 
šiek tiek padidės. Specifiniai 
Bražinskų bylai finansuoti per 
paskutiniuosius trejus metus jo
kių aukų nebuvo gauta. Pavyz
džiui, 1975 m. gauta 548.00 dol., 
pagal aukotojų paskyrimą, per
siųsta Bražinskams, ir nieko ne
gauta pačiai bylai vesti.

1975 gruodžio 1 Tautos Fondo 
kasoje buvo — 46,800.00 dol.

Per 1975 metų 11 mėnesių iš
leista: 1) Eltos Informacijos tar 
nybai — 49,646.80 dol.; 2) Raš-

LFLS SVEČIUOSE PAS ESTUS
1937 m. vasarą Kauno LFLS futbolo komanda svečiavosi Taline Ir sužaidė dve

jas draugiškas rungtynes su estų sporto klubais. Vienas rungtynes žaidė su "Ka- 
lev", kitas su kitu klubu. LFLS futbolo komanda buvo papildyta keliais Tauro Ir 
A klasės žaidėjais. Išvykai vadovavo Nikodemas ČERĖKAS Ir Balys RTNKEVI - 
ČIUS.

Estijoje svečiavosi apie 6 dienas. Estai stengėsi padaryti vizitą įdomų. Apro
dė miestą,kurortus bei kitas įžymybes.

Tuo pačiu metu Anglijos futbolo rinktinė žaidė prieš suomius. Anglai laimėjo 
8;O. Tų rungtynių pasižiūrėti į Helsinkį, su estų sporto atstovais, buvo nuvykę 
N.Čerėkas Ir B. Rinkevičius.

LFLS Išvykos dalyviai buvo apsistoję Ir maitinosi estų YMCA patalpose. Apa - 
čloje,prle vakarienės kai kurie tos Išvykos dalyviai.

Iš kairės į dešinę: J.Surkevlčlus, D. Ilgūnas, Genys, B. Rinkevičius, VI. Ado - 
mavlčlus /Jufa/, du neatpažįstami, A.Lingys/stalo gale/,Kymantas, H.Suikevl- 
člus, V. Abramlkas, H. Petrauskas, neprisimenu pavardės, Vl.Dzlndzlllauskas, 
Valiulis /vos kakta Ir akys tematoma/ Ta*

“The New York Times” gruo
džio 18 įdėjo žinią iš Canberros, 
Australijos, kad naujai išrinktas 
konservatorių vyriausybės pir
mininkas Malcolm Fraser pro
jektuoja Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos valstybių prievartinės in
korporacijos į Sovietų Sąjungą 
nepripažinti. Buvusioji Darbo 
Partijos vyriausybė 1973 m. bu
vo tai pripažinusi.

Galima pasidžiaugti, kad pa- 
baltiečiai, ukrainiečiai ir kitų 
pavergtų tautų atstovai šauniai 
pasidarbavo. Vlikas Australijos 
lietuviams buvo pasiuntęs JAV 
Prezidento Fordo 1975 m. lie
pos 25 d. pareiškimą, D. Britani
jos, Kanados ir Belgijos vyriau
sybių pasisakymus dėl inkor
poracijos nepripažinimo, taip 
pat JAV Atstovų Rūmų priimtą 
rezoliuciją.

“The Washington Star” 1975 
m. gruodžio 18 d. laidoje taip 
pat pranešė apie naujai išrink
tos Australijos vyriausybės pasi

ryžimą atšaukti nelemtą buv. vy
riausybės Baltijos valstybių in
korporacijos į Sovietų Sąjungą 
pripažinimą. “Tas reikalas turi ir 
vidaus reikšmės, nes (Australi
joje) yra didelė grupė imigrantų 
iš Baltijos valstybių. Darbo Par
tija sukėlė prieš save šitą grupę, 
kai ji pereitais metais nutarė pri
pažinti de jure Baltijos valsty
bių inkorporaciją į Rusiją“. (Elta)

“The Ukrainian Review III“, 
1975, Londone leidžiamas tri- 
mėnesinis žurnalas įdėjo ilgą 
pasikalbėjimą su Simu Kudirka 
apie ukrainietį kalinį, Lev Lu
kiane ko, su kuriuo Kudirka buvo 
Vladimiro kalėjime. Jie abu pir
mą kartą susitiko ir gerai susi
pažino 1971 m. Mordavijoje, Ba- 
raševo koncentracinėje sto
vykloje. (Elta)

LITHUANIAN
BIBLIOGRAPHY

Primename, kad Albertos 
Universitetas finansavo A- 
domo Ir Filomenos Kantautų 
veikalą Lithuanian Bibliog
raphy, kurį Išleido praeitais 
metais.

Tai rūpestingai Ir kruopš
čiai paruošta didelio forma
to knyga su alfabetlnluleldl- 
nlų aptarimu,kurių skaičius 
siekia 10168. IšvardititoM 
kelios dešimtys bibliotekų, 
jų tarpe Ir kelios lietuviškos, 
kurių katalogais buvo pasl- 
naudota.

Atliktas labai svarbus Ir 
naudingas darbas he tik 
profesionalams 3bet Ir mūsų 
gyvenimą be sekant lems, o y- 
pač pravartu su šia knyga 
susipažinti bestudijuojan
čiam jaunimui. Taip pat bū
tų naudinga nepamiršti jos 
paminėti kitataučiams.

ČIURLIONIO FESTIVALIS 
OTTAWOJE

Kultūringa, energinga, 
nors Ir skaičiumi negausi 
Ottawos lietuvių kolonija už
simojo atžymėti mūsų didįjį 
menininką festivaliu.

Šeštadienį, sausio 17 d., 
7:30 v. v. National į Arts 
Centre, Confederatlčn 
Square Čiurlionio Repro
dukcijų Parodos atidarymas 
Ir paskaita prof.Joan M.Vas- 
tokas Iš Trent U-to tema M. 
K. Čiurlionis andHls Place 
In The History of Art.

Sausio 24 toje pačioje vie
toje įvyks Čiurlionio Ir lie
tuviškų dainų koncertas, da
lyvaujant AIDUI,, Ginai Čap - 
kausklenel, V. Vertkalčlui, 
J. Govėdul.

Iškilmingose mišiose sau
sio 25 d. 1:30 jie giedos 'Ir 
Išpildys (religinės muzikos 
koncertą.

Vasario 14 d. dali. Anta - 
nas Tamošaitis skaitys pas
kaitą Public Archives of Ca
nada Čiurlionio Menas Ir 
Liaudies Meno Ženklai jo 
Kūryboje.

Painformuokite apie tai, Ir 
pakvieskite į tokį neeilinį į- 
vykį Ir kitataučius.

— • —
LAIKRAŠTIS LAUKIA 

JŪSŲ, I
&

NL Bendrovė, Valdyba yra nutarus) 
lalkro&tj. siuntinėt) tik ui $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
nau|lems skaityto)ams.
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PANORAMA ypatybė Ir sutelkia jo pa
veikslams fantastiškumo.

Kitas būdingas- Čiurlionio

galt būti,kad save laikai ru- ( 
sų rašytoju, o esi žydas 

Svirskis primena rusams

Už Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
P our la Liberation de l a L i tu anie! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

M.K.ČIURLIONIO DAILĖS BRUOŽAI
Mintys Iš dali Antano Tamošaičio paskaitos Montrealyje/

paveikslų bruožas- tai jų 
sImbolIškurnąs. Simbolis y- 
ra sutartas ženklas atpažinti

Second Class Mail Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje — $9.50, visur kitur — $ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 ę. 'Atski
ras numeris 25 <. Adm. Ir redaktorius F. Pr. Paukitaitis 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE H8P IC4.Que.

Tel. (514) 366-6220

Mykolo Konstantino Čiur
lionio biografija yra Išsa
miai aprašyta atskirais vei
kalais- atsiminimais jo se
serų, brolio, vienalaikių 
draugų bei kitų menotyrinin
kų. Čiurlionio dailę aptarsiu 
tik tam tikrais bruožais,ku
rie, mano nuomone, yra jam 
vienam charakteringi,člur- 
1 loniški.

Bendradarbiu ir koresponuentų, spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. RankraŠSiai grąžinami tik iš 
anksto susitarus. UŽ skelbimu turinį redakcija ir leidykla 
neatsako. •

Bent po 
penkinę.,,

(TEKSTAS IR S. KUDIRKOS NUOTRAUKA (S ATSIŠAUKIMO?

M.K.Čiurlionis yra gimęs 
Lietuvoje,lygiai prieš šimtą 
metų- 1875, miręs 1911 m . 
Savo vaikystę Ir jaunystę 
1888-1902 m.fpašventė muzi
kos studijoms Plungėje, Var
šuvoje Ir Leipcige. Buvo Ir 
pianistas Ir kompozitorius , 
parašė eilę brandžių muzi

atspėti mintį. Simboliai gali 
būti abstraktūs ženklai /ma
tematikoje, fizikoje ir kt./ 
arba realūs objektai:kryžlus 
tikėjimo simbolis, balandžio

/411 psl. /, kad rusai sulauks 
žydų maištingumo, kurs taps 
galingu katalizatoriumi tau-
tyblų atsiskyrimu Ukrainoj , 
Balttkoj, Uzbekistane Irt.t.

Knygoj minimas rašytojas 
Mieželaitis, kuris Iš Lletu-

-taikos, ir 1.1. vos nedrįsęs atvykti Mask-
Patys simboliai yra dve- von, Svirskio teismo byloj 

jopi- vieni sutartiniai, vi- duoti jam naudingų parody - 
slems žinomi,kiti netiesio - mų. 
glnlaljfllosoflnlal-relkallngl Knyga yra Metropolitan 
aiškinimo arba net vlsokta - Toronto Central Library, 
riopal suprantami, t. y., turį Languages Centre, 19587 
keleriopą prasme. Rus. Svlrskll Grlgorll, Za-

Malonus lietuvi,
Pagal paskutinio JAV gy

ventojų surašymo duomenis, 
jeigu pusė Amerikos gyven
tojų buvo žemiau 27 metų 
amžiaus, tai pusė Amerikos 
lietuvių jau buvo sulaukę 
virš 57 metų. Atsieit, vidų - 
tlnls lietuvis yra vyresnis už 
amerikietį vlsatrlsdešlmčla 
metų. Bet mūsų tragedija 
toli gražu nesibaigia, nes 
mūsų tautinis susipratimas, 
proporcingai imant,yra daug 
aukštesniame laipsnyje vy
resniųjų tarpe,negu jaunes
niųjų gretose,kurios Ir taip 
yra negaus los .Dauguma,kur i 
Išlaiko lietuvišką spaudą, jau 
pasiekusi garbingą pensijos 
amžių, arba netoli to.Šį 
amžių pasiekus, pas mus 
pradeda, deja, įsivyrauti a- 
mer.lkonįškąjtJ'adlclja:ne .tik 
pasitraukti .IŠ darbovietės , 
bet dažnai fr iš lietuviškų 
reikalų rėmimo, nekreipiant 
dėmesio, kad kertame šaką 
ant kur los Ir taip jau vos be
kabo, lietuviškos Išeivijos 
gyvybė.

Per paskutinius trejus 
metus vidutinė pensija JAV 
valdžios buvo padidinta maž
daug trečdaliu /33%/. Neno
rime tuo pasakyti,kad pen
siją gaunąs lietuvis yra koks 
turtuolis. Tik norime pa
brėžti, kad kiekvienas, atsi
sakąs atnaujinti paramą LI- 
TUANUS žurnalui, palieka 
tuštumą,kur los niekas neuž
pildys, nes tikrai nėra kam.

Ne paslaptis,kad dauguma;, 
kuri skaitys šį atsišaukimą 
paremti L IT UA NŪS, bus vy
resnio amžiaus; daug Iš jų 
bus tie patys,kurie rėmėLI- 
TUANUS nuo jo pirmo nume
rio prieš 21 metus. Po tiek 
metų jie norėtų matyti jau
nesniuosius perimant šią 
pareigą. Tikrai Ir mes to la
bai pageidaujame. Tačiau 
gaila,kad Iš jaunes nlųjų tar
po sąmoningų lietuvių likę 
tik lašelis jūroje. Kiti lietu
viškam reikalui yra likę a- 
bejlngl, Ir todėl žurnalo LI- 
TUANUS nei uždavinio,nei 
tikslo nesuvokia Ir jo penki - 
ne arba dešimke bent kartą 
į metus,neparemia.

Yra nemaža Ir tokių jau
nuolių, kurių adresus tik tė
vai težino. Jie neprenume
ruoja lietuviškų leidinių, jų 
nepasiekia lietuviška orga
nizacija Ir taip atsiduriame 
užburtame rate: vieni skun
džiasi, kad tautiečiai juos 
pamiršo, o kiti dejuoja, kad 
nežino, kur tas jaunimas 
dingęs.Čia tėvai gaištų grą
žinti mūsų atžalas lietuviš
kam kamienui, užprenume- 
ruodam l mūsų le idln lūs Ka
lėdų ar kitų švenčių proga . 
lltuanus žurnalas slū

LTTUANUS ŽURNALAS SIŪ
LOSI BŪTI PASIŲSTAS,KAIP 
JUSU DOVANA, JŪSŲ PA
RINKTAM ASMENIUI. Tas 
asmuo tikriausiai apsi
džiaugs, o kitais metais Ir 
pats atsinaujins prenume - 
ratą. Bus Ir jam nauda, Ir 
mums pagalba. Už paramą 
Jums priklauso mūsų nuo
širdi padėka.

LTTUANUS

Mieli tautiečiai,
Vartau 1972 metų rudens 

LTTUANUS numerį, kuris 
buvo skirtas mano nesėk
mingo bandymo pabėgti nuo 
sovietinio laivo aprašymui. 
Tuo laiku, uždarytas koncen
tracijos stovykloje, ne tik 
nežInojau, kad toks lietuviš
kas anglųkalba žurnalas yra 
leidžiamas,Bet Ir neįsivaiz
davau, kad apie mane,eilinį 
jūreivį,kas nors rašytų.

Šiandieną esu laisvas Ir 
už savo laisvę esu dėkingas 
visiems, kurie mano Išlais
vinimui dirbo, ar tai su 
plunksna, ar demonstracijo
mis. Esu dėkingas to LITU - 
ANUS numerio redaktoriams 
Ir leidėjams, Informavu
siems apie mano nelaimę a- 
mertklečlus. Su kai kuriais 
Iš jų jau susipažinau Ir as
meniškai. Su dr. V. Vygantu , 
vienu Iš LTTUANUS pradi
ninkų, redaktoriais: dr. A . 
Klimu, J.Račkausku, adml- 
admlnlstratorlum J.Kučėnu.

Žvelgdamas Į 21 metų LI- 
TUANUS kmoplektą tetrokš
tu, kad jo leidėjai Ir redak
toriai Ir toliau nepavargtų, 
gi JAV Lietuvių Bendruome
nę Ir VISĄ IŠEIVIJĄ PRA
ŠAU VISOMIS IŠGALĖMIS 
REMTI ŠĮ ŽURNALĄ. Kiek
vienas mūsų žodis ar leidi
nys skirtas laisvojo pasaulio 
sąžinelpažadinti yra gerlau- 
slas taiklus ginklas,>kūrls 
skaldo Kremliaus tironiją , 
kuris žadina Iš apgaulingo 
saugaus miego visus, kurie 
dar tiki, kad hordos Iš Rytų 
sunaikinę ( Pabaltijį Ir Rytų 
Europą, taps sočios ir sustoą

Remdami LTTUANUS, re
miame Ir Lietuvos laisvės 
darbą, Tepilame mūsų bro
lių Lietuvoje daromas pas
tangas laisvei atgauti. Mes 
stojame ginti tuos,kuriuos 
pasmerkė veidmainiai, kva
lifikuoti prokurorai. Kurie 
šiandien aukojasi už Dievą 
žmogiškąją teisę Ir Tėvynę > 
tie žmonės Gulago salyne 
prlesaUdaužlo teismo aki
vaizdoje mask vintam oku
pantui drąsiai sako Ne*.

