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tęs lankydamas vienųoliką 
Azijos valstybių. Stebėtojų 
tvirtinimu , kelionė laikytina 
pasisekusia, nes jis visur bu
vo sutiktas be didesnių inci
dentų, ypač jei palyginsime ją 
su Nixon'o kelione Eisenho
wer'to prezidentavimo metu.

MATUOSIME METRAIS,
LAPORTE BOURASSA WAGNER

Quebec o provincijos liberalu partijos kandidatai i partijos vadus. Praeita savait
gali Įvykusioje liberalų partijos konvencijoj, Quebec’e, didžiuma balsu (per pir
mus balsavimus) išrinktas vadu Robert Bourassa, 36 m. amžiaus ekonomistas.

*** ***

KARO VEIKSMAI BIAFROJE 
PASIBAIGĖ

Devyni metai ir trys mėne
siai praėjo nuo to laiko, kai 
britai suteikė Nigerijai nepri
klausomybę. Tuo metu atrodė, 
jog tai būsianti viena iš pa
vyzdingiausių Afrikos valsty- 
bių. 55 milijonams gyventojų 
tuomet vadovavo daug žadan
tis ministeris pirmininkas Sir 
Abubakar Tafawa Balewa. Ta
čiau ilgainiui, tarp gentinės: 
dėl valdžios varžybos ėmė vis 
aštriau reikštis. Vėliau pats 
Balewa buvo sukilėlių nužu
dytas /1966/, tačiau, valdžią, 
bent trumpam , išgelbėjo ir 
tvarką atstatė generolas Agu- 
iyi-Ironsi. Trumpam , nes ir 
jis pats po 5 mėn. buvo nužu- 

t dytas ir valdžia atiteko, są
mokslui vadovavusiam, pulki
ninkui Yakubu Gowon. Tūks
tančiai Ibos genties žmonių 
buvo išžudyti to sukilimo me
tu^ likusieji pasitraukė į sa
vo gimtąją Nigerijos dalį - 
Biafrą. Tosios teritorijos gu
bernatorius , pulkininkas C. 
Odumegwu Ojukwu, negalėda
mas su centrine valdžia susi
tarti savųjų žmonių saugumo 
klausimais, 1967 metais gegu
žės mėn. 30 d. paskelbė Biaf
rą nepriklausoma valstybe. 
Taip ir gimė naujoji Biafra, 
su apytikriai 12 milijonų gy- 
ventojų 30,000 kvadratinių 
mylių plote. Tačiau neilgam, 
neštais pačiais metais,liepos 
mėn. Nigerija pradėjo, taip 
vadinamą, trumpą civilinį ka
rą , savųjų žemių prisijungi- 
mui.Tai užtruko net du su pu
se metų, kainavo apie 1 bilijo
ną dolerių ir apie 2 milijonus 
žmonių aukų. Tikrumoje, biaf- 
r iečiai, būdami pažangesni už 
savo užpuolėjus, būtų galėję 
dar ilgokai kovoti, jei britų ir 
sovietų pagalba anai pusei ne
būtų persvėrus karinį balan
są. Stoka maisto, vaistų, gink
lų ir kitų būtiniausiai reika
lingų karui vesti gėrybių, kad 
ir labai užsispyrusią tautą - 

^/privertė sukapituliuoti.Prisi
minus , kad šis karas kilo dėl 
savųjų žmonių saugumo, kari
nė pergalė Nigerijai naudos 
neatnešė. Nugalėtojai bus pri
versti užtikrinti tam tikrų 
laisvių nugalėtiesiems, jei ne, 
tai susidurs su partizaniniais 
neramumais , nes per du su 
puse metų lietas kraujas bus 
biafrtečlus tik dar labiau su
jungęs.

Maį.-Gen. Yakubu Gowon

KILOMETRAIS IR LITRAIS
Šiuo metu virš 11O kraštų 

naudojasi metrine sistema. 
Net patys britai jau atsisako 
inčių, svarų ir kvortų.Praei
tą savaitę Kanados valdžia pa
reiškė, kad netrukus ir Kana
doje bus įvesta metrinė siste
ma. Nebus tai daroma prie
vartos būdu, tačiau pramato- 
ma,jog šalia dabartinių mata
vimų vienetų gali priseiti žy
mėti ir metrinius matus. Il
gainiui tikimasi ir visiško pa
keitimo. Suprantama, toks pa
keitimas kaštuos, tačiau, ilga
laikė nauda yra visai neabejo
tina.

Ini. V. Adamkus

MIRĖ SOVIETŲ 
KOSMONAUTAS

Reuterio agentūros prane- 
nešimu , praeitą savaitę mirė 
pulk. Pavel I. Beliajev, 44 me
tų amžiaus , kurį laiką sirgęs 
vidurių liga. Beliajev buvo 
pirmasis žmogus "vaikščio
jęs" erdvėje. Liko žmona ir 
dvi dukros.

TIKTAI 66 METAI'.

1969 m. gruodžio mėn. sukan
ka šešiasdešimt šešerl metai 
nuo tos dienos , kai broliai 
Wright pirmą kartą savo sta
tytu lėktuvu atsiplėšė nuo že
mės ir trumpą laiką skrido 
kaip paukštis. Tą dieną išsi
pildė sena žmonijos svajonė, 
kurią mums jau pasakoja se-

Voclovas Alksninis

Pulk. Odumegwu Ojukwu

PASISEKUSI AGNEW 
KELIONĖ

JAV vice-prezidentas Spiro
T. Agnew praleido tris savai-

Sapiro T. Aflnew su žmona Azijoje.

SIŪLO 1OO MILIJONŲ 
DOLERIU UŽ BELAISVIUS
Vienas iš didžiausių Texas 

turtuolių,bilijonierius H.Ross 
Perot pasiuntė telegramą šiau
rės Vietnamo premjerui Pham 
VanDong , kurioje jis siūlo 
1OO milijonų dolerių už ame
rikiečių belaisvių paleidimą. 
Jei tokia forma nebūtų pri
imtina, jis.siūlo bent padengti 
visas belaisvių stovykloje su
sidarančias išlaidas ir už ly
giai tokią pačią sumą prista
tyti maisto, vaistų, rūbų ir kt. 
patiems šiaurės vietnamie
čiams. Įdomu, kaip į tai rea
guos Šiaurės Vietnamas?

ADAMKUS PASKIRTAS 
SVARBIOM PAREIGOM

WASHINGTCNAS. — Sau
sio 5 d. Washingtone buvo pri
saikdintas Valdas V. Adamkus 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
komisiohieriaus specialiu asisten 
tu prie federalinės vandens ter- 

kontrolės administracijos. 
Jo postas priklauso tiesiog vi
daus reikalų sekretoriaus žiniai. 
Nuolatinė būstinė Washingto
ne. Darbo metu važinės sau skir 
tame regione, tikrindamas van
dens užteršimo kontrolės dar
bui Kontrolės regionas apima 
vidurio Amerikos 11 valstijų.

h. Ross Perot

NEJAUGI PILL PASIEKĖ 
SOVIETIJĄ ?

Prieš penketą metų sovietai 
gyrėsi 1970 metais paaugsią 
iki 250 milijonų gyventojų. Iš 
visko atrodo, kad jie tik vos 
vos perlips 240 milijonų ribą. 
Partija yra susirūpinusi, nes 
ima rimtai jaustis darbo jė
gos trūkumas.Tvirtinama, kad 
vien tik Rusijos respubliko
je trūksta apie 1 milijono dar
bininkų. Tikrumoje, labiausiai 
atsilikusiose respublikose 
prieauglis yra pusėtinas - 36 
per 1OOO gyventojų, tačiau, 
pažangesnėse yra vos 14 per 
lOOO gyventojų. Bet čia glūdi 
visa rusų baimė, nes prisibi- 
joma , kad per sekantį gyven
tojų surašymą paaiškės, jog 
rusai jau yra atsidūrę mažu
moje. Mes, žinoma, to jiems 
nuoširdžiausiai ir linkime.

IEŠKOS NOJAUS ARKOS

LOS ANGELES. — Jau ne 
pirmą kartą ruošiamasi ekspe
dicijai į Ararato kalną Turki
joj Nojaus arkos ieškoti. Search 
Fundation finansuojama ekspe
dicija nori ištirti, ar tikrai se
niau rasti medžio gabalai 17,000 
pėdų aukšty yra 4,000 metų se
numo ir yra dalis Nojaus ar
kos. Ekspedicija šį pavasarį kal
ne įrengs stovyklą ir mėgins iš- 
tirpdinti nuo 100 iki 450 pėdų 
storumo ledą. Ararato kalnas 
yra pačiame pasieny, kur susi
tinka Turkija, Iranas ir Sovie
tų Rusija. Yra tai karinė zona 
ir civiliai laisvai neleidžiami lan
kytis, tačiau tikima, kad tur
kai reikalą supranta ir leidimą 
tyrinėti duos. Kai panašūs ty
rinėjimai buvo daromi prieš ke- 
lioliką metų, sovietai skundėsi 
ir protestavo, kad tai nieko dau 
giau, kaip paprastas šnipinėji
mas nuo kalno viršaus.

PIETŲ VIETNAMO
P A SIS A k Y M A S

SAIGONAS. — Prezidentas 
Thieu šaltai ir išmintnigai at
siliepė apie nelaimingą My Lai 
atsitikimą ir prašė, kad kas 
nors neimtų dėl to kaltinti A- 
merikos ar jos kariuomenės ir 
nelyginti su Vietkongo partiza
nų žudynėmis ištisų kaimų ar 
miestų. My Lai buvęs nelaimin
gas, vieno ar kelių asmenų kri
minalas, ir Amerika, būdama 
jautri teisingumui, ras kaltinin
kus ir pagal savo jurisdikciją 
vienaip ar kitaip nuteis.

RUSAI NESUTINKA 
PALEISTI HESSA

Maskva. — Sąjungininkų pa
siūlymą paleisti iš kalėjimo pa
skutinį kalinį Nuembergo teis
me pasmerktąjį Rudolfą Hessą 
sovietai atmeta.

na graikų legenda apie Ikarą, 
Atrodo66metai tai juk ne ka- 
žinkoks laikotarpis net žmo
gaus gyvenime , o žmogus tų 
fantastiškų sparnų pagalba 
yra jau užkariavęs erdvę ir 
du kartu vaikščiojęs ant mė
nulio. Kai taip daug kalbama 
apie visokias žmonių žiaury
bes ir tolimą nuo Dievo bei 
gamtos, verta prisiminti bro
lių Wright sukaktį, nes ji pri
mena, kad yra ir tokių svajo
nių bei atsiekimų, kuriais 
žmonija Kristaus gimimo iš
vakarėse gali vertai didžiuo
tis.

OLANDIJOS KUNIGU 
NUTARIMĄ S
Olandijos katalikų kuni

gai vedybų reikalu visai ki
taip galvoja, negu popie
žius. Šiomis dienomis Olan
dijos dvasininkų taryba, ku
rią sudaro vyskupai, kunigai 
ir pasauliečiai, 93 balsąis 
prieš 2 ir /L1 susilaikius nu
tarė leisti kunigams vesti.

IEŠKOMA NAUJŲ BŪDŲ
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

katalikų kunigų seminarijas šie 
met papildė 475 naujai įstoję 
kandidatai kunigystės pašauki
mui rengtis. Siekiant geriau su
sipažinti su darbininkų gyveni
mu ir jų problemomis, kunigų 
seminarijų programose įveda
mas specialus kursas. šį kursą 
pasirinko 170 studentų.

ŽIAURI ŽMDGŽUDYSTĖ
CLARKSVILLE, Pa. — Jo

seph Yablonrk’, buvęs kandida
tas i avg'iakas'ij prezidentus ir 
pernai gruodž'o G d. rinkimuose 
pra’aimė’ęs, buvo rastas savo 
namuose nužudytas. Su juo kar
tu nušauta žmona ir duktė.

JOCK YABLONSKI

MIRĖ VACLOVAS ALKSNINIS
Nelaukta žinia pasiekė mus 

praeitą penktadienio vakarą, 
kad New Yorke,staigaus širdies 
smūgio ištiktas mirė visuome
nininkas Vaclovas Alksninis . 
Liūdna ir skaudi žinia,nes tokiu 
kaip Vaclovas Alksninis mū
suose buvo labai nedaug. Žiauri 
ir negailestinga žinia, nes tokių 
žmonių mūsų tautai dabar, la
biau negu bent kada, reikia..

Vaclovas Alksninis buvo gi
męs 1902 m.Giraitės km. Švent
ežerio vis. Seinų aps. Vos sep
tyniolikos metų sulaukęs jis 
stojo savanoriu į Lietuvos ka
riuomenę. Vėliau baigė karo 
mokyklą. Paskutinius 13-ka ne
priklausomos Lietuvos metu jis 
vadovavo Šaulių sąjungos Šakių 
rinktinei. Vokiečių okupacijos 
metu Vaclovas Alksninis buvo 
suimtas ir išvežtas į Stutt - 
hofo koncentracijos stovyklą, iš 
kurios po pusmečio paleistas . 
1944 metais pasitraukė į Vokie
tiją ir 1949 metais atvyko į JA 
V. Vaclovas Alksninis darbščiai 
ir sumaniai reiškėsi bendruo
meninėj veikloj. Jis yra vado
vavęs Amerikos liet, legiono 
Dariaus ir Girėno postui, lietu
vių karo veteranu New Yorko 
skyriui, buvo direktorium ir 
centro valdybos nariu BALFe , 
Tautos fondo narys ir ilgus me
tus atstovavo Lietuvos Laisvės 
Kovotojų sąjungą VLIKe.

Vaclovas Alksninis be palio
vos puoselėjo meilę savąjai 
tautai ir be atlaidos reiškė pa
nieką svetimajam okupantui. Jo 
straipsnių netrūko išeivijos 
spaudoje.Gebėjo jis savo įtiki
nančiu žodžiu pravesti ne vieną 
kruopščiai apgalvotą mintį ir 
nesibijojo išreikšti tiesą taip , 
kaip jis ją matė.

Todėl vėl netekdami vieno iš 
savo geriausiųjų sūnų,giliu liū
desiu dalinamės su jo artimai
siais. v. ž.

HYDRO-QUEBEC PAKELIA 
MOKESTĮ ŲŽ ELEKTRĄ 
Nuo 1970 metų kovo mėn. 15 

dienos Hydro-Quebec pakels 
mokestį už elektrą net 16 nuo
šimčių. Tokiu būdu.tie, kurie 
mokėjo mėnesinį 7.77 dol. 
mokestį turės dabar mokėti 
9.05 dol. į mėnesį.
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KALBANT APIE LAIMĖJIMUS.

Taip jau susiklosto, kad mū
sų išeivijos periodinių leidi
nių vedamieji dažnai kalba 
apie skaudulius, o rečiau apie 
sveikatingus apsireiškimus. 
Dažnai tenka rūgoti /arba, 
kaip mūsų vienas skaitytojas 
išsireiškė, pamokslauti/ o žy
miai rečiau glostyti bei tap
noti per petį. Ne iš pagiežos 
ar apmaudo, žinoma, tai daro
ma, bet dėl to, kad skauda, kad 
rūpestis graužia. Patikėkite, 
visiems redaktoriams daug 
maloniau kalbėti apie šviesius 
dalykus negu tamsius. Daug 
lengviau širdžiai - pasidi
džiuoti savaisiais negu liūdė
ti dėl jų. Todėl šiandien sma
gu kaip tiktai pasidalinti su 
skaitytojais džiugia žinia iš 
Čikagos. Štai, Lietuvių Fondo 
pirmininkas dr. A. Razma 
mums rašo: "Siunčiu jums di
delio laimėjimo žinią-Robert 
E. Street, Dean , Division of 
Humanities, The University of 
Chicago - laišką, kuriuo pra
nešama , kad šiame universi
tete /viename iš garsiausių 
Amerikoje/ įvedamas lietuvių 
kalbos dėstymas 1970 metų 
rudenį, su pilnu kreditu stu
dentams, klausantiems šį kur
są." Iš pridedamo laiško ori
ginalo fotokopijos paatškl.kad 
nuo šių metų rudens Čikagos 
universitete bus dėstoma lie
tuvių kalba ir tą kursą klau
santiems studentams bus duo
dami oficialūs užskaitai.. Pa- 
alškl iš to laiško taip pat, kad 
Lietuvių Fondas yra sutikęs 
kas metai universitetui paau
koti 5000 dolerių sumą kaip 
tiktai šiam reikalui. Laiške 
taip pat pabrėžiama, kad ling
vistiką studijuojantiems toks 
kursas bus be galo vertingas . 
Dr.A.Razma dar nuo savęs 
pridurta , kad lietuviams stu
dentams, studijuojantiems tą 
kursą , tikriausia būsiančios 
sutelktos atatinkamos stipen
dijos.

