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SAVAITINIU IVYKIU BENDRUOMENYBĖSra
nas, Janis strods, Juozas 
Mieliulis, Povilas Kaupas ir 
galerijom atstovas. Ši koml-

lionė iš A’do ir jo vadovų 
pareikalaus daug darbo lėšų 
telkime ir pasiruošimo k^n-

APŽVALGA
BALTIJOS KONSULU 
PAGERBIMAS OTTAWOJE

Konsulas dr. J. ŽmuidzInas

Kanados parlamento ats
tovas dr. f*. Haidasz kovo 8 
dieną suruošė atstovų Rū
muose baltų atstovams 
priešpiečius. Šiame priėmi- 
me(be šeimininko, dr. P.Hai
dasz. dalyvavo buv. Kanados 
užsienio reikalų ministeris 
M. Sharp, parlamentarinis 
užsienio reikalams sekreto
rius F. T. Leblanc, parla
mento atstovas R. ^tanhurg, 
senatorius P. Yuzyk, Pabal
tijo tautų generaliniai kon
sulai Toronte dr. J. Žmui- 
dzlnas. I. Heinsoo ir dr. F. 
Upenieks bei Ottawos įžy- 
mūs Baltų veikėjai J. V. Da
nys. W. H. Pent (estas) ir 
dr. E. Perups (latvis).

Tą pačią dieną po pietų 
Pabaltijo generaliniai kon
sulai Toronte dalyvavo Ka
nados Senato posėdyje. Jiems 
sėdint gubernatoriaus ložė
je, juos pristatė senatorius 
C. W. Carter. Konsulams 
atsistojus, senatoriai ilgokai 
plojo.

Kovo 9 dieną Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos generaliniai 
konsulai Toronte dalyvavo 
Kanados Atstovų Rūmų po
pietiniame posėdyje , kur 
esant vyriausybei su pirmi
ninku P. E. Trudeau ir vyks
tant debatams, parlamento 
atstovas, buv. tris kartus 
federaliniu ministeriu (pi
lietybės, susisiekimo ir 
valstybinių pajamų), R. Stan- 
burgas juos pristatė parla
mentui. Konsulai sėdė
jo garbės svečiams skirtoje 
galerijoje ir jiems atsisto
jus, parlamento atstovai 
smarkiai plojo. Tai buvo pir
mas toks visoje istorijoje 
Pabaltijo valstybių konsulų 
pagerbimas aukščiausioje 
Kanados institucijoje.

PASAULIO LIETUVIU, 
plaukia į Ottavą, negu kad Š. Amerikos lietuvių spor- 
sugrįžta. tininkų sąjungos ŠALFASS

Pagrindinis tikslas- nūs - metiniame suvažiavime nu- 
pręsti, ar Quebec’as laimi tarus, 1978 m.birželio mė- 
ar pralaimi, pasilikdamas 
konfederacijoj.

Ta pačia proga, grupė ci
vilių tarnautojų, suorga - 
nizuotų Claude Morin pas
tangomis , tyrinės įvairius 
atsiskyrusio Quebec) o pa
siūlymus Kanadai. Ši studi
ja svarstys galimas ekono
minės jungties formules, ku
rios galėtų būti pasiūlytos , 
jei Quebec’ as nubalsuos re
ferendume atsiskyrimą nuo 
Kanados.

Iki tokio referendumo pra- 
vedimo, premjeras Le
vesque nesutinka svarstyti 
su federaline valdžia konsti
tucijos pakeitimo, nors Ka
nados premjeras yra siūlęs 
tam reikalui konferenciją 
tarp federalinės ir provin
cinės valdžios.

Tuo tarpu PO, ruošiasi di- tas krašto stovis, kurį buvo 
delei propagandai už atsis
kyrimą. Tik neaišku, jei bus 
nubalsuota neatsiskirti, ar 
būtų antrasis referendumas.

Finansų ministeris Pari- 
zeau mano, kad jei dauguma 
atmes atsiskyrimo idėją, tai 
netolimoje ateityje įvygdyti 
II-jį referendumą būtų neį
manoma. Nebent tik nedidele 
balsų persvara referendu
mas nepavyktų, būtų logiška 
pravesti antrąjį, *

nėšio pabaigoje-liepos prad-

viems Socialistams. Druze 
religija yra musulmonų šaka, 
iškilusi dar nuo 11 šimtine - 
čio.

INDIRA GANDHI IR SŪNUS 
PRALAIMĖJO
Indijoje vykstant rinki

mams, paaiškėjo, kad Indira 
Gandhi ir net jos sūnus San- 
jay, kuris dažnai kritikuoda
vo Indlros politiką, - pralai
mėjo. Pirmieji skaičiavimo 
rezultatai rodo, kad jos va - 
dovaujama Kongreso Partija 
valdanti 30 metų (nuo Indijos 
nepriklausomybės) atsidūrė 
antroje vietoje. Pirmauja 
opozicija-Janata koalicija .

Buvo atšauktas nepapras-

sija atrinks kūrinius parodai 
ir skirs Čiurlionio Galerijos 
Ine. $ 1000 premiją už ge
riausią kūrinį tautinę tema.

Lietuviai dailininkai kvie
čiami iki gegužės 1 d.prista
tyti savo kūrinių tautine te - 
ma skaidres ar spalvotas 
nuotraukas^ Čikagos ir apy
linkės dailininkai vietoj 
skaidrių gali pristatyti pa
čius kūrinius. Parodai gali-

įvedusi Indira Gandhi 1975m.

DAR TEBEIEŠKOMI KARE 
DINGUSIEJI
Vietnamo vyriausybė grą

žino JAV-ėms palaikus 12- 
os amerikiečių pilotų, žuvu
sių Vietnamo kare. Virš 
2000 dingusių amerikiečių 
ir po ilgų derybų tarp abiejų 
vyriausybių, likimas dar ne
žinomas ir derybos vis te
besitęsia.

SUSIJUNGĖ
ANTI SEPARATISTAI
Dvi anti-separatistų gru

pės Quebec-Canada ir Team 
-Canada susijungė. Pirmoji 
grupė bazavosi Hull, antroji 
Westmount'e. Abi grupės 
bendrai turi virš 50. 000 na
rių ir greitu laiku tikisi su
rinkti virš 180. 000.

NUŽUDYTAS CONGO 
PREZIDENTAS
Marien Mgouabu, Congo 

prezidentas buvo nušautas 
savo rezidencijoje . armijos 
pagrindinėje būstinėje, per - 
versmo siekiančios 
narių, 
ko.

Nuo 
tapo
Prancūzijos 1960 m., valsty
bėje verda nuolatiniai nera
mumai.

grupės
Perversmas nepavy-

to laiko, kai Congo 
nepriklausoma nuo

KRIKŠČIONYS PRAŠĖ IR 
PROTESTAVO
Prie Lebanono prezidento 

rūmų 700 krikščionių iš ke
liolikos kaimelių dvi valan
das budėjo, prašydami ap- 

Paskutlniu laiku PQ pra- saugos prieš sektantų žudy- 
dėjo skubiai ir intensyviai 
veikti keliomis kryptimis , 
studijuodami už ir prieš pa
silikimą konfederacijoj ir 
pasiruošti Quebec’ o refe
rendumui.

Ateinančių savaičių bėgy
je premjeras Levesque, ma
noma, paskelbs analyzę si
tuacijos, kur, išskyrus porą 
paskutinių metų, daugiau pi
nigų iš šios provincijos Iš-

PQ SKUBA 
REFERENDUMUI

mus, kurie sustiprėjo ypač 
po to, kai buvo nužudytas 
kairiųjų lyderis Kamai Jun- 
blatt.

Kaimelių gyventojai, dau - 
giausia atvykę autobusais , 
protestavo dėl virš 100 
krikščionių nužudymo, kurį 
atliko Junbltat’ o Druze 
bendruomenės nariai, nors 
dalis nužudytųjų netgi prita
rė Junblatt o Progresy -

PARTIJŲ KOALICIJA 
LAIMĖJO
Municipaliniai rinkimai, 

flabar vykdomi Prancūzijoje,, 
rodo, kad socialistų-komu - 
nistų aliancija laimėjo 52%, 
prieš konservatyviuosius ir 
kt.

Kitais metais numatomi 
Prancūzijoje visuotini rinki
mai.

MIRĖ SENIAUSIAS 
PRANCŪZAS

Seniausias Prancūzijos pi
lietis, Jean Taillet, 110 m. 
mirė Senelių Namuose. Jis 
buvo kirpėjas ir sakėsi, kad 
jam teko skusti barzdą Vic
tor Hugo, garsiam prancūzų 
rašytojui, kuris mirė 1885 
metais...

SPORTINĖS VARŽYBOS 

žioje Toronte įvyks Pasaulio 
lietuvių sportinės žaidynės, 
paminint 60 metų nūo Ne
priklausomybės atstatymo ir 
40 metų nuo pirmosios Tau
tinės olimpijados Kaune.

Numatoma, kad Žaidynėf- 
dalyvaus sportininkai , iš 
Australijos,Europos ir Piet į 
Amerikos, kaip ir iš Kana
dos bei JAV. Žaidynių biud- ma siūlyti iki dešimties kū- 
žetas siekia 60 tūkstančių 
dolerių, kuriuos tikimasi su
kelti iš lietuviškosios visuo
menės ir Kanados valdžios 
įstaigų.

Žaidynių ruoša jau vyks - 
ta sparčiai. Sudarytas Or - 
ganizacinis komitetas, pir
mininkaujamas dabartinio 
ŠALFASS-os pirmininko 
Prano Bernecko. Organiza
cinis komitetas yra suskirs
tytas į eilę komisijų atski
riems darbams, o vykdomąjį 
bei koordinacijų darbą at
lieka Organic • Gini o Komite
to prezidiumas, susidedąs 
iš septynių asmenų. Var - 

y žybiniam komitetui vadovau
ti pavesta Andriui Klimui. Į 
Finansinį Komitetą Toronte 
bei Hamiltone pakviesti pa- 
jėgūs asmenys. Finansiniai 
komitetai organizuojami ir 
kitose vietovės'e.

Kadangi Žaidynės vyks be
veik tuo pačiu metu kaip ir 
Dainų Šventė bei PLB Sei - 
mas, sportinių Žaidynių ruo
šėjai artimai bendradarbiau
ja su pastarųjų renginių or - 
ganizatoriais, kad išvengtų 
organizacinių duplikacijų 
bei susikirtimų propgramose 

, Taigi-1978 metų vidurva -
saryje Toronte bus didysis 
lietuvių festivalis, susidedąs 
iš sportinių Žaidynių, Dainų 
Šventės ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo. Nors 
viešumoje nedaug tegirdima 
apie Dainų Šventės rengimą, 
reikia tikėtis, kad jos ruo
šėjai neatsilieka nuo sporti
nių Žaidynių rengėjų entu
ziazmo. a.

kūrinių.
Jury Komisijos parodai 

atrinktųjų kūrinių juoda-bal
ta fotografijos katalogui ir 
spaudai pristatomos Čiur
lionio Galerijai, Ine. 4038 
Archer Ave. , Chicago, Ill. 
60332 
patys 
28 d.

iki gegužės 21 d. , o 
kūriniai- iki gegužės

KLB

certams. Bet jaunos, ,pilnos 
energijos mergaitės tikVd 
ištverti ir nuvežti ten 
esantiems lietuviams gražių 
skambių dainų. Todėl Aido 

"vardu,rėmėjų komitetas, ku
ris rūpinasi visais kelionių 
reikalais, kreipiasi į visą 
lietuvišką visuomenę, prašy
dami padėti įvygdyti šį Aido 
žygį. Tai būtų pirmas mūsų 
jaunimo meninio vieneto di
desnis užsimojimas. Pietų 
Amerikos lietuvi? • kviečia 
ir laukia Aido. Jie žada vis
ką daryti, kad Lietuvos var - 
das su Aido pasirodymais 
nuskambėtų ir vietinių gy
ventojų tarpe. Tam tikslui 
Aidas yra suorganizavęs 
pirmą kartą tokios sudėties 
loteriją. Ją sudaro dvide
šimt aukotų lietuvių meni
ninkų darbai. Visiems meni
ninkams Aidas širdingai dė
koja už paaukotus meno kū - 
rlnius. Todėl Aidas kviečia 
visus, kuriuos aplankys šios 
loterijos knygutė s. neišmes
ti, bet išplatinus grąžinti Al
dui. Ši loterija padės Aldui 
pasiekti Pietų Ameriką. Taip 
pat Aidas kreipiasi į visus 
geros valios lietuvius bei 
organizacijas prisidėti savo

VYR. RINKIMŲ K-JOS 
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad pagal 
KLB Krašto Tarybų rinki
mų talrykles skundai dėl 
kandidatų sąrašo turi bū'.l 
įteikiami raštu Garbės Teis
mui tokiu Išskaičiavimu, kad 
jie pasiektų Garbės Teismo 
pirmininką ar jį pavaduoja’ 
tį asmenį nevėliau kaip po
5 dienų po galutinio kandi auka prie šios kelionės įvyk

dymo. Choras yra aplankęs 
bevelk visas lietuvių kolonl- 
las JAV-se ir Kanadoje. Be 
to, 1974 m. vasarą Aidas su 
dideliu pasisekimu koncer
tavo Europoje ir tuo pačiu 
per Vatikano radiją perdavė 
savo dainas į Lietuvą. Taip 
pat Aldas turėjo garbės dai
nuoti pačiam šv. Tėvui, po
piežiui Pauliui VI. Jo dai - 
navlmo klausėsi tūkstančiai 

• žiūrovų.
Spaudos atsiliepimai apie 

Aldo ir solisto V, Verikaičio 
koncertus visada buvo gra- 

. žūs, pilni geriausių linkėji- 
- mų ir toliau Aidui daina gai

vinti lietuvių širdis. Todėl 
visi, kurie girdėjo Aidą dai
nuojantį scenoje ar plokšte
lėse , kviečiami paremti jo 
kelionę į Pietų Ameriką. Pa
rodykime jaunimui, kad mes 
įvertiname jų darbą, pastan
gas išlaikyti lietuvišką dai
ną svetimoje padangėje. 
Šiandien esame visi pajėgūs 
padėti jaunimui, tik reikia 
gerų norų ir geros valios . 
Nepagailėkime vieno kito do
lerio, bet pasiųskime Aidui . 
Jeigu šiandien, visi girdėję 
Aldą dainuojantį scenoje ar 
plokštelėse, prisidėtų bent 
maža auka, tai choras leng
vai galėtų šią kelionę įvyk
dyti. Aukas prašome siųsti 
šiuo adresu: AIDAS, 121 
Rothsay Ave. .Hamilton, Ont. 
L8M 3G3, Canada.

Visiems už parodytą mei - 
lę dainai ir aukas dainuojan
čiam jaunimui, širdingai dė-

datų sąrašo paskelbimo 
skelbimųlentose ir jokiu at
veju nevėliau kaip 10 dienų 
prieš balsavimo datą( 20 
str.), gi skundai dėl balsa
vimo ar aklamacijos būdu 
užs kai tymo paduodami Gar
bės Teismui per 7 dienas po 
balsavimo (49 str.).

Garbės Teismo pirminln - 
kas yra A, Gražys, 5005 Jean 
Brillant Ave., Montreal, P. 
Q., H3W 1T8, tel: (514)739- 
9328.

Vyr. Rinkimų Komisija

“AIDAS” L PIETŲ AMERIKA
Hamiltono Mergaičių Cho

ras AIDASj vad. solisto 
Vaclovo Verikaičlo, su PLB 
valdybos pritarimu, šią va
sarą ruošiasi vykti į Pietų 
Ameriką. Ten aplankys Ar
gentinos, Uragvajaus, Brazi- 

, Ii jos, Kolumbjos ir Venezu - 
birželio mėn. 4 d. parodai elos lietuvius. Aidas iš- 
sudaryta šios sudėties Jury vyksta š. m. rugpjūčio 4 d. ir 
Komisija: prof. Adomas Var- grįžta rugpjūčio29 d. Ši ke-

SVARBI PARODA
Čiurlionio Galerijos, inc.

koja
AIDAS Rėmėjų Komitetas

Hamiltono mergaičių choras “Aldas" vajaus atidarymo metu Hamilton, Ont. Kalba PLB Valdybos pirm. I ni. B. N ainy s 
Nuotrauka J.Miltenio.

laikraStis laukia
JŪSŲ I

N L Bendrovės Valdyto yra r. .įlapsi
I olkra*tį_ siuntinėti tik ui $ 5.00 p >r- 
muosius po uisisakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojams.
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Už ar prieš
Helsinki ?

Įdomūs prajoval vyksta 
mūsiškių tarpe kalbant, ra
šant ar diskutuojant, taip 
vadinamų, Helsinkio situaci
jų adresu. Šiuo atžvilgiu tau
tiečių nuomonės yra suski
lusios, pasidalinusios maž
daug pusiau. Atrodo, telie
ka tik dvi pusės :už ar prieš. 
Buvo tam tikra dalis lyg ir 
abejojančių, neturinčių stip
rios nuomonės šia tema, ta
čiau toji grupė beveik tirps
ta, prisijungiant prie pozi
tyviai ar negatyviai nusista
čiusių.