Su pagarba, 
SIMAS KUDIRKA
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kos kūrinių.
Apie 1904 m.pradėjo do- perplatl I tema. Čia paliesiu 

mėtis daile. Tik po vienų 'tik du jo kūrybos bruožus:
metų studijų Varšuvos Meno 
Mokykloje,ją apleido Ir ė- 
mėsl savaranklškalkūrtlpa- 
velkslus -fantazijas.

Tuo laikotarpiu Vakarų 
Europoje, o sykiu Ir Varšu- 
voje,menlnlnkal pradėjo vys
tyti simbolizmą. Čiurlionis, 
studljuodamas-glllndamasls j 
filosofiją, astronomiją, gam
tos mokslus, astrologiją Ir 
spiritualizmą, taip pat palin
ko savo dali ėję į simbolizmą. 
Jis, susiradęs savitą pieši
nio Ir tapybos braižą, ėmėsi 
tapyti temperos dažais pa
veikslus-fantazijas. Maž
daug po dviejų metų Intensy
vaus tapybos darbo, 1907 m. 
su savo kūriniais dalyvauja 
Pirmojoje Vilniaus Dailės
Parodoje.

Per visą savo kūrybinį 
dailės laikotarpi 1904-1909 
m.Čiurlionis yrarsūkūręs a- 
ple 300 dailės darbų Įval - 
rlomls technikomis: pieštu
kais, pastelėmis, stiklo gra
viūromis Ir tempera. Taip 
pat grafiškai Iliustravęs 
knygų Ir daręs dekoratyvinių 
darbų. Kai kurie jo paveiks
lai yra pavieniai,kiti pori
niai, triptikai, serijiniai. Y- 
ra Ir visai eilė muzikiniais 
vardais: preliudai, fugos , 
sonatos.

Paprastai, menotyrininkai 
aptaria dailės kūrinius kuo 
įvairiausiais požlūrlals:stl- 
llaus,piešinio, objektų, temų, 
technikos, spalvų, skalės Ir 
klt. Minėtu metodu Išnagri
nėti Čiurlionio kūrybą būtų

paveikslas kaipo fantazija, ir 
jo paveikslų simbolika.

Fantazija- yra žmogaus 
vaizduotės kūrinys, bet ne 
realybė.

Daugelis pasaulinių daili
ninkų yra sukūrę nemažai 
paveikslų- fantazijų. Kiek- 
vieno dailininko kūryba skir
tinga braižu, tematika, iš
pildymo technika ir kitais 
požiūriais. Vienų autorių 
kūrinlal-fantazijos yra dar 
atsirėmusios šiek tiek į re
alybės apraiškas, kitų- ta - 
pę abstrakcijomis.

M.K. Člulrlonio paveikslų 
fantazijoms būdingas bruo
žas- tai glaudus ryšys su 
gamta. Jo paveiksluose ats
kiri objektai yra Iš gyvosios

Člurllonlo kūryboje ;ran
dame abiejų rūšių simbolius. 
Čiurlionio Auka su angelo pa
veikslu, Rojus-taip pat an.- 
gėlai teisingumo, gėrio sim
boliai. Paveikslai su demo
nais ar juodąją saule- blogio 
simboliai. Daugelio kitų jo 
paveikslų simbolika jau yra 
filosofinė. Sakysim, visų 
septynių sonatų simbolika 
kiekvieno meno tyrinėtojo 
vis kitaip suprantama Ir 
skirtingai aiškinama. Kiek
vienas žiūrovas turi progos 
gėrėtis paveikslu kaipo me
no kūriniu. Jeigu tas pa - 
veikslas yra fantazija su 
simboline reikšme, tai žiū
rovui atsiranda galimybės Ir 
proga pagvildenti jo prasmę.

ložntki".
. 1 . • < i ri
Alkoholizmo pavojus*

L letuvo je.

Dr. A. Saunorls, nesenta' 
atvykęs Iš Lietuvos, pareiš-
k ė:

"Didelis pavojus /tautai/ 
yra alkoholizmas. Tai balsi 
dabarties problema., Teni 
žmonės geria, norėdami pa
lengvinti savo buitį, užmirš
ti priespaudą, rūpesčius. Be 
to, jų horizonte nematyti 
prošvaisčių. Žmonės nema
to prasmės, gyvena su ta 
diena-ką uždirba, tą Išlei
džia. Toks < nūs įteikimas ve
da į tautos Išsigimimą.. T" . 
To rusai komunistai Ir sie
kia: Išnaikinti visokiais btt-

Pats Čiurlionis ne tik ne
mėgo aiškinti savo paveiks
lų turinio, bet taip pat nemė
go Ir tų, kurie prašė Iš jo 
aiškinimų. Vienu atveju dai
lininkas labai didžiavosi kaž 
kokiu sodiečiu,kuris gėrėjo
si jo kūriniais netyčia pak - 
lluvęs į parodą. Užklaustas, 
paaiškino paveikslus pačiam 
Člullonlul.

dals pasienio mažas tautas 
Ir jų vieton atkelti rususjcu- 
rle saugotų ’langą" į pasau
lio jūras. Tas viskas vykdo
ma, prisidengiant komuniz
mu. .. .slepiant Imperlallz - 
mą. ?

JONO DANĮŪNO'
ĮPĖDINIAMS 

1930 metais BaltImbrėję
ar negyvosios gamtos: me - 
džlal, kalnai, jūra,upės, au
kurai, pilys, tiltai, vartai,

žąį$Įa,Us c žmonės,, t, dangaus 
kūnai : saulė, mėnulis , 
žvaigždės. Iš religinės te - 
mattkos-angelal, demonai Ir 
t.t.

Nors Čiurlionio paveikslų 
objektai Ir realūs,bet tų ob
jektų savitas sukomponavl- 
mas paveiksle,paverčia kū
rinį fantazija. Realūs ob
jektai nerealiai sukompo- 
muotl. Pav. .tiltai nutiesti 
ne per upę, bet per erdves , 
žalčiai skraido ore, vienas 
laivelis vandenyje, kitas de
besyse Ir t.t.

Čiurlionis su paveikslo 
objektais žaidžia taip laisvai 
kaip Ir muzikos garsais. Ta

Žydai dabartinėje
-RU?tjOj9 ,'.M

Les Edlteurs Reunls, Pa
rts, 1974 m. Išleido knygą 
rusų kalboj, parašytą žydo 
Grlgorlj Svlrskl "Založnlkl’., 
S virsk l, sovietų pilietis, pas
kutinio karo metu buvęs jų 
karo lakūnas, dabar laisva
me pasaulyje.

Knygoj aprašomi dideli 
žydų vargai dabartinėj Rusi
joj, kurie ypatingai prasidė
jo po IT pasaulinio karo apie 
1948 m., su žydų gydytojų 
byla. Knygoj minimas žy
dams Į akis viešas /tramva
juose Maskvoj/ Ir pačiam 
Svirskiui rusų pasakymas — 
"gaila, kad Hitleris jūsų ne- 
dapjovė,- nešdinkis Į savo 
Izraeli", - arba, " kaip tai

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

KODĖL NEGALIMA 
SKELBTI FAKTU ?

Įvykęs paskutinis Lietuvos 
Vyčių Seimas Išleido rezo
liucijas, kurios nevis lems 
patiko. Net 112 kuopos susi
rinkime kilo didelis triukš
mas savųjų tarpe, o vėliau E. 
Pakalniškienė parašė Drau
ge savo nuomonę, kad rezo
liucijas paskelbtas Seimo, 
galima įvairiai priimti,bet 
kuopose jas nuvertinti vie
naip ar kitaip, nebūtų patogu. 
Sakysim,kas liečia Popiežių 
Paulių VI, kad jis neužtaria 
kankinamos Lietuvos Bažny
čios Ir nieko nedaro,kad ko
munistinis režimas ją griau
na, Išpažįstančius tikėjimą 
ir leidžiančius LBKronlkas 
atiduoda mirčiai Ir vargui 
koncentracijos lageriuose , 
kalėjimuose.Kodėl gi tad ne
daryti kokių pastabų dėl to Ir 
nekrttlkuotl tokio tylaus suo

kalbio, nerodančio kovos nei 
pasmerkimo komunistams? 
Juk nė vienas nesam akli, ži
nom kas atsitiko su Vengri - 
jos kankinių kardinolu, 
Mlndczenty ar ukralnleč-lų 
kankinių kardinolu Sllpyj 
kuris, Išvargęs keliollką 
metų koncentracijos baisu
muose, Išvydęs laisvę, Vati
kane negavo vietos?

Kas blogo pakedenti Ir 
savo veiklos kelius? Nerei
kia pykti Ir iš salės bėgti,jei 
L ietuvos karys, aviącljos la
kūnas trokšta tik gero Vyčių 
vardo Ir ateičiai. Kodėl gi 
nepakalbėtl Ir apie Altą,Bal- 
fą, LB, jei matome, kas ten 
negero, ar gero daroma? Juk 
LV remia lygiai visus,LV 
nėra partinė ar politinė or
ganizacija, o tautinė Ir reli
ginė, todėl virš visko Lietu
vos Vytis mato laisvą Ame
riką Ir siekia laisvos Lietu

mirė Jonas DANTŪNAS, ne
palikdamas testamento. Jo 
turtą paveldėjo motina Ane
lė Dahlūhleriė.kurlSt1 ftilrfc^, 
ne Išmokėto' tūrto dallstyrt'- 
klauso jos keturiems vai
kams. Yra žinoma,kad sū
nus Klemensas Danlūnas gy
vena Kanadoje Ir duktė An
tanina Valatklenė^Amerlkoje 
žinoma,kaip Anna Willatkus, 
gyvena Baltlmorėje. Pasku
tinis jos žinomas adresas 
buvo 1028 E. 36th Street, 
Baltimore, Md.

Priklausomų dailų Išgavi
mo reikalu jie, jų valkai ar
ba apie juos žinantieji, ma- 
lonėklte rašyti Lietuvos Ge
neraliniam Konsulatui tekiu 
adresu:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York, N.Y. 10024

vos atkūrimo. Kitaip Ir .būti 
negalL LV daug dirba dėl a- 
blejų kraštų per visus savo 
veiklos dešimtmečius,todėl , 
Ir toliau organizacija tebūna 
neutrali, bet kartu Išgyve
nanti Įvairias problemas. Jų. 
atstovai tegul kalba kitose 
organizacijose kaip lygūs. Ir 
L V Seimas juk yra vyriau - 
slas visų nutarimų organas .

Maža pastaba Ir dėl mūsų 
žurnalo Vyties. Labai gra
žiai padarė E.Laurln Ir L . 
Stukas lapkr. nr. 9 su pirmu 
puslapiu, kur 60 Years of 
Vytis straipsnį pradėjo su 
lietuvių kalba. Taip Ir toliau 
reikėtų daryti, dedant Įvai
riom progom svarbesnius 
stralpsnlūs lietuviškai, o to
liau turinyje vartoti abi kal
bas. Tegul Vytis dar Ilgai 
keliauja po pasaulį ’.

Bąl. Brazdž lonls
Chlcaga, m. USA.

■ rr ■
REIKALINGAS LIETUVIŲ 

VEIKSNIŲ
PE RSITVARKYMAS

Lietuvių tautos dalis Va
karų pasaulyje turi atlikti 
didelę misiją lietuvybės Iš - 
s Raikyme Ir čia Ir ten. Vie
ni sensta, kiti miršta, darbo 
metodai keIčlas l. Vadovau
jantieji veiksniai Irgi turi 
keistis, tobulintis, pritrau
kiant naujų, jaunų jėgų. Visi 
"donkichotiški" kovotojai , 
nemoką suderinti savo pa
žiūrų, charakterio su kitaip 
galvojančiais veikėjais, dir
bančiais bendrą darbą, turi 
trauktis Iš vadovavimo Ir 
užleisti vietas lygesnio cha
rakterio veikėjams, jaunes
niems, tvirtesnių nervų, ma
žesnių ambicijų. To reika
lauja tautos-Interesai. Ypa - 
tingai tas liečia P.L. B. Ir 
JAV ALTą bei ALB veikėjus 
kuriuos Ištyrus, aiškėja,kad 
"raguotiems." kovotojams 
pasitraukus, jų vietose atsi
ras nuoseklesni.

J. Vaįdįonls
Ontario ,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PABALTIJO FEDERACIJOS -----
GERO LIETUVIO SĄVOKOS

Liūtas Grinius BEIEŠK/NT *’
- KLAUSIMU - ATAUDAI

Rugplūčlo 27 d. " NL" Iš
kėlęs Pabaltijo Federacijos 
klausimą, tikiuos sulaukti 
skaitytojų pastabų, užuomi
nų, bei projektų, kaip prie 
tos federacijos Idėjos pri
eiti.

Federacijos Idėja, kaip 
minėjau, buvo keliama žino
mo aušrininko dr. Jono Šliu
po, tačiau anais 1919 - 1920 
metais latviams pasirodė 
perankstyva, sunkiai su
prasta, aiškiai nesuformu
luota.

Šveicarijos trijų tautų: 
Italų, prancūzų Ir vokiečių 
federacija buvo Europoje 

\ žinoma, visiems patraukli: 
ji turėjo visų Europos kraš
tų pripažintą Šveicarijos 
neutralitetą. Ir dr. J. Šliupas 
savo pasiūlymą, aišku, grin
dė jau tuomet žinoma fede
racijos Idėja.

Grįžtant prie mūsų Iškel
to klausimo, matome, koks 
didelis skirtumas tarp Italų, 
prancūzų Ir vokiečių tautų, 
kokio nėra tarp lietuvių, lat
vių Ir estų, vienok sveikos 
šveicarų galvos Ir blaivūs 
protai svarbiais gyvybi
niais klausimais sugebėjo 
susikalbėti Ir susitarti.

Tie paskirų tarpukalnių 
tautų tarp Italijos, Prancū
zijos Ir Vokietijos bei Aust
rijos gyventojai sunkiai pel
nėsi kasdienę duoną, velk 
nieko negaudami Iš minėtų 
kraštų vyriausybių, apart 
visuomet jiems primenamos 
mokesčių rinkliavos, sudarė 
atskirą federatyvinę Šveica
rijos respubliką.

Neturėdami jokių minera
lų, nei kitokių žemės turtų, 
tie tarpukalnių gyventojai 
nebe nuo šiandien žinomi 
pasauly laikrodžių Ir preci
zinių Instrumentų gamyboje, 
ogi Iš tokių karvučių, kaip 
mūsiškės Pabaltyj , ne svies
tą eksportuoja, bet puikiai 
perdirbtus pieno produktus - 
sūrius, šokoladą Ir kitus 
skanėstus.