Tiek faktų. Be abejo, tai di
džiulis atslėkimas ir už jį 
verta tiems, kurie vadovauja 
Lietuvių Fondui, padėkoti.Taip 
investuotas mūsų pinigas at

IR GERAI, IR BLOGAI... 
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcijos pažiūras ar nuomonę. Laiškai gali būti trumpi
nami. Anoniminiai pasisakymai nebus spausdinami. Red.

Nors neretas mūsų galvoja, 
kad mūsoji išeivija ir tam tik
ra jos veikla, balsas, neturi 
jokio poveikio sovietiniams 
vieniems ar kitiems veiks
mams , gal ir apsirinka, nes 
paskutiniu metu galima paste
bėti tūlų reiškinių sovietinėje 
sferoje, kuriuos būtų galima 
Interpretuoti, kaip išeivijos 
įtaką.

neš daugiau naudos už begales 
prakalbų bei graudenimų. Ne
lietuviai ir lietuviai studentai 
tame universitete turės dabar 
progos rimtai pastudijuoti lie
tuvių kalbą. Keletas pastabų 
/ar patarimų, jei norite/ ta
čiau būtų ne pro šalį.

Montrealio universitete sa
vo laiku taip pat veikė litua
nistikos sekcija. Ji buvo pris
kirta prie Slavistikos institu
to. Atrodo, kad panašiai atsi
tiks ir Čikagoje, nes dekano 
laiške minima "baltų ir slavų 
sritys" /.. .the importence of 
Lithuanian in understanding 
the linguistic and cultural de
velopments of The Baltic and 
Slavic areas/ ir prof .Stankie
wicz pavardė.

•Montrealio universitete tos 
vedybos nebuvo sėkmingos. Ir 
šiaip jau nelabai skaniai 
skamba tas mūsų nuolatinis 
suplakimas su slavais. Žino
ma, tat jokiu būdu nereiškia , 
kad lygiai tas pat atsitiks ir 
Čikagoje, bet budėti dėl šio 
reikalo vertėtų. Kitas dalykas 
- ir puikiausiai suorganizuota, 
geriausių profesorių vadovau
jama, sekcija neatsieks pilno 
tikslo, jeigu joje rasime tik 
kelis studentus. Turim galvoj, 
žinoma, lietuvius studen
tus , nes kitataučių vienas ki
tas , studijuojantis lingvistiką 
ar šiaip besidomįs "egzotiš
komis" kalbomis, visuomet 
pasitaiko,Taigi, parenkant lie
tuvį dėstytoją /ar dėstytojus, 
jeigu tai iš viso įmanoma/ 
vertėtų kreipti dėmesį ne tik 
į tokio asmens akademinį pa
jėgumą, bet ir į jo adminis
tracinius gabumus.

O pabaigai norėtųsi dar 
kartą mūsų energingiems me
dicinos daktarams /kurių ne
maža yra fondo vadovybėje ir 
kurie dažnokai susilaukta 
priekaištų dėl nestdomėjtmo 
sava kultūra/ ir vtsleihs ki
tiems, kurie šį reikalą Judino 
ir išjudino, palinkėti ilgo am
žiaus ir dar daug panašių lai
mėjimų: Fortes fortūna adlu- 
vat'. /Narsiems ir laimė pa
deda/'.

Henrikas Nagys

Štai, eilę metų mes čia vis 
šaukiame ir prikišame, kad 
sovietai standriai laiko Pa- 
balttjos valstybes hermetiškai 
uždarytas , kad nieko , ypač 
svetimųjų , neįsileidžia , kad 
svetimtaučiui lengviau aplan
kyti kinietiškąjį Peklngą, kaip 
vakarietiškus Vilnių , Rygą, 
Taliną. Atrodo, kad sovietai 
jau yra įsitikinę, kad, išties, 

tas okupacinis karantinas vL š 
Pabaltijo valstybių nieko gero 
neduoda prieš pasaulio opiniu 
ją, priešingai, toje opinijoje 
atneša sovtetijai visai nepa
geidaujamų rezultatų. Išvado
je, matome, kad po truputį į 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, įsi
leidžiami vakariečiai žurna
listai, net kai kurie Maskvoje 
reziduoją diplomatinio korpu
so nariai, ir, jau nebūtinai vien 
tik komunistai ar raudonųjų 
simpatikai. Nes iki šiol tik 
ružavojo nusistatymo spaudos 
atstovai ar komunistinių kraš
tų pasiuntinybių nariai, kart
kartėmis galėjo apsilankyti 
sovietiname Pabaltyje.

Dabar, regis, sovietai panū
do dar vieną, šį kartą lyg ir 
didesnį žingsnį žengti, būtent, 
jau ir eiliniam vakariečių tu
ristui atidaryti duris į Lietu
vą, Latviją ir Estiją. Štai, 
maskvinis Inturistas išleido 
skaisčiai ir spalvingai pa
ruoštą brošiūrą apie keliones 
į SSSR. Popieris -geras, spal
vos neblogos,tekstai, nuotrau
kos - maždaug prisilaikant 
Vakaruose įprastų standartų 
ir įvairių pasaulio kelionių 
agentūrų praktikuojamų būdų 
vilioti, sudominti turistus ap
lankyti vienokias ar kitokias 
šalis.

Jau pačiame viršelyje /1OO 
Peoples invite You to the So
viet Union/ papaišytos penkios 
merginos, visos įvairiais tau
tiniais rūbais pasipuošusios, 
kurių pirmoji, neabejotinai 
lietuvaitė. Tekste, mums ne 
tiek įdomu, kaip užsienietis 
viliojamas pamatyti Maskvą, 
Leningradą , Kijevą ar kitus 
sovietijos didmiesčius, bet 
svarbu įžvelgti, kaip sovietinė 
propaganda atsiliepia ir ką 
siūlo apsilankius lietuvių, lat
vių ir estų žemėse.

Štai, rašoma,Vilnius, Lietu
vos sostinė, paskutinio karo 
metu buvo labai sugriautas, 
bet dabar jau atstatytas.NaujC 
pastatai lygiuojasi prie išli
kusių gatvės architektūros 
paminklų, pabrėžiant naująją 
lietuviškąją architektūrą.Ypač 
čia žavingi pastatų vidiniai iš
baigimai, naudojant natūralų 
ir poliruotą medį, keramiką, 
metalą, vitražus. Lietuva tu
rinti daug miškų Ir ežerų, bet 
pats įdomiausias, aišku, yra 
gintaro pakraštys. Lietuvoje 
jūs pamatysite Jūratės ir Kas
tyčio paminklus, tai jūrų die
vaitė ir žvejas , lietuviškos 
liaudies mitologijos persona
žai. Jų meilė nebuvo palaimin
ta Perkūno, senovės lietuvių 
pagonių dievo. Pykčio pagau
tas, jis sunaikino besimyltn- 
člus ir suskaldė Jūratės gin
taro rūmus. Legenda sako,kad 
auksiniai gintaro gabalėliai, tų 
rūmų liekanos, ir dabar nuolat 
išplaunami jūros pakrašty. 
Lietuva turi vienintelį pasau
lyje gintaro muziejų. Moksli
ninkai ir dabar dar nėra pa
jėgūs pilnai išaiškinti gintaro 
kilmę. Kai į gintarą žvelgia
me per galingus padidinimo 
stiklus, galima pamatyti vidu
je suakmenėjusius vorus, 
vabzdžius, net viduje užsili
kusius lietaus lašus, kurių 
vanduo yra bene 40 mil. metų 
senumo'. Kai jūs apsilankysi
te lietuvių dainų šventėje, bū
tinai žvelgkite i spalvingus 
moterų tautinius drabužius,

Birutė ir Henrikas N A G I A I

“ NL“ naujiems prenumeratoriams tik $5.00 uŽ pirmus metus 1 
Naudokitės šia patogia užsisakymo forma:

A. A. J. J AUGELI E NEI mirus, 
gilia užuojautų reiškiame sūnui Stasiui Jaugeliui, dukteriai 
Onai Šabla uskienei, jų Šeimoms ir artimiesiems

Maryte ir Vacys Ž i ž i a i .

A.A. JUZEI JAUGELIENEI mirus, 
dukras Ona Šablauskienę, Juzę Strikaitienę ir sūnų Stasi Jaugelį 
ir ju šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Vladas ir Elena Dimitavičiai ir 
Vladas Rindinas.

Mielus Aldona ir Stasi daugelius, Ona ir Jurgį Šablauskus 

a. a. JUZEI JAUGELIENEI
mirus, giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Roma ir Rimas Lapinai.

A.A. J. JAUGELIENEI mirus, 
sūnui-Stasiui Jaugeliui, dukteriai Onai Šabluuskienei ir 

jų Šeimoms reiškiame gilią užuojautą

Alvyra ir Paulius Povilaičiai.

Mūsų Kredito Unijos narei 
A f A

JUZEI JAUGELIENEI mirus, 
jos dukterims Onai Šablauskienei, Juzei Strikai tienei ir sūnui 
Stasiui Jaugeliui, jų šeimoms bei visiems artimiesiems nuoširdžia 
užuojautą reiškia Montrealio Lietuviu Kredito Unijos

“ Lito" V a1! d y b a.

J. JAUGELIENEI mirus, 
užuojautą reiškiame St. ir A. J a u g e I i ų, 0. ir J. Š a b I a u s k ų 

ir J. S t r įkaičių ŠeimomsParašas
Į Data
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2 metai nuo Lietuvos ministe- 
rio Londone B. K. Balučio 
mirties. Pirmąsias mirties 
metines pernai kukliai pami
nėjo Chicagos Anglijos Lietu
vių Klubas. Šiais metais tas 
pats klubas pasiuntė piniginę 
auką Balučio Fondui, Londone. 
Kaip žinoma , tam fondui da
bar vadovauja Balučio įpėdi
nis, Lietuvos Atstovas Londo
ne Vincas Balickas.

Padėkojęs už gautąją auką, 
p. Balickas patiekia išsamią 
informaciją, kurią del jos ak
tualumo perduodame plates
nei lietuvių visuomenei:

"Kai aš patsai perėmiau B. 
K.Balučio paminklo statymo 
reikalą š.m. balandžio mėne
sį, tai radau labai liūdną pa
dėtį: per 15 mėnesių Komite
tas nič nieko nebuvo padaręs, 
net nebuvo pasirūpinęs gauti 
iš kapų administracijos leidi
mą paminklui statyti. Jokio 
projekto neradau. Visą ką ra
dau - tai trejetą su viršum 
šimtų svarų suaukotų pinigų 
paminklo fonde.

Nuo to laiko paminklo rei
kalas žymiai pasistūmėjo: per 
balandžio ir gegužės mėnesį 
vedžiau derybas su kapų ad
ministracija del leidimo ir su 
skulptorium A. Menčiu del pa
minklo projekto. Abu reikalai 
susitvarkė taigiamai. Leidi
mas buvo gautas, o skulpto
rius Moneys birželio mėn. 14 
d. atvyko į Londoną su gatavu 
projektu. Tuoj pat, birželio 16 
d. pradėjome derybas su britų 
firma Jordan & Co. P.Moneys 
su britų specais aptarė pro
jekto realizavimą ir padėjo 
man išrinkti medžiagą. Pa-

. kurte visados yra papuošti ir 
gintaru. Prie šių žodžių pri
dėta spalvota Vilniaus miesto 
panoramos nuotrauka, su eile 
bažnyčių bokštų. Dar 'kitoje 
brošiūros vietoje primenama, 
kad jei "Jūs lankysitės Pabal
tijo respublikose, būtinai tu
rite paragauti lietuvių, estų Ir 
latvių maisto patiekalus. Iš 
lietuviškų patiekalų čia mini
mas "netikras zuikis", Iš lat
viškų - putra Ir senas alus 
"Adlarls".

Panašiu būdu yra paruošti 
ir latvių bei estų skyriai: 
trumpi viliojantleji aprašy
mai, Rygos ir Talino vaizdais 
pailiustruoti. Įdomu yra tai, 
kad, bent iki šiol, svetimtau
čiai tebuvo Įsileidžiami tik į 
sostines , gi dabar reklamuo
jant gintaro muzėjų, kuris yra 
Palangoje, atrodo, yra atida
romas ir Lietuvos pajūrys ir 
bene pats žaviausias kurortas 
visame Pabaltyje - Palanga, 
su savo nuostabiais parkais Ir 
apylinkėmis. Čia būt Ina paste
bėti, kad, toli gražu, nevis 1 lie
tuviai, atsilankę tėvynėje, gau
na teisę Išvykti Iš Vilniaus. 
Kad Ir kaip būtų keista,bet 
tikrovė šiuo metu yra tokia, 
kad svetimasis galės daugiau 
ir plačiau su Lietuva susipa
žinti, kaip lietuvis lankytojas 
Iš Vakarų. Tai jau nėra nor
mali padėtis. Bet kaip tik tą 
lietuviai išeiviai liudija ir 
šaukia pasauliui virš 2O-ies 
metų'. AL.GIMANTAS

minklui buvo parinktas švie
siai pilkas granitas. Skulpto
rius Moneys, mano pageidavi
mu, projekte stengėsi įkūnyti 
laisvės varpo idėją. B.K.Ba
lučio sugalvoti ir ant Laisvės 
Varpo iškalti žodžiai bus auk
so raidėmis iškalti ir ant jo 
paminklo, būtent;

O skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos:
Tas laisvės nevertas
Kas negina jos.

Kolfirma susisiekė su gra
nito laužyklomis ir kol ji ga
lėjo man pateikti savo esti
mates, atėjo ir rugptūčio mė* 
nesis. Iš pilko granito iškal
tas, pagal A.Mončio projektą, 
paminklas atsieis apie 400 
svarų, apkalnavimą/estima
tes/ priėmiau asmeniška sa
vo atsakomybe, t. y. daviau už
sakymą ir įmokėjau rankpini
gius , nes jeigu būtų laukiama 
kol fonde susidarys toji suma, 
tai dar tektų laukti nežinau 
kiek metų.

Mano noras buvo, kad pa
minklas būtų galima pašven
tinti antrųjų mirties metinių 
proga.Deja, dėl iškalimo gra
nite atsirado sunkumų. Turė
jau vėl iš naujo vesti ilgus su
sirašinėjimus su firma ir su 
p. Mončtu. Firma siūlė Vytį 
pagaminti bronzinėje plokšte
lėje ir tą plokštelę įstatyti į 
granitą, bet skulptorius Mon- 
čys su tuo nesutiko motyvuo
damas, kad tai sugadintų visą 
paminklo kompoziciją /atsi
rastų paminkle lyg ir skylė/. 
Po ilgų susirašinėjimų, jis pa
galiau iš gipso padirbo modi
fikuotą Vytį /su mažiau deta
lių/ ir aš ją firmai jau įtei
kiau, kad šlifuotojams būtų 
lengviau jis realizuoti. Nors 

dar neturiu galutino patvirti
nimo kad jau dabar visa bus 
tvarkoj, bet tikiuosi, kad dabar 
jau daugiau kliūčių nebekils. 
Žinoma, darbai dėl visų Šių 
dalykų vėltnasi ir, kaip atro- 

(do, mes tegalėsime paminklą 
šventinti pavasariop.

