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SAVAITINIU ĮVYKIU
APŽVALGA

Jo darbe jam gręsla būti
suslėgtam, sudegintam, Iš sprogdintam. Jam patinka
pavojai Ir sunkūs uždaviniai,
pinigų jam nebereiktą, todėl,
Ir sulaukęs 62 , m. amžiaus,
jis pasiruošęs vykti ,kur tik
atsiranda reikalas.
BALTUOS VALSTYBIŲ,
KONSULU. PRISTATYMAS

1977 metų kovo 9 d. trys
Baltijos
valstybių garbės
konsulai dr. J. ZmuldzlnasLletuvos, dr. E.Upenleks Latvijos Ir I.Hensoo - Esti
jos buvo pakviesti į Parla
mento galeriją, skirtą dip
lomatams, stebėti Parla
mento popietinę sesiją. Se
sijos metu Parlamento na
rys Robert D. G.Stanbury
pristatė posėdžiaujantiems
tris konsulus, Išvardinda
mas juos pavardėmis Ir ką
jie atstovauja. Kanados val
Kanados mln. pirmininkas Trudeau ir JAV prezjdentas Carter Londono mlest
džia Ir Parlamentas pernai
dar kartą patvirtino, kad Ka
LEVESQUE PASISAKYMAS
nekontrol luo jama nada legaliai nepatvirtina
Rene Levesque CBC pasi pas tpyl ė
Baltijos valstybių Inkorpo
kalbėjime pasakė, kad jis alyva. Nepasisekus sustab ravimo į Sovietų Sąjungą.
nepasitrauktų Iš premjero dytl, buvo pakviestas žino
Toks pristatymas įvyko pir
miausias
alyvos
gręžimo
pareigų, jeigu jo vyriausybė
mą kartą Kanados Parla
pralaimėtų referendumą dėl specialistas Paul Adalr Iš
mente .
Huston.
separatizmo. Jis manąs,kad
Robert Stanbury atstovauSavo
drąsa
tr
Išradingumu
separatistai nėra pasiryžę
je York - Scarborough apy
jis
yra
tapęs
legenda
visame
žūt būt laimėti kovą, nors jo
linkę kaip liberalas Parla
vyriausybė tvirtai siekianti pasaulyje. Jis su savo ekt pa yra sutvarkęs vožtuvus mente. Nuo 1969 Iki 1974 m
savivaldos Ir referendumo.
jis buvo minister Is E. Tru
Premjerui buvo priminta virš 1OOO alyvos šaltinių.
Jo dėka Šiaurės Jūroje Iš- deau kabinete.
šio pasikalbėjimo metu,kad
Iš vakarėse, kovo 8 d. , Se
jis priešrinkiminėje kampa Išslveržęs šaltinis galų ga
nato vakarinėje sesijoje se
le
buvo
sustabdytas,
Ir
jū

nijoje stengėsi separatizmo
natorius C. W Carter pri
Idėją,kaip galima ,prldengti . ros vandens gryninimas vyk
statė visus tris konsulus Se
domas
sėkmingai.
Gudruolis atsakė, kad jis jos
natui.
Vienas jo atmintinų pasi
nekėlė, nes manęs jog žmo
Sen.Carter Ir parlamenta
sekimų
buvo
1962
m.Saharos
nės Ir taip žinoję, kadPQ tr
ras Robert Stanbury jau eilę
alyvos
geizerio
Ištakos
su

jis pats,yra separatistai,tad
metų aktyviai domisi baltlenebuvę net reikalo apie tai tvarkymas . Degdama alyva
člų gyvenimu Kanadoje Ir jų
buvo Išsiplėtusi Į tokio dy
kalbėti.
veiklą remtą.
Bet jei separatizmo meto džio deglą, kad pirmasis
dai remiasi užgožlmu ma ame rlkonas astronautas John • Š. m. balandžio 28 d.Lie
tuvos gen.konsulas-su Ponia
žumų Ir absoliučiu Ignora Glenn, skrlesdamas apie že
dalyvavo Ontario premjero
vimu kitų grupių įnašų Į šios mę, jį matė.
provincijos
gyvenimą, tai
toks "lankstumas" yra leng
vai permatomas Ir pagarbos
nesukelia. . .
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INFORMACIJOS

Ė POLITINIO SEMINARO
JAUNIMUI:
Šios pastabos paimtos Iš
M. Drungos rašinio Gyvas
Jaunimo Ir "Senimo" Dialo
gas, tllpęs Keleivyje ll-13nr.
.Apie politinio seminaro
pasekmes dar per anksti ką
nors sakyti: šitą sprendimą
padarys tik ateitis. Tačiau,
kad jis pats savo eigoje bu
vo gyvas, stimuliuojantis,
nenuobodus, tą
dr įstūmė
tvirtinti jau Ir dabar. Nesi
gilinant į kai kuriuos užku
lisinius reikaliukus, konfe renclja, aplamai imant, pra
ėjo sklandžiai Ir turiningai. .
VLIK o narių daugumos pa
žiūra linkusi jį laikyti pla
čios skalės politiniu organu,
kuris geriausiu atveju.turįs
atspindėti europine prasme
subrendusios
visuomenės
srovinę diferenciaciją.Ma
žumos pažiūra, atstovaujama
Br. Nemlcko , sprendžia k F
taip: politika tesanti atsaky
mas į klausimą: Kaip val
dyti? Kadangi šiuo metu
jutus
Lietuvos
valdymo
problema nekyla, o kyla tik
jos Išlaisvinimo problema ,

Ir Ponios W.G. Davls su
ruoštame priėmime Toronto
konsulų korpusui pagerbti.
• Balandžio 27 d. , 1977 m.
Baltijos valstybių konsulai
dr. J.ŽmuIdzlnas, I.Helnsoų
V. Tomsois Ir dr. E.Upe
nleks- buvo susirinkę To
ronte posėdžio Ir svars
tė rūpimus klausimus.

Ir kadangi VLIKas yra tik
laisvinimo
organas, todėl
jam visai nėra reikalo būti
sudarytam Iš kai kuriais at
vejais jau gerokai nusilpusių
partinių grupių: jį turi suda
ryti tie,kurte nori Ir sugeba
dirbti laisvinimo darbą. At
sieit, VLIKas turįs vadovau
tis ne sroviniu, o efektyvu
mo kriterijum.
Diskusijose šiuo klausimu
Iškūo teigimas,kad srovi
niai diferencijuotos VLIKo
sąrangos koncepcijos įtiki
namumą gerokai pakerta kai
kurių srovinių grupių apsi
blaus Imas, nebeslrūplnlmas
savimi pačiomis.
...J. Valaitis visgi matė
galimybes tokiam aktyvumui
pasireikšti, jas įdomiai riš
damas su Lietuvos disidento
T. Zeaklio kadaise Akira
čiuose dėstytais samprota
vimais apie Išeivijos rolę
alternatyvinių
koncepcijų
Lietuvai formulavime.
...dr. Vytautas Vygandas
kritikavo mūsų laisvinimo
veiklos planavimą,pastebė
damas, kad turime tolimus
ttkslus/Lletuvos Išvadavi
mą/ Ir betarpiškus uždavlnlus/ruoštls Belgrado kon
ferencijai/, bet neturime
tarpinių tikslų. Jau esą, rei
kia galvoti: o kas gi bus už
Belgrado?
. . . Bene
energingiausios
diskusijos vyko antrosios
seminaro dienos rytą. Prof.
R. Misiūnas tr Joana Kuraltė
apsvarstė jaunimo kelionių į
Lietuvą balansą.
Po jų pranešimų kilusiose
diskusijose bevelk visi pa
sisakiusieji jų poziciją pa
rėmė. Gaila, kad diskusijose

PQ ASPIRACIJŲ. NEPALAIKO

Quebec'o
provincijos
T arpvyrlausyb Interns Rei
kalams mln. Claude Morin,
neseniai grįžęs Iš Paryžiaus,
savaitgalį lankėsi Toronte ,
pasibaigus ten suruoštoje
Quebec'o Savaitėje..
Quebec'o Savaitės proga
buvo Išdėstyti įvairūs pam
fletai, nuotraukos, viliojan
čios turistus Ir biznierius į
Gražiąją Provinciją. Paroda
tačiau, domėjosi mažas lan
kytojų skaičius, smulkesnių
Informacijų niekas neprašė .
Kai kurie, praeidami Išreiš
kė savo pažiūras dėl dabar
tinės Quebec’o vyriausybės
programos.
M In. Morin mano,
kad
žmonės perdaug bijo pasi
keitimų Ir politikieriai, biz
nieriai Ir dauguma spaudos
PQ aspiracijų nepalaiko.
SUSTABDĖ ALYVOS IŠTAKĄ.

Nekontroliuojamos alyvos
šaltinių Ištakos
sudaro
netiktai didelį nuostolį, bet Ir
nemažesnį pavojų aplinkai:
jūrų gyvūnams, paukščiams,
augalams.
Prie Norvegijos krantų
neseniai sugedus įtaisams ,

JAV ombasodorius KonadojeThomosO.Ender«“Bal»iačlu Vakaro" Įvykusiame Parlamento rūmuose Ottawa!., 1977. III.9. Ii kairės Eugene Whe on, žemes

nedalyvavo nei A. Sperauskas
nei R. Žymantaitė,
kurte
spaudoje
Vilniaus kursus
pasmerkė.
Diskusijų klausėsi Ir To mas Venclova.
Gal labiausiai
žavėtina
šio seminaro savybė buvo ta,
kad šį kartą vyresnieji jau ntmo neįtikinėjo savo pa
mokslavimais, o jaunimas ga
lėjo pajusti, kad VLIKas nė
ra jau toks nesukalbamas Ir
autoritetinis "velnias", kaip
jis kad piešiamas. "

• Plėsdamas savo Informa
cinę veiklą, VLIKas įsteigė
Lithuanian Information Ser
vice/anglų kalba/. Informa
cija LIS telks
pirmiausia
"press release" būdu JAV Ir
Kanados spaudai. Stengsis
dalyvauti diskusijose, pas
kaitose Ir apklausinėjimuo
se universitetuose,
radijo
Ir televizijos programose,
palaikys ryšį Ir praves pa
sikalbėjimus su JAV politi
kos, kultūros, mokslo Ir
spaudos žmonėmis. Ruoš
specialius projektus Ir juos
reklamuos kitataučiams.
Lithuanian
Information
Service
vadovauja Daiva
Alytattė- Kezlenė, Laisvės
Žiburio New Yorke radijo
angliškosios dalies vedėja.
Mūsų reikalais ji jau ne kar
tą yra praveduslpastkalbėjlmus su JAV kongreslnlnkals
Ir žurnalistais. Savo laiku
daug velkė, kad būtų Išlais
vintas Simas Kudirka. Lie tuvių Žmogaus Teisių komi
sijos narė.
Pasiūlymus, Informacijas
Ir laikraščių Iškarpų kopijas,
kur būtų paminėta Lithuani
an Information Service /LIS,
VLIKo Informacijos tarnyba
prašo siųsti šiuo adresu:
Mrs.Daiva Kezys,
217-25 54th Ave, Bayside,
New York 11364, tel: /212/
229-9134.
RINKIMU RE ĮKALU:
KLB Krašto Tarybos kan
didatai į X- tą KLB Krašto
Tarybą be anksčiau skelb
tų apylinkių vyriausios rin
kimų komisijos nutarta pa
tvirtinti Ir aklamacijos bū
du laikyti Išrinktais dar šių
apylinkių: Calgary Ir Vancouverlo, gi Edmontono apy
linkėje Galėt KarosaltelJamleson savo kandidatūrą
atšaukus, likusį vieną kan
didatą nutarta laikyti taip
pat Išrinktu aklamacijos bū
du, rinkimų
nevykdyti. Į
Kanados Lietuvių Jaunimo
Sąjungos Tarybą be anksčiau
skelbtų Montreallo, Sudburlo Ir Wlnnlpego apylinkių
nutarta
aklamacijos būdu
laikyti Išrinktais: TorontoOakvlles, St. Catharines,
Delhi ir Calgary apylinkių
atstovus, gi Hamiltono apy
linkėje vykdyti rinkimus,ka
dangi pristatyti 6 kandidatai,
o reikia Išrinkti 4.
KLB vyr. rinkimų komisija
LAIKRAŠTIS LAUKIA
JŪSŲ !

ūkio mini eteris. Ch. von Podewills, V. Vokietijos ambasadoriaus žmona, dr. J. Zmui džinas, Lietuvos gen. konsulas, H. Zmuidziniene, Robert Stanbury,

NL Bendrove* Valdyba yra nutarusi
I alkrastį_ siuntinėti tik u ž $5-00 pir
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muosius po užsisakymo metus, t. y.
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Motinos Dienai
Kas yra Motina? Tai ne
didvyrė, kurios garbei kurlamos odės,tai ne kankinė,
kuriat statomi paminklai, tat
paprasta, kasdieniška mote
ris,kurios gyvenimo prasmė
rodyklė ir tikslas yra meilė
savo valkui. Ta meile ji
kvėpuoja, kaip oru, ji ja
minta, kaip kasdienine duona.

nežlnlc je dingusi duktė, nors
plika gegele virtusi, lanko
motiną.
Nors Ir motinos /ir tėvai/
yra tiktai nuodėmingi žmo
nės -ne angelai -kurių dalis,
gyvenimas rodo, kartais net
didžių nusikaltimų padaro,
vienok motinos, kaipo tokios
bendrai, tauriai asmenybei
pavaizduoti yra per menkas
mūsų žodynas, per silpnos
pačios gražiausios spalvos.
Pasak poeto : "Motinos akys,
kaip saulė šviesiausia. Vis
ką pamato, viską supranta.
Joms suliepsnojus tu liūd
nas neklausi, kaip be Išeiti į
švintantį krantą. . . "
Motiniškosios bei mote
riškosios dievybės arba
deivės, lyginamoje religijų
Istorijoje, sudaro visą gran
dį klausimų, susijusių su
moters gaila gimdyti, mer
gyste, skaistybe Ir pan. Mo
tinos - deivės vaisos gaila
nėra tik paprasta ar Išskir
tina vaisa, todėl ji tampa
motinystės visumos Išraiš
ka, ji lieka gimdyvių, lai
mingos šeimos, meilės bei
rūpesčių globėja.
Motina - gyvenimo pava
saris. Savo meile Ir auka
tobulesnio žmogaus gimdy
toja, Dievo kūrybos perlas.
Kai nuostabus gegužis nu
barsto takus kvepiančiais
žiedais, kai atgimusį gamta
puošiasi
lyg
jaunamartė
pirmą jam pasirodymui, mes
skubame pasveikinti savą
sias motinas. Nors jas kas
dieną matome, dažnai su
tinkame -ji MOTINA, visa
da nauja, visada graži Ir
miela, kaip kiekvienais me
tais pavasaris, kaip kiek
vieną rytą patekanti aušri
nė.Skubame pas ją mylėda
mi ir paskęstame jos melĮėję, mėginame ją pasvel-

Motina visur Ir visada bu
vo gerbiama, kaip gyvybės
nešėja, kenčianti Ir mylinti
rūpintoja Ir globėja. Kai ku
rių religijų Išpažintojų mo
tina ypatingai gerbiama Ir
garbinama. Didžiosios dievų
motinos kultas savo metu
buvo paplitęs Mažoje Azijo
je Ir Ilgai Išsilaikęs kai ku
riose Sibiro tautose, o 204
m. prieš Kristų Romoje jis
buvooftclaltal įvestas Ir Pa
latine buvo mot Inai pastatyta
atskira šventovė.
Senovės lietuvių mitologi
joje motina buvo supama di
dele pagarba, kurios liekanų
apstu Ir šių dienų tautosako
je. Žemynos-Žemynėlės kul
tas yra siejamas su motina,
kaip gyvybės pradininkės
kultas : Iš čia Tacito liudiji
mas sutapatintas su Romoje
garbinama didžiąja dievų
motina.
Kiekvienos tautos Istori
joje yra Iškeliamos tos tau
tos didvyrių motinos. Pav.:
Romoje - Kornelija, Lietu
voje - Birutė Vytauto Di
džiojo motina.
Papročių teis ė Iš senų se
novės globojo motiną. Ta
globa Ir jos teisių apsauga
egzistuoja visų kultūringų
tautų įstatlmdavystėje. Jau
1529 m. Lietuvos Statute nu
matyta
valkams prievolė
globoti savo tėvus senatvė
je. Nepriklausomos Lietu
vos 1922 metų Konstitucijoje
pasakyta : "M otlnystė yra
ypatingoje valstybės globoje
Ir valkų pareiga gerbti Ir
globoti tėvus jų senatvėje".
Žodis "Motina" lietuvių
kalboje dažnai yra Išplėstas
įvairiomis malonyblnė mis priesagomis : motinėlė, SENSTANTIEJI IR ŠIAUDINIAI
PATRIOTAI
motinytė, motulė, motušė,
Tik stebėtis reikia, kaip
motušėlė Ir 1.1. Tokių prlemes greit pasenstame Ir pa
saglnlų malonyblnlų darinių
vargstame. Rašo man vienas
yra netoli šimto. Mūsų dai
nose Iškeliamas nuolatinis bičiulis Iš tolimos Omahos:
motinos rūpestis kūdikiu Ir " Man ką nors parašyt'/sujos gerumas. Todėl Ir pa prask, į periodinę spaudą Žy
čios laimingiausios valkų ra gana sunku, nes neturiu
dienos tik "pas motinėlę". lakios vaizduotės Ir esu sun
Jas dainose prisimena ne tik kaus galvojimo žmogus '.Tai
netekėjusi mergaitė, bet Ir rašo asmuo, baigęs aukštus
svetlman kraštan patekęs mokslus L'etuvoje Ir už ma
sūnus. Šių laimės
dienų ne 1O m. jaunesnis. Rašyda
priešingybė - našlaitės da vo jis retkarčiais į Draugą
lia, ypač susilaukus piktos Ir gal kitur, Ir vieną straips
nelį, jo parašytą, radau Aki
pamotės.
Tautosakoje
ryškinamas račiuose. Žymiai dažniau jis
Ir valkų santykis su motina. rašinėjo Į vietinį /Omahoje/
Karo lauke sužeistas sūnus anglų laikraštį, į laiškų sky
prašo žirgą parnešti žinią rių. Dabar gt pasldarė"sunmotinai, kuri Iš "kraujo la kaus galvojimo", o tai jau
šelio" suprastantl sūnaus yra aiškus senatvės ženklas.
Pasiduoti senatvei nerellikimą. Nelaimėn patekusi,
2 p si.

kinti, bet esame jos pasvei
kinti. Motinos pUnat įver
tinti ne įma no ma, ka Ip ne įmanoma gražiau papuošti
pavasario.
Taip jau yra, kad menkai
įvertiname arba Išviso ne
įvertiname to, ką turime.
Kasdienybė
nuvertina Ir
brangiausius daiktus. Taip
yra Ir su artimaisiais žmo
nėmis, kurie yra su mumis,
su kuriais bendraujame, ku
riuos kasdieną matome Ir
taip susigyvename su jais,
kad jų jau kaip Ir nepaste
bime, kaip nepastebime nei
oro, kuriuo kvėpuojame.
Ypatingai neįvertiname nei
duonos, druskos, nei van
dens, be kurių negalėtume
gyventi.
Nepastebime nei motinos,
kuri Išleido mus į pasaulį,
kurios gyvenimo centru mes
tapome, kurtos paskutinis
atodūsis yra mums skirtas.
Motinos, to vienintelio
pasaulyje žmogaus, kurio
meilei nėra masto, kurio
kantrumul Ir atlaidumu, nė
ra ribos, mes pasigendame
tik tada, kai jos netenkame.
Jos netekę, mes pasijunta
me vieniši, nesaugūs, nes
nebeturime į ką kreiptis ne
laimėje, nėra kur Ieškoti
atgarsio džiaugsme, nėra
kur tikėtis paguodos liūdesyje.
Tad nors vieną dieną me
tuose, gegužio pa vas ar lo
žiedams žydint, prisiminki
me savo motinas, ar čia pat
su mumis esančias, gyvas
ar mirusias ir dėkodami
joms už tat, už ką nėra tin
kamų padėkai išreikšti žo
džių, Iškeikime JAS Iš kas
dienybės rutinos, apibarki
me žiedais, ar jei kurios
jau mirusios, susikaupkime
jų atminimu! Ir tuo būdu ttkra! pastjuslme sąžiningai
atlikę pareigą. Turtingi yra
tte, jei ji yra gyva, gi nepa-guodžiami
našlaičiai yra
tie, kurie yra jos netekę.
Jonas Butelka

F O to : J. Aušrotas Mokytojai

PANORAMA
Išeivijos lietuvių literatūra okup. L i etų voj

Š.m. kovo mėn. 26 d.įvy
kus lame Kanados lietuvių
suvažiavime dalyvavo dr. R.
Šilbajoris, literatūros Isto
rikas Ir kritikas, Universi
teto literatūros profesorius
JAV-ėse, nemažai rašąs li
teratūrinėmis temomis ame
rikiečių Ir mūsų Išeivijos
spaudoje. Į literatūrinę kū
rybą dr. Šilbajoris moka įsi
jausti Ir todėl tur būt jam
yra lengviau suvokti litera
tūrinių kūrinių Intencijas Ir
jų psichologines gelmes.
Dėl laiko ribotumo suva
žiavime tik prabėgom atsi
minta apie mūsų poaušrlo Ir
nepriklausomybės llteratūros kritikos raidą. Ties Iš
eivijos literatūros kritikos
apraiškomis nesustota, o tik
pabrėžta, kad viskas, kas
čia, Išeivijoje toje srityje
vyksta daugiau ar mažiau
mums yra žinoma ar glrdėta. Tik su apgailestavimu
bet ne su nusistebėjimu, pa
žymėta, kad okupuotoje Lie
tuvoje apie mūsų išeivijos
literatūrą bei jos kritiką,
velk visuotinai nutylima. . . .
Tačiau suvažiavimas, ne
žiūrint, kad ten mūsų kūryblnlal sugebėjimai neigiami,
nuodugniau pabandė pažiūrė
ti Ir gal net aptarti, bet ne
neigti literatūros kritikos
apra Iškas okup. L lėtu voje.
Žinoma, visiems yra aiš
ku, kad komunistinės -lite
ratūros kritikos uždavinys
yra visada būti partijos li
nijoje. Tik dažnai literatū
ros kritikai ten nesuskubda
vo atspėti visų partijos li
nijos vingių, bet visada rei
kėdavo Ir neišvengiamai atlduoti partijos pagarbinimo
duoklę.
Tačiau, ilgainiui Ltetuvo je visgi išsivystė literatūros
kritikų profesija Ir tatai gal
jau geriau negu šios srities

posėdžiauja

suvažiavime

London, Ont.

IR GERAI, IR BLOGAI...
nuomonės, laiškai, atgarsiai
kla. Priešingai, reikalinga
veikti,kad nepasentu m: ne tik
maisto reguliavimas, ne tik
mankšta, bet Ir ypač Intelek
to veiklumas, - visa tai nea
bejotinai sustabdo žmogaus
senėjlmą. Kur gt geresnį
pavyzdį rasime, kaip mūsų
veterano dailininko Varno,
bene baigiančio 98 m., Ir vis
dar vykdančio koktus nors
ambicingus pave tkslųtapymo
projektus. Tai nenuilstanti ,
tad Ir nesenstanti asmenybė
- visiems be laiko senstan
tiems, ryškus pavyzdys.
Nesgl tik aktyvus, velkius
žmogus gali būti viltingas Ir
optimistas, o be geros nuo
taikos nėra nei geros svei
katos. Kaip toje valkų kny
gutėje buvo parašyta: "1OO
metų aš gyvensiu, 1OO metų
nepasens tu. Senas,
senas/

bus švarkelis, Kepurytė bus
sena, /O man 1OO metų/Tlk
vieni juokai. .. "
Mes taip noriai dedamės
Lietuvos Išlaisvinimo Idėjos
šalininkais, netgi skelbiamės
esą "laisvės kovotojais", o
tuo tarpu, minoriniu tonu
pranešame: " Deja, su anū
kais lietuviškai nesusikalba
me". Tai kasgl begali būti
blogiau, kaip toks ryškus di
sonansas tarp
žodžių Ir
veiksmų'. Me s šūkaujame, ne
va atstatyslą nepriklausomą
Lietuvą, o savo vaikus
ir
anūkus prarandame. Tat kur
gi čia logika?’. Nereikia nė
Omahos; Ir čia, Brocktone ,
turlrre ne vieną Ir ne dvi, ar
tris, o daugiau naujų emig
rantų šeimų, kurtose tėvai
nebesuslkalba su valkais lie
tuviškai. . .Tai tiesiog slau -

nutylima.,;

prlpuolamal atsiradę žmo
nės. Taip jau dabar dažnai
literatūros" kritikai parašo
rimtų reikalų, o ne tik panlgertkų. Todėl literatūros
kritikus gal galima suskirs
tyti bent į tokias kategori
jas : 1. Publlctstlnlal-partlnlal kritikai, 2. Pusiau
moksllnlal-puslau publicis
tiniai kritikai, 2. Moksliš
ki - disertaciniai krlttkalakademtkal.
Ypač pastarieji parašo
rimtų kritikų -veikalų. Mi
nėtina čia būtų "Šiuolaikinės
kritikos problemos", 1975
m. Išle įstos Vagos le Idyklos
Vilniuje. Tiesa, šią rimtą
knygą yra sunku gauti, nes
tokie veikalai yra Išleidžia
mi tikrai mažu tiražu Ir to
dėl bematant yra Išgrobstoml.
Moksllnlam-dtsertaclnlam
llteratūros kritikui, atrodo,
jau dabar galima plėsti taip
vadinamą socialinio realiz
mo sąvoką, kurion įeina Ir
modernizmas, taip xlabar
puoselėjamas Vakarų pasau) je. Išeitų, kad dabar ra
šytojas gali apie vlskąrašyti tik su viena sąlyga -"būtinai būk geras komunistas".
Taigi, partinis nusiteikimas
turi būti rašytojo ar kritiko
vidus - jo siela. Neseniai čia
į Vakarus atvykusi A. Jura
šienė tatai pavadino vidine
paties rašytojo cenzūra.
Bet ir tokiomis sąlygomis
atsirado gana gausus litera
tūros kritikų skaičius. Ne
visi jie vienodo lygio, bet
minėtini yra jauni žmonėskritikai: Leonas Gineitis,
turintis filologijos daktaro
laipsnį,Albertas Zalatorius,
lituanistas, parašęs brandžlų literatūrinių veikalų,
Vytautas
Kubilius, kuris,
tiesa, už straipsnį "Talento
mįslė ", kur reIkalaūjama,

kūrybinės laisvės, buvo pri
tildytas, bet vlsttek Ir dabar
gabiai besireiškiąs.
Žinoma, lietuvių lit.kriti
kams Įtakos daro rusų kri
tikos
formalizmas, pasi
reiškęs ypač tarp I Ir II pa
saulinių karų. Bet šiam są
jūdžiui atsiranda tUtų su
Vakarų struktualizmu Ir ta
tai negali užskleisti nei ge
ležinė uždanga. Neabejotinos
įtakos rusų formalizmui, ži
noma, turėjęs Ir simboliz
mas. Bet kaip ten bebūtų
moksliniai
okup. Lietuvos
kritikai Sovietų Sąjungoje
visgi yra vertinami.
Užbaigai gal būtų įdomu
patirti, kas ką skaito dabar
Lietuvoje, Sociologas Vin
cas Kuzmickas yra surinkęs
davinių. Būdinga tik, kad tie
daviniai daugiausia atėjo Iš
ne tiesioginiai su literatūra
susijusių asmenų ar grupių.
V. Kuzmickas apklauslnėjo
įvairius mechaninius jun
ginius ar cechus Ir pan.
Pradžioje jis patiekia sta
tistikos apie dabarties ar
artimos praeities rašytojų
populiarumą. Velk visi mini
Baltušį, Justą Marcinkevi
čių, Avižių, S. Nėrį. Mūsų
klasikai taip rikiuojas l:MaIronls, Žemaitė, A. Bara
nauskas, Baltrušaitis, J. Bi
liūnas, Krėvė, net Lazdynų
Pelėda.
Iš rusų, partijai artimų,
mlnlmllM. Gorkyj, Jesenln,
Šolochov, net Majakovsklj.
Mažiau - Jevtušenko.
Mėgstamiausi rusų klasi
kai yra :L.Tosltojus, Dosto
jevskis ir Čechovas.
Vakarų autoriai - Hem
mingway, J.London, V. Hugo,
Balzakas, M. Remarkas, net
Rabindranath Tagore.
Dažna okup.Lietuvos lite
ratūra yra prasiveržianti,
aukštesnio lygio. Bene Iš
kiliausi poetai yra Sigitas
Geda, Tomas Venclova', ^Jo
nas Juškattls, Janina Degu
tytė. Pastaroji rašo Ir lite
ratūrinėmis temomis
straipsnių. Jos nuoširdumas
bei atvirumas gali Iššaukti
prltlldymų, kurių susilaukė
lit.kritikas V.Kubilius.
Liudas Da mulls

atskirti juodo nuo balto Ir
prarandame savo jaunimą, Ir
kas gi tuomet begyvens lie
tuviais po mūsų?
Aktyvi ve tkla Įmanoma dar
daugelį nutautančlų jaunųlletuvlų grąžinti lietuvybel, jei
Imsimės energingos akcijos,
Ir viena Iš rimtų priemonių,
-tai jaunlmo/ypač jų ekskursljų/lankymas tėvų žemės .
Kokia nebūtų prislėgta Ir pa
vergta mūsų brangi Lietuvė
lė, bet joje lietuvybė yra dar
blngas
Išsigimimas tokių gyva, Ir mūsų amertkonėjančlo jaunimo
asmeninis
šlaudadūšlų lietuvių'.
Jei po II Pasaulinio Karo kontaktas su ten nenutautėpabėgome Iš Lietuvos, Ieš jančlu, savo kraštą mylinčiu
kodami svetur asmeninės jaunimu, atgaivintų gęstančią
laisvės, tai juk mes esame emigrantų jaunimo lietuvybę.
Pagaliau, dar juk Ir iš Lie
tik asmeninės laisvės kovo
tojai, o ne Lietuvos laisvės tuvos atvyksta jauni lietuviai,
kovotojai-lalsvlntojat. Jie, kur le, atrodo, galėtų užkurti
tie likusieji tėvynėje,-j te, tai skaisčią lietuvybės žiežirbą
tikrai yra didvyriai, laisvės mūsų gęstančioje lietuvybėje,
Tik deja,tenka kalkuomet
kovotojai, pradedant suside
ginusiu Kalanta, bevlltlngal suabejoti dėl tikrų /o gal Ir
kovojusiais partizanais, Ir slaptų/ tikslų tų, ypač, ne vist kiti,tylioje rezistencijo sunkiai Išleistų Intelektualų
je palaiką laisvos lietuvybės kuriuos gal perdaug jau ne
bei šalies
valstybingumo kritiškai priimame mes čia,
Idėją. Taip, - jie yra nerojal, Amerikoje, tuoj juos tituluo
o ne mes, save vadinantieji dami "laisvės kovotojais" ,
"tremtiniais", nors Ištiktų - nors kalkurle jų net pasisa
jų, niekas mūsų netrėmė;gl ką esą marksistais. Ak, juk
tikrieji tremtiniai tūkstančių neapdairumas Ir perdtdells
tūkstančiais paguldė savo entuziazmas link tų naujų egalvas Sibiro ar šiaurės Eu mlgrantų gali ateityje past ropos tundrose bei lageriuo rodyti esąs naivus Ir apgau
se. Tat, neturime teisės sa lingas. Kągl, visi senstame ,
ve aukštinti,priskirdami sau pasidarydami nelyginant to
nuopelnus,kurių mes tikrai kiais šiaudiniais patriotais ,
neužsitarnavome. Dargi mū Ir nebevlsuomet sugebame
sų daugelis nesame verti nė atskirti pelus nuo grūdų.
P-rtlrotų vardo, jei daromės
J. Valiūnas
net-e ve Iklūs, nebepaj ėgdaml ' Brockton, Mass.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Gyvenimas sovietinamoje
Xjjetuvoje - ras°jLAUKys

( Pradžia 17 numeryje)

J
Nėra prasmės per lletu~ vtškus laikraščius svarstyti,
ant klek yra stipri lietuvybė
h L letuvoje. Tas pats Ir su re ' llglja. LKB Kronika paduoda
daug gerų, tikrų faktų. Te* gul skaitytojai patys pas Idaf i-o Išvadas. Tas pats pasa‘ kytlna Ir apie okupuotos Lletyvos gyventojus, ypač jau
nąją kartą.Klek ji yra drau
giška, klek nedraugiška ru
sams, čia yra jų reikalas.
Jis moka sugyventi, prisi
taikyti Ir Išlikti lietuviais.
Mes šių temų viešai neturi
me nagrinėti Ir jiems pata
rinėti, nes mes nežinome
'’visų aplinkybių. Nekaltinki
me Ir visų lietuvių komunis
tų. Ko mūsų giminės ar
draugai
prašo, slųsktme,
duokime Ir važiuokime .Sa
vo, dažnai nevykusiais pata
rimais per spaudą, neati
denkime okupantui kortų.
Patartina visiems nuva
žiuoti, kas gali j okupuotą
Lietuvą. Mūsų spauda vaka
ruose privalo apie rusus-ko
munistus rašyti tiesą, ne
perdėtai Ir ne vien tik apie
jų blogumus. Reikta pažy
mėti, kas yra Ir gero jų pa
daryta okupuotoje Lietuvoje.
Tuos darbus įvykdė lietuviai
sunkiose sąlygose, kovoda
mi už savo krašto Interesus.
Kas Išpešta Iš rusų valdovų, tat yra laimėta. Daug
yra padaryta pažangos, nai
kinant analfabetizmą, taip
pat sveikatos, mokslo, sta
tybos, transportacljos Ir kt.

srltyse. Mes neprivalome
sakyti,' kad ten viskas yra
tik bloga. Mes neturime sek
ti okupanto ruso pėdomis
kuris Lietuvos Nepriklauso
mybės laikotarpį tik juodina
Ir nori jį Ištrinti Iš istori
jos, kaip visiškai nebuvusį.
Tai juoko darbas. Vakarų
pasaulis ir dabartinė lietu
vių tauta žino,kaip tada buvo
Ir kaip dabar yra. Visos lie
tuvių tautos svajonė yra tai,
kad grįžtų Antano Smetonos
laikai. Tai yra daugumos
nuomonė Ir Maskva to neužglnčys.
Dabar per žmones ten
eina kalbos, kad buvo ge
resni laikai kaip dabar. Da
bartinis Lietuvos CK sekre
torius
Griškevičius nėra
mėgiamas, nes jis viską
atiduodąs Mf skval. Į Rusiją
yra vežamas maistas, kaip
mėsa, pieno produktai Ir kt.
Lyg tai norima sulyginti gy
venimo lygį su rusais, kurie
daugiausia minta duona, žu
vimi, raugintais kopūstais Ir
bulvėmis. Rūkytos
mėsos
Vilniuje retai jau begaunama. Daugumas gaminių yra
Išvežama tiestai į Rusiją
arba į užsienį. Vietiniai gy
ventojai jų nemato, nors pa
tys gamina juos.Ką gi varg
šams broliams galima pa
aiškinti? Visi okupantai tą
daro, ta patį darė Ir nactalvokiečiai, kurte viską vežė
ką suspėjo (kol paty
- ny
rėjo.
Rusai didžiuojasi, kad jie
Išgelbėjo Lietuvą nuo nacių

pražūttes, jai grąžino Vil
nių Ir Klaipėdą. Tai tiesa,
bet kas visu tuo naudojasi ?
Rusų tauta priėjo prie lan
go Į Vakarus -Baltijos jūrą.
SSSR pagerino savo strate
gines pozicijas tik padedant
Vakarų valstybėms. Jt buvo
apginta nuo naclų-voklečlų
planų, kur rusų tautai buvo
vieta tik- vergų pareigose.
Žmoniškai galvojant, Krem
lius turėtų kompensuoti lie
tuvių, latvių, estų tautoms,
atle įdž lant varžtus, maž tnant
duokles, prtespa dą Ir duo
dant kultūrinę autonomiją,
nors dalinaijkokla yra Vaka
ruose. Jie turėtų nuimti ver
gijos pančius nuo pavergtųjų
tautų. Kremlius yra dabar
galingas mllltarlškal, bet ne
Ideologiškai Ir dvasiškai.
Viskas yra paremta durtuvu,
teroru Ir baime.
Tačiau juo daugiau spau
džiama, juo daugiau prieši
namasi. Mažas
pavergtas
tautas Kremlius galt greitai
Išnaikinti, bet to nedaro Ir"
nemanau, kad darys.

1956 metais grįžę komu
nistai, pradėjo naikinti lie
tuvių tautą Ir persekioti net
tuos, kurių giminės spėjo
pasitraukti į Vakarus. Visa
lietuvių tauta Išėjo į kovą
prieš okupantą. Per 5-6 me
tus žuvo ne vien tūkstančiai
lietuvių, bet Ir rusų-komu ntetų. O ką Kremlius dary
tų, jei visos pavergtos tautos kartu sukiltų, įskaitant
disidentus rusus ? Ar taip
negali būti ?
Pasaulio jėgų balansas
irgi nėra SSSR naudai. Va

karų Europoje visi yra prieš
juos. Čia rusai draugų ne
turi. Satelitinių valstybių Ir
pavergtųjų tautų "draugišku
mas" yra tik fikcija.
Japonija, Kinija taip pat
visada prieš rusus kovojo.
Gt dabar didžioji pasaulio
galybė JAV net remta Japo
nijos Ir Kinijos pretenzijas
į rusų žemes Ir padeda joms
kariškai stiprėti, didindama
su jomis prekybą. SSSR yra
likusi viena, tik su savo pa
vergtomis tautomis.
Pavergtos tautos karų ne
trokšta. Jos tik nori atgauti
savo laisvę, kurt per tūks
tančius metų buvo Iškovota
nuo despotų, diktatorių, ka
ralių Ir monarchų.
Jei puslaukinėms Afrikos
tautoms yra duodama nepri
klausomybė, tai kodėl ver
gijos pančius turi nešti se
nos, aukštos kultūros Euro
pos tautos ? Visoms tautoms
reikia duoti laisvę Ir nepri
klausomybę. Užimtoji SSSR
valstybės politika grobti tau-'
tas vergljon, laikyti jas Gu-'
lag Archipelago kalėjimuose,
veda pasaulį prie karo, ka
tastrofos Ir sunaikinimo šių
laikų civilizacijos.
Lietuvių komunistų, ypač
laikraščių užimtoji politika
niekinti ir nuvertinti vakarų
pasaulyje gyvenančius lietu
vius yra perdem klaidinga Ir
jiems patiems kenksminga.
Vienų Ir kitų kol toj Imas Is
niekam neina į naudą.Reikia
neperžengtl žmoniškumo ri
bų. Žinoma, mes Kremliaus
tarnų nepamoktns tme Ir mes
jiį neklausime... Santykiai
taisytini.

ATVYKO K. JOKUBYNAS
(Šestadier\i per Montreal io aerodromo iš Lietuvos Kanadon atvyko Kęstutis Jokubynas. Jis kaip ilgametis
politinis kalinys Sibire ir kt. p er sek ioį am as buvo gyvenant Vilniuje. Sovietu valdžia atmetė jo prašymo
vizos gavimui išvykti pas brol i_ i^K an adq. K. Jokubynas nesupasavo savo ryžte, pasiuntė T SR S A uk sciausios Tarybos Prezidiumo pirmininkui N.V Podfornui otvirq laiško. To laiško pasėkoje bei gyvenančiųjų ž-.

slėnyj e jo drauguir lietuvių pastangomis, tapo išleistas iš So v. S qjungo s.

Jo atvykimo proga K aiadon, pa

talpiname to I oi ško tek stq_ i š L i etuvo s K at ai i kų Bažnyčios I eid'ži amo s kronikos).

Atviras

laiškas

Būdamas septyniolikametis gimnazistas, aš įsi
jungiau i pokario metais visą Lietuvą apėmusi Pasi
priešinimo tarybų valdžiai judėjimą. 1948 m., vos pi a
dėjęs studijuoti Vilniaus universitete, buvau areštuo
tas ir už kelių mašinraščiu pagamintų pogrindinio
laikraščio numerių redagavAm> bei išleidimą, t.y. „už
dalyvavimą antitarybinėje nacionalistinėje organizaci
joje“ OSO nuosprendžiu buvau nubaustas 10 m. pa
taisos darbų stovyklos.
Netrukus tėvams buvo pranešta, jog jie ištremiami
į Sibirą iki gyvos galvos už tai, kad „vienas sūnūs
nubaustas 10 m., o kitas nežinia kur“ (Mano brolis
1944 m. vasarą buvo išvežtas darbams į Vokietiją, o
iš ten, kaip vėliau paaiškėjo iš laiškų, jis išvyko į Ka
nadą, kur tebegyvena ir dabar). Tėvai, neturtingi ūki
ninkai, visuomet buvo tolimi r uo politikos ir, gyven
dami kitame Lietuvos krašte, nieko nežinojo apie ma
no užsiėmimus. Nepaisant to, jiems leido tik dvi va
landas pasiruošti ir gyvulių vagonuose išvežė į trem
ties vietą Krasnojarsko krašte. Mane nugabeno į Intos
miesteli tolimoje* šiaurėje. Septynerius metus pralei
dau ten speclageryje, kur aš brendau, mokiausi pažinti
gyvenimą ir mirtį.
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo įsaku 1954 m.
mane, paleido prieš laiką, nes „nusikaltimo“ įvykdy
mo metu aš dar buvau nepilanmetis. Gavau pasą su
atžyma „pasų nuostatai“, kuri ir šiandien įrašomą
visiems, pabuvojusiems kalėjime už taip vadinamus
valstybinius ir kai kuriuos kitus nusikaltimus. Ši at
žyma neleidžia apsistoti dideliuose ir mažuose „reži
miniuose“ miestuose (nekalbant apie nuolatinį pri
registravimą) ir sąlygoja dar kitus apribojimus. Pali
kęs šiaurę, nuvykau į tėvų tremties vietą Sibire.
Gyvenimo ir darbo sąlygos Sibiro užkampio mies
telyje buvo nepavydėtinos, ypač buvusiems „zekams“.
Čia jų laukė pastovūs sekliai, judėjimo suvaržymas,
diskriminacija. Įtemptai dirbdamas, dažnai viršvalandžiaip, tesirūpinau savo egzistencijos palaikymu ir pri
klausiau prie tyliųjų bei nežinomųjų. Vis dėlto, tai ne
gelbėjo nuo visaregės KGB akies, neapsaugojo nuo
įtarinėjimų ir įvairių formų diskriminacijos. Vis daž
niau ateidavo mintis, jog buvusiam „zekui“ neįmano
ma išsivaduoti nuo šių grandinių, kad vienintelė išei
tis — palikti šia šalį. Moralinis ir buitinis netikru
mas ypač padidėjo 1956 m., kai Jeniseijsko rajono
KGB nusprendė užverbuoti mane į savo agentų eiles.
Dažnai dėl to kviesdavo, gąsdindavo, pateikdavo pro
vokacinius kaltinimus. Apie legalų išvykimą tais lai
kais negalėjo būti nė kalbos, nes vien tokia mintis
buvo nusikaltimas. Todėl sulaukęs navigacijos Jenisie
jaus upe. 1957 m. rugpiūčio 8 d. pasiryžau nutrūkt —
gaiviškam ir beviltiškam žingsniui — Igarkos uoste
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bandžiau prasmukti į užsienio laivą. Prisiartinęs prie
pirmo pasitaikiusio užsienietiškai apsirengusio žmo
gaus (tai būta graikų garlaivio „Anula“ mechaniko),
kreipiausi pagalbos. Tačiau ėjęs šalia jo KGB agentas,
apsirengęs užsienietiškai, griebėsi priemonių mane
areštuoti.
Per ištisus metus varginančio tardymo KGB ban
dė įrodyti, jog aš priklausąs Anglijos žvalgybai. Pa
grindinis „įrodymas“ buvo mano anglų kalbos mokėji
mas ir pora laiškų, kuriuose aš dalinausi buitinėmis
naujienomis su savo lagerio draugu — anglu. Ši,
„špionažo“, byla buvo persiųsta TSRS Aukščiausiajam
Teismui, bet iš ten ją grąžino svarstymui Krasno
jarsko krašto teismui, pakeitus jo sąstatą. Uždarame
posėdyje už „mėginimą pabėgti iš TSRS ir atsižvel
giant į pavojingą visuomenei mano asmenybę" buvau
nubaustas laisvės agėmimu 10 metų.

Antrą kartą atsidūręs lagerių karalystėje, nėra
dau ten esminių pasikeitimų. Kaip ir Stalino laikais,
jie garsėjo alinančiu darbu, menku maisto daviniu ir,
gal būt, dar labiau patobulinta kalinių engimo sis
tema.
Bastydamasis po lagerius ir apmąstydamas praeitį
bei dabartį, aš neturėjau ko sau prikišti dėl pagrindi
nių sprendimų teisingumo, neradau priežasčių „algai
lauti už įvykdytą“ nusikaltimą, kaip paskutiniais'metais
versdavo daryti lagerių administracija. Aš stengiausi
tik išlaikyti žmogiškąjį orumą, o visas laisvas nuo la
gerio prievolių minutes skirdavau savišvietai — elek
trotechnikos ir kelių užsienio kalbų mokymuisi.

St. Petersburg “Evening Independent’ laikraštis pasitalpino ^ią nuotrauka—
J. JnkŠtys, 86 m. amži aus, prie pasigaminto vėjinio malūnėlio savo sode. Spal
votoj nuotraukoj matosi lietuviškos tautinės spalvos — geltona, žalia, raudona.

FILMU PASAULYJE
Salos srovėje /Island In
the Streem/. Iš literatūrinio
kūrinio padaryti klasišką
filmą neužtenka gero rank
raščio. Žodžius
pakeisti
judančiais veiksniais nėra
lengva, kuo įsitikiname pa
žiūrėjus minimą filmą.
Knygą parašė žinomas
amerikiečių rašytojas Er
nest Hemingway Ir ji Iš
spausdinta jam jau mirus.
Talkinant žmonai,D.B.
Petitclerc parengė filmui
rankraštį, kuris patiko autorlaus artimiesiems. Pro
diuseriai Peter Bart Ir Max
Palevsky išleido, pasikvietę
direktoriumi FarnkllnJ.

tas, tikriausiai, daro išvadas „viršūnėse“. Tai rodo ir
visai naujas faktas. 1974 m... gruodžio .23 , d. Vilniąus
universitete vyko konferencija „Biblioteka mokslinės
techninės revoliucijos amžiuje“, kur buvau, pakviestas
ir aš. Trys minutės prieš atidarymą prisistatė toks
civilis ir, parodęs vienam konferencijos organizatorių
-— doc. L. Vladimirovui -— pažymėjimą, liepė pašaukti
mane iš salės. Pasigirdo gerai žinoma frazė „Einam su
mumis“ (nors jis buvo vienas) ir KGB automobilyje
mane nuvežė namo. Ten jau laukė kiti su patvirtintu
nutarimu padaryti kratą mano bendrabučio kamba
ryje. Šešetas, vadovaujamas papulkininkio Kovaliovo,
tris valandas plušo 6 kvadratinių metrų kambarėlyje!
Pagal nutarimą ieškojo „šmeižikiškos antitarybinės
medžiagos bylai Nr. 345“. Kaip paaiškėjo iš KGB po
kalbių, byla sukosi .apie pogrindinį leidinį „Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kroniką“ ir dar kažkokią lite
ratūrą. Neradę tokių leidinių, pasigrobė mano gu
minį kostiumą, kurį buvau įsigijęs žūklei. Pasirodo,
jie mano, jog apsivilkus tokiu kostiumu galima bėgti
į užsienį! Vėliau per tardymus KGB reikalavo iš ma
nęs „prisipažinimų“ ir parodymų prieš draugus Lietu
voje ir Maskvoje. Kaip ir anais laikais, vertė net pasi
rašyti popiergalį, įsipareigojant negarsinti šių pokalbių.
Aš atsisakiau.
Šis pavyzdys, kurio bet kada turiu laukti pasikartojant, parodo tik dalelę tos netikrumo atmosferos, ku
rioje nuolat tenka gyventi net ir tyliam bei nežino
mam, bet įrašytam į „juodus“ sąrašus.
Man 44 metai. Septyniolika iš iu praslinko kalėji
muose ir lageriuose. Koks ten buvo gyvenimas — ži
no pabuvoję! Aš nesukūriau šeimos, nes nenoriu, kad
dėl mano praeities jai būtų kliudoma. Aš nesukaupiau
jokio turto, nes už darbą man mokėjo tik minimumą.
Nežiūrint septynierių bepriekaištingo darbo melų, aš
neturiu net buto, nes mane įvairiais pretekstais apeina.
Dėl praeities man visam laikui atimta, bet kurios kitos
šalies piliečiui atrodanti nereikšminga, teisė aplankyti
giminės ir artimuosius užsienyje. Aukštas Lietuvos
KGB valdininkas tiesmukiškai pareiškė, kad apie pa
našias keliones negali būti ir kalbų. Pasitvirtina lage
rio patarlė: „Gyvenime atsivėrė praraja, kurios ne
peršoksi“, nes-Maskva neatleidžia tiems, kurie nors
kartą išdrįso stoti prieš.
Neįžvelgdamas tokiame gyvenime perspektyvos, aš
antrąkart (dabar jau legaliai) ryžtuosi palikti Ta
rybų Sąjungą. Kviečia mane Kanadoje gyvenąs brolis;
gavau iškvietimą ir nuo draugų Izraelyje. 1975 m.
sausio 29 d. su dokumentais kreipiausi į Vilniaus
vizų ir registracijos skyrių. Tačiau šios įstaigos darbuo
tojas atsisakė juos priimti todėl, kad mano pase yra
įrašas „pasų nuostatai“.
Bet juk, galų gale, dėl tos diskriminacinės atžy
mos (plačia prasme) aš ir noriu išvykti iš šios vals
tybės. Kadangi aš esu nepilnavertis pilietis, kam gi
mane prievarta čia laikyti?
„Kiekvienas žmogus turi teisę palikti bet kurią
šalį, taip pat ir savo, ir grįžti atgal", — skelbia Visuo
tinė žmogaus teisių deklaracija. Juk prie šios Deklara
cijos prisijungė ir Tarybų Sąjunga.
Prašau Jus nurodyti atitinkamoms Lietuvos TSR
instancijoms^ kad man būtų leista išvykti į( užsienį.