Čia suminėjau, kaip švei
carai, galima sakyt Iš nieko

★ ★★★★ iHririr Ank

J. MATULIONIS IR JO "NERAMIOS DIENOS“ 
********************************************* *******************

Pranys AlŠėnas
Nerami visuomenininko 

dvasia - negali nurimti. Jis 
daugiau kapos metų ėjo, dlr1- 
bo, plušo, organizavo lie
tuvius Ir pats / bent daž
niausiai / stovėjo tų organi
zacijų priešakyje, o bebaig
damas 80 m.amžiaus - ap
dovanojo tą visuomenę di
džiuliu tomu savo atsimini
mų - ” Neramiomis dieno
mis ’’.

Rašau apie torontiškį vi
suomenininką Joną Matulio
nį.

Jonas Matulionis gimė 
1898 m. vasario 7 d. Šlugž- 

v_dų km., Ūdrijos parapijoj.
Vėliau Šlugždal priklausė 
Krloklalauklo parapijai,Aly
taus apskr. Tėvas - Juozas 
Matulionis -palaidotas Krlo- 
klalauky. Motina - Petronė
lė Vaičiūnaitė, kilusi Iš Pa
mergių km., Igliaukos para
pijos. Mirė 1955 m.,Ištrem
ta Sibire.

J. Matulionio mokslas : 
pradinis - Ūdrijoj, Krlo- 
klalauky Ir Griškabūdy ;glm- 
nazljos - Marijampolėj Ir 
Voroneže. Universitetas - 
Kaune / Teisių fakultetas /.

Darbai - įvairūs: Lietu
vos kariuomenės karinin
kas, Seimo protokoi įninkąs 
Krikščionių demokratų1 par
tijos reikalų vedėjas, bankų 
1976. 1. 14 ' 

pasidarė pirmaeiliais me
chanikais Ir technikais, vi
sų pirma darniai susitvarkė 
vidaus politikoje, pralenkę 
ne vieną demokratinę vals
tybę. Išvada čia tėra viena • 
būtina patiems dirbti nelū- 
kurluojant, kad koks nors 
dėdė ateitų mums į talką su 
” savais pyragais ’’.

Šio straipsnio pabiros 
mintys sutelkiamos tam,kad 
Ir mes nelauktume, kad kiti 
mums padėtų naujam gyve
nimui pasiruošti, bet patys 
paslruoštume naują Europos 
konsteliaciją, nes ji ateis ne 
mūsų nustatyta programa Ir 
laiku, bet kai politinei ano
malijai - komunistinei vo
čiai - teks supllūkštl. O kad 
prie to pasaulis eina, gink
luodamas Is, niekas šiuo me
tu neabejoja.

Vyresnioji karta, atsive
žusi Iš tremties meto, ar 
senoji Imigracija vietoj su
sibūrusi, pasivadinusi skir
tingais vardais, vykdo pa
vergtos Lietuvos vadinamą 
laisvinimo programą. Gerai, 
pulku, daugiau ar mažiau 
s San Ingai darbuojasi, kad 
gyvos Lietuvos vardo sveti
mieji visai nenumarintų. 
Jeigu tokių organizacijų bū
tume neturėję, rusiškasis 
despotas, pats per 200 me
tų vergavęs mongolams,būtų 
kaip sakoma " be duonos Ir 
druskos " senai mus sugro- 
mulojęs.

Lietuvių, latvių Ir estų 
jaunimas, su tėvais pasi
traukęs Iš gimtosios žemės, 
laisvame pasauly apsišarva
vęs įvairių mokslų ginklais, 
nevertas būtų tėvų vardo jei
gu nūs įgręžtų nuo jam pri
valomo darbo - paruošti Pa
baltijo kraštų ateities gyve
nimo planus.

Tą darbą, sakyčiau šven
tą pareigą, mūsų jaunimas 
privalo nedelsdamas pradėti; 
visų pirma, sutelkiant visų 
trijų kraštų pajėgas. Daž
niau susitikdami Ir svarsty
dami tokios federacijos pa
grindus, susipažinę Ir pa

S. Dabkaus nuotraukoje J. Matulionis 
(viduryje) kalbasi su p. Valiene ir Pr. 
Alšėnu, dali. J. Bagdono parodos ati
darymo metu, 1962 metais.

tarnautojas, buhalteris, di
rektorius ; Finansų mlnlste- 
rls po 1941 m. sukilimo,Fi
nansų gen. tarėjas vokiečių 
okupacijos metu. Tremty: 
fabriko darbininkas, ligoni
nės šlavikas, tarpininkas - 
agentas, fabriko panaktinis 
Ir VLIKO-o pirm įninkąs .Lie4 
tuvlškose organizacijose 
dirbo nuo pat 1912 metų. 
Bendradarbiavo spaudoje 
pradedant nuo koresponden
cijos 1917 metais.

Kaip jau- anksčiau minė

simokę Iš Šveicarų federa
cinės konstitucijos. Aišku, 
tai ne vlenerlų metų darbas, 
pirma teks suderinti fizinius 
Ir dvasinius tautų poreikius. 
Suradus visiems bendrą bū
tinumo pagrindą, reikia fe
deracijos Idėjos mintis 
plėsti visuose didesniuose 
sambūviuose Kanadoje Ir 
Amerikoje, kitaip sakant, ne 
monopolizuoti tos Idėjos,bet 
ją visur tuo pačiu tikslu 
plėsti. Kai tas žingsnis bus 
pas lektas, mes ne juč lorn Is 
vieni kitiems pasijus Ime ne
be kaimynais, bet draugais, 
bičiuliais Ir broliais.

Svarbu mūsų kraštų klaidų 
Iš archyvų ne rankioti, žo
džiu sakant, neieškoti katras 
mūsųbuvo geresnis ar pras
tesnis. Prisimena man pir
mas lietuvių tremtinių su
važiavimas Hanau stovyklo
je, kur buv. prezidentas ,dr. 
K. Grinius 1944 metais susi
rinkime pareiškė ; ” Pa
skelbkime vieni kitiems pa
liaubas ”. Jis turėjo galvoje 
politinių grupių tarpusavyje 
grumtynes, tai tinka Ir mū
sų klausimu, einant prie fe
deracijos Idėjos kūrybos 
lietuviams, latviams Ir es
tams.

Labai neapdairu būtų ma
nyti, kad raudonąjam vėžiui 
sugnlužus, buvusios nepri
klausomos valstybės galės 
Ir toliau tvarkytis senais 
pagrindais. Europa lėtu 
žngsnlu, bet vis tiktai eina 
prie " Europos Jungtinių 
valstybių ’’ Idėjos, įsivaiz
duokime, kad ši Idėja taps 
realybe, į kurią pusę pa
kryps Lietuva, Latvija, Es
tija Ir pašonėj Baltgudlja ? 
Nebūdami dideliais optimis
tais nei mažesniais pesi
mistais, jau šiandien turi
me atviromis akimis pa
žvelgti kuo bolševikai sten
giasi paversti Pabaltijo 
kraštus. Klaiku darosi pa
žvelgus į rusų pašonėje esa
mus estus, ne kas geriau 
yra Ir latviams o Ir Lietuva 
bandoma užgožti Imigrantais 

ta, 1975 m. pabaigą Ir 1976 
m. pradžią J. Matulionis 
lietuviškąją visuomenę ap
dovanojo gražiu Ir didžiuliu 
savo atsiminimų tomu, pa
sipuošusiu dali. T. Valiaus 
aplanku - ’’ Neramios die
nos ’’.Apie šios knygos turi
nį - dar nieko nerašiau, nes 
nespėjau perskaityti. Tera
šiau tik apie ” Neramųjį ” 
knygos autorių.

Kai kartą jo paklausiau:
” Ar tikrai, kaip vienas - 

(Nukelta 1 5 psl.)

giamai atstovauja mažesnių 
tautinių / kartais Ir rellgl- 
nlų / bendruomenių junginį.

Priimdami,kad kiekvienas 
žmogus yra ribotas savo jė
gose Ir bendruomeniško 
santyklhvlmo galimybėmis, 
mes turės Ime žmogaus 
bendruomenę skirstyti į ar
timiausios aplinkos santykių 
ratelį / pvz. draugai, kai
mynai, miestas /, tautišką 
ar religišką, politišką bend
ruomenę, tautą ar valstybę, 
čia Išvardinta seka.

Kadangi tauta yra ryš
kiausias žmonijos kultūri
nis - ekonominis padalinys, 
yra teisinga ’’gero žmogaus" 
privalumus apibūdinti "gero 
tautos nario ’’ reikalavimų 
šviesoje.

TAUTYBĖS SĄVOKA
Tautybė yra įvairiai api

būdinama. Vakarų kultūros1 
pasaulyje ji netgi dažnai bū
na sutapatinama su Ištiki
mybe valstybei arba pilie
tybe. Priimdami daugialy
pių tautybių valstybę / pvz. 
JAV, Šve Icar Iją, Belgiją, Ka
nadą, Sovietų Sąjungą /, mes 
turime tautybę skirti nuo pi
lietybės Ieškodami tautybės 
apibrėžimo ne Ištikimybėje 
valstybei Ir ne ekonominėje, 
bet kultūrinėje plotmėje. 
Reikiamą apibrėžimą gali
me Išvystyti nustatę, kuriais 
būdais tautybė 'gali būti įgy
ta.

Tautybė gali būti paveldė
ta Iš tėvų, pas įsavinta Iš ap
linkos arba savanoriškai 
priimta sąmoningai apsi
sprendus tapti kurios tautos 
nariu. Be abejo, •tautinės 
kultūros sąvoka yra labai 
plati Ir neįmanoma ją tiks

DISKUSINĖ TEMA

P erspausdinta ii “Mūsų l'yčio , 1972
(TĄSA IŠ PRAEITO NUMERIO)

Priėmus šį apibrėžimą, 
darosi aišku,kad " gerumas " 
gali būti sveriamas pagal 
teigiamos naudos didį bend
ruomenei. Kuo naudingesnis 
žmogus yra kitiems, tuo jis 
yra ” geresnis ”. Kitaip sa
kant, bendruomenei tarnau
jantis, jos naudai dirbantis 
žmogus yra ” geresnis " už 
tą,kuris gyvena Ir dirba rū
pindamasis tik savo arba tik 
savo šeimos / t. y. labai 
siauros grupės / reikalais. 
Iš šio seka antroji Išvada:

GERAS ŽMOGUS ” pri
valo būti ne tik ne kenks
mingas artimui, bet jis pri
valo būti naudingas savo ap
linkai - bendruomenei.

ŽMONIŲ BENDRUOMENĖS
SĄVOKA

Žmonija yra neišvengia
mai susiskirsčiusi pagal gy
venamą vietą Ir aplinkos 
diktuojamas sąlygas. Šis 
susiskirstymas reiškiasi 
ekonominiais,kultūriniais Ir 
religiniais skirtumais. Eko
nomine prasme, pagrindinis 
mažiausias žmonijos viene
tas yra šeima, didžiausias, 
gi, valstybė. Kultūrine pras
me, mažiausiu vienetu laiky
tina taip pat šeima, nes 
kiekviena šeima paslžymb 
savitais papročiais, tradi
cijomis Ir pan. Didžiausias 
kultūrinis vienetas žmonijo
je yra tauta. Bendruomenė 
savo visumoje gali būti api
būdinta tik jung’ant ekono
minius Ir kultūrinius bruo
žus draugėn. Valstybės, ku
rios nėra tautinės, neišven

bolfe v įkals po priedanga 
steigiamų pramoninių sky
rių administratoriais...

Todėl Ir klausiame, kur 
link pakryps tų kraštų su
skaldytos respublikos, jei 
jos Išanksto nebus pasiruo
šusios Ir suderinusios vie
nos federacijos plano. Mūsų 
Krėvei - Mickevičiui Mask
voje 1940 m. Stalinas pa
reiškė : "Jeigu Lietuva tu
rėtų bent dešimtį, arba kaip 
Lenkija -trlsdešlm milijonų 
gyventojų... gi su jūsų trlin 
ar keturiais milijonais toli 
nenuvažiuosi ".

Jei prie Pabaltijo sukur
tos federacijos Iš pradinių 
šešių milijonų dar prisi
jungtų Ir Baltgudlja, naujoje 
Europos konferencijoje ne
būsime kaip kokie robotai, 
svetimomis rankomis stum
domi, bet mūsų žodis bus 
svarus Ir pagarbus.

helmo Tello, mūsų laikais 
•jų turime / a la / Kalantos, 
Kudirkos Ir daugelis kitų, 
kurių vardus tik ateityje gal 
surinksime " Miško Brolių" 
nepapuoštuose kapuose. Ir 
1919 metais turėjom Eimu
čius, Lukšius, Juozapavi
čius bei tuos tūkstančius sa
vanorių, kuriuos jų drau
gai - Invalidai kasdien Kau
ne Karo Muziejaus sodely 
varpų garsais Ir giesme pa
gerbdavo. ..

Vienu kitu mostu pergrelt 
prikaišiojama mūsų jauni
mui tremties kraštuose, bet 
jaunieji Ir busimieji akade
mikai nėra kokie suelžėję 
progmatlkal, nes lietuvių 
jaunuolio, kaip latvio Ir esto, 
širdyje plaka negęsdama 
meilė, kuo nors savo tėvų 
protėvių gimtąjal žemei pa
sidarbuoti.

Nebūtų nuoseklu galvoti -
ką gi mes, mažuollal, skai
čiumi galime padaryti ?. Ne-

Dar prieš pirmą pasaulinį 
karą dažnai tekdavo nugirs-
tl, kad pasaulinėje politiko
je anglai " pirmu smulku 
grleždavę ", nes jų dėsnis 
buvo - politikos planus rei
kia ruošti dešimčiai me
tų priekin.. .ŠI angliška tal- 
syklė daugelio buvo laiko
ma aksioma. Taip Ir mūsų 
byloje ; naujų planų bei Ide- mus. Kitame mieste gydyto-
jų nereikia atidėlioti rytdie
nai, bet jau šiandien planuo
ti ateičiai.