Taigi, kaip matote, darbai 
nors pamažu, bet vyksta ir jų 

j užbaigimas jau nebe už kalnų. 
Aukos, betgi, plaukia labai lė- 

, tai. Viso ligi šiol fonde yra 
surinkta apie 460 svarų - tai
gi nepadengia nė vieno treč
dalio reikalingos sumos.B.K. 
Balutis, be abejo, paminklo 
nusipelnė, betgi yra žmonių 
kurie iš principo prieš viso
kius paminklus. Jie sakosi 
duotų, jeigu fondas būįų ne pa
minklui , bet kokiam nors ki
tam tikslui. Žinoma, ginčytis 
čia yra sunku. Bet ir elgetauti 
nei aš pats neisiu, net kitus 
neraginu kad tai darytų. Vi
siems yra žinoma kam yra 
Balučio Fondas ir kas šiam 
tikslui pritaria - patsai savo 
duoklę prisius. Siųs t i gali tie
siog man pačiam arba Lithu
anian Legation in London 
/Fondas dabar randasi Lietu
vos Pasiuntinybės sąskaitoj / . 
Raginimų nedarau pildydamas 
B.K. B. valią, jis labai nemė
go visokių "ubagavimų".Taigi, 
kas paminklo idėjai pritaria , 
prisidės ir neraginamas,okas 
nepritaria, tai,man rodos,vi
suomet ras priekabių savo ne
davimui pateisinti. Prie to vi
so turiu pridurti,kad skulpto
riui gerai pavyko projektas 
padaryti ir paminklas bus tik
ras meno kūrinys,kurį, atėjus 
laikui,ir į Lietuvą bus galima 
pargabenti.

Su geriausias linkėjimais 
pas.Vincas Balickas 

Lietuvos Atstovas Londone".

Balučio paminklo statymas 
neturėtų būti tik Europos, bet 
viso pasaulio lietuvių remti
nas reikalas. Fondui trūksta 
dar apie $3000 kuriuos leng-r 
vai galėtų suaukoti ypač Ame
rikos žemyno lietuviai. Orga
nizacijos ir draugijos savo 
aukąs galėtų siųsti tiesiai Li
thuanian Legation 17, Essex 
Villas, London, W. 8 England. 
Mažesnių sumų ir pavienių 
asmenų aukų persiuntimui 
mielai tarpininkaus L.Venc
kus, 7225 S. Troy St., Chica
go, Illinois, 60629.



JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ /

CENTRO VALDYBA

MOKSLO IR KŪRYBOS
. SIMPOZIUMAS

Šis didysis istorinis įvykis 
praėjo su netikėtai dideliu pa
sisekimu ir, be abejo, turės 
didelės reikšmės lietuvių iš
eivijos ateities kultūrinei bei 
politinei veiklai. Apie jį labai 
palankiai atsiliepė visa spau
da ir dar daug apie jį bus ra
šoma. Pridedamame Centro 
valdybos pirmininko uždaro
mame žodyje Jūs rasite apy
tikrį suvažiavimo tikslų ir 
darbų susumavimą , todėl 
smulkiau bendraraščiu jo ne- 
detalisuos ime.Norime, tačiau, 
priminti, kad šiam suvažiavi
mui ruošti Centro valdyba į- 
dėjo ne tik daug darbo, bet ir 
pinigo. Be to, reikės išleisti ir 
suvažiavimo darbus. Šis už
davinys pareikalaus dar kelių 
/5?/ tūkstančių dolerių.Į Cen
tro valdybos dvikartinį krei
pimąsi LB apylinkės reikiamo 
dėmesio neatkreipė. Tad pri
mename dar kartą ir prašome 
paramos. Kreipiame dėmesį, 
kad LB padaliniams pirmoje 
eilėje tuti rūpėti Bendruome
nės reikalai bei jos vykdomi 
Lietuvos laisvinimo ir lietu
vybės išlaikymo darbai. Pri
siminkite LB Centro valdybą 
įvairiomis progomis ruošia
mų rinkliavų metu ir pasirū
pinkite, kad dalis sutelktų lė
šų tektų ir jai. Skirkite dalį 
parengimų pelno, paaukokite 
iš turimų kasose išteklių, su
stiprinkite solidarumo įnašų 
išrinkimą. Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumo suorganizavimas 
įrodė, kad Centro valdyba gali 
atlikti tikrai didelio mašto už
davinius , tačiau jai reikalin
ga ir LB apylinkų parama bei 
materialinė atrama.

Tikime,kad mus suprasite. 
JAV LB Centro valdyba

VIENA, TA PATI, 
lietuviška šeima 

/Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumo užbaigia

masis žodis/
Verčiame vėl vieną prira

šytą istorijos lapą tiesos ir 
teisingumo ieškojimo kelyje, 
siekiant laisvės gyventi taip, 
kaip reikalauja pati žmogaus 
prigimtis ir ten, kur pasiren
ka pats žmogus savo laisva 
valia. Baigiame ilgai planuotą 
ir lauktą pirmąjį išeivijoje 
lietuvių mokslininkų suvažia
vimą - Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumą. Negrįžtamai is
torijos srovėmis nuplauks tos 
keturios Padėkos Dienos sa
vaitgalio dienos , kaip daug jų 
nuplaukė praeityje ir nuplauks 
ateityje. Ir, kaip visuomet, iš 
artimesnės ar tolimesnės lai
ko distancijos perspektyvų 
blaivus stebėtojas mes kritiš
ką žvilgsnį ir sieks vertinti 
šio susibūrimo laimėjimus ir 
pralaimėjimus realioje, gyve
nimiškoje šviesoje.

Vargu ar šiandien būtų ga
lima Mokslo ir Kūrybos Sim
poziumo. rezultatus bandyti 
bent apibrėžti. Tik pati ateitis 
parodys juos mums visoje pil
numoje. Bet kai ką ryškiau 
pastebėti būtų galima jau ir 

Prof. dr. A. R A M U N O - Ottawos universiteto pedagoginio mokslo 
0 00 0 0 010, (Į OQQOO'th'O'O'OlOd.

vicedekano nauji veikalai:

<§> DEVELOPMENT OF THE WHOLE MAN

THROUGH PHYSICAL EDUCATION........
Išleido Ottawos universitetas, 435 psi. įvado pa
rašė Avery Brundage, tarptautinio olimpinio komi
teto pirmininkas. Prof. J. Maritain pareiškė opie šį 
darbo: “Tai gal utini s klausimo išryškinimas".
<®> IŠ SUTEMU | AUŠRA, —-

Jame iškeltos naujos mintys apie žmogų, tauta ir 
žmoniją kosminiam amžiui prasidedant.

<8> DIALOGVE ENTER ROME ET MOSKOU-----
Ekumeninis žvilgsnis i, Rusijos ir Europos santy
kius praeityj, dobartyj ir ateityj. įvadą parašė 
k ordinal as Koenig. Išleido Ottawos Un- tas.

Veikalai šaunami A. V.parap. Kioskai e, 
1465 DeSeve St.,Montreal 205, P.

dabar. Jau pats faktas, kad šis 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziu
mas vien tik į programos rė
mus sutraukė 54 pačius pajė
giausius mokslininkus bei 
profesionalus, o suinteresuo
ta visuomenė perpildė paskai
tų bei forumų sales , parodė, 
kad tokios rūšies simpoziumo 
idėja buvo pribrendusi ir jo 
sušaukimas buvo paties laiko 
padiktuota būtinybė. Aukšto 
intelektualinio lygio bendri 
visuomeniniai bei kultūriniai 
forumai,preciziškai paruošti, 
pačias mokslo viršūnes re
prezentuoją moksliniai posė
džiai ir nepaprastai įdomios 
ir moksliniai vertingos pas
kaitos parodė, kad šiam sim
poziumui buvo rimtai pasi
ruošta. Mokslininko ir visuo
menės santykių išryškinimas 
įtikino , kad tarp jaunesnės 
kartos išeivijoje brendusio 
intelektualo ir vyresnės kar
tos inteligento bei paprasto 
pilkojo visuomenės nario nei 
tiksluose, nei principuose jo
kio skirtumo nėra ir esame 
viena, ta pati, lietuviška, pat- 
rijotiška ir laisvės tautai sie
kianti šeima. Ir tai yra "se
nių" pasididžiavimas savo 
jaunesniaja karta.

Po sunkaus ir įtempto or
ganizacinio darbo ir jėgas 
viršijančių pastangų,koks ne
paprastai malonus ir šiltas 
buvo atsigaivinimo ir darbų 
nuopelno vaisius, miško brolių 
- partizanų dainos žodžiams 
aidint, matyti ašarų suvilgin- 
tas vieno mūsų iškilaus moks
lininko blakstienas , kai pro 
formulių rūpesčiais išmar
gintą veidą prasiveržė sava, 
tautą mylinti ir jai laisvės 
besiilginti lietuviška širdis. 
Ir to jau visam kam pakako...

Ar įvyks Draugo Kultūros 
priede Bradūno pranašautas 
lūžis, ar pasikeis jo minimos 
sargybos, ar vėl naujai atgis 
žemyn besmunkanti išeivija - 
parodys ateitis, bet jau dabar 
galima drąsiai sakyti, kad šis 
suvažiavimas paliks istorijo
je kaip vienas iš pačių švie
siausių išeivijos įvykių ir 
Lietuvių Bendruomenės atlik
tų uždavinių.

Neturiu aš žodžių padėkai 
pareikšti visiems tiems, nei 
visų suminėti, kurie šio Mo
kslo ir Kūrybos Simpoziumo 
idėją pavertė realybe. Tačiau

REALYBE IR SIEKIAI
Musų kalbos ir šeimų klausimai
(VYTAUTAS VOLERTAS "DRAUGE“)

* * ** * *

Tradicijos
Žodis prieš tradicijas kelia er- 

zinimąsi, ir dažnokai arba ven
giama apie jas kalbėti, arba sten
giamasi neišgirsti, kas sakoma. 
Bet kartais tradicijos ima dusin
ti, smaugti, ir tyla darosi negali
ma. Dar kitais atvejais dirbtina, 
išviršinė ramybė stumia į revo
liuciją,

Žinoma, tradicijos vertė nėra 
jos metuose, bet esmėje. Aklas 
neigimas visko, kas turi ilgesnį 
amžių, veda absurdan. Tačiau 
ten kreipia ir kietas įpročio laiky- 

negaliu nepaminėti prof. dr. 
Avižienio ir dr. Kliorės, nes 
tų dviejų žmonių ir jų žmonų 
pasišventimu ir iš anksto su 
Bendruomene sutartu akade
minės laisvės principu naudo
jantis , gimė tokia puiki pro
grama.Ačiū visiems modera
toriams, prelegentams, pas
kaitininkams , patariamosios 
komisijos nariams , centro 
valdybos nariams, technikinei 
komisijai , spaudai , garbės 
svečiams , šeimininkei , vi- 
slems atsilankiusiems ir 
tiems,kurių čia nepaminėjau.

Išsiskirdami paliekame ir 
palikimą: draugišką nuotaiką, 
atnaujintą draugystę naujas 
pažintis, suartėjimą, susibu
vimą, krūvą didelės reikšmės 
darbų, naujų idėjų ir minčių, 
ir užmegstą mazgelį Pasaulio 
Lietuvių Mokslo Draugijos. 
Taip pat nuoširdžią draugystę 
tarp dviejų tvirtų vyrų ir ma
nęs. Nes, darbą baigę, išsis
kiriame ne tik nesusipykę, 
kaip tai būna įprasta, bet iš 
mažai pažįstamų, tapę tikrais 
draugais.

JAV LB vardu sveikinu Pa
saulio Lietuvių Mokslo Drau
gijos užgimimą ir linkiu jai 
kuo geriausios sėkmės atei
čiai, nes tik nuo jos priklau
sys tolimesnis išeivijos kelio 
grindinys.

Iki pasimatymo sekančiame 
suvažiavime.

Mokslininkai ir JAV LB 
Centro valdyba pirmą savo 
uždavinio dalį atliko. Kaip? 
Pasakykite Jūs.

Bronius Nainys

• JAV LB Centro valdyba 
yra paprašyta globoti tautinių 
šokių ansamblio Grandinėlės 
išvyką į Pietų Ameriką. Šis 
iškilus tautinių šokių meno 
vienetas 1970m.birželio mėn. 
antroje pusėje pakviestas kon
certuoti į Kolumbiją ir Vene- 
cuelą. Tiriamos išvykos pra
plėtimo galimybės ir į kitas 
valstybes.
e JAV LB Centro valdyba 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziu
mo proga paruošė Amerikos 
universitetuose daktaratus 
įsigijusių lietuvių dalinį sąra
šą. Sąrašas apima 1950-1969 
m. laikotarpį. Norintieji są
rašą gauti prašome kreiptis į 
Centro valdybą.

masis. Jei pasikeičia tiek sąlygos, 
jog pamėgtos darbo priemonės ar 
požiūriai tampa beverčiais, nerei
kia jų įsispyrusiai laikytis.

Protokolinė lietuvybė
Viename LB apylinkės susirin

kime kilo biuletenio anglų kal
ba mintis. Toks biuletenis būtų 
apėmęs vietinio lietuvių gyveni
mo įvykius grynai informaci
niais tikslais. Turėjo būti vengta 
nereikalingo pamokslavimo, pa
triotizmo demonstravimo, aukų 
prašinėjimo, pareigų priminėji- 
mo. Biuletenį siūlyta paruošti 
gal du ar tris kartus į metus ir 
išsiuntinėti mūsų kilmės žmo
nėms, vien angliškai skaitan
tiems, gal net pridėjus iš telefo
no knygos išrinktus lietuviškai 
skambančių pavardžių adresus. 
Pagrindinis siekis — ryšys ir in
formavimas.

Mintis buvo atmesta: Lietuvių 
bendruomenėje reikia išsiversti 
be svetimos kalbos.

Tada siūlyta kartą mėnesyje 
angliškai prabilti keletą minu
čių į lietuvių kilmės žmones LB 
išlaikomos ir tvarkomos radijo 
valandėlės metu. Sumanymas ne

praėjo dėl tos pačios priežasties.
Žinant, kad įkalba yra svar

biausioji tautinė žymė ir kartu 
stipriausias ryšys su sava visuo
mene, minėtų poelgių priežastis 
galima išsiaiškinti. Tačiau kyla 
klausimas — ar viskas, kas labai 
svarbu, yra absoliutu?

Daiktų, įvykių, žmonių never
tiname dvielementine sistema- 
arba labai daug, arba nieko. Ne
siliaujame sūnaus mylėję tik to
dėl, kad jis negabus, nesibodim 
dukterimi, kad ji negraži, neima- 
me nekęsti kaimyno, kad jis ku
protas. O gabūs, gražūs, tiesūs, 
turtingi sūnūs, dukterys, kaimy
nai būtų daug maloniau už trū
kumus turinčius.

Ne, dvielementinė vertinimo 
sistema netinka. Tad ir protoko
linė lietuvybė nėra vienintelis 
tautinio nusiteikimo matas ar 
bendruomeninės naudos svarstis. 
Specifinėse sąlygose ji net gali at
nešti žalos. Ar todėl nedera pa
sižvalgyti, kokios sąlygos mus 
šiandien supa?

Klaidos ir patirtis
Gerai lietuviškai kalbančiųjų 

skaičius mažėja ir mažės. Dar 
sparčiau tirpsta pakenčiamai 
moką rašyti. Lituanistinės mo
kyklos, jei LB joms rodys tiek 
daug dėmesio ateityje, kiek da
bar rodo, ribotose jaunimo grupė
se šias žymes pajėgs išlaikyti. 
Bet tai bus tik pats kietasis bran
duolys. Apie jį didžiulėje erdvėje, 
kurioje dar jausis tautinių senti
mentų, kalbos padėtis bus ap
gailėtina.