Spaudoje turime eilę gal
vojančių asmenų, kurie sa
vais būdais ir argumentais 
Įrodinėja savosios galvose
nos pagrindinius motyvus, 
naudodamiesi mažiau ar 
daugiau viešosios opinijos 
nusistatymu. Bloga nebent 
tai, kad mūsuose, papras
tai, lyg ir vyrautų kraštuti
nės nuotaikos. Tai yra ir tie, 
kurie vertina ir tie, kurie 
neigia Helsinkio susitari
mų tikrąją ar tariamą ver
tę, lyg ir nenorėtų pripažin
ti oponuojamos pusės iške
liamas pozityvias ar negaty
vias detales. Atrodo, teno
rima tikėti tik savąja tiesa, 
visą tematuojant tik savais 
svarsčiais, gal net neno
rint ar nesistengiant gilin
tis į opozicinės nuomonės 
iškeliamus ar remiamus 
faktus.

Tiesiog apgailėtina, kad 
vis dar pasitaiko drąstiškų 
poelgių, siekiančių suniekin
ti, sumenkinti oponento nuo
monę / tuo jau itin pigiu ir 
šiuo metu sunkiai be pati - 
kimu teigimu, kaip "išdavi
mas, pasitarnavimas prie
šui ". Kitu kart, tiesiai tai 
nesakoma, bet sugestijonuo- 
ma ryškiomis užuominomis. 
TU o būdu vieniems Helsin
kis skamba beveik tikru iš
ganymu, o kitiems papras
čiausia, nieko neverta pasi
rašyto pergamento skiaute. 
Šitos visos diskusijos būtų 
itin vertingos ir laukiamos 
(net ir Įdomios), jei jos lik
tų kultūringu pokalbiu, pa
liekant nuošalyje asmeniš
kumus ir aiškius šališkumus. 
Tačiau tradicinis visų emi
grantinių visuomenių men
talitetas, deja, neaplenkia 
ir lietuviškosios išeivijos, 
gal net ir elitinių sluogsnlų. 
Iš čia ir išplaukia viešumo
je pastebima pagieža, panie
ka kitaip galvojančiam, iro
nija ir sarkazmas su tavim 
nesutinkančiam.

Sūnus studentas kartais iš 
universiteto aulų atneša vel
tui dalinamą marksistlnę- 
leninistinę ir nacinę-fašis- 
tinę įvairią literatūrą. Tikė
site ar ne, bet, bent pavir
šiuje , tų dviejų, ypač skir- 
2 p si.

tingų politinių dogmti propa
gandiniai žodžiai, yra itin 
panašūs ir kai kurios min
tys yra bendros. Pirmoje 
eilėje išsiskiria panieka, 
gili neapykanta kito nuomo
nei ir jų pačių gilus tikėji
mas tik sava tiesa, jau iš
kart atmetant be jokių išim
čių priešingą pasaulėžiūrą 
ir skirtingą nuomonę. Kodėl 
mūsiškiai, kraštutiniai nu
sistatę sluogsnial, šiaip vi
sai svetimi minėtoms 
dviems ideologijoms, semia 
sau "apšvietą" iš anų elge
sio, jokiu būdu nesupranta
ma. Tuo būdu ir Helsinkio 
susitarimų aiškinimas mūsų 
spaudoje nėra nei pilnas, nei 
pagaliau, rimtas. Net ir 
sensacijas mėgstančioj 
amerikinėj spaudoj, įvairių 
kolumnistų žvilgsniai ir 
nuomonės minimu klausimu 
yra gilūs, visapusiški, do
kumentuotais faktais grin
džiami, vengiant pigių prie
laidų ar skambių frazių 
ekvilibristikos.

Ar mums patinka ar ne, 
bet Helsinkinis dekretas tu
ri savo svorį ir,vietą tarp
tautinėje bendruomenėje. 
Tam tikrą reikšmę beveik 
kasdien liudija ir disidentų 
sąjūdžio kai kurie veiksmai 
rytinėje orbitoje. Autorite
tiniai režimai Europoje vis 
dažniau pastatomi beveik 
nemalonion padėtin prieš 
pasaulinę viešąją opiniją, 
kaip tik remiantis kai ku
riais Helsinkio sutarčių pa
ragrafais. Tenykščiai reži
mai kol kas užėmę defensy- 
vlą poziciją, vis nepajėg
dami visiškai užgniaužti, 
tegul ir silpną, bet ryškė
jančių disidentinę, iki šiol 
tik žmogaus laisve besirū
pinančia opozicija. Koks bus 
sekantis žingsnis ?

Al. Glmantas

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

SPAUDOS LAISVE, 
BET KAM...?
1976 m. lapkričio 4 d. "T. 

Ž. " 45- 1: 96 nr. S. Šetkus, 
kibdamas prie S. Varankos, 
užkliuvo ir už manęs, saky
damas, kad aš matuojąs pat
riotizmą pagal tai, kiek kas 
lenkų nekenčia ir primena 
mano pranešimą vilniečių 
suvažiavime Chicagoj, tačiau, 
nenurodo hė vieno fakto, ką 
blogo pasakiau. Žinoma, jis 
nurodyt ir negali, nes mini
mas mano pranešimas spau
doj nebuvo skelbtas ir 
tame suvažiavime Šetkus 
ne daly vavo-tad mano 
pranešimo negalėjo girdėti .

LAIŠKAS IŠ AMERIKOS
Atsimenu, dar prieš Pir

mąjį Pasaulinį Karą.o jau ir 
po karo, būdavo labai smagu 
gauti laišką iš Amerikos, 
nes jame dažnai galėdavai 
rasti žalią doleriuką, tada 
turėjusį didelę vertę.Ne taip 
jau labai smagu gauti laiš
kus iš Amerikos šiuo laiku , 
nes dažnai galima rasti ir 
labai nemalonių dalykų. O 
štai keletas tokių:

1. Kaip Chicagos "pa
žangieji remia " Bražinskus.

Kai visi patriotiškai nusi
teikusieji lietuviai stengiasi 
padėti Bražinskams, kad 
jiems būtų leista pasilikti 
Amerikoje, Amerikos "pa
žangiųjų" Lietuvių Literatū
ros Draugija išėjo priešinga 
kryptimi. Kaip Chicagos lie
tuvių " liaudies laikraštis 
Vilnis" Š.m. vasario 2 d. 
pranešė,tos draugijos cent
ro komitetas pradėjo užsii - 
minėti ne visai literatūrinė
mis temomis. Būtent to ko
miteto "troika" - pirminin - 
kas K. Petrick, sekretorius 
E. Mizara ir’iždininkas P. 
Venta pasiuntė US Imigraci
jos ir Natūralizacijos Įstai
gai Washingtone raštą, ku
riame prašoma " 3000 Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
narių ir jų šeimų" vardu ne
duoti leidimo Bražinskams 
pasilikti Amerikoje, nes šie 
du "hijacker", iai.tėvas ir 
sūnus esą žmogžudžiai ir į 
šį kraštą atvyko nelegaliai , 
iš Venezuelos. Kaip tokie, 
jie nelaikytini jokiais politi
niais pabėgėliais ir, pagal 
tarptautinius susitarimus (ar 
tokių yra ?A. B.), grąžinti į 
jų kilmės kraštus. Čia pat 
duodama telegramos pavyz
dys ir raginami tos draugi
jos nariai siųsti telegramas 
aukščiau duotu adresu, pro
testuojant, kad nebūtų duota 
asylio teisės tiems "hijack
ers and murderers". Tai 
matot, kur politinis aklumas 
nuveda, kad lietuvis lietuviui 
ir didžiausioje bėdoje ragi - 
namas nepadėti.

2. Labai daug nešvankių
dūmų sukėlė praeitų metų pa
baigoje Chlcagoje įvykusios 
demonstracijos dėl filmų ro-
dymo Jaunimo Centre. Kaip 
likimo pajuokai, prie de
monstrantų buvo prisidėję ir 
"naciai". Argi ir tokių esa
ma mūsų tarpe, nustebę pa
siteiravome. Ar neužtenka 
jau to, kad daugelį iš mūsų 
naujųjų ateivių sovietai ir 
žydai skundžia, esant "nacių 
bendradarbiais ir karo nusi
kaltėliais", o dabar ir mes 
patys prie šio jovalo prisi
dedame ? Matė me ir i nuot
raukų laikraščiuose, kur prie 
demonstrantų prisidėję ir 
keli asmenys, nešini plaka
tais su svastikomis(tarp jų 

Skelbia tik savo neapykantą 
prieš čia esančius Vilniaus 
krašto lietuvius, kurią pra
dėjo skelbti prieš keiioli - 
ka metų, kuomet Vilniaus 
krašto lietuviai buvo pasi
reiškę gyva veikla.

Tik neveltui jį lenkų egzi- 
linė vyriausybė Londone ap
dovanojo aukso me daliumi 
(T.Ž. 41-1392 nr. ,1976. X. 7.) 
ir tai toji pati vyriau
sybė, kuri ir dabar 
tebesilaiko 1939 m.sie
nų su neatlaidžlu rei
kalavimu Vilniaus ir 
Lvovo kraštu. Kada 
gi lenkas lietuvį už 
lietuvišką veiklą ap
dovanoja medaliais ?

Jau keli metai kai S. Šet
kus pradėjo viešai lenkus 
liaupsinti. Esą jie jau pasi
keitę Ir apgailestauja savo 
padarytas klaidas ir Lietu
vai žaizdas, tai ir lietuviai 
privalo lenkus mylėti. Klek 
jo žodžiuose apie lenkų pa
sikeitimą yra tiesos, pasako 
T. Ž. 34-35 (1385- 86 nr.) , 
1976. VIII.26 d. vedamasis. 
Retkarčiais iš pareigos da
rau viešas pranešimus žo
džiu ir spaudoj^ir visuomet 
stengiuos nurodyti savo tei - 
girnų šaltinius. Nesu neklys
tantis ir kiekvienam būsiu 
dėkingas už klaidos nuro - 
dymą , tik ne už provokacinį 
kiršinimus vieno prieš kitą,

ir NL nr. 1-2).Reiškia, tikrai, 
mūsų tarpe tokių silp
napročių esama. . .

Šiomis dienomis Į mūsų 
rankas pateko Chlcagoje iš
leistas neva tai pamfletas, 
neva tai laikraštėlis "Gele
žinis Vilkas", papuoštas is
toriniu Geležiniu Vilku ir.... 
svastika. To pamfleto skai
tytojai raginami ginti Lietu
vą ir kovoti prieš komunis
tus, žydus,juodukus besiver
žiančius į Marquette Parką, 
po.. . svastikos vėliava. O 
kad dalykas būtų dar riebes
nis- dedama ir tūlo Frank 
Collin nuotraukos, kuriose 
jis matomas nacių unifor
moje ir raginama lietuvius 
už jį balsuoti, kai jis kandi
datavo į kokio ten distrikto 
atstovo postą. Pats Collins 
sakosi radęs, kad lie tuviai ir 
kiti pabaltiečiai esą "tik
riausi ar i jų "palikuonys, to
dėl patys tinkamiausi jo ko
voje talkininkai. Yra žino
ma, kad prie to Collins 
esą prisidėję ir keli lietu
viai, politiniai nesubrebdė- 
liai arba visai naivūs asme
nys. Apsaugok Viešpatie, nuo 
tokių talkininkų! Lietu - 
vlams jų kovoje ne - 
pakeliui nė po vėlia
va su kūju ir piautu- 
vu.tuo labiau nepake
liui su svastika. Lie
tuviai nukentėjo(lr dabar te- 
bekenčia) nuo jų abiejų. Tai
gi, kai Jaunimo Centre buvo 
demonstruojami šie filmai , 
atsirado piketlninkų prieš jų 
rodymą. Dabar, kaip prane
ša "Vilnis", Chlcagoje net 
dviejuose kinuose rodomi 
filmai, gaminti okup. Lietu
voje ir, esą "gausiai lanko - 
mi". Vienas jų, vaizduojąs 

, pokatinį Lietuvos gyvenimą, 
tai jų tikrai propagandinis 
filmas. Tačiau, ar atsi
randa tokių, kas tuos fil -- 
mus piketuotų? Ar prie Jau
nimo Centro suorganizuotas 
piketavimas nebuvo komu
nistų inspiruotas, kad sus
kaldžius lietuvių vieningą 
veiklą?

3. Montreallo"pažanglejf'
remia spaudą.. .Kaip Brook
lyn© "pažangiųjų" savaitraš
tis "Laisvė" š.m. vasario 11
d. pranešė, Montrealyje ne - 
seniai įvykusi "Lietuvių Li
teratūros Draugijos" sueiga
nutarusi visais būdais remti 
spaudą. "Laisvės" rėmimui 
praeitais metais draugija 
paskyrusi 840 dolerių. O 
kad būtų dar "patrlotiškiau',' 
kažkokiam ten L, Kisieliui 
pasiūlius,buvę su "kepure" 
parinkta aukų ir kažinko- 
kiam ten prancūzų kalba 
laikraščiui. Nemanykite ,
kad tai buvo La Presse ar 
Le Devoir, kuriam sumetė 
tups 47 dolerius,bet tai pa
rama kažkokiam prancūzų

Kalifornijos kongresmanas Robert Dornan, dalyvaujant kongreso 
sekretorei Pamelai Wells, kalbasi su P.ir A. Bražinskais.

" pažangiam " laikraščiui , 
kurio net pavadinimo neduo
ta. Ar ten susirinkusių "li
teratūros mylėtojų" tarpe 
neatsirado tokio, kas pasiū
lytų parinkti aukų NL, vieti- 
lietuviškam laikraščiui ?

4. Šiomis dienomis Į A- 
meriką " paviešėti "atvyko 
iš Vienos, Austrijoje, "žino
mas nacių medžiotojas ".žy
das Šimon Wiesenthal, ir 
tuč tuojau turėjo su kores
pondentais pasikalbėjimą . 
Svarbiausia jo pasikalbėji
mo tema buvo, kad jo sekliai 
Amerikoje esą jau suregis
travę net per šimtą Įvairių 
organizacljėllų ir grupelių , 
kurių tikslas esąs skleisti 
" nacių propagandą" ir lite
ratūrą ir verbuoti naujus
narius " neapykantos kovai 
su žydais". Tokie veikimo 
būdai Vakarų Europoje esą 
uždrausti,tačiau to negalima, 
esą, padaryti laisvoje Ame - 
rikoje, kur kiekvieno piliečio 
yra garantuota žodžio ir iš
sireiškimo laisvė. Tačiau, 
jis patarė, kad čia galėtų pa
dėti ir kaimynai bei bend
ruomenės: jei žino, kad koks 
asmuo yra naciųslmpatikas , 
tai turėtų griebtis... legalių 
priemonių tokį asmenį iš 
bendruomenės aplinkos pa
šalinant. .. jį piketuoti ir 
pranešti ten, kur reikia,atsi
eit, skųsti. Reikia manyti , 
kad jis čia atvyko su tikslu 
"ieškoti ir rasti" naujų aukų 
nes., esą, jis žinąs, kad daug 
H Karo nusikaltėlių ir nacių 
simpatikų, čia gyvenančių, 
norėtų savo gyvenimo pabai
gą čia ramiai praleisti, bet 
jis esąs nusistatęs juos pat
raukti tleson už tai, ką jie 
padarę praeityje...

A. Beržinis

• 

kaip šiuo atveju. St. Varanka 
šviesus ir apdairus, o J. Di
lys jau kraštutinis. Skaitos, 
darykit savo tarpe "valy
mus".

Šio laiško vienas laik
raštis neatspausdino, nors 
liečiami organizaciniai rei
kalai.

Ta proga noriu priminti 
visai lietuviškai spaudai, y- 
pač tai,kuri mėgsta pasigir
ti, jog mes turime laisvą 
spaudą. Oficialiai spaudos į 
cenzūra kaip ir neegzistuoja 
bet neoficialiai yra redakto
rių, ar prie jų esamos gru
pelės cenzūra, kuri kartais 
būna gana žiauri.

Dėl to vienas australietis? 
nuslskųsdamas, iškelia labai 
liūdnas pasekmes. Visai par 
našūs reiškiniai vyksta ir 
pas mus.( ' Mūsų Pastogė " 
nr. 43-1453,1976. XI. 1 d. : K. 
Prašmutas - Ar tai demokra
tiška ? ):

Blogybei triumfuoti reika
linga ir būtina taikingam ir 
ramiai dirbančiam žmogui 
tikėti ir nereaguoti į daro
mas skriaudas pačiam as
meniškai ar tautai, kur dau
giausiai kalbama apie laisvą 
pasisakymą ir savotišką 
laisvės supratimą. Ten 
laisvės žodis yra tiek vertas,

kiek jis tarnauja valdan
čioms grupėms ir jų biuro
kratijai primetant jų galvo
jimus ir valią. Dieve, gink , 
jei individualiai galvojąs at
siranda ir be baimės pareiš
kia savo nuomonę , tai jam 
tuč tuo jaus tariamos laisvės 
vardu bus neleista nei susi
rinkimuose, nei spaudoje iš
reikšti kad ir švenčiausios 
teisybės. Tam pavyzdžių to
li nereikia ieškoti- mes jų 
apsčiai turime ir lietuviu - 
koje visuomenėje. O dar 
blogiau, jei toks individas 
nėra tituluotas.