Įslvalzduoje, kad tekiame 
Montrealyje, Toronte Ir 
Amerikos dldmlesčluosei yra 
ne vienas desėtkas studentų 
lš‘ Pabaltijo kraštų, kurie 
tarpusavy paslpažįsta, at
vangos valandomis pabend
rauja. Didelių skaičių pra
diniam darbui nereikia leš- 

tiesa. Galim Ir padarom, 
kad atsiranda nauja, sveika 
Idėja. Nors lenkai sakosi, 
kad jų Amerikoje yra perikl, 
milijonai, bet lenkiškos en
ciklopedijos neišleido, gi 
mūsiškis J. Kapočius per 
dešimt metų Išleido 36 to-

jas Iš profesijos dr. Ą.Raz-' 
ma pagalvojo,kad mūsų kul- 
tūros puoselėjimui suriku 
plėtotis remiantis aukomis, 
tartum Išmaldomis, todėl ry
žosi Ir paskelbė rinkliavą 
milijoniniam Fondui Ir savo 
Idėją daugeliui lietuvių pri
tarus, įvykdė - jau teikia
mos lėšos Ir antram mili
jonui, Ir Dieve jam padėk. 
" Aušros " laikais Maironis

kotl, užtektų grupės Iš pen- bylojo: " Idėjos, jei didžios, 
klų, kurie susitarę Imtų nemiršta kaip žmonės ", to- 
svarstyti klausimus,kuriuos d® kitoj vietoj sušuko: 'Te- 
patl tarptautinė konstellacl- tls gi į petį, na, vyrai, kas 
ja praskleidžia. Nemanau, gali / Sustoję į darbą už 
kad turėtume dairytis WU- mylimą šalį ’’...

liai formuluoti. P r įleisk ime, 
kad yra įmanoma nors Ir 
netobulai apibrėžti lietuvių 
tautą nusakančius kultūri
nius savitumus. Vadovauda
miesi Išvardintais tautybės 
įgijimo būdais, mes skaity
sime lietuvių tautos nariais:

a/ lietuvių valkus, kurie 
yra lietuviai pagal savo kil
mę, nežiūrint ar jie yra su - 
slpažlnę Ir pasisavinę tau
tos kultūros bruožus / jei
gu, pvz. jie Išaugo ne lietu
vių aplinkoje /;

b/ žmones, kurie nebūda
mi lietuvių tėvų valkai, Iš
augo lietuvių aplinkoje ir 
yra susipažinę Ir jaučia lie
tuvių kultūros bruožus, t.y. 
tuos, kurie paveldėjo tautybę 
ne pagal kilmę,bet pagal ap
linkas sąm on Ingrl ar todėl, 
kad aplinkos buvo taip įtai
goti / plg. kitataučių tėvų 
valkus, Išaugusius lietuvių 
aplinkoje Ir priėmusius tos 
aplinkos įtaką Iki savo tau
tybės sutapatinimo su aplin
kos tautybe /;

c/ žmonės, kurie tautybę 
priėmė laisvu pasirinkimu, 
sąmoningai apsispręsdami 
savo gyvenimą Ir pastangas 
sutapatinti su lietuvių tautos 
tikslais. Pastarųjų tarpe ra
sime tautiškai mišrių san
tuokų narius, apsisprendu
sius dalyvauti Ir santykiauti 
lietuvių, tarpe, lietuvių ap
linkoje gyvenusius tautinių 
mažumų narius, svetimų 
kraštų atstovus, kai kuriuos 
mokslininkus, kurie savo 
pastangų dėka pasisavino 
lietuvių tautos kultūros bruo
žus Ir savo veiksmais Iden
tifikuoja save su lietuvių 
tautos tikslais.

Taip pristatytas tautybės 
apibrėžimas atrodo pakan
kamai platus visiems su lie
tuvių tauta susijusioms 
žmonėms sutalpinti Ir drau
ge yra pakankamas asme
niškam tautybės Išpažinimo 
apsisprendimui vykdyti. 
Verta, tačiau pastebėti, kad 
tautybė nėra Itin griežta Ir 
dogmatiška sąvoka jau vlon 
dėl to, kad mes nepajėgiame 
jos tiksliai apibrėžti. Pri
imdami kitataučių įtakas, 
mes taip pat priimame sve
timos tautybės bruožus. Šiuo 
būdu, mes neišvengiamai 
turime prileisti dvilypės 
tautybės galimybę ne tik ki
tos tautos nariams, kurie 
apsisprendė tapti lietuviais, 
bet Ir lietuvių tėvų valkams, 
kurte Išaugo tokios aplinkos 
įtakoje. Juk joks žmogus 
negali automatiškai Ištrinti 
savo ankstyvesnės tautybės 
savitumų Ir joks žmogus ne
gali griežtai atsiriboti nuo 
apllnkos įtakų. Svetur Išau
gę, arba Iš kitos tautos į mū
sų tautą atėję žmonės, to
dėl, neišvengiamai jaučia 
dvilypės tautybės įtakas Ir 
dažnai dvilypės tautybės at
sakomybę.

Lengva suprasti, kad as
muo, gimęs Iš lietuvių tėvų, 
įgyja teisę būti lletuvlu.Lle- 
tuvlų tėvų valkas, tačiau,
lietuvių netampa vien gi
mimo pasėkoje; šia teise 
rėkia pasinaudoti arba 
įsakmiai pabrėžiant, aiba 
gyvenimo veiksmais įgyjant, 
t. y. sąmoningai tautiškumą 
Išgyvenant. Šį vyksmą mes 
galime vadlątl trečiąją Iš
vada :

Lietuviškumas reikalauja 
aktyvių pastangų jam išgy
venti, jam stiprinti, tautos
naudai dirbti. Tai yra sti
prėjančio lalpsnlavlmo, rei
kalavimas, kuris veda prie 
" gero ’’ Ir ” geresnio " lie
tuvio sąvokbs apibudinimo.

(Bus daugiau.),
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KULTURIMS PUSLAPIS zavo Ir Išryškino savo stilių 
ats Ispyręs trlušklnančlom į- 
takom.

Jo Ilgų metų darbas yra 
didžiulis kultūrinis įnašas į 
mūsų gyvenimą.

Lietuvių tauta pasižymi 
gabumais įvairiose meno 
Sakose.Ir net čia,Išeivijoje , 
turime Ir dailininkų, dalnl - 
ninku, rašytojų, poetų. Ta
čiau muzikų kūrėjų pertek
lium i pasidžiaugti negalime . 
Tie, kurie yra,-jų dalia ne
pavydėtina: jų kūriniams at
likti neturime pakankamai 
profesionalų Instrumentalis
tų, neturime nei savo, nei 
kitokio orkestro, su ku
riuo būtų galima tartis ne 
unljiška sutartimi. Kaip ži
nome, unijos kainos orkes
trantams yra tokios, kad et
ninėms kolonijoms juos 
samdyti yra vienas didžiau - 
alų galvosūkių.

Šalia to, - deja, mūsų pub
likos didžiulė dauguma kon - 
certlnel programai yra abe - 
j Inga. Neišprususi, neįpra - 
tusi eiti į koncertus, Ir pul - 
klausiai apsieina net Ir ra
dijo FM stoties neats įsukusi.

Taigi, mūsų kompozito

riams, jeigu jie nori parašy
ti ką nors kito šalia dainų / 
pianistų joms išpildyti dar 
atsiranda/- padrąsinimo tik 
trupiniai.

Todėl Itin džiugu,kad bu
vo suruoštas pagerbimas ži
nomam kompozitoriui, lie
tuviškos muzikos raidos liu
dininkui Ir veikėjui Vladui 
JAKU B ĖN UI.

Dr. Jonas LENKT ATT IS, 
buvęs Filharmonijos direk
torius Vilniuje , sumanė su - 
rengti vakarą lietuviškosios 
muzikos raidai peržvelgti . 
Tinkamiausias asmuo VIa - 
das Jakubėnas, ne tik pats 
kūręs, bet Ir rašęs straips
nius bei kritikas. Ta proga 
pasinaudota Ir jį pagerbti, 
Išplldant jo kūrinių.

Taip New York’o Vaiž
ganto vardo Kultūros Klu - 
bui talkininkaujant, dr. Jo - 
nul Leriktalčlul sutikus bū
ti mecenatu, įvyko retos ko
kybės koncertas-pagerblmas 

lietuviškos muzikos ir lie
tuvio kompozitoriaus.

Klubo pirmininkė Snieguo
lė Llaukutė padėkos ženklan 
įtaikė knygą Ir raudoną rožę 
dr. J.’Lenktalčlul.

Pirmas kalbėjo prof. Je
ronimas Kačinskas iš Bosto
no, Filharmonijos laikų ko
lega. Po jo neilgo pristato - 
mojo žodžio į sceną atė - 
jo,dėl skaudančios nugaros , 
vargingu žingsniu Vladas Ja
kubėnas. Jo maloni šypsena 
Iš karto užmezgė kontaktą 
su publika, kuri jį pagerbė 
atsistojimu Ir Ilgais plojl - 
mals už jo triūsą, už dauge
lio metų kūrybą.

Gerbiamasis prelegentas 
aštriu žvilgsniu įvertino 
lietuviškosios muzikos rai
dą. Jis atskleidė Istoriškai 
visas muzikinio gyvenimo 
apraiškas, kompoz Itorlus, o- 
peras iki mūsų laikų.

Koncertinėje dalyje buvo 
išpildyti jo kūriniai:

pianistė Aldona Kepalaltė 
Išpildė du jo kūrinius, so - 
listė Irena Stankūnaitė pa
dainavo Plaukė antelė, le - 
vos, Mėlyni varpeliai, Na, 
tai kas, Daug turėta myli
mųjų.

Viešnia iš Columbus,Ohio, 
smuikininkė Elena Kuprevl- 
člutė pagrojo jo sultingą Ir 
gražų kūrinį Melodija- le
gendą.

Nesant čellstul, jo vieną 
kūrinį atliko amerikietė Iš 
New York*o Filharmonijos .

P ažym ėt l na, kad s oi Is tams 
akomponavo pats kompozl - 
torius.

Būdamas nepaprastų ga
bumų jau gimnazijos suole, 
jis pasirinko muziką,kurios 
studijas atliko Rygos kon
servatorijoje, Berlyno Muzi
kos Akademijoje. Jo kūryba , 
matuojantXXa. santykiu, pa - 
suko moderuotos harmonijos 
Ir melodijos vartojImokryp- 
tlml. Jis sėkmingai stabili

Neeilinis muzlkas,koncer  ̂
tas,neeilinis Ir mecenatas .

Pasidalinti įspūdžiams po 
koncerto buvo paruošta ka
va su gražiomis vaišėmis .

V. B.E.

Henrikas Radauskas

DAINOS GIMIMAS

AŠ NESTATAU NAMŲ, AŠ NEVEDU TAUTOS, 
AŠ SĖDŽIU PO ŠAKOM AKACIJOS BALTOS,

IR VĖJAS DANGIŠKAS Į JOS LAPUS ATKLYSTA,
IR PAUKŠTIS ČIULBANTIS JOJ SUKA SAVO LIZDĄ,

IR SKAMBA MEDYJE MELODIJA TYLI,
O AŠ KLAUSAUSI JOS IR UŽRAŠAU SMĖLY,

IR VAMZDĮ PAIMU, IR GROJU, IR DAINUOJU 
SU VĖJU IR PAUKŠČIU IR SU MEDŽIU BALTUOJU,

IR ŪŽIA DEBESYS NEŽEMIŠKOS SPALVOS
VIRŠ TOS DAINUOJANČIOS IR GROJANČIOS KALVOS.

Jonas Aistis

SERENADA

KAI NUBLYKŠTA SKLIAUTAI, IR DAR VIEN TIK VAKARĖ, 
KAIP SIDABRO DRUGELIS, PLASNOJA VIENA, 
SUŠIURENA PLATANUI AKELĖS NUKARĘ 
IR IŠ TOLO ATPLAUKUSI MEILĖS DAINA...

ILGESINGI NERAMŪS TROŠKIMAI ATBUNDA, 
TARSI ŽVILGSNIO GRAŽAUS IR GELMĖ IR GĖLA. .. 
O KAD VAKARAS VIRSTU Į MILŽINĄ SKUNDĄ 
IR TAIP NUOLAT KUŽDĖTU VAKARĖ TYLA...

O KAD PRIETELIAUS TOLY PASKENDUSIAM LANGE j 
SUPLASNOTŲ.SIDABRO DRUGELIS ŽVAINUS.r 
PRAKALBĖTU VISA TAD NUBLYŠKUS PADANGĖ, 
ATMINIMU VĖJELIS PADVELKTU ŠVELNUS...

Trys bičiuliai po koncerto-pagerbtmo: Jeronimas Kačinskas, Vladas Jakubėnas Ir dr. Jonas Lenktaltls New Yorke.
nuotr. Vyt.Maželio

O KAD TUJEN TADA, RODOS, LANGE RYMOTUM, 
ATSIDĖJUS KLAUSYTUM VAKARĖS TYLOS, 
TAI SIDABRO DRUGELIAIS TAVESP NUPLASNOTU 
ŠITIE ŽODŽIAI, PILNI NEMATYTOS GĖLOS ...

...    —————■——

PAŽINKIME praeiti i
Stepas Varanka

PRIEŠ ULTIMA T ŪMINĖS MINISTE RIO BECKO INTRYGOS

Laikui bėgant, aiškėja vis daugiau politiniu paslap - 
člų. Buvų diplomatai, kariškiai, politikai Ir buvę paslap
tingi žvalgybos viršininkai, karui pasibaigus Ihketvlr - 
člul amžiaus prabėgus, pradėjo leisti savo darbo Irveįk
los atsiminimus, kurie atidengia daug, anksčiau nežino
mų paslapčių. Atsiminimuose dažnai yra minima Ir Lie
tuva.

Kada 1932 metais pulk. Jozef BECK buvo pas? .skirtas 
užsienio reikalų mlnlsterlu, jis pasirinko savo padėjėju 
grafą Jan Szembek kaipo užsienių retkalv vlce-mlnlsterį. 
Vokiečių-lenkų karui vykstant, Szembeck atsidūrė Pran
cūzijoje. Po Prancūzijos kapituliacijos, jis Išvyko į R>r- 
tugallją Ir Iš ten palaikė ryšius su lenkų Londone egzlll - 
ne vyriausybe. Szembeck 1945 metais staiga mirė nuo 
širdies smC.'Tio.

Savo užrašuose Szembeck rašo:
1935 metais birželio mėn. 5 dieną ’Užsienio Reikalų 

mlnlsterls j. Beck’as pradėjo nagrinėti Lietuvos proble
mą. Mlnlsterls tvirtino, kad toji problema bus aktyviai 
spremdžtama. Tas galį įvykti sekantį mėnesį. Jis prie 
tos Išvados priėjo dėl Tadeusz Katelbach’o pranešimo 
Katelbach buvo neoficialus Lenkijos agentas Lletuvoje.O- 
flclallal, jis buvo Įenkų laikraščio Gazeta Polska korės - 
pondentas. Jis yra parašęs 1938 metais savo atsiminimus 
Za lltewsklm murem- Už lietuviško mūro. Vėliau, jis bu
vo Lenkijos senatorium.

Vieną sykį Bėck’as turėjo pasikalbėjimą su Estijos 
prezidentu PHts, vėliau, okupavus Sovietų Sąjungai Estiją, 
jis buvo Išvęžtas į Sibirą,-mlnlsterls kategoriškai pareiš
kė PSts’ui, kad derybos su Lietuva turi vykti oficialiai 
Varšuvoje, bet ne slaptai vedamos su neaiškiais agentais.

Pasirodo, kad paskutiniu laiku Anglija buvo suintere
suota lenkų- lietuvių santykiais. Anglų ^ambasadorius sir 
Haward William Kennard'aplankė estų pasiuntinį Hans 
Markus Varšuvoje, kuriam pasakė,kad esama lenkų-lle - 
tuvių padėtis neturi jokio prasmingumo. Reikia būtinai 
privesti prie susitarimo. 
C psl.

Beck’as norėjo pavesti dienyno autoriui Szembeck’ul 
derybų su Lietuvą pravedlmą. Pilsudskis taip pat tvirti
no, kad su lietuviais turi kalbėti asmuo, kuris neturi jo
kių su Lietuva Ideologinių bei Istorinių apsunkinimų.Ml - 
nlsterls sakė, kad jis yra apsvarstęs lietuviškąją proble
mą Ir priėjęs Išvados, kad reguliuojant lenkų - lietuvių 
santykius, reikia užmiršti apie praeitį. Reikia Išsižadėti 
bet kokių unijinių sumanymų. Prie reikalo reikia eiti vi
siškai nauju keliu. Toji komplikuota byla reikalavo giles
nio svarstymo. Beck’as turėjo šį reikalą gerai apsvars - 
tytl Ir vėliau su Szembeck’u diskutuoti.

Po Pilsudskio mirties Įvyko daug permainų politinė
je programoje. Nebuvo kam vadovauti su nurodymais. Ne
žiūrint to, Beck’as jautėsi pajėgus vesti užsienio politiką 
savarankiškai. Prezidentas Ignacy Mosčioki, premjeras 
Walery Slawek ir maršalas Rydz-Smigly pareiškė m In la
ter lul Beck’ul pasitikėjimą. W.Slawek artimiausias PU - 
sudsklo draugas 1939 metais nusižudė.

Dėl artėjančių pasitarimų su lietuviais, mlnlsterls 
vaizdavo,kad turįs užmegstl diplomatinius santykius, įs" - 
teigti konsulatus, sutvarkyti susisiekimą, paštą Ir daug 
kitų reikalų. Jam technikinę pagalbą Ir susisiekimą turė
jo duoti kariuomenė. Tai yra, grąslntl jėga. Mlnlsterls 
prašė Szėmbeck’ą, jeigu jis derėtusl su lietuviais, kad 
naudotų klek galima daugiau karinės jėgos, o ne žodžių . 
Beck’o nuomonė buvo, kad labai svarbus reikalas yra tu
rėti savo atstovybę Kaune. Pasiuntiniu norėjo turėti ką 
nors Iš Galicijos,bet ne vilnietį Ir ne Iš "karūnlečlų”. 
Tam postui buvo numatytas,geriausiai tinkamas Kazimie
ras Papee, kuris buvo generaliniu komisaru Gdanske. Bu
vo galvojama ir apie Stanislaw Lepkowskl, kuris tuo me
tu buvo pasiuntiniu Budapešte.

Beck’as pažymėjo vlce-mlnlsterlul Szambeck’ul.kad 
mažumos 'reikalai, darant eventualų susitarimą su Lietu 
va, nebūtų Imami dėmesin. Sakė, reikės tik stl'rlal pa
žymėti, kalbant su lietuviais, kad lenkų-lietuvių santykių 

klestėjimas priklausys nuo to, kaip lietuviai elgsis su len
kais Lietuvoje. Pažymėjo, kad kiekvienas lietuvių nedrau
giškas ats(nešimas į lenkus Lietuvoje turės aštrias kon - 
sekvencijas. Vėl kumštis parodytas Lietuvai.

Mlnlsterls buvo pakvietęs pas save latvių konsulą 
Varšuvoje Mikelį Valterį, su kuriuo žadėjo kalbėti labai 
aštriai Ir griežtai dėl lenkų mažumos traktavimo Latvijo
je. Tat, reikėjo parodyti lietuviams,kaip Lenkija rūpina
si savo tautiečiais užsienyje.

Tadeusz Schaetzel, rytų skyriaus viršininkas pareiškė 
kad lenkų padėtis Lietuvoje yra daug geresnė, negu Latvi
joje. Kauno Lietuvos valdžia yra suvaržyta, nes jeigu jie 
elgtųsi su lenkų mažuma nežmoniškai, mes padarytume tą 
patį lietuvių mažumai Lenkijoje.

Taigi, kaip matome Iš užrašų bei atsiminimų, Len - 
kljos užsienio reikalų mlnlsterls pulk. Jozef Beck, grąsl - 
no Lietuvai smurtu, su karine jėga Ir lietuvių mažumos 
persekiojimu Lenkijoje, kurį labai skaudžiai pajuto VU - 
niaus krašto lietuviai.

Jozef Beck, gimęs 1894 metais, diplomuotas pulki - 
n Ink as. 1923-1924 karinis attachč Prancūzijoje, Paryžiuje. 
Ten susikompromitavo. 1926 m. Pilsudskio kabineto še
fas. 1930-1932 m. Užsienio Reikalų vlce-mlnlsterls. 
1932-1939 m. Užsienio Reikalų mlnlsterls. 1939-1944 pa - 
bėgęs į Rumuniją,ten Internuotas, vėliau mirė. įf _

Pasekmėje Beck’o u-planuoto ultimatumo Lietuvai, 
Inspiruojami lenkų laikraščiai rašė Ir organizuojami 
prieš lietuviški išsišokimai Ir mitingai šaukė: ’’Šalin Kau
no vyriausybę’’, ’’Šalin Vilniui vaduoti sąjungos banditai” . 
Organizuoti žmonių susibūrimai vyko Vilniaus ir Mickevi
čiaus /Gedimino/,rašytojos Orzszkowa aikštėje. Kalbė - 
tojais Ir kurstytojais buvo Kauno lenkų žemės i sąjungos 
pirmininkas Inžinierius J. Glatman, neva lietuviškos Radi
jo valandėlės Vilniuje vedėjas J. Ostrowski, 1 w. Zaleski, 
W. Bortnowski ir kiti. Visi kalbėjo nepažabotai. Šaukė, 
’’ Lietuva yra Europos gėda ”* Grąslno ją nušluoti kar - 
du ir ugnimi nuo žemės paviršiaus.

Į Vilnių ta proga buvo atvykęs vyriausias karinome - 
nės vadas maršalas E. Rydz-Smlgly. Sukurstyta minia 
nuvyto prie vado apsistojimo vietos, kur jos vardu J.Os
trowski prašė maršalo, kad jis vestų juos į kovą su lie
tuviais. Laikraščiai taip pat karščiavosi, rašė apie Lietu
vą labai šiurkščiai.> /b.d./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VIEŠNIA KŪČIŲ VAKARE

E. KARDELIENĖ

Tradicija tapusioje Kūčių 
vakarienėje, Toronto Lietu
vių Namų Moterų būrelk 
pirmininkei Aldonai Jankal- 
tlenel pasakius labai jautrią, 
švento vakaro rimčiai pri
taikytą kalbą Ir pakvietus 
Elžbietą Kardelienę uždegti 
puošnias, dekoratyvines 
žvakes, vienas vakarienės 
dalyvis, pamatęs viešnią iš 
Montreallo, tarė savo bi
čiuliams:

" Jeigu būtų įvertinamas 
geriausias plunksnos darbi
ninkas, jeigu kas nors skir
tų premiją už įdomų rašto 
darbą, jis rekomenduotų 
Elžbietą Kardelienę už vie
ną jos reportažą. Prieš tris 
metus ' Naujlenuose" ji 
rašė pūgos nušiauštą ir 
sniegu užverstą Montreallo 
miestą. Daugelis mūsų iš 
spaudos ir radio buvom gir
dėję apie tą žiemos audrą, 
bet neįsivaizdavome kaip Iš
tik rų jų ji atrodė. Nors ir 
mes esame turėję panašius 
sniego kiekius, bet iš arti 
tai matydami, neįsivaizda
vome, kaip tas viskas yra. 
Neturėjome geresnio įsijau
timo, kurį gali sutelkti la
kių minčių, gabiai plunksną' Montreallo parengimus. Įdo- 
valdantls asmuo.Kardelienė, 
savo straipsnyje vaizdžiai 
rašė tenykščlą padėtį. Tuo
met ji labai detaliai nupiešė 
sniegu užverstas gatves, su
stojusį judėjimą ir iš pusnių 
vos pajėgiančius išsikasti 
montre ai tėčius. Detalizuoda
ma įvykius, autorė pastebėjo 
net nebeišėjusius laikraš
čius ir į ligoninę skubėjusio
je ir pusnyje įklimpus loję 
mašinoje įvykusį gimdymą. 
Tuo pačiu ji sugebėjo įdo
miai perduoti sn tuo susiju
sius miestiečių vargus. O 
mums, toliau gyvenantiems,

davė suprasti, kaip yra per
gyvenant tokią nemalonią 
žiemos Išdaigą.

"Apskritai E. Kardelienė 
dažnai patiekia " Naujieno
se "įdomių reportažų Iš sa
vo kelionių prie Atlanto, 
Ke nnebunkporte , Iš sa
vo viešnagių pas pažįstamus 
tabako augintojus ir, žino
ma, kritiškų apybraižų apie 
Iškilesnius, ypač vokalinius

mu, kad pastaruoju atveju 
Kardelienė nepagaili tiesaus 
žodžio tiek programos daly
viams, tiek pačiai publikai. 
Ypatingai ten, kur parengi
me, įmaišant šlagerlnlų dai
nuškų, nebeišlaikomas kon
certo rimtumas. Ar ten, kur 
autorės priskaičiuotas kas 
antras, trečias šauniojo 
Montreallo lietuvis akade
mikas ploja, šaukia, trypia 
Ir net švilpdamas reikalauja 
pakartoti tą paprastą dai
nušką ".

Elžbieta Kardelienė, Kau
no operos solistė, gimusi

svarbu žinoti 
pakeitimai Kanados 
nedarbo 
draudime

SIAIS ATVEJAIS:
Dėl pasitraukime '.d darbo savo valia 
( galioja nuo 1976 m. sausio 4 d.) 

(vairių ligos atveju
(galioja nuo 1976 m. liepos 1 d.)

apdraudimo asmenims 65 m.amžiaus 
ir vyresniems (galioja nuo 1976 m. 
sausio 1 d.)

Daugiau informacijų apie šiuos ir kitus pakeitimus rasite brošiūroje 
“What happens now. . . vietinėje UIC Įstaigoje.

■ jžu Unemployment Insurance Assurance-chomage
B " Canada Canada

Robert Andras, Minister, 
Manpower and Immigration

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GARIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT^, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
gyvenimą ir nori nustoti gerti - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu
viškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos.Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informaciją skambinti: 
Leonui G, 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo t ei.),
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.____________________

1976. 1. 14

Kaukaze, grįždama į gražų
jį Zarasų kraštą, atsivežė 
pedagonlnės gimnastikos Ir 
gailestingos sesers specialy
bes. Grįžusi į Lietuvą, ji 
ruošė kaimo spektaklius Ir

lyvavo Ir sol. Vaclovas Ve- 
rlkaltls /.

Nuvykus į Bernelių mi
šias Prisikėlimo atnaujintoj 
šventovėj, viešnia išklausė 
ir ten jau tradicija tapusį, 
prieš pamaldas įvykusį reli
ginį koncertą.Kardelienė ti
kėjosi Išgirsti ten dar vieną, 
jau Iš anksčiau progr' - oje 
paskelbtą savo mokinę sol. 
Justiną Srlublšklenę. Bet 
šiai grįžus iš atostogų Mek
sikoje, stalgus oro pasikei
timas palietė jautriąsias vo
kalines stygas ir švenčių 1 
proga torontlečlal nebėgaiė- 
jopasigėrėtl savo pamėgtąja 
soliste.

Švenčių metu viešėdama 
Toronte, Kardelienė susiti
ko ir aplankė savo atrlmes- 
nlus pažįstamus. Tai buvo 
kaip ir sentimentalus prisi
minimas to Išeities taško, 
į kurį prieš 27 metus Jonas 
Ir Elžbieta Kardeliai atvyko 
Iš Europos pas juos Iškvie
tusius Ir globojančius Ind
rei lūs.

Svečiuodamasi pas Oną 
Indreiienę ir dalyvaudama 
torontlečtų Kūčių vakarie
nėje, programos metu, turėjo 
progos paklausyti buvusią 
savo mokinę sol . Vaclavą- 

vadovavo chorams. Suslpa-- Žemelytę / programoje da- 
žinusl su dienraščio "Lietu
vos Žinios " redaktoriumi 
Jonu Kardeliu ir už jo ište
kėjusi, persikėlė į Kauną. 
Kaune mokėsi mokytojų se
minarijoje. Patekusi į Vals
tybės Teatrą, Kardelienė 
dainavo visose operose. Ša
lia to, ji koncertavo Pabalti
jo sostinėse, Romoje, Pia- 
tlgorske.

Tremties metu buvo viena 
Iš Detmpldo Lietuvių Operos 
kūrėjų. Dainavo įvairiuose 
Vokietijos miestuose. Atvy
kusi į Kanadą, koncertavo 
Montrealyje, Toronte, Ha
miltone, Wlnlpege, Sudbu- 
ryje, Norandoje, Čikagoje, 
Clevelande, Bostone, Wor- 
česteryje, Ročėsteryje, Wa- 
terburyje ir New Yorke.

Tenykščių lietuvių iš
kviesta ir koncertuodama 
Wlnlpege, anom pirmom 
dienom, Kardelienė turėjo 
įdomų, bet nemalonų paty
rimą. -Tuometinis vietos 
klebonas Tėvas Placidas 
Barius, kažkieno klaidingai 
informuotas, uždraudė so
listei giedoti pamaldų metu. 
Bet kuomet 1954 m. solistė 
Kardelienė buvo pakviesta į 
Torontą koncertuoti Prisi
kėlimo parapijos šventovės 
statybos lėšoms sukelti, tuo
met jau čia perkeltas Tėv. 
Placidas, supratęs savo 
anuometinę klaidą,atsiprašė 
solistę.

Nuo 1949 m., turėdama 
muzikos studiją Montrealy
je, Kardelienė išmokino per 
200 vokalinių ir muzikinių 
pajėgų. Kai kurie iš jos mo
kinių yra Toronte.

S. Pranckūnas

Ontario

Sidabrinės vestuvės
Agronomo Kazio Ir eko

nomistės Juzės Valaičių, da
bar tabako ūkininkų, turinčių 
savo ūkį netoli Londono,prie 
Mt. Brydges.Ont., sidabri
nės vestuvės buvo atšvęstos 
spalio pabaigoje, dalyvaujant 
glm Inėms .draugams, kaimy
nams. J. Ir K. Valaičiai ne 
tik geri ūkininkai, bet Ir pa
vyzdingi tėvai, Išaugino ge
rais lietuviais tris sūnus Ir 
dvi dukras,kurie visi pasie
kė aukštąjį mokslą.

Visi 7 Valaičiai dalyvauja 
labai aktyviai lietuviškoje 
veikloje, yra populiarūs Ir 
visų lietuvių mėgiami.

Juzė yra pane vėž let ė, Ka- 
zys-vllkavlškletls iš Kaukų - 
Valaičių garbingos ūkininkų 
šeimos. J.Krk .

išmokėjimų už išlaikomuosius 
( galioja nuo 1976 m.sausio 4 d )

išmokėjimu motinystės atvejais 
(galioja nuo 1976 m. vasario 1d.)

J. MATULIONIS IR JO. . .
(Atkelta iŠ 3 psl.)

kitas Išsitaria mūsiškiam 
Toronte, jog: "Matulionis 
be visuomeninės veiklos bū
tų tarytum be oro " ? Jis 
atsakė ir paaiškino:

- Laikausi teorijos, kad iš 
kiekvieno žmogaus daug ką 
galima išspausti. Gimsta ge
nijai, kurie gimdami tary
tum atsineša kažką. Tačiau 
bendrai, tai mokslas, pasi
ryžimas, pamėgimas o, svar
biausia, pats darbas Išmoko 
visko... Labiausia, tai lie
čia tokius darbus, kaip vi
suomeninį. Tik ilgi metai 
paties darbo Ir praktikos 
sutelkia žmogut tokį patyri
mą. Tiesa, vieni greičiau 
persiima,kiti lėčiau, bet Iš
mokti visi gali. Prisipažin
siu, kad man tie darbai pa
tinka. O kai susiduriama su 
konkrečiais reikalais - Ir 
visai gerai...