Atlikęs 10 m. bausmę, aš nelaukiau malonės ir
nesistebėjau dėl sunkumų, kurie užgriuvo mane šiapus
lagerio tvoros. Po kelių nevykusių bandymų įsikur
ti, pagaliau grįžau į Vilnių, kurį buvau priverstas
palikti prieš 20 metų. Mano techninės žinios ir užsie
nio kalbų mokėjimas tapo reikalinga mokslinėje tech
ninėje bibliotekoje, kur pradėta organizuoti informaci
nių užsienio leidinių fondą. Mane priėmė bibliote
kininku. Tuo pat metu įstojau į Vilniaus universiteto
neakivaizdinį skyrių (bibliotekininkystės specialybę),
kurį baigiau 1974 m.
Kaip ir anksčiau, likau tyliųjų ir nežinomųjų tarpe,
bet tai neišgelbėjo nuo visaregio KGB. Jo akis lydė
davo mane ne tik iki Universiteto vartų, bet ir į duo
nos parduotuvę, nekalbant jau apie tolimesnes kelio
nes. Praėjusiam lagerius ši situacija labai primena pra
eitį. Rodos, tik praplatėjo zonos ribos ir pasikeitė die
notvarkė. Vietoje lagerio prižiūrėtojų, laikas nuo lai
ko, išnyra įpėdžiui seką agentai (kaip gi kitaip tar
dymo metu duosi suprasti, jog žinomas kiekvienas
žingsnis?). Mano likimas daug priklauso nuo jų nuo
taikos, stropumo ir kitų savybių, nes pagal jų ataskai Vilnius, 1975.11.19.

K. Jokubynas

Algirdas Gustaitis

Schaffner. Muzika Jerry
Goldsmith. Išleido Para
mount fUmų studija.
Kaip daugumas E.Heming
way veikalų, taip ir šis yra
autobiografinio pobūdžla
Filmo turinys yra visai pa
prastas. Pagrindinis veikė
jas, kuriuo save pavaizdavo
autorius, yra turtingas, nie
ko neveikiantis tipelis ir
keistas iki
kraštutinumo.
Vaikščioja kaip kalakutas ,
gražų vakarą iš savo jachtos
šaudo šaltomis liepsnomis į
kaimyno namus,bandydamas
padegti ir trankosi baruose.
Jam niekas nieko nesako,
lyg būtų salos Paclflke sa
vininkas ir vist daro,kalp jis
nori.
Tolumoje siaučia Antrasis
Pasaulinis karas. Naktimis
matyti Vokietijos skandina
mi amerikiečių Ir kitų po
vandeniniai laivai. Iš Vokie
tijos atvyksta pabėgėliai Ir
jie yra žydai.
Šioje fUmoje Įdomesnis
Įvykis yra su rykliu Irkardžluve./Jts klek primena
gerų E. Hemingway veikalą
"The Old Man and the Sea'/.
Sūnus žūsta Kanados aviaci
joje, įslveldamas į kvailą
nuotykĮ, gelbstint keletą žy
dų. Bandant Iškeldinti Kuboje,
susišaudo su pakrančių sar
gyba Ir jų peršautas miršta.
Pagrindinis
artistas
George S. Scott į filmų pa
saulį atėjo Iš žurnaltzmo.
Buvo, pažadėjęs daugiau ne
vaidinti, tik gaminti filmus,
betkalp daug kam gyvenime
atsitinka, nepadarė taip kaip
pažadėjo. Jis neabejotinai
yra geras artistas. Jo daly
vavimas filmuose kaip:'The
Hanging Tree ", "Anathomy
of a Murder", 'The Yellow
Rolls - Royce", "Not With
My Wife You Don't" ir ypač
"Patton" Iškėlė jį Į pačias
viršūnes. Taip pat "The Hos
pital", 'The NewCenturloas",
"Oklahoma Crude" Ir kt.
Niekada George C. Scott
nebus toks geras, kaip f 11moje "Patton", kuriame jis
vaidino atkaklųjį amerikie
čių generolą.
FUmoje " Islands In the
Streem" šis aktorius nieku
Išskirtinu nepasireiškia. Dar
blogiau, beve’tk visą laiką
Išlieka vienodas. Jo laiky
sena, Išraiška Ir judesiai
yra visada natūralūs.Aišku,
kiekvienas asmuo pergyve
na, kai ryklys puola jo sū
nų vandenyne, ar kai tenka
slapstytis
nuo pakrančių
sargybos.
Gražūs valždal, daug jū
ros Ir dangaus mėlynės.
Filmuota Kaual saloje Ha
vajuose.
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čia aprašomi vestuvių papročiai tvarkė žmonių gyve ntmąXWa.antroje pusėje Ir XX a.pirmame ketvirtyje. Ypač stipriai gyvenlman įaugę jie buvo Iš 19-tojo į 20- ąjį
amžių pereinant. Pirmasis Pasaulinis Karas Ir jo Įnešti
pasikeitimai palietė Ir papročius. Jeigu ankščiau Išimtys
nuo nusistovėjusios tvarkos buvo retenybė, trečiame šio
amžiaus dešimtmetyje jos pasidarė dažnu reiškiniu. Prieš
1940 metus Į buvusius vestuvių papročius, ypač
z alėtas ,
buvo jau žiūrima kaip Į juokingą senovėje praktikuotą da lyką.
Visas reikalas galėjo prasidėti piršlybomis. Kas nors
forAdėjo pasakoti vaikiui apie esnačlą kur
nors tinkamą
įpafttnerę vedyboms. Po to galėjo sekti sąvedybos- supa žlndlnlmas šventadienį arba turgaus dieną mieste. Jei pa
tiko vienas antram, vaikis, pasikvietęs piršlį, važiavo ta
da Į zalėtas.
Galėjo piršlybos ir nebūti reikalIngos, nel sąvedybos,
jeigu jaunieji patys susipažino Ir, galbūt, jau buvo įsimylė
ję vienas antrą. Tada vaikis pasikvietė ką nors Į piršlius
Ir kartu su juo nuvažiavo pas savo Išrinktąją. Jei netoli
gyveno, nuėjo pėsčiom, bet abudu su piršliu. Zalėtos
Ir
šiuo atveju buvo neišvengiamos.
Važiavo į zalėtas Ir be sąvedybų;pas visai nepažįsta, mą. Buvo apsukrių piršlių, kurie žinojo visos plačios apy
linkės, net gretimų parapijų, tekėti norinčias mergas. Į
tokį kreipėsi vesti norįs jaunas ūkininkaitis, prašė nuplrštl jam pačią. Piršlys tada vežė jį, vieną savaitę pas vieną
kitą pas kitą, kol patalkė ten, kur jaunieji r patiko vienas
antram Ir kur suslderlnd abiejų pusių reikalavimai turti
niais vedybų klausimais.
Šiaip ar taip, zalėtos buvo pirmoji Ir normaliomis są lygomis būtina oficiali vedybinio sandėrio pradžia. Be ža
lotų vedėsi tik bežemiai, labai neturtingi, arba tie J kurie
be tėvų palaiminimo tat darė, turtingam į neturtingą įslmyl ėjus.
Ūkininkaitis turėjo gražesnį arklį zalėtoms. Gražiais
kinkymais pakinkęs, būtinai skambalą pririšdavo.
Kai
skambėjo keliu per sodą, visi suprato, kad zalėtlnlnkal at važiuoja, Ir mergos puolė prie langų žiūrėti, su plakan člom širdim,-Į kurį ktemą-gal pas ją ...
Kai įvažiavo į sodybą, jaunas Is pasiliko lauke prie ark
lio, o piršlys ėjo į vidų paklausti tėvus, ar įsileis neprašy
tą svečią. Tėvai pasiteiravo,kas jis toks, klek žemės turi,
Ir, jei jo turtinė padėtis atitiko jų turtinę padėtį, davė suti
kimą įsivesti jaunąjį.
Išėjo tada piršlys, pririšo arklį Ir pašėrė, Ir jau abu
du ėjo į vidų. ' " '
.h....
Įėjusiu į trobą pasisveikino, atsisėdo Ir šnekėjosi. Ve
dybų klausimo nelietė. Šnekėjosi apie orą, apie darbus.
Tikslas buvo jauniesiems pamatyti vienam kitą.
Pusvalandį pasišnekėję, atsisveikino Ir Išėjo "važiuo
ti namo". Nuėjus prie arklio, vaikis pasakė piršliui, ar pa
tiko jam merga. Jei nepatiko, atrišo arklį, susėdo Ir Išva
žiavo. Jei patiko, piršlys vienas grįžo į vidų paklausti, ar
patiko vaikis mergai. JeI Ir jai patiko, mergos tėvas tšėj
ėjo tada prie vaikio Ir jau mandagiai kvietė jį atgal į vidų
"arbatos išgerti".

Aleksandras PAKALNIŠKIS

Galima buvo Ir be užsakų vestis .su Indultu, tik brau glal reikėjo už jį mokėti. Indulto prireikdavo,kai nedaug lai
ko bebūdavo likę Iki Užgavėnių, kai nebegalėjo užsakai Išei
ti. Okartasl žmonės nenorėjo, kad juos garsintų, viešų už
sakų »-> emėgo, ypač ponlškesnl Ir turtingesni.
Miestiečiai
Inteligentai bevelk niekuomet užsakomi nebūdavo.

Kai grįžo vaikis į trobą,, mergą rado pasikeitusią dra
bužius, dailiau paslvtlkuslą, o motiną- bekurlančlą
ugnį
arbatai virti Ir kiaušinienei kepti. Piršlys Ištraukė Iš kl šenės pusbutelkę Ir pastatė ant stalo. Motina dėliojo lėkš
tes Ir stiklines, duoną Ir sviestą. Merga prie stalo atsisė
do greta vaikio.
Pasikalbėjimas dabar, valgant Ir Išgeriant, buvo jau
konkretus - apie turtą. Jaunosios tėvai pasakojo,kokią pa
segą duos savo duktė r ta t-klek pinigais,klek kokių gyvulių,
vežumo,arba ūkio padargų. Piršlys kartais pareiškė,' kad
per mažai duodama, prašė daugiau, derėjosi. Jis Iš anks
to žinojo jaunojo turtines sąlygas vedyboms. Jaunieji į tas
derybas mažai tesikišo. Tarp jų, greta sėdinčių, mezgėsi
pirmojo nedrąsaus flirto pradžia.
Jei susitarė dėl "pasogos", kas dažniausia Ir būdavo ,
jaunieji buvo laikomi suderėję. Nustatė dieną ūkvaizdžiams
Ir zalėtlnlnkal Išvažiavo.
Ūkvaizdžiai buvo po kokios savaitės. Jaunoji su tėvais
Ir vyresniu broliu, jei toks buvo, arba Ir su kitu artimu gi
mine, važiavo pamatyti jaunojo ūkio. Jaunojo tėvai ptlėmė
atvažiavusius, vaišino. Aprodė laukus, sodyba, gyvulius ,
klėtį. Jeigu jaunosios tėvams patiko ūkis, sutiko leisti sa
vo dukterį tekėti, Ir tada Iš naujo prasidėjo derybos dėl par
sogos. Jei matė, kad ūkis yra tikrai geras,padidino žadė
tą pasogą; jei menkesnis negu tikėtasi, sumažino ją. Dery
bos dabar buvo kietos. Galėjo Išvažiuoti nesusitarę.
Kai jau susitarė, atsirado raštingas žmogus,kas nors
Iš kaimynų, surašė vedybinę sutartį. Joje buvo Įrašyta vi
sa jaunosios atsįnešama "pasoga" ur Išimtinė seniems tė vams, perle Idžlant ūkį sūnui. Paskui ta sutartis buvo tvir
tinama pas notarą.
Jei jaunoji turėjo ūkį, per zalėtas jaunasis savo dalį
pasipasakojo, kokią atsineš Į žentus
ateidamas. Ūkvaiz
džiai buvo Ir tuo atveju, jaunasis jaunosios ūkį apžiūrėjo ,
Ir buvo surašoma vedybinė sutartis.
Po ūkvaizdžių reikėjo "eiti ant poterių" ir pirktis ves
tuvėms. "Ant poterių" ėjo art Imlaus lį sekmadienį, o kuo met pirktis - susitarė per ūkvaizdžius, Kokią nors dieną ,
viduryje savaitės, jau padavus užsakus.
Tą artlmlauslį sekmadienį po pamaldų jaunieji vlenudu
nuėjo Į kleboniją. Pagrindinis tikslas buvo paduoti užsakus.
Bet pirma turėjo įrodyti,kad moka poterius. Turėjo pakal
bėti ištisinius /Tėve mūsų, Sveika Marija Ir Garbė būk/ Ir
atsakyti į kelis klausimus Iš katekizmo. Po to klebonas už
rašė jaunųjų vardus ir pavardes, Ir užsakai buvo paduoti .
Tris sekmadienius buvo skelbiama Iš sakyklos,kad toks Ir
tokia. Iš ten Ir ten, žada vestis - užsakąs pirmas.
Kitą
sekmadienį' - užsakąs antras. Tik po trečio užsako tegalė jo būti jungtuvės.
Po Kalėdų kiekvieną sekmadienį per pamokslą skaity
davo kunigas Ilgą eilę užsakų. Ir gale jų pridėdavo, kad jei
kas žino kokių kliūčių paskelbtoms vedyboms,
prašomas
pranešti klebonui. Mėsėdis, laikotarpis tarp Kalėdų Ir Už
gavėnių, buvo vedybų laikotarpis. Per adventą Ir
gavėnią
vedybos buvo draudžiamos, o kttuomet nebuvo joms laiko .
Ir į zalėtas žiemos metu te važiavo, su šlėdėmls Ir skamba
lu. Išimtys retos tebuvo.

PAŽINKIME PRAEITI !
STEPAS V A R A N K A

LENINAI BE -LAURU....
Jam kas savaitę buvo papjaunamas avinas.
Alkanas jis
nebuvo taip, kaip vėlesnieji Stalino vergai! Vladimiras gi
skundėsi laiškuose dėl monotoniško maisto. Jis galėjo ,
kaip Ir kiti tremtiniai, dirbdamas kokį nors darbą, papil
dyti savo finansinę padėtį, tas nebuvo draudžiama. Leni
nas tačiau, geriau prašė pagalbos Iš motinos.. .
Po metų, 1898 m. jo sužadėtinė Nadtežda Krupskaja
su savo motina nuvyko pas Vladimirą. Joms atvykus, Le
ninas perėjo gyventi pas jas privačiai. Pasisamdė tarnai
tę, pradėjo maitintis zuikiais Ir paukščiais.
Nadteždos
motina, kaip Ir Lenino, gaudavo Iš valdžios našlės pensi
ją.

tuve, sandėliuku, gazu Ir vandeniu UŽ84O frankų me iains .
Uošvei Išvykus, jos butas buvo pakeistas į mažesnį, prie
Marte-Rose gt. ,bet jau su centrallnlu šildymu. Tuo lai
ku jį finansiniai rėmė Maskvos milijonieriai Morozovai ,
Gorkis, Syzramln ir kiti. 1908-1914 m. palikimo iželiu bu
vo atsiradęs stambus, milijoninis kapitalas politinei akci
jai vesti. Iš tų sumų Leninas gaudavo Į mėnesį 3OO-'35O
frankų. Gal tai nebuvo daug, bet daug daugiau negu tuomet
gaudavo amatininkas algos. Prie to prisidėdavo pajamos,
gaunamos už straipsnius, knygas , Ir Iš namų. 1914 m. jo
žmona gavo palikimą po tetos mirties. Visa tai sudėjus Leninas leido emigracijoje laiką be jokio vargo.

Leninas prašydavo Iš motinos ne proletarlškų daly kų: įvairių knygų, odines specialias nuo uodų kelnes Ir
pirštines, medžiojimui šautuvą, Ir begalę kitų dalykų.Kai
nusiskundė šeimai, kad negali susirasti rasinio medžiok
linio šuns, motina norėjo Išsiųsti jam tokį šunelį Iš Mas
kvos. Taigi, gyvenimas, atrodo, nebuvo tremtlnIškas, ka
dangi Leninas net nebandė Iš jo išbėgti. Po poros mėne slų Nadležda rašė Vladimiro seseriai Marijai,kad ta vie
tovė jai primena puikią vasarvietę. Leninui tačiau suvar
žymo Išvykti į užsienį nebuvo.
Pavasarį, 1900 m. .grįždamas su motina Ir seserim
Į Europą, po poros Iškylų apsistojo Pskove,kur
greitai
gavo vizą Išvykti Į vakarus.
Gyvenimas emigracijoje jam nebuvo toks lengvas
ir
malonus,kaip kad Sibire. Skurdus betgi, Irgi nebuvo, kaip
kad rašo oficialios biografijos. Materialinė šeimos pagal
ba pasiekdavo jį Ir čia. Oficialiai rašoma, kad
Leninas
Iparyžluje gyveno Bonier gatvėje, turėjo kambarį su niša ,
tr virtuvę. Iš tikrųjų, jis 1908 m.rašė savo seseriai Onai
kad surado pulkų butą Bonier gatvėje, 4 kambarių su vlr 4psl.

Įtaka še Imat
Revoliucinės Lenino Įtakos pagautas, jo vyresnysis bro
lis dr. Aleksandras pasikėsino prieš caro gyvybę. Už tat
buvo nuteistas pakarti. Prieš pakorimą jis su pagarba pa
bučiavo kryžių. . .
Valentinov rašo, kad Vladimiras /Leninas/ ne
dėka
Markso tapo revolluclonlerlum, bet dėka Cerlsevsklo kny
gos "Rlgornlk", -"Kas turi būti padaryta?", Toje knygoje
reiškiamos idėjos,sukūrė jame raudonąją ugnį. Be to,pa
veikė Ir brolio nuteisimas mirčiai.
Kaip yra suklastota komunistų partijos Lenino blog rafija, geriausiai apie tai gal žinoti jo sesuo Ona. Ji saką
kad neteisybė, jog 15 metų amžiaus Volodzla metėsi Į gi
linimąsi Markso "Das Kapital". Tuo laiku jis nieku ypatin
gu nesiskyrė nuo kitų valkų. Mėgo skaityti Turgenevą. Vė
liau pokalbiuose naudojo Markelevo stUtų, sakydavo:"JeIgu tu su mumis, tai gerai, jeigu ne-tal prie sienos".

Įtartas šnipinėjimu
,
\
Thadčteus Witt In savo knygoje Cdmtnissar, The

Life

Sutartą plrklmosl dieną susitiko jaunieji mieste. Jau
nasls Iš savo pinigų turėjo nupirkti vestuvinius drabužius
jaunajai Ir žiedus ableųi- Nupirko medžiagą
vestuvinei
suknelei Ir veliumui. /Veliumu vadinosi jaunosios galvadengtė jungtuvių metu. Ji buvo Iš baltos, plonos, permato
mos medžiagos. Ne tik galvą pridengė, bet Ir žemyn ant
nugaros nusileidusi buvo, bevelk per visą jos plotį. Pap
rastai, veliumas buvo apie trijų pėdų Uglo,bet kartais Ir
Ilgesnis/. Siuvėja paskui pasiuvo. Nupirko Ir batus.. Kar
tais kokį papuošalą ar dovaną. Žiedus pirko visuomet auk
sinius, paprastus, be akučių ir be Išgraviravimų.
Jaunosios tėvai tuo tarpu dirbino kraitį: drabužiams
spintą, staliuką su pastalčlals, stalą, porą kėdžių, skry
nią.
Per savaitę prieš vestuves vežė kraitį, Kokie keturi
poriniai arkliai važiuodavo apvainikuoti. Skrynios
su
audeklų rietimais Ir drabužiais, naujai padirbinti, lekere
tebekveplą baldai. Kitame vežime gulėjo surištom kojom
avys, prie vežimo galo pririšta ėjo karvė. Paskutiniaja
me važiavo jaunoji su tėvais. Važiavo ji su tuo arkliu Ir
vežimu, kuris Į "pasogą" bus atiduodamas.
Atvažiavo vakare, jau sutemus. Kai viską Iškrovė
Ir Į kamarą sunešė, kai suvedė į tvartus pasoglnlus gyvu
lius, arklių nelšklnkė, tik pašėrė ir ėjo Į trobą vakarle nės. Vaišės buvo, ne vakarienė. Valgė Ir degtinę gėrė.
Jaunosios tėvas dabar atidavė jaunajam piniginę "pasogą".
Jaunoji davė kraitvežiams po rankšluostį, savo pačios gra
žiais raštais Išaustą. Prieš pusiaunaktį atsisveikino
ir
Išvažiavo namo. Išvažiavo namo Ir jaunoji.
/b.d./

ATSIUSTA PAMINĖTI:
ŽEMAIČIAI, Aleksandras
Pakalniškis. Etnografija.
Išleido dr.Stasys Jankus.
Kaina nepažymėta.
Skoningu lietuviško audek
lo raštu 164 psl. patraukli
knyga perte Ikla , kaip auto r lūs pasisako, nors dalį že
maičių krašto papročių.Sa
kiniai neperllgl, tad — gana
lengvai skaitosi. Nors būtų
neprošalį,kad kalbą ,kad Ir
turinčią autentiškų ! išsi
reiškimų žavesį, būtų per
žiūrėjęs gerai ją mokantis
žurnalistas, ar kalbininkas .

skyrelių: Kaimo
žmonės,
Trobos, Vestuvės, Žmonių
santykiai, Kaip valgė, Tvo
ros, Šienapjūtė, Linų apdir
bimas, Talkos, Drabužių pa
ruošimas, Vakarojimai
Jaunimo pramogos, Žemai
čio tikėjimas.
Artinantis vestuvių sezo
nui, Įdėsime Iš šios knygos
vestuvių papročių aprašymą,
kuris gal sutelks įkvėpimo Ir
mūsų būs Imoms poroms pa laikyti kai kuriuos mūsų pa pročlus, kurie nestokoja nei
simbolių, nei romantiškumo,
nei fantazijos.
b.

and Death of Lavrenty Pavlovich Beria, Išleistoje 1972 m.
The Macmillan Co, New York, psl. 46-47, rašo:" Kad tau
tai parodytų,ko bolševikai siekė savo nelegalioje veikloje,
vyriausybė 1917.7.19 d. paskelbė spaudoje slaptus doku mentus, kuriais buvo Įrodyta,kad Vladimir llylč UlyanovLenin’as buvo slaptas .apmokamas vokiečių žvalgybos agentas. Buvo paskelbtos dvi vokiečių štabo karininkų pa vardės- Schtdttskt Ir Luebers,kurte Ilgą laiką palalkėryšį su Leninu. Buvo nurodyti Ir bankai Vokietijoje, Švedi joje ir Rusijoje,kur buvo Vladimiro sąskaitos,siekiančios
2 mU. aukso rublių. Leninas, kad .nebūtų suimtas, pabėgo į
Suomiją.
Valdė proletarą, bet save laikė ktlmlnguoju.Kal 1922
metais jis tapo visagalis komunistinės Rusijos valdovas ,
kai pagal jo paties parėdymus, vis turėjo užpildyti anke tas, žmonės Iš baimės stengėsi rašytis darbininkais, že mės ūkio samdiniais Ir mažažemiais.Leninas savo ranka
anketoje pažymėjo "kilmingas". Visose jo biografijose aple tai neužsimenama. Jose sakoma,kad jis kilęs Iš skur
džios.šeimos .
Prieš mirtį
Prieš mirtį Leninas praregėjo. Jis pasakė: "Išmintis
yra labai toli nuo manęs", Jo paskutinis straipsnis,kuris
buvo atspausdintas Pravdoje, įdomus tokiu jo tvirtinimu :
"Su laiku mes turime ateiti į protą". Jis jau 1920 metais
suprato, kad stato savo pilį ant smėlio.
Dvi aukščiau paminėtos knygos Ir "Maloznakomyj Le
nin", parašyta rusų kalboje Ir Išleista Paryžiuje yra N .
Valentinov palikimas apie mažai žinomą "nuodėmlngą"Lenlną, kuris buvo tik žmogus, o ne neklystanti statula. Va lentlnov aiškiai sako,kad visos biografijos apie Leniną y- 1
ra sufalsifikuotos.
Pagal Bertram D. Wolfe parašytą įvadą knygoje,Volskio-Valentlnov seneliai buvo kilę lšvLlthuanlan nobility*'kilniosios lietuviškos šeimos. Leninas Valentlnovą vadin
davo "Samsonu" dėl autoriaus stiprumo. Mes gerai žino
me,kad Sovietų Sąjunga viską "paruošia" pagal reikalą Įvykdytl savo toli siekiančius planus. Nieko nuostabaus Ir
naujo, kad oficialioji Lenino biografija nėra panaši į i čia
aprašomąją. ..
^/pabaiga/
»
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Montrealio Okteto
išvyka
vargo. Netrukus atsiranda Ir
"ligonių" grandis su "slau
ge" Madeleine. Pasistipri
nusius, visus rlkuotėje nu
veda į Lietuvių Namus okte
to vadovas. Kadangi ne visi
Iš mūsų turėjo progos tar
nauti kariuomenėj Ir marši
ruoti Į koją, tai vadovas Iš
sprendžia šį klausimą taip:
kiekvienam Iš mūsų ant vie
nos kojos užriša šiaudų,
ant kitos šieno kuokštę .
Talplabal lengvi komanduo
ti: "šiaudų, šieno, šiaudų,
šieno". . . Ir mums, labai
lengva pataikyti į koją.
Salėje trumpai parepetuojam- patikrinam akustikos
pritaikymą mūsų gerklėm Ir
atvirkščiai. Seka kelias atgal/rtkluotėj/Į viešbutį, po Ilsis, įsivilkimas į naująją
oketeto uniformą Ir vėl žy
gis Į salę.

RAŠO K. JUSTAS

ŠIRDIS DAR ŽYDI,DAR
JAUNA. . .
/Įspūdžiai Iš AV Vyrų Okte
to Išvykos į Baltlmorę/.

Šeštadienio rytą,prlsIpUdę mašinų Ir savo bakus de
galais, pas lie tdom per kal
nuotąją Pensilvaniją tolyn.
Oras pulkus-saulėta IršUta .
Tenka Iš s Iv likti Iš švarkų.
Nepajuntam,kajp besigrožint
kalnais Ir slėniuose Išstdrėkuslals angliakasių mieste
liais, Įsmunka m Į Maryland
valstiją Ir visai prtartėjam
prie kelionės tikslo- Baltlmorės. Visiems širdyse pa
sidaro taip gera Ir jauku ,
kad nejučiomis Iš mūsų krū
tinių Išsprunka posmas dai
nos " Širdis dar žydi, dar
jauna". Mūsų vairuotojai,
nejučiomis "uždtrglna" ma
šinas , Ir jos pradeda riedėti
didesniu greičiu, negu nus
tatyta. Staiga iš krūmų iššo
ka Marijos krašto /Mary
land/ policijos mašina, pa
gauna mūsų pirmąją mašiną,
Ir Išrašo baudą. . . Iš baudos
dydžio Ir kitų reiškinių mes
sprendžlam, kad jų policija
labai silpna matematikoj,
aritmetikos atimties veiks
mu ji nemoka pasinaudoti.
Jie pabaudos dydį nurašo to
kį, kokį greitį parodo radaras: važiavai 60 m. grei
čiu Į vai., -užrašo 60 dol.,
važiavai 1OO m. - užrašo
1OO dol., Ir 1.1. Atrodo,
kad reikėtų atimti leistiną
55 m. greitį. Okteto vyrai,
puikiai žinodami, kad bet k.»s
tuo metu sėdėjęs už vairo
būtų sučiuptas, nusprendė
solidariai atlikti bausmę/jel
reikės- į kalėjimą' eis visi
kartu/.
Į Baltlmorės
viešbučio
kiemą mašinos Įriedėjo be

Salė- pilnutėlė publikos,
kurtą sudaro lietuviai ne tik
Iš Baltlmorės, bet Ir Washlngton'o Ir net Phtladelphljos. Matosi daug jaunų
veidų. Programą praveda
Baltlmorės lietuvių parapi
jos klebonas Antanas Dran gluts. Jis mums padarė la
bai didelį įspūdį, stačiai su
žavėjo. Gimęs Amerikoj,bet
kalba lietuviškai be
prie
kaištų. Kunigu patapo sulau
kęs 40 metų amžiaus. Prieš
tai buvo karys -profes tonai a ą
tarnaudamas Amerikos ka rluomenės ellte-marlnų da llnyje. Dabar jis yra lietuvių
stelų ganytojas ne tik baž
nyčioje, bet koncertų Ir šo
ktų salėse. Klebonas,prls tatydamas publikai oktetą ir
dirigentę, kurtos pavardę
latks nuo laiko sulietuvinama
humoro formoj / ponia Ro
kiene vadindamas/. Pirmu
Išėjimu oktetas sudainavo: 1.
Sugrįžimas- C. M. Weber , 2.
Lygioj lankelėj- Švedas , 3.
Kur tas šaltinėlis- J.Karo-

sas, 4.Pragėriau žirgų- J .
Dambrauskas, 5. Tykus bu
vo vakarėlis- J.Strolla, 6.
Prie tyro šaltinėlio / Ala
clalre fontatne/- R.FUlant rault, 7. Sualdės vėl laisvės
dainos-Br.Jonušas. Publi
kai, atrodo, patiko, nes katu
čių nesigailėjo.
Po to scenoje paslrodosol
A. Keblys. Jis padainuoja:
1. Muzikantai atgroja- E .
Kiškis, 2. Gale tėvo sodoL. Abarius, 3. Dėdės polkaL. Abarius.
Solisto Kebllo dainavimas
publikai labai patiko Ir jis
buvo priverstas padainuoti
virš programos.
Antru kartu įžengęs Į sce
ną, oktetas padainavo:!.Sto
vi žlrgellal-K.Karosas, 2 .
Ant Nemuno kranto- Juozapaltls, 3. Atėjau prie lūšnos
-S. Sodeika, 4. Širdis dar
žydl-Bertulls, 5. Naktis gražl-Jasenauskas, 6. OnytėNorton, 7. Lauksiu tavęs ateinant- A. Raudonikis /ok
tetui pritaikė Z. Lapinas/, 8.
Užstalės daina / su sol. A.
Kebliu/- B. Dvarionas.
Šioje dalyje oktetas "įkattlno"publtką iki tokio latps nlo, kad pritrūko blsul dainų
/neatsivežė gaidų/, Iš pub likos girdėjosi net užsaky
mai, kokią dainą norėtų Iš
girsti. Teko baigti dainavi
mą, nes Ir gerklės pradėjo
jau girgždėti.

Laike vaišių buvo pasi
keista trumpom kalbom, do
vanėlėmis ir tostais. Okteto
vardu kalbėjo H.Celtortus.
Sugrįžus Į bendrą salę buvo
labai smagu pabendrauti su
nuoširdžiais žmonėmis. Pa
silinksminimo
programon
buvo {traukta Ir mūsų diri
gentė. JI pavyzdingai prave
dė loterijos bilietų traukimą
Šoklų pert raukų metu, klebo
nas Ir Dainos choro seniū
nas neleido publikai nuobo
džiauti. Jiedu tuoj subur
davo žmones, padainuoti su
tartinių. Kaip žinoma, klebo
nas yra Dainos narys, apdo
vanotas gražiu baritonu. Vie
noj dainoj,kartu su orkestru
jis ypatingai gražiai pasi
reiškė. Gražu buvo stebėti,
kai buvęs Panevėžio dramos
teatro aktorius, berods, Kaz
lauskas, parodė dirigavimo
meną. Jis tiek {dėjo "dū
šios" Į vienos dainos diri
gavimą, kad garsusis Bern
stein galėtų jam pavydėti.
Krito į akis jaunimas; jų
buvodaug, Ir jie moka
^aina^“^-

Apie 11-ą vai. pas lekiame se šviesos. Tat Iš rąstų, Iš
kažkokį net vardo neturintį, valytoje miško
aikštelėje
miško kaimelį. Čia į mūsų suremti namukai,
mums
gyvenvietė
šioje
vagonus įlipa keletas gana skirtoji
naujoje šalyje.
storų, skrybėlėtų ponų. Su
žinome, kad tai aukso kasyk
Pasitinka mus besišyp
lų agentai, kurte panoro su sančiu veidu vienas Iš vieti
mumis susipažinti, pažiūrėti nių Ir suveda vieno namuko
moktas prie visokių laužų,
bet Ir jų tėvų atvežtas Iš kaip mes Iš tikrųjų atrodome vidun. . Pasirodo, kad čia
karą pralošę Ir viską pra mūsų laukiama. Paruoštos
Lietuvos.
Nenoromis teko atsisvei radę. . .
vienaaukštės metalinės lo
Jie teiravosi, ar kas Iš vos, na, Ir kaip reikiant, pakinti mieluosius Baltlmorės
Ir kaimyninių miestų lietu mūsiškių norėtumėm vykti kiotos.
/Bus
vius, nes jau laukė sutrum su jais Ir dirbti aukso ka
pintas poilsis Ir kelionė na syklose. Jiems buvo svarbi
tik mūsų nuomonė, nes mes
mo.
Ryte padaro staigmeną jau turime paskyrimą Ir ke
Motinos diena buvo mini
miegai Is asmeniui, kuris liaujame pagal Iš anksto pa
ma gegužės 8 dieną pamal
turi kitą ydą-ankstl keltis Ir sirašytą sutartį, dirbti miš
domis, paskaita Ir jaunimo
daryti ankstyvuosius pasi kų karalystėje. Taigi, ke
programa.LletuvIų visuome
vaikščiojimus. Nagi, mlega- liaujame tolyn Į šiaurę, Į pa
nė gausiai dalyvavo.
lls jau grįžęs Iš pasivaikš čią didžiąją miškų tankyne .
Kandidatais į Krašto Ta>Po koncerto dirigentė ga čiojimo- kai ankstyvasis tik
2-ą vai. pasiektame klek rybą yra Išstatyti šie as
vo gėlių puokštę. Solistas A . kėlėsi. Tai ženklas,kad ke - didesnį, miškais apsuptą , menys : Antanas Gverzdys,
Keblys buvo papuoštas gele llonė atgal seksis gerai.
Cochrane miestą. Čia Iš Stasys
Janušonis, Petras
gražios mergaitės, net gra
Kelias atgal vyksta be mūsų tarpo
atsiskiria Ir Polgrlmas. Rinkimai bus 15
žesnės už tą gėlę. Po kon nuotykių- vyrai tylūs, ramūs. pirmoji 30 vyrų grupė, visi gegužės. Dalyvaukime visi.
certo, oktetas atskiroje pa Kartais tik pasigirsta "ki lietuviai. Likusieji rledame
Folks
Arts rengiamas
talpoje buvo puikiai Ir nuo kenimas", prisiminus links - toliau. Po pusvalandžio ke - tautybių paradas prasideda
širdžiai pavaišintas. Vaišes menslų scenų Iš vakar dte- llonės Ir vėl paliekame būrį gegužės 28 dieną prie
pravedėDalnos choro valdy- nos ir kažkokie neaiškūs at- savųjų. Nusiveda juos jau šio Montebello parko Ir baigsis
ba ir klebonas, kuris akty - garsiai,
— •-tarsi
---- ’ -atrūgos
J—■- ----------pra  naujojo krašto darbdaviai.
sporto arenoje. Prieš tai,
vlal dalyvauja chore. Prieš leisto vakaro.
Grupė, kuriai Ir aš prik
gegužės 26 dieną įvyks lie
valgį klebonas prašė Dievo
Koncerto pasisekimas su lausau, susideda Iš 25-lų tuvių bet estų bendras Open
palaimos ne tik apkrautam stiprino visus okteto narius. vyrų, Ir mes vykstame Į patį House Multicultural Centre.
stalui, bet Ir oktetui, o ypač, Net Ir pesimistai pasiryžo tolimiausią paskyrimo punk Bus demonstruojami tauti
d Ir Ige nte I M. Roch, k ad ga - dar dainuoti, nors Išvykos Ir tą, esame paskirti vienai niai valgiai Ir gėrimai, o
lėtų kuo Ilgiausiai dirbti tą labai vargina ne tik kūną, bet miškakirčių kompanijai.
taip pat Ir programa.
didelį darbą.
- Ir kišenę. . .
Neaprėpiami tai miškų
Dramos festivalis šiemet
plotai, tačiau europietiškai įvyksta Hamiltone. Še Imiaklai jie atrodo gan skurdūs, nlnkas - Aukuras. Aukurui
menkoki. Mus ypatingai do reikia finansinės paramos,
žiotis Ir uostą. Praslehka- mina, kad vietomis, vos Iki nes festivalio Išlaidos yra
A. Lukošius me tikrai aukštu, dldlngutU- juosmens aukštumoeglaltės , labai didelės.Aukuras, kada
tu. Apačioje gana plačiai tačiau sakoma,turi net šim tik kviečiamas, mielai at
tos pajūrio {lankos, gilūs
matosi nuostabiai gražūs , tą ar daugiau metų. Betgi , vyksta Ir Į mūsų bendruo
slėniai, srauniai bėgantys
romantiški šių vietovių vaiz netrūksta Ir didelių, net mil menę. Dirba labai didelį Ir
upokšniai. Gyventojai- tik
dai. Iš aukšto tie visi name žinų, taipogi pušų, drebulių Ir svarbų lietuvybės darbą.
riausiai žvejai. Jų sodybų
liai- tarytum
Išbarstytos berželių.
KurĮ nors sekmadienį po pa
trobesiai gana kuklūs, medi
degtukų dėžutės.
Mes su • savo I. naujuoju maldų bus renkamos tam
niai, tačiau neblogai Ir vilio
Štai pasitinka mus Ir ant darbo davėju, visai dar jau tikslui aukos. Tikimasi, kad
jančiai atrodantys. Velk prie
roji naktis šiame traukinyje, nu suomių tautybės vaikinu, mūsų tautiečiai tikrai nuo
kiekvienos gyvenvietės ma kažkur tai skubančius gan Ir sutemus dar slenkame širdžiai parems šį gražų
tošį moderniški, įvairiausių
miškingomis
vietovėmis , tolyn. Jam vos ttk 18 metų, lietuvybės
darbą. B-nės
formų Ir spalvų automobiliai.
mums dar
nesuprantama čia gimęs,puikiai kalba ang valdyba Irgi skirs auką.
Rūkas pagaliau pasislėpė
kryptimi.
liškai, suomiškai Ir net ru Kęstutis Jokubynas yra iš
kažkur aukštumų tarpekliuo
Ankstyvas
pirmadienio slškal. Iš buvusio didelio leidžiamas Iš pavergtos Lie
se Ir saulė ėmė žėruoti. To
rytmetis. Šis ešalonas net ešalono bepaliko vos tik du tuvos Ir atvyksta Į Kanadą
liau, pilkuojančiuose^ kal
dejuodamas, staugdamas, ne vagonai Ir juos tempiąs gar pas savo brolį, gyvenantį
nuose, Ir čia pat čiabuvių so
šasi pirmyn. Dabar jau abe vežys .
Hamiltone. Jis Išskrenda Iš
dybose, ji tiesiog žerte’že
jose pusėse juoduoja miškų
Jau visai sutemus, Ir šis Maskvos . gegu9ės 5 d., o
rta savo spalvingus spindu
masyvai. Retai bepaslmato traukinio likutis galutinai Montrealyje bus gegužės 7
lius.
kokia žmogaus gyvenvietė. sustojo. . .Nakties sutemose, dieną. Jis yra žymus kovo
Dažnai pro mus, tarytum
kokioj fUmoj, prabėga Ir Visi šie mus pasitinkantys miškų platybėse paskendę , tojas už lietuvybę Ir žmo
plotai, tarytum, šaukte šau - snaudžia keli primityvūs na- gaus teises. Už tai Išken
kuklūs, nedideli, mirguliuo
k
laši žmogaus rankų.
mellal-barakal, splnksl juo- tėjo S Iblre 20 metų.
jantys bažnytkaimiai. Kiek
viename Iš jų, kaipo taisyklė
Ir maža,balta, vte nu bokšte Uu,labai viena į kitą panaši,
bažnytėlė.
Šių sričių gyventojai, velk
be Iš Imt les-prancūzą t kolo
nistai. Sekmadienis- šventa,
todėl Ir žmonių velk nesi
mato. Mūsų dėmesį daugiau
siai vilioja saulėje žėruojan
tys Ir kažkur talkellals sku
bantys automobiliai.
Pakeliui i naują šalį Kanadą— ant
"Pavakare privažiuojame
laivo denio ir dešinėje, atvykus ir pa
PFENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.
šv. Lauryno upės žemumą , dirbėjus prie miško rąstu, . ,

30 Metų Sukaktis —
,

Ankstyvo rytmečio rūke ,
(jar nedaug ką galime ĮžlūPraleldęplrmąją naktį va- rėtL Pastebime mums klgonuose, riedančiuose kaž- taip atrodančias sodybas ,
kur tai mums
nežinoma kainuotas apylinkes, apaugukryptlml, vos rytui švintantį sIas skurdžiomis eglaltėjau mes prie langų. Trina- mjs, kitokius,mums neĮprasme užmiegotas akls.dalro- tus reginius.
mės, žvelgiame į šalimais
Dažnai čia pasirodo staprabėgančlus vaizdus.
'člals uolų krantais IšralžvĮ MIŠKŲ KARALYSTE

Dalis miškakirčiu iš pirmo transporto valoroje su svečiu kun. J.Tadarausku
ir atpažįstamu Jonu Dalmotu dešinėje.
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toronto

Hamilton

skolinkis
A. Lukošius

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

f*XKAI/Vi/A

MOKA:

IMA:

jsikūręs nuosavuose namuose —
Lietuviu. Namų vyrai kviečia
visus I

830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo

pirmad'emais - ketvirtadie-

valandos:

niois nuo 10 iki 5 vol., penktadieniais nuo
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. J

(Is pensininkų veiklos)

Daugtakultūr Intuose
na
muose nesenai čia buvo de
monstruojamas lietuviškas
maistas, jo tarpe arbatos
virimas su eUe prieskonių
bei vynu Ir romu. Šios ar
batos skoniu susidomėjo ir
mūsų ponios pensininkės.
Vieną savaitgalį jos paga
mino tokios arbatos pensi
ninkų kambaryje Ir ja vaiši
no per 30 klubo narių. Tokią
arbatą visi ragautojai labai
noriai gėrė Ir gyrė,kaip ne
pamainomą skanėstą.Už to
kį sturpryzą gėruslejl buvo
dėkingi šios arbatos vyrėjoms Ir taip pat šio recep
to savininkei p.Krontenel.
• Šiomis dienomis klubo
narė E. Guglenė per klubo

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAU
LIU RINKTINĖS PASTOGĖJ
Rinktinės valdyba, kurią
sudaro 22 pareigūnai, kovo
20 d. sušaukė posėdį Ir pa darė pranešimus:
Parengimų vadovas p.Petrauskas, Ilgus metus dirbęs
su meno kuopele, atsidūrė
ligoninėje. Todėl, ar šauliai
dalyvaus Kanadoje Teatro
šventėje, sunku pasakytl.Net
kuopelės rengiamas vaidini
mas Kairio Didysis Penkta dfents, kažin ar įvyks.Val
dyba trokšta,kad p.Petraus
kas kuo greičiau pasveiktų.
Buvo aptartas šaulių Kalmanto ir Atkočaltlenės pa mlnklų nupirkimas Ir jų
pašventinimas.

depozitus (PC.A.)
santaupas
term, depozitus 1 m.

6%
7,5 %
8,5 %

IMAME UŽ:

asmenines paskalas

Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ----- virš $8,000.000

Nepaprastas receptas arbatai

MOKAME UŽ:

11%

nekiln. turto pask.

narius Sukaičius įte Ikė klu
bui vertingų dovanų: penkių
litų sidabrinę monetą Ir Iš
Lietuvos prisiųstą puokštę
gėlių - verbų, kurios mūsų
Vilniaus lietuvaičių ranko
mis pagamintos labai me
niškai Ir spalvingai. Šios
verbos dabar puošia mūsų
klubo kambarį. Už šias ver
tingas Ir brangias dovanas
yra dėkingas visas klubas ir
valdyba.
• Serga Ir gydosi ligoninėje
mūsų klubo narė VJ3urdInavlčtenė Ir V. Domeika. Juos
aplankė mūsų ligonių lanky
toja M. Wikis, tarė jiems
kelis paguodos žodžius Ir
paliko simbolines dovanėles.
Linkime jiems greitos ir
geros sveikatos Ir sugrįži
mo į namus.

v-bos nariai net aukojoptnlgų nupirkti lentynoms. Dvi
Kronikos laidas knygynui pa
aukojo pirm. Išganaltls.
Radijo programom parem
ti paskirta po 20 dol.
Ūkio vadovo J. Skeivio pri
žiūrimi Ir laikomi po raktu
šautuvai bus Išduoti
tik
šaudytojams praktikos die
nose.
Padėkota Brlnlui ir Šlugždinlul už kambario įrengimą
viršuj salės.
Pirm.
Išganaltls kvietė
telkti lėšas baigti skoloms
Išmokėti, kurių liko virš 18
tūkstančių. Nemaža
šaulių
atsisako savo paskolų.

Rinktinėje Karlo atstovas
A. Balčytis Iš pareigų atsi
Nutarta įstoti į LKB Kro sakė, jas perėmė p.Pocius.
nikos rėmėjų eiles, įnešant Pas tgęsta mūsų forografo
rėmėjo mokestį.
Kalbėta Genučio, kuris susirgo.
Atstovauti mūsųkuopąDe
apie knygyno perkėlimą į
nuosavus namus.Kai kurte troite sukaktuvių proga, Iš-

Kaip jau ankščiau buvo
minėta, vienas kitas iš to
gražaus būrio LN Vyriokų It
atrodo dar visai neblogai.
Taigi, pagalvokime, nepa
darykime klaidos, būtinai
išklausykime jų Ir ranka Iš
anksto nenumokime. Tik
riausiai, kad jų patarimas
mums visiems bus naudin
gas, reikalingas Ir netgi bū
tinas.
Ir ko gl, pagaliau, jie nori
Iš mūsų, kągl čia kombinuo
ja, ką žada mums duoti ar
parodyti?
Ogi štai, va ką-visai ne
daug: kad š. m. birželio mėti.
5 d. sekmadienį,
maždaug
nuo vidudienio, jie nori,kad
mes vist, visos Ir Iš visur,
dideli ir maži, seni jauni ,
laimingi, ir tte, kurteins tos
laimės trūksta, be didesnių
pasiruošimų, viską pametę
į šalį, teptumėm savo veži
mų ratus, kinkytumėm ark
lius, šį tą įsimetę Į terbelę
kelionei, lėktumėm bėgtumėm pasigrožėt i, atsigaivin
ti, pasižiūrėti mums visiems
taip naudinga Ir reikalinga
gamta'.
Visgi, perdaug jau susls ėdime namuose, perdaug
maišomės tame didmiesčio
trukšme Ir dulkėse. Net
daktarai mums tą nuolatos
primena.
Iš miesto Išsprukęs, tik
atgręžk žvilgsnį atgalios ,
tuojaus Iš karto pamatysi
virš jo kybantį didžiulį,
grėsmingą juodų dūmų Ir
dulkių debesį. Tarytum pats
Antikristas su visa palyda Ir
tenai pakyla savo žygiui.
■ Be to, gal Ir girdėjai, kad
šioje žemelėje nėra nieko
gražesnio, malonesnio, dauglau gaivinančio,kaip gam tos, grožio meilė ir tie visi
jos nuostabieji jurtai.
rinktas pirm, pavaduotojas
Pad va Iskas.
Birželio 25 Rinktinės Na
muose įvyks Joninės su me
nine programa.
Šaulių choro vadovuimuz.
Vasbergul pasitraukus, pak
viestas muz. Mieliulls, or
kestro vedėjas- A. Rame
nte. ŠaulėLatonlene suorga
nizavo sesučių B Uita vielučių
kvartetą.
Žodžiu, šauliai veikla ge
rai Ir nėra jokio apsnūdimo,
kaip p. Žekys Keleivyje ai
manuoja. Negražu rašyti ,
nežinant kas
Rinktinėje
vyksta. Visa eilė parengimų
Ir šaulių dalyvavimų parodo
Rinktinės veidą. Narių skai
čius Irgi auga.
Bal. Brazdžionis
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Yra sakoma: " Kasdieną
mums teka ir leidžiasi saulė,
čiulba paukščiai, ošia bega
lintai vandenynai, šlama gi
rios. Mes laisvai galime
paeiti po žvaigždėtu dangaus
skliautu, apie jį svajoti, juo
gėrėtis Ir už tai nereikia nė
vieno cento mokėti".Tad ne
privalome praleisti tokios
progos. Tik žiūrėkime ir
sekime rodykles’. Tais LN
Vyrais galima
pasitikėti:
panašiai, kaip Mozė kad Iš
vedė žydų tautą Iš nelais
vės namų, taip Ir tie vyrai
nori mus Išlaisvinti Iš viso
kių mus apsėdusių negero
vių Ir nuliūdimų.
Dauguma šio "pasispardy
mo" rengėjų jau Išgyveno
šiame krašte 3O-tį metų Ir
nė kiek nepaseno. Įdomu bus
išgirsti,kodėl taip yra?Rei
kia pagaliau Ir daugiau ką
apkalbėti po tiekos metų,
reikia Ir pasižmonėti.
Turime žinoti, ką toliau
darysime- liksime čia, ar
eisime kur, o gal kilsime
Tėvų žemės vaduoti. O gal ir
kitų kombinacijų atsiras.
Užtai, atėjus tai dienai,
nelikime nė vienas tose dul
kėse, pasivadinkime Ir savo
prletellus kaimynus. Toliau
gyvenantys bus prie vartų
sutinkami su duona Ir drus
ka.
Esame jau rimti žmonės ,
taigi atvirai iš butelių gal Ir
negerslme, tat nekultūringa
Ir nehigieniška, tačiau gra
žiai uždažytos Irpasaldlntos
gal Ir verta įsidėti į terbelę.
Okas žino, gal Ir suslgadys,
nes tikriausia, sueisime su
savo sen lai be matytais prleteltals/žtnoma, tiktais, ku
rie mums neskolingi/.
1
Nebijokime, tas visas su
bruzdimas įvyks nepertolr
nuo miesto, tik truputį Į
šiaurę, ten, kur 7-as kelias
susitinka su 5O-ju, taip va
dinamame Clalrvllle parke .
Yra ten vandens upelis ,
kuriame bebraldant, žuvys
pačios prieina Ir jas ranka
gali Imti. ..
Jei dalelslm, dėl kokių
nors priežasčių Ir reikėtų
Iš tenai nešdintis, tai Irgi
menka bėda: bevelk keliais
arba repečkomls namollal
parropotumėm. Eis Ir auto
busai nuo Lietuvių Namų.
Būtinai būk tenai, nes rei
kia viską apkalbėti.. .

UCSLl LIETUVIU NAMA
Pereito sekmadienio LN
popietė buvo gana gaust, da
lyvavo apie 23 0 dalyvių.Bu
vo Ir svečių Iš Lietuvos.
Svečių knygoje pasirašė:P.
Jaudegls su 5 asmenų šeima
Iš Omahos, Nebr. ,JAV, G.
Misevičius Iš Kankakar, UI.,
JAV, O. ir G.Melnykal Ir A.
Kaminskaitė iš Hamilton ,
Ont., Ir J. Ir K.BlekalčIal Iš
Dundas, Ont.
Pereitą sekmadienį nuo 4
vai. Iki 7:30 LN vyko Mairo
nio Šeštadieninės Mokyklos
Ir Aukštesniųjų Lituanistinių
kursų mokslo metų užbaigi
mas ir Motinos Dienos mi
nėjimas. Jame dalyvavo Ir
pa žymėjimus įteikė Lietuvos
Gen. Konsulas dr.J.Zmuidztnas.
Mokinių Išpildytoje meni
nėje dalyje buvo deklamaci
jos, fortepijono muzika, šo
kiai- mankšta, dainos ir su
vaidintas V. Krėvės scenos
vaizdelis Silkės. Visa me
ninė programa atlikta sko
ningai Ir patraukliai. Minė
jimas užbaigtas Tautos Him
nu.

8'/i% už 1 nt. term. dep.
9% už pensijų ir namų planų
8% už spec, taupymo sųsk.
už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

JK

-------

9%% už asm. paskolas

9!/2% už mortgičius

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės 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 uždarytai

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefoną >: 532-8723
Toronto, Ontario
ir

532-1149

M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ
VISŲ RŪSIŲ DRAUDA

20 METŲ PATIRTIS

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

_

.

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

__

g lAr&SgįJį
<

533-1121

Walter Dauginis

822-8480

1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

"V Bačėnas

All Seasons Travel, b d

2224 DUNDAS STREET W.
TORONTO, ONTARIO

Visais kelionių reikalais
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
Muz. J. Govėdas pereitą IŠKILMINGAI SUTIKTAS
savaitę atšventė savogimta- KRISTAUS PRISIKĖLIMAS
dienį. Ta proga pereitą ant
Lietuvos Kankinių Para
radienį jį gražiai pasveikino pijoje, Anapilyje, iškilmin
Varpo choristai. Nuošird gos Prisikėlimo mišios at
žiai jį sveikina ir linki Il laikytos Velykų sekmadienio
giausių metųLN Moterų Bū ryte, 7 “vai.
Pamaldose
relis ir LN V-ba, Ir admi žmonių buvo daugybė. Galin
nistracija.
gai giedojo velykines gies
LNšeimininkės nusiskųs mes parapijos choras, vado
davo, kad
virtuvėse maža vaujamas muz. St. GaŪevI šaldytuvų. Dabar LN Vytauto člaus. Choro įtarpuose gra
Didžiojo Menės virtuvėje jau žiai reiškėsi solo giesmėmis
baigiamas statyti gana dide
sol. R. Str Imaltls.
lis šaldymo kambarys-šalVelykų pirmą dieną šioje
dytuvas. Atrodo, kad šios
parapijoj dar buvo pamaldos
virtuvės šaldymo priemonė
1O Ir 11 vai. Rekolekcijas
mis skųstis nebereikės.
buvo pravedęs kun. Juozas
Š.m. gegužės 20 d., penk
Valšnys, Laiškų Lietuviams
tadienį, 7:30 vai. v. BrisIkė - redaktorius Ir Liet. Žurna
limo parapijos salėje Ha
listų S-gos Centro V-bos
miltono lietuvių teatras Au
pirmininkas. Jo žodingais Ir
kuras suvaidins Balio Sruo mintingais pamokslais tikin
gos 3 veiksmų lyrinę dramą tieji buvo sužavėti ir paten
Pavasario Giesmė. Režlsuokinti.
jaElena Dauguvfetytė-KudaPrisikėlimo parapijoj Ve
blenė. Tuo bus pradėta Š . lykų išvakarių pamaldų me
Amerikos lietuvių teatro tu giedojo parapijos choras ,
Dramos Festivalis.
vad. muz. E. Krikščiūno Ir
Šeštadienį, gegužės 21 d., grojo V. Vertkalčlo vadovau
7:30 Anapilio salėse įvyks jamas Parkdale Collegiate
Pavasario šokiai.
Šoklus m-los orkestras.
Didįjį
ruošta kartu Toronto teatras Penktadienį pamaldų metu
Aitvaras Ir Hamlltono-Auku- sol. V. ZIemelytė Ir A.Sima
ras. Šokiams gros Londono navičius giedojo duetą Prie
lietuvių orkestras Atspind Kryžiaus Skubėki.
žiai.
Jaunimui rekolekcijas/nuo
Sekmadienį, gegužės 22 d., 15 m. amžlaus/pravedė ba 3:30 v.p.p. LN-se Stasio landžlo mėn. 1-3 d.d. Good
Pilkos 3 v.komedija Žemės Shepherd vienuolyne, Sharon
Rojus. Re*'suoja
Aldona Ont.kun. J.Bacevičius OFM,
Dargytė Blsklewlcz. Stato Ir seselė Ignė.. Suaugusiems
Toronto teatras Aitvaras.
rekolekcijas pravedė kun.
Šeštadienį, gegužės 28 d . A.Grauslys « Jis yra para
3:30 v.p.p. LN-sa statoma šęs tris knygas: Ieškau Ta
Kvlrlno Runlmo 2 v. drama vo Veido, Šviesos Židiniai
Laisvės Kaina. Režisuoja Ir Didieji Krikščionys.
autorius, vaidiną Cicero Jau
Pranys Alšėnas
nimo Valdlntoių Būrelis.
• AUŠROS STOVYKLA šiais
Šeštadienį, gegužės 28 d. metais bus nuo liepos 2 d. iki
7:30 v. v. Prisikėlimo Parap 16 d. ; ATEITININKŲ- nuo 17
salėje Birutės Pūkelevlčlū- liepos iki liepos 1d; SKAU
tės 3 v. drama Palikimas . TŲ-Romuvoje nuo rugpjūčio
Režisuoja DalUa Macklalfe- ■ 6 Iki 20 d.
nė, vaidina Los Angeles Dra • Visuomenės veikėjai Alo
mos Sambūris.
yzas Ir Aldona Kuolai savo
Festivalio bilietai jau gau draugų tarpe atšventė gegu nami pas L. Česeklenę.tel . žės mėn. 2 d. 35 m. vedybinę
csiiV nTrtl
766-7972.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

KRONIKA

"

Enciklopediją, Br. Kviklio
ŠAULIŲ BIBLIOTEKA
pradėjusi veikti praeitą Mūsų Lietuva Ir šiaip retes
rudenj, jau turi per 1OOO nių knygų.
Aukotojų pavardės pagal
lietuviškų knygų. Be ankš
čiau spaudoje minėtų biblio pageidavimą bus skelbiamos
tekai aukotojų, Įvairaus lie spaudoje.
J. Šlauč lulls
tuviško turinio knygų dar pa
aukojo K_AndrIuškvečlčIus - • KLK Moterų D-jos Mont
25, V. Kerbells-lO, Br. Bag- reallo skyriaus valdyba šau
džlūnas- 45, R. Slmanlūkštls- kia narių susirinkimą ge
naujal nupirko 1O, J.Šlau- gužės 29 dieną tuojau po U v.
i člulls papildomai 50, Ir J. L.
pamaldų seselių namuose.
I Norvaiša-Girinis 490 ankš Tai bus paskutinis susirin
čiau Išleistų Įvairaus turi kimas prieš vasaros atosto
nio, daugiausiai
tinkančių gas, todėl visos narės pra
mokykliniam jaunimui, Ir šomos skaitlingai dalyvauti.
200 didesnio formato Lietu • Lasallečtal - Juozas Lu
vos Vyčio paveikslų, tinkan košiūnas buvo susirgęs Ir
čių Įrėminti. Jam, visos L.K gulėjęs ligoninėje sveikatos
Mindaugo
Šaulių Kuopos
tyrimui Ir Mykolas Šulmlstvardu
Išreiškiama didelė ras gulėjo ligoninėje nelai
šauJlška padėka.
mingo sus įžeidimo atveju.
Tenka maloniai vis le ms Abu jau pasveikę Ir dalyva
Montreallo lietuviams pri vo NL spaudos baliuje.
minti, kad ŠAULIŲ BIBLIO • Juozas Ir Marytė Paukš
TEKA nėra skirta vien tiktai čiai Iš St.Catharines nese
šauliams. JI yra atvira vi niai lankėsi Montrealyje pas
siems Montreallo Ir jo apy giminaičius Keršius Verdulinkių lietuviams, ypatingai ne.
jaunimui,kurie kviečiami ja
KLB Montreolio Apylinkės
pasinaudoti.
Biblioteka atidaryta klek V-bos ir T autos Fondo Apylin
vieną sekmadienį nuo 1O v, kės Atstovybė dėkoja šiems
ryto Iki 12. 30 vai. Jos vedė tauti ežiams:
KLB Montreallo Apylin
jas R.Slmanlūkštls yra pas
laugus visiems maloniai pa kės ruošto Vasario 16 minė
jimo proga surinktos aukos
tarnauti.
Šaulių Kuopos V-ba ma /pirmoji suma-auka Bend
lonia t prašo ne tiktai šaulius ruomenei, antroji - Tautos
bet Ir visus lietuvius, turin Fondui/:
čius atliekamų, bet dar nau K. Toliušis 10-100, M.Guodotinų lietuviškų arba Ir ki bys -,1OO, J. Gražys 10-30,
tomis kalbomis apie Lietuvą A. M. Joneliai -, 25, Stp. Ir J
knygų , paaukoti jas Šaulių Kęsgallos 5-24, A. V. DaugeBibliotekai, apsaugojant jas lavlčius 5-25, J. B. Lukoše
nuo sunykimo Ir sudarant vičiai 5-25, Adomonis Hen
galimybes jomis besldomln- rikas -, 25, D. Jurkus 2-25,
I. Mallška 10-25, J. ŽurkevF
t fe ms, pas Inaudot l.
Būtų labai svarbu, jel kas člus -, 20, P. (.Lukoševi
galėtų paaukoti Lietuvišką čiai -, 20, P. Brtkls -, 20,

FINA HHHBI

__
>'T”'

Fyr--

TEL: 694'1037

(MIKE RUTKAUSKAS)

A

L. Urbpnas -, 20, J.Paške
vičius-, 20, P.Beleckas
- , 20, A. Andriuškevičius
20, - , S. J.Laimikiai 6-15,
V. Sušlnskas -, lO.M.Grlnkus -, 2, A.Mylė 3-5, P.Keturka 2-5, A.A.Morkūnai
2-2, A. Rudžlausklenė 1-2,
M. Tomkevlčlus -, 4, Gedvi
laitė-, 2, R. A. OttaI -,1O,
A.Kalvaitis 2-10, V.K1 lete
nę 2-5, A. Rimkienė -, 2,
Jurjonai 2-2, O.Cerkus -, 5,
C. Ladygfenė -, 3, P. Mic
kus 5-10, M. Juodviršis 5-1Q
A. Petraitytė -, 3, B. Kati
lius -, 5, R. Jurkus -,1O, A.
Ptašlnskas 5-5,P.Adamonls
1O - 1O, P. Petrauskas 2-3,
B. Naglenė 1O, -, C. Jasutis
- , 5, Szsrepanlek -, 2, A.
Kaslllūnas -, 2, Juozas Lu
koševičius 3 - 7, J. Zab įš
ilau skas 3-7, A. Gudžlūnle:------ 4----- ■------------- —

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS
MISE-AU-POINT - REMORQUAGE
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE
TUNE-UP — TOWING
215 BOUL. HVMUS
POINTE-CLAIRE

..pM....

PADĖKA
Skausmo kryžkelėje atsidūrusiam žmogui, visada yra
reikalinga parama, širdis ir užuojauta kito žmogaus.
Tokia tad nuoširdžiu nepatfeieiamgir reikalingą pagal
bą aš patyriau i š savo draugu, pažįstamu i r net tik ret
karčiais sutiktu žmonių, savo vyro a. p. P r o n i a u s
netekimo valui dose. Todėl nors trumpais, bet širdingais
žodži ai s dėkoju vi si ems už mano vyro, jo sunkauskančios k ei i o metu, lankymą ligoninėje i r do van as: k un. J.
Arcmauskui, NP Seselėms, organizacijoms: “Neringos*
Jūrų šaulių kuopai, L K Mindaugo šaulių kuopai, “Nidai",
“Ranovės" skyriui ir visiems draugams !
Taip pat ačiū kun. J. Kubiliui S.J. už paskutinius
rel i ginius patarnavimus, vi siems už pri siųstas gėles,
taip gausiai užprašytas Šv. Mi ši as, deiy vovimąloidotuvėse, užu o j autas raštu, skambučiais ir p'er spaidg, už
suorganizuota paskutinį Šauli škų atsisveikinimą, kuri am
vadovavo Ignas Petrauskas I
Tačiau ypatinga mano padėka priklauso Antaninai
ir Ignui Petrauskams už pavadavimų menes p ri e I igonio
lovos i r už tų gerą i r rūpestingų Jūsų širdį. Ačiū Jums
visiems.
»
Būčiau labai laiminga, jei man likimas I ei stą atsily
ginti skausmo ištiktam žmogui tuo pačiu !
Nijolė Bagdžiūnienė

^LzCmai (Jaiarnia’s.
f Mike Rutkauskas )
GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

477-G Delmar Ave.
pointe

Kailių siuvėjas
•

TEL. SBS-0370

Siuvu ir parduodu

Tel. 767-6183

CONSTRUCTION

REG’D.

89 Orchaid Street, LaSal!e,P.Q.

Inž LADUI GIRIUNUI m iru s, žmon a V itali j a i r
sūnus užjaučiame ir kartu liūdime —
E. Ciplijauskienė ir
J urate i r Chari es Tanner

Gabrusevlčlus 2-5, S.Mozuraltls -, 2, V. Išganaltls 2-3,
J. Krujelskls -, 5, Vytas 5, -,
E. G. Allnauskal 5-5, A.P.
Drešertat 5,-, S. Vasiliaus
kienė 5, -, B. Staškevičius
5-5, kun. J. Aranauskas 2-2,

487'5826' !
agence
d'assu rance gėnėrale

CON6TANTINI
general insurance
agency, ltd.

IR

Tel. 3 66-7281

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ iSORĖS(Body) TAISYMO

M. PHILIPPE IZZI

DAŽYMO, BEt KITUS MECHANINIUS DARBUS.

•

Prop.

SKAMBINKITE

PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS
Savininkai V. SuSinskas

<S

Son

tel. 389 - 057 1.

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO

GUY
RICHARD
ROOFER------ COU VREUR
7725 George LaSalle

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy
Richardl, kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai

NIEKO

RATNER,

B. P. H. L. PH.

NEKAINUOJANTIS

IR

GREITAS

PRISTATYMAS

VEIKIANTI

7576 CENTRALE

-

PAŠTO

[STAIGA

LASALLE

-

-

365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE
365-7146
495-90e AVE
coin / corner Bayne 365-1143

coin/ corner 5e eve

365-0770

Jettė & Frėre Lt ė e
Viskas moderniems nariams !
Visi kiti vandentiekio ir
šildyme taisymai ir nauji
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.
Plumbing & Heating kontraktori us.

140 - 2e AVENUE
366-0330
LASALLE,
1977. V. 11

17 ronald drive
niontreal west.pjq.
h4xlm9

Skubiai
išvalome,
paimame,
pristatome

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

•

GILBERT L. CONSTANTINI, C.I.B.
Quebec Credit Union League Building

MANUFACTURER

Highland Auto Body
o

Donna Welburn, A .I.B .
Beatrice Oliver, A.I.B..B.A.

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

Natri industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas
otliek amas sąžiningai ir pr iein amomi s kainomis.
- tel. 366- 6237/3896 ________________________________________

611 Lafleur Ave., LaSalle. —

R. Poltšaltts 2,50-2,50, E.
Grlbalttenė 2,-, V.L.Glrlūnas 5-10, J.Pfečaltls 2,502,50, A. Gražys 2 - 5,Br.
2-3, A. B. Jugmelsterlal 5-5,
J. Narbutas 5-5, E. Čičins
kas 2,50 - 2,50, /B.d./

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS

W. LAPENAT
GENERAL

Claire, f.q. HSR 4AS

nė -,1O, J. Šlugždlnis -,1O,
D. Makauskas -, 5, H.Nagys
-,1O, P. Kerevlčlus 5-5, V.
Žemaitaitis 2-2, A. Baršaus kfenė-, 5, V.Kerbells 10-10,
J. Jurėnas —, 1O, V.Skalsglrys -,1O, J. Dapkus 10-10,
S. M. ŠUlauskal -, 1O, E.Šlllauskas -, 5, J.Pukterls 5-5,
Vl.Erslovas -, 5, Roma Va
linskienė 1,-, A .Pfešlna -, 5,
J.B.Malalška -, 5, V.PtešInlenė-, 5, A.Skučas -, 5, J.
J. Blauzdžtūnai 3-5, V.Pūkterts 1, -, J. Gorys -, 5, J.
Gorys-, 3,P. V.Efertal -,1Q
A. Keblys 3-7, J.Rastapkevlčlal -, 5, J. Naruševičius
-, 5, B. M. Makauskai-,1O,
L. V. Sntečkal 10-5, J. Ado
monis -,1O, J. Girdžius -, 2,
Ambrozaltts -, 2, S. Markū
nas 5-10, Mrox -, 4,A.Vapsvfenė -,1O, A. Kudžma ^,6,
M. VasllIausklen ė2,502, 50, J. Svotelis -, 5, Stro
pus 5-5, P. G. Rudlnskal 5-5,
B. Butkevičius -,l,J.P.Baltuontal 5 -5, M.Cekaltlenė
-zl, R.Štaučlulls-, 5, E.Navtkėntenė 5, -, A. Ališauskas
-, 5, V. Kudžma -, 1O, J.

A inž. L ADUI GIRIŪNUI mirus, žmoną
daktarę Vitaliją ir sūnus nuoširdžiai
u žjaučiam e i r kartu I iūdime Moterų Katalikių Rosemonto
R oteli s

Mechanizuotas ratų ir kitų dalių regul i avima f. Itorfes(Body) taisymas ir
dažymas nauj ame garaže.ir moderniomis priemonėmis. K r e i p k i t e s —
De LaVerendrye, pr’e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl.

NL REIKALAI
Spaudos Baliui praėjus

Spaudos Balius tik ką pa
sibaigė, jo sukeltą linksma
nuotaika dar prisimenama Ir
apkalbama. Tuo pačiu pri
simenami Ir šio bailaus
ruošėjai- L.K. Mindaugo
Šaulių Kuopos V-ba. Jos Ir
talkininkų didelio nuoširdųmo tr darbštumo dėka baliūs praėjo labai gražiai Ir
smagiai.
Prie geros nuotaikos pri
sidėjo ypač programą atll kę jaunieji: seserys Rasa Ir
Ina
Lukoše vielutės, Aida
Norkellūnaltė, Rytis Bulota .
Ekspromptu/lš salės Iššaukta/, neseniai Iš gastrolių Ir
atostogų sugrįžusį sol. Gina
Capkauskfenė su ballun atė
jusia muz. M. Roch pradžiu
gino skambiomis arijomis.
O ką gi bekalbėti apie kitų
darbus: skanios vakarienės
paruošimą, malonų svečių

aptarnavimą prie stalų Ir Iš
baro, trijų loterijų gausių
fantų sutelkimą Ir jų prave
dimą Ir visiems gi sve
čiams atslnešuslems gerą
nuotaiką, net Ir dainas dai
navusiems, šoktų konteste
dalyvavus te ms-nuošlrdžlaus tas ačiū’,
Taipgi
ačiū visiems prisi
— dėjus te ms dovanomis, kur lų
pavardes paskelbsime se kančluose numeriuose. Kai
kurte, negalėdami dalyvauti
Spaudos baliuje save "Ištei
sino" dovanomis: adv. Jo
seph Miller $50,LITO ved .
Pr.Rudlnskas Lito vardu$25,
Kostas Toliušis $25, Henri kas Adomonis $1O, Ant.Keblys $5.
Tikimės, kad maloni nuo
taika dar netalp greit IšblėsIr mus tvirčiau
sujungs
bendram lietuviško žodžio
darbui. Ačiū’.
NL

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytoju
tik už $5.00 metams 1
Prašome iškirpti ir prisiųsti
su virš nurodytu
prenumeratos
mokesčiu.

pralenkia bankus.
NEKILN.TURTO PASKOLOS
Kelis mėnesius Litas Iš davinėjo tik asmenines pas kolas. Šiuo metu vėl susida
rė pakankamai fondų nekll nojamo turto paskolų Išdavi
mui. Visos Lito paskolos yra atviros Ir turi gyvybės
apdraudą iki 10.000 dol.
P.R.
K, i / Wr
Sol. G. Čopkauskienes išvykos ir
vietiniai pasirodymai:
’
TSol. Gina Čapkausklenė po
i. ’ y- =
pasisekusios operos gast
rolių, koncerto Ir atostogų
r
Floridoje,, jau grįžo į Montį 4*1
realį. Maloni staigmena bu
vo jos dalyvavimas spaudos
1 f
i
po
baliuje, kur padainavo ke
lias dainas tr publikos buvo
i
labai šiltai sutikta. Solistė
1
gegužės 14 d. dainuos kun.
F. Jucevičiaus naujos kny
gos pristatymo proga. Bir
Y. J asinevičiaus nuotraukoje lie
želio 14 d. giedos Išvežtųjų tuvių operoje Romeo ir Julija Či
minėjime Montrealyje. Bir
kagoje, dainuoja II - akte iš balko
želio 15 d. ta pačia proga no sol. (Tina Capkauskiene ir sol.
atliks programą Ottawoje. Stefan Wycik.
iš Ottawos solistė skrenda į 18-19 dienomis koncertuos
Los Angeles ir tenai birželio Lietuvių Dienose.
M6HCM89e St" Toront°' °nL • Tel. 532-3400
M O M IA o_______________________
I DEJOS - PA VELDE JIME

Pavarde ir vardas)

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

Ar nori, kad Tavo paveldėtojas parduotu dalį tavo nekil
nojamo turto, kad po tavo mirties galėtu, apmokėti
mokesčius ? J ei ne — skambink man — Vytui
Ptašinskui, tel: 937-6341 arba 366 / 99 16. ,

(Tikslus adresas)

DR. V. GIR1ŪNIENĖ

DR. A. O. JAUGELIENfe

Pirmadieniais

10-3

Antradieniais

10 - 3

AUTOMOBILE
Buick

Pontiac

★ Astra

NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

Ketvirtadieniais

10-8

Penktadieniais

10-8

Šeštadieniais
Sekmadieniais

NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

LEONAS GURECKAS
Sole* Manager

GM

J

PASIKALBĖKITE SU

1410 GUY STREET
SUITE 11-12
MONTREAL PQTel. 932- 6662; namų 737-9681.

9- 1
9.30- 1

GM

Bus.: 722-3545

muj monlreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH

Res.: 256-5355

4-89-53Q1
C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

WALTER TRUMPA B. Sc.

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

LES IMMEUBLES

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

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

LEFEBVRE & ROBERT
AMfUBLEMFNT - HJRNITUKt

M. CUSSON - R. GENDRON
1 PHARMACIENS ’
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open,
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nekainuojantis pristatymas
1 7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

MAS

P A R D A V

JOISIAS&.COTE^^EALTIES

ĮVAIRIU
BALDU

5159 DE MAISONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

PER
KRAUTUVES

3

AUKŠTUS

Tel. 931 -4024

PHARMACISTS

9'/z %
9%%
10%

Greitas ir tikslus patarnavimas!

VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS
Tel: 482-0772. namu 366-7041

PHARMACIENS

6%

■Managofiu
LEO GUREKAS

VINCAS PIEČAITIS
Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West,
Suite 215, Montreal 109, Que.

9%
7%

Nemokama visų narių 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 sqskaitu patarnavimas.
•
Mūsų tikslas ----- ne
'
PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,
IR SU IŠIMTIMI JUMS,
PASITARNAUS I
UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE
PASINAUDOKITE I

DUODA PASKOLAS:
asmenines
nekiln. turto
'investacines

8’/4%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki’ 1 v.p.p.

Dantų gydytoja

Dantų gydytoja

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų
pensijų ir namų s-tas
taupomąsias s-tas
depozitų-čekių s-tas

Trečiadieniais u ždaryta

MONTREAL WEST
Lito balansas balandžio
mėn. gale buvo $6.639.840,
89/ praeitais metais
tams
LIT AS VASA ROS SEKMADIE pat mėnesyje $6, 685, 996.38/
NIAIS NEVEIKS
Einamose /čeklų/sąskaltose
Vasaros metu Litas sek $811, 772/839, 451/, taupomo madieniais neveiks nuo ge se $3, 209, 6 04/3, 262,187/ .
gužės mėn.16 d. Iki spalio 16 term. Indėliuose $2, 379,900
d. Taigi, gegužės 15 d. sek /2,361,150/, nepask. pelnei
madienis bus paskutinis,ka $ 137, 080 /123, 288/, kasa!
da Litas dar veiks.
banke $102, 000/326, OOO/,
LITAS VĖL AUGA
bonduose $353, OOO / 353 ,
Po kai kurių santaupų Iš
OOO/, Indėlis Lygoje $250,
ėmimo praeitų metų pabai
OOO/250, OOO/, asmeninių
goje, Litas vėl pradėjo augti! paskolų $680,190/839, 451/ ,
Ir per kovo mėnesį padidėjo nekUn. turto $4,596,475/4,
40. OOO dol. , o per baland- 313, 351/ Ir tnvestaelnlų pas
ž lo mėn. 90. OOO dol.
kolų $728, 556/708, 833/.
Šiuo metu Lito operacijos
vyksta normaliai Ir yra gerų
Dr. J Mališka
vilčių sėkmingai užbaigti
Dantų gydytojas
šluos 1977 metus. Paskuti
niu
laiku santaupų įdėjimai
1440 rue Ste-Calherine Ouest
labai padidėjo, kadangi Lito
Suite 600
Tel: 866-8235, namų 488- 8528
mokamos
palūkanos
toli

AKTYVAI — virš 11 milijonų

KASOS VALANDOS:

@ Royal Trust ®
Atstovas J. Skučas,
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu 722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žeme)

Uieikitc ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra
aukotos kokybės ir prieinamomis kainomis.
© Didęli^ pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
e

7635 CEMTRALE

.4e AVENUE

Į 78.3 CĖNTRALĖ

LASALLE

363-3887

368-4 282 lOECORATIOHĮ Į

365-0505

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

ADVOKATAS

D.N. BALTRUKONIS
Syllca Realties Inc.
445 Jean Talon West, Suite 305 '
Tel: 273-9181-2-3, Res. J37-0844.

R. J. Išganaitis, BA, BCL
216 St. Paul W„ Montreal, P-QTel: 288-6316, namų -658-5513

Foto M.L.S.
Sistema.

Žemiausios kainos!
J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie,
Montreal, Quebec H3B 2E3
Tel.(514) 871 -1430

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

tel.727-3120 Namų 376-3781

A g_e niūra v_e_įk i a

LL°_

Albertas N O R K ELI 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.
168 Notre Dome Street E.Auite 205.
Tel: 866• 2063; 866-2064
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Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
t