Nors mes ir ilgokai gy
vename demokratiškuose 
kraštuose, bet nepajėgiame 
suprasti demokratiškumo 
laisvės ir svarbos. Kodėl 
mes bijome susirinkimuose
ar spaudoje išklausyti ar to
leruoti skirtingos nuomo
nės? Nuomonių įvairumas ir 
galvosenos skirtingumas 
naudingas net ir didžiausiam 
žinovui.

Kas gi atsitiks, jei lietuvis 
lietuviui nei žodžiu, nei 
raštu neleis pasakytiša- 
vo skirtingos nuomonės ? 
Mūsų spauda bus tuščia? 
be lietuviškos dvasioė9, 
bendruomeniniai susirinki2- 
mai bus tušti, vlėri tik pir
mininkaujantis kalbės tuš
čioms sienoms. Ir kokia iš 
to nauda ? Aišku, mūsų prie
šai trins iš džiaugsmo ran
kas. kad mes išnykome, kaip 
senieji rusų emigrantai* 
Taigi, pagalvokime, ar verta 
efti tuo keliu, kurio tautos 
priešas labiausiai ir nori.

Gan dažnai lietuvių spau
doje skaitome nusiskundimų 
o kartais net SOS šauksmą: 
gelbėkit, mes prie mirties, 
išsigelbėjus iš javojaus,ieš
koma to nepasisekimo kalti
ninkai ir žinoma tik kitur , 
nematant savo kaltės ma
žiausio krisleliu Ir kaip 
priimta, daugiausia tenka a- 
nos pasės raudonajam oku - 
pantui. Ten yra kraštutinu
mas, kontrolė, prievartavi
mas ir 1.1. , o ką mes lais - 
vėje darome viskas tikg" - 
tina ir nevalia niekam a- 
pie tai žinoti. Nesvarbu, kad 
mes tą pačią priešo taktiką 
panaudojam Įeitos pusės 
kraštutinumų reikalams. 
Koks gi yra .skirtumas nuo 
oficialiosios cenzūros ir 
kraštutinės neoficialiosios 
redaktorinės cenzūros ?Ne- 
klys damas galiuEtsakyti :jo - 
klos, Kaip viena, taip ir ki
ta bruka savo kraštutines 1- 
deologijas, kurios dažniau
siai yra internacionalinės ir 
veda prie mūsų tautos išsi
gimimo. Tą praeitis parodė 
ir rodo dabartinė eiga. Taip 
eidami, slenkame ne prie 
aukščiausio tikslo- kraštui 
laisvės, o vis arčiau ir grei
čiau prie to,ko mūsų priešai 
geidžia: kad ' lietuviai patys 
save susinaikintų. Ir taip į - 
vyks, jei lietuvis lietuviui 
esamą veldmainybę nepaliks 
praeities nugyvenimams.

Nors ir kartu tai girdėti , 
bet teisybės paslėpti negali" 
ma- Juozas Dilys
St. Catharines, Ont.
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PO SOVIETINIU LEDKALNIU 
VERŽIASI SROVELES

APIE MŪSŲ MUZIKUS IR 
VOKALISTUS

(Vasario 16-sios — pošventinėms nuotaikoms) 
Jonas Buteika

(Tąsa iš praeito numerio)-
"Plačiojoje tėvynėje" tas 

absoliučiai uždrausta. Ten 
net eilinio partijos nario 
kritikuoti nevalia. . . Tas nė
ra leistu ir Lenkijoje, bet 
lenkai yra nenuoramos ir 
mėgsta riziką. Mažesni val
džios pareigūnai yra ne visi 
partiečiai ir jei ką ir su
pranta , tai žiūri "per pirš
tus ", o mažieji partiečiai 
nelabai ir susigaudo. Rumu
nijoje, kur, kaip žinia, ilgą 
laiką labai sėkmingai buvo 
vaidinamas Gogolio "Revi
zorius", aišku, "sumoder
nintas", ilgainiui partiečiai 
nesuuodė esmės o kai su
prato kame reikalas reži- 
soriul teko skubiai Rumuni
ją apleisti.

Ir lietuviai sugeba apsi - 
lenkti su doktrina įsaka K bei 
nuostatais, kurių tesilaiko 
kaip aklasis tvoros. Paste
bima, kaip Vilniuje, Kaune 
ir kituose Lietuvos miestuo
se t viena, kita kavinė ar 
restoranas, ar’ viešbutis 
yra įrengti ar dekoruoti lie
tuvių tautiniu stiliumi ir or
namentais. Taip pat nors su 
dideliu vargu ir nemalonių 
grėsme bandoma restauruo
ti istoriniai tautos pamink
lai. Juk visą tai be rizikos, 
ryžto ir drąsos įvykdyti ne
įmanoma. Tam reikalinga 
dar ir tam tikra "diplomati
jos" dozė.

Visose satelitinėse ir. oku
puotose valstybėse bei pa
čioje "Matuška Rasijoje" iš
eina "Samizdatas", "Bažny
čios Kronika", "Valečny Žy- 
vot", leidžiami įvairūs at
siminimai ir t. t. Turistų 
antplūdis iš Vakarų kraštų 
taip pat daug padeda Vakaru 
kultūros ir politikos įtakos 
plėtrai. Balansuojant visų, 
po antrojo pasaulinio karo 
bolševikų"išlaisvintų" kraš
tų žmonių gyvenimą ir jų 
santykius su savo "išlais

U.JuNgėuJas, teotlrs 'Raila 
cŪyaA ckfhagafcu, 

t lietuviu, santykius su rusais
(Kadangi “S&ja* Sumaląs nepasiekia rnusų visų skaitytojų, esant 
įdomiam minčių pasikeitimui, perspausdiname is 1976 m. nr.2 N LJ

1975 metais SĖJOJE (Nr.4) paskelbus mūsų bendradarbio 
Bronio Railos straipsnį "Problemos ir nuovargis", kur buvo pa
teikta šiek tiek teigiamų ir kartu kritiškų minčių apie Metmenų 
žurnale įdėtą V. Jungėno rašinį, tarp kitko, iškėlusį reikalą per
žiūrėti ir dabartiniam laikmečiui bei ateičiai realiai nustatyti 
lietuviškų pažiūrų kryptį į eventualius santykius su rusais ir len
kais, - vėliau išsivystė laiškinis "dialogas" tarp abiejų autorių.

V. Jungėnas yra slapyvauBs asmens, dar neseniai išvykusio 
į Vakarus iš sovietinės Lietuva □ , ten augusio, išsimokslinusio ir 
tiesiogiai pažinusio Lietuvos bei visos Sovietų Sąjungos gyvenimą. 
Autorius mielai sutiko leisti paskelbti Sėjoje jo Broniui Railai 
rašyto laiško ištraukas. Iš tikrųjų buvo du laiškai tais klausi
mais: pirmasis pasisakąs dėl B. R. kritiškų pastabų Sėjoje ir 
antrasis, kur Jungėnas vėl komentavo jo susirašinėjimo su B.R. 
pastabas.

SĖJA mano, kad tos problemos yra svarbios ir dėl jų ne
turėtų būti mūsų nuovargio. Jos gali atrodyti (ir yra) dar kontro
versiškos, drąsios, nušviečiamos iš kito ar neįprasto "kampo", 
bet aktualios ir rimtai svarstytinos. Tam tikslui ir pratęsiame 
šias diskusijas, čia duodami vietos dviejų V. Jungėno laiškų au
torizuotom ištraukom ir trečioje dalyje papildomam Br. Railos 
komentarui.

SĖJOS red.

dėl to, mano nuomone, ir reikalinga suintensyvinti dialogą ir su rusais, ir 
su lenkais - kaip tik dėl to būtina pradėti derinti ateities nącionalinės koeg
zistencijos problemas neatidėliotinai. Reikia savuoju balsu - balsu, išgirstu 
ir tarptautiniu mastu - pripratinti visus, kuriuos tatai liečia, kad mūsų ne
priklausoma egzistencija yra nediskutuotina ir kad šia prasme išlygų negali 
būti, jei mes tai tvirtinsime vien tik savu varpe, padėtis gali virsti tikrai 
pavojinga. Bet jei tą tezę pripažins visi, kaip išeities tašką, derėtis toliau 
dėl sąlygų bus lengviau.

Aš nesutinku, kad rusiškas (ne tarybinis, o rusiškas) imperializmas 
būtų nekintamas dydis. Kuo jis principiniai skiriasi nuo kitų nacionalinių 
imperializmų, pripažinusių, kad kolonijinės imperijos išlaikymas yra pra
gaištingas jų pačių nacionalinių interesų požiūriu ? Aš nežinau, kokia, de
mokratinė ar kitokia, santvarka bus potarybinėje Rusijoje, bet galvoju, kad 
ta santvarka bus kooperatyvi Vakarų pasaulio atžvilgiu. Aš taip pat esu įsi
tikinęs, kad šioje situacijoje Lietuva turės būti Rusijai sąjungine valstybe ir 
negalės nesiskaityti su gyvybiniais Rusijos ekonominiais bei komunikaciniais 
interesais. Kooperatiniai santykiai su Rusija turėtų būti mūsų suvąreniteto 
patikimumo pagrindu, o mūsų bendradarbiavimas su Vakarais vystytųsi rit
miškai kartu su tuo, kas bus tuo atžvilgiu daroma Rusijoje (o aš esu įsiti
kinęs, kad bus daroma viskas, kas įmanoma, ir sparči is tempais). Taip 
pat esu įsitikinęs, kad potarybinė Rusija bus grindžiama ne globaliniai ideo
loginiais, o nacionaliniai racionaliais pagrindais, kas žymiai palengvins mū
sų koegzistenciją.. Žodžiu, aš prieš tai, kad praeitis būtų absoliutizuojama, 
o tam tikros tautos politinė orientacija kaimynų atžvilgiu - laikoma tartum 
kažkokiu mistiniu pradu, savitu tos tautos charakteriui.

Su kuo aš visiškai negaliu sutikti, tai su Jūsiį bandymu pavaizduoti 
bolševikinę sistemą, kaip tiktai aukštesnį tradicinės caristinės Rusijos poli-

1. "KAD BUSIMOJI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ NEATSIDURTU 
DAR DIDESNIAME PAVOJUJE" ...

• i
... t)ėl Jūsų kritiškų pastabų. Aš sutinku, kad negalima prarasti lie

tuviško budrumo dėl mūsų santykių su rusų ir lenkų tautomis. Bet kaip tik

Atėjo laikas telkti geriausias lietuvių išeivijos intelektualines ir politi
nes jėgas, rinkti reikalingus duomenis tiek čia išeivijoje, tiek dabartinėje 
Lietuvoje, paruošti rimtą Lietuvos laisvinimo programą, ją svarstyti pagrin
diniuose lietuvių išeivijos veiksniuose, spaudoje bei visuomenėje, patvirtinti, 
skelbti visienąs laisvės savo tautai siekiantiems tautiečiams ir tuoj pradėti 
vykdyti. (
1977.111.23

vintojais", teigiama. kad, 
besiderindami su nežmoniš
ku bolševikiniu režimu, tų 
šalių gyventojai yra labai 
pasikeitę: užsidarę savyje, 
baikštūs, atsargūs, nepasi- 
tikį ir išmokę laikyti liežuvį 
už dantų. . . Dar prie keturių 
akių, su geru savo senu pa
žįstamu, žodį kitą gali "su
mesti", bet jei kas įsijungs 
trečias, pokalbis nutrūksta. 
Mat, nežinoma kas jis, gal 
saugumo užverbuotas seklys. 
Retkarčiais paaiškėja, kai 
per klaidą susiduria saugu
me nuėję su raportais. Be
veik kiekvienas šoferis, pir
tininkas, kiemsargis, kir
pėjas yra saugumo agentas. 
Viešbučiuose, restoranuose, 
klubuose, aut obus u o s e ir 
taksi mašinose dažniausiai 
yra įmontuoti mikrofonai. 
Taigi visur reikalingas ypa
tingas budrumas ir santūru
mas bei atsargumas. Ne
klausinėti jokių pavardžių 
vardų, net pseudonimų, gy
venviečių ir po.... , nes jei 
niekam kitam nepakenksi 
tai pa, ■’ gali būti palaikytas 
šnipu. Mums, iš laisvės 
krašto nuvykstantiems, visą 
tai atrodo labai keista. Vie
nok, ten, nors ir labai sau
godamiesi, kur tik ir kada 
tik galima, žmonės reiškia 
savo nepasitenkinimą ne tik 
laisvės, bet ir visko stoka 
(įvairių gyvenimo buitinių 
reikmenų ir 1.1.). "Srove
lės" plaukiančios milžiniško 
sovietinio "ledkalnio" šlai
tais, už jo ribų vis plinta ir 
jokiu būdu to "ledkalnio" 
nestiprina, o nuolatos, pa
sak patarlę "lašas po lašo" 
tą milžiną "ledkalnį" tirpdo, 
"tašo", taigi alina, naikina.

Neveltui sovietai taip ne
noriai savo piliečius išlei
džia į užsienį. Jau turime 
ne vieną pavyzdį, kaip kai 
kurie menkai susipratę mū
sų tautiečiai, n žiningų

“NESULAIKYSI UPĖS BĖGIMO...’

propagandininkų suklaidinti, 
iškeikę kapitalistinę sant
varką Kanadoje, Amerikoje 
ar Pietų Amerikoje, gra
žiausių vilčių kupini, išsi
dangino į sovietinį darbinin
kų "rojų", kur esą patys 
darbininkai savo reikalus 
tvarko ir kur jiems gyveni
mas yra labai geras. Pagy
venę tame "rojuje" po kelius 
mėnesius ir negalėdami nie
kur nei teisybės, nei paguo
dos rasti, pradėjo rūpintis 
sugrįžimu į tą iškeiktąjį ka
pitalistinį pragarą, kur dar
bo žmogui duonos ir? reika
lui esant.( socialinės pagalbos 
netrūksta. Tik, deja, iš rau
donijo "rojaus" ne taip jau 
lengva ištrukti. Vos tik ke
liems laimingiesiems su 
"iškeiktųjų” kraštų gyvento
jų ir valdžios pagalba po ke
lių metų vargo pavyko iš
trūkti ir sugrįžti. Ir ką gi ? 
Vargšai, paikieji, suvedžio
tieji žmonės, praradę visą 
turėtąjį turtelį, o kai kurie 
ir sveikatą, pasiekę Ameri
kos Krantus ir sugrįžę į 
buvusias savo gyvenvietes, 
knitipščia parpuolę ašaroda
mi ir melsdamiesi, bučiavo 
žemę ir dėkojo Visagaliui už 
leidimą ištrūkti iš bolševi
kinio "rojaus" ir sugrįžti į 
laisvąjį pasaulį.

Ar tokių "vaikų palaidū
nų" nuoširdžios atgailoj 
ir karštomis ašaromis lais
toma žemė tariamo "led
kalnio" netirpdo ? Ar nekal
tos išprovokuotų paprastų 
žmonelių, ašaros neįsilieja 
į tas kalno apačios šaltinėlių. > 
sroveles, kurios,rtbe palio
vos srovendamos palengva 
tirpdo ledkalnį.. .

Laikas daro savo. Žlugs 
raudonoji, kruvinoj’ vie - 
nintelė pasaulyje kol .ūjinė 
bolševikinė imperija.

"Nebeužtvenksi upės bė
gimo, norint ji eitų sau pa 
pamažu".. .

Pranys Alšėnas
Lietuviškosios muzikos 

bei dainos menas bei tų sri
čių menininkai išeivijoje yra 
džiuginantys ir leidžia jais 
gėrėtis. Muzikinis lietuviš
kas gyvenimas svetur yra 
gajus, ekspansyvus ir itin 
kūrybingas. Ypatingai Šiau
rės Amerikos kontinente - 
JAV ir Kanadoje. Drąsiai 
galima teigti, kad čia nieka
da dar nebuvo taip stipriai 
pasireiškusi lietuviškosios 
muzikos ir dainos reprezen
tacija kaip dabartiniu metu 
Niekada lietuviškoji giesmė 
ir daina čia neskambėjo taip 
meniškai ir galingai lietu
viškose bažnyčiose, salių 
scenose, pagaliau, ir mil
žiniško mąsto pasirodymuo
se - dainų šventėse. JAV ir 
Kanadoje lietuviškos parapi
jos neturėjo tokių gabių, pla
čiai žinomų ir toje srityje 
gerai išlavintų vargoninkų- 
chorvedžių, kaip dabar. Taip 
lygiai niekad mūsiškės salių 
scenos šiame kontinente ne
buvo reprezentuojamos taip 
puikiai paruoštų chorų pro
gramomis arba paskirų vo
kalinių jėgų pasirodymais. 
Nesinaudojant jokia tos sri
ties statistika, kurios po 
ranka nėra, užtenka tik pa
minėti keletą šit okių lietu
viškos muzikos reprezen

Muzikai ir kompozitoriai Bronius B u d r i ūn as .dešinėje Vladas 
Jokubenas (miręs).

tikos išsivystymo laipsnį. Girdi, ji iš esmės ta pati, tik "perviršijo caris
tinės sistemos imperialistinius, šovinistinius tautų nutautinimo, surusinimo, 
jų ekonominio išnaudojimo užmojus..." Čia ir yra visa bėda, kad bolševikų 
valdžia nėra tradicinė. Ji toleruoja tik tokias tautas bei individus, kurie su
tiko paaukoti savo sielą svetimai, jėga prikergtai idėjai, ant kurios vis dar 
parazituoja bolševikinis elitas, vykdąs absoliučios valdžios funkcijas. Jos 
tikslas - sunaikinti visų tautų identitetą, tradicijas ir jų gyvą sielą pakeisti 
universalių ideokratinių reakcijų kompleksu.

Tai tik atsitiktinumas, kad, būdami kultūriniu atžvilgiu rusais, bolševi
kai pirmų pirmiausia preparavo rusų kalbą bei kultūrą tiems tikslams at
siekti. Jų pirmoji auka ir buvo rusų tauta, kuri "suvampyrizuotu" pavidalu 
tapo pagrindiniu politiniu, kariniu bei kultūriniu šios globalinės politikos 
įrankiu. Rusifikacijos - tai tik ta forma, kurią priėmė dėl konkrečių istori
nių aplinkybių globalinė viso pasaulio tautų susovietinimo politika, jų univer- 
salizacijos linija bolševikiniam elitui priimtinais pagrindais. ■ Tarp kitko, ki
tų tautų (už TSRS ribų) sovietizacijai atsiekti bolševikai naudojasi visu savo 
"kultūros" "aukso fondu" - rusišku ir nerusišku. Baltušis ir Marcinkevičius, 
Vienuolis (■" Puodžiūnkiemis") ir Tilvytis, Gudaitis-Guzevičius ir Antanas 
Venclova ne mažiau už Šolochovą ir Fediną, Babajevskį ir Bubionovą naudo
jami tos globalinės sovietizacijos tikslams. Tas pat būtų pasakytina ir atitin
kamais gruziniškais, latviškais, estiškais, armėniškais, turkmeniškais ir net 
jakutiškais vardais. Tuo "aukso fondu" jie naudojasi <r savo šalies viduje, 
vadinamų "kultūrinių mainų" forma ir kitais būdais. (B.d.).

tantų, bevargoninkauįančių 
ir bevedančių lietuviškuo
sius chorus JAV ' Kanado
je, kaip Br. Budri:‘Jias, J. 
Kačinskas , VI. Baltrušaitis , 
nesenai miręs VI. Jakubė- 
nas, A. Kač ana us ka s, St. 
Gailevlčlus,. V. Verikaitis. 
Iš jaunesniųjų yra J. Govėda, 
E. Krikščiūnas ir daugelis 
kitų. O klek turima čia vo
kalistų, vyrų ir moterų buv. 
mūsiškių Kauno ir Vilniaus 
operų.solistų, pridedant prie 
jų ir tuos, čia išaugusius ir 
išsilavinusius, jau susidaro 
itin gražus skaičius mūsiš
kės muzikos ir dainos am
basadorių svetur. O mūsų 
niekad ir niekieno nepamai
nomi dainos ir tautinių šo
kių reprezentantai ansamb
liai ir reprezentaciniai cho
rą.. : Čiurlionio su A. Mi- 
kulskiu priešakyje ir Daina
vos su St. Sodeika (jau mi
rusiu). Arba torontiškis 
choras Varpas, pirmiau S. 
Gailevičiaus . o dabar J. Go- 
vėdos vadovaujamas.

Svarbiausia, mūsiškiai 
muzikai ir dainos meno re-’ 
prezentantai šiame konti
nente nepasimetė, nepakri
ko ir neišleido nei iš i’ankų, 
nei iš minties miizikosJdai- 
nininkai savo ’ūpose lietu
viškos dainos žodžių. Jie vi
si bendromis jėgomis ir di

dėlėmis pastangomis, galima 
sakyti, laikė ir tebelaiko 
aukštai iškėlę lietuviškos 
muzikos ir dainos meno vė
liavą, kurio ir nežada pa
leisti, nors svetur gyvenda
mi, kur taip nesunku pri
miršti, nutolti arba visiškai 
užmiršti daugelį itin kilnių 
dalykų. Kad taip iš tikrųjų 
esti, tebūna leista man at
pasakoti vieną istorijėlę, ku
ri kartą buvo atspausdinta 
Toronto dienraštyje "The 
Globe and Mail".

Tą istorijėlę buvo parašęs 
anglas muzikas Peter Wil
son. Esą jis dabar gyvenąs 
Kanadoje, kur jau praslinkę 
keletas metų. Deja, nors 
būdamas muzikas, nesiver
čia muzika. Aplinkybės pri- 
vertuslos tokiu nebebūti. An
glijoje jis buvęs muzikinės 
profesijos viršūnėje. Tenai 
tekę dalyvauti filmų muzi
kiniuose rekorduose ir ge
riausiuose simfoniniuose 
orkestruose, o taip pat pa
sirodymuose per BBC ra
diją.

Tačiau, kaip toliau jo ra
šoma, panorėjęs emigruoti 
į Kanadą, į vadinamąjį pla
čių pasiūlymų ir ateities 
kraštą. Gi atvažiavus čia, 
net 48 valandų laikotarpyje 
jau tekę minimam muzikui 
susidurti su kietais faktais. 
Pirmiausia, nuėjęs į muzikų 
uniją. Tenai jam buvo pasa
kyta, kad norint pasidaryti 
unijos nariu, reikia išgyventi 
Kanadoje mažiausia vieneri 
metai, o taip pat sutvarkyti 
pilietybės reikalus. Tik tuo
met būsią leista verstis sa
vo profesijoje.

Kiek vėliau jis skambinęs 
telefonu ir prašęs paramos 
pas vieną oficialų muzikos 
konservatorijos pareigūną, 
iš seniau pažįstamą. Deja, 
tas tepasakęs "sorry", nes 
nieko negalįs padaryti ir pa
taręs pasiieškoti kitokio 
C:rbo. Taipt pagaliau,, šis 
muzikas pasidaręs fotogra
fijos reikmenų keliaujančiu 
pardavėju.

Bevažinėdamas po Kanadą 
fotoreikmenų pardavinėjimo 
reikalais, jis, esą, jau bu
vo beveik primiršęs muzi
ką, kitaip sakant, tą sritį, 
kuriai ilgus metus ruošėsi. 
Pagaliau, kartą būvodamas 
Kanados Šiaurėje ir žygiuo
damas vieno nedidelio mies
tuko gatve, išgirdęs iš vieno 
namo besiveržiančius piano 
muzikos garsus, kuriuose 
pažinęs puikaus išpildymo 
gana sunkų klasikinį muzi
kos kūrinį.

Tarytum kieno pastūmė
tas, atsidūręs prie to namo 
durų ir ėmęs belstis. Atsi
prašęs už įsiveržimą ir su
trukdymą, prisistatęs kaip 
muzikas ir prašęs palaikyti 
jį viduje. Pianistas skamb
telėjęs telefonu ir išsišau
kęs dar viena savo kolegą su 
smuiku. Jie ėmę koncertuoti. 
Esą, net ašaros jam kritu-
slos iš akių beklausant. Pa
galiau, išsiaiškinta, kas jie 
tokie. O gi, pasirodę, kad 
pianistas buvęs garsi as
menybė La Scaloj, Milane, o 
smuikininkas - griežęs pir
muoju smuiku Vienos Vals
tybinėje operoje. Deja, šlan - 
dieną vienas jų Kanadoje 
dirbąs kaip raštininkas įs
taigoje, o antrasis - fauno- 
je. Tokios likimo Išdaigos.

Matome, koks yra negai
lestingas muzikų likimas 
svetur. Mes tik turime 
džiaugti s , kad mūsiškiai 
muzikai šiuose kraštuose 
nepasimetė ir neapleido lie
tuviškos muzikos reprezen
tacijos.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS Leonas SKABĖ IK A 
(1904-1936)

PAVASARIS

M'
Archyvinę medžiagą suda

lo visa tai, kas su lietuvių 
muzikos garsu vienaip ar ki
taip yra susiję. Tuo tarpu, 
yra septyni pagrindiniai sky
riai:

£ I. Amerikos lietuviai mu
zikos garsuose; IT. Muzikų 
vardynas; III. epausdintos 
gaidos, rankraščiai fotosta- 
tai, gaidų nuotraukos; IV . 
Lietuva po 1940 m. . V. Miš
ri muzikologija; VI. Pagal
binė muzikologija ir VII. 
Plokštelės, magnetofoninės 
juostelės , popieriniai plano- 
lų voleliai.

I- sis skyrius turi šiuos 
poskyrius:
1. Bažnytiniai chorai, šis 
poskyris apima visų bažny - 
tinių chorų veiklą: istoriją, 
nuotraukas, iškarpas veiklos 
aprašymų, vaidinimų kon
certų ir t. p.
2. Pasauliniai chorai: apima 
pasaulietiškų chorų istoriją.
3. Solistai muzikos vedėjai: 
'biografijos, nuotraukos,veik
los aprašymai recenzijos., 
koncertų programos ir k. t.
4. Solistai instrumentalistai: 
biografijos, nuotraukos ir k,t 
t.
5. Vargonininkų veikla :bio- 
grafijos, nuotraukos ir 1.1.
6. Vargonininkų sąjungos 
veikla nuo įsikūrimo su dau
gybe nuotraukų, protokolų.
7. Parapijų chorų sąjunga: 
veikla nuo įsikūrimo iki lik
vidacijos.

Vienuolijų veikla: Šv.Ka
zimiero ir šv. Pranciškaus 
Seserų, TT. jėzuitų marijo
nų pranciškonų ir kt. nuot - 
raukos, programos muziki
nės apžvalgos ir 1.1.
9. Dvasiškijos Įnašas į lie
tuvių muzika: Seirijų Juozas 
(kun. J. Židavičius),kun. J. 
Simonaitis, kan. F. Kemėšis, 
kun. Serafinas, kun. J. Mi

fitchew
liauskas, kun. J. Kasakaitis , 
prel. F. Juras ir eilė kitų.
10. Gaidų leidėjai: JAV lie
tuviai yra išspausdinę daug 
gaidų ir įdėję nemažai lėšų: 
Ks. Ftrumskis, A. Vanagai
tis- Margutis, Vargonininkų 
S-ga, A. Pocius, A. Aleksis , 
A. Bačiulis, V, Niekus, J. 
Steponaitis, P, Bukšnaitis , 
"Dainos” chorų dr-ja ir visa 
eilė kitų. Jų biografijos ir 
kt.
11. Muzikos instrumentų 
dirbėjai: vargonų, kanklių, 
smuikų, akordeonų: A. Ra
dzevičius, P, Medonis, Ch . 
Kai minas, Švitra ir kt.
12. Radijai: daugelio radio 
valandėlių veiklos dokumen
tai.
13. Simfoniniai orkestrai: 
Beethoveno konservatorijos 
vad. A. Pociaus, K. Stepona
vičiaus, P, Sarpaliaus, 1934m. 
Pasaulinėje Parodoje Lietu
vių dienoje, vad. A. Oliui ir kt.
14. Dūdų orkestrai :nuo pir - 
mojo įsisteigusio 1886 m. 
Shennandoah ir daugybe kitų

Chicagoje, Cleveland e, Ma- 
hanoy ir kt.) su aprašymais 
Ir nuotraukomis.
15. Muzikos mokyklos: M. 
Petrausko organizuotos kon
servatorijos Chicagos ir 
Bostone, A. Pociaus :Beet- 
hoveno Chicagoje ir visa ei
lė įvairiais vardais studijų: 
Alice Stephens, Sabonių, J. 
Kudirkos, Medonių, A. Šla
pelio ir kitų.
16. Lietuviai pas kitatau
čius: prieš 50 metų buvo 
nepaprastas įvykis, jei kur 
lietuviai pasirodydavo kiek 
pašokdami, padainuodami ir 
1.1, kultūrinėse programose- 
jų aprašymai, nuotraukos ir 
kt.
17. OPERETĖS: šalia M.’ 
Petrausko buvo daug verstų 
ir originalių operečių vai - 
dintų kolonijose, jų sąrašas , 
aprašymai,nuotraukos 

programos ir kita.
18. DAINŲ. ŠVENTĖS: Dainų 
švenčių, Dainų dienų, pikni
kų ir 1.1, aprašymai, nuot
raukos, programos.
19. 1930 D, L, K, VYTAUTO 
metais, dainų švenčių visa
me krašte susirašinėjimai 
su centru, buvusiu Eliza- 
bethe, New Jersey.
20. LIETUVIŲ DIENA 1939 
m. New Yorke Pasaulinėje 
Parodoje :bylos protokolai, 
laiškai Ir kt.
21. PIETŲ AMERIKOS , 
AUSTRALIJOS, KANADOS 
muzikinės veiklos apžvalga.
22. LIETUVIŲ MENO SĄ- 
JUNGA'progresyvių): veik - 
los apžvalga, nuotraukos, 
programos, plakatai ir kt.

Bendrai imant, šiame 
skyriuje yra daug medžia
gos iš Amerikos lietuvių 
muzikinės veiklos, pvz. dai
nininkai , dalyvavę Ame ri kos 
operose :A. Kaskas, P, Stoš- 
ka, S. Griškaitė, J. Griciūtė , 
B, Darlys, Al. Brazis, Rap . 
Juška, Jankis- Jankauskas , 
Pr. Stankūnas-Stanco; pasi
žymėję amerikiečių pirma
eiliuose teatruose Helen Sa- 
da-Sadauskaitė, H. Bartush - 
Swaggart, H, Bradūnaitė ir 
eilė kitų: simfoninių orkes - 
trų dirigentai Wasell -Vaši - 
liauskas, A. Raišis, Jasulai - 
tis ir kt. Taip pat N, Gugis , 
M, Petrauskas, Alice Ste
phens, J, Byanskas, K. Ste - 
ponavičius, A. ir O, Pociai ir 
kt. : didieji chorai: Birutės , 
Pirmyn, Operetės, Gabijos , 
Aušrelės, Dainos, Vyčių , 
Mildos, Scenos Mylėtojų, ir 
1.1.

II- sis skyrius, MUZIKOS 
VARDYNAS, apima visus 
muzikos veikėjus, dirbusius 
ar dirbančius už JAV ribų . 
Čia įjungiama ir po karo at
vykę ir pradėję išeivijoje 
veikti4vairūs solistai, kom - 
pozitoriai, dirigentai ir nau
jasis ateivių prieauglis.

III- is skyrius, SPAUSDIN
TOS GAIDOS, RANKRAŠČIAI 
apima leidinius, išleistus 
lietuvių šiame krašte, Vo

kieti joje, Rusijoje ar kitur , 
k. t. :P. Mikolainio(Neveskio)r 
dr. V. Kudirkos visi darbai , 
L. Eremino " Dainos ”(abi 
laidos), V. Vydūno, "Birutės” 
ir kt. Lietuvoje(ikl okupaci
jos) visos su pakartojimais 
laidos: M, K, Čiurlionio, Č .

PRAPLYŠO ŽEMĖS KAILINAIČIAI.

Sasnausko, J. Naujalio, St. 
Šimkaus, P. Stankevičiaus, J. 
Štarkos ir visa eilė kitų, kur 
surinkti 253 muzikos kūrėjų 
darbai.

Rankraščių tarpe yra di
delės vertės darbų:M.K. 
Čiurlionio rankraštis, Lie
tuvos Himno, harmonizuoto 
5 balsų mišriam chorui, St. 
Šimkaus juodraštis dainos 
"Mes padainuosim", L,Er- 
mino gaidų rankraščiai,A. B. 
Strimaičio chorui dainos ir 
Suvalkijoje grojamų vestuvi
nių šokių prieš 100 m. jo su
rašytų smuikui, kai jis juos 
grodavo su kitais: A. Jan
kausko solo ir chorinių dai
nų, J, Jurčikonio, J. Gaidelio 
VI. Jakūbėno, K. Banaičio, 
Vyt. Bacevičiaus, J. Gruo
džio, Br. Markaičio, S. J., P. 
Sarpaliaus, M, Petrausko, 
J. Siniaus, A. Pociaus, Br. 
Budriūno, J. Bertulio, VI. A- 
domavlčiaus, D. Andriulio, 
A. Grigaliūno-Glovackio, J. 
Strolios, J. Kačinsko, Al. 
Mrozinsko, A. Vanagaičio, F. 
Valeikos, G, Gudauskienės ir 
dešimtys kitų, taip pat pir
mųjų ateivių vargonininkų 

TAČIAU KAŽKAS (LYG BURTAS BUTŲ KOKS) 
SKUBIAI VIS, LOPS UŽ LOPO 
MŪS ŽEMĖS NUGARĄ SULOPO, 
IR MATOS,
NUOGO KŪNO, KUO IR KIEK TIK GALI, 
KRATOS.
TAČIAU PAVASARIS VOS SKLEIDŽIAS, 
IR PLYŠTA ŽEMĖS KAILINAIČIAI.
ŠLAITAI PIRMIEJI SUSIPURTO 
IR VISU KUNU TIESIAS; - 
JIE TARIASI GALĖSIĄ
NUTRENKT NUO KOJŲ ŽEMĖS BURTĄ 
IR DUOTI JUOKU ATSIKVĖ PTI
VISIEMS,
KAS MĖGSTA TYLIAI IŠSIŠIEPTŲ
MATYT, PAVASARIS JAU ŽAIDŽIA, 
IR NORI TU AR NE, - J
JAU PLYŠTA ŽEMĖS KAILINAIČIAI.

Zš sudegusių prof. J. Žilevičiaus lietuviu muzikos instrumentų lin
kinio: dalis skudučių, ragelių, birbynių, čekštukų ir kt. Kairėje 
pūslinis boselis, dešinėje — manikarka, žemai — cimbolai.

bandomieji dart

( bus daugiau )

POEMS WANTEOIESKO POEZIJOS
The National Society of Published Poets 
is compiling o book of poems. ; If you 
have written a poem and would like our 
society to consider it foe publication, 
send your poem and a self-addressed 
stamped envelope to:

The National Society of Published foets - 
ruošia poezijos rinkini. Jeigu esate pa- 
rabę poezijos ir norite, kad svarstytume 
ją atspausdinti, atsiųskite kartu su sau 
adresuotu ir apmokėtu voku. Siųskite 
žemiau nurodytu adresu:

NATIONAL SOCIETY 
OF PUBLISHED POETS, INC.

P. O. Box 1976
Riverview, Florida, U. S. A. 33569

į PAŽINKIME PRAEITI •'
į votciBŠtę srAGTėjimas mano apylinkėje

->• 1544 matais 
/atsiminimai/

Balys Brazdžionis
“■ ( Tęsinys )

Tuomet liet, savivald. organams naciai įsakė surink- 
'.ti- tikrai klek galima darbininkų iš savo valsčiaus ribų. 
?Jci to įsakymo neišpildys, tai grąsino juos pačius surinkti 
■Ir išvežti į priverčiamojo darbo stovyklas, į Reichą. Bu- 
Wo bandyta kita priemonė - kad savo žmonės prašytų, i jog 
sutiktų savanoriškai vykti į darbas. Bet ir tai nepavyko . 
Tuomet buvo nutarta surinkti visus bolševikams pataikavu
sius, teisiniai nusižengusius Lietuvos žmonėms, vagis it kt 
kurie jokios naudos savu kraštui nežadėjo. Jie pas ūkinin
kus ar įmonėse dirbti nenorėjo, tik vien agitacija užsiimi
nėdavo ir šnipinėdavo vokiečių naudai. Aiškiai nustačius 
.tokius, nesigailėjom, kad juos nusiųs į Reichą darbams.

Vieną pavasario dieną minėti asmenys buvo geštapoir 
i‘kareivių surinkti. Atvykę, tačiau, rudieji, pasižymėję savo 
^gobšumu , prigaudė kelis sunkvežimius ir visai nenurody - 
gtų asmenų. įvairaus amžiaus.

E Mieste mažai kur bebaltavo sniegas, visur telkšojo 
balos ir gatvėse- purvynas. Atvežęs rąstų prievolę iš 

jniško, grąžtu į namus iš stoties. Ir vėl regiu didžiausią 
judėjimą rinkos aikštėje, ginkluotus geštapininkus, karei - 

ius, policininkus minioje. Negaliu grįžti į namus, nepasi- 
Hravęs, kame čia reikalas. Prisirišau arklį savo darže , 

prisiartinau prie stovinčiųjų. Sužinau, kad laukia sunkve- 
įžimiai. Iš tikrųjų, matau su čemodanais vyrus, moteris, 
^mergaites. Man visų jų gaila. Ir sakau: -Kam juos leidžia 
.išvežti, tegu lieka čia ? - Tai pats važiuok, jei gaili-vagių, 
ikomunistų-. atsako, -padorūs gali pabėgti.. .

Gavęs tokį atsakymą supratau, kad neverta kelti trukš - 
mo. Visi surinkti nei liūdi, nei ką. Manau, jie tikisi gal 
iten sukurti bolševikinį rojų. Visų minčių atspėti negaliu : 
vieni keikiasi, kiti juokiasi.- Staiga pribuvo keli sunkveži - 
miai ir paskirsčius reikiamai kiekiais buvo liepiama lipti. 
4 p si.

Prie kiekvieno sunkvežimio trys ginkluoti kareiviai. Tokią 
apsaugą, atrodė, buvo nesunku apeiti ir norintiems-pabėg- 
ti.

Po kelių dienų, žinoma, kas norėjo, atsidūrė vėl Pas
valy. Pabėgo ir komunistų, kurie jau nesirodė namuose, o 
išėjo į miškus, sudarydami net ginkluotas slapukų gaujas , 
gaudami nakvynes ir valgį iš komunistuojančių ; pamiškės 
gyventojų.

Vienas iš pasvaliečių, gerai pažįstamas geštapininkas 
B. labai pasižymėjo savo grobuonišku elgesiu. Jis stotyje 
kratydavo čemodanus keleivių mieste, turgaus dienomis , 
kibdavo prie ūkininkų už draudžiamų prekių pardavinėjimą 
žodžiu, buvo visa siela atsidavęs rudųjų nacių naudai. Už 
tai įsigijo nemaža priešų. Kai tik būdavo turguje, žmonės, 
jį pamatę keikdavo, minėdami jo vardą.

-Žiūrėkit, tas velnias B. artinasi. <- Slėpkit.. . Nešne
kėkit prieš vokiečius.. . Tai beširdis, kiek jis jau suėdė lie
tuvių ...

Nemažiau jis pasižymėjo ir darbininkų gaudyme. Ki - 
tas mūsų apylinkėje J. , buvo bjauresnis išgama. Jis kartu 
su vokiečiais dalyvavo ir žmonių žudynėse, šaudymuose .

Išvežtasis Melnikas Jonas, pabėgęs nuo nacių, grįžo į 
savo namus. Keletą dienų pagyvenęs pas savo tėvus, paju
to pavojų, nes mūsų policijos buvo įspėtas, kad geštapas jį 
sekaųMelnikas įsigijo ginklą ir perdaug nebijojo minėto B. 
ieškojimų. Tačiau po vieno susikirtimo išbėgo slapstytis į 
svetimą klėtį, kuri priklausė žydų tautybės asmeniui, čia 
jis savo ginklo jau neturėjo. Jį užtikęs B. paleido į jį, vos 
tik pabudusį, seriją šūvių. Geštapas neleido net palaidoti 
katalikų parapijos kapuose nei nešti karsto į bažnyčią. Be 
to, uždraudė kunigams dalyvauti laidotuvėse ir laikyti mi
šias. Jį palaidojo žmogžudžiams ir savižudžiams skirtose 

kapinėse. Motina, apsipylusi ašaromis, kalbėjo:" Ateis lai
kas, aš Jonelį perkelsiu į katalikų kapines pas tėvą. Gal ne
ilgai geštapas mus draus... Po to įvykio buvo išklijuo
ti griežti protestai ir grąsinimai geštapai, o ypač B. mieste 
Kai B. atvykdavo į kurį nors kaimą ar miestąlį dar dau - 
giau patraukdavo į miškus. Kartą buvo gauta žinia, kad 
Daujėnų valsčiuje pasirodė banditų. B. nuvykęs su keliais 
policininkais porą surado. Birklaimių kaime, pas Suveizdį. 
Liepė juos suėmus, ten pat palaikyti. Bet tuoj vienas pa - 
bėgo. Už tai geštapas siuto, nuvyko į Suveizdžio ūkį ir šį 
suėmė, išvežė, o triobas paleido ugnimi. Bematant supleš
kėjo ūkis ir gražūs trobesiais Tokie įvykiai ne vieną ska
tino vėl imti ginklą į rankas prieš ruduosius.

Taip mūsų kampeliuose augo banditai: vieni buvo bol
ševikiniai, kiti lojalūs, ne plėšė nieko iš gyventojų, treti la
bai baugino. Vieni kitų bijojosi. Bet padorieji grįždavo į 
namus, ramiai dirbdavo kaip ūkininkai. Bolševikiniai lie - 
tuviai ėmė plėšti lietuvius.net ir šaudyti. Nemaloni žinia 
atėjo, kad Nemunėlio,Radviliškio valsčiuje,Papilyje nušauti 
keli lietuviai. Tai šiurpūs sukrėtimai ramių gyventojų, ku
rie iš prigimties myli ramybę ir taiką...

Slaptoji spauda ir savisauga

Mūsų apylinkėje ėmė rodytis nelegali spauda visai ne
žymiai. Žinios prieš okupantus visiems buvo labai įdomios 
o gauti į savo rankas slaptą spaudą buvo kiekvieno lietuvio 
troškimas. Geštapas negalėjo suvokti iš kur tiek daug mū
sų žmonės žino ir drįsta, net viešai reikšti neapykantą. Bū
davo sekmadieniais, ar turgų dienomis, susirinkę būreliais 
vien tik šnekėjo prieš vokiečius, apgailestaudami judošiš - 
kus veiksnius prieš Lietuvą. Šviesuomenė ir miesto žmo - 
nėms slaptos spaudos gauti būdavo daug lengviau. Gautieji 
negausūs egzemplioriai ėjo iš rankų į rankas, kol likdavo 
tik skuteliai. Buvo nepaprastas džiaugsmas ir tokį gauti.

Kartą į mano rankas pakliuvo jumoristinis Pogrind - 
žio Kuntaplis, taip pat spausdintas spaustuvėje, kaip Ir ki
ta pogrindinė spauda. Tame numeryje tilpo gerų dainų, ku
rios mus stačiai žavėjo. Progai, pasitaikius, sudainuodavau 
O progų buvo daug. Krikštynos, vestuvės, vardinės, atlai^- 
dai, talkos. Dainuoti tokias dainas buvo labai pavojinga .

/ bus daugiau /
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Šarūnas
Juozas Kaributas

(Pradžia 7 numeryje)
Jis mato, kaip tėvas par

eina iš lauko. Gal pavargo ? 
Juk metų našta ant jo pečių 
prieš jo norą užkrito ir da
bar jau traukia prie žemės. 
Stabteli. Jo marškiniai at
lapi, apkritę rugių varpų at
plaišomis ir šiaudeliais. 
Rankovė perplyšusi. Švytuo
ja balta, alkūnė. Ir jam pa
gailo tėvo, lyg jis pirmą 
kartą jį matytų.; Tėvas nie
kados per švelnus nebuvo, 
bet šį kartą užklausė:

- Ar tau nelabai gerai, 
vaikeli ?
Šarūnas plačiai nusišypsojo

-Nieko, tėveli, tai praeis. 
Viskas praeis - ir nukreipė 
kalbą, sakydamas - Derlius 
šiemet geras.

Tėvas po to lyg atgijo. 
Tvirčiau pradėjo statyti ko
jas ant savo protėvių palik
tos žemės ir taręs, užteks 
duonos, kad tik sveikatos 
nepritrūktų, pasuko į šoną 
vieną ūsą ir plačiais žings
niais nuėjo per kiemą, pasi
ėmęs pustą dalgiui galąsti. 
Išgalandęs, atsigėrė šaltų 
batvynių ir tokiais pat tvir
tais žingsniais sugrįžo į pa
barę.

Šarūnui, dabar, kaip nie
kados, pagailo tėvo. Jam 
dabar gaila visų. Nuo ryto 
iki vakaro - darbas, darbas. 
Ką užsrėbė, nuvirto, nu- 
snūdo ir vė prie darbo. Jam 
rodosi, kad jis tik šiandie
ną tai suprato. Jam viskas 
šiandieną kitaip atrodo. Net 
ir paukščiai kitaip čiulbė
ti ėmė... Jis stojasi ir eina 
prie darželio vartų, iš kur 
svaiginančiai atsklinda viso
kių gėlių kvapas. Jame pa
statytas dailiai išrašytas 
medinis kryžius ir netoli Jo 
lysvės pilnos žalių rūtų. Iš 
šonų virsta žydinčios nas
turtos, jurginų krūmai svyra 
po kojotais, o nuo radastų 
kvapų pasigerti galima. Kiek 
čia seserys, grįžusios nuo 
sunkių darbų, praleidžia 
laiko, kad viskas žydėtų, 
kvepėtų. Jis visada joms 
padeda vilkti sunkius kibi
rus vandens nuo šulinio, kad 
atgaivintų nulėpusias nuo 
dienos karščių gėles, arba 
kaip jos vadina - žolynus 
Jis sėsteli ant baltai nuda
žyto suolelio ir staiga nu
girsta motinos balsą :

- Šarūnėli, gaidukas jau 
gatavas. Prašau eiti valgy
ti.

Pūkas i motina po gryčią. 
Išbėga į daržą ir niekur ne
randa ramybės. Šarūnėlį 
tėvas išvežė į Panevėžį. Ne 
į gimnaziją, kur kadaise 
buvo žadėję. Bet į ligoninę. 
Viskas jai krenta iš rankų 
ir ji, lyg nusiraminimo,ne 
darbo ieškodama, pa knob s- 
tomis išbėgo į daržą. Dideli 
burokai, susiraizgiusios pu
pos, pro virkščias šviečia 
pageltę agurkų lapai, ku
riuos ji paliko sėklai. Saulė
grąžos išdidžiai, lyg bajo
raitės, pageltusias galvas 
iškėlusios ir raudonos 
aguonos, viso daržo papuo
šalas. Sunkiai lenkiasi ji ir 
skina burokų lapus paršams. 
Joks kitas darbas dabar jos 
netraukia o mintys, lyg kir
minas,. graužte graužia :kaip 
dabar tas mano sūnelis ?

Blėsta vakaro žaros, nu
margintos debesėlių. Iš va
karų niaukstosi, girdisi to
limas duslus dundesys. Gal 
lietaus Užeis 7 Bėga ji prie
juoste prisivertus! žalių bu
rokų lapų ir mato dukterys 
laistant darželį.

-Nelaistykit, lietaus atei - 
na - burbteli ji ir nešdinasi 
tvartų link.

Vyriausias sūnus pareina, 
arklius į ganyklą nuvedęs. 
Visi jie tokie mylimi, galvo
ja ji. tarytumei kas jai prie
kaištautų, kad tik vienu Ša
rūnu ji tesirūpina. Įnėpasi į 
diendaržį, skubotai sumeta 
lapus tiems apžioriams, ku
riems niekados nzegana ir, 
rodos, visą vežimą surytų. 
Griebia kibirus ir tarškin
dama lekia prie šulinio, kur 
stovi dar neplauti betonai. Apačioje lieka Čikaga/ ant 
Ryt anksti į pieninę reiks va
žiuoti. Kai duktė pašaukė va
karienės, ji pavargu
siu žingsniu prieina prie 
stalo ir klesteli, tarytumei 
bulvių maišas. Tyla. Tik 
girdisi kartais šaukštų 
skambėjimas į lėkštes. . .

KAINUOJA: Chicagofe ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 
JAV vietose metams 
— 2.50. Užsieniuo* 
savaitę nemokamai.

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose 
— $26.00, pusei metu — $14.00, vienam mėn. 
M _ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608
Į Į Siunčiu ___,______  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
PAVARDĖ IR VARDAS ______ ___________________ ___.
ADRESAS

Darbų neispėji nei suktis. 
Tik rugiai subildėjo į klo
jimą ir vasarojus jau prašo
si. .. Taip leki ir leki, kolei 
galų gale parklumpi, lyg jė
gų netekęs ant kelių ir nuro- 
poji dirvų plotus, iškrapšty- 
damas kiekvieną grumstą, 
kad bulves galėtumei su
rinkti.

Žmonės, kas gyvas, pasi
pylė į laukus prie darbų. Tik 
viena Žiedūnienė stoviniavo 
tarpuvartėje, tarytumei 
laukdama sūnaus, kaip ka- A 
daise iš mokyklos pargrįž
tančio. Nors jos širdis taip W 
nerami, bet ji netokia - ne- 0 
mėgsta kiekvienai sutiktai A 
savo apatinių marškinių £ 
sklaidyti. Nesipasakojo ji ir 
dabar nei savo nelaimių, nei " 
savo vargų. Et, sako ji,

toks pablyškęs. Žinoma, tik 
jau nekosėdavo. Dabar . gi 
trejetą žiemų ne namuose, 
gal ir valgio nepakankamai 
buvo ? Nors stengėsi, kiek 
išgalėjo : vežė sviesto ir ly
dytos grietinės. Taigi Dievo 
valia - užbaigė ji.

Kai jau visos karvės buvo 
pamelžtos, ji pribėgo prie 
klojimo durųr riktelėjo taip, 
jog balse galima buvo jausti 
gailestį :

-Zigmuti, veikei!, kelkis, 
į pieninę reikia važiuoti.

Žengdama su pilnais kibi
rais pieno, ji mąsto : visa 
laimė, kad vaikai kulsnūs, 
ne laidokai, tai ir gyvenimas 
šviesesnis. Grįžteli, mato 
Zigmutis jau iš paskos beei
nąs, trindamas mieguistas 
akis ir šaukia :

-Mama, pastatytk kibirus^ žmonės sužinos ir taip. Kiti 
aš parnešiu. Tau jie sunkūs.

Mato ji, kaip dukros, kad 
ir nežadintos, jau žengia per 
klėties slenkstį. Atsikėlė.

-Gerai - pagiria jas moti
na ir prideda - tų darbų be
galės. O ypatingai šiandie
ną, kai tiek daug prinokusio 
vasarojaus.

Nusipliekusi raudonai, pro 
medžių viršūnes, iškilo sau
lė. Miežiai ilgus akotus iš
leidę, jų didelės varpos nu- 
svyrę prašyti prašosi nu- 
imami nuo lauko.

visados apie tave žino dau
giau ir pripasakoja tiek, kad 
jau tos teisybės su balana 
ieškodamas nerasi. Dieve, 
bū’- gailestingas. Tik dabar 
ji atsimena, kad pečius kū
renasi. Šeimyna pareis iš 
lauko. Taigi ir višta iš ma
nęs - išmetinėja pati sau. 
Užsimislinau, tai žiūrėk koks 
puodas ir priskrunda, vira
las išbėga. Et, • pati nebeži
nau, kas su manim darosi - 
taria ji pusgarsiai ir plačiu 
žingsniu, pasikėlusi sijoną, 
nuskubėjo į gryčia^.

Bus daugiau.

Kelionė į indėną 
žemę 
Petras

Didžiulis lėktuvas, leng
vai įsibėgėjęs O'Hare aerod
rome, staigiai pradeda kilti 
į erdvę ir nosį užrietęs pa
suka pietvakarių kryptimi.

kurios visu svoriu gula tam
si naktis, sutirštinta rudens 
debesų. Pro lėktuvo langą 
š m ė k š t e 1 ė j a reklaminių 
šviesų dryžiai, prasimušę 
pro debesų properšas. Ne
trukus lėktuvui išnyrus iš 
debesų, jį pasitinka mėnulio 
ir žvaigždžių šviesų jūra. 
Su gretimai sėdinčiu kaimy
nu persimetame keletu žo
džiu ir jis, padėjęs į šalį 
rankoje laikytą žurnalą,nie
ko nelaukdamas pradeda kal
bėti apie dangaus kūnus-pla- 
netas ir tolimąsias žvaigdž- 
des. Kalba užsikabina už 
planetos Marsas .Jo manymu, 
1976 m. į istoriją turėtų nu
keliauti kaip Marso metai. 
Mat, mūsų žemelė turėjo 
progos susipažinti su kaimy-

Indreika
randasi bet kokia gyvybė, bei 
vis dėlto pasitvirtino moks
lininkų spėjimas, kad Mar
sas turi atmosferą, kuri vos 
sudaro Į/1OO storio palygi
nus su žemės oro sluogsniu. 
Marsas yra 4 kartus ma
žesnis už žemę ir kas sva-r* 
biausia, kad jame niekada 
nelyja ir nesninga, o tem
peratūra dienos metu ne- 
prašoksta minus 22.1., nak
ties metu nukrinta netiki 122 
1. šalčio. Todėl prie tokios 
temperatūros visų marsie- 
čių plaučiai virstų į ledą, 
žinoma jeigu jie juos turėtų. 
Viking surinkti daviniai tie
siog nustebino atsronomus, 
kad net Sovietų Sąjungos Iš
orinės Erdvės Tyrinėjimo 
Institutas išdrįso pareikšti 
kad šie laimėjimai yra at
siekti tik genialaus žmogaus 
proto dėka.. . ir kapitalis
tinės sistemos. Tenka pri
durti, kad Sovietų Sąjunga 
1971 m. irgi bandė nutupdyti

Kai tie kvaili raiteliaiKaip tu galvoji apie tai Micyte ? K_ 
kalbasi su savo žirgais”.

KRENl
VE/DRoDž/ai

kuri pasiekusi jo paviršių, 
teveikė tik 20 sekundžių ir 
marsiečiai ją nugalabijo, 
matyt ir jie nemėgsta kūjo 
ir plaktyko, kaip*vergijos 
ženklo.

Penkiolikos šimtų mylių 
atstumą tarp Čikagos ir Al
buquerque lėktuvas greitai 
sukuria ir net nepajunti, kaip 
atsiduri kontrastų pasaulyje, 
bet ne Marse, o Naujoje 
Meksikoje - indėnų žemėje. 
Lėktuvas, pers įritęs per 
11. OOO pėdų aukščio Sandia 
kalnų viršūnės staigiai pra
dą kristi žemyn ir neužilgo 
rajunti po kojomis žemę, ku
ri irgi turi varinį atspalvį.

Albuquerque miestas yra 
išaugęs Rio Grande upės

tai meksikietlškair galų ga
le, 1946 m. pakilo "Old 
Gory" pietiečių konfederatų. 
1945 m. liepos 16 d. miesto \ 
vėliavą apnešė dykumų dul
kėmis netoliese susprogdin
ta pirmoji atominė bomba. 
Jos ardomąją ir žudomąją 
galią skaudžiai pajuto japo
nai, tuojau nuleis darni nuo 
karališkųjų rūmų savo te
kančiosios saulės vėliavą 
karo paliauboms ir pasira
šydami McArthur padiktuo
tas kapituliacijos sąlygas.

Šiandien Albuquerqjie ne
siskiria nuo kitų Amerikos 
augančių didmiesčių ir įno
ringiems plrkinėtojams Ir 
čia yra pastatyta keletas 
puikių apsipirkimui centrų,

slėnyje ir jau ritasi pel- porą tarp kurių maišosi senovlš- 
šimtų tūkstančių gyventojų 
skaičiumi, virsdamas N. 
Meksikos komerciniu centru. 
Jį raižo kelių tinklas, dau
gumoje vedantis į Kaliforni
ją, apsuptas kalnų ir dyku
mų. Albuquerque dėl «rav<~ 
labai gražios geografinės 
padėties yra tapęs turistų 
mėgiamu miestu, kuris buvo 
pradėtas kurti ispanų kolo- . teritorija ir joje puikiai 
nistų apie 16 a. galą, tada 
Navaho indėnų giminės ap
gyvendintoje teritorijoje. Al
buquerque istorija niekada 
nepaliko ramybėje ir miesto 
vėliava nuolat buvo kaitalio
jama < iškildavo ispaniška, j§s N.

ki indėnų "trading post", pa
sižymįs indėniškais dirbi
niais , ypač papuošalais 
Prieš 400 m. dijdysis indė
nų kolonizatorius Colorado 
buvo taip sužavėtas Rio 
Grande upės slėniu, kad bu
vo įrengęs pagrindinę sto
vyklą, bet šiandien indėną! 
vėl gali džiaugtis atgauta

įrengtu Bien Mur (didžiojo 
kalno) prekyvietės centru ir 
didžiuotis, kad jie prieš ke
liolika i šimtmečių jau 
m o kė j o a uginti kukur uz us, 
kuriais taip buvo susižavė-

igf ’LIETUVOS AIDU
rodi jo programa veikia:

n.on !l.t 11____Ipenktadieniais nuo 9:30 iki 11 v al. v ak aro, 
1490 AM banga iž WOPA stoties;
sekmadieniais nuo 9:30 Iki 10. vai. ryto, 
1230 AM banga iš WJOB stoties.

Įvairiais pranešimų reikalais skambinkite 
Kazei Brazdžionytei Tel. 778-5374.

2646 West 71-st St. , Chicago , Illinois 
60629

Kazė Brazdžionytė
Programos vedėta

Ak, koks gražus anksty
vas rytas. Sugirgždo veria
mos klėties durys, blykste
lėjo nuo tvoros nukabinama 
milžtuvė ir pasigirdo moti
nos greiti žingsniai. Ji vi
sada pirmoji. Juk vaikus 
reikia gi pamigdyti. Ji per
sižegnojo ir . bėgdama, sku
botai sumeta Tėve mūsų. O 
mintyse vis tas lepūnėlis. . . 
O gal gi jam jokios neras,
vylėsi motina. Jis vis buvo nine Marso planeta. Kaip_ant Marso raketą, Mars-3, 

mename, 1976 m. liepos 20 
dieną raketa Viking 1 laimin
gai nusileido ant raudono
sios planetos paviršiaus, at
likusi 200 milij onų mylių 
kelią, o vėliau, rugsėjo mėn. 
ją pasiekė Viking II, nu - 
sileisdamas už 4. 600 mylių 
atstumu nuo pirmosios. Pa
sirodė, kad Marsas nėra toks 
karingas, kaip vaizdavo ro
mėnai jam net pastatę šven
tovę, kurioje kas penkeri 
metai buvo aukojamos avys, 
kiaulė ir jautis. Marso pla
netą romėnai laikė net savo 
protėviu, ' nes jis esąs Ro
mulo ir Rėmo tėvas. Nutūpę 
ant Marso abu Vikingai, ne
sutiko jokių mars iečių su. 
skydais ir ietimis, kurie il
gus amžius laidojo Romos 
imperijos saugumą. Buvo tik 
rausvos spalvos dykumos, 
nusėtos apie 30 colių dia
metro akmenimis. Vikin
gų padaryti. Marso žemės 
analizai nepatvirtino, kad ter

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT^, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI 
ATEIK PAS MUS. MES GAL 
TAU PADĖTI.

GERTI 
I M E

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

susirenka kiękvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama 1 i etu- 
yjškoi. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink;
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juozui s. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868. _______________
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BALTIC 
TOURS

LIETUVĄ
Vienos savaitės kelionę į Lietuvą..; 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 
naktys Vilniuje, 1 dienos ekskusjįa į Kauną ir 1 naktis Maskvoje —

e Balandžio 24 — gegužės 2... $858. e Rugsėjo 18 — 26. . .$858.
. e Spalio 9 - 17. . .$826.

Pviejų savaičių kelionė į Lietuvą. Vokietiją ir Angliją. 1 naktis 
Maskvoje, 6 dienosiir 5 naktys Vilniuje, 1 dienos ekskursija į Kauną, 
4 naktys Muenchene ir 3 naktys Londone.

• Birželio 26. — liepos 10. . . Ji 1,253. • Liepos 17 — 31...$ 1,253 

įskaitoma: Bilietas“ekonomy class GIT”, pirmos eilės viešbučiai, po du asmenis 
kambaryje, trys valgymai dienoje; pusryčiai ir pietūs Mūenchene ir Londone, 
miestų apžiūra, persėdimai ir bagažų pristatymai. ;

Kainos nuo 1977 m. balandžio 1 d. f>us patvirtintos vyriausybės, suderintos su Iektuvu k ąinomis 
iš Bostono, New York'o ir Montrealio per Pan American World Airways arba IATA linijas. ,

D augi au' informacijų apie kelionę i Lietuvą gausite pas: 
SPECIALI DVIEJU SAVA/č/LI kelionė į Lietuvą, VojuetĮxg_ 
ir Prancūziją: 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir Snaktys 
Vilniuje su dienos ekskursija i Kauno, 4 naktys W
Muenchene ir 3 naktys Paryiiuje. Birželio 8—22_</.-r^ lf27£.

Žmonių skaičius visoms kelionėms ribotas. Užsirašykite kaip galite skubiau !

Algirdą Mitkų. — Baltic Tours 
. 8 White Oak Road 
Newton, MA 02168 
Tel. (617)-969-1190

Nekantraudama laukiu prenu
meratos apsimokėjimo NL.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENt NUO 11,30 iki 12 vai nakties. 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr.. Djvernay, P.O. TEL. 649*8834

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

PUBLISHING COM PA
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905
636 EAST BROADWAY. SOUTH BOSTON. MASS 02 i
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”_____
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pįrmad;eniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vol., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjuč'O mėn. ir prieš ilgus sovoit-. 
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $8,000*000

st Catharines
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Čia ypatingai gražiai buvo 
atšvęsta vasario 16 šventė. 
Vasario 19 d. buvo iškilmin
gai iškelta lietuviška tris
palvė prie miesto rotušės, 
dalyvaujant naujam miesto 
burmistrui Roy Adams pil
noje savo valdžios regali- 
lijoje. Prieš iškilmes bur
mistras pakvietė valdybą 
pasirašyti garbės knygoje 
Iškilmių metu burmistras 
paskelbė Lietuvos Dieną 
Št. Catharines.

Tos pačios dienos vaka
re įvyko pats minėjimas, 
dalyvaujant organizacijoms 
su savo vėliavomis, mažytei 
mergaitei uždegant tautinių 
spalvų šviesas prie scenos 
įrengto Laisvės Paminklo. 
(Stasė Zubrickienė, tikras 
talentas dramatiškuose ei
lėraščiuose, paskaitė jautrų 
eilėraštį, sukausčiusį visą 
salę.

Paskaita inž. E. Čiuplins- 
ko, buv. Krašto Valdybos 
pirmininko, buvo gyva, ak
tuali ir stipri tautine dva
sia bei viltimi. Po to sekė 
karūnavimas "Miss Lithua
nian Community". St. 
Catharines yra oficialiai 
paskelbta etninių grupių
sostine Kanadoje. Prieš ke
letą metų ją tokia paskelbė 
buv. burmi stras Macken- 
sy Chown. Čia gyvena apie 
33 tautybės. Kai kurios, 
kaip lenkų, ukrainiečių, vie
nos pačios siekia apie 1 mil. 
žmonių. Lietuviai čia ne
gausūs, bet per eii. metų 
pasiekė tokį autoritetą, kad 
šiame mieste beveik niek! 
be lietuvių nesidaro. Lietu
viai yra kviečiami net į 
Brock universitetą) va Iriais 
Idausimais pasisakyti.

Lietuviai yra dažni tauty
bių bei miesto renginiuose. 
Juose lietuvius atstovauja 
"Miss Lithuanian Communi- 
ti". Šiemet ją sutiko būti 
studentė, skaučių vadovė, 
Daiva Šetikaitė. Jai bavo
uždėta labai graži, deiman
tais tviskanti, karūna ir 
juosta per petį "Miss Lithua-

toronto

; Senai tas jau buvo. Dar 
:: nerūpestingos vaikystės dle- 
■; nose te nat, prie D u b y s o s, 
^karvutes beganant, rimtai 
susidomėjau meškeriojimo 

i menu.Diena buvo pulki. Pa- 
; dangėje nei menkiausio de- 
' bes les šešėlio. Štai jau Ir

6 psj

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 7,5 %
term, depozitus 1 m. 8,5 %

IMAME UŽ.

asmenines paskolas 
nekiln. turto pask.

11%
10 %

nian Community”. Prieš jos 
akis didelis ir atsakomingas 
darbas, į skiriant dalyvavi
mą ir milžiniškame vynuo
gių parade.

Toliau su savo dainomis 
išstojp turįs labai pagarbų 
vardą šiame pusiasalyje, 
Toronyo Varpo choras. J. 
Govėda yra aukštos kvalifi
kacijos muzikas ir dinamiš
kas dirigentas, todėl choras 
dainavo naujai, gyvai ir 
meistriškai, visiems labai 
patiko ir visi plojo kiek ga
le darni.

Dėl linksmosios dalies 
šios rūšies minėjimuose 
yra kelios nuomonės, deja, 
mažos bendruomenės neturi 
pasirinkimo. Prislgęsinu- 
sios, gali užgęsti visai. 
Žmonės neina jaunyn ir di
desnio mąsto parengimą su- 
rėngtTyra sunkiau, nes jau-7 
nimas studijuoja universi
tetuose ir tuo pačiu yra to
liau nuo namų. Vistiektkas 
galėjo atvyko i:* iš visų apy
linkių. Tik dėl to ši šventė 
labai pasisekė. Vien tik Tau
tos Fondai tą vakarą buvo 
surinkta arti 600 dolerių 
Ši suma daug pasako apie 
lietuvių nuoširdumą. Var- 
piečiai pobūvio metu išju
dino visus dainavimui lietu
viškų dainų. Jie net pravedė 
tautinius žaidimus. Senai ši
salė buvo mačiusi ką nors 
panašaus. Tai tikrai buvo 
lietuvių diena.

Sekmadienį įvyko iškil
mingos pamaldos už žuvu
sius lietuvius dėl Lietuvos 
laisvės, dalyvaujant orga
nizacijoms su vėliavomis, 
bei pašventinant ir padedant 
vainiką prie laisvės pamink
lo vienuolyno sodelyje. Tė
vas Juvenalis pasakė jautrų, 
giliai patriotišką ir stipri
nantį laisvės viltį, pamoks
lą. Pamaldoms pasibaigus, 
bendruomenės pirmininkas 
A. Šetikas įvertino gausų 
lietuvių prisidėjimą prie šios 
didingos mūsų tautos šven
tės pravedimo, padėkojo vi
siems nuoširdžiai ir ši šven-
tė buvo baigta visų dalyvių 
jautriai ir darniai sugiedotu 
Tautos Himnu. J< r.

vidudienis. Visos karvės so
čiai pr Is Igl 5 mžus i os ve ši los 
žolės, viena po kitos taip? 
sau tingiai subrido vandenin, 
tik uodegomis maskatuoja, 
tekančios srovės vėsumu 
gaivinasi Ir kaitas nuo karto 
į Šonus pasidairo.

Išsitraukiu čia pat Iš krū- 
-mų gan juokingą Ir menką-

savo gamybos meškerėlę Ir 
tuojau pat pradedu tikrą 
■•karą” brastoje su tais jud
riaisiais kilbukais. Anais 
laikais, žinomi, jie man ne
atrodė jau tokie juokingi Ir 
jau žinojau, kad jis nepap
rastai skanūs ant" sviesto, 
pačlršklntl. Vargo su jais' 
neperda'yg, kimba greitai Ir 
lengvai, tik spėk truktelėti. 
Štai jau keliolika Ir dabar 
turiu skardinėje dėžutėje. 
Va Štai Ir vėl kitas dirgina, 
mano meška cę judųia. Tai 
tikriausiai, kad dar jaunas, 
neprityręs, silpnas. Luku- 
rtuoju. Aklų nenuleidžia nuo 
korkutės, nes šiuo atveju ji 
labai svarbi, tarytum koks 
"elektronlils kompiuteris”. 
Bet va kas , neaišku..» Ta 
korkutė yra pasinėrusi po 
vandeniu ir tenai laikosi.

-Tikriausiai, kad bus užkliu
vusi už žolių ar akmenukų, 
kaip paprastai kad tokiu at
veju būna.

Žiūriu Ir netikiu. Po van
deniu pasislėpusi korkutė 
ėmė Ir paslinko maždaug 
žingsnį pirmyn ir dar pri3§ 
vandenį. T ai jau visiškai ne
aišku. Ir kas gi čia Iš tikrų
jų darosi ? A3 gi nemiegu ir 
nesapnuoju. Darau įvairias 
Išvadas, na ir dėl visa ko, 
timptelėjau meškerėlę, at
seit, kaip geri meškeriotojai 
sako, užkertu..,

Štai kažkas ypatingo daro
si ir mano meškerėlė jau 
vaikšto po vandeniu. Kažkas 
spardosi, kovoja, nori man 
Ir meškerę iš rankų ištrauk
ti. Drebėdamas, įsisprau
džia meškertkotį tarp kojų 
Ir ablemls rankomis prade
du traukti, vynioti šniiimlį. 
Subangavo, sujudėjo vanduo 
aplinkui. Visos kalvės net 
sustojo uodegomis maskata
vę ir sužiuro į m<ne, kai 
prisitraukiau prie savęs ne
daug ką už s.ayę/'mažesnę'įy- 
deką, Virpėjau visas iš bal-" 
mės ir laimės drauge. No
rėjau šaukti , rėkti tik bl — 
jojau , neturėjau jėgos.

Griebiau tai "pabaisai" už 
sprando Ir tekinas krantai!, 
net laiko neturėdamas pa
galvoti, kas gi čia pagaliau 
įvyko. Gal tai stebuklas, gal 
kas kito įvyko man nesu- 
praatam-? Gerai pritvirti
nu tą nepaprastą grobį kran
te, kabinu ant kabliuko jau 
anksčiau sugautą gyvą kil
buką, pabrldęs ton pačio n 
vieton vėlei užmetu.

Ta antroji, trečioji Ir dar 
kitos gal Iš tikrųjų buvo su
sitarusios ir Išsižiojusios 
Įsukė, kada aš joms tiesiai 
į gerklę tuos skanumynus 
įmesiu, visai negalvodamas, 
kad tenai, šalia to judraus 
kilbuko, visuomet būdavo 
kad ir menkas,tačiau aštrus 
kabliukas.

Nei pusė valandos nepra
ėjo, kada aš net 12-ąją šitaip 
suviliojau. Buvo keletas Ir 
menkesnių. Tik vėliau, po 
kurio laiko atsipeikėjęs ir 
gerai apsižiūrėjęs, suradau 
Ir supratau šios nepaprastos 
laimės priežastį. Pasirodo, 
kad ties ta vieta Iš gilumos 
ateina lyg Ir koks grtovls, 
žymiai gilesnis įdūolm'is,na 
Ir aš tikriausiai pataikiau 
ant alkanų, maisto ieškoti 
atėjusių "pabaisų". Kada ta 
pirmutinė susidomėjo mano 
m škerės kabliuku, tenai 
jau buvo savanoriškai užsi-
kabinęs mažas neramis' kil
bukas. Jį, tenai besispar
dantį,, lydeka Ir griebė. Tai
gi, ne vieną o dvi žuvis Iš 
karto pagavau.

Taip baigiau pasipasako
jimą vienos popietės metu.

WS9U LIETUVIU NAMAI

Mieli Toronto Lietuvių 
Namų Nariai,

Lietuvių Namai mūsų 

lietuviškai kolonijai yra 
svarbi įstaiga, sukaupusi ir 
valdanti apie pusantro mili
jono dolerių turtą, kur vie
nokį ar kitokį darbą atlieka 
virš šimto lietuvių ir už 
darbą į metus išsineša daug 
tūkstančių dolerių atlygini - 
mo.

Lietuvių Namai puoselėja 
lietuvišką kultūrą, rūpinasi 
gražiais lietuvių papročiais , 
ruošia papročių šventes(Kū- 
čias, Velykų stalą, užgavę- 
nias), laiko lietuvišką biblio
teką, ruošia meno parodas, 
remia šokantį, dainuojantį 
ir mokslus einantį jaunimą. 
Lietuvių Namai savo veiklą 
plečia, susirūpindami ser
gančiais ir į vargą pakliuvu- 
siais lietuviais.

Svarbu, kad ta įstaiga, To
ronto Lietuvių Namai, būtų 
tvarkomi taip, kaip dauguma 
narių norėtų ir pageidautų . 
Svarbu, kad Toronto Lietuvių 
Namų valdomieji organai bū
tų išrinkti daugumos narių 
ir jaustųsi prieš narius at- 
aakingi.

Lietuvių Namai yra dide
lis ir svarbas Toronto lie- 
tuvių materialinis ir mora
liais turtas, kuriuo verta ir 
reikia susidomėti visiems 
lietuviams. Daugiausia apie 
LN sužinosime metiniame 
susirinkime. Tad š. m. kovo 
27 d. 3 vai. p. p. viską atidėję, 
šiame susirinkime dalyvau
kite. Kiekvieno mūsų daly
vavimas yra labai svarbus 
ir reikalingas.

Toronto Lietuvių Namų 
Valdyba

• Pereitą sekmadienį LN 
popietėn susirinko apie 250 
lietuvių. Svečių knygoje pa
sirašė Rimas Kuliavas iš 
Cleveland, o, Ohio.

Sekmadienį, kovo 13 d. , 2 
v. p. p. Gedimino Pilies Me
nėje Jonas Motuzas skaitė 
paskaitą ir atsakinėjo į 
klausimus įvairiais mokes
čių reikalais. TPaskaltinin 
kas taip gražiai ir aiškiai 
išaiškino kiekvieną klausi
mą, kad buvo miela klausyti. 
Paskaitoje buvo apie 40 
klausytojų. Labai pageidau
tina, kad Jonas Motuzas būtų 
pakviestas paskaityti pas - 
kaitą palikimų reikalais.

LN ii* LN Vyrų narys Jo
nas Dambaras, kuris organi
zuoja ligonių lankymą, pats 
susirgo, tačiau ligonių lan - 
kymą Vyrai vykdo ir toliau .

LN narys Petras Polgri- 
mas iš St. Catharines bib - 
liotekai padovanojo 28 kny
gas. LN jam dėkoja.

Vidaus dažymo darbai,pa
gal LIP programą, kuriuos 
vykdė St. Kuzmas, yra jau 
baigti. Šią savaitę pagal tą 
pačią programą bus pradėta 
tvarkyti LN automobilių 
aikštė.

Primename, kad Kredito 
Kooperatyvo PARAMA me
tinis narių susirinkimas į- 
vyks LN Karaliaus Mindaugo 
Menėje kovo 20 d. , 3 v. p. p. 
Narių registracija nuo 2 v. p. 
P»

LN metiniame narių susi
rinkime kovo 27d., sekma
dienį, susirinkimo dalyviai 
bus vaišinami kava ir pyra
gaičiais .

Mirė senas LN narys ir 
buvęs 1973-75 m. tarnautojas 
Klemensas Kirna. Mirė vie
nas savo kambaryje.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVO

metinis susirinkimas įvy
ko š. m. kovo 6 d. parapijos 
salėje, kuriame dalyvavo 
268 nariai. Susirinkimą ati
darė valdybos pirmininkas 
dr. S. Čepas, pakviesdamas 
kleboną kun. Augustiną Sima
navičių sukalbėti maidą už 
mirusius kooperatyvo narius. 
Pirmininkas, darydamas Iš

T o u p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREblTO įKOOPERATYVE

MOKA:

9% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą 
8% už spec, taupymo sąsk.

7 Vltyo už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perla'idos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

kasos VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno , 
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

apastAiDaa 
WALTER DAUGINIS

Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 
Įvairių draudos bendrovių atstovybė

1613 Bloor St. W., Torortto, Ortt. 
Tel. 533-1121, namų 249-2067

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais
TORONTO, ONTARIO b"k“'
... ...tel. 533-3531

r

Dresher-Barauskas ■>.. '.A . ■ ĮNarys Better Business Biuro ----- ----- - —-- --------- -------------------------
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226*

Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —: 9 v.r. — 1 2 v.p.p.
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

I VAI RUSI 
SIUNTINIAI 

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

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

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

SSSR Baltic Exporting Co. J“
Telefonas LE 1-3098 Savininko, S ir F. Janavičiai ;

jį metinį pranešimą supa
žindino narius su 1976 m. 
finansine veikla. 1976 m.bu-_ 
vo užbaigti su gerais, pasi - 
gerėjimo '-ertais rezultatais, 
nes bankas paaugo du mili
jonus dolerių. Iš 1230 Onta
rio provincijos kredito koo
peratyvų, pagal balanso dy
dį, Prisikėlimo Kredito Ko - 
operatyvas užėmė 44 vietą, 
ir iš parapinių kooperatyvų- 
trečią vietą. Atsižvelgiant į 
šios įstaigos tik 14 me
tų veiklos amžių, savo augi
mu yra pralen kus visas kitas 
šios rūšies įstaigas.

Iždininkas J. Palys prane
šė, kad 1976 metai buvo už
baigti su $10. 705. 000 balan
su ir supažindino su balanso 
pajamų ir išlaidį svarbes
nėmis pozicijomis. Pajamų 
buvo ąauta $876. 059 ir iš - 
laidų buvo $836. 039. Atskai
čius mokesčius, likęs grynas 
pelnas $36. 361 padidino re - 
zervus iki $254. 000,* kurie 
reikalingi banko veik ui ir 
saugumui, nes stabilizaci
jos fonde reikia laikyti 1% 
visų depozitų ir indelių ir,.

PARAMA
IMA:

9Vi% u* asm. paskolas 

9’/į % už mortgičius

jei bus patvirtintas naujas 
bankų įstatymas, reikės lai
kyti 2% visų indėlių fe dera - 
liniame banke, už kuriuos 
nebus mokamos palūkanos.

Į Valdybą buvo perrinkti 
A. Ulba ir V, Bireta, į pasko
lų komisiją-A. Kuolas, ir į 
revizijos komisiją, pas! - 
traukus R, Pranaičiui, buvo 
išrinktas Eugenijus Glrdaus- 
kas. Susirinkimo dalyviams 
loterijos tvarka t>uvo išda
linta premijų sumoje $250. 
Po susirinkimo visi buvo pa
vaišinti A. Kuolienės ir A. 
Puterienės paruoštais ska
niais užkandžiais. Šio meti
nio susirinkimo proga buvo 
atspausdinta patraukli ir 
gražios formos spalvuota 14- 
ji metinė apyskaita, kurioje 
yra duotos svarbiausios in
formacijos apie 1976 m. fi
nansinę veiklą ir stovį.

1977 m. pradėti dar su di
desniu paauginau kaip praei
tai^ metais. Vasario mėnuo 
užbaigtas su $11. 270. 000 ba
lansu ir aktyvai per du šių 
metų mėnesius padidėjo 
$564.000. J. Varčius

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Amžiaus sukakties proga
Minint Alfonso Vazalinsko 65 m. amžiaus sukaktį, kovo 12 d. vakare Aušros Vartų 
parapijos salėje, Pranas Rudinskas sukaktuvininką apibūdino šiais žodžiais:

mūsų solenizantas ir dabar- 
lanko vakarinius prancūzų 
kalbos kursus.

Tačiau nesusidarykite sau 
vaizdo, kad Alfonsas visą 
gyvenimą tik mokėsi ir stu-

Čepaitytę. Aš ją atsimenu, 
kaip šmaikščią fuksę. Jie 
žiedus sumainė pas įritinę 
1939 m. dieną ir dar Lietu
vos žemėje susilaukė sa - 
vo vienintėllo sūnelio Gyčio ,

pažadėtus reklaminius skel
bimus ar afišas. Ir visa tai 
jis darė veltui, tarytum , 
jausdamas prievolę visuo
menei, už kurią dažnai net 
padėkos negavo. Tikrai ne-

,..Mes visi čia susirinkome 
pasidžiaugti gražia Alfonso 
Vazalinsko 65 m. sukaktimi. 
Tie jo' nueiti 65 metai nebu
vo tiesus ir saulėtas vieš
kelis, kuriuo normaliai tu
rėtų keliauti Į šį pasaulį pa
šauktas žmogus. Mes visi 
čia esame sublokšti audrin
gų XX-jo šimtmečio įvykių. 
Kiekvieno iš mūsų pergy o- 
nimai yra verti rašytojo 
plunksnos. Vienas mano 
mokslo metų draugas Hen
rikas Lukaševičlus yra net 
parašęs labai gražią ir leng
vai skaitomą knygą, antrašte 
"Vienas Mažas Gyvenimas". 
Ją perskaitęs, aš susidariau

vaizdą, kad tokį "Vieną Ma
žą Gyvenimą" mes galėtume 
parašyti kiekvienas iš savo 
kartais sunkios ir liūdnos , 
kartais linksmos praeities, 
tik gaila, kad Mūsų Dievas 
neapdovanojo rašytojų pri
valumais .

Mūsų solenizantas yra 
laimingesnis. Jis paliks sa
vo pėdsakus paveiksluose 
mūsų salionuose, salėse, 
svetainėse. Jo gyvenimas 
nėra jau toks "Mažas vienas 
gyvenimas" ir todėl šiame 
mano trumpame žodyje ne
bus įmanoma jį tinkamai a- 
plbudinti.

Alfonsas gimė 1911 m. lie-

Alfonsas Vazallnskas

dijavo. Vos išklausęs Aka
demijos kursą ir net nebai
gęs egzaminų, išvažiavo 
dirbti į Lietūkio Grūdų Ele
vatorių Šiauliuose. Mat, Lie
tuvoje studentams stipendi
jos, kaip ir čia, bavo duoda
mos tik kol esi pilnas stu
dentas, atsieit, tebeklausai 
kursą. Išėjęs iš Karo Mo
kyklos 1938 m. Alfonsas pa
skiriamas Lietūkio Sėklų 
Skyriaus direktorium. Tame

kuris , nežiūrint visų karo 
audrų ir nedatekllųIšaugo į 
tikrą ąžuolą, vertą bet kurių 
tėvų pasididžiavimo.

Aš neprisimenu, kad Al
fonsas būtų Ž. Ū. Akademijo
je pasireiškęs kaip dailinin
kas, Man rodos, kad šita jo 
■aistra pradėjo vystytis tik iš 
Ž, Ū. Akademijos išėjus.

Turbūt, retas mūsų netu
rime vieno .,ar net kelių jo 
peisažų ar portretų. Nebuvo

daug tokių žmonių yra ir 
i greitai jų visai nebebus.

Sakoma, kad menininkai 
netinka šeimyniniam gyve
nimui, nes jie dirba nakti
mis ir permažal turi laiko 
savo šeimai. Ačiū Dievui, 
Irena ir Alfonsas sudaro 
malonią išimtį. Jų šeimyni
nis ryšys yra stipresnis už 
nyloninį lyną. Pavieniui jų 
net į jokį bailų neišvesi* 
Ranka rankon perėję per vi-

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977
SEPTYNIOS DIENOS <«"«,•,= > VILNIUJE

Gegužės-May 19 ir 26 dienomis
Birželio-June 16 diena

i □ V T n I M U •
Liepos-July 7 diena^

DATOS: Rugpjūčio-August 4 diena
Rugsėjo-September 8 ir 15 dienomis.

14
DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS, - MIN SKO - MASK VOS -

Kaina: nuo $ 1,065.00 
(laukiama patvirtinimo)

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS I Šį
KRAŠTA - KANADĄ. ,

Jeigu keliauji į Miami ar Fort Lauderdale ?„ „ . 
• — Užsirašyk pas mus, tik $145.00 su

. sugrįžimu. :
Rašyti angliikai:

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

(Licence N.50040) - Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

pos mėn. 28 d. Šiauliuose. Po 
audringų Pirmojo Pasauli
nio Karo metų mes jį randa
me su mamyte ir broliu Vy
tautu belankantį pradžios ir 
vidurinę mokyklą Žiežma
riuose. Aušros gimnaziją 
Kaune jis baigė 193O-Vytauto 
Didžiojo metais ir rudenį 
įstojo į Žemės Ūkio Akade
miją Dotnuvoje. Jos kursą 
išklausė 1934 metais. 1936 
m. jis atlieka karinę prievo
lę Karo Mokykloje, kurią se
kančiais metais baigia jaun. 
inžinerijos karininko laips
niu. Atsidūręs Vokietijoje, 
1947 m. jis įstoja į Rheini- 
sche Friedrich- Willhelm
universitetą Bonoje ir jame 
įsigyja diplomuoto agronomo 
o dar kitais metais ir agro
nomijos ‘daktaro laipsnį, pa
rašydamas disertaciją apie 
Lietuvos Žemės Ūkio pa
žangą nepriklausomybės lai
kotarpyje.

Alfonsas mėgo studijas, 
nežiūrint kur ir kuriomis 
sąlygomis jis begyventų. 
Atvykęs į Kanadą, įstojo į 
Komercinio Meno Mokyklą ir

poste jis išsilaikė iki pat 
išvykimo į Vokietiją, antra - 
jai bolševikų okupacijai ar
tėjant 1944 metais. Kanadoje 
Alfonsas bevelk nuo pat at - 
vykimo dienos pradėjo ga
minti mums visiems žino - 
mą arboritą ir tame "Arbo- 
rite" išdirbo iki pat išėjimo 
į pensiją.

Šalia savo tiesioginio dar
bo įmonėje ir namuose, Al
fonsas buvo aktyvus Kanados 
Lietuvių Bendruomenės,Šau
lių organizacijos , karininkų 
Ramovės, Žvejų Klubo Nidos 
o dabar ir Auksinio Amžiaus 
Klubo Rūta'narys^ Vieną pil
ną kadenciją jis išbuvo ir 
Aušros Vartų Komiteto na
riu.

Aš su Alfonsu susipažinau 
1930 metais, atvykęs į Ž.Ū. 
Akademiją. Atsitiko taip, 
kad mudu pakliuvome ne tik 
į tą patį kursą,bet ir į tą pa
čia ekonomijos sekciją. Pri
sipažinsiu, kad visą studen
tavimo laiką Alfonsas man 
atrodė esąs,tikras studento

loterijos, kurioje fantų tarpe 
nebūtų buvęs jo paveikslas. 
O klek patarnavimų jis yra 
padaręs įvairioms organiza- 
cijoms, piešdamas jų prog - 
rainas, dekoracijas, daryda
mas sukaktuvinius adresus, 
herbus mokykliniams pa
žymėjimams ir 1.1. Tikrai 
reikia būti dideliu mėgėju 
ir pasiryžėliu, kad parėjęs 
iš darbo, dar visą naktį ga
lėtum piešti organizacijoms

sas karo audras, DP stovyk
las Ir kanadiškus įsikūrimo 
vargus, jie dabar žengia į 
užtarnautą ramesnį gyveni
mą, kurio mes jiems vist 
nuoširdžiai linkime.

Baigdamas šį savo žodį, 
visų čia susirinkusių vardu, 
aš linkiu solenizantui Al
fonsui geriausios sveikatos, 
ilgo amžiaus ir produkty - 
vaus kūrybinio darbo jo par 
mėgtoje dailės srityje.

KRONIKA—'
VYKSTA CHICAGON

Vykstant skautininkų su
važiavimui Č ikagoje, nuvyko 
dr. Ilona Gražytė-Maziliaus- 
kienė skaityti paskaitos ir 
Rasa Lukoševičiutė daly
vauti simpoziume ir progra
moje.

Ta proga Montrealio Vai
vorykštė nuveža apie 60 sa
vo darbų parodai, kuri vyks 
š. m. kovo 25-27 d. d. Jau
nimo Centre. Parodą globo
ja vyr.skautininke Irena Ke-

relienė. Gobelenus demonst
ruos Ina Lukoševičiutė. Re
gina Brikienė lydi parodos 
eksponatus, kuriuos nuveža 
Albertas Jonelis>

• Lito susirinkimas buvo 
gausus. Valdybon darinktas 
Ant. Vaupshas, Kredito ko- 
mlsijon St. Kęsgailą ir Re
vizijos - J. Šiaučiulis. Visi 
buvo išrinkti aklamacijos 
būdu, nes nebuvo išstatyta 
daugiau kandidatų.

akademiko idealas. Jis or - 
ganizavo sporto klubus, ko
mandas, nuo ankstyvo ryto 
statė teniso aikštes. Jis bu
vo sportininkas, pulkus šo- 
kėjas( ir tebėra, tą gali po -

PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONŲ KNYGA 

LE BOTTIN TĖLĖPHONIOUE DE VOTRE QUARTIER INC. 
YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.

3035, BOUL. L-ASSOMPTION, MONTRĖAL, QUĖ. H1N 2H2 / TĖL,:264-53O2

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)

FINA flHBHSB
(MIKE RUTKAUSKAS)

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS

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

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAtRE

ją baigė 1961 metais. Mokosi •---- ------------------ ——.—  —— .

'Mike Rutkauskas •}
green Ware glazes Firing Kilns

477-G DELMAR Ave..

Pointe Claire. P.Q. H9R 4A5

Tel. 695-0370

nios paliudyti), gražiabalsis 
dainininkas, įvairiausių mu
zikinių Instrumentų virtu
ozas. Nenustojo jis tų gerų 
savo privalumų iki pat šios 
dienos, nebent sąlygos 
jiems pasireikšti susiaurėja

Ne kur kitur, kaip Ž. Ū. 
Akademijoje Alfonsas susi - 
rado ir savo būsimąją-Ireną

agenee
d'assurance generale 

CONSTANTINI 
general insurance 
agency, ltd.

487-5820
Donna Welburn, A .I.B .
Beatrice Oliver, A.I.B..B.A.

GILBERT L. CONSTANTINI, C.I.B.

Quebec Credit Union League Building

17 ronald drive 
montreal west.pq.
h4xlm9

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

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.' 

89 Orchaid Street, La Salle,P.Q.
/vafr) industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otl i ek amas sąžiningai ir oiieinamomis k ainomi s.
- tai. 366- 6237/3896____________________________

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. HIN 1C9 • Tel. 255-4076

MONTREAL, P.Q

'ony 3 į nt
268 0 FRONTENAC ST

L>

T EL. 525- 8971.
T. L aut > n a i t i s

portretai'- vedybos - krikštynos 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILilį IŠGRĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialių nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V, Sušinskas <S Son tel. 389 - 057 7.

M. PHILIPPE IZZI
Prop.

SKAMBINKITE -

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

Pharmade BRONX PARK Pharmacy
NETTOYEURS CLEANERS

GUY 
RICHARD
ROOFER------ COU VREUR

7725 George LaSalle
Goriausias patarėjas ir darbo atlikėjas {urns gali būti stogdengys Guy 

RichardL kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai

LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEkO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7661-A CENTRALE 
coin/ corner 5e avė 365-7146

495-90e AVĖ 
coin / corner Bayne 365-1143

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams !

1977. III. Z3

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

Plumbing & Heating kontraktor i us.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

Mechanizuotos rotų ir kitų dalių reguliavimas. I 6or t s (B ody) taisymas ir 
-jolymas novįome garole ir moderniomis priemonėmis.. Kreipkitės - 
De LoVcrendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 p Si,
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NL REIKALAI
Spaudos Balius gegužės 7 d.

Praeitą savaitę įvyko 
Spaudos Baliaus ruošėjų pa
sitarimas , dalyvaujant NL 
laikraščio red.Pr. Paukštai- 
čiui. Galutinai aptarta ba
liaus programa, o ypač me
ninė., kurią atliks Montre- 
alyje besirelškiantieji, čia 
gimę ir augę jaunieji: Rasa 
ir Ina Lukoševičiūtės-dainuos, į 
pritariant gitara, taip pat Rytis 
Bulota vienas ir kartu su Lu- 
koševičiūtėms, Aida Norke- 
liūnaitė, kuri jau eilę me
tų mokosi muzikos, paskam
bins pianinu. Dar tikimasi ir 
staigmenos iš sol. Ginos 
Čapkauskienės, kuri numato 
tuo laiku būti Montrealyje ir 
dalyvauti Spaudos Baliaus 
vakare.

Šios programos dalies 
pravedimu rūpinasi Juozas 
Šiaučiulis.

Numatyti asmenys ir ki
toms programos dalims 
pravesti, tačiau šiuo metu 
dar visi rengėjai bendrai rū
pinasi sukelti lėšų ar daiktų 
šokių premijoms pravesti ir

Dr. J Mališka 
Dantų gydytojas 

— • —

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Siute 600

Tel: 866-8235, namų 488 - 8528

DR. V. GIRIŪN1ENE 
Dantų gydytoja

5330 L'Ajiomption Buvo. 

Montreal,

Tel. 255-3536

Aida Norlcal tunai te ir Andrius R usselll s 
iėpildę meninę program p i ano ir smui
ko kompozicijas pavieniui ir duetu,per 
tradicini Šv. Kazimiero parapijos baliy.

fantų loterijai surinkti, kad 
ji būtų kuo turtingiausia.

Būtų gražu, kad niekas ne
atsisakytų ką nors ’padova
noti, kai kreipsis atatinkami 
tam reikalui asmenys.

Tad pradėkime gegužės 7 
dienos Spaudos Baliaus pro
ga ruoštis pavasarinei nuo
taikai, aprėdams, pasikvies
dami ir draugus a" drauges 
iš arti ir iš toli. NL.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mie

liems ir nenuilstantiems K. 
Mindaugo Kuopos šauliams 
ir sesėms už surengimą ma
no 65 metų amžiaus sukak
ties pagerbimo.

Tačiau ypatinga padėka 
priklauso šio pobūvio orga
nizatoriui I. Petrauskui, ne
pagailėjusiam savo brangaus 
laiko ir Įdėjusiam tiek daug 
darbo; mielosioms pobūvio 
šeimininkėms M, Kasperavi
čienei, M, Grinkienei,: L. 
Jurijonienei, O. Mylienei, A. 
Petraitytei ir A. Rzevuckie - 
nei, kurios taip skaniai ir 
sočiai, prie gražiai gėlėmis 
išpuoštų stalų, visus dalyvius 
vaišino; mieliems talkinin - 
kams V, Sušinskui, A, Mylei , 
B, Kasperavičiui, A, Kalvai
čiui; visiems kalbėtojams 
už gražius linkėjimus; R. 
Tekutytei už gražaus adreso 
menišką apipavidalinimą;va- 
karo pranešėjui Pr.Rudins- 
kui ir visiems svečiams už 
gausų atsilankymą ir gražią 
dovaną. Taip pat dėkoju gi
minėms už asmeninę ir man 
taip naudingą dovaną. Nuo
širdžiausias ačiū visiems, 
visiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu prie šio puikaus 
parengimo prisidėjo.

DĖL LIGOS PARDUODAMAS 
naujas vienos šeimos (bungalow) no- 
mai, 9 Ave.fLa Scile. Namo sudėtis: 
4 dideli miegamieji, 3 tualetai į reng
tas rūsys su židiniu (pi ayroom) ir ga
ražu. Prašo $65.000. Dėl informaci
jų tel. 366-8230 arba 365-5462 - 
Mrs. AR ELLA.

Jusu INCOME TAX. pensininku 

priedu ir kitas valdiškas formas — 
Į ums užpildys , šiuo reikalu turįs 
patyrimų — Kazys Gudžiūnas.

Skambinti 728-0 343.

DR. A. O. JAUGELIENfe
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL P-Q-

Tel. 932- 6662; namų 737 - 968 1.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A.. M.D.. C.M., M.Sc., L.M.C.C-. E.K.C.S.fO

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Due.

8 ps I.

10-3
10-3

9’/a%
9’/ž%

10’/4%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines ...............
nekiln. turto...............
investacines

10-8
10-8
9-1

9.30 - 1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

IDĖJOS - Kaip daugiau uždirbti.
Ar tu nori, kad Tavo žmona dirbtu už Z doleri i dieną ?

— J ei ne, tai skambink man !

Jums paaiškinsiu kaip — skambink 937-634-1 arba 
366-9916 — Vytui Ptaiinskui. ;

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

Patyrėme tikrai daug • Šv. Kazimiero parap. klebo- 
meilės, ir Jūsų parodytas nas kun. dr. F. Jucevičius kovo 
nuoširdumas niekados mano 29 d. išvyksta į Los Angeles šv. 
nebus pamirštas. Kazimiero parapijąpriešvely-

A, Vazalinskas kinių rekolekcijų pravesti.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

GM

LEONAS GURECKAS 
Saie. Manager 

(Lietuvis ot*tova»)

MENINE PROGRAMĄ ATLIKS: 
Rasa ir Ina LUKOŠEVIČIŪTĖS.
Aida NORKELIŪNAITĖ, 
Rytis BULOTA;

GERAS “ROMA” ORKESTRAS, ŠILTA VAKARIENĖ, PUIKUS ĮVAIRIU GĖRIMU BUFETAS, 
PREMIJUOTI ŠOKIAI, ĮVAIRIU LAIMĖJIMU LOTERIJA.
7 ĮĖJIMAS: suaugusiems $6.00, jaunimui —$4.00
Ši NL Spaudos Balių ruošia L.K. Mindaugo Šauliu Kuopa 
savajai spaudai paremti.

mu monireal west automobile

1 1 WESTMINSTER SCJUTH 489-5391
(At the eno o< $t<eet Wasp

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

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

i

TRADICINIS ‘NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

NL SPAUDOS BALIUS
GEGUŽES MĖNESIO 7 d.,i 7 vai. yakaro, ŠEŠTADIENĮ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

3426 Parthenais St., Montreal, P.O.

<• -

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick 'k Aitra 
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI f 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS 1

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE f

PASIKALBĖKITE SU 
'Managęriu

LEO GUREKAS____________ ___

GM

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES

mainvilie - poirier I 
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar kitą nekilnojama, 
turtą Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės 
795 Ste Adele Blvd., Ste-ADELE, P.Q. - Tel. 229-3186 - 
Tiesioginė tel. linija iš Montrealio - 430-3516.

JONAS&COTECI{EALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIECAITIS
VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482-0772. namų 366-7041  

© Royal Trust ®
Atstovas J. Skučas,

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė — sklypai ir žemė )

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

D.N. B ALTRUK.OHIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West, Suite 305 
Tel: 273-9181-2-3, Res. 737-0844.

Foto M.L.S. Montreal, Que.
Sistema.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

A g_e ntOra veikia nuo 1945 m. (

Albertas NORK ELI 0 NAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 

M6HCi°A89e S’' Toron,<’' °nt • Tel. 532-3400
AKTYVAI —virš 11 milijonų

MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų............ t9%
pensijų ir namų s-tas 9%
taupomąsias s-tas...............7’/į %
depozitų-čekių s-tas..................6%

Nemokama visu narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių tekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamus čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ---- ne

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

PETRAS AD AMON IS
C. I. B.

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVES

AUKŠTUS

6.o% J 1.0% 
10,25% 
12.0% 
10,5%

DUODA PASKOLAS 
Asmenines 
Nekilo, turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
UŽ pensijų planą 
Termin. ind. 1 metams 
Tertnin. ind. 2 metams 
Temiin, ind. 3 metams

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

8,5% 
9.5% 
9.5%___ t______■|

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Ud 
B 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.

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kajtybės ir prieinamomis kainomis.

o Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635CEMTRALE r 4e AVENUE 363-3887

j 7043 CaNTRALB 300-1282 (DECORATION) Į_________

LEFEBVRE & ROBERT
> Miuueiuum-HiRNiruet r—i ik,-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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