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

638 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 PASIKALBĖJIMAM YRA GRAZHį AP 
SAKYMŲ, EILĖRAŠČIŲ. ADV. M.ŠVĖIKAUSKIENĖ VEDA TJEI- 
ŠINIŲ PATARIMŲ SKYRIŲ. Metinė prenumerata tik $7.00

TEL. 525- 8971.
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2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O. 
portretą! - vedybos - krikštynos

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

SPAUDOJE PASIŽVALGIUS

• Jei vaikas neina lletuvlškon mokyklon, reiškia ,arba 
tėvai jo neleidžia, arba nepajėgia jam vadovauti.

• Kraštutinis liberalizmas valkų auklėjime tėvus pada
ro valkų vergais.

• Kostas Šimonis, aplankęs savo bičiulį kolchozlninką 
Vaclovą Mlcę Širvintų rajone, susigundė "pažvejoti" Ba- 
ronos upelyje amonlakinlo vandens pagalba. Vitalius

IS PRAEITIES ATSIMINIMU...
(Susitikimai)

Netikėti susitikimai Įgau
na savotiško atspalvio. To
kių susitikimų man pasitai
kė.

Lankiausi Fordo dirbtu
vių mieste, Detroite, Mi
chigan valstijoje. Nors dirb
tuvės yra Dearborn mieste
lyje* Prle Detroito, bet pa
prastai Detroitas " Fordo 
būstine " laikomas. Buvau 
kunigo Bore iš to išleistuvėse 
Į Lietuvą / atostogų /. Tar
pe žmonių, kurie paprastai 
nori susipažinti su žmogumi 
iš Lietuvos, štai prieina 
vienas vyras su žmona, iš
sikalba ir pasisako, kad jis 
yra tikras brolis Kauno 
Valstybinės Operos daini
ninko Kutkaus. Rodos, kas 
čia tokio, bet toli nuo ope
ros, jos mylintį lankytoją 
vis dėlto maloniai nutei
kia. .. v

Chlcagos lietuvių vaka
ruose susitikau ne kartą ap
sukrų- nuolat kuo nors su
sirūpinusį, ką nors svars
tantį, organizuojantį žmo
gų. Pasirodo, kaip jis pasi
sako, tai mūsų žinomo ra
šytojo Ir vertėjo Kazio Pui
dos brolis...

Štai, šiais metais, Naujų ja.Kitas neužmirštinas,man 
Metų sveikinimą netikėtai , 
nelauktai gaunu iš Domįniko 
Puišio Los Angeles, Kali
fornijoje. Pasisakė esąs ar
timas A. Giedriaus giminai
tis. Ir Chlcagoje tas miestas 
laikomas tolimu, pagaliau Ir 
skirtumas: čia rūkų rūkai 
žiemą,kai dažnai dieną švie
sos deginamos, o ten, skai
tau, per metus ketvertas 
dienų yra debesuotos. Ne
veltui rašytojas Upton Sinc
lair ten Ir gyvena: broleli, 
kurti, kurti nuotaika. Ne
veltui pasakymas anekdoti
niai 
apie 
ties 
blntl 
dienomis

telkiama nemokamai... Tik 
lietingos dienos per metus 
nėra. Dominikas Palšis klau
sia, ar pažinojau buvusios 
vaikų " Saulutės " redakto
rių A. Giedrių ". Giedrius 
mane ir paskatino valkams 
rašyti, išspausdindamas ma
no ne valkams taikomą " Įsū
nytąjį, Valką " atsakiau.

Chlcagos lietuvių tautiš
kos ir vadinamos kazlmle- 
rlnės kapinės yra toli už 
miesto. Prie pasukimo į ke
lią, einant pro šalį kapinių, 
yra 
ma 
štai 
kad
" Karlo " buvusio redakto
riaus majoro Kuizino - to 
malonaus žmogaus, kurio 
negaliu užmiršti dėl dviejų 
dalykų: e Inu kartą žemyn 
laiptais iš jo redakcijos, ga
vęs smarkų honorarą ir 
švilpauju. Atlipantis aukštyn 
Kuizinas sako: " Tai, bro
lau, švilpauji ? " Ir paaiš
kina, kad jis naudodamas 
rankraščius, žvelgia Į ap
linkybes, kad tik iš rašymo 
žmogus gyvena, t. y. tokio 
greičiau rankraštį panaudo-

ne viena lietuvių lalko- 
smuklė Ir valgykla. Ir 

užėjęs ten, išgirstu, 
šeimininkė yra sesuo

pirmas kariuomenės litera
tūros vakaras per radio, kai 
vėl tas pats humaniškas 
Kuizinas nūs įvedė mus visus 
Į Karininkų Ramovę vaka
rienės. " Karlo " sekreto
rius, simpatingas Stasys 
Butkus vis ragina mane ger
ti Ir... tuštino mano stik
liukus / aš to prašiau /, o 
gerbiamo Kariagos, draugo 
Iš "Karlo" skilčių, mina 
Ir kalba nesikeitė, nors jis 
mano akimis, balsų skaičių 
stiklinėlių sunaikino...

Rodos, tai menki eplzo- 
dėllal, bet kai jie yra prle- 
žąsttml atsiminti įvykėlius 
toli už jūrų - marių - pasi
daro brangūs...

Arėjas Vitkauskas

skambąs... Anekdotas 
vienos salos kurortą 
Kalifornija. Ten iška- 
skelblmal, kad tomis 

kai lis, viskas
LIETUVIŠKA RADIJO 

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičių*. 1053 Albanai O.. Duvernay. P.O. TEL. 669-8834

JUBILIEJINIU METŲ 
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

KAINUOJA: Chlcagofe Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 
JAV vietose metams 
— 2-50. Užslenluo- 
savalt* nemokamai.

trim* man. — $8.50, vienam man. $3.00. Kltoca 
— $26.00, pusei matų — $14.00, vienam mtn. 
M — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________
ADRESAS

5 p$l.

5

5



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

830 Main St. East. tel. 544*7125
Darbo valandos:
pirmadieniai* 
antradieniai* 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
ieAtadieniai*

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 
prie! ilgus savaitgalius "Talka” 
SeAtadieniais uždaryta.

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

BENDROS KŪČIOS

DLK Algirdo Šaulių kuo
pos moterų sekcijos pirmi
ninkė šaulė Stasė Petkevl - 
čle n ė, padedant sesėms šau
lėms, gruodžio 2.4 d. 7 v. v. 
Jaunimo Centro salėje su
ruošė bendras Kūčias.

Dalyvavo 70 asmenų. Kuo
pos vicepirmininkas A. Šu- 
kaltls visus dalyvius pasvei

bndon, ont. ■
KLB APYLINKĖS VEIKLA
Apylinkės Valdyba po va

saros atostogų turėjo jau 
kelis posėdžius. Bendruome
nės vadovai lt Tarybos na
riai š.m. spalio 11 d. daly
vavo Kanados Lietuvių Ta
rybos suvažiavime Hamilto
ne Ir darbuose gyvai reiš
kėsi.

Spaudoje paskleldus Fe
deralinio Mlnlsterlo J. Mun
ro pareiškimą Kanados dau- 
glakultūrlškumo klausimais, 
Apylinkės Valdyba turėjo net 
do posėdžius Ir gyvai reaga
vo dėl pagrįstų Mlnlsterlo 
J. Munro samprotavimų. Bu
vo parašytas Išsamus Ir 
motyvuotas laiškas minėtam 
Mlnlsterlul, o laiško nuora
šai taip pat pers įlįsti kitoms 
atitinkamoms įstaigoms.

Apylinkės Valdybos atsto
vai dalyvavo Ir Londono et
ninių grupių vadovų pasita
rime - posėdyje,kur taip pat 
svarstyti Mlnlsterlo J. Mun
ro pareiškimai. Visi posė
džio dalyviai taip pat nu
siuntė jam laišką, o laiško 
nuorašus - Valdžios atsto
vams.

Artimiausias Valdybos 
noras Ir rūpestis - kaip tin
kamai paminėti Vasario 16 - 
tąją - 58-tą mūsų Nepri
klausomybės sukaktį. Jau Iš
nuomota gražioji Althause 
auditorija, esanti Universi
teto artumoje. Tai ta pati 
salė, kur vyko jau keli Ne
priklausomybės minėjimai. 
Minėjimas bus 1976 m.vasa
rio 15 d. sekmadienį, 4 vai. 
p. pietų. Meninę dalį atliks 
garsėjanti jauna solistė A. 
Pakalniškytė Iš Hamiltono.

toronto
ŽYMI “DAINOS" DRAUGIJOS VEIKLOS SUKAKTIS

” Dainos " šalpos draugi
jos 35 metų įsikūrimo su
kaktuvės buvo paminėtos 
1975 m. lapkričio 29 dieną, 
šeštadienį Lietuvių Namuo
se, Gedimino seklyčioje Iš
kilminga vakariene.

Minėjimą pradėjo " Dai
nos "d-jos Ugąmetė, virš 
1O metų pirmininkaujanti 
valdybos pirmininkė K. Čer*- 
n įkalt ė - Būtie n ė, pąkvles-

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

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

kinęs Ir padėkojęs už daly
vavimų, pakvietė Garbės 
šaulį Prelatą Tadarauską 
sukalbėti maldą. Kūčių sta
lo maistas buvo gerai pa
ruoštas .

Kūčių metu Iš magnetofo
no juostelės pagrotos kalė
dinės Ir kitos religinės gies
mės. Religinės muzikos 
klausant,ne nuobodu buvo su
laukti Bernelių Mišių. A.Š.

Tautinių šoklų - dainų pynę 
duos ir šaunlojC'Baltlja", ku
ri dabar yra išvykusi gast
rolėms į Pietų Ameriką,kur, 
kaip žinom, vyksta III - sis 
Lietuvių Jaunimo Kongre
sas.

” Baltija ", rodos, yra 
vienintelis organizuotas jau
nimo ansamblis, kuris Jau
nimo Kongrese atstovaus vi
są Kanados organizuotą jau
niną. . .

Mažai Londono" liettivlų 
apylinkei ir ’^Baltijos " jau
nimui reikėjo gerai pasi
tempti, kad sukelti reikiamų 
lėšų tolimai kelionei. Ta
čiau, šalia sudėtų jaunimo 
asmeniškų santaupų, atėjo 
reikiama parama ir svajo
nė turėti arti 20 tūkstančių 
dolerių , virto realybe. Ypač 
" Baltiją " gražiai parėmė 
Londono lietuvių " Bingo " 
kom (tetas, apyl ink ės Val
dyba, skautai ir kitos orga
nizacijos. Taigi mūsų " Bal-j 
tlja " nubangavo net į pietinį 
Atlantą... L. E-tas.

Londoniediai Milda Ir Morris shmith 
(Girdžiūtė) savo antrosios dukters 
krikšto apeigas atliko Montrealyje 
- Aušros Vartų bažnyčioje. Nuo - 
traukoje kūmai brolis Antanas ir. 
sesuo Ieva su naujagime, ir para
pijos klebonas tėv. J. Kubilius.

dama pravesti vakaro prog
ramą Joną Karką.

K. Butlenė padarė trumpą 
apžvalgą iš dr - jos veiklos 
per savo gyvavimo laikotar
pį Ir Išryškino reikalingumą 
šelpti nelaimėje Ir skurde 
po karo patekusius lietuvius 
senelius, ligonius, našles su 
vaikais Vokietijoje Ir kitur.

Pagrindinę "Dainos" d-jos 
veiklos istoriją nuo pat jos

T o u p y k ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
Nežiūrint, kad ir kiek pa

vėlavęs tautietis, dar gauna 
Lietuvių Namų šeimininkių 
skaniai pagamintus pietus 
Bet jam bebaigiant valgyti 
ir gomurio paskalavlmui iš
gėrus pakartotiną iš baro 
atneštą stlprumėlį, paalšk 
jį esant kažkuo labai nepa
tenkintu.

Išbaigęs savo taurelę Ir 
žvilgsniu permetęs prie to 
paties stalo dar tebeesan
čius svečius, jis nieko ne
laukdamas, pradeda lieti sa
vo nepasitenkinimą.

Pas įrodo, kad šis tėvynai
nis vakar buvo Lietuvių Na
mų moterų būrelio sureng
tame koncerte. Ten besigė
rint turtinga programa, ku
rią Išpildė solistai Vaclovas 
Ve r įkaltis Ir Gina Č apkaus- 
klenė, akompanuojant muz. 
Stasiui Gallevlčlul, jis ap
turėjęs keistą Ir, tokiu at
veju, labai nemalonų patyri
mą. Jam Ir dabar nesupran
tama, kaip galėjo įvykti toks 
neapsižiūrėjimas. Ypač to
kį kilmingą vakarą, kada vi
sų sus trinkusių nusiteikimas 

įsikūrimo dienos padarė se
nosios kartos imigrantė, žy
mioji visuomenės veikėja, 
daug pasidarbavusi lietuvy
bei, buvusi kelis kartus 
" Dainos " d-jos pirmininkė, 
dabar garbės pirmininkė 
Marija Jokubynlenė.

Po karo Vokietijoje, Bel
gijoje, Prancūzijoje Ir kitur 
atsirado virš 100.000 lie
tuvių karo pabėgėlių. Jų tar
pe buvo daug senelių, ligo
nių, Invalidų Ir net karo be
laisvių, kurie buvo reika
lingi globos.Tat prieš 35 m. 
Toronte susiorganizavo mo
terų būrelis " Daina ”,kuris * 
sudarė kontaktą su į sunku
mus patekusiais Europoje 
lietuviais Ir pradėjo tiekti 
įvairiausią pagalbą maisto 
siuntiniais, rūbais Ir t. t. 
Taip pat daugeliui parūpino 
darbo sutartis, pagal kurias 
buvo galimybė atvykti į Ka
nadą.

Tuo laiku " Daina " gau
davo šimtus laiškų Iš Euro
pos lietuvių, prašančių pa
galbos . Atėjus depres l jai, 
Ir pačios torontletės netu
rėjo doleriais prikimštų ki
šenių, tačiau atitraukdavo 
nuo savo šeimų dolerius Ir 
šelpdavo vargstančius, pu
siau badaujančius lietuvius. 
Pranešėja M. Jokubynlenė 
pasakojo tų laikų pergyveni
mus,sus įjaudinusi Iki ašarų.

" Dainos " d-ja per 35 m. 
atliko didelį šalpos darbą Ir 
dar dabar atlieka, nes vargs
tančių lietuvių senelių, ligo
nių yra Vokietijoje Ir kitur. 
Garbė dalnletėms už nuveik
tus didelius darbus laikantis 
principo " Alkaną papenėk, 
nuogą pridenk "...

Žodžiu sveikino Prlslkė- 
llmoparapljos Katalikių Mo
terų d - jos pirmininkė Br. 
Sapljonlenė, Anapilio Katali
kių Moterų d - jos vardu p. 
Kateilenė, Lietuvių Namų - 
J. Strazdas, moterų būrelio 
vardu A. Jankaltlenė. Ana
pilio moterų būrelis sveiki
no raštu.

Prieš vakarienę maldą 
sukalbėjo evang. llūteronų 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. A. Žilinskas. Šilta va
karienė buvo labai gerai pa
ruošta, narių sunešti pyra
gai, tortai buvo skanūs. Vel
kė bufetas. Pelno gauta virš 
300 dol. Svečių galėjo atsi
lankyti daugiau, ypač tie ar 
tos, kurie anais laikais buvo 
sušelpti Ir dabar gyvena 
prabangoje. J. Karka 

buvęs toks paklius Ir toks 
jau pernelyg šventiškas.

Nieko panašaus nesitikė
jęs, net nedaleldęs, j is, kaip 
paprastai .atėjęs į jau tradi
ciniu virtusį parengimą.

Koncertui prasidėjus, 
programa vyko pasigėrėtinu 
tvarkingumu. Ir solistų dai
nos, ir atliekami duetai, Ir 
Išpildomų operų arijos, tie
siog žavėjo publiką. Bet pa
sirodo, kad tokia maža 
smulkmena, kaip virstanti 
kėdė, gali sujaukti visą pa
rengimo nuotaiką.

O atsitiko taip, kad kai 
kurie ankstyvesni atvykėliai, 
paženklindami savo artimie
siems vietas, patraukė prie 
apvalaus stalo stovėjusias 
kėdes ir lengvai jas atrėmė 
į stalo briauną.

Programai prasidėjus be
velk punktualiai Ir nedauge
liui rezervantų vėlinantis/su 
programos pradžia, salės 
durys buvo uždarytos, bet 
pavėlavę, galėjo solistų klau
sytis nuo balkono / į stalus, 
kampu remtos kėdės taip Ir 
liko stovėti.

Klausant d a l n l n l nkų Ir 
jiems plojant , o vėliau vis 
daugiau publikai įslslaučlant 
Ir šalia gausėjančių katučių 
net pablsuojant, netyčia pa
liestos, ar pajudinus stalą, 
lengvai atremtos kėdės pra
dėjo griūti. Jos virto ant 
parketo grindų, sukeldamos 
salėje nemalonų dūžtančio 
indo tarškėjimą. Jos pavirto 
Ir vienoje salės pusėje,1 Ir 
kitoje. Lengvos, patogiam 
sėdėjimui Išlenktos fanleros 
kėdės, virsdamos ant Iš
blizgintų grlndų.kėlė nema - 
lonų, ausį rėžiantį aidą.

Vienu metu solistė, Išėju
si ant scenos Ir laukdama 
akomponator lauš ženklo 
pradėti dainą, net krūptelė
jo, kada nurimusioje salėje 
nuskardėjo netoli scenos 
virstančios kėdės trenks
mas.

Nekalbant jau apie žiūro
vus, pasiruošusius vokali
nei meno gėrybei, kaip tekiu 
momentu galėjo jaustis pati 
solistė ? Kaip tą triukšmą 
turėjo priimti susikaupusi 
menininkė, visu savuoju įsl- 
jautlmupaslrengusl perduoti 
gražiausią savo genialios 
vertybės Išsireiškimą.

Taip, su tuo neabejotinai 
Sutinka Ir kiti, prie stalo 
esą, vakar koncerte dalyvavę 
svečiai. Ir jie atkreipė dė
mesį į virstančias kėdes Ir 
nepavydėtiną solistės padėtį.

Bet vienas vyras, įsiterp
damas į pokalbį, prisipažįs
ta, kad vakar būdamas kon
certe, nekreipęs dėmesio į 
krentančias kėdes. Jam esą 
daugiau rūpėjęs finansinis 
vakaro pasisekimas. Atei
damas čia sekmadienio po
pietėm, jis stebisi mūsų 
moterų darbštumu Ir jų di
dele kantrybe. Vietoj kad 
pailsėtų, kad aplankytų savo 
pažįstamus, jos didesnę 
šventadienio dalį praleidžia 
Lietuvių Namuose. Jis mato 
jas čia ne tik dirbant - pa
dedant, bet sunėšant Ir prie 
kavos pardavinėjant savo 
keptus tortus - pyragaičius. 
Kartais jos tesurerika tik 
centais skaičiuojamas paja
mas. Bet tai vis po truputį 
prisideda prie ekonominės 
savų Namų gerovės.Bet štai 
vakarykščias, gražaus to- 
rontlečių dėmesio Ir'pasi
sekimo sulaukęs koncertas, 
finansiniu atžvilgiu Išėjo 
bevelk neįtikėtinu fiasko. Iš 
parengimo, baro Ir loteri
jos turėjus gerų pajamų, pui
kiai penkių asmenų muzikos 
kapelai Išmokėjus vos per

MOKA:
8’/į % už 1 m? Term. dep. 
7’/2% už taupymo «-ta» 
8 Vi % už pensijų planą

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

Asmenines paskolas duodame iki $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 vaL po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais utdaryta). 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

porą šimtų, optimizmas šauskal IšKapuskaslng, Ont. 
įtaigojo gerą pelną. Bet kaip E. Kardelienė Iš Montreal, 
tik tuo metu paaiškėjo, kad Vyt. Ir M.Stanullal Iš UI. , 
didesnę dalį pajamų - visą JAV.
pusę tūkstantinės -teko ats- LN turi spalvotą tele vi - 
kaityti tik vienai solistei, zlją Lokio svetainėje, 26 " . 
Dėl to jam esą nemalonu, Daugelis ja pasinaudojo ste- 
kad mūsų moterims įdėjus bėtl ledo rutulio rungtynes 
tiek triūso Ir gerų norų, Philadelphia Flyers su So - 
renginys nepateisino puo- vietų Raudonosios Armijos
selėtų lūkesčių. Tuo labiau, 
kat tai įvyko čia pat, Toron
te,kur irgi yra Iškilių voka
linių pajėgų. O reikėjo sa
vuosius tik pakviesti, jie bū
tų ne tik užpildę programą, 
bet už tai nebūtų nei cento 
ėmę. Juk torontlečlams, kas 
jie bebūtų, svarbiausia tik 
padėti savam moterų būre
liui, kuris taip nuoširdžiai 
rūpinasi savais Namais.

uaeai lietuvių namai

Kūčių Vakarienė praėjo 
labai malonioje nuotaikoje . 
Dalyvavo virš 240 žmonių . 
Vakarienę atidarė Ir įspū
dingą kalbą pasakė Moterų 
Būrelio pirmininkė * Aldona 
Jankaltlenė. Buvo uždegtos 
trys simbolinės žvakės, va
karienę palaimino Prlsikėll- 
rpo parapijos klebonas Tėv. 
Augustinas. Vadovaujant soL 
V. Vertkalčlui,vlsl sugiedojo 
kelias giesmes. Tradiciniai 
valgiai buvo skanūs Ir gra
šiai patiekti. Tuoj po vaka - 
rlenės 8 metų Loreta Sta - 
nulytė padeklamavo tai pro
gai pritaikytą eilėraštį. To
liau sekė glesmlųkoncertas, 
kurį Išpildė Vaclava Žleme- 
lytė Ir Vaclovas Verlkaltls .

Po vakarienės Ir koncerto 
atkeliavo Kalėdų Senis, o 
gretimoje Karalienės Mor - 
tos svetainėje vyko būrimai.

Naujų Metų sutikimas LN 
Irgi praėjolabal gražiai. Ja
me dalyvavo apie 400 ak
menų. Šutas maistas buvo 
geras Ir Moterų Būrelio dė
ka aptarnavimas buvo be 
priekaišto. Nepaprastai gra
žus Ir turtingas buvo šaltas 
bufetas. Gera muzika links
mino.svečius Iki 2 vai. ryta

Svečių tarpe buvo 3 Iš 
Lietuvos, 6 Iš JAV, 3 daly
vis! šventė gimtadienius, 
viena pora 27 m. vedybinę 
sukaktį ir viena jauna pore
lė susižiedavo. Visi buvo 
per garsiakalbį pristatyti ir 
visų dalyvių pasveikinti gau
siais plojimais.

Švenčių proga LN lankėsi 
Ir į svečių knygą pasirašė 
K. Maslullonls Iš Kalsers- 
1 aute r, Vokietijos, A. R. Artb

IMA:

9’/j% už asm. paskolas 

9’/i % už mortgičius

milijonų dolerių

Komanda.
Nuo sausio 8 d. Lokys kas 

ketvirtadienį ir penktadienį 
tarp 9 v. v. iki 1 v. ryto įveda 
muzikinę programą, kurios 
vedėjas Algis Dlmskls.

Sausio U d. 2:30 v.Gedi
mino PUles menėje įvyks 
Toronto Lietuvių Penslnlnkįi 
klubo metinis susirinkimas. 
Bus renkama nauja klubo val
dyba.

Sausio 17 d., šeštadienį 
Karaliaus Mindaugo Menėje, 
Hamiltono Teatras Aukuras 
suvaidins įdomią ir juokingą 
komediją Bubulls Ir Dundulis.

Sausio 31 d. bus minima 
radijo valandėlės Tėviškės 
Tris įminimai 25 metų gyva
vimo sukaktis. Toronto lie — 
tuviams valandėlė yra daug 
kuo pasitarnavusi ir paįvai
rinusi gyvenimą, -tikimasi, 
kad į minėjimą atsilankys 
daug torontlečlų lietuvių. 
Valandėlę veda J.R.Sima
navičius.

Lietuvių Namų Vyrai susi
organizavo Ir išsirinko val
dybą: T.Stanulls, M.Račys, 
V. Kulnis. Organizacijos 
tikslas- talkinti LN v-bai, 
Moterų Burellaul, Narių į - 
rašymo komitetui Ir visiems 
kitiems LN darbų sambū
riams.

LN nario įnašus įmokėjo : 
D.Garbaltausklenė, A.Trin
kūnas, J.Trinkūntenė, M. 
Paladlchuk Ir U. Kalser po 
$ 1OO, -Aušrotaltė B. $25, - 
Ir jaunuolis T.Trinkūnas $1.

• Toronto Maironio Mokyk
loje šiuo metu yra 283 mo
kiniai. Dirba 26 mokytojai 
vienuolikoje / su parengia
muoju/ skyrių. Mokyklos ve
dėjas J.Andrulis. Kiti dės
tytojai: V.Javaltė, R.Blrge- 
lytė, sesuo Loreta, D. Šalt - 
mirlenė, E. Draudvlllenė , 
R.Underytė, M.Abromaitis, 
I.Meiklejohn, Z.Dldžballenė 
B. Čepaitienėj L.Senkevl- 
členė, S. Babelienė, V. Bl - 
reta, M. Gudaitienė, A. Kuo
lienė, A. Vaičiūnas, A.Ab- 
romaltlenė, P. Jurėnas,L . 
Vaitiekūnaitė, K.Imbrasaltė 
D.Garballausklenė, kun. A. 
P rak ap as, kun. J. S taškus, 
V.‘Aušrotas, A.Vaičiūnienė.

6psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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montreal
METINĖS ŠVENTES 

MINĖJIMAS
KLK Moterų d-jos Mont

real lo skyriaus valdybos rū
pesčiu gražiai Ir prasmin
gai buvo surengtas metinės 
šventės minėjimas. Šventė 
buvo pradėta gruodžio 6 d. 
literatūriniu vikaru.

Į literatūrinį vakarą atvy
ko Iš Čikagos rašytoja Bi
rutė Pūkelevlčlūtė su pluoš-

vlenu originaliu rankdarbiu.
Sekančią dieną šventė už

baigta šv. mišlomls, kurios 
buvo užsakytas už mirusias 
d - jos nares. Jų metu prie 
d-jos vėliavos, apsirengusios 
tautiniais drabužiais budėjo 
trys mūsų narės. Šv. mišias 
aukojo kun. J. Aranauskas Ir 
pirmą kartą mūsų Aušros 
Vartų Šventovėje, liturginių 
apeigų metu, lekciją skaitė

JAUNUJU TALENTU _ 
SEZONO UŽDARYMO

moteris, d-jos narė, pasl- 
klnlus maldoje ar minėjimo puošusl tautiniais drabu- 
metu tyliu pagerbImu,atsl- žlals.

Programoje: Jaunųjų talentų pasirodymas.
Žvejų - Medžiotojų apdovanojimai.

Šilta vakarienė, baras, muzika, loterija.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI.
įėjimas 5 dol. suaugusiems, 4 dol. jaunimui. Vaikams iki 12 m. amž. veltui.

Rehgia: Žvejotojoi— Medžiotojų klubas “NIDA”.

Sausio 24 d. 
7 vai. vakaro 
Audros Vartų 
parapijos salėję

tu savo brandžios kūrybos. 
Rašytoja montrealiečlams 
gerai pažįstama, sutraukė 
gausų būrį savo draugų, pa
žįstamų Ir šiaip jos kūrybos 
gerbėjų.Reikia pasakyti,kad 
ne visus rašytojus, skaitan
čius savo .kūrybą,yra taip 
malonu klausyti, kaip B.Pū- 
kelevlčlūtės.

stojant. Tačiau B. Pūkelevl
člūtė, supažindindama, mus 
su šiuo savo kūriniu, pri
vertė giliai, dvasiniai Išgy
venti partizano - kankinio 
auką savo tėvynei. " Rauda " 
tai yra vienas Iš geriausių 
literatūrinių paminklų žuvu
sioms tautos didvyriams.

Kai kurie B. Pūkelevlčlū-

Po gražaus ir pasisekusio 
d-jos šventės minėjimo, lln- ■■■ 
kėtlna energingai valdybai lis 
sėkmės ateityje Ir toliau 
praturtinant MontreaĮlo kul
tūrlnį gyvenimą.

Nijolė Bagdžlūnlenė

NAUJUS METUS SUTINKANT
Naujųjų Metų sutikimai a- pelnu.

Iš Bostono, maj.R.V. 
Paukštaltls su žmona Iš Ot- 
tawos Ir kt.

Visi svečiai linksminosi l- 
ki vėlyvos nakties. Rengėjai 
Irgi džiaugėsi gauslaPatsl- 
lanklusials Ir gražiu $1328

Jos vaidybiniai gabumai, 
sodrus kūrybinis žodis, lai
kas nuo laiko perpintas įdo
mesniais gyvenimo Išgyve
nimais, sugebėjo patraukti 
publikos dėmesį Ir gana Il
gai užsitęsęs vakaras, pasi
rodė akimirksniu.

Šio vakaro metu girdėjo
me pluoštelį kūrybos val
kams, Ištrauką Iš romano 
" Aštuonl lapai " , kritu
sioms už Lietuvos laisvę 
kovotojams skirtą poemą 
" Raudą " Ir kt. Be to labai 
jausmingai buvo perskaity
tas kūrinys skirtas Montre- 
allul, kuriame yra giliai 
įspaustos rašytojos B.Pūke- 
levlč lutės kūrybingų metų 
pėdos. Bet gal didžiausią 
įspūdį paliko poema ’’Rauda',' 
skirta žuvusiomis kovoto
jams už Lietuvos laisvę.Ke
liomis progomis į metus 
mes sugebame paminėti Ir 
prisiminti mūsų tautos kan-

tės kūriniai buvo palydėti 
pritariant Z. Lapino muzi
kai. Tai darė gilesnį įspūdį 
Ir davė jos kūrybai daugiau 
Iškilmingumo.

Po literatūrinio vakaro 
sekė valdybos Ir jos padė
jėjų surengtos vaišės. Dau
gelio dalyvių nuomone, vai
šių stalas buvęs labai pul
kus Ir ne be reikalo gavęs 
" mažojo velykinio stalo " 
vardą.

Be to,šio vakaro metu bu
vo surengta neeilinė loteri
ja - rankdarbių loterija. 
Fantai labai įdomūs, origi
nalūs Ir svarbiausia, visi 
tautiniais motyvais. Ne be 
reikalo prie loterijos stalo 
būriavosi žmonės, Iš kurių 
vieniems buvo malonu 
pasigrožėti austomis juosto
mis, takeliais, lietuviško
mis lėlėmis, pagalvėlėmis, 
o kitiems Išpuolė laimė pa
puošti savo kambarius dar

blejose Montreallo lietuvių 
parapijų salėse praėjo šau
niai.

Aušros Vartų salėje suti
kimą surengė L.K. Min
daugo šaulių kuopa su įvai
riomis sutikimo prašmatny
bėmis. Grojant gerai mu
zika l-l let. studentų orkestrui 
Perkūnas-nuotalka buvo kuo 
geriausia.

Šv.Kazimiero salėje suti
kimą rengė prapljos komi
tetas. Joplrminlnkas J.Asi- 
pavlčlus, baigdamas metų 
kadenciją,talkinant jo žmo - 
nalLenai su seserim Budvi- 
llene, įdėjo daug darbo [ gera 
vakariene patenkinti pilną 
salę svečių. Jų tarpe buvo 
Ir Iš toliau atvykusių- Paku
liai, tabako savininkai Iš Jo- 
llette, statyb. Jonas Petru-

(Izzarnia, !
( Mike Rutkauskas )

green Ware Glazes firing Kilns

477-G DELMAR Ave..

Pointe Claire. P.O. H9R 4A5

TEL. 695-0S70

FINAMi TEL.: 694-1037

jlninJan
ku •'* i jjlrir

ŠMIKR RUTKAUlKAil
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PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE ŪE ĖREINS 

MISE-AU-POINT - REMOROUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HVMUS POINTE-CLAlRE

Ui

LITUANISTINIS SEMINARAS
Montreallo lietuvių jauni

mas rodo savo gyvumą ne 
tik sportuodamas, važinėda
mas į kitus miestus, šokda - 
mas ar grodamas. Graži Ir 
dinamiška jų grupė susibūrė 
į lituanistinį seminarą. Jų 
pačių pasiūlytos svarsty
mams temos rodo domėji
mąsi įvykiais Ir Į problemo
mis Iš įvairių sričių, sugre
tinant juos Ir su lietuviškuo
ju gyvenimu praeityje,Lie
tuvoje arba čia.

Aktyviai seminare pasireiš
kė paskutiniu metu Z. Skučas, 
Jul. Adam onytė, J. Adamony- 
tė, G.Murauskas,L.Plečal- 
tls, R. Staškevičius,K.Ma
lakaitė, V. Morkūnaltė, I. 
Lukoševlčlūtė, R.Plečaltls , 
K. Niedvaraltė, K.Kllčlūtė. 
• Aušros Vartų metiniame 
sus trinkime buvo apsvarsty
ta veikla 1976 m.,biudžetas,- 
Išrinkti du nauji parapijos ’ 
nariai: Viktoras Lukošius Ir 
Petras Drešerls, , vietoje l- 
šelnančlų Antano Vaupshos 
Ir Augustino Ališausko.

Senoji valdyba savo darbą 
atliko labai gerai. Švenčių 
Ir metų pabaigai suorgani
zuotas bažnytinis koncertas 
Ir Iškilmingos pamaldos dar 
ne Išdilo iš atminties.

Mote rys baltais, vyrai juo
dais rūbais buvo įžengę į 
bažnyčią giedodami Ir^sųsto- 
ję ties didžiuoju altorium 
tęsė giesmes. Solistai Gina 
Čapkausklenė Ir Ant.Keblys 
prisidėjo prie šventiškos 
nuotaikos Ir džiaugsmo.
• Arūnas STAŠKEVIČIUS 
susižiedavo su Silvija AKS- 
TINAITE, taip pat glntarte- 
te-

•
• Susižiedavo Algis LAPI
NAS Ir Roma NARUŠEVI
ČIŪTĖ. Abu žinomi ginta - 
r Iečiai Montrealyje.

Algis Lapinas vadovauja Ir 
lietuvių studentų Perkūno 
orkestrui.
• Mirė EugenljaTerosovie- 
nė, 83 m. amžiaus,muz. A . 
Ambrozaičio žmonos motina.

Palaidota perŠv.Kazimie
ro parapiją 3 sausio.
• Serga Mykolas Lukošius,
gydomas Royal Victoria li
goninėje._________________ ___

PARDUODAMI GEROS KOKYBĖS 
GINTARINIAI KAROLIAI.

Skomblnti 482-3973

V BaČėnaS AW Seasons Travel, b.d.
22?4 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
Mkt IX*

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
DIDELĖ NUOLAIDA KAINŲ (iki 60%) SIUNTINIAMS į

LIETUVA®’'
• Medžioja suknelėms - Crimlene, kostiumams <r Švarkams - šimtaprocentinė rūšis 

- putė kainos.
o Angliško medžiaga 100% vilnonė. Vilnonė arba polyester'io - nuolaida Iki 60%. f
• Skarelės vilnones orbo šilkinės ir naujausiais piešiniais.
e Megztukai, golfui Ir puloverinioi — didžiausias pasirinkimas specialiomis 

kainomis. ,
• Moteriški paltai-Bergeno (art..fur) įvairaus dydžio tikS49.JU.
e Vyriški mėgsti marškiniai (konodiiki) - pusė kainos. Toipgi, daugybė 

kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.
Siuntiniui siunčiame paprastu Ir oro paštu. Priimame užiokymus ouromobilfėmi. 

žo/dyruvrrms, roleviil/oml, pinigu Certificates'ir kr. (Turimo 22 metu patyrimą). 
Prežomorulelri ir įeiriklnri^m m gf PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Bl vd.,

Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 909 8.

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 366-7281

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

(Lietuviams duodame specialiu nuolaida)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. $uiinskas & Son, te/. 389 • 057 7.

Ron —. Arūnas Mockus. GARANTUOTU APTARNAVIMU.
Kreiptis pas agentūros atstovą (Ron) 

Arūnę Mockų.
(Dirbės 2 metus Trans Island Co. /

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

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos
prieinamos - fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-2912

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG'D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir orieinamomi s kainam: s.
- tel. 366-6237- 3896.

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

11 1
6396 Bannantvne Ave. Verdun, Montreal Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

Visi kiti vandentiekio ir 
Šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Galiniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro ■ Quebec išnuoma
vimui karšto vandeni tie
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Hearing kontroktoriui.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1976. I. 14

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LAŠALE - 365-0770

ROBERT RICHER
TEL. 365 6111
RES. 366 0066

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation 

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus
— Burlington — Venture —

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

• Mano specialybė ir laiptu bei sienų išklojimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
• Pri statau t namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir 

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS
PASKOLOS

ĮVERTINIMAI
NEKILNOJAMO TURTO
PASKOLOS

Visokeriopi kiti patarnavimai
igd7 c F N T A A L E

Immeubles RICHER Realties Enrg. suite 301
COURTIER - BROKER LASALLE. OUE.

H8P 1 L7

AU REMT 0A10NEAULT„ -

Mechani guotas ratų Ir kitų dailų reguliavimas. Harks (Body) »<” synwsj 
dažymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. K r e 1 P 1 
De LaVerendrye, pr’e Lapierrelr vandens kanalo. Tel. 365-

P A R DAVIMA S: 
Chrysler e Monaco e Charger e Dodge e Dart 
Srort e Swinger e Special o Sedan • True s 
7635 Boul. Laaalle, La Salią, P-9-.-—.■ yj----- v

7

7



NL REIKALAI
BIČIULIŠKAS ŽODIS 

HL SKAITYTOJAMS:
Dauguma mūsų skaitytojų 

savo laikraščiui pavyzdin - 
gai yra pareigingi. Bet kai 
kurie “užmiršta“ atsiųsti 
prenumeratos mokesčius , 
laukia mūsųparaginimo. Prie 
NLdirba labai aprėžtas skai
čius darbininkų ir jie' perne
lyg. apkrauti darbais. Tad 
prašome mielus skaitytojus 
palengvinti mūsų pareigas, 
atsiųsti laiku prenumeratą 
ir mes būsime labai dėkingi. 
Taipgi primename,kad nerei

kalinga laiškus siųsti regist - 
ruotus su money orderiais ar

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ba Čekiais. Net nėra buvę nu
siskundimų dėl dingimo, kurie 
yra siuntę valiuta - pinigais.

Dar ir po švenčių,esame ga
vę sveikinimų su šventėmis ir 
taipgi paramos vietoj sveiki- 
nimų($10.-Br. Zinkevičius iš 
Fulford, P. Q.). Visiems nuo
širdžiai dėkojame — NL.

PAAUKŠTINTAS PAREIGOSE

Edvardas BARISA baigė 
McGill universitetą šį rude
nį su Magistro laipsniu Švie
time. 1971m.Montreallo 
U-te gavo Bachelor of Edu - 
cation laipsnį.

naujom skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1

hamilton

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

S Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)______________ _____ I
1

LEFEBVRE & ROBERT

E. Barisa

William Hings ton High 
School 2 1/2 metų vadovavo 
Geografijos skyriui. Šį pos
tą palieka Ir nuo šio mėne
sio perima Curriculum Co
ordinator pare Igas prie Ka
nados Švietimo Mlnlsterlo 
patarėjo.

Edv.Barlsa yra sūnus Ro
mualdo Ir Barlsų Iš Iber - 
vllle.Que. Jis su žmona Al- 
dona/Juodkojyte/ persikelia 
gyventi į Torontą.
• Sol. Gina Čapkausklenė 
pakviesta koncertuoti Miami 
Floridoje. Koncertas įvyks

AMfUBLMfNT - fUHNITUKt

PARDAVIMAS

»Simą—R-a——ma^—■■■*—s»*™

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI ( MŪSŲ RUOŠIAMĄ

TRADICINĮ ZUIKIU BALIU,
is [vyks sausio 24 d., šeštadienį Jaunimo Centro salėje, Hamiltone.

[VAIRŪS GĖRIMAI - KARŠTA STIRNIENA, ZUIKIENA IR STUMBRIENA 
STALIUKU IR FANTU LOTERIJOS 
TAURIU ĮTEIKIMAS GERIAUSIEMS 
ŠAULIAMS IR ŽVEJAMS
• Menine programos dalį atliks sol. J. Sriubiškienė
• Linksmoji ir šokiųdalis - grojant ROCOCZY 4 asm. orkestrui

Pradžia 6,30 vai vok. Įėjimas $ 3,50, studentams —$2.00.

Hamiltono Lietuvių Žūklautojų ir Madžiotojų 
klubo “Giedraitis“ Valdyba

Lietuvių Tautiniame Klube 
sausio 18 d.

Ta pačia proga solistė 
praleis 1O atostogaudama.

Sausio 24 d. ji dainuos Ot- 
tawoje National Arts Centre 
Čiurlionio minėjime.

PRAKTIŠKAS PATARIMAS
- Navažinek nepatikima masina

ir jeigu iena — nedėk dolerius i 
jos remontui dailu keitimo.
— Paskambink arba užeik i,Mon
treal West Automobile pardavimo 
Įstaigą. Čia Leonas Gureckas - 
Sales Manager — nuoširdžiausiai 
padės Tau pakeisti I naujų.

MONTREAL WEST

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

e Užeikite ir [^įtikinsite, kad įm°n®je baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis po.sirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 C8HTRAU r Ae AVENUE LAŠALU 363-3887 
J~7e43 oahiralb see-nea ięsc<>BAViowi j

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

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

PHARMACIE

nanon
ROBERT GENDRON LPH-prop.

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATIDARA NUO 9VAL.RYTO IKI tl VAU. VAKARO

i

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405.
Montreal, P.Q. - Tel: 871 -9644, namų 678 -3660.

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJU B.C.L.
768 Notre Dame Street E.Jfuite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

8 psi.

AUTOMOBILE
Pontiac k Buick k Astre

O NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Soles Monoger 
(Lietuvis atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Managsnu

LEO GUREKASmu montreal west
11 WESTMINSTER SOUTH

GM

automobile
489-5391

© Royal Trust
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
„PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė — sklypai ir žeme)

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Langelier, Montreal, P. Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI 
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS 

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

G AL V.OJ A TE PIRKTI AR PARDUOTI?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALT BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon .West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273^9181, 737-0844.

Foto E.M.L.S.
Sistema,

Montreal, Que.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS AD AMON IS
C. I. B.

GAISRAS e AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE e GYVYBt

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

• Šv. Kazimiero parapijos • Mirė Juozas Paulauskas., 
kazlmlerų vakarienė įvyks 79 m. amžiaus, gyvenęs St, 
vasario 28 d.
• A. Ir L.Girdžiai susilau
kė pirmagimio sūnaus.
• Arch. V. E. Makauskas
darbovietės Išsiųstas įAfrl- „____
ką. Švenčių metu ten išvyko • Montreallo Žvejų- Mė
lt jo žmona Teresė. < ,
• Mirė Martynas Plepls. Pa-Jaunųjų Talentų Vakarą sau* 
laidotas per Aušros Vartų pa-slo 24 d. Aušros Vartų para-

Jean, P.Q.
Kanadon buvo atvykęs 

‘ prieš 50 m. Iš Šakių apskr. 
Paežerėllų valsč. Paliko sū
nų Ir dukrą.

dž loto jų Klubas Nida rengia

rapljos bažnyčią. pljos salėje.
. ii • u’l t/” ■ • ■ - - l - I

BEAULIEU, GARNEAU, CRtTE
Conseiller« juridlques - Title Attorney!

^S^auliErU
NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju La Salle miesto savivaldybei, LaSalle 

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

kreipiasi, jų tarpe ir lietuviams.

BBB7 VERDUN. VERDUN STOS CENTRALE. LAOALLE
701-0411 ,6«.«474

CENTRE AUTO CLINIC 
261 St. John's Road 

POINTE ttAIRE-SHOPPING CENTRE 

697-3333
SWUM r *•#**'• TRIUMPH

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL'S AUTO REPAIRS 
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune Ups. Brakes 
motor s Transmission, etc.

73B LAKESHORE DRIVE 
DORVAL

AMC
PAVYZDYS: HORNET 1975

2 durų sedan 6 cilinderių 
reguliariu įrengimu 
pagrindine kaina

GREMLIN 1975 
6 clllnderių 232p.c. 
reguliariu {rengi mu 
pagrindini kaina

MUSU FIRMA
NUOŠIRDŽIAI

JUMS .
PASITARNAUS .

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

PASIKALBĖKITE SU MANAGER - ABE BASERMAN

garantija
100% 12man. arba 12,000 
myllyf fabrikinė garantija)

inspekciniai 37 patikrinimai 
pogrindinių dalių 
speciali apsaugo valiavime

AUTOMOBILE LIMITED

860 Tascheieau, Greenfield Park a 676-7901

k 1

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas_________8.0%
Taupomąsias s-tas________8.0%

Term, ind.e^l n>.
Term. ind. — 2 M. *>25 %
Tenn. ind. — 3 m. 9.75%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenine^11.0%-
Nekiln. turto_______:------- 10.75%
Čekių kredito------:---------- 12.0%
Investacines nuo _________ 11.0%

Nemok, gyvybės ąpdr. iki $16.000 
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 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVAI
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