Didėja mišrių šeimų skaičius. 
Tėvai grąžo rankas, net varo vai
kus iš namų. Dukterys ir sūnūs, 
įsivėlę į šiuos romanus, neranda 
ramybės, kad paniekino tėvų no
rus. Bet svetimųjų tinklai iš mū
sų traukia ir trauks gražias, mo
kytas, gabias jaunuoles, dailius, 
šmaningus berniukus. O ką da
ryti su mergaičių perteklium, ku
ris yra realiai ryškus?

Ką iš tikrųjų daryti? Atsisaky
ti lietuviškai nemokančių para
šyti protokolo? Neleisti mūsų 
suėjimuose kalbėti žmonėms, no
rintiems dalyvauti veikloje, bet 
stokojantiems žodžių mūsų kalba 
mintis pareikšti? Atstumti miš
rias šeimas?

Atrodo, atsakymūSriViems klau
simams paruošė klaidos ir patir
tis.

Prieš dvidešimtį metų stebėjo
mės čia gimusio jaunimo pasitai
kančiais nesklandumais lietuvių 
kalboje. Bet tų žmonių ir šian
dien užtinkame parengimuose, 
koncertuose. O daugelis mūsų 
pačių vaikų ne tik nosies nerodo, 
ne tik cento neatkiša, bet net 
poros žodžių nemoka pasakyti. 
Ir turime prisipažinti, kad prieš 
dvidešimt metų pasirodėme ne
protingai šiurkštūs.

Tai mūsų klaidos, O kaip su 
patirtimi?

Įsitikinome, - ir ne vieną kar
tą, - kad daug grynakraujų nau 
jųjų ateivių, vos išmokusių an
gliškai dienraštį paskaityti, atsi
sakė ryšių su LB, su visuomene. 
Tuo tarpu atėjo jaunų žmonių 
iš ankstesnių ir vėlyvesnių imi
grantų šeimų, jau vargstančių 
lietuvių kalba, bet noriai įsipa- 
reigojančių ir daug atliekančių. 
Patyrėme, kad ne tik pradingsta 
kai kurios jaunos lietuviškos šei
mos, bet jos dažnai ir tėvus neži- 
nion nusitraukia: pasodina juos 
savaitgaliams prie vaikų, o patys 
blaškosi po amerikietiškąją ap
linką. Bet yra mišrių šeimų, la
bai gražiai mūsų tarpan įsijungu
sių. Štai lietuvaitė dėsto šeštadie
ninėje mokykloje, o jos vyras, a- 
kademikas amerikietis, atvyksta 
į visus tuos mūsų suėjimus, ku
riuose jis bent šiek tiek orien
tuojasi. Antroji jauna moteris 
dirba su skautėmis, o jos vyras, 
taip pat akademikas amerikietis, 
net Vasario 16 minėjimo komite
tam įeina. Jaunimo stovyklos va
dovo žmona, gerai lietuviškai iš
mokusi, pirmininkauja lituanis
tinės mokyklos tėvų komitetui.

Turime gerokai panašių pavyz
džių. Jau tik dėl jų begalima miš
rių šeimų paniekinti. Be to, ir 
žmoniškumą reikėtų atsiminti.

Viena ir kita
Nėra jokių abejonių, — mūsų 

organizuotos visuomenės svar
biausias uždavinys yra lituanisti
nė mokykla ir kitoks tautinis auk
lėjimas, ateinąs per stovyklas, 
per šventes, kongresus, konkur
sus, per dalyvavimą moksleivių 
ir studentų junginiuose. Ir tai 
ne vi* LB uždavinys. Visos gru-.-

Chorge d’Affolres V. Balickas kalba skautu stovyklos uždarymo proga, Anglijoj*.

LIETUVIAI DIPLOMA. TAI*************************** *******************************
LONDONE

Nustatyti kas Londone pagal 
protokolą ir tarptautinę teisę 
yra diplomatas yra gana pa
prasta. Didž. Britanijos užsie
nių reikalų ministerija kas 
tris mėnesius išleidžia knygą, 
pavadintą The London Diplo
matic List, atseit , Londono 
diplomatinį sąrašą, kuriame 
prie Šv. Jokūbo dvaro priskir
tieji diplomatai ir yra išvar
dinti. Tas sąrašas, aišku, yra 
oficialus ir valdiškas , o pati 
knygelė turi ir praktiškos 
reikšmės ir susilaukia gana 
didelės paklausos.

Pirmiausia, tą knygą regu
liariai įsigyja patys diploma
tai. Pastaraisiais dešimtme
čiais diplomatines teises tu
rinčių asmenų skaičiuslabai 
išaugo, ypač tokiame tarptau
tinės politikos centre kaip 
Londonas , kuriame savo ats
tovybes turi, turbūt, visos pa
saulio valstybės. Iš tiesų, apy
tikriai skaičiuojant, matome, 
kad Londone šiuo metu yra 
keliolika šimtų diplomatines 
teises turinčių asmenų. O dip
lomatams, matyt, reikia žino
ti, kas yra kiti diplomatai, kas 
kviestinas ir kas ne į visokius 
oficialius priėmimus. Todėl 
.toks sąrašas išvirsta papras
čiausia būtinybe patiems dip
lomatams.

Be to, tas sąrašas yra nau
dingas ir visai eilei kitų žmo
nių. Pirmoje eilėje, turbūt, 
žurnalistams , koresponden
tams, tarptautinių ryšių sie
kiantiems prekybininkams ir 
t. t. Nepaskutinėje vietoje, 
matyt, ir aukštuomenės ponios 
tuo sąrašu pasinaudoja : nė 
diplomatų infliacijos laikais 
dar nepraėjo troškimas savo 
salonuose matyti ir diplomatų 
veidų...

Pagrindinė knygos dalis su
skirstyta pagal abėcėlę , pra
dedant Afganistanu ir baigiant 
Zambija. Lietuvos šitame są
raše nėra. Nėra nė Latvijos 
su Estija. Šitos respublikos 
knygoje aplamai niekur nėra 
paminėtos.Tačiau pagrindinio 
sąrašo pabaigoje, po Zambi
jos , užtinkame kitą nedidelį 
sąrašėlį, įvardintą: "Į anks
tesnįjį sąrašą nebeįtraukti

pės turėtų jį atsiminti ir net į sa
vo tikslus įsirašyti.

Nėra Jokių abejonių, — be šei
mos pastangų, be jos glaudumo, 
be tėvų bendravimo su vaikais, 
be nuolatinio dėmesio jaunimui, 
be išaiškinimo jam mišriose 
šeimose iškylančių specifinių 
problemų, be įtikinimų, ką jos 
duoda ir ką paima iš tautinės vi
suomenės, ir svarbiausia be mei
lės, be šilumos namuose lietuviš
kiems nusiteikimams LB pastan
gos duos menkus vaisius.

Lituanistinio švietimo ir šei
mos metai turi mumyse palikti 
visai ateičiai. Kiekviena diena te
būna jų diena. Kiekviena akimir
ka tebyloja ne įstatinį, ne parei
ginį tautiškumą, bet meile, šili
ma atsiduodantį rūpestį jaunais 
žmonėmis ir jų nusiteikimais.

Tačiau, jei stengiamės ką nors 
kaupti, atidžiai žiūrėkime, kad 
tų pačių gėrybių ku nors ki
tur nebarstytume. Atrodo, šią 
taisyklę vertėtų taikyti ir tautinio 
potencialo atveju. Ją pripažįs
tant, reikėtų kitaip žvelgti į 

asmenys, kuriems Jos Dide
nybės vyriausybė tebepripa- 
žįsta kai kurias asmeniškas 
diplomatines privilegijas". 
Šiame neilgame sąraše yra 
dvi estiškos, viena latviška ir 
viena lietuviška pavardė. Pas
taroji : Monsieur Vincas Ba
lickas, Charge d'Affaires, Nu
rodytas ir adresas , bet tai ir 
viskas. Nežinantieji iš sąrašo 
taip ir nesužinos, kad V.Ba
lickas yra Lietuvos pasiunti
nybės Charge d'Affaires, arba 
kad A .Torma yra Estijos res
publikos nepaprastas pasiun
tinys ir įgaliotas ministras. 
Kraštų, tautų ir valstybių pa
vadinimai iš rytinio Baltijos 
pakraščio Londono diplomati
niame sąraše nebefiguruoja, 
beliko "kai kuriomis diploma
tinėmis privilegijomis asme
niškai besinaudojantieji" ke
turi asmenys.

Kantriai sąrašą bevartant, 
baltietiškų pavardžių jame vis 
dėlto galima daugiau surasti. 
Sovietų Sąjungos diplomatų 
tarpe eilė metų buvo įrašytos 
estiškos ir latviškos pavar
dės, o pastarųjų metų pabai
goje sąraše matome jau ir 
lietuvišką pavardę; antrasis 
sekretorius Richardas Vai- 
gauskas.

Šiais laikais diplomatinį 
statusą turi ne vien tiktai ats
kirų valstybių atstovai, bet ir 
tam tikrų tarptautinių organi
zacijų pareigūnai. Tiesa, Lon
done tokių tarptautinių įstaigų 
nėra labai daug. UNO, UNESCO 
ir kitos panašios įstaigos su 
diplomatinėmis teisėmis yra 
įsikūrusios New Yorke,Žene
voje , Paryžiuje, Briuselyje. 
Tačiau panašių įstaigų yra ir 
Londone, o jos taip pat yra į- 
trauktos į Londono diplomati
nį sąrašą. Bene didžiausia 
Londone įsikūrusi tarptautinė 
organizacija yra vadinamasis 
Commonwealth Secretariat, 
atseit, Britų Bendruomenės 
sekretoriatas. Šitos Įstaigos 
diplomatų sąraše taip pat yra 
vienas lietuvis - Alfredas B. 
Pusarauskas, montrealietis,į 
sekretariatą deleguotas Kana
dos užsienių reikalų ministe
rijos.

silpnai mokančius ar visai lietu
viškai nekalbančius mūsų žmo
nes ir šilčiau atsinešti prie miš
rių šeimų. Tai netradiciška, bet 
logiška. Nors kalba ir gryna šei
ma yra mūsų pagrindiniai šulai, 
nors jiems išlaikyti turime ati
duoti daugiausia pastangų, bet 
ir šalia jų kai kas turi vertę. Tą 
vertę kaupkime abiem rankom. 
Kaupkime visą konstruktyvią e- 
nergiją, nors ji ateitų vien iš kil
mės arba vien iš lietuvybės pa
žinimo, atsiradusio dėl šeimos, bi
čiulystės ar net dėl tolimesnių 
pažinčių. Negalima menkiau ver 
tais laikyti kalbos nemokančių 
dėl tėvų ar aplinkos kaltės. Ne
galima naudos matuoti pagal jos 
šaltinį.

LB dirbo atvertomis akimis ir 
protokolinės lietuvybės, kuri ret
karčiais būdavo rėksni ir preten- 
cinga, vieninteliu tikslu nelaikė. 
In todėl 'mes visi turėtume 
specialiai pasistengti, kad prisi
jungtume tuos, kuriuos savo klai
domis atšaldėme.

Ir prisijungsime, jei, užuot ryš
kinę skirtumus, juos pridengsime.
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LIETUVOS VALSTYBINĖS 
OPEROS SOLISTĖS 

ELŽBIETOS KARDELIENĖS 
DAINOS ATNAŠA

Ne vien išeivijos knyga 
vargą vargsta. Tremties 
plokštelės kelias nemažiau 
erškėčiuotas. Išleisti ją dar 
tuo sunkiau , kad susidaro 
stambių pradinių išlaidų, ne
lauktumų , nepramatyto vilki
nimo .Visų jų neatspėsi ir ne
suminėsi, kaip neatspėsi viso 
įdėto darbo repetuojant , ar 
prapasto laiko pasitarimuose 
su leidėju ir 1.1. Ypatingai, 
kai nėra paramos, kai visą ši
tą naštą imasi ant pečių pati 
menininkė ir jos šeima. Tik 
plokštelei pasirodžius imi su
vokti, kiek būta pasiaukojimo, 
ištvermės ir tikėjimo savo 
darbo prasmingumu.

Akyvaizdų tokio pasiryžimo 
pavyzdį turime Lietuvos Ope
ros solistės Elžbietos 
Kardelienės plokšte
lės atveju. Pasirodžiusi 
kalėdiniame tarpušventyje jau 
spėjo susilaukti palankaus dė
mesio. Ir nenuostabu.Gali bū
ti skirtingų nuomonių dėl 
plokštelės apvalkalo estetinės 
išvaizdos, bet to aplanko viduj 
yra žmogaus balso įra
šas, žmogaus daina, ir 
toji daina tvirta ir 
jaudinanti.

Taip, tai tremtinio me
nininko , praradusio galimybę 
dirbti savo mylimą darbą, ir 
nebūtumėm teisūs statydami

Sol. E. Kardelienė
plokštelei techninius reikala
vimus , kurie lengvai įveikia
mi normaliose sąlygose. /Ar 
pastebėjote , tarp kitko , kad 
ausyliausi nugirsti įrašymo 
nešvarumus yra dažniausiai 
tie žmonės, kurie abiem 
ausim kurti,bet kokiai 
m u z i k a i / . Bet toje išblokš- 
to svetur žmogaus dainoj, jos 
išpildyme, nėra nuolaidų sau, 
yra pasigėrėtina savitvarda. 
Nepriklausau tai grupei žmo
nių, kurie alpuliuoja prisiminę 
Kauno operą, bet jei kada 
pajutau pagarbą Lietu
vos operai ir jos kon
servatorijai , tai E. 
Kardelienės plokšte
lės dėka.

Faktinai žodis "išpildymas" 
šiuo atveju nevietoj. Išpildo ką 

nors amatininkai.Pastebėkim, 
kad pati Kardelienė to žodžio 
nenaudoja. Aplanke rašoma: 
"Mano brangaus vyro Jono 
Kardelio atminimui dainuo
ju šias dainas". Dainavimas 
Kardelienei yra kūryba, iš
ryškinimas visų niuansų,ku
rie glūdi kompozicijoj. Dai
na ji išsako savo so
pulį , d ž i augs mą , tikė
jimą, šilumą,visą sa
vo asmenybę .Daina jai 
auka,atnašavimas.

Nenuostabu, jei plokštelėje 
vyrauja lietuvių kompozitorių 
kuriniai; neretai sukurti toli 
nuo tėvynės. Kai kurios tų 
kompozicijų montrealiečiams 
žinomos, girdėtos.Kaip ir mū
sų pačių dalis.Nebent gėdytu- 
mėmės savo praeities , visko, 
kuo kadais tikėta ir gyventa, 
jos gražins klausytojui anų 
dienų prisiminimus - minėji
mus, koncertus, parengimus- 
kai Kardelienės daina nebuvo 
mums solistės pasirodymu, 
bet kažkuo daugiau. Paguoda, 
bendro mūsų sielvarto, nos
talgijos ir lūkesčių perteiki
mu daina.

Rodos lauktume! , kad tos 
melodijos ims skambėt pavar
gusiai, pertemptai, sentimen
taliai. Anaiptol. Išlepėlius, iš
puikėlius mus vėl pavergia 
Kardelienės nuoširdumas .niu
ansuota fraze , emicingumas. 
Su džiaugsmu tenka konsta
tuoti, kad d a i n in ink ė pri
klauso tai retai kon- 
certenčių genčiai, ku
ri betarpiai pajunta 
visą tautosakinio žo
džio grožį, visą jo, sa-
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kytumėm, " r ūg š t į". Nebūti
nai dainuojami dalykai bus vi
siems vienodai mieli, bet jau 
vien dėl "kad aš našlaitėlė" 
ar "žalioj girelėj" plokštelė 
liks kaip "Collector's item" 
kiekvienam mylinčiam savo 
dainą lietuviui. Liks taip pat, 
kaip kovos už lietuvišką žodį 
ir lietuvišką muziką pedago
gės liudijimas.Is tiesų,atlikti 
įvairiais gyvenimotarpsniais, 
įrašymai turi tą patį, pastovų 
tvirtą bruožą - tikro meninin
ko reiklumą sau ir valingumą 
puoselėti, populiarinti, sveti
mybėj lietuvišką muziką.

Kaip sakėm plokštelėj iš
imtinai vyrauja lietuvių kom- 
poz itor ių kūr in iai. Gale jo Kar
delienė pasidairyti jų tarpe 
lengvesnių, efektingų, nors nu

dainuotų /A.A. Kardelis būtų 
sakęs "dul-dul-dūdelių"/ da- 
lykėlių.Datnininkė, priešingai, 
pasirinko labai įvairų reper
tuarą , nevengdama mažiau 
girdimų, dinamiškų, reiklių J. 
Žilevičiaus, V.Jakubėno, A. 
Belzaro kūrinių. Pažymėtinas 
šia proga solistei akompana
vusių K.Smilgevičiaus ir VI. 
Jakubėno jautrus įnašas.Nuo
laida klausytojui iš pradžių 
pasirodė populiarioji Mocarto 
"Lopšinė". Bet jau antram, 
trečiam posmelyje ryškiai 
brėžiasi E.Kardelienės talen
tas sušildyti tą melodijėlę 
žmogiškąja šiluma , išryški
nant migdomosios dainelės 
teksto lyriškumą. Ta pati 
mokyk1a, m uz ik in ė kul
tūra , vaizduojamojo 

personažo pagava,ryš
kūs ir arijoj iš Ma
ssenet operos "Manon",

Plokštelės paskutinėn įvi- 
jon perrašytas garsusis due
tas su K. Petrausku iš operos 
"La Traviata". Daugelis gro
žisi tada dar tik pradedančios 
solistės balso jaunatve. Tik 
vargu, ar pagalvojam, kaip ne
teisingi gali būti libreto žo
džiai: "Širdis ne amžiną mei
lę jaus, ne mūsų rankoj lai
kas". Klausantis E.Kardelie
nės plokštelės,savaime aišku, 
sutinki, kad "ne mūsų rankoj 
laikas". Bet lygia i taip pat pa
juntam/Kardelienė verčia pa
justi/, kad menininko širdis 
gali jausti amžiną meilę mu
zikai, grožiui ir lietuviškai 
dainai. Vytautas A. Jonynas .

7.
STEFANIJA RŪKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

TRAUKINIAI
RIEDA

MIRTIN
♦♦♦ ’

Mano Nijolytė ir šimtai Lietuvos vaikučių liko be motinos 
rankų.

Zarasų miesto vaizdas iš tolo. Važiuojant plentu iš miesto, 
kairėje pusėje matosi vieškelis, kuriuo tremtiniai buvo vežami 

į Turmanto geležinkelio stotį.

JIE TURĖJO KELIŲ PENKMEČIŲ ĮGUDIMĄ

Pirmojo bolševikmečio žiema Lietuvoje buvo la
bai gili ir šalta, šiaurės Rytų Aukštaitijoje stiprūs šal
čiai labai vargino gyventojus, o didelės sniego pūgos 
dažnai nutraukdavo susisiekimą ir kraštas pavirsdavo 
baltų pusnynų jūromis.

Visi gyventojai, susitraukę į savo kiautus, lindėjo 
namuose, nes buvo pritrenkti bolševikinės valdžios po
tvarkių ir įsakų, kurie jiems krovė tik pareigas ir 
statė vis naujus reikalavimus, bet nedavė jokių teisių.

Nekaltų žmonių areštai nesiliovė. Vidurnaktį atei
na tarybinio saugumo pareigūnai ar milicija ir išsi
veda savo numatytą auką. Kartais išsikviečia žmogelį 
kompartija ar kita komunistinė įstaiga — ir tas dau
giau pas savuosius negrįžta. Klausinėk neklausinėjęs 
— neišklausi, ieškok neieškojęs — nerasi. Tokia jau 
tarybinio saugumo taktika, paveldėta iš caristinės Ru
sijos ’’ochrankos”.

Reikia dar pasakyti, kad komunistinis saugumas 
visus areštus atlieka naktį ar labai anksti rytą. Tai 
daroma, kad kaimynų tarpe suiminėjimai nekeltų bai
mės, panikos ir įtarimų ir kad žmonės nesislapstytų.

Neramus buvo 1941 m. pavasaris. Visos tarybinės 
įstaigos buvo veiklios, milicija budri, o kompartija su 
saugumo organais kažką slaptai planavo. Tą rodė dažni 
žymesnių partijos veikėjų pasitarimai Zarasuose, žmo
nės tų paslapčių nežinojo, bet buvo jau visokių spėlio
jimų. Tam pagrindą davė bolševikinis teroras Lenkijos 
valdytose žemėse, kurios jau anksčiau buvo prijung
tos prie Gudijos sovietinės respublikos.

Nors rusų-vokiečių susitarimas, atrodė, stiprus ir 
iš Rusijos dieną ir naktį lėkė ilgiausi traukiniai su ja
vais j junkeriu žeme, bet žmonės negalvojo, kad tai 
nuoširdus ir patvarus komunizmo ir nacizmo bendra
darbiavimas.

Patylomis visi šnekėjo, kad karas tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos — neišvengiamas. Greičiausia 
tą mintį pakišdavo vokiečių žvalgyba, kurios agentai 
Lietuvos vakaruose buvo dažni svečiai. Gyventojai, 
pritrenkti komunistų sauvalės ir priespaudos, to karo 
laukė, žinias dar sutirštindavo, pagražindavo, ir karo 
gandas plačiai plito po visą pavergtą kraštą.

Nuošalesnėse Lietuvos vietose jauni vyrai pra
dėjo buriuotis ir ruoštis būsimam karui, nes visi gal
vojo, kad jis mūsų tautai vėl atneš laisvę. Tauta, lais
vėje pagyvenusi, jau nebenorėjo vergauti. Komunistų 
agentai, trindamiesi tarp gyventojų, tas paskalas gir
dėjo. Kompartija darėsi dar budresnė ir labai nepa
sitikėjo lietuviais.

Pastebėta, kad gegužės mėnesio pradžioje Zara
suose įvyko visų kompartijos sekretorių ir vykdomųjų 
komitetų pirmininkų suvažiavimas, kuris buvo slepia
mas nuo gyventojų ir žemesniųjų tarnautojų.

žinojau, kad vienos vaistinės vedėjas, lietuvis 
patriotas, jauniem patikimiem. vyram veltui duodavo 
ar parduodavo didesnius kiekius tvarstomosios me
džiagos, jodo ir kitokių patentuotų vaistų skausmui 
mažinti ar temperatūrai numušti.

Pradžioje birželio buvo sušauktas antras kompar
tijos aktyvo pasitarimas. Jame dalyvavo ir J. Vana- 
gickas, kurį patėvis buvo išvaręs iš namų už tėvų 
įskundimą. Jis dabar vaikštinėjo kaip benamis šuo. 
Daugiausia prisilaikydavo Biržiniškių kaime pas mas
kolius. Dažnai užeidavo ir pas mus, neva jaunųjų vals
tiečių ratelio reikalais. Pasėdėdavo nusiminęs ir išei
davo. Kartais jis paprašydavo ką nors užkąsti, nes 
būdavo alkanas. Po antrojo suvažiavimo jis jau pas 
mus neužeidavo, nes gavo Salako milicijoje tarnybą. 

Vaikščiojo dar neuniformuotas, bet ginklą jau nešio
josi. Jaunųjų valstiečių ratelį perdavė savo jaunes
niam broliui.

Birželio mėn. 11 d. Dūkšto ir Turmanto geležin
kelio stotysna privarė labai daug prekinių vagonų. Tie 
vagonai greit visiems puolė į akis, nes stotys buvo 
mažos ir jų parkai netalpūs. žmonės pradėjo spėlioti, 
kad bus vykdoma duoninių grūdų ir gyvulių rekvizicija.

1941 m. birželio 13 d. į Zarasus buvo skubiai iš
kviesti visi kompartijos aktyvistai. Tos pačios dienos 
vakarą į Zarasus atvažiavo didelis N KGB kariuomenės 
dalinys. Tas dalinys tuojau savo žinion perėmė visas 
viešojo susisiekimo priemones; autobusus, sunkveži
mius ir lengvąsias mašinas. Zarasų miesto gyventojai 
pradėjo karpyti ausimis. Kas bus? Kadangi buvo lau
kiama karo, tai galvota, kad bus vykdoma atsarginių 
mobilizacija. Tą patį vakarą, kaip tyčia, per Zarasus 
praskrido raudonosios aviacijos kariniai lėktuvai ir 
jie dar labiau patvirtino žmonių spėliojimus. Niekas 
negalvojo, kad bus vykdomas masinis lietuvių trėmi
mas Sibiran. Niekas ir nesapnavo, kad bus tremiami 
seneliai, motinos su mažais kūdikiais, ištisos šeimos 
su vaikais ir net ligonys.

Trėmimų technika pas bolševikus jau buvo išdirb
ta ir praktiškai daug kartų pavartota. Tuos savo paty
rimus jie panaudojo Lietuvoje ir kitose Baltijos vals
tybėse.

Trėmimams vykdyti prie Tarybinės Lietuvos ko
misarų tarybos buvo sudarytas operatyvinis štabas. 
Labai charekteringa, kad jame buvo tik vieni rusai. 
Net vidaus reikalų komisaras A. Guzevičius ir saugu
mo departamento direktorius A. Sniečkus tame štabe 
nefigūravo. Jie aklai klausė rusų įsakymų ir juos vyk
dė, o J. Paleckis ir M. Gedvilą jiems pakištus tremia
mųjų sąrašus aklai pasirašė ir prieš lietuvių tautą yra 
atsakingi už tremtinių kančias ir mirtį.

. Mažesnio masto operatyviniai trėmimo štabai bu
vo sudaryti didesniuose miestuose ir visuose apskričių 
centruose.

Tremiamųjų sąrašus sudarė vietos komunistai ir 
jų patikėtiniai. Visoms aukoms sudaryta bylos, ku
riose atžymėta Lietuvos nepriklausomybės laikų veik
la ir, jei buvo valstybės tarnautojas, tai nurodyta ko
kioje žinyboje tarnavo. Kiekvienoje byloje buvo tre
miamojo fotografija, kad jį galima būtų lengviau at
pažinti. Jei numatyta ištremti visą šeimą, tai šeimos 
galvos bvlon įrašyti žmona ir visi vaikai.

Areštams vykdyti sudaryta mažos operatyvinės 
grupės iš NKGB kareivių ir vieno lietuvio, kuris gerai 
pažino vietoves ir tremiamuosius. Tai lietuviški Judai, 
kurie išdavinėjo savo nekaltus brolius. Kur tikėjosi 
galimo pasipriešinimo, ten pasiuntė didesnį skaičių ka
reivių ir net po du lietuviškus išdavikus, kurie irgi 
buvo ginkluoti.

Išaušo baisus, dar mūsų tautos istorijoje negir
dėtas, 1941 m. birželio 14 d. rytas. J kiekvieną apskri
ties valsčių dundėjo autobusai ir sunkvežimiai su gink
luotais rusų kariais. Tai valsčių vietovėms ir apylin
kėms skirtos operatyvinės grupės. Valsčiuose jos buvo 
išskirstytos į mažesnius būrelius ir pasiųstos suimi
nėti tremiamuosius. Tremtiniams vežti išvarytos ūki
ninkų pastotys. Artimesni buvo tiesiai vežami į Dūkš
to ir Turmanto geležinkelio stotis, o iš tolimesnių vietų 
visi buvo suvežti į Zarasus ir iš čia transportuojami j 
Turmantą. Vaizdas baisus, neįsivaizduojamas ir dre
binąs kiečiausias širdis iki ašarų ir alpulio. Nekaltų 
kūdikių ir vaikų klyksmas, senelių duslūs maldos žo
džiai ir atodūsiai, moterų isteriškos skausmo ašaros 
ir vyrų griežimas dantimis aidėjo visame Zarasų kraš
te ir enkavedistų trypiamoje Lietuvoje. Viskas nutilo 

ir nuščiuvo, net ir gegutės liovėsi kvatotis. Mėlyna- 
veidžių ežerų pakrančių karklai ir žilvičiai gailiai ver
kė pamerkę savo kasas krištolinio vandens bangutėse 
ir visų vėjų pučiamas Gražutės šilas gūdžiai vaitojo.

Taip dėjosi gelsvojo gintaro žemėje. Tie patys 
vaizdai buvo ir mūsų kaimynų latvių ir estų šalyse. 
Tai buvo pradžia pavergtųjų tautų naikinimo, pagal 
garsiąją I. Serovo instrukciją.

Iš Salako buvo pasiųstas autobusas su būreliu 
gerai ginkluotų engebistų Švedriškės kryptimi. Jų 
tikslas buvo suimti Švedriškės šaulių būrio vadą My
kolą Gimžauską ir mokyklos vedėją Justiną Preibį.

M. Gimžauskas buvo apsiskaitęs, susipratęs lie
tuvis ir didelis patriotas, nors buvo baigęs tik pra
džios mokyklą. Švedriškei išaugus į bažnytkaimį, jis 
čia suorganizavo šaulių būrį ir jam iki bolševikų inva
zijos vadovavo. Ilgainiui būrys išaugo į gausų vienetą 
ir buvo veiklus. Jis per šaulių būrį apjungė ir sudraus
mino visos apylinkės kaimų jaunimą. Savo būrio apsi- 
leidusiems ir nedrausmingiems šauliams Mykolas daž
nai kartodavo: ’’Mūsų žemė verkia, kai toks šaulys 
ant jos vaikšto”. Ta jo pastaba apsileidusiems vyrams 
buvo žinoma visuose apylinkės kaimuose.

Pirmiausia autobusas sustojo Tolimėnuose buvu
sio Švedriškės šaulių būrio vado pasigauti. Visiems 
tada buvo neramūs ir netikri laikai, tai ir Mykolas 
namie nenakvodavo. Dažniausia jis naktimis miego
davo kaimyno pirtyje. Tą atmintiną rytą jis jau buvo 
atsikėlęs ir ruošėsi išeiti į Girnabalas miškus, bet ne
spėjo, nes žmonių medžiotojus pirtin atvedė vietinis 
rusas, kuris, matyt, žinojo jo nakties buveinę.

Iš pirties M. Gimžauską nusivarė namo, davė pen
kiolika minučių laiko pasiruošti kelionei ir pasodino į 
autobusą. Prie jo prijungė jaunesnį brolį Joną ir abi 
seseris. Namuose pasiliko tik senukai tėvai ir kurčias 
dėdė siuvėjas. Taip ši rami lietuvių ūkininkų šeima 
jau sunaikinta.

Neteko Mykolas po kojomis savosios žemės, už 
kurios mindžiojimą bardavo savo būrio nedrausmin
gus šaulius.

Gimžauskus suimant operatyvinei grupei viską nu
rodinėjo lietuvis Kemeklis iš Salako apylinkės.

Sutvarkę Gimžauskų šeimą rusai išskubėjo Už- 
vinčių kaiman, kuriame gyveno mokytojas J. Preibys.

Seniau Užvinčių kaimas ir visa apylinkė buvo 
gana tamsoka, žemės prastos, žmonės neturtingi, tai 
kartais ir burnelę išmesdavo. Vakaruškose bernai daž
nai mėgdavo pasibadyti ir apsikumščiuoti. To kaimo 
gyventojai kažkodėl buvo pravardžiuojami "ratnikais” 
ir šio epiteto jie labai nemėgdavo. Buvo šnekama, kad 
Salako klebonas baigęs pamokslą paprašydavo sukal
bėti poterius už kraujuose paplūdusią Rusiją ir Už- 
vinčius. čia tarp kitko. Greičiausia tai tik nasaka.

Atgavus Lietuvai laisvę, Užvinčiuose buvo įsteigta 
dviejų komplektų pradžios mokykla. Ji kaimui ir visai 
apylinkei turėjo daug teigiamos įtakos, ir žmonės pa
mažu švietėsi, prūso ir kultūrėjo.

Daug čia pasidarbavo mokytojai Jonas Garbšys 
ir Justinas Preibys. Paskutiniais metais šioje miškų 
ir ežerų properšoje visi gyventojai buvo susipratę lie
tuviai ir patriotai. Nors žmonės buvo neturtingi, bet 
verstis sugebėjo, žiemą plušdavo miškuose, o vasarą 
.atliekamos nuo darbo rankos išvykdavo melioracijos 
darbams ar prie statybų.

Užvintiškiai surasdavo laiko ir kultūrinėse orga
nizacijose dalyvauti, čia tai jau buvo mokytojo J. 
Preibio nuopelnai. Už pavyzdingą jaunųjų ūkininkų 
veiklą jis buvo apdovanotas D.L.K. Gedimino III laips
nio ordenu. RUS DAUGIAU.
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NAUJAS LŽS GARBĖS NARYS ADOLFAS KLIMAS
(Perspausdinta iš LŽS leidinio “ Pranešėjas“) 

AKTAS

IŠ KUR YRA KILĘ TAUTŲ 
PAVADINIMAI

Kadangi Adolfas Klimas kaip žurnalistas ir visuomenininkas aktyviai 
dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrime;

kadangi jis, šalia LŽS garbės narių Juozo Tumo-Vaižganto, Jono Kar
delio ir kitų, buvo vienas iš Lietuvos Žurnalistų Sąjungos steigėjų;

kadangi Adolfas Klimas visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį 
reiškėsi kaip laikraštininkas ir redaktorius;

kadangi ir dabartinėje išeivijoje jis liko aktyviu spaudos bendradarbiu, 
kurio įdomūs, stilingi raštai yra didelis turtas skaitytojams bei pavyzdys 
jaunesniesiems Kolegoms;

ii- kadangi išeivijoje atgaivintoje Lietuvių Žurnalistų Sąjungoje nuo 
pat pradžios jis yra pavyzdingas narys,

mes. Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Centro Valdyba, susirinkusi posė
džio 1969 metų rugsėjo 26 dieną nutarėme ADOLFĄ KLIMĄ pakelti Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungos garbės nariu

( lš“Argentinos Lietuvių Balso“ )

Detroitas, 1969 metų rugsėjo 26 dieną.
***

Antriems kadencijos metams ei
nant į pabaigą, LŽS Centro Valdy
ba vėl vieną ilgametį spaudos dar
bininką pakelia į LŽS garbės narius. 
Tai yra antras toks aktas nuo ka
dencijos pradžios. Nors, naują gar- 

(L bės narį skaitytojui pristatydamas 
” remsiuosi beveik išimtinai LE žinio

mis, nuo savęs labai mažai tepride
damas, tačiau šią pareigą atlieku su 
didžiausiu malonumu.

Adolfas Klimas gimė 1889 m. bir
želio 16 d. Kušliškių kaime, Kalvari
jos Valsčiuje, Marijampolės apskri
tyje. Mokėsi pirma Kalvarijos dvi- 
klasėje, paskui, namie pasirengęs, iš
laikė pradžios mokyklos mokytojo 
egzaminus. 1912-16 m. Maskvoje, 
Šaniavskio un-te su pertraukomis 
studijavo teisę ir pedagogiką. 1913-14 

Vę m. mokytojavo Novasodų pradžios 
mokykloje. Pirmo pasaulinio karo 
metu mokytojavo Maskvos ir Pet
rapilio lietuvių mokyklose. Jo mo
kytojavimas buvo surištas su daug 
platesne pedagogine bei visuomenine 
veikla. Tikrumoje jis steigė mokyk
las lietuvių pabėgėlių vaikams ir ap
rūpindavo jas vadovėliais, ypatingai 
skaitymų knygomis bei elemento- 
riais.

Jo žurnalistinė veikla, pagal LE, 
prasidėjo 1906 m. N. Gadynėje, kur 
jis pasirašinėjo Pelagiaus slapyvar- 
džiu. 1916 m. Petrapilyje, dirbdamas 
Lietuvių Komitete Pabėgėliams 
Šelpti, kartu dirbo ir Lietuvių Balso 
redakcijoje. 1917 m. persikėlė į Vo
ronežą, o 1918 m. grįžo į Lietuvą. 
Apsigyvenęs Vilniuje, A. Klimas 
dirbo Lietuvių Mokslo Draugijos 
Knygų Leidimo komisijoje ir Lietu
vos Aide, vėliau Švietimo Ministeri
joje ir, bolševikams Vilnių okupa
vus, kurį laiką Švietimo Komisaria
te

Įsikūręs Kaune, pradžioje dirbo 
Ministrų Kabineto Spaudos biure, iš 
kur perėjo į Lietuvos Ūkininko re- 

W dakciją, 1920-21 m. tapdamas fakti- 
nuojo to savaitraščio redaktoriumi, 
įsitraukęs į Šaulių Sąjungos veiklą, 
1921, m. redagavo Trimitą. Padirbė
jęs Darbo, Saulėtekio ir Varpo re
dakcijose, vėliau buvo Steigiamojo 
ir kitų seimų stenogramų redakto
rium. Nepriklausomoje Lietuvoje jo 
dirbta visoje eilėje redakcijų, kaip 
Lietuvos Žinių, Vilniaus Žinių, Lie
tuvos Ūkininko ir kitų.

į Kai Lietuvoje buvo didžiausias 
vadovėlių trūkumas, tai A. Klimas 
įniko vadovėlius leisti. Štai, keletas 
jų: Europos geografija — 1920 m., 
Užeuropių geografija — 1925 m., 
Lietuvos geografija (pirmoji laida 
1922 m., o ketvirtoji — 1937 m.). Į 

, lietuvių kalbą yra išvertęs eilę lat- 
. vių, rusų, austrų autorių istorinių, 

visuomeninių bei politinių veikalų.
JE ___________ ________

ADOLFAS KLIMAS-KELMUTIS.
Naujas LŽS Garbės Narys.

Tiek steigiant Lietuvių Rašytojų 
ir Žurnalistų Sąjungą 1922 m., tiek 
atskirą Lietuvių Žurnalistų Sąjungą 
1930 m.. A. Klimas buvo vienas iš 
kelių pagrindinių steigėjų.

Retas mūsų publicistas, tur būt, 
tiek daug slapyvardžių savo raštams 
naudojo, kaip Adolfas Klimas. Be 
jau minėto Pelagiaus, jis ir A. 
Karigalis (LE neteisingai atspaus
ta Karigakis), ir A. Kirstukas, M. 
Kanapinis, A. Sniegaitė ir inicialais 
pasirašąs. Paskutiniu laiku žino
miausias jo slapyvardis yra A. Kel
mutis. Šitaip pasirašinėdamas Nau
jienų dienraštyje jis bendradarbiau
ja jau dvidešimtį metų. LE sakoma, 
kad Vienybėje Lietuvninkų jis ban
dęs rašyti ir grožinių dalykų.

Enciklopedines žinias apgraibomis 
atpasakojęs, nuo savęs štai ką turiu 
pasakyti. Kai tik randu straipsnį 
Naujienose A. Kelmučio pasirašytą, 
visada nuo pradžios iki galo perskai
tau. Išskyrus prieš pora metų ten 
talpintus ilgesnius jaunystės prisi
minimus. šiaip jo straipsniai nėra il
gi, gal apie dviejų mašinraščio pus
lapių. Stilius visada labai ramus, iš
balansuotas. Net ii- polemizuojant 
(pav., atmenu, dėl LŽS atkūrimo, 
kuriam jis pritarė) jis rašo labai ra
miai, neužgauliai, su gera humoro 
doze. Kai mes, jaunesnieji, pradėję 
vienas kitam į plaukus kibti, perei
nam prie užgaulaus tono, tai A. Kli
mas (A. Kelmutis) niekam kraujo 
neužvirina, o veikiau ataušina. JTP 
stiliaus, jo minties aiškumo, jo nuo
saikumo ir žodžio taupumo galima 
tik pavydėti.

Aštuoniasdešimties sulaukusiam 
naujajam LŽS garbės nariui benorė
čiau nuoširdžiai palinkėti geros svei
katos ir dar daug darbingų metų. 
Žurnalistinį ir visuomeninį darbą 
daugiau kaip kapą metų dirbęs, ži
nome, jis galėtų daug ką pasakyti. 
A. Klimas būtinai turėtų tol plunks
nos nepadėti, kol neatsiras bent ke
lių šimtų puslapių atsiminimų tomas.

Ilgiausių metų, gerbiamam Jubi
liatui ir Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos GARBĖS NARIUI!

Alfonsas Nakas

Jei .šių dieni.1 įvairiose knygose 
inestiune trumpą žvilgsnį j tokius 
skyrius, kuriuose yra aprašorrtos 
įvairios tautos ir tų tautų savi
tarpiniai santykiai, ypač tolimoje 
praeityje, tai susidaro įspūdis, 
kad žiloje senovėje būta daug 
daugiau tautų, negu šiais laikais. 
Žinoma, kai kurios tautos išny
ko, ir jų praeities buvimas yra 
geriausiai įrodomas jų išlikusiais 
raštais. Tačiau kai kur kalbama 
apie daugelį tokių tautų, kurios 
nėra palikuosios jokiu savo rašto 
pėdsakų.

■Tokia proga aš noriu šį tą pa
sakyti apie kai kurių tautų sa
votišką pavadinimą senais laikais. 
Anksčiau jau esame girdėję, kad 
kai kurie pasaulio keliauninkai 
buvo pavadinę mūsų žmones ais
čiais, bet po tam tikro laiko buvo 
sužinota, jog tie vadinamieji ais
čiai save vadino lietuviais, taigi 
tas klaidingas pavadinimas išny
ko, ir toji Aistija buvo vadinama 
tikruoju vardu t. y. Lietuva. Žiloje 
senovėje ne visur žmonės turėjo 
vadinamąjį laidinį apsisprendimą, 
nors ii’ žinojo, kad jų vartojama 
kalba yra skirtinga nuo kituosi1 
kraštuose gyvenančių žmonių kal
bos. Tik labiau sukuJtūrėję žmo
nės buvo apsisprendę pagal savo 
kalbą vadinti save tam tikros tau 
los žmonėmis. Taigi tada mūsų 
žmonės buvo tiek susipratę, jog 
žinojo, kad visi tie, kurie kalba 
lietuviškai, priklauso lietuvių tau 
tai, o visas jųjų gyvenamas kraš
tas yra Lietuva. Jei toje senovė
je mūsų žmonės nebūtų žinoję, 
kuriai tautai jie priklauso, tad 
tas pavadinimas aisčiai būtu išli
kęs ligi šių dienų ir mes būtume 
vadinami ne lietuviais, bet ais
čiais, o mūsų, tėvynės kraštas — 
Aistija.

Prie Lietuvos vakarinių sienų 
prisišliejusi jūra buvo pavadinta 
Baltijos jūra ir aplinkiniai gyven
tojai buvo vadinami baltais. Kai 
rusti gentainiai tais senais laikais 
veržėsi iš rytu į vakarus, arčiau 
prie 'Baltijos jūros, tad lietuviai 
juos pavadino baltrusiais. (> pa
tys rusai žinojo, ką reiškia lietu
viškas žodis baltas. Spalvotumo 
prasme tas žodis rusiškai reiškė 
hely. Taigi rusai savo tų gentai
nių kraštą pavadino Belorusija. O 
tikrumoje galėjo pavadinti Bal- 
trusija, juk ir tą jūra jie vadino 
Baltiškoje more. Žinoma, rusų bu 
v<> suklysta, bet per ilgus amžius 

.įsigalėjusi klaida paprastai ne
gali būti atitaisoma.

Šiais laikais yra plačiai išgar
sėjęs tautos pavadinimas indėnai. 
J.š km- yra tas pa vadinimas kilęs? 
Senais laikais vienas persas ke
liauninkas buvo nuvykęs i Azijos 
kraštą, kuris dabar yra vadina
mas Indija. Tame krašte tas per
sas aptiko tokią upę. prie kurios 
žmones geriau gyveno, negu ki
tose to krašto lietose. Ir toji upe 
to keliauninko perso buvo pava
dinta Indo vardu, nes tas žodis 
to perso kalba reiškė visokeriopą

klestėjimą. Kai tokiu vardu tą 
upę ėmė visi vadinti, tad nuo upės 
pavadinimo visi aplinkiniai žmo
nės buvo vadinami indais ir visas 
tas kraštas įgavo Indijos vardą. 
Įvairioms to laiko žmonių tar
mėms tas pavadinimas buvo iš
tariamas hindi, hindus, hindos.

Kai buvo atrasta Amerika, tad 
iš pradžios buvo manyta, kad tie 
keliauninkai plaukdami savo lai
vais aplink pasaulį priplaukė Azi
jos Indiją ir surastus tame krašte 
žmones pavadino indėnais, Indijos 
gyventojais. 'Nors tada buvo su
klysta, bet tas naujų žmonių pa
vadinimas neišnyko ligi šių die
nų, tad ir šiandien tos atrastos 
Amerikos palikonys tebevadina
mi indėnais:

Žiloje senovėje nors ir buvo, 
taip sakant, sukinta rašto kalba, 
bet įvairiose vietose susidarė skir 
tingi dialektai, arba tarmės, iš 
kurių per tam tikrą laikotarpį su 
sidarė skirtingos tautos, ’roję gi
lioje senovėje, pavyzdžiui, iš va
dinamųjų slavų susidarė atskiros 
tautos su savo skirtingomis kal
bomis, pavyzdžiui, lenkai, rusai, 
ukrainiečiai, ha lt rūsiai. čekai, slo
vakai, serbai, kroatai ir kt. Pa
galiau ir lietuviai, gal prieš pen
kiasdešimt tūkstančiui metų, vie
nodai kalbėjo su prūsais, latviais 
ir kitais. Jei, palygintume vadina, 
iriuosius baltrusius su ukrainie
čiais, tai maždaug prieš šešis šim. 
tus metų jie kalbėdavo ta pačia 
kalba, kuri tik vėliau pasidarė 
skirtinga.

Kartais ir dabar vienur kitur 
prisimenami musu gentainiai jot
vingiai. Taigi ir čia kyla klausi
mas, gal tas pa . adinimas yra at
siradęs panašiu būdu kaip aisčių 
pavadinimas. Prisimindamas savo 
jaunystę galiu pasakyti, jog maž
daug prieš ”0 >.)vtų tekdavo tokį 
vardą dažnai išgirsti ir savo aki
mis tuos jotvingius matyli. Mat, 
tada prie mano tėviškės buvo ne
maža tokių mėgėjų jaunuoliu, ku. 
rie dažnai jodinėdavo arkliais, ir 
tokie jojikai buvo įprasta vadinti 
jotvingiais, nes jie mėgdavo vi
sokiais vingiais tam tikra laika 
pajodinėti. Ir man pačiam kartais 
tekdavo maloniai ant arklio pajo
dinėti. Kai pajodinėjęs sugrįžda
vau namo, tad namiškiai paklaus
davo mane: ..Kur taip ilgai vin
giavai su savo juodbėrėliu?"

A. Kelmutis.

IV DAINŲ ŠVENTĖS RUOŠA
Mokytojui Vytautui Gutaus

kui, IV Dainų Šventės Reper
tuaro ir Muzikinės komisijos 
nariui, pavedama tvarkyti Vai
kų Chorų registravimą bei tų 
chorų aprūpinimą IV Dainų 
Šventės Jungtinio Vaikų Cho
ro repertuaru. Lituanistinių 
mokyklų dainų mokytojai pra-
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1$ PRADEDANČIŲJŲ KŪRYBOS
V. BUKAUSKAS

Avių visas pulkas 
Vištidėn atvyko. 
Jas vištos
Su duona-druska 
Pasitiko, 
Vaišino kiaušiniais, 
Dalinos planais, 
Gaidžiai
Tostais keitėsi 
Su avinais.

Kaip dėti kiaušinį — 
Višta mokė avį, 
Avis pasigyrė, 
Kiek vilnos įi davė... 
Ir kai užgiedojo 
Tretieji gaidžiai, 
Su patyrimu 
Iškeliavo svečiai. .

Ir vištos, 
Ir avys 
Patenkintos buvo. 
Kad jų patyrimas 
Naudingas nežuvo, 
Užmiršę, 
Kad avys 
Kiaušinių nedės 
Ir vilnų nuo vištų 
Nieks kirpt nepradės...

n<a aBkirla’^uo hiale'to'.. GaV"1 dV'e*U kambar'4 511 v'sais patogumais nei vo- 

 (Is “ šluotos“ humoro)

šomi tuo reikalu kreiptis į jį, 
pranešant pageidaujamą re
pertuaro egzempliorių skaičių 
šiuo adresu; Vytautas Gutaus
kas, 7034 So. Fairfield Ave.,

Chicago, III. 60629. Telefonas 
/312/ 776-3697.

Petras Armonas
Repertuaro ir Muzikinės Kom. 

Pirmininkas
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ATSTOVO KAZIO

( Pasakyta Vliko seime,

Gerbiamas prezidiume, ger-
biami šio seimo atstovai ir 
svečiai.

Tikiu, kad seimo sesijos 
metu atstovams priklauso pri- 

Ml vilegija ne tik paploti ranko
mis. bet ir oareikšti vienokią 
ar kitokią savo nuomonę. Tad 
naudodamasis šia privilegija 
prašau atleidimo, kad prie Ry
tų Lietuvos Rezistencinio Są
jūdžio reikalų eisiu truputį iš 

■ tolo.
STATUTO KOREGAVIMO 

REIKALAIS
k Pirmiausia noriu prisipa- 
“ žinti, kad kažkaip vis dar ne

susigyvenu su mūsų struktū
rine kompentacija. Atrodytų, 
kad seimas ir taryba yra įs
tatyminiai organai, o valdyba- 
vykdomasis organas, nes sta
tute pasakyta: valdyba vykdo 
Vliko seimo ir tarybos nuta- 
rimus. Yra pasakyta, kad ta
rybos posėdžių protokolus 
tvirtina pati taryba. Taip pat 
yra pasakyta apie seimo po
sėdžių protokolų surašymo 
tvarką, bet nutylėta apie jų 
tvirtinimą. Kai seimo proto
kolas paliekamas be statuti
nės kontrolės, prarandama or
ganizacinės veiklos ryšys ir 
paties seimo reikšmė.

0

VEIKUČIO KALBA

1969 m. gruodžio men. 6 diena)

žinutė, kad padarytas

Siūlau šiame seime aps
varstyti seimų protokolų tvir
tinimo reikalingumą.

SANTYKIAVIMO SU LENKAIS 
PASIREIŠKIMAS

Rugsėjo mėnesio Eltos in
formacijoj tilpo
Londone Vliko pirmininkas 
turėjo pasikalbėjimą su lenkų 
karo veteranų vadais.Ši žinu
tė sukėlė vilniečiams nemažą 
skausmo kartelį. Tuo labiau, 
kai nebuvo žinoma pagal kie
no nuosprendį ir kuriam tiks
lui buvo vestas pasikalbėji
mas. Ši miglota, bet nepapras
tos reikšmės žinutė kartu iš
šaukė ir nusistebėjimą lietu
višku nuolaidumu priešui. Jau 
nekalbant apie klastingasias 
unijas , kurių pasekmės ir 
šiandien jaučiamos,vis tik ne
reikėtų išleisti iš akių Vil
niaus kraštas, kuriame karo 
veteranas Vilniaus vaivada 
pulkininkas Bociaskis kalino 
ir šaudė Vilniaus krašto ne
kaltus lietuvius , konfiskavo 
lietuvių ūkininkų ūkius, panai
kino lietuviškas mokyklas, už
draudė lietuviškas pamaldas 
ir turėjo planą visiškai sunai
kinti lietuvių tautinį potencia
lą. Pulkininko Bociaskio slap

tas planas karo metu buvo su
rastas ir išverstas į anglų 
kalbą, kurio vienas egzemp
liorius dabar randasi pas mū
sų diplomatą dr. Bačkį. Šių 
faktų akivaizdoje mes, vilnie
čiai, laikome lenkų karo vete
raną pulkininką Bociaską nei 
kiek negeresnių už žydams 
vokiečių E chm aną.

Jeigu jau ir daryti lenkams 
nuolaidą už Vilniaus kraštui 

skriaudas, reikėtų
atkreipti dėmesį ir į šių die
nų lenkiškąjį klastingumą, kai 
istoriniame filme ’’Kryžiuo
čiai" išjuokė lietuvius pasau
lio akyse - apvilko neišdirbtų 
žvėrių kailiais ir pavaizdavo 
juos šūkaujančiais laukinių 
žvėrių balsu. Juk yra žinoma 
istorinė tiesa , kad anuo metu 
tekstilė buvo geriau išvystyta 
Lietuvoje, negu Lenkijoj. Pa
galinus visai akivaizdi lenkiš
koji klasta, kai 1966 m. savo 
krikščionybės tūkstantmečio 
proga suklaidino Vatikaną, ku
ris išleido pašto ženklą, vaiz
duojantį Vilnių Lenkijos dali
mi. Tuo metu buvo vilniečių 
užsimojimas raginti laisvojo 
pasaulio lietuvius, kad rašytų 
protesto pareiškimus Vatika
nui, bet Vliko taryba pasiprie
šino vilnietiškai akcijai, tvir
tindama,kad Vatikanas apgai
lestaująs nesusipratimą ir ža
dąs lietuviams kompensuoti 
kita proga. Bet, kaip atrodo, tie 

pažadai ir pasiliko tik paža
dais.

Tik čia trumpai suminėtų 
faktų akivaizdoje norėčiau 
manyti, kad lietuviui pblitikui 
nepridera santykiauti su len
kais, nes kol kas jie yra lai
komi mūsų priešais.Ir dar su 
tokiais lenkais,kurie net vie
šai skelbia savo pretenzijas į 
svetimas žemes ir sudarinėja 
planus vėl grobti mūsų Vilnių 
ir ukrainiečių Lvovą.

Čia, žinoma, nenoriu pri
mesti Vliko pirmininkui blogą 
valią.Tai greičiausia tik poli
tinis neapdairumas.Šį reikalą 
paryškinu tik todėl, kad mūsų 
politikos vairuotojai ateityje 
santykių su lenkais reikalu 
pirmiausia išlygintų nuomo
nių skirtumus savųjų tarpe.

SANTYKIAVIMO SU UKRAI
NIEČIAIS REIKALINGUMAS

Turint galvoje Europos že
myne Lietuvos etnografinę pa
dėtį irplanuojant su artimiau
siais kaimynais ateities san
tykius , mums yra būtina pir
moje eilėje turėti stiprų už
nugarį. O tas stiprus užnuga
ris ir yra gerų istorinių san
tykių kaimynai ukrainiečiai. 
Todėl ir išvystikime visus 
galimus būdus ateičiai, kad 
savo žemių integralumui ap
saugoti turėtumėm neabejoti
ną kovos draugą, nes kol kas 
dar tebegalioja ir jėgos prin- 
c ipas.

Čia turiu omenyje ne kepu
rinę pažintį, kaip kad iki šiol 
yra, bet pirmon galvon pasi
keisti su Ukrainos egziline 
vyriausybe draugiškumo noto
mis ir tarptautiniais ryšinin
kais , kurie informuotų ir de
rintų abiejų veiksnių išsilais
vinimo žygius iš dabartinio 
komunistinio jungo. Šią mintį 
jaukėliau 1967 m. seime ir net 
raštišką pareiškimą buvau į- 
teikęs, bet, kaip atrodo, nebuvo 
atkreiptas reikiamas dėme
sys. Gi šiandien siūlau nepa
likti šiame reikale spragos, 
bet padaryti tvirtą reikiamą 
sprendimą.

Kai kieno išgalvotą gandą , 
kad ukrainiečiai yra ne vals
tybinė tauta ir tik todėl ben
dradarbiauti mums su jais yra 
nepakeliui, skait a u. žalingu ir 
mūsų ateities politikos klai
dinimu.

ETNOGRAFINIŲ SIENŲ 
STUDIJOS REIKALAS

1964 m. seime buvo iškeltas 
klausimas tęsti anksčiau pra
dėtą Lietuvos etnograf in tų 
sienų studijos darbą. 1965 m. 
Vliko valdyba buvo sudariusi 
iš vilniečių komisiją rytinių 
sienų Lietuvos etnografiniai 
medžiagai rinkti ir 1966 m. 
prie Vliko valdybos buvo su
organizuotas Lietuvos Tyrimo 
Institutas.

Vilniečių komisija surinktą 
medžiagą su savorekomenda- 

cija perdavė Lietuvos Tyrimo 
Institutui. Lietuvos Tyrimo 
Institutas nustatė etnografines 
ribas ir toms riboms paremti 
nutarė išleisti mokslinę stu
diją. Bet, kaip atrodo, studijos 
darbas ir vėl eina užmirštin . 
Tai ir yra pati didžioji klaida.

Juk mes visi tikime į Lie
tuvos laisvę ir taip pat tikime, 
kad Lietuvos laisvės rytojus 
yra surištas su kitais didžiai
siais pasaulio įvykiais, bet tur 
būt nieks nepramatome kada 
tie dįdieji įvykiai sprogs. Kad 
tas didysis sprogimas neuž
kluptų mus vėl nepasiruošu
sius , kaip kad užklupo 1918 
metais, pirmoje darbų eilėje 
darykime viską ką galime iš
eivijos sąlygose padaryti Lie
tuvai gero ir pozityvaus - su
telkime visas mokslo pajėgas 
ir įrodykime sau ir pasauliui 
Lietuvos nuosavybės ribas. 
Mes šiandien jau didžiuojamės 
išeivijos moksliniu darbu- 
Lietuvių Enciklopedijos išlei
dimu, O kai padarysime sava
jai tautai antrą didijį darbą - 
išleisime Lietuvos etnografi
nių sienų studiją, su lengva 
širdimi kartu su kitomis pa
vergtomis tautomis kovosime 
už Lietuvos laisvę.

Ačiū už kantrybę ir prašau 
atkreipti dėmesį į šias mano 
pastabas.

Kazys Veikutis
1969 m. gruodžio 6 d.
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*******
Po A. R. (inkūno) išpuolių 

prieš Kanados Lietuvių Fondą 
"Tėviškės Žiburiuose" (žiūr. to 
laikraščio vedamąjį "Savieji 
klausimai", 1969. X.16), teko pa
rašyti straipsnį,pavadintą "Ka
nados Lietuvių Fondas geram 
kely", kuris buvo atspaustas 
"Nepr.Lietuvoj" vedamuoju (ž . 
"NL", 1969. X. 29).

Tame straipsny, nurodant 
faktus, buvo sugriauti visi A . 
Rinkūno teigimai ir noras kenk
ti arba ir visiškai sugriauti taip 
gražiai veikiantį Kanados Lie
tuvių Fondą, kurio nūdienis ka
pitalas (pagal vėliausiuosius 
duomenis) jau yra $ 57. 322. Va
dinasi, jau daugiau pusės numa
tytos sutelkti (100.000 dol.) su
mos.

Atsiliepdamas į mano veda
mąjį A .Rinkūnas neturėjo ir ne
turi jokių kitų motyvų, tik pasa
kymą, jog aš "nežinąs ką ra
šąs". Be to, dar vis neatleisda
mas Liet. Fondo vadovybei, ko
dėl pastaroji nepakluso Liet. B- 
nės Krašto v-bos norui, kad 
Fondas būtų v-bos žinioj (mat, 
tada A. Rinkūnas buvo v-bos p- 
ku),o įsiregistravo valdžios įs
taigose bei gavo čarterį kaip 
atskiras padalinys, tad A.Rin
kūnas ir dabar dar tebekovoja 
su Fondu.

Deja, iš tos kovos ir keršta- 
vimo-teišeina tik labai didelis 
"fiasco" ir apsijuokinimas pa
ties savęs.

Neseniai įvyko Kanados Lie
tuvių Fondo atstovų suvažiavi
mas. Ir tenai A.Rinkūnas nenu
rimo su savo priekabėmis. Ne- 

• gana to, "Tėviškės Žiburiai", 
šiaip jau labai rimtas laikraš
tis,buvo pastatytas vėl į nema
lonią padėtį. Tas savaitraštis 
buvo informuotas apie suvažia
vimo eigą taip jau sujauktai ir 
iškraipytai, kad kitam numery 
turėjo atspausti šitokio turinio 
atitaisymą: "TŽ" 1969 nu 51-52 
nr.Kanados Lietuvių Fondo su
važiavimo aprašyme atitaisyti - 
ni šie netikslumai. Suvažiavimą 
atidarė tarybos pirm. V. Balsys 
(ne L.Balsys). Torontas išpildė

vajaus plano ne 48%, bet 66% (iš 
numatytų $ 35. 000 luta $ 23 . 
000).Vajaus p. aną virš 100% iš
pildė Sault Ste. Marie, Sudburio 
ir Otavos apylinkės" (žiūr. "TŽ" 
nr. 1-1970).

Matome,iki kur nueinama dėl 
tuščių ambicijų. Tas žmogus , 
nors jau nebebūdamas KLB Kr . 
v-bos p-ku, dar ir šiandien te
bedega pykčiu ir kerštavimo 
nuotaikomis ant tų asmenų 
esančių Liet. Fondo vadovybėj) , 
kurie anuomet nepakluso jo dik
tatui ir neįjungė Liet. Fondo v- 
bos priklausomybėn.

Gi iš tikrųjų-Kanados Lietu - 
vių Fondas kaip buvo, taip ir te
bėra B-nės tąrnyboj. Jis gautus 
už Fondo kapitalą nuošimčius 
paskirsto tik B-nės (ne kieno 
kito) institucijoms ir į savo ki
šenes gi-nė vienas Fondo v-bos 
ar tarnybos as menų-nepaima nė 
cento. Jie savo pareigas atlieka 
tik iš pasišventimo, negaudami 
už tai jokio atlyginimo.

Dėl Fondo priklausymo B-nei 
labai teisingai rašė kitas "NL" 
bendradarbis,aprašydamas KL 
B tarybos narių suvažiavimą. 
Jis šitaip teigė: "Kanados Liet. 
Fondas priklauso Liet. B-nei ir 
yra po jos dispozicija,bet nebū
tinai po jos valdžia"...

Šias eilutes rašantysis stoja 
ginti Liet. Fondą jau antruoju 
straipsniu. Jeigu reikės-jis ir 
toliau Fondą gins,kaip vokiečiai 
pas akytų "bis zur Entscheidung" 
nes Fondo idėja-graži ir verta 
mūsų kovos bei paramos-Fondo 
kapitalas-atsistatysimai Lietu
vai, o jo procentai - kultūrinei 
mūsiškės išeivijos veiklai. Gi 
Fondo nariam ir aukotojams - 
duodami pakvitavimai, kurie (jų 
sumos) gali būti atskaitytos nuo 
income tax (mokesčių).

Kanados Liet.Fondas ligi šiol 
jau paskirstė per $ 7. 000. Pel
nas skirstomas šešt. m-loms , 
vaikų darželiam, jaun. org-jom, 
jų stovyklavietėm, spaudai, 
sportininkams ir kt.

Fondo statuto 1-majam para
grafe pabrėžta, jog: "Kanados

I Lietuvių Fondas yra įsteigtas ir

Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sutaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bo.nka — $6.00. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont.

IR TIKRAI PADĖSITE SAVO ARTIMIESIEMS

UŽSAKYDAMI SIUNTINI PER 

BALTIC STORES LTD 
( Z. JURAS 1

421 HACKNEY ROAD, LONDON, E.2. ENGLAND 
Telephone: 01-739 8734

***********
Si rudeni siūlome 3 dovanu siuntinius sudarytus iš tokiu dalyku, kas labiausiai 
reikalingo ir naudinga Lietuvoje.

RUDENINIS ( 1 ) 1969.i********************

3 jardai vilnones veliūro medžiagos vyriškam arba moteriškam paltui, 3/2 jardo 
puikios kostiumines angliškos vilnones medžiagos vyriškom arba moteriškom 
kostiumui, 2 jardai crimplene medžiagos puikiai suknelei, vyriškas arba mote
riškas aukštos rūšies megztukas, išeiginiai nailono marškiniai arba bliuskutė, 
1 pora vyrišku arba moteriškų kojinių ( vilnoniu arba nailoniniu), 20 geriausios 
rūšies cigarečių. Kaina $ 100. '

RUDENINIS (2) 1969. '
********************

Nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 3h jardo vilnonės 
angli/kos kostiuminės medžiagos, 2h jardo vilnonės moteriškai suknelei me
džiagos, 1 gelėta arba ornamentais vilnonė skarelė, 1 vyriškas orba moteriš
kas megztukas, 1 kaklaraištis arba dėžė šokoladiniu saldainiu, 2 šilkinės 
arba nailonines skarelės. Kaina $ 100.

MAISTO SIUNTINYS 1969.************************

6 sv. geriausių kanadišku miltų, h sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 sv. ryžiu, 
% sv. pipiru, % sv. bapkos lapu, h sv.geriamo šokolado, 1 dėžutė nescafes, 
2 sv. geriausių kiauliniu tauku, 1 dėžė šokoladiniu saldainiu. Kaina $35.00.

• I kiekviena rūbu siuntini galimo dodeti šiuos labai naudingus ir pageidau
jamus dalykus Lietuvoje: Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios rūšies 
vilnonės skareles $5.00, nailonines kojinės $2.00, nailoniniai mars'kiniai 
$9.00.

• Taip pat priimame užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, 
televizijos aparatams, šaldytuvams ir t. t.

e Musu sąskaitos suteikia Jums teisę gauti mokesčių mokėjimo sumažinimo.
• Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garantuotas.

veikia lietuvių kultūriniams bei 
labdaros tikslams remti,skatin
ti ir ugdyti... Toliau: "Fondo 
nuolatinis kapitalas neliečia
mas".

Op.Rinkūnui vis dar tas ne
aišku. Jis jau turė jo ir turi įvai
rių planų Fondo kapitalui išleis
ti (kaip, Jaunimo kongresą su
rengti, m-loms mokymo prie
monių parūpinti, etc.), kad tik 
sugriovus Liet. Fondą...

Todėl čia ir antru kartu 
klaustina: "Quo vadis, p.Rinkū- 
nai?"...

P. S. Čia paduodami Kanados 
Liet. Fondo v-bos ir tarnybos 
sąstatai:

Dabartinė Fondo valdyba: dr. 
A.Pacevičius-pirmininkas.Stp. 
Jakubickas-vicepirm., K. Luko
šius -sekr. ir inž. P. Lelis-ižd . 
bei Fondo vajaus vadovas.

Fondo tarybą sudaro šie as
menys: inž. V.Balsys-pirm. ,P. 
Januška-sekr.ir nariai: inž. L. 
Balsys, J. P. Bastys, J.Bersė- 
nas.Stp.Jakubickas,P.Januška , 
inž. J. Kšivickas, inž. P. Lelis , 
K. Lukošius, inž. A. Meiliūnas , 
dr.A. Pacevičius ir J. R. Sima
navičius.

Fondo Revizijos komis iją su
daro: Z. Girdauskas, J. Gustai
nis ir A.Rudokas.Kanados Liet. 
Fondo teisinis patarėjas-B. M . 
Kelly.

SUDBURY, ONT,
Į LB valdybą išrinkta ir pa

reigomis pasiskirstė: Stasys 
Tolvaišą - pirmininkas , Juo
zas Staškus - vicepirminin
kas, Juozas Kručas - sekre
torius, Izidorius Ragauskas - 
iždininkas ir Petras Sėmežis
- narys kultūriniams reika
lams.

Į kontrolės komisiją išrink
ta: kun. Antanas Sabas, Aldona 
Kručienė ir Antanas Žilėnas.

LB valdyba ruoš šiuos pa
rengimus: Vasario 16 d.pami
nėjimas - š.m. vasario mėn. 
7 d., 130 FroodRd., Ukrai1 
n iečių salėje. Motinos dienos 
minėjimas - š.m.gegužės m, 
1O d., ukrainiečių salėje.Tau
tos šventė - š.m. rugsėjo m. 
IOds, ukrainiečių salėje ir 
Kariuomenės šventės paminė
jimas - š.m. lapkričio mėn. 
21 d., ukrainiečių salėje.

Kanados Lietuvių Fondas 
paskyrė $50. oo "Tumo-Vaiž
ganto" šeštadieninės mokyk
los išlaikymui. "Geležinis Vil
kas" klubo valdyba paskyrė 
$25.oo buvusios Kalėdų eglu
tės dovanoms, todėl šeštadie
ninės mokyklos 5 mokiniams 
užsakyta vaikų laikraštėlis 
"Eglutė". Kalėdų senelį gerai 
atliko Aleksas Kusinskas. Eg- 
glutę ruošė 1969 metų LB val
dyba ir parapijos klebonas.

JUOKINGAS NUTARIMAS
Š.m. sausio mėn. 4 d. LB su

sirinkimas greit ir sklandžiai 
išrinko bendruomenės valdybą, 
bet kituose klausimuose neiš
vengė ir ginču. Buvusi 1969 m. 
kontrolės komisija pasiūlė-lie- 
tuvius, kurie pritaria komunis
tinei ideologijai .neigia lietuviš
kumą ir tautinius bendruome
ninius reikalus,vengia prisidėti
- jiems mirus Lietuvių Ben
druomenės valdyba turėtų ne
pirkti vainikų ir susilaikyti nuo 
kitokių pagarbos veiksmų. Buvo 
balsu reikalaujančių tą patį tai
kinti ir tiems, kurie vengia su
mokėti solidarumo mokestį.

Po labai karštų ginču kontro
lės komisijos pasiūlymas, nors 
ir maža balsų persvara, buvo 
priimtas.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės statute pasakyta:-Kana
doje gyveną lietuviai yra Kana
dos Lietuvių Bendruomenės na
riai.Teisę, būti nariu nustoja, - 
jei kenkia lietuvių tautai, yra 
priešingi Lietuvos nepriklauso
mybei arba pritaria Lietuvos 
okupacijai.Kas pagal KLB sta
tuto paragrafą "2" nėra pilna- 
teisiai nariai.nustato KLB Apy-

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau p ADA M A
KREDTOOKOOPEORATYVEViŲ

MOKA Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

■j ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGICIŪS 
•* pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
;» VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
;t nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
>: draustos iki $5.000.
JjliASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
>1 sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
ji iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
>* rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
!• BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
;• Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

5’/2% už depositus 
6% už šėrus (numatomo) 
7% už 1 m. term. deo.
734% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

ĮVAIRŪS SIUNTIMUI IR DOVANOS Į 

'/J E MUITO 
įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
ladangos, motociklai, dviračiai, skalbiamosios masinos, siu 
ramosios mašhios, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra- 
jijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
o Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdrau.*

__  Lietuvą, Latvi? ą, Estija, U k r a i n a* i r
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu.

DOVANOS:
Turime naujus iliustruotus katalogo^, kuriuose yra smul 

kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra galu
tinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už kuriuos gavėjas gali nu
sipirkti įvairių prekių specialiose dolerinėse krautuvėse.

i įvairius siuntinius iki 19h svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
n Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešimą.
0 Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
0 Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą,
0 Musu ištaiga labai daug natamavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje.

DARBO VALANDOS: 
pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 

iki 7 vaL vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, f)N’T.
Telefonas LE 1 - 3098

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Į

GRAŽUS BUVO PARENGIMAS

Šaunų šokių vakarą su šil
ta vakariene /zuikiais ir stir- 
niena/ir turtinga loterija, su
rengė Toronto medžiotojų ir 
žūklautojų klubas "Tauras" 
sausio mėn.lO d. Prisikėlimo 
salėje.

Salė buvo pilna klubo narių, 
prijaučiančių ir svečių.Vyra
vo linksma ir gyva nuotaika.

la
♦ Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 52-ji sukaktis Toron

te bus minima vasario 15, sek
madienį, Central Tech, erdvio
je salėje. Meninei programai 
apylinkės valdyba pakvietė vi
sus pagrindinius Toronto meno 
vienetus.
• Aleksas Kulikauskas, senosios 
kartos ateivis, gyvenęs Beatrice 
gatvėje, mirė sausio 5 d. Palai
dotas sausio 8 d. nelietuvių ka
pinėse. Paliko liūdinčią žmoną 
ir sūnų.

• Jonas Daujotas, 69 m. am
žiaus, mirė sausio 8 d., palai
dotas sausio 12 d.Velionis kilęs 
nuo Šiaulių. Buvo senosios kar
tos ateivis. Toronte turėjo var
totų baldu krautuvę.

Kristupas Jankus, miręs š. m. 
sausio 8 d. ir palaidotas sausio 
12 d. lietuvių kapinėse. Tai sū
nus Mažosios Lietuvos patriar
cho Martyno Jankaus. Jis nuo 
mažens neteko regėjimo ir nau
dojosi aklųjų reljefiniu raštu bei 
literatūra.

Dr« B. NAUJALIO natūralaus gydy
mo sveikatos klinika ( metus gilinės gy 
dymo mokslą ir praktika at’ikes ivairk 
se ligoninėse) pilnai veikia ir priima 
pacientus nuo 9 vai. ryto ik.- L vai. vox. 
460 Roncesvalles Ave. T o r o n t o, Ont. 
Tel. L E 3-890?.

Be to, kas neisigijote lietuviu k ilbo- 
je Dr. Naujalio išleistos knygos - kaip 
apsisaugoti nuo širdies priepuolio, tai 
prisiuntus 2 dolerius gausite paštu 
knygele *' Pažink savo Širdį ir padėk jai

4

linkės valdyba.Pripažintieji ne- luotas ir griaunantis ligi šiol 
pilnateisiais nariais, apylinkės buvusią labai gražią tautinę 
valdybos nutarimą gali skųsti tradiciją.Ar jis bus vykdomas , 
KLB Garbės Teismui. Garbės ar bus kam taikyti-pažiūrėsim. 
Teismo nutarimas galutinis. 
Sudburio LB narių nutarimas , 
atrodo, nebūtų priešingas KLB 
statutui, bet kada jau pradeda
ma kalbėti apie sankcijas mi
rusiom nariam, kuriem anks
čiau pilnateisio lietuvio vardo 
ir teisiu niekas neatėmė,o mirę 
nei pasiaiškinti, nei skųstis 
Garbės Teismui nebegali-Ben- 
druomenės susirinkimo nutari
mas, atrodytų, truputį juokin
gas.Šis nutarimas, ar tik nebus 
greitų ir neapgalvotų sprendi
mu išdava. Kiekvienas atvejis , 
jei tokių pasitaiko, turėtų būti 
aiškinamas atskirai,atydžiai ir 
nesivadovaujant minios psicho
logija. LB organizacija yra įs
teigta:-(d) ugdyti lietuvių tarpe 
vienybę ir tautinį susipratimą, 
(e) derinti visų Kanados lietu
vių veiklą, (f) siekti, kad visi 
Kanados lietuviai vieningai rū
pintųsi kiekvieno lietuvio kultū
rine ir materialine gerove (KL 
B statutas) ir 1.1., bet ne tarpu
savio ginčams ir skaldymuisi.

Kaip bebūtų,Kanados lietuviai 
kurie lietuvio vardą ir tautinę 
garbę keičia puošdamiesi rau
donomis plunksnomis, parsi
duoda į pasaulinę rinką skanes
nį sriubos šaukštą, arba su
glamžytą žalią popierėlį, turėtų 
visgi pagalvoti apie anksčiau 
daromu nutarimų reikšmę. Mū
sų, gi, kolonijai toks nutarimas 
atrodo yra nereikalingas, pavė- 
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WELLAND, ONT.
L. bendruomenės veikla 

1969 m. gruodžio mėn. 14 d. 
buvo sušauktas K. L. B. We- 
llando apylinkės visuotinas 
narių susirinkimas. Neper- 
daugiausia žmonių atvyko.

Iš senosios valdybos veik
los, kasos bei revizijos komi
sijos pranešimų buvo matyti, 
kad valdyba savo kadencijos 
metu dirbo, kas esamomis są
lygomis buvo įmanoma. Kasos 
stovis žymiai pagerėjęs, nes 
parengimai buvo sumaniai ir 
pelningai pravesti.

Priėjus prie naujos valdy
bos rinkimų, po senosios val
dybos atsistatydinimo, susi
rinkimas galingu rankų ploji
mu prašė buvusią valdybą dar 
palikti vienam terminui. Revi
zijos komisija taip pat liko 
sekančiam terminui, kurią su
daro B. Simonaitis, P.Berse- 
nas ir A .Stankevičius.

Perrinktoji valdyba turėjo z 
pirmąjį posėdį š.m. sausio - 
mėn. 4 d., sekmadienį, Kutkų 
bute. Pareigomis pasiskirstė 
sekančiaiipirmininkas T. Bar- į
nabas Mikalauskas, vice pir- |
m įninkąs Jonas Kutka, sekre
torius Kazys Stankevičius, ka
sininkas Antanas Žinaitis, ■ 
švietimo bei kultūros reika
lams Antanas Čepukas.

Tuo pačiu metu valdyba nu- 
tarė ruošti iškilmingą Vasa
rio 16-tosios minėjimą š.m.

Nukelta j 7 psl.
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LITUANUS ŽURNALAS, MINĖDAMAS 15 METŲ SUKAKTĮ, 
SKELBIA JUBILIEJINĮ VAJŲ — SU YPATINGOM DOVANOM.

J. KRUČAS.

Sault St. Marle,. Ont.
ŠAUNI SUKAKTIS

Mūsų tautiečio Viktoro 
Staškūno įsteigta ir vadovau
jama Winston Constraction 
Co. Ltd. pereitų metų gruo
džio 22 dieną, ištaigingoj jo 
paties statyioj rezidencijoj 
iškilmingai atšventė savo 
darbo dešimtmetį. Sukakties 
minėjime dalyvavo daug žy
mių asmenų , kurių tarpe ir 
burmistro atstovas, Viktoras 
Staškūnas yra tikrai aukščiau
siai prasimušęs iš visų Sault 
Ste Marie lietuvių ir savo su
maniu darbštumu pasiekęs 
tikrai džiuginančių vaisių. 
Ypačiai svetimųjų tarpe jis 
yra labai aukštai vertinamas 
kaip sąžiningas ir sumanus 
kontraktorius. Jis mieste ir 
apylinkėje yra pastatęs labai 
daug mokyklų ir vieną iš mo
derniausių t. y. šv. Jeronimo 
bažnyčią.

Labai džiugu, kad ir mūsų 
tautiečių tarpe atsiranda tokių 
gabių žmonių, kurie ne tuš
čiais žodžiais, bet savo dar
bais kelia lietuvių vardą ir 
garbę kitataučių tarpe Ir klo
ja šimtines taip pat ir lietu
viškiems reikalams. Linkime 
Viktorui sėkmės ir ateityje.

Krsp.

J

Jau penkiolika metų., kai Lituanus, leidžiamas anglų kalba, atlieka IITIIR U ||Q 
laisvųjų lietuvių šauklio pareigas 97 pasaulio Šalyse — tiek valstybių jis į| 11| ft 111 U U 
paštu pasiekia keturