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savaitiniu tVYKiu Baltiečiu vakaras Parlamento Ramuose
APŽVALGA

NAUJAS ARGUMENTAS 
SEPARATIZMO IDĖJAI 
ŠIE KTI

PC^- aršiai ieškodami ar
gumentų paremti separatiz - 
mo idėją, paskelbė raportą , 
"kuriame tvirtinama. kad 
Konfederacija Quebec, ui, 
pradedant 1961 m., kainavusi 
4. 3 bil. dolerių. (Kodėl skai
čiuojama tik nuo 1961 iki 1975 
m., neaišku, o gal tik nau
dinga?).

Premjeras Levesque tvir
tina, kad nors nuo 1973 m . 
Ottawa pradėjo mokėti pro
vincijai subsidijas už naftą1 
po Arabų naftos sulaikymo , 
federalinė valdžia naudojusi 
Quebec, o pinigus padėti 
plėsti kitų krašto sričių eko
nominį gyvenimą. Jis taip pat 
priminė, kad 1961- 1973 m. , 
Quebec,as daugiau ekspor
tavo, negu importavo prekių , 
ir pinigai buvo Ottawos pa
naudoti padengti tarptauti - 
nį prekybos deficitą.

Tačiau tcs pačios Cana
da Statistics duomenimis , 
Ottawa išmokėjo subsidijų už 
naftą 1974 m. 521 mil. dolerių 
ir 1975 m. -999 mil. dolerių . 
Provincija uždirbo federali
nės sistemos dėka 542 mil. 
1974 m. ir 2 bilijonus dole - 
rių 1975 metais.

Vėl gi iš savo pusės-.Le- 
vesjue priminė, kad Ottawa 
rėmė Vakarų provincijas , 
išmainydama su Taiwanu. 
grūdus į tekstilės išdirbinius, 
pakenkdama Quebec, o teks - 
tilės industrijai.

Kad konfederacija reiškia 
daugiau negu doleriai i r 
centai, pabrėžė Kanados 
premjeras Trudeau ir Que - 
bec, o Sveikatos ir Gerbūvio 
ministeris Marc Lalonde.

Federalinės valdžios sta
tistikos specialistai dirba 
savo keliu, ruošdami rapor - 
tus.

Kol kas, PQ sistematingai 
ir gal pagrįstai, ieško apkal
tinti kitus. Nė karto dar ne
užsiminta , tačiau, kad dė1 

kvebekiečių gerbūvio pakėli- 
mo reikėtų ir jiems patiems 
pasistengti- gal nit kai kur 
nusižiūrėjus į emigrantus...

MARC LALONDE

PANAIKINO BAUSMES 
UNIJOMS

Vardan "socialinės ramy
bės", kaip išsireiškė Teisinu 
gumo Ministeris Mare Andre 
Bcdard, panaikinamos baus
mės bei patraukimai teisman 
virš 7. 000 nusikaltusiems 
prieš Q uebec, o streikų įsta
tymus, kurie buvo išleisti 
baigiantis 1975 ir 1976-ųjų 
pradžioje.

Jeigu unijos pagal tuos įs
tatymus būtų priverstos mo
kėti priklausančias baudas , 
siekiančias nuo 9-50 mil. do
lerių, - jos bankrutuotų. Be 
to, įstatymai buvo nepakan
kamai rūpestingai paruošti, 
kad jais būtų galima tinka
mai operuoti. Nesuradus ge
resnės išeities, nutarta iš 
naujo peržiūrėti įstatymus ir 
baudas atšaukti...

Kaip gerai prisimename , 
tie įstatymai buvo liberalų 
vyriausybės išleisti nepap
rastos padėties metu, kai 
streikavo be atodairos Mo
kytojų Federacija, Darbo 
Federacija, Konfederacija 
'' National Trade " unijų 
"Common Front" metodu. 

Baltiečiu Vakaras parla
mento rūmuose Ottawoje 
įvyko 1977 m. kovo 9 d. ir 
tai buvo penktas iš eilės per 
paskutinius penkerius me
tus.

Šis vakaras sutraukė dau
giau senato ir parlamento 
narių kaip kad ankščiau;jų 
buvo arti 70. Taip pat dau
giau buvo atstovų ir iš įvai
rių ambasadų. Atsilankė 
JAV ambasadorius Thomas 
O,Enders, Popiežiaus dele
gatas pronuncijus Angelo 
Palmas, Vakarų Vokietijos 
ambasadorius M, von Pode - 
wills,Australijos High Com- 
missioner M, Loveday, Bri
tanijos High Commissioner 
atstovai D, E. Lyscom ir P . 
Faulkner, Turkijos Charge 
d'affaires Akin Emregul ir 
prelatas Renato Martino,Po
piežiaus delegatūros sekre
torius. Taip pat dalyvavo ir 
visi trys baltiečiu konsulai 
iš Toronto:dr. J. Žmuidžinas 
-Lietuvon, I. Hensoo-Estijos 
ir dr. E.Upenieks-Latvijos .

Iš kabineto ministerių bu
vo D. C» Jamieson, užsienių 
reikalų Eugene Whelan, že - 
mės ūkio ir Daniel J. Mac
Donald, veteranų; taip pat 
buvusieji ministerial Mit
chel Sharp, S. Haidasz, R . 
Robert ir M. O. Connell, ir 
ministerių titulus turintieji 
Renaude Lapointe, Senato 
pirmininkė ir R. Perrault , 
valdžios lyderis Senate, žy
mūs senatoriai C. W. Carter, 
Paul Yuzyk , opozicijos vado 
Parlamente pavaduotojas 
Walter D. Baker ir kiti.

Vakaro atidarymas
Po priėmimo, vakarą pra

dėjo senatorius C.W. Carter 
Parlamentarinio komiteto , 
kuris globojo baltiečiu vaka
rą, ko-pirmininkas, kviesda
mas visus sugiedoti Kanados 
Himną, o Popiečiaus delega
tą ark. A. Palmas sukalbėti 
maldą. Kanados estų pirmi
ninkui V.Petersoo pasiūlius 
tostą karalienei, pradėta va
karienė.

Trumpas sveikinimo kal
bas pasakė V, L, Caccia,

Parlamento narys ir antra
sis parlamentarinio komiteto 
ko-pirmininkas ir W. D. Ba
ker, Parlamento narys, opo
zicijos partijų vardu.

Pirmasis pasidžiaugė, kad 
Kanadoje visų grupių žmonės 
gali susitikti su parlamenta
rais ir pareikšti savo nuo
mones, antrasis ypač pabrė
žė, kad baltiečiai savo išgy
venimais yra pavyzdys ka
nadiečiams neužmiršti, kad 
reikia saugoti savo demok
ratines teises, nes jos nėra 
automatiškai garantuojamos . 
Vėliau dar kalbėjo J. Ewasew 
iš Mo ntrealio, neseniai pas
kirtas senatoriumi; jis yra 
ukrainiečių kilmės.

Baltiečiu atstovų kalbos
J. Simanavičius, dabar

tinis Kanados Baltiečiu Fe
deracijos pirm-kas pradėjo 
oficialią programą trumpa 
kalba. Prisiminė, kad Kana
dos valdžia buvo palanki pa- 
baltiečių imigracijai po ka
ro, kada daugelis pasidarė be 
tėvynės. Baltiečiai Kanadoje 

lįaučia pareigą priminti ka
nadiečiams, kad jų giminės 
savo tėvynėje yra be laisvės 
ir taip pat, kad Lietuvoje , 
Latvijoje ir Estijoje religija 
ir tautiškumas yra perse
kiojami.

Laas Leivat, estų centro 
valdybos narys kalbėjo apie 
baltiečiu kultūrinį ir ekono
minį įnašį į Kanados gyve
nimą.

T-Kronbergas,latvių pir - 
mininkas Kanadoje, pabrėžė, 
kad baltiečiai aktyviai daly
vauja Kanados gyvenime ir 
nori, kad tokios pat ekonomi
nės, religinės, kultūrinės ir 
politinės laisvė s, kokios yra 
Kanadoje, būtų įgyvendintos 
ir Latvijoje, Lietuvoje ir 
Rstijoje.

Ministerio E. Whelan kalba
Žemės Ūkio ministeris 

Eugen Whelan buvo pagrin
dinis vakaro kalbėtojas. Sa
vo gyvoje kalboje pastebėjo, 

■ kad jam žinomi baltiečiu pa
siekimai Kanadoje, jų suma

numas ir darbštumas . 11 
giau, tarp kitko, kalbėjo apie 
baltiečiu kooperatyvinius 
bankus ir jų didelį išaugimą 
palyginant su kanadiečių. 
Pats min. Whelan yra dide
lis kooperacijos rėmėjas , 
daug yra toje srityje darba - 
vęsis. Kabineto ir savo var
du sveikino baltiečius ir pa
reiškė įsitikinimą, kad bal- 
tiečių demokratiniai troški
mai išsipildys.

Koncertas
Marga reta Upenieks, jau-: 

na larvių muzikė išToronto, 
arfa pagrojo Senoji Giesmė- 
T.Kennins, Gavotte-C. Sale- 
zedo. Kartu su savo broliu 
smuikininku Rišards Upe
nieks, atliko C. G. I Gounod 
Ave Maria. Abu savo prog
ramą atliko labai muzikaliai 
ir susilaukė įvertinimo plo
jimais.

Gina Čapkauskienė iš 
Montrealio, padainavo ketu - 
rias lietuviškas dainas Mer
gaitė -J. Stankūno, Zvaigž - 
dutė-B. Dvariono, Jaunystė - 
G, Gudauskienės, Vėl Šaky - 
siu- B. Jonušo, ir ariją iš 
La Fille du Regiment- Doni
zetti. G. Čapkauskienė susi
laukė daug entuziastingų plo
jimų po visų savo dainų, ypa
tingai po operos arijos ir 
buvo iššaukta pakartojimui , 
bet ji dainavo dar kitą ariją, 
kuri taip pat visiems labai 
patiko. Visos dainos solis
tės buvo muzikaliai ir labai 
efektingai, su išgyvenimu , 
atliktos. Muzikas Jonas Go- 
vedas.iš Toronto,labai gerai 
akomponavo.

Garbės nariai
Mitchell Sharp ir dr . 

Stanley Haidasz, daug parė- 
musiems per eilę metų bal
tiečius jų Įvairiuose reika
luose, buvo įteikta Kanados 
Baltiečiu Federacijos garbės 
narių pažymėjimai. Juos į- 
teikė Federacijos pirm-kas 
Jonas Simanavičius. Baltie- 
čių Federacijos moterų pirm. 
Irena Kairienė įteikė ginta - 
rines sagas į marškinius ir 
kaklaraiščiui, kuriuos me

niškai atliko Toronto meni - 
ninkė Balsienė.

Paroda
Vakaro proga buvo su

rengta tautinių dirbinių pa
roda. Eksponatai buvo eks
ponuoti trijose didelėse spe
cialiose vitrinose. Lietuvių 
vitrinoje buvo keliasdešimt 
gintaro dirbinių: karolių , 
įvairių papuošalų ir dekora
tyvinių išdirbinių. Estai iš
statė meniškus odos išdir
binius, o latviai- sidabro 
papuošalus ir kitus etnogra
finius dalykus. Taip ; pat 
specialiai buvo papuoštas 
vaišių stalas raguolių, gry - 
bukų kepiniais, žagarėliais ir 
pan. , gėlėmis ir lietuviško - 
mis lėlėmis.

Parlamentarinis komitetas
Baltiečiu vakarą globojo 

jungtinis 17 senatorių ir par
lamento narių komitetas, ku
rio nariai yra iš visų keturių 
parlamento narių: liberalų , 
konservatorių, naujosios de
mokratinės ir socialinio 
kredito partijų. Iš senatorių 
komitete yra: R. Belisle, C. 
W. Carter, G. L. Molgat, A. 
Thompson, P. Yuzyk ir par
lamento narių: L. Alexander 
( Hamilton), K. Alkenbrack 
(Frontenac-Lennox), E.A1- 
lard(Rimouski), W. D. 13 Ba
ker (Carleton, Ottawa), C. L . 
Caccia (Davenport, Toronto)j 
Jake Epp(Provencher, Mani
toba), L. Francis (Ottawa ), 
S. Haidasz (Parkdale, Toron
to), O. Jelinek(High Park , 
Toronto), K. Robinson(To- 
ronto-Lakeshore), Jean Roy 
( Timmins), Max Salts man 
(Waterloo).

Visą vakaro programą ir 
visus surištus su Baltiečiu 
Vakaru parengimus :priėmi - 
mą, banketą, koncertą ir pa
rodą suorganizavo Kanados 
Baltiečiu Federacija per sa
vo skyrių Ottawoje.

Dalyvių buvo pilnutėlė 
banketų salė, arti 220. Daly
vavo parlamento spaudos 
galerijos žurnalistai L, Zink 
J. Best, Canadian Press,
Canda Wide reporteriai, The 
Ottawa Journal redaktorius 
ir ukrainiečių organizacijų 
atstovai. Baltiečiai savo 
atstovų skaičių šįmet gero - 
kai sumažino iki 75, kad 
daugiau vietų liktų parla
mentarams, kurie kviečiami 
su žmonomis.

Lietuviai buvo iš-Toronto,. 
Montrealio, Hamiltono ir 
Ottawos bendruomenių val
dybų, Baltų Federacijos, Jau
nimo Sąjungos: J. Simanavi - 
čius, I. Miklejohn, I. Kairie
nė,P. Sturmas,K. Pareštytė, 
K. Deksnys, L. Skripkutė, R. 
Otto, j. Danys, L. Giriūnas, 
Kadžius, kun. V. Skilandžiu - 
nas ir kt. Kor.

— • —
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TAUTOS FONDAS KVIEČIA
Savo Vasario Šešioliktosios Fondo nariais su teise dalyvau-

Sventės atsišaukimu Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas kviečia remti jo darbus. O jo 
darbai platūs ir dirbami be pa
liovos daugiau kaip tris dešimt
mečius. Tai jaunimo ruošimas 
politiniam Lietuvos laisvinimo 
darbui, Eltos informacijų cent
ras, Eltos biuleteniai anglų, 
prancūzų, italų, portugalų ir 

lietuvių kalbomis, dvi nuola
tinės radijo valandėlės, kalban
čios pavergtai Lietuvai, nepe
riodiniai leidiniai ir kt.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto darbus paremsit 
giukodami Tautos Fondui.

Už 25 dol. ar daugiau, auko
tojui paprašius, siuntinėjamos 
ištisus metus Eltos Informaci
jos. .

Aukojusieji 100 dol. ar dau
giau tampa inkorporuoto Tautos

Tautos Fondo Atstovybes 
Kanadoje 1976 mėty 
apyskaita:

Pajamos 1976 1975
1. Toronto apyl.$15.000.00 15.000.00
2. Hamiltono 3.000.00 3.000.00
3. Delhi -

Tillsonburg 1.312.00 1.069.00
4. Sudburio 1.000.00 653.00
5. Montrealio 1.000.00 1.000.00
6. Londono 755.80 610.00
7. St. Catharines 642.00 400.00
8. Windsoro 576.00 626.00
9. Oakvilles 375.00 371.00

10. St. Ste Marie 290.00 232.00
11. Wellando 231.00 156.00
12. Rodney 222.00 276.00
13. Edmontono 218.00 246.00
14. Vankuverio 169.00 218.00
15. Winnipeg© 157.00 407.00
16. Otavos 134.00 176.00
17. Kalgario 107.00 170.00
18. Thunder Bay 82.00 75.00
19. Atskiru asmenų 160.00 220.00
20. Palūkanos 500.97 544.59

Iš viso paj. S25.931.59 S25.449.84
Likutis 1976.1. S 6.619.38$ 6.537.87

$32.550.97 $31.987.71
Išlaidos
1. įteikta Tautos Fondo

centrui VLIKo seime,
Vašingtone $26.000.00

2. Skelbimai spaudoje 122.50
3. Raštinės išlaidos 116.85
4. Kelionės išlaidos į VLIKo

seimą ir suvažiavimą 310.00

Iš viso išlaidu $26.549.35

Likutis 1977.1.1$ 6.001.62

Balansas $32.550.97
Nuoširdi padėka aukojusiems Tau

tos Fondui, aukų rinkėjams ir vi
siems Tautos Fondo darbuotojams.

J. VAIČELIŪNAS, pirmininkas 
V. GUDAITIS, iždininkas

T autos Fondo Atstovybes
pranešimas:
Tautos Fondo Montrealio 

GREITAS PATS UŽBĖGA
Mano tėvas sakydavo 

man, parvykusiam į kaimą

Kanados Tautos Fondo Atstovybė įteikusi $26.000 VLIK’o Seime. 
Iš kairės Atstovybės pirm. /. yaideliūnas. Seimo pirm. prof. dr. C.
Masaitis, VLIK’o pirm, tfr.įi. Valiūnas ir Toronto Atst.pirm.Ą.

Firavičius. ,
2 P Si.

ti metiniame suvažiavime ir 
spręsti Tautos Fondo organiza
cijos reikalus. Nariais gali būti 
visi lietuviai ir visuomeninės 
bei profesinės lietuvių organi
zacijos.

Čekius prašom rašyti Tau
tos Fondo vardu ir siųsti adre
su: P.O. Box 21073, Woodhaven 
Sta., New York 11421: galima į- 
teikti ir Vasario 16-osios minėji
mų rengėjam. Nepamirškit pri
dėti ir savo tikslų adresą.

Aukos Tautos Fondui JAV- 
bėse nurašomos nuo mokesčių.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojam.

Prel. Jonas Balkonas
Tautos Fondo tarybos 

pirmininkas

Ignas GasiliOnas
Tautos Fondo valdybos 

pirmininkas
— (

Apylinkės atstovybės nariai 
I. Petrauskas, A. Kalvaitis ir 
P. Gabrys iš eitų pareigų pa
sitraukė. Į jų vietą sutiko 
{eiti H. Adomonis, G. Ali- 
nauskas ir D. Baltrukonis.

Soult Ste Marie vietoje 
pasitraukusio St. Druskio! tos 
apylinkės TF įgaliotiniu pa
skirta J. Gasparienė, 288 
Patrick St. , Soult Ste Marle, 
Ont. , P6C 3Y8.

St. Catharines, vietoje pa
sitraukusio J. Paukščio TF 
įgaliotiniu paskirtas J. Skei- 
valas, 4 Garnet St., St. 
Catharines, Ont.

Prestone, kur nėra ofi
cialios KLB apylinkės, TF 
įgaliotiniu paskirtas J. Za- 
zeckas, 235 Montrose St., 
Preston, Ont. M3H 2J3. Jis 
Tautos Fondui aukas rinks 
ir artimose vietovėse : Kit
chener, Galt, Waterloo.

Nuoširdi padėka buvu
siems Tautos Fondo parėi- 
gūnams ir sėkmės naujie
siems pareigūnams.

TF Atstovybė Kanadoje

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

PANORAMA
PETRO VILEIŠIO - TEISIU MOKSLU. DAKTARO 

PASISAKYMAS LIETUVOS ŽYDU KLAUSIMU

1977 sausio 5 d. žydų B'Nai Shalom sinagogos salėje , 
Waterbury, Conn. , ryšium su Lietuvos žydų tragedijos na
cių okupacijos metu aiškinimu, įvyko viešos diskusijos,ku
riose nukentėjusių žydų klausimą dėstė rašytojas Peter 
Perl, žurnalo CONNECTICUT redakcijos narys (iš Hart - 
ford)o, Conn.); diskusijoms moderavo bei savo paaiškini - 
mus įterpė tos sinagogos rabinas Jonah Gevirtz.

Rengėjų specialiai kviestas, į diskusijas įsitraukė LB 
Tarybos politinių reikalų komiteto pirmininkas dr. Petras 
Vileišis, iš esmės pasisakydamas Lietuvos žydų klausimu.

Šiame rašinyje korespondentas neįdėjo pranešėjo ir 
rabino pasisakymų, tik tas pokalbio vietas pažymėjo *. Tų 
pasisakymų turinys dažnai labai aiškiai suprantamas iš dr. 
P, Vileišio pareiškimų. Be to, pranešėjo ir moderatoriaus 
pasisakymuose dažnai būdavo rabino aiškinimas dalykų, ku
rių amerikietis žurnalistas negalėjo suprasti ar suprato 
klaidingai, dalinai ir dėl to, kad dr. P. Vileišis, vaizdingumo 
dėliai, kai ką išreikšdavo žydų kalbos (idiš) posakiu ar į - 
terpdamas kokios kitos kalbos žodžius.

Taip pat, kad šie užrašai nesusidarytų labai ilgi, kai 
kurie Dr. V. pareiškimų tekstai, nekeičiant jų prasmės ,
trumpinami ir atpasakojami

Pradedant Lietuvos val
dovu Vytautu Didžiuoju, maž
daug nuo 1388 m. , ligi II-jo 
Pasaulinio Karo Lietuvoje 
visada buvo lietuvių ir žydų 
gyvenimo harmonija.

Bet reikia neužmiršti, kas 
atsitiko su žydais iš viso i 
Po Kristaus gimimo Judėjo - 
je- Palestinoje žydų buvo a- 
pie 4. 500. 000. Gi jau XII- 
ame šimtmetyje jų iš viso 
bebuvo 1. 500. 000. Ta visu
ma padidėjo:XIX šimtmetyje 
jų jau buvo apie 10 milijonų; 
o 1938 m. žydų buvo priskai- 
toma apie 17 milijonų.

Gi po nacių vykdytos eks- 
terminacijos žydų beliko a -, 
pie 10, 5 milijonų.

Kaip minėta, Lietuvoje vi
sada buvo harmonija: po I- 
ojo Pas. Karo, atsikūrusioje, 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
žydai turėjo ne tik savo mo-, 
kyklas, bet ir daug ką kitą.

Kaip jokia kita valstybė ,' 
Lietuva net savo vyriausy
bėje turėjo žydų reikalams 
ministerį. Tame poste buvo 
J. Vigodskis, M. Soloveiči- 
kas, B. Fridmanas. S. Rozen- 
baumas. Gi net atsikurian
čią nepriklausomą Respub - 
liką paskelbusioj Taryboj 
buvo žydas (N, Rachmllevi - 
čius).

*
Daugelis įžymių žydų va

dų, jų tarpe ir Izraelio pre 
zidentas Esecol, pripažįsta, 
kad sąmoningu žydu galėjai 
tapti tik Lietuvoje. Juk daug 
žydų vadų visur esančių, ki
lę iš Lietuvos; yra žydų 
tarpe žinomu terminu "lit- 
vak" vadinami.

Juk jau XVI šimtmetyje 
Vilnius buvo laikomas ant
rąja Jeruzale. Visiems ži - 
noma žydų rabinų seminari- 

gimnazistui, padedančiam 
žemės ūkio darbuose: "Per
daug neskubėk, nesikarš- 
čiuok, nes ir patarlė sako, 
kad " greitas pats užbėga, o 
negreitam vėjas užpučia". 
Kiek vėliau sužinojau ir lo- 
tynųpatarlę: "<j.uid ąuis agis, 
prudenter agas et respice 
finem"- Ką nedarytum, da
ryk protingai ir numatyk sa
vo darbo pabaigą(pasekmes).

Mes visi jauni,kol buvome 
gyvenime nepatyrę.skubėda
vome ir karščiuodavomės , 
lyg nebūtų laiko, ir ko šian
dien nepadarysi, tai rytoj 
nebebus progos sumanymą 
Įvykdyti. Mūsų sūnus, baigęs 
universitetą (antropologijos 
kursą), užsimanė pakeliauti 
pn Europą, o vėliau, ir tai 
svarbiausia, pamatyti pasa

trečiuoju asmeniu.
Korespondentas

ja buvo Kaune, o garsioji 
Telšių rabinų seminarija po 
šio didžiojo karo buvo net 
perkelta į JAV, į Cleve
land, ą.

Žydai Lietuvoje visais 
laikais turėjo ir kultūrinę.ir 
kitokią autonomiją. Jie tu
rėjo savo bankus, valdžios 
finansuojamas žydų mokyk - 
las ir 1.1.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais, jau nuo 1924 m. bu
vo net 300 žydų pradžios 
mokyklų, 20 gimnazijų bei 
progimnazijų, o Kaune žydų 
mokytojų seminarija.

Bet jei vis vien norima 
kalbėti apie antisemitizmą 
Lietuvoje, tai reikia atsl - 
minti ir faktus, kurie tą pa - 
neigia. Žydai sudarė tik a - 
pie 7% visų Lietuvos gyven
tojų, o savo rankose turėjo 
apie 77% visos prekybos 
(biznio). 1922 m. buvo Lietu- 

~ voje 391 gydytojas, iš jų 154 
i buvo žydai. Tuos,ir daug ki- 
i tų faktų galima rasti LIE - 

TUVIŲ ENCIKLOPEDIJOJE.
O palyginkime sovietų pa

žiūrą į žydus. Tik vienas 
pavyzdys: 1976 m. 35 , žydai 
susirinko Maskvoje (tai bu
vo Kalėdų metas) pasitar
ti žydų kultūriniais reikalais. 
Jie visi sovietų buvo užda
ryti į Liublianką(kalėjiman) .

Tuo tarpu Lietuvoje žydai 
turėdavo tokią laisvę, kokios 
nebuvo jiems niekur kitur.

Pav. . rabinas buvo pripa
žįstamas ir valstybės parei
gūnu. Jis sudarydavo metri
kacijos aktus :gimimo, vestu
vių mirimo ir p. , ir tai, ką 
jis padarydavo, valdžios bū
davo pripažįstama. Valdžia 
mokėjo rabinams ir algas .

Buvo žydų bendruomenės , 
turėdavo savo laisvus rinki-

kiškąją Indiją, į kurią iš 
Turkijos keliavo daugiausia 
autobusais, kad būtų pigiau 
ir kad pamatytų daugiau 
žmonių.bei jų papročių. To- 
kia kelionė mums atrodė la
bai rizikinga ar net savižu
diška, nes tenka atsidurti 
vienam, mažai civilizuoto 
pasaulio sūkury, kur vyrau
ja biednuomenė, visokie ne - 
datekliai ir net badas. Kam 
nėra žinomas milijonieriaus 
Rockfeler'io sūnus, kuris, 
ieškodamas kelionėse nuoty
kingų pergyvenimų, ar gal 
norėdamas iš arti pažin
ti primityvių žmonių būse
ną, žuvo paslaptingose aplin
kybėse Naujoje Gvinėjoje, 
kur dar esama ir žmogėdrų. 
Arba vėl, mūsų pasiturintis 
tautietis Kazickas, sėkmin- 

mus Ir pilną kultūrinę laisvę.

Kai naciai pradėjo Vokie
tijoje persekioti žyčhis, Lie
tuvoje buvo priešingi balsai. 
Kai įvyko visiems žinoma 
"crystal nights" Vokietijoje, 
lietuviai protestavo. 
Protestavo ir lietu - 
vos vyriausybė, ir 
buvo pareikšta, kad už 
kiekvieną nūkentėju- 
sį Lietuvos žydą bus 
pareikalauta atsis
kaityti. Lietuviai ne nūs i — 
lęnkė Hitlerio užmačioms.

Lietuva buvo vieninte
lė valstybė, kuri viešu teis
mu- garsiąja nacių Neuman- 
no ir Sasso byla -(1934-1935 
m.) drįso priešintis naciams, 
pasireikšti prieš nacių me - 
todus.Tuo tarpu daug dides
nės ir suinteresuotos vals
tybės tylėjo.. .

*
Kultūrinis žydų institutas, 

dabar New Yorke, buvo pra
dėtas Lietuvoje, tik 1941 m . 
buvo perkeltas į Ameriką. 
Lietuvoje žydai kalbėjo "idiš1 
bet ir hebrajų kalbos pra
džia buvo taip pat Lietuvoje: 

gai baigusį universitetą sū
nų, kaipo dovaną už tai, leido 
į kelionę aplink pasaulį. Jis 
žuvo paslaptingose aplinky
bėse Indijoje, o pervežti te
galėjo jo sudeginto kūno pe
lenus.

Jauni broliai Pamatai
čiai štai užsigeidė pasivaži
nėti laiveliu Mičigano ežere. 
Nepasiteiravę iš anksto me - 
teorologinių sąlygų, kiek per 
toli nuplaukė nuo kranto, kur 
juos užklupo nesitikėta, juos 
paskandinusi audra.

Bet yra labai išmintingų , 
toli numatančių jaunuolių, 
kaip tas ukrainietis leite
nantas Belenko, kurs, iš 
anksto planavęs, pabėgo su 
naujausios konstrukcijos 
lėktuvu į Japoniją.

Štai Bražinskai-kur Lie
tuva, o kur Užkaukazis ? Kaip 
jie ten atsidūrė, kaip jie pa
sirūpino ginklų, kurių Sovie- 
tijoj įsigyti ir laikyti civi- 
Uniams absoliučiai drau
džiama, ir kaip jie, apsi
ginklavę, pagaliau pakliuvo į 
lėktuvą, kur keleiviams yra 
dar griežtesnė kontrolė, ne
gu, sakykim JAV-se ? Ar I jų 
prasiveržimas į Turkiją ir 
tolesnės jų kelionės nėra 
savotiškai avantiūristinės ? 
Tai juk ir mes visi, pasiša
linę iš Sovietų okupuojamos 
Lietuvos, tapome savo as
meninės laisvės pirmoje 
vietoje, kovotojai, o ne Lie
tuvos laisvės kovotojais.

Laisvės kovotojais galima 
laikyti mūsų partizanus, ku
rie užeinant sovietams 1944 
m. išėjo į miškus. Ir jau jie 
tai tikrai buvo, tegul ir be
viltiški- laisvės kovotojai.

Mes gi čia, emigracijoje , 
gal labai paskubomis skel
biame didvyriais ar herojais 
tuos, kurie bet kuriuo būdu 
atsiranda JAV-se ir gauna 
politinio azylio teises. Mes 
čia skubamef kaip toje pa - 
tarlėje- greitas pats užbė
ga.^ - garbinti tuos tautie
čius, atvykusius iš susovie- 
tintos Lietuvos, šaltai nepa- 
nagrinėję jų gyvenimo ten, ir 
čia atsiradimo aplinkybių.

Naivumas niekuomet ne
buvo skaitomas dorybe, ypač, 
kai jis yra sujungtas su ne
apdairumu. Toks naivumas 
primena man beveik anekdo
tinį, bet tikrą atsitikimą 
Brocktone. Vagys, sužinoję 
iš anksto, kad. buto Seiminin
kų nėra namuose, įsibrovė į 
jį dienos metu ir Išnešė te - 
levizljos aparatą. Tai pa
mačiusi , to paties namo kito 
buto naivi senutė pasišaukė 
vagis ir atidavė jiems savo 
televizijos aparatą, sakyda -

pirmoji mokykla dėstomąja 
hebrajų kalba buvo Lietuvoje^ 
Ukmergėje.

Garsioji Telšių rabinų se
minarija studentų turėdavo 
iš įvairių kraštų.

Kai naciai, okupavę Lietu
vą, persekiojo žydus, Tel
šiuose lietuvis daktaras (L. 
Plechavičius) būrį žydų slė
pė savo ligoninėje ir, kai jo
je nebebuvo vietos, kitus 
"paguldė" net į valkų skyrių. 
O, žinote, nė vienas iš gelbė
tų žydų ligi šiol nėra padė
kojęs. ..

Bet to paties Telšių mies
to žydas Šeras, jau sovie
tų okupa '.įjos metutkuris bu
vo komunistas), su 50 kitų, 
žydų, baisiausiu būdu nužudė 
76 lietuvius. Ne tik juos nu - 
žudė, bet prieš tai visaip 
kankino, badė, gyviems nu
plaus tė kūno dalis ir 1.1.

Lietuvoje buvo stiprus 
sionistų judėjimas, kurį, aiš
ku, lietuviai palaikė. O patys 
žydai, komunistai, buvo tam 
labai priešingi: šie dėjosi 
prie Stalino, Trockio ir pn. , 
ir tikėjosi, kad sovietai A- 

ma: "Tai pataisykite ir ma
no aparatą".. .

Bet mes nevisi norėjome 
šiltai priimti, pav. atsilan
kiusius iš Lietuvos į JAV 
dainininkus, kurie gal kaip 
tik nuoširdūs lietuviš - 
kos atgaivos,širdžiai mielos 
dainos skleidėjai. Tai kodėl 
mes beatodairiai ir su iš
skėstomis rankomis priima
me bet kuriuo keliu atvyku
sius ir. juos tuoj skelbiame 
nelyginant "laisvės kovoto - 
jais", o anuos, g* tikrai 
mielus dainininkus apšau
kiame enkavedistais. Ar tai 
logiška ? Todėl,bet kuris pa- 
s ikarščiavimas .neturė damas 
savyje būtino tokiais atve
jais kritiško elemento, yra 
mažų mažiausia, nenuosek - 
lūs.

Aukščiausias apgaulės 
laipsnis yra infiitrsvimas , 
ką mes matome įvairuose 
etapuose, kovojant 1 sovie
tams su Lietuvos partiza
nais. Infiltravimo mene so
vietai turi labai daug patyri
mo. Sistema taip gerai su
tvarkyta, kad kiekvienas bijo 
vienas kito, ir ta melo, ap
gaulės ir neapykantos meis
triškai sugalvota sistema 
tvirtai sucementuoja visas į 
jų pinkles pakliuvusias tau
tas, kurios, nežiūrint kai ku
rių medžiaginių pliusų, nei 
visa tauta, nei pavieniai jos 
nariai, nesijaučia laimingi . 
Kadangi ten vienas kitą seka 
-tai nėra jų lūpose nerūpes
tingo, džiaugsmingo šypsnio, 
nes ten, anot lotynų patarlės, 
žmogus žmogui pasidarė lyg 
vilkas. Tai paliudija Eld
ridge Cleaver, radikalas , 
juokukų "panterų"vadas. Jis 
važinėjo ir kurį laiką pagy
veno visose komunistinėse 
valstybėse(Sov. Sąjungoj, sa
telituose, Kinijoj ir 1.1.). Vi
sur jis rado militarinę ir 
komunistų partijos diktatūrą 
Žmonės v i e n už savo nuo
monės pareiškimą kalinami. 
Esą paneigiama žmogaus bet 
kuris ryšis su dvasiniu gy
venimu. Todėl jis, grįžęs iš 
savanoriškos tremties, da - 
bar vėl JAV, atsisakęs ate
izmo, išpažino viešai bažny
čioje per pamaldas Hour of 
Power Kalifornijoje,išsaky
damas visą savo avantiūris
tinį gyvenimą-klaidžiojimus.

Tad- vieton naivumo ir 
neapdairumo, panaudokime 
nuoseklumo ir šaltą analyzę, 
kad per tuos superpatriotus 
neįsilelstume į savo tarpą 
vilko avies kailyje.

J. Valiūnas 
Brockton, Mass. USA.>n
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zarbeldžane įkurs (komunis
tinę) žydų respubliką. Kaljį 
žinome, Iš to niekas neišėjo.

Iš lietuvių niekas nekovoju 
prieš žydus, dorus žydus,ti
kinčius žydus, bet kovojo 
prieš Lietuvos priešus, prieš 
komunistus žydus, kurie jų 
net buvo pasidarę komunistų 
vadais ir persekiojo kitus.

Dr. John Kadzow 1976 m 
Kentucky universitete pas - 
kelbė studiją, kurioje jis tei
gia, kad jam nepasisekė ras
ti jokių įrodymų,jog būtų bu
vęs kada nors koks antise
mitizmas Lietuvoje, bet ra - 
do, kad buvusi gera religinė 
tolerancija.'

Bet atmintina, jog žydai 
Lietuvoje buvo susiskaldę ir 
politiškai - sionistai ir pn. 
vienoje pusėje, o komunistai 
sovietų pusėje; bet buvo ir 
generacijų konfliktas- tarp 
senųjų ir jaunųjų žydų.

Pvz. , buvo toks žymus 
garbingas žydų vadovas ir 
savivaldybininkas, Kauno 
miesto tarybos narys,Chodes. 
Jo duktė buvo komunistė, net 
jų vadovė, ir kai už prieš
valstybinę veiklą pakliuvo į 
kalėjimą, tėvas, tas Chodes, 
atėjo dukters aplankyti,tai jo 
jo duktė pasityčiodama pa-

sudarinėtl patriotų lietuvių 
sąrašus, pagal kuriuos so
vietai išvežė žmones į Sibi
ro koncentracijos stovyklas, 
išvežė mirčiai, sunaikinti 
juos.

Toje deportacijoje buvo 
ištremta ir mano sesuo,bib
liotekininkė, iš kurios atėmė 
6 mėnesių dukrelę ir 5 metų 
sūnelį. Gi ji Sibire, Altajuje 
prie sunkių miško kirtimo 
darbų buvo išlaikyta 17 me - 
tų. Galų gale grįžo palaužta 
sveikata ir mirė. Prie tų 
miško darbų moterys ne tik 
kirsdavo medžius, bet sukin
kytos po kokią 18, storus 
rąstus turėjo net po kelius 
kilometrus vilkti ligi upės , 
kad rąstai galėtų būti pluk
domi toliau.

*
Negalima neigti, kad na

ciams, jų okupacijos metu, 
nebūtų pasisekę kaiką į- 
traukti į tą nelemtą reikalą. 
Bet jie daugiausia buvo kokie 
valkatos, iš kalėjimų paleis
ti, ar šiaip dėl kokių prie
žasčių, ar dėl "geresnio 
kąsnio'į>arsi davę.

Nacių vadai patys skundė
si, ir tai yra dokumentuota, 
kad jiems nepasiseka lietu
vių įtraukti į žydų pogro
mus, nors mokė davę pinigus ,
duodavę degtinės ir pn. Bet 
nepasisekė įvelti lietuvių 
tautos prieš žydus.

klausė- "Kas tu toks esi? ". 
Kai sovietai okupavo Lietu - 
vą, ta Chodosaitė prisidėjo

V.JutJGF.hlAS, /S^OfijYS l^AILA

7 cftal&M cWhoWtu, 
A I lietuviu šankius su rusais

(Kadangi “Sėja* Žurnalas nepasiekia musų visų skaitytojų, esant 
įdomiam minčių pasikeitimui, perspausdiname iš 1976m. nr.2 NLJ

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 slapyvardis asmens, dar neseniai išvykusio
į Vakarus iš sovietinės Lietuves, 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.

1. "KAD BUSIMOJI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ NEATSIDURTU
DAR DIDESNIAME PAVOJUJE” ...
( Tasa iŠ praeito s savaitės laidos)

Apie tautų padėtį reikia spręsti iš tų pačių tautų savo padėties suvoki
mo, o ne iš to, ką kiti apie tai galvoja. Taigi, žiūrint iš to taško, rusų tau
ta be abejonės yra engiama tauta, kurios gyva siela gal net daugiau nukentė
jo nuo bolševikų, negu kitų tautų.

Ekspangionistiniai bolševikų tikslai privertė juos paveldėti ir didžiaru
sių tradicinę imperialistinę politiką. Bet tai dar nereiškia, kad formos ta
patybė išreiškia esmę. Toli gražu! Tuo labiau, kad ir forma ne ta pati. 
Rusų imperija niekada nepretendavo į globalinę ideologinę sistemą, kuriai 
reikėtų pajungti visą pasaulį. Net ir formos požiūriu tarp šių dviejų politi
nių linijų yra ne tik kiekybinis, bet ir kokybinis skirtumas.

Vadinasi, būčiau prieš tai, kad tokiu būdu būtų tapatinama TSRS Ir 
Rusija. Rusija tokia pati TSRS a kaip ir kitos ngu*~^?.linės valstybės, 
anksčiau ar dabar patekusios t mos imperijos orbitą. Šiandien mūsų tiesiai 
vieningi, nes vieninga vergija, kurios reikės atsikratyti. (Red. pabraukta) 
Aš nelinkęs idealizuoti ir būsimos nacionalinės Rusijos valstybės ar neda- 
vertinti jos pavojaus Lietuvai. Bet tai jau kitas pavojaus laipsnis.

Laiško pradžioje nurodyti faktoriai gali šį pavojų minimalizuoti. Gi 
mūsų šiandieninės pastangos kooperuotis ir vesti diskusijas su alternatyvinės 
Rusijos atstovais gali būti labai vaisingos, numatant abiejų mūsų tautų ko
egzistenciją tautinio suverenumo sąlygose. Čia ir reikėtų mums pareikšti 
savo budrumą ir viltis, realizuoti savo pozityvią politinę programą, įtiki
nant jos būtinumu ir realizmu visas suinteresuotas šalis. Be išankstinio su
tarimo ir tarptautinių santykių mūsų geosferoje bendros organizacijos mode
lio mūsų busimoji nepriklausomybė galės atsidurti dar didesniame ir pasto
vesniame pavojuje, net negu dabar. Taigi gyvybiškai ir likimiškąi veikti šia 
linkme būtina, ir nė kiek ne per anksti...

I s . .'\

2. SVARBUMAS IŠSILAIKYTI IKI RYTDIENOS LAISVĖS

( Dėl šios kontrakritikos B. Raila taip pat laišku pasisakė susi
domėjęs jo mintimis, bet ne visur įtikintas, kad galėtų pasisaky-
tl esąs "giliai įsitikinęs". Taip pat prašė patikslinti "kooperaci
jos" su Rusija ir kitais kaimynais sąvokas, keldamas mintį, kad 
gal labiau reikėtų orientuotis į federalinės rytų Europos sistemos 
galimybes ateityje... Dėl to V. Jungėnas vėl pasisakė kitame 
laiške, kurio kelios ištraukos čia patelkiamos. Red.)

... Dėl federacijos Rytų Europoje kalbėti šiuo metu dar 
nėra savalaikiška. Tebeveikia perdaug stiprios išcentrinės jėgos. Visų be 
išimties mūsų tautų siekimas yra atitrūkti nuo Rusijos kiek galint toliau, vi
soms įsitvirtinti nepriklausomoje padėtyje ir rasti organiškus ryšius su Va
karų pasauliu - savarankius ir nepaveikiamus kaimynų. Bet federaliniai ry-
1977.111.30

algimanto skiltis
FANTAZIJA

Gal tai ir normalus reiš
kinys, kai žmogus, persirl- 
tęs per 50 metų amžiaus,

AR TIKROVĖ?
daraisi jautresnis ir įtarin- 
gesnis. Net ir į sapnus, į 
kuriuos prieš kokį dešimt

metį nebūtum kreipęs jokio 
dėmesio, dabar pradedi 
(savo ar kitų pagalba) aiš
kinti ar net dalinai tikėti, vis 
laukdamas jų išsipildymo.

Štai, praėjusio vasario 16 
dieną (lietuviams itin svar
bi data), teisingiau naktį,

šiai tarp šių tautų - be Rusijos - šiai pastarajai bus nepriimtini, nes ne be 
pagrindo ji matys juose organizuotą antirusišką jėgą. Federacija (Vakarų 
Europos pavyzdžiu), įjungianti ir Rusiją, galės atsirasti antrame etape,kai 
politiniai bei ekonominiai sunkumai pakelyje į kiekvienos šalies integraciją
su Vakarais privers mus kooperuotis tarpusavyje (organiškais pagrindais) ir 
ieškoti bendrų kelių, tą integraciją skatinančių.

Gi kooperacijai su Rusija, atsižvelgimui j jos interesus 
mūsų zonoje, mes turime ruoštis jau šiandien, idant išvengtume bereikalin
gų kolizijų bei egzistencinių pavojų ateityje. Plačiojoje visuomeninėje Rusi
jos opinijoje vyrauja aukšta pagarba Pabaltijo tautoms; jų aspiracijos ne
priklausomai egzistencijai ne tik nekelia abejonių, bet yra visiems savaime 
suprantamos. (Neneigsiu, kad kiek mažiau tai liečia Kaukazą ir Vid. Aziją, 
gi visai sunku rusus įtikinti - ne inteligentus, o viduriniuosius sluoksnius, 
kad ir Ukraina su Bielorusija gali turėti atskirų nuo Rusijos nacionalistinių 
ambicijų).

Tad, man rodos, mes neturėtume tų mums naudingų Rusijos opinijų 
neigiamai paveikti savo nerealistišku antagonizmu, - štai ir viskas. Kartoju, 
federacijos idėjai mes šiandien dar nepasiruošę, o rusai tą mūsų požiūrį 
vertina bei gerbia - ir jie federacijos su mumis nesieks, jei mes savo 
ruožtu gerbsime jų gyvybinius interesus mūsų srityje.

Aš nesupratau vieno Jūsų posakio - "net blogiau". Kas blogiau; rusų 
carizmas, ar bolševizmas ? Ir kodėl "net" ? Į tai dar kartą pasisakysiu; tau
tos yra realios konkuruojančios bei kooperuojančios jėgos, gabios kompro
misams, karams, taikai ir panašiai. Tai, galiausiai, racionalios jėgos, ku
rių santykiai ilgainiui nusistovi, tampa stabilūs. Bet bolševizmas - tai ir ra
cionali jėga, nepripažįstanti kompromisų ir ribų, nacionalinių ar individuali
nių interesų ir daugialypiškumo aplamai. Bolševikinei valdžiai viešpataujant, 
mums nelieka jokių vilčių, ir visa laimė, kad jai nelemta viešpatauti. Jei 
būsim nuosaikūs ir išmintingi, su rusais mes susitarsim. Su bolševikais gi 
jokio susitarimo negalės būti, nepaisant kaip išmintingai mes elgtumėmės. 
Mūsų likimas aiškiai nubrėžtas jų partijos programoje - tapti integruota 
vieningos tarybinės tautos dalimi.

Užsienio lietuviai ta proga turėtų nepamiršti dar vienos labai svarbios 
aplinkybės. Visi mūsų nacionaliniai atsiekimai Lietuvoje tik tiek yra vertin
gi, kiek jie leidžia mums išsilaikyti geresnėmis sąlygomis iki rytdienos 
laisvės. Patys savaime, nepertraukiamos ir nekintamos bolševikų valdžios 
sąlygomis, jie netektų bet kokios prasmės, nes bolševizmo orbitoje galiau
siai mūsų nacionalinis sužlugdymas vis tiek būtų neišvengiamas.

Tačiau nei vienai minutei negalima užmiršti, kad nacionalinis pradas 
negali nenugalėti abstrakčios antinacionalinės ideologijos ir jąja pagrįstos 
valdžios. Tas nacionalinis pradas bendras ir rusams, ir lenkams, ir mums. 
Taigi, neišvengiamas ne mūsų, bet "jų” (t. y. bolševikų) išnykimas iš isto
rinės arenos. Tai valandai ruoštis politiškai, idėjiškai bei aktyvistiškai - 
mūsų svarbiausias užsieniuose gyvenančių uždavinys. Į tą faktą "Akiračiuo
se" (1975, nr.2) labai rimtai nurodė Lietuvoje gyvenantis autorius T. Ženklys, 
su kuriuo savo solidarumą aš noriu išreikšti paskutiniuose šio laiško žodžiuo
se...

V. Jungėnas
* * *

3. ATĖJO LAIKAS PERKOŠTI ILIUZIJAS

Amerikos lietuvių spaudos darbininkas nebe dažnai gali pasidžiaugti, 
kad visuomenė ar bent pavieniai kvalifikuoti skaitytojai susidomėtų jo raši
nių mintimis, kritiškai jas kedentų, naujais įnašais papildytų ar su geru 
pagrindu ir temperamentingai pasipriešintų. Seniau tais atžvilgiais buvo ge
riau, gyviau, įdomiau. /

Dabar jau dažnai stebim priartėjusius idėjinius nuovargio laikus. Ne
kukliai kalbant, pavyzdžiui, man pačiam dingojos, kad per pastarąjį trimetį 
nieko svarbesnio ir geriau neparašiau už aną ilgoką essay tema, kaip dr. 
Vincas Kudirka laisvintų Lietuvą, jeigu šiandien tebegyventų, paskelbta 1975 
m. SĖJOS Nr.1-2. O tasai rašinys, kaip stebėjau, išeivijos politikų ir kul
tūrininkų sluoksniuose tesukėlė tik be galo mažą dėmesį. Vadinasi tokie gal
vos varginimai mūsų išėjimam jau neįdomūs ir gal išvis nereikalingi, ir aš, 
būdamas dar per naivus optimistas, tame bare be reikalų darbavausi. Kartą 
šio rašinio ištrauką saviem reikalam pacitavo tik man palankus Dirvos bend
radarbis ir kitą jo ištrauką griozdiškai panaudojo Vokietijoje išeinantis dl- 
versantlškas žurnaliukas, kaip dabar sakoma, labiau "dirbąs okupanto nau
dai", kuris ta proga gan trivialiai gudravo mano adresu, mano mintis va
dindamas "veidmainystės kamuoliu", o tam išvynioti ragino skubiai važiuoti 
sovletlnėn Lietuvon, idant galėčiau įsitikinti, kaip lietuvių tauta dabar gyve
na ir ką iš tikrųjų galvoja. Suprantama, trūko čia tik patikslinimo, ar ta 
tauta yra Petro Griškevičiaus ir a. a. Antano Venclovos "tėviškių" tauta, ar
Aušros ir Jono Jurašų ir Tomo Venclovos tėvynės tauta...

Bet klek vėlesniam mano rašiniui, vardu "Problemos ir nuovargis", 
apie galimus mūsų ateities santykius su rusais bei lenkais (SĖJA, 1975 m.
Nr.4), laimei, pasisekė klek geriau. Betgi čia buvo tik paviršutiniškai ir be 
reikiamo stilistinio triūso pateiktos mano kelios pastabos apie anksčiau 
Metmenyse įdėtą V. Jungėno rašinį, kur jis klek neįprastais požiūriais ir 
sugestijom siūlė persvarstyti ir apsispręsti dėl dabarties bei ateities galimų 
lietuvių tautos santykių su kaimynais, ypač su rusais. To straipsnio kai ku
riom vietom buvo ir kitų susidomėta, mačiau vieną kitą citatą šen ir ten, 
tačiau užsienio lietuviam svarbiausios ir įdomiausios įžanginės mintys visų 
buvo totallškal nutylėtos, - būtent, tos, kur jis su nusistebėjimu konstatavo 
mūsų išeivijos intelektinį absentizmą tų daugybės labai svarbių problemų 
svarstyme ir tokį dabarties situacijų ignoravimą rizikavo pavadinti "atžaga- 
reivlšku sustabarėjimu". (B.d.)

teko sapnuoti asmeniniu Įsi
tikinimu itin svarbų ir relkS- 
mingą sapną. Esą, atsitiko 
kažkas visoje mūsų organi
zacinėje sąrangoje, kad kaž
kuriuo ten sutapimu staiga 
užsidarė visos mūsų orga
nizacijos, klubai, draugi
jos, susivienijimai, drau-į 
gystės, sąjungos, tarybos/ 
Likosi tik vienui vlena,visus; 
apjungianti, visus globojan-! 
tl j Lietuvių Bendruomenė, su. 
įvairiais padaliniais. Atski
ros sekcijos, jaunimo, spor
to, kultūros, ekonomijos 
švietimo na ir , aišku, poli- ; 
tinės akcijos vykdymui. Ro
dos, taip viskas paprasta, 
suprantama, patrauklu ir.. 
efektyvu. Jokio dvilypumo,, 
jokio antagonizmo. Vykdo
mieji organai renkami slap-: 
tu balsavimu, kandidatai at
eina su savo programomis, 
pasiūlymais, na ir rinkėjai, 
paprasta balsų dauguma pa
tiki bendrojo lietuviško gy
venimo vairą keliems se
kantiems metams.

Turimas tik vienas bend
rinis fondas, kuriam kiek
vienas aukoja bent kartą me- 
tuose(žinodamas, kad niekas 
jo daugiau nevargins bet 
kuriais kitais įsipareigoji
mais. Iš tokio fondo skiria-i 
mos lėšos visos veiklos fi
nansavimui, neišskiriant po
litinio sektoriaus, šalpos,' 
kultūrinių reikalų, sporto, 
reprezentacijos. Bondas lau
kia ir tikisi kasmetinės 
kiekvieno tautiečio aukos, 
lygios (bent ne mažesnės) 
vienos dienos dirbančiojo 
uždarbiui. Jei prileistume, 
kad tokion Bendruomenėn 
įsijungtų, sakykime, mini-? 
malus 1O. OOO (pliv « jų šei
mų nariai) dirbančiųjų skai
čius, kurių vienos dienos vi
dutinis uždarbis būtų maž
daug 80 dol. ( tai mlnimalinė 
suma), gautume gana impo
zantišką 800. OOO dolerių 
metinį biudžetą. Šis pinigas 
nesunkiai leistų vykdyti vi
są eilę būtinų darbų, kurie 
iki šiol nebuvo judinami gry
nai dėl lėšų stokos. Taipgi, 
labai galimas daiktas, kad 
iš tokios sumos vienas kita? 
dūkstantis liktų ir galimiems 
'llesesniems" metams, Tai-“- 

pogi, beveik aišku, kad tu-; 
rlnt nuolatinį Ir kaip ir 
tikrą pajamų šaltinį, bend
rasis lietuviškasis centras 
būtų pajėgus samdyti ir ap
mokėti reikiamą skaičių ap
mokamų tarnautojų, kurie 
galėtų būti laikomi atsakin
gais už atskirų bendrosios 
veiklos sričių planus ir jų 
vykdymą. Rimtai dirbant’, 
tinkamai pristatant savąją 
veiklą (tos itin liestų švietir 
mą, kultūrinius užsimoji
mus ) gal būtų galima gauti 
Ir vienkartines ar nuolati
nes sumas iš Washingtono 
ir Ottawos biudžetų. To sie
kiant, aišku, nebūtų galima 
apselti be organizuotos ir 
profesionalinės "lobis
tų" talkos.

Atseit, galimybių buvo, yra 
ir bus. Jei jos toli gražu 
nėra išnaudojamos, nebūti
nai svetimųjų kaltė, bet ir 
mūsų pačių nerangumas. 
Kai kada net ir nesusigaut 
dymas daugiau negu mėgė-į 
jiškumo reikalaujančioje si
tuacijoje. Kol skaičiuosime: 
dešimtimis savas organiza-C; 
cijas ir neturėsime vienok; 
stiprios ir aiškiai reprezen—’ 
tuojančios lietuvišk-yą išei->: 
viją JAV ir Kanadoje, var-f; 
giai ar kas nors pagerės^’ 
nebent dar daugiau įprastine: 
prie besiplečiančios alma-. 
nos, kad esame negausūs;^ 
neturtingi ir neįtakingi gy—5 
venamoslos aplinkos m ozai-y 
koje.

Su tokia, bent kiek mino- ' 
r Ine gaida ir teko nubusti; 
pagaliau supratus, kad čia 
tik sapno būta...

' 3 p si. .
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IV. ' LIETUVA PO 1940 ME
TŲ skyrius apima per 300 
muzikinių darbų: rinkiniai 
J. Švedo, K. Kavecko, J. 
Gruodžio, B. Dvariono, A. 
Kačanausko, M. K. Čiurlionio 
St. Vainiūno, St; Šimkaus ir 
kt. Visa eilė stambių tauto
sakinių leidinių: Juškos, L . 
Slaviūno, J. Čiurlionytės, S. 
Stanevičiaus, Rėzos, kun. Slo- 
vačinskio (1648) giesmynas , 
Dainų švenčių repertuarai, 
chorų rinkiniai, studijų,sim
foninių, kūrinių, koncertų ir 
daugybė kitokios muzikolo- 
ginės medžiagos.
V. MIŠRI MUZIKOLOGIJA , 
apima Lietuvoje, tremtyje ir 
Chicagoje statytas operas , 
simfoninius koncertus vad.
V. Marijošiui, J. Kačinskui ,
VI. Jakubėnui, Al. Kučiūnai; 
didieji ansambliai :"Čiurlio- 
nio", "Dainavos", "Varpo ", 
"Rūtos", J, Gaidelio, Phila- 
delphijos Tautinis Ansamb
lis; taip pat veikę tremty: 
"Dainavos", "Sietyno", "Auš
rinės", Tautinio Ansamblio 
ir visos eilės oktetų,kvarte
tų ir kitokių sambūrių. 1941 
m. Gargžduose žuvusio mu
zikos instrumentų , rinkinio 
pirmasis tomas su instru
mentų metrika, nuotrauko
mis : medžiaga liaudies muz . 
instrumentų studijai. Dido - 
kas skaičius Kauno Radijofo- 
no apdegusių gaidų, kurių 
tarpe St. Šimkaus simfoninė 
poema "Nemunas", J. Kar- 
navičiaus operų dalys ir kt. 
(E. ir J, Kardelių atsivežta 
dovana iš Vokietijos); Lietu
vių muzikiniai žurnalai ir 
kitų žurnalų komplektai, kur 
rašoma apie muziką; apie 
10. 000 įvairių nuotraukų, 
rankų darbo plakatai ir kt. ; 
įvairių asmenų konservato
rijos baigimo diplomai, 90 % 
visos spausdintos lietuviškos 
muzikinės tautosakos; isto
rinės Lietuvos muzikinės 

veiklos įvairūs išrašai baž
nytiniai giedojimai, orkest
rai vienuolynuose, miestuose 
ir 1.1. ; buv. Kražiuose mo
kykloje lietuviškai giedamų 
mišių rankraštis, daugybė į- 
vairių giesmynų-giesmynė- 
lių, pradedant Mažvydu,bai
giant dabartiniais; apie 4 . 
000 programų- plakatų nuo 
1879 m. ir daugybe kitokios, 
neįmanomos trumpame lei
dinyje išminėti, medžiagos .
VI. PAGALBINĖ MUZIKO
LOGIJA. Šį skyrių sudaro 
įvairiomis kalbomis muzi
kinės enciklopedijos, muzi
kos istorijos, bendros isto
rijos, lituanistiniai leidiniai, 
kur įvairiomis kalbomis 
daugiau ar mažiau kalbama 
apie lietuvių muziką ir pan.
VII. PLOKŠTELĖS, MAG
NETOFONINĖS JUOSTELĖS 
PIANOLŲ POPIERINIAI Į- 
GROJIMAI, FILMOS.

Plokštelių jau yra per 1. 
200 vienetų, iš kurių apie 70 
% tautosakinės. Retesnės y- 
ra Valkininkų choro vad. B. 
Valušio, Rygos "Kanklių", 
vad. Al. Kačanausko įdai
nuotos, art. J, Vaičkaus, vi. 
Daukšos, St. Šumkaus choro 
1917 m. ir eilė kitų.

Magnetofoninėse juostelė
se yra įdainuota šimtai liau
dies dainų(per 300 iš daini - 
ninkės U. Žemaitienės Čika
goje). Kaikuriose kolonijose 
pradedami sistematingai 
tautosakos užrašinėjimai , 
norima aprėpti visas JAV 
kolonijas.

Archyvas plokštelių tikri
nimui yra gavęs naują fono
grafą dovanų iš Juzės Joku- 
bauskienės ir B, Brazdžionio 
Jadvyga Zaliauskienė ir inž . 
L. Bildušas, paaukodami 
stambesnes sumas, įgalino 
įsigyti aukštos vertės re
korderį, kurio dėka Archy - 
vas gali į juosteles užrašyti 
liaudies dainas ir kt. Dar 

reikalinga lietuviška,mažom 
raidėm kartotekai tvarkyti 
ir rašomoji mašinėlė ir fo- 
tostatas.

Baigiant tenka pasakyti , 
jog neįmanoma kiek plačiau 
esamų archyve eksponatų 
aprašyti. Dėl aiškumo su- 
miuėtina, kad iš p. V. Olienės 
gautas A. Vanagaičio-Mar- 
gučio archyvas, kuriame yra 
vien tik instrumentacijų ne
mažiau 500 veikalų;daininin- 
kas L. Sodeika pa dovanoje 
mirusio dėdės St. Sodeikos 
archyvą, kelias dešimt dėžių 
visuomenės veikėjos Noros 
Gugienės muzikiniai ekspo
natai per 50 svarų, taip pat 
yra apie 100 įvairių rankraš
čių kariškam orkestrui- 
maršų, valsų, pynių ir’ k. ka- 
pelm. F, Valeikos, Daugybė 
mažesnių rinkinių ar šiaip 
pavienių eksponatų gaunami 
beveik kasdien. Praėju - 
šią vasarą archyvą aplankė 
per 300 jaunimo iš JAV ir 
įvairių pasaulio kraštų, kas 
norėjo, pasirinko nemažai 
įvairių gaidų atminčiai.

Stambūs lobiai yra paža
dėti: prieš porą metų "Čiur
lionio" ansamblio vadovas 
Alf. Mikulskis oficialiu raš
tu su savo ir valdybos para
šais pažadėjo, jog nustojus 
kada nors ansambliui veikti 
- visą muzikinį lobyną per
duos archyvuijpanašaus turi- . 
nio raštą prisiuntė prof. dr. 
Jokūbas Stukas, perleisda
mas didelį rinkinį plokštelių 
magnetofoninių juostelių ir 
kitą.

Didelius asmeninius 1 oby- 
bus komp. Al. Aleksis ir J . 
Saučiūnas žodiškai yra pa
žadėję perduoti. Taip pat 
mokytojas muz. Pr. Tarū- 
ta yra pranešęs, kad po tam 
tikro laiko perduos kelių 
tūkstančių melodijų rinkinį . 
Yra ir daugiau rimtų pažai
dų. Už tą visą Archyvo Kur- 
ratorija reiškia giliausią pa
de kį ir drauge džiaugiasi , 
kad galės tokius didelius li
tuanistinius muzikinius lo
bius saugoti ateinančioms 
kartoms!

Juozas ŽILEVIČIUS

L. M. Archyvo eksponatai pamokti siusti 1.935 m. i Katute vykusią 
DUI.R paradą iš Elizabeth. N.J. Sėdi prof. J. Žilevičius.

1831 metų sukilimui

DILGĖLĖ ŽELIA PATVORY

Dilgėlė želia patvory - 
užguiti broliai keturi.
Laukai ne jiem, miškai ne jiem. 
Žali batviniai keturiem.

Siautojo vėtra pagiry, 
išėjo broliai keturi 
iš tos lūšnelės tos pačios 
nuo pirmo vėjo griūvančios.

Žalias priėję gireles, 
užtraukė laisvės daineles. 
Užtraukė laisvės daineles, 
mojavo plieno dalgeles.

Kur gaudžia žalias pagirys, 
ten ėjo mūšis dienas tris.
Per tris naktis žaliuos miškuos 
sumirko samanos kraujuos.

Nutilo vėtra pagiry, 
nuvirto broliai keturi.
Laukai ne jiemtmiškai ne jiem, 
kapelis šaltas keturiem.

i960 metais Chicagon perkeltas archyvas, pradedamas tvarkyti.

pažinkime praeiti !
vokiečių siautėjimas mano apylinkėje: 

1041 - 1944 matais
/ATSIMINIMAI / 

Balys Br až dž ton (s 
( Tęsinys )

Dainas perspausdindavau šapirografu.perrašinėdavau 
ir taip, ranka.ir jų posmai patekdavo pas patikimus pa - 
žįstamus, gimines ir taip keliaudavo tolyn. Be to5 ėmiau 
sukūriau dar savo "Lietuvi-lietuvi, gana tau miegoti, - 
Tėvynė gi šaukia, kad eitum kovoti". Vieną posmą iš Pog
rindžio Kuntaplio pacituoju čia:

"Dvi švilpynės - vienas tonas,
Sako, Lietuva - laisva -
Viens raudonas, kaip šėtonas,
Kitas rudas, kaip šuva. "

Dažnai tų dainų posmai būdavo perdirbami ar pagrą - 
žinami. Aišku, kad Geštapas irgi nekartą jas girdėjo, bet 
nežinojo, iš kur tiek daug dainų visi gali mokėti. Manęs gi 
niekas neįtarė, nes aš buvau ūkininkas, o darbo ūkyje aps
tu.

Slaptoji spauda patraukė visą visuomenę. Ji pavergė -r 
nes joje skambėjo visų rimtas, griežtas pasisakymas,-net 
geštapininkus, ar savivaldos tarnautojus. Labai gerai žino
jo apie slaptos spaudos veikimą visi rudmarškiniai. Apy - 
gardos komendantas Lentz riet per kelius Ūkininko Patarė
jo numerius rašė straipsnius, kuriuose grąsino ištrėmi - 
mu ir net sušaudymu skaitytojams ir platintojams. Jo iš - 
vedžiojimai ūkininkams buvo aiškūs, kaip diena; norėjo at
baidyti nuo tikėjimo tautos spauda...

Nepasisekus sudaryti ir jokių lietuviškų legijonų, tar - 
naujančių hitlerininkams vokiečiams, buvo griebtasi kitų 
būdų. Pasirodė pirmasis atsišaukimas per spaudą, pasira
šytas gen. Plechavičius. Trumpai, aiškiai, su pasitikėjimu, 
pabėrė keliasdešimt žodžių. Kvietė stoti savanoriais į or
ganizuojamą Vietinę Rinktinę. Jos tikslas buvo suorgani - 
zuoti Lietuvos kariuomenę pagal lietuvišką statutą , kovoti 
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;prieš vijus Krašte ramybės drumstytojus. Slaptoji spauda 
tuojau pat reagavo, pridėdama savo credo: jos puslapiuose 
buvo raginama pasitikėti gen. Plechavičiaus gražiu mostu, 
nes netoli tas laikas, kad okupantas gali subyrėti, reikės gi 
savų jėgų ir kovos. Slaptoji spauda per visą laikotarpį bu
vo lyg krypties rodyklė. Jai pritariant, rinkosi į Lietuviš
kas Komendantūras šimtai ramių ir lojalių vyrų, savano - 
riškai stoti į kariuomenę. Atsirado Lietuvos kareivių pul - 
kai.

Gaila, po penkių mėnesių nuo tokių pulkų įsikūrimo, pa - 
sirodė brutalus įsakas, kad gegužės mėn. dienomis lietu - 
viški daliniai išskirstomi ir jos nariai-pateko po ginklų 
vamzdžiais! Iš mūsų kampelio- dalis išvykusių nebegrįžo. 
Koks liūdnumas prislėgė visus! Vien tik kerštas, neapy
kanta pasipylė nacių vardu. Niekas jau dabar netikėjo jų 
pažadais, nors ir aukso kalnus būtų žadėję. Žinios apie 
žiaurų mūsų nekaltų vyrų nužudymą akyvaizdoje visų drau
gų,sukrėtė visus ligi vieno.Daugelis kitų karių pabėgo , su 
ginklais, amunicija, sprogstamomis medžiagomis. Nuo to 
meto pagausėjo gerai ginkluotų banditų būriai. Buvo jau 
čiama stoka prancūziškųjų šovinių. Visi šautuvai, vokiečių 
valdžios suteikti, perduoti V. R. kariams., buvo prancūziš - 
ki. Kartą atėjo žinia, kad vygdant naciams paskutinį grū - 
dų transportą į Šiaulius, buyo susprogdintas už Joniškėlio 
geležinkelio tiltas. Fronto dundėjimas diena iš dienos ar
tėjo. Partizanai, banditais vadinamieji, ėmė organizuotai 
veikti. Nes mūsų savisauga, kuri tikėjosi tikrai Išaugti į 
ginkluotą pajėgą, buvo sutrupinta: daugelis jos vyrų pateko 
prievarta į Vokietiją aerodromų apsaugai. Slaptoji spauda, 
nežiūrint didelio nerimo ir rūpesčio atslenkant frontui, ne
nustojo veikusi.

Iš rudosios vėl į raudonąją okupaciją

Kaip staiga ėmė žlugti ta didžioji armija Rytų Fronte! 
Trečiais karo metais nebepajėgė tolyn žengti. Teko orga
nizuoti, kaip jie vadindavo, planingus atsitraukimus. Pačių 
vokiečių praminta nepavejamoji bolševikų armija ėjo da- 
bar.šaukdama ura’-pirmyn. Iš Maskvos vis dažniau pasi - 
girsdavo per radiją ir lietuviškai:"Mlrtis kraugeriams",ar 
"Mirtis fašistams". Kasdien skelbėsi ir skatino lietuvius 
sukilti, neklausyti vokiečių karių, juos šaudyti, trukdyti jų 
pasitraukimą. Atrodė, kad ten čiulba lakštingla,ereliu pa -<• 
virtusi. Visi suprato, kad tas raudonasis rojus kiekvieną 
pamažu gyvą palaidos’ lietuviai gerai tai žinojo. Kas nėra 
bolševizmo ragavęs, tas remiasi Stalino konstitucijos gra
žiais žodžiais. Tiki, kad komunizmas iš tikrųjų sulygina 
visuomeninį gėrį, vadovaujasi šūkiu lygybė, brolybė, vieny
bė. Tik deja? tie žodžiai tušti! Skambėti gražiai skamba,— 
bet realybėje taip nėra...Bažnyčia ir i krikščionys yra jų 
priešas nr. 1, kapitalistai-antras. Lietuva gi, norėjo pa
gal demokratinius principus tvarkytis ir gyventi. Tačiau , 
ką maža valstybė, neturėjusi progos ilgiaulaisvai pakvė 
puoti, galėjo parodyti galiūnams ? Paskutinysis okupantas 
baigė iščiulpti visą sukurtą gerovę per trejus savo val
dymo metus. O ir artėjantis frontas nieko gero nežadėjo. 
Nebuvo kur lietuviui .mylinčiam laisvę, gėrį, meną, darbą 
prisiglausti. Abu grobuonys jokios artimo meilės nepa
rodė. Kaip sunku tada buvo orientuotis - ar hunams bolše
vikams vėl papulti, ar atsišlieti į vakaras. Ir vieni, ir kiti, 
tačiau .reiškė- badas, gal ir mirtis.

Dauguma ūkininkų, suaugę tvirtai su savo žeme, sody
ba ir apylinke, susitarė pasilikti namuose. Kiti, palikę 
viską likimo valiai, pasiruošė išvykimui į priešo vokiečio 
žemes. Dalis jau buvo ir varu varomi išvažiuoti. Krltiš - 
kas momentas artėjo. Frontas buvo prie Lietuvos sostinės 
Vilniaus. O ką sakė Kaunas ? Vos keletą žodžių... Jie 
paskutinėmis bangomis atlėkė į mano kambarį liepos mėn. 
22 d. Koks kartumas širdį užliejo, kai pamačiau be dulks
tantį kelią! Juo iš Lietuvos rytų greitai traukė pabėgėlių 
voros į Pasvalį, ir pro jį- toliau... Atėjo žinia, kad ■ visi 
repatrijantai, geštapas išsinešdino anksti rytą. Viską pa- 
.likę, tik čemodanus susikrovę, išdūmė. Kai kurie iš ūkinin
kų pagalvojo: "Nors tų ėdikų nebeturim1. Kokie "kultūringi' 
kraugeriai'.'.. i t
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Šarūnas
Juozas Kaributas

( Pradžia 7 numeryje)

Ziedūnas eina suglumęs 
Respublikos gatve, pirmą 
kartą patekęs į tokį dide
lį miestą. Dairosi į žmones, 
skubančius, bėgančius, abe
jingus tau ir kitiems. Dabar 
jis tik pajunta, koks skir
tingas miesto gyvenimas. 
Triukšmingas, šaltas, kaip 
ir tie akmenys, kuriais 
miesto gatvės ir turgaus 
aikštė išgrįsta. O gal už tai 
viskas kitaio atrodo, kad
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"Neringos" jūrų šaulių 
kuopa Montrealyje yra nežy
mi savo narių skaičiumi, bet 
pąsižyminti gerais darbi
ninkais ir darniu tarpusavio 
sugyvenimu. Per paskutinius 
metus jų veikla buvo kiek 
nusilpusi, bet užsibrėžę su
rengti šiais metais Juozų 
pagerbimą Aušros Vartų pa
rapijos salėje, tai įvykdė 
gražiai ir turiningai, su
traukdami nemažą skaičių 
montrealiečių. Pagerbdami 
atvykusius į parengimą Juo
zus, jie taip pat pagerbė ir 
savo kuopos narį kunigą Juo
zą Aranauską, kuris yra tik
ras kuopos švyturys, visa
da moraliai palaikantis šios 
kuopos gyvavimą.

Programai išpildyti buvo 
pakviestas Gintaro ansamb
lio jaunoji atžąla GINTARĖ- 

;LIS, kuriam vadovauja Jonas 
Žurkevičius. Reikia pasaky
ti, kad, pasiklausius jų at
liekamos programos, susi
daro įspūdis, kad jau pats 
laikas mūsų Gintarėlį iš
leisti į platesnius vandenis, 
į "užsienius". Jie, be abejo, 

Reprezentuotų M o n t r e a lį , 
kaip mūsų tautinių melodijų 
atlikėjai, bemaž niekuo ne- 
siskiriantieji nuo profesio
nalų. Kitos lietuviškos ko
lonijos Kanadoje ar Ame
rikoje turėtų susipažinti su 
šiuo vaikiškų veidų, bet pro
fesionališkų rankų ansamb- 
liumi.

Jų atlikta programėlė tru
ko vos apie pusvalandį ir ją 
baigiant dainos 'Lietuva 
brangi" atlikimu, publika 
nenorėjo su jais skirtis ir 
daug kam atrodė, kad jų 
programa galėjo būti ilges-

•Neringos** Juru šaulių kuopos dalis šauliu su svečiais per LKMlndaugo 
Šauliųkuopos dvidešimtmetįMontrealyje. Iš dešinės A.Jurj<?nas, s.Vyš
niauskas, viduryje LŠST pirmininkas K.Mil>.ovaitis(išchicagos) prie jo 
kairės - A. Urbanavičienė ir pačioje kairėje E.ir J. Krasowsky-nerlngiečial.

Nuotrauka M. Borusienės.

A@A 
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATį, TAVO IR TAVO ARTIMŲJU 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Gearqe Street, La Salle, Cue.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu- 
vįžkoi. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienos. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tek), 
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.--------------- —------------------------------------ IZI________________________________  
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toks didelis rūpestis dabar 
slegia jo pečius ? Ir kas gi 
bus, jei tie išmintingi dak
tarai jo sūneliui Šarūnui su
ras kokią baisią ligą ?Kas gi 
bus ? Jis girdėjo vakar, kaip 
daktaras kalbėjo, kad švies, 
darys nuotraukas. Ligoninė 
gera, geri ir daktarai. Tokių 
tik apskrities miestuose ir 
yra. Ir jis guodžiasi ^nose
lė damas viltį, kad. . .

Pro jį praeina uniformuo
ti gimnazistai. Jiems bai

nė. Pagarba p. J. Zurkevi- 
čiui už pastangas pakilti 
Gintarėliui į šios gražios 
aukštumos lygį.

Šių pietų metu visi daly
vavę Juozai buvo pagerbti, 
prisegant jiems po gėlę. Po 
to sekė sveikinimai kun. J. 
Aranauskui nuo įvairių or
ganizacijų. Taip pat kuopos 
narė Aldona Urbanavičienė 
perskaitė LŠST pirmininko 
Karolio Milkovaičio sveiki
nimą, kuriame jis dėkojo 
kun. J. Aranauskui už jo pas
tangas išlaikyti "Neringos" 
jūrų šaulių kuopą gyvą ir 
darbingą.

Programą gyvai pravedė 
Vida Morkūnaitė.

Gintarė-Po sveikinimų ir 
lio pasirodymo "Neringos" 
jūrų šaulių kuopos pirminin
kas Bronius Kirstukas pa
dėkojo Gintarėlio vadovui 
Jonui Zurkevlčiui ir per jį 
šiam ansambliui įteikė pi
niginę dovaną.

Šio pobūvio metu veikė lo
terija, kuriai vadovavo A. 
Urbanavičienė ir B. Kirstu
kas. Vyriausioji šeimininkė 
buvo G. Kazlauskienė su sa
vo padėjėjomis :E. Kra
sovsky, L. Jurjoniene, M. 
Kasperavičiene, A. Rzevuc- 
kiene ir M. Grinkiene.

Po šio pasisekusio paren
gimo linkėtina "Neringos" 
jūrų šaulių kuopai daugiau 
ir drąsiau įsijungti į Mont- 
realio visuomeninį gyvenimą. 
Našių darbo vaisių galima 
pasiekti tik einant darbšt 
mo ir darnaus sugyvenimo 
keliu, kurį yra pasirinkusi 
ir ši kuopa. Sėkmės jai.

Nijolė Bągdžiūnienė 

kanas esąs. Eina pro res
toraną, iš kur sklinda viso
kie kepsnių kvapai ir išal
kusį vilioja užeiti. Jis ne
drąsiai žengia į vidų ir dai
rosi, lyg būtų atėjęs visų 
kampų patikrinti.

gėsi vasaros atostogos. Visi 
linksmi, gražūs ir vienas iš 
jų jam primena Šarūiią. Jie 
visi rudenį grįš į mokyklas, 
tik su jo vaiku nežinia kaip 
bus. Ir jam dar labiau su
skausta širdis. O gal gi 
nieko ? Gal neras jokios 
rimtos ligos, o tik paprastą 
nusilpimą. Visaip spėlioja 
Ziedūnas ir staiga prieina 
vaistinę. Pakvimpa vaistais 
visa gatvė. Jis sustoja, lyg 
norėdamas pasakyti, kad da
bar jo sūneliui Šarūnui vais
ai labai reikalingi, bet at
siminė, kad pirma daktaras 
vaistus turi prirašyti. Tada 
Šarūnas pasveiks ir pradės 
eiti tuos didelius mokslus, 
va čia, šiame mieste, kurio 
gatvėmis jis, seniokas, da- 
oar eina. Jis mato, prava
žiuoja karieta" ; kur 1 o j e 
sėdi graži ponia su didele 
balta skrybėle, šviesia suk
nele, pirštinėta, lyg būtų 
šalta. Ponas pilku kostiumu, 
akiniuotas. Abu gana santū
riai šypsosi, lyg į medaus 
mėnesį ką tik būtų išvykę. 
Jis sustoja ant šaligatvio ir 
akimis nulydi galvodamas 
kad kada nors ir jo Šarūnas 
gal taip važinės. Žinoma 
baigs tuos mokslus, gaus 
tarnybą - valdišką,, žinoma.

Ir vakar. Tik vakar pa
guldė ištyrimui į ligoninę. 
Jis eis į ligoninę ir sužinos. 
Bet dar dabar kiek per 
anksti. Jis klajoja po sveti
mą miestą ir pasijunta ai- (Pabaiga sekančiame numeryje)

Lėtai kramsnoja jis at
neštą mėsos patiekalą, alumi 
užsigerdamas, o mintyse vis 
stovi sūnaus paveikslas. .. 
Pirmi kąsniai nudrožia 
gerklę taip aštriai, tarsi juo
se būtų stiklų primaišyta . 
Klinkt, nuskambėjo šakutė 
ant grindų. Jis skėstelėjo 
rankomis, lyg sau priekaiš
tauti norėdamas,kad jam da
bar taip visur nesiseka. 
Staiga jam pasidarė taip 
klaiku, kad net alaus gurkš
nis į gerklę nelenda ir gana. 
Jis tik dabar suprato savo 
šeimos buvimo reikšmę... 
Dabar pasijuto tok;- denišas, 
nebeturįs su kuo išsikalbėti. 
Jis galvoja :uždustumei žmo
gus vienas tarpe svetimų, 
bebėgančių ir beskubančių 
žmonių. Ir jis niekados sa
vo gimtos žemės laukų, to 
kaimo laukų, kvapnios tėvų 
ir prosenelių prakaitu ap
laistytos žemės, kur tiek 
daug yra grožio ir įvairumo 
už jokius pinigus ir kapita - 
lūs į miesto gyvenimą ne
keistų. Ir jo tas dabartinis 
pasiryžimas toks tvirtas , 
kad gatavas visam pasauliui 
apskelbti...

Kelionė į indėnu 
žemę
Petras Indreika 

(Tąsa — pradžia nr, 12)
Šalia Indėnų Pueblo re

zervato, kuris randasi San
dia kalnų pašlaitėje, yra 
įrengtas ilgiausias šiaurinės 
Amerikos kontinento keltu
vas į Sandia kalnų viršūnę. 
Keltuvas gali paimti iš karto 
60 keleivių ir juos užkelti 
į 11.000 pėdų aukščio kalną, 
kurio atšlaitėse yra įrengti 
net 8 mylių ilgumo slidinin
kams takai, o išalkusiems 
puikus restoranas. Nuo jo 
balkonų gali stebėti mirgu
liuojančias Albuquerque 
miesto nakties šviesas, o 
dienos metu matyti sostinė 
Santa Fe, Los Alamos ir ap
linkiniai kalnai. Nežiūrint 
gamtos grožio ir jos įvairu
mo, šiame Amerikos piet
vakarių kampe žmogus išgy
veno targiškiausią savo li
kimą: pradedant žemės pa-k 
viršiaus nepastovumu, jos 
drebėjimu, ispanų kolonistų- 
puolimu iki atominės bom
bos susprogdinimo. Todėl 
vietinis gyventojas -indėnas 
liko viskam abejingas ir lyg 
sustingęs baltojo žmogaus 
sukurtoje civilizacijoje, dar
gi nustumtas į kalnų atšlai
tes ar nederlingas dykumas. 
Bet vis dėlto aplinkumoje 
vyksta gyvenimas .Tarp 
skurdžios augmenijos pasi
maišo kalnų ožys ir per kal- 
vas rioglina juodoji meška, 
kuri išalkusi išdrįsta ap
lankyti ir skurdžią indėno

■ gryčiukę. Ore vikriai nardo 
erelis ir ant vieškelio su 
motoru drąsiai lenktyniauja 
"kelių bėgikas". Tai mažas 
paukštukas, kuris daugiau 
mėgsta bėgti negu skristi. 
Pakeliui sustojus, keleiviui 
kelią pastoja gauruotas 
drėžlas, kuris išsigandęs 
įsibrovėlių į jo teritoriją, 
atsistoja aAt paskutinių kojų 
ir, uodega atsiremdamas.

vis dėlto pasitraukia į nuo
šalesnę vietą ir dingsta tarp 
dykumos augalų.

Į šias pietvakarių terito
rijas kolonistai veržėsi ieš
kodami aukso ir sidabro, bet 
jo neradę, atrado tik druskos 
klodus. Jie nutarė, kad 
druska yra bevertis dalykas 
Ispanijos karaliaus lobių 
papildymui. Bet jų akys nu
krypo į Indėnus ir jų turi
mas žemes. Todėj Ispanijos 
karalius, pasiuntęs pran
ciškonus vienuolus krikš
tyti Indėnus, kurie gera va
lia užleidę savo turėtas že
mes, bet kada iš Meksikos 
pradėję plūsti vis daugiau ir 
daugiau kolonistų ir indėnus 
jie pradėję gaudyti vergų 
darbams ir juos siųsti į su
rastas Meksikoje sidabro 
kasyklas, įtūžę indėnai su
lyginę misijonierių statytas 
bažnyčias, tardami, kad jos 
turi grįžti į tą pačią žemę, 
iš kurios jie kilę. Indėnai, 
turtingi legendomis ir pa
davimais, todėl čia vienas 
sen ūkas pasakoja, kaip vie
nas kalnas, pradėjęs spiau- 
dyti įkaitusiomis uolomis, 
užvertęs Indėnų apgyvendin
tą slėnį. Šis kalno pokštas 
tiek įskaudinęs Indėnų dva
sias, kad jos to kalno šone 
padariusios daubą ir ją pri
pilusios vandens, po to at
aušinusios įkaitusį kalną ir 
užšąlęs vanduo pavirtęs le
du. Ir iš tikrųjų nusileidęs 
į daubą, pasijunti kaip šal
dytuve, nes termometras 
rodo šalimo temperatūrą. 
Nors N. Meksikoje žmonės 
sako, kadsaulė šviečia kiek
vieną dieną, bet Indėnų dva
sių užburto slėnio vandens 
nebeatšildo.

Apačiai buvo karingiausi 
iš visų indėniškų padermių. 
Neveltui apie juos keliauto
jas Ir tyrinėtojas Fray Juan

C F M B
tarytum lyg koks dinqsauras, Bernai paliktuose užrašuo-
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se sako :visas šis pietvaka
rių kraštas yra karo ugnyje. 
Karingi Apačiai žudo visus, 
ne tik apsikrikštijusius in
dėnus, misijonlerlus, bet ir 
kitus, nes takai ir tarpukal
nės yra nesaugios, kadangi 
juose budi žmonės, nieko ne
žiną apie Dievą ir pragaro 
baisybes. . .

Yra žmonių, kurie ir mi
rę gyvena, nes jie savo gy-
venimą įamžino savo dar
bais, kūryba ar kitokiais 
būdais. Betiatsiranda ir gy- 
vylių, kurių žmonės nepa
miršta. Vienas iš tokių yra 
"Smokey Bear" meškiukas, 
kurio atvaizdas buvo parink
tas simboliu priešgaisrinei 
apsaugai miškams. Šis meš
kiukas išpopuliarėjo 1950 
metais, kuomet jis buvo su
rastas apdegęs Kapitan Cap 
kalnuose. Apgydžius nuo ap- 
degimo, vėliau jis buvo ati
duotas Washingtono zoolo
gijos sodui, kuriame jis iš
gyveno iki pat savo gyve
nimo galo. Jo lavonas buvo 
atvežtas į jo gimimo vietą 
N. Meksiką ir, dalyvaujant 
Albuquerque miesto majorui 
J. Johnson, palaidotas Kapi
tan Cap kalne. Dabar ši vie
tovė yra paverčiama nacio
naliniu parku ir, be abejo, 
taps turistine atrakcija.

Nacionalinių parkų Ame
rikoje priskaitoma apie 300, 
kurie yra surišti dažniausia 
su istorija ar kaip išskirtini 
gamtos atžvilgiu. Šių parkų 
dėka liko neišnaikinti bizo
nai ir kai kurios retos 
paukščių veislės. Nepriklau
somybės laiku Lietuvoje taip 
pat buvo pradėta įgyvendinti 
ši idėja. Pavyzdžiui Žuvinto 
ežeras ir Punios miškai 
jau buvo paversti nacionali
niais parkais ir 1.1.

Prie nacionalinių parkų 
priskiriama ir White Sands- 
baltojo smėlio pūstynė. Ji 
randasi pietinėje N. M. da
lyje, vadinamoje Tularosa 
baseine, kuris yra apsuptas 
Sacramento ir San Andres 
kalnynų. Kaip nurodoma, 
amžių bėgyje lietaus vanduo 
ištirpino šiuose kalnuose su
sikaupusius gipso klodus ir 
jį sunešė į pakalnėje buvusį 
Lucerno ežerą. Besikeičiant 
klimatinėms sąlygoms, van
duo išgaravo ir gipso nuo
sėdos iškilo į paviršių, jas 
vėjai supustė į smėlio kopas, 
kurios nusitęsia net 300 kv. 
mylių. Supustyti gipso kris-
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talai iškilstaį 30 pėdų aukš
tį, tarp kurių nematyti jokio 
augalo ar gyvūno : tai ištisa 
mirties jūra ir, saulei švie
čiant, atrodo kaip supustytos 
sniego pusnys. Ši gryno gip
so pustynė yra skaitoma di
džiausia pasaulyje. Ir ją, 
kaipo retą gamtos padarinį, 
kasmet aplanko tūkstančiai 
žmonių. Šią vietovę 17 a. 
buvo užplūdę ispanai, bet jie
nesidomėjo, nes čia nieko 
naudingo nerado. Laike ant
rojo pasaulinio karų greti
mai su šia dykuma, buvo 
aviacijos bazė ir bandoma
sis raketų laukas (White 
Sands Missle Range), kurios 
papėdėje gimė atominis am
žius, nes 1945 m. liepos 16 
dieną buvo susprogdinta pir
moji atominė bomba. Ant
roji ir trečioji jau krito ant 
Japonijos miestų Nagasaki 
ir Hirosimos, užmušdamos 
apie 80. OOO žmonių ir 
šimtus tūkstančių sužeisda- 
mos ar apnuodydamos ra
diaciniais spinduliais, jau 
neskaitant pačių miestų su
griovimo.

Su atominės bombos su
sprogdinimu pasaulyje daug 
kas pasikeitė. Turime ato
minę pramonę, elektros jė
gaines, varomas atomine 
energija, išbujojo petroche- 
minė industrija su sinteti
niais produktais, plastika, 
dujomis, kurios ištrukusios 
iš žmogaus rankų(priverčia 
evakuoti ištisus miestus ir 
1.1. Bet gamta turi savo pa
stovius įstatymus ir savo 
santvarkos dėsnius. Todėl 
nenuostabu, kad, važinėjant 
puikiais N.Meksikos keliais, 
kurių nesugadina nei druska, 
nei žiemos šalčiai, bet vis 
dėlto išgirsti iš turistų, kad. 
čia daugiau nieko nematyti 
tik dykumos ir dykumos ir, 
tūkstančiai spygliuotų kak
tusų, Kalbant apie kaktusus, 
kurių tėviškėje Arizonoje iš 
jų daromas milijoninis biz
nis, juos pardavinėja kak
tusų mylėtojams visame pa
saulyje. Tenai dukymų aug
menija jau atsidūrė didelia
me pavojuje. Pvz : tokie sa
guaro kaktusai, kurie savo 
rankas ištiesia iki 30 pėdų 
į orą, ima šimtmečius kol 
jie prinoksta ir suauga, bet 
jie yra labai vertinami bo
tanikos sodų ir yra gaudytė 
gaudomi. Už jų sunaikinimą 
gręsia didelės baudos.

Bus daugiau.

I melams ir $6.00 pusei metu.

5 p si.



Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

A. Lukošius
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T o u p y k i M skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JB ja M a ja
TORONTO LIETUVIŲ f*AKA/VI/l
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA: IMA:

830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ----- viri $8,000.000

MOKAME UŽ:

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

IMAME UŽ;

asmenines paskolas 11%
nekiln. turto pask. 10 %

Shicagos dangum
Malonūs skaitytojai, už-> 

trukau su žiniomis, nes liga 
mane parklupdė. Be to, no
riu pašvęsti savo jėgas, kiek 
dar turiu, savam atžalynui , 
kad jis išliktų tvirtas Lietu
vos nelaimės metais ir tęstų I 
labai atsakingą darbą-radijo 
programos laidas. Stebiu, ir 
kartais darau išvadas, kad 
pasibaigus mūsų kartoms, 
jaunimas mąstys ir galvos 
visai kitaip. Kažin kas pasi
darė, kad ir iš mūsų tarpo 
daromės abejingi. O prieš 
33 metus, prisiekėme ten 
prie Mūšos, Nevėžio, Nemu
no, kai sovietiniai tanka į 
mus bėgančius šaudė ir mus 
gaudė, kai naciai mus kišo 
apkasus kasti.. . Mūsų jauni
mas tegul čia mokinasi ir 
kursus lanko, o ne po pionie
rių stovyklas daužosi. Gali 
važiuoti ten pavieniui, bet ne 
nusilenkti raudonajai vėlia - 
vai, mūsų brolių ir sesių 
kankintojai, okupanto įneštai 
į mūsų tėvynę Lietuvą.

Pažvelkime kas naujo mū
sų Chicagoje.

Netikėtai mirus kun. F. 
Gureckui, Lietuvos Dukterų 
D-jos įkūrėjui, vasario 11 d . 
atsiskyrė iš mūsų tarpokun. 
Bronius Krištanavičius, 68 m 
Jis- Jaunimo Centro įkūrė
jas, Jėzuitų vienuolyno įkū
rėjas, vyresnysis. Jo vieton 
atėjo kun. Zaremba. TiKėkū
me, kad JC-re jokių išsi
šokimų nepasikartos.

Kurt. Leonas Zaremba praeitum etų 
lapkričio menesi Romoje gavo pa
skyrimą lietuvių jėzuitų vicepmvin- 
cijos provincijolu Chicagoje.

Sv. Kazimiero dieną mi
nint, buvo skautų mugė kovo 
6 d. Indianoj, Gary mieste, ta 
proga Lietuvos Vyčiai su
ruošė iškilų paminėjimą.

82 Vyčių Kuopa, neseniai 
atgaivinta, suorganizavo iš
kilmingas pamaldas ir savo 
parapijos salėje paminė ji - 
mą. Vysk. Brlzgys pasakė 
nuoširdų pamokslą, kun. Ur
bonas asistavo. Minėjimą 
pravedė Mildred Jagiella , 
jaunieji vyčiai pasirodė su 
dainomis. Buvo sveikinimų. 
6 psj.

ir bendri pusryčiai. Dauge
lis vyčių atvyko iš Chicagos 
ir padėjo tą šventę švęsti.

Lietuvių Prekybos Rūmai 
kovo 9 d. eiliniame savo su
sirinkime parodė ir filmą iš 
Latvijos, iš prie Rygos esan
čios vergų stovyklos vaizdų. 
Šiurpas ėmė. be žiūrint , kaip 
vargšai kaliniai bėgo į dar
bus ginkluotų sargybinių 
stumdomi ir persekiojami. 
Vartojami amerikoniški 
s‘Aukvežirniai juos vežti į 
darbus. . . Spygliuotos vielos 
ir šunes seka kiekvieno jų 
žingsnį.

Apie mokesčius kalbėjo J. 
Bacevičius, Kazė Brazdžio- 
nytė, kvietė prekybininkus 
palaikyti Lietuvos Aldų ra
dijo programą. Priimtas ir 
naujas narys R. Beatch.

Pirmininkas Semaška 
kvietė dalyvauti gegužės 15 d. 
metiniame bankete ir stu
dentus, kurie nori gauti sti
pendiją, paduoti prašymus 
iki balandžio 30 d. p. Gra- 
mantui.

Chicagos Anglijos- Brita
nijos Lietuvių klubo naują 
valdybą sudaro: pirm. VI . 
Paliulionis, vicep. A. Lakas , 
I sekt. -K, Rožancas.II sekr. 
S. Kaulėnienė, kasin. J, Jo- 
kubka, ryšininkas su organi
zacijom J. Šidlauskas, pa
rengimų komisija: A. Kurienė, 
St. Šidlauskienė ir Pr. Rum
šą, revizijos kom. :V1. Palu - 
beckas, St. Rudokas ir Bal . 
Brazdžionis.

Pagal reikalą,valdyba lei
džia biuletenį, rengia poky
lius, ir santaupas išdalina 
spaudai, Vasario 16 gimna
zijai, Altui, Balfui, radijo va
landėlėms, Lietuvių Televi - 
zijai.

Vasario 12 d. suruošė 
gražiai pavykusį Užgavėnių 
Balių. Programoj dalyvavo 
trys " anglijonės " seserys 
Drūtytės savo skambiomis 
dainomis ir muzika. Jos jau 
kelinti metai pasirodo lie
tuviškuose parengimuose . 
Žada išleisti savo dainų 
plokštelę. Sėkmės!

Kovo 6 d. įvyko gražus 
Bostono Vyrų seksteto pasi ~ 
rodymas, vadov. muz. J, Gai
deliui. Jie išpildė tokią gra
žią programą, kad publika 
vis prašė ir prašė dainuoti . 
Pilna JC salė jiems labai 
dėkinga už tokį koncertą. 
Tegul vėl kada atvyksta. Jų 
šį koncertą rengė Lietuvių 
Televizija, įrašė į filmas ir 
juosteles.

Kovo 6 d. , tuoj po koncer
to, įvyko Santaros- Šviesos 
rengtas , poeto T, Venclovos 
vakaras. Prisirinko pilna 

. salė žmonių. Svečias savo

PIRMA TOKIA KELIONĖ
Vienas nuolatinis šių po

piečių lankytojas,berods jau 
ketvirtą kartą čia susiren- 
kantiems pasakoja:

Įdomi, neužmirštama, ir 
tikrai dar pirmutinė iš šito 
Amerikos kontinento buvo ta 
mūsų kelionė į Lietuvą ir į 
kurortus Europoje. Šį kartą 
klausiausi rimčiau, taigi ga
liu ir jums papasakoti , ką 
nugirdau.

Jis sako:"Mes patys susi
darėme savo grupę, viso 15 
asmenų. Visi gerai pažįsta
mi, iš anksto viską rimtai 
apsvarstė me, suplanavome , 
visai be jokių agentūrų išsi
rūpinome reikiamus doku
mentus, vizas, ir atėjus pas
kirtam laikui, pakilome.

Mūsų kelionė skyrėsi nuo 
visų kitų keliavusių grupių 
štai kuo:

Mes nė vienas nenorėjome 
po tų šešių dienų apsilanky - 
mo Lietuvoje ir pasimatymo 
su savo giminėmis, keliauti 
dar Į kolą nors mums visai 
svetimą didmiestį, kaip Vie-

pokalbį pradėjo eilėmis, ku - 
rias skaitė apie valandą lai
ko. Kitą valandą vyko pa
klausimai! Venclova atitaisė 
savo paskelbtame spaudai 
rašte klaidą, nes vertėjai ne 
taip parašę-kas liečia lietu
vių tautai kaltinimą, kad ji 
visa ir oficialiai dalyvavo 
žydų naikinime. Kaip nevisi 
žydai dalyvavo 1941-54 did - 
žiuose Sibiro trėmimuose , 
suimtųjų kankinimuose, tik 
išimtys, taip ir keletas ar 
keliolika buvo lietuvių (buv. 
komjaunuolių ar pan. )susi - 
dėjusių su vokiečių naciais .

Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejuje nuo balandžio 2d.“ 
vyks velykinių margučių 
kursai.

Kovo 27 d. Muziejus ren
gia pagerbimą visuomeni
ninkui C. Stones Ambasador 
West Viešbutyje, 1300 No. 
State Parkway, Chicago.

Bal. Brazdžionis

IS ŠAULIŲ VEIKLOS
Šiemet, per JAV Nepri

klausomybės Šventę, Lietu
vos Šaulių Sąjungos Trem
tyje Centro V-ba ruošia 
kultūrinį savaitgalį, kuris 
įvyks .Union Pier, Mich. Ši 
vietovė yra tarp Čikagos ir 
Detroit’o, apie 100 m. nuo 
Čikagos, prie 94 greitkelio.

Bus bazuojamasi Karai- 
čio Gintaro vasarviete. Už 
maistą ir nakvynę 3 dienas 
ir dvi naktis reikės mokėti 
45 dol. , ir 5 dol. registraci
jos mokestį. Kas nebus visą 
laiką, pietūs ir vakarienė po 
4 dol., pusryčiai 2, 25 dol.

Kultūrinio savaitgalio pa
reigūnai į Union Pier at
vyks iš vakaro- liepos 1 d. - 
ir atvykę šauliai ar jų sve
čiai galės įsiregistruoti ir 
gauti visas informacijas.

Daugiausiai dėmesio bus 
kreipiama į jaunimą. Jiems 
bus suorganizuoti specialūs 
užsiėmimai, varžybos ir ki
tos pramogos. Šeštadienį, 
liepos 2 d. laužas su links
ma programa, o sekmadienį, 
liepos 3 d. šokiai salėje . 
Sekmadienį taip pat bus 
vykstama prie buvusiųjų 
Lietuvos Prezidentų pamink
lų, kurie yra apie 20 min. 
kelio nuo Union Pier.

Stovyklos viršininku yra 
paskirtas gen. Daukanto Jūrų 
Šaulių kuopos pirmininkas, 
Edmundas Vengianskas,ko
mendantu I. Petrauskas iš 
Kanados.

S. Paulauskas

na, Roma, Amsterdamas ar 
panašiai, juo labiau, kad nė 
vienas tenai ' neturime nei 
draugų, nei giminių, nei kitų 
svarbesnių interesų.

Vietoje to, mes visi pano
rome pabuvoti kurorte Euro
poje. Šiuo atveju-Dubrovni - 
kuose, Jugoslavijoje. Pabuvo
ti pora dienų tuose Europos 
kultūros centruose, mes visi 
būtume sutikę, bet tik jau ne 
visą savaitę. Taigi,- visai 
paprastai, už tuos pinigus, ir 
dar net pigiau, mes panoro
me paatostogauti Europoje .

Tikrai neapsivylė me, ir 
visai mūsų grupei nepapras
tai patiko. Nors dar buvo tik 
pirmosios birželio dienos , 
ten mus pasitiko jau išsirpę 
vaisiai, skaidri mėlyna pa
dangė, žydrioji Adrija, ir, 
svarbiausia- tai pasakiška 
ramybė. Po visos eilės ne
migo naktų, pasimatant su 
savaisiais gimtoj šaly- čia 
mes iš karto ats i gavome nuo 
nuovargio.

Visi džiaugėmės, kad pa
sirinkome tokią, o ne kitokią 
šios kelionės kryptį. Tarp 
kitko, čia yra ir ko pasižiū
rėti. Senųjų laikų istorinis 
miestas, su nuostabiai pui - 
kiai išlikusiomis didingomis 
tvirtovėmis, kurių statyba 
truko daugiau nei 300 metų .

Prie bendro šios kelionės 
pasisekimo labai daug prisi
dėjo ir tai, kad mes vienas 
kitą gerai pažinojome.

Šią kelionę organizavo 
Oshawos ir apylinkės klubas 
EŠERYS,* o sumanytojas ir 
šios kelionės vadovas- jo 
narys Algis Medelis. Jis ir
pasirūpino, sutvarkė visus 
reikiamus dokumentus, re- 
zervacijas, visur sėkmingai 
šiai grupei vadovavo. Dėl 
bendros tvarkos, kuri taiko
ma visiems į ten keliaujan
tiems, grupę užregistravo 
viename Kelionių Biure.

Neteko dar girdėti, kad 
lietuviai prieš tai, ar po, bū
tų suorganizavę panašią ke
lionę. Taigi, ji, turbūt, pir
moji tokia.

Visi šioje grupėje dalyva
vusieji, be išimties, dar nė 
namoliai negrįžę,net pakar
totinai pareiškė, kad progai 
pasitaikius, ir ate it yje mie
lai tokioje kelionėje daly
vaus, -baigė savo pasakoji
mą patenkintas prietelius.

UC3J LIETUVIU NAMAI

Š. m. kovo 12 d. Gedimino 
Pilies Menėje įvyko Lietuvių 
Pensininkų Klubo narių vi - 
šuo tini s susirinkimas. Buvo 
patvirtinta 1976 m. apyskaita 
priimta 1977 m. sąmata, pa
keisti Klubo įstatai, išrinkta 
valdyba ir revizijos komisi
ja. Dabar klubo valdybą su
daro: Jonas Karpis, Marty - 
nas Račys, Leokadija Čese - 
kienė, Jonas Jagėla, Ona Ta - 
cilauskienė. Revizijos Ko - 
misija perrinkta ta pati: 
Stasys Banelis, , Juozas Jan
kaitis ir Petras Šernas.

VI. Putvio ir Baltijos Šau
lių Kuopų LN Gedimino Pi
lies Menėje suruoštame 
Juozų ir Juozių pagerbime 
dalyvavo 17 varduvininkų ir 
70 gerbėjų. Vakaras praėjo 
taip nuotaikingai, kad daly
vavę pageidavo panašaus 
pagerbimo ir ateinančiais 
metais , tik didesnėje patal
poje.

Kovo 20, Sekmadienio Po
pietėje dalyvavo apie 200 
svečių. Svečių knygoje pasi
rašė Danutė Puzerienė iš 
Stouffville ir Birštoną! iš 
Stayner, Ont.

9% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planų
8% už spec, taupymo sqsk.

71/2% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

91/2% už asm. paskolas

91/į% už mortgičius

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) 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

20 MĖTŲ PATIRTIS

ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

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

WALTER DAUGINIS
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 

{vairių draudos bendrovių atstovybė

1613 Bloor St. W., Toronto, Ortt.
Tel. 533-1 121, namų 249-2067

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d. j
2224 DUNDAS STREET W , Visais kelionių reikalais
TORONTO, ONTARIO bctkur »<—

tel. 533-3531 •
Kooperatyvo PARAMA vi-

suotinis susirinkimas į val
dybą perrinko O. Delkų ir S. 
Masionį.į Kredito komisiją 
L, Šeškų ir į Priežiūros ko
mitetą išrinktas, vieton išė
jusio O, Kušneraičio, naujas 
narys G; Beresnevičius.

LN- se Įsikūrė Lietuvių 
Šachmatininkų Klubas, kurin 
Įstojo 12 narių. Pirminin
kauja Vytautas Genčius.Kas 
sekmadienį 1 /ai. p. p. šach
matininkai susirenka žaisti 
Vytauto Didžiojo Menės 
balkone.

Balandžio 3 d. - Verbų 
Sekmadienį- LN koncertuos 
Hamiltono Mergaičių Cho
ras Aidas, vadovaujant sol. 
V. Verikaičlui.

Balandžio 16 d. , šeštadie
nį, įvyks choro Varpas or
ganizuojamas parengimas . 
Laukiama, kad. Toronto lie
tuviai Varpo parengimą pa
rems gausiu atsilankymu.

Pagal "Experience 77 
Program' jaunimui galima 
susidaryti vasaros darbo 
projektų. Lietuvių Namų v - 
ba šiems jaunimo vasaros 
darbo projektams galėtų pa
gelbėti patalpomis. Moks - 
leivius ir moksleives , norin
čius vasaros darbo projek
tuose dalyvauti, kviečiame 
kreiptis į LN vedėją tel:533- 
9030 arba 533-9121. Reikalas 
neatidėliotinas, nes projek
tus įteikti reikia ne vėliau 
balandžio 12 dienos.

LN nario įnašus įnešė: 
Po $100, - A. Vekterytė, S. 
Krašauskas, J, Daunys, A. 
Markutienė, J, Slivinskas, A 
Čeputis, Z. Jackevičiūtė. Po 
$75,-J. Budrys, V, Vaitke - 
vičius, Po $50, -Mažlietu - 
vių Moterų Draugija ir V 
Zadurskis, $43, 65-P. Del- 
kus. $30,-VI. Makusa. Po $25 
- A. Ignaitytė ir Vyt. Vaitke
vičius. $15, -J. Vaitkus, $ 10, 
-J. Zunsmanis.

LN narys Kostas Kregždė 
serga ir guli St. Joseph ligo-j, 
ninėje 607 W kambaryje.

VL.PUTVIO ŠAULIU KUOPOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Š. m. kovo 6 d. įvyko VI. 
Putvio Šaulių Kuopos meti
nis susirinkimas. Kuopos 
pirmininkas S. Jokūbaitis, 
kuris pirmininkauja šiai 
kuopai jau 12 metų, atidarė 
susirinkimą. Įnešus kuopčs 
vėliavą, buvo sudarytas su+ 
sirinkimui vesti prezidiu
mas: pirmininkauti- seniau
sias šaulys St. Banelis, o 
sekretoriauti, jauniausia 
šaulė D. Jokūbą itytė. Skaityti 
gauti raštai ir išklausyta 
daug įvairių valdybos narių 
pranešimų.

Kuopos iždininkas J. Moc
kus pranešė, kad kuopa yra 
davusi aukų: lituanistinei 
stipendijai- lietuviškam se
minarui, Maironio Šeštadie
ninei Mokyklai, lietuviškai 
spaudai, radijo valandėlei , 
jaunimo kongresui ir kitiems 
lietuviškiems reikalams-vi- 
so $ 810. 00.

Vienbalsiai perrinktas 
kuopos pirmininkas S, Jokū
baitis, Sekantiems dviem 
metams į kuopos valdybą iš
rinkti: moterų būrelio va
dovė-M, Jokubaitienė, vicel- 
pirmininku- V, Bačėnas, sek
retorių-V. Pečiulis, iždinin-r 
ku- M. Mockus, šaudymo va
dovu- V, Stočkus ir moterų 
vadovės padėjėja I. Pečiulie
nė.

Į revizijos komisiją: : P. 
Juodienė, J. Puteris ir B. 
Urbanavičius. Kuopos gar
bės teismą sudaro:pirmininr 
kas St. Banelis ir nariai J. 
Jankaitis, Kl. Naudužas ir K. 
Butienė. Priesaiką davė 6 
nauji nariai. Apeigas atliko 
kleb. kun. P. Ažubalis. Sus i r 
rinkime dalyvavo virš 40 na-j- 
rių.

Susirinkimas baigtas Lie-; 
tuvos Himnu. Po susirinkime 
vyko šauHų moterų paruoštą 
kavutė- vaišės.

D. Jokubaityte
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KRONIKA M ontreal I a

TRADICINIS SKAUTU IR SKAUČIŲ 

‘‘SUGARING OFF'
ivyks balandžio men. |17 diena — Atvelykio sekmadieni. 
Autobusas išvažiuos punktualiai , po 9 vai. mišių. nuo 
Aušros Vartų, bažnyčios.

KVIEČIAME VISUS !
Dėl informacijos ir registracijos skambinkite:
A. Drešerienė 768*5823 ir G. Nagys 277-7868.

PADĖKA
V. Sušlnskui, nuvežusiam 

mane su savo mašina Į li
goninę, talkininkaujant I. 
Petrauskui, lankiusiems U - 
goninėje P. Dlkaičlul, Rūtai 
ir Antanui Žiūkams, P. Ra- 
Žanui, P. Veryklui, Ra movė - 
nų pirm-kui Pr. Keturkai , 
P. Tekutlenel,. P.KJėrevičiul,

A. Snapkauskui, S. Palaičiui , 
p. Žuklenėi- dėkoju.

Ypatinga padėka mano 
Alenai, kuri būdama pati 
silpnos sveikatos, prižiūrėjo 
mane namie ir lankė visą 
laiką ligoninėje; Mindaugo 
Kuopos Valdybai ačiū už do
vanėlę.

Visiems- nuoširdus ačiū. 
Stasys Rentas

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977
SEPTYNIOS DIENOS (6nak,y.) VILNIUJE

Gegužės-May 19 ir 26 d ienomis 
Birželio-June 16 diena 
Liepos-July 7 diena,

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

14
DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS, - MINSKO - MASKVOS - 

f K a i n a: nuo $ 1,065.00~I 
I (laukiama patvirtinimo) ;

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į Š[ 
KRAŠTA^ - KANADĄ. ,

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

• sugrįžimu.
Rašyti angliškai:

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

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

FINA TEL.: 694-1037

(MIKE RUTKAUSKAS)

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE-CLAIRE

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

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

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG'D.

89 Orchard Street, LaSallerP.Q.
Įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamam! s kainomis.
- tel. 366-6237/3696__________________________________

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

» ATLIEKAME AUTOMOBILIU l5ORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialių nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Sušinskas <5 Son tel. 389 - 057 1.

GUY 
RICHARD
ROOFER-------COIIVREUR

7725 George LaSalle
Goriausio* patarėja* ir darbo atlikėjas jum* gali būti stogdengy* Guy 

‘Richardl, kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote:.

1977.111.30

K.L.K- MOTERŲ DRAUGIJA 
KVIEČIA VISUS

Katalikės Moterys neap
siriboja, kaip daugelis gal
voja, vien religine veikla, 
bet yra davusios per savo' 
veiklos metus Montrealio 
lietuviams daug paskaitų, 
koncertų, o Velykų stalas I 
yra visiems žinomas ir pa - i 
garsėjęs savo puošniais ir 
Įdomiais bei skaniais val
giais.

Šiais metais Montrealio 
Katalikių Moterų D-ja, švęs- 
dama savo veiklos 25 m . 
sukaktį, atsisako Velykų s ta- ' 
lo ir rengia kitokią puotą. i

Šįmet, norėdamos kaip ga
lima įspūdingiau atšvęsti ' 
savo veiklos šventę, ryžomės Į 
pakviesti daug kam žinomą, 
Cleveland, o Grandinėlę. Tai 
reikalauja iš mūsų mažo bū- I 
relio daug darbo ir rizikos . Į 
Vienos mes to negalėtume j 
padaryti. Mums reikalinga I 
kiekvieno lietuvio pagalba . I 
Ji labai paprasta- ją suteik- ' 
site atsilankę į Grandinėlės
koncertą.

Todėl mes kviečiame Jus 
ir Jūsų draugus atsilankyti į 
tą neeilinį, Montrealyje gi 
pirmą kartą matomą, 
Grandinėlės koncertį. Labai 
mums visiems svarbu, ir la
bai' norėtume kiek galima 
daugiau parodyti Grandinėlę 
svetimtaučiams, todėl pa
kvieskite ir juos kartu pasi
džiaugti.
Montreallečlų ir svetimtau
čių svečių akis džiugins mū
sų tautinių šokių atliekamas 
meistriškumas, puiki šokėjų 
vaidyba, gražūs, spalvingi 
tautiniai drabužiai.

Grandinėlės koncertas į- 
vyks š. m. balandžio 23 d. , 
6 vai. vakaro Plateau salėje , 
3700 Callxar-Lavallee, Mont - 
realyje.

Sekmadienį bus iškilmin
gos mišios Aušros Vartų

'Mike Rutkauskas )

GREEN WARE GLAZES FIRING KI LMS 

477-G Delmar Ave..

POINTE CLAIRE. P.Q. H9R 4A5 

TEL. 695-0370

bažnyčioje, po to salėje 
trumpa akademija ir pietūs.

Dar kartą visus kviečia
me ir iš anksto dėkojame už 
atsilankymą ir už savo pa
žįstamų bei draugų painfor- 
mavimą. Valdyba
• Aušros Vartų bažnyčioje 
Velykinės pamaldos bus šia 
tvarka: DicL Ketvirtadienį - 
7 v. v. Paskutinės Vakarie
nės mišios, Did. Penktadie
nį - 5 v. v. Kristaus Kančios 
mišios, Did. Še š ta die n į - 
6 v. 30 min. vakare Velykų 
Vigilijos mišios ir šventi
nimai. Velykų rytą - 6 vai. 
30 min. Kristaus Prisikėli
mo pamaldos. Po jų;bendri 
Velykų ryto pusryčiai prie 
vyno, kavos ir kt. Vėliau mi
šios kaip sekmadieniais.

d Ė m e s i o i 
Privačiai parduodamas raudonu 

degtu plytų 2-Jų aukotų n amas, 3-j u 

metu senumo. Namo sudėtis: 4 mie
gamųjų ir 5-tas rūsyje, 2 vonios iri 
[rengtas rūsys su atskirai g aražu. 
Namas randasi N iagara F all s, O nt. 
Dėl pi atesnių žinių prašau kre ipti s 

Šiuo adresu: Pranas Narušis
4 th A ve. South,R J? . 3, 
St. C ath ari n e s, O nt.
L2R 6P9

Tel. (4 16) 685-0585.

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

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

NIEkO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS\ 7 PRISTATYMAS4_ 3 VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams !

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

Plumbing & Heating kontraktorius.

140 - 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

CLEVELANDO GRANDINĖLĖ VIENO ŠOKIO IŠPILDYME

• Kun. kleb. J. Kubilius, po vaišės gausiame būryje 
ilgesnių atostogų sugrįžo gerbėjų ir draugių ir vertin- 
vėl į Aušros Vartų parapiją gos dovanos maloniai nuteikė
• Montrealio Lituanisti - Romą, Algio Lapino būsimą 
kos klasė gražiai veikla, gy- žmoną Ir visas vakaro daly- 
vai dalyvaujant virš tuzl - ves.
no jaunųjų lietuvių. • Bronius Katilius paslydęs
® Romai Naruševičiūtei bu— prie buso nulužo koją. Pc 
vo surengtas gražus prieš- operacijos ligoninėje 
vestuvinis vakaras. Gražios sveiksta namuose.

PADĖKA
Montrealio lietuvių, auksinio amžiaus klubas “Rota” 

reiškia padėka už gautų pašalpa $ 10,560.00 iŠ Kana
dos Federalines Vyriausybės — Minister of National 
Health and Welfare and Minister Responsible for the 
Status of Women.

Auksinio Amžiaus klubas“Rūta”

|-.W^

PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONU KNYGA 

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

3035, BOUL. L ASSOMPTION. MONTREAL. QUĖ. H1N 2H2 / TĖL 254-5302

agence
dassu rance gėnėrale 

CONSTANTINI 
general insurance 
agency, ltd.

487'5820
Donna We I burn, 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.
h4xlrrf?

T EL. 525- 8971.

oni^ 6 ĮSioto Studio

2680 FRONTENAC ST. — MONTREAL P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

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

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

Mechanizuotas ratų ir kitų dalių reguliavimas. Harks (Body) taisymas ir 
dažymas nauį ame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
De L o Verendrye , pre L opi er re i r vandėW^ kanalo. Tel. 365 - 3364.

7 psL



NL REIKALAI
Spaudos Balius gegužės 7 d.

Spaudos Baliaus meninė 
programa žada būti Įdomi , 
nors ir neilga. Ją atliks 
jaunosios mūsų jėgos, kaip 
pažymėta skelbime.

Labai svarbi baliaus dalis 
-Šokių'Kontestas. Rengėjai 
jau iš anksto dirba, norėda
mi sukelti patrauklias pre
mijas.

Loterija- tai populiarus 
šio krašto paprotys. Be jos

neapsieina joks parengimas. 
Šio baliaus metu veiks net 
trijų rūšių loterija. Jos’’fan- 
tų" arba teisingiau sakant, 
laimikių sukėlimu rūpinasi 
Sofija Skučienė, Ona Norke- 
liūnienė ir Julija Jukonienė, 
talkinant Vincui Bukauskui .

Laikraščio leidėjai tiki, 
kad montrealiečiai bus dos
nūs ir neatsisakys padova - 
noti vertingų dovanų loteri
jai. NL

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytoju 
tik už $5.00 metams 1

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

'Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

TRADICINIS 'NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

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

3426 Parthenais St., Montreal, P.Q.

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS:
Rasa ir Ina LUKOŠEVIČIUTĖS,
Aida NORKELIŪNAITĖ, 
Rytis BULOTA;

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

• Šv. Kazimiero parapijos 
Didžiosios Savaitės pamaldų 
tvarka:
D. Ketvirtadienį, 7. 30 v. v. 
Paskutinės Vakarienės Mi
šios; D, Penktadienį, 3 v.

p. p. Kristaus kančios ir 
mirties pamaldos; Did. Šeš
tadienį, 6.30 v. v. šventini - 
mai, Velykų vigilijos Mišios. 
Velykų rytą, 6.30 Prisikėli
mas, iškilmingos Mišios.

Po jų-velykiniai pusryčiai 
visiems parapijiečiams. Se
kančios mišios-11 v. r. ’ 
• Mirė Karolina Telenienė. 
Paliko sūnūs Jonas ir Liud
vikas, ir duktė Adelė.

Jūsų INCOME TAX , pensininku 
priedu ir kitas valdiškas formas — 
jums užpildys , šiuo reikalu turįs 
patyrimą — Kazys Gudžiūnas. 

Skambinti 728-0343.

LŠST DLK ALGIRDO ŠAULIU KUOPOS 

rometų veiklos 
minėjimas

hamitton
IDĖJOS — Kaip daugiau uždirbti.

Jeigu Tu parduodi namą ir nenori valdžiai pilnai sumokėti 
Capital gaines taxes'tais pačiais metais, bet nori, kad
tie nemokėti pinigaiftaxes) tau duotų pajamų, -------

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

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ont. w- ■ oxnn
M6H 1A8 • T el. 532-3400

AKTYVAI —viri 1 T milijonų
KASOS VALANDOS: 

10 - 3 

10 - 3

balandžio 16, šeštadieni, 7 v. v. Hamiltono J aunimo Centre, 
48 Dundum Street N.

Programoje: Hamiltono mergaičių_choras “Aidas’, 
solistai J. $riubiškienė ir V. 
Verikaitis, akompanuojant 
E. Krikščiūnui.

Šilta vakarienė su vynu. Piniginė loterija, laimės staliukai 
ir kitos staigmenos.

Veiks įvairių gėrimu baras;
Šokiams gros Vaičiaus orkestras

įėjimas: 8 dol. asmeniui, studentams ir pensininkams -6dol 
Tie patys bilietai galios ir sekmadieniui.

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI !
Kuopos Va I d y b a

.’4. \
LEONAS GURECXAS

GM

Dr. J Mališką 
Dantų gydytojas 

— e —
1440 rite Ste-Catherine Ouest 

Suite 600

Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528

DĖL LIGOS PARDUODAMAS 
naujas vienos seimas (bungalow) no
mas, 9 Ave., L a Sal I e. N amo sudėtis: 
4 dideli miegamieji, 3 tual et ai i reng
tas rūsys su fl d i ni u (p I ayroom) ir ga
ražu. Prašo $65.000. Dėl informaci
jų tel. 366-8230 arba 365-5462 - 
Mrs. ARELLA.

H

XMONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manageriu

_______ LEO GUREKAS______________ _

J

GM

/nu/ montrea! west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

DR. V. GIR1ŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L’Assomption Blvd. 

Montreal,

Tel. 265-3535

DR. A. O. JAUGELIENfc 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P-Q-

Tel. 932- 6662; nomų 737-968 1.

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES

l š
m a i n v i I I e - p o i r i e r š 
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar kitą nekilnojamą 
turtą Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės 
795 Ste Adele Blvd., Ste-ADELE, P. 0. - Tel. 229-3186 - 
Tiesiogihė tel. linija iš Montrealio - 430-3516

JOl^AS&.COTE^T^EALTIES
5759 DE MAISONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

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

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

VINCAS PIECAITIS
VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482-0772. namų 366-7041

Pirmadieniais 

Antradieniais 

Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų ........... ^9%
pensijų ir namų s-tas 9%
taupomąsias s-tas 7!/2%
depozitų-čekių s-tas 6%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto 
investacines

91/2%
91/2%

10’/2%

10 - 8
10-8
9- 1

9.30- 1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais

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

Nemokama visą nariu gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ----- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ----- ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

LEFEBVRE & ROBERT
AM U B LEMENT - EUHNITURE

PHARMACIENS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ou vert 9a.m. d-to 10 p .m. Open , 
Samedi: 9a.m. d 9:30 p .m . 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free deliver)
Skubus ir nek ainuoį anti s pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

PHARMACISTS

366-9742

365-0505

@ Royal Trust ®
** , *'HlU IU»"

Atstovas J. Skutos,
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, namu722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žemė)

ĮVAIRIU

BALDŲ

KRAUTUVES

3

AUKŠTUS

P A R D A V

PER

MAS

Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštas kokvbės ir prieinamomis kainomis.
Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE ::r 4e AVENUE LASALLE 363-3887

8 psi.

ADVOKATAS

R.J. Išganaitis, ba, bcl

216 St. Paul W., Montreal, P-Q- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (5 14)871-1430

advokatas

J.P. MILLER.bjl, b.c.l.
168 Notre Dame Street E.Juite 205. 

Te/. BJ6-2063; 866-2064

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

„“X °-N- B ALT R ŪKO NI S
Sylka Realties Inc.

IQtWf 445 Jean Talon West, Suite 305 
'V;s;;r Tel: 273-9181-2-3, Res. 737-0844.

Foto M.L.S. Montrea/, Que. 
Sistema.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O RK ELIO N AS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

į 7Q43 CBNTHALB 388-1282 (DKCORATIOHĮ Į

Aloiitrealio Lietuviu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE.H4E 2A8, 

Telefonas: 766 5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8%/.
Už pensijų planą 8,5 %
Terrain, ind. 1 metams 9.5%
Terrain. ind. 2 metams 9.5
Tervuin* ind. 3 metams 9.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11.0%
Nekilo, turto 19.25%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 10,5%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. 1?' per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieni^ nuo 1 iki 8 v. vakaro. 
—................ 1 ■ - - - - ■"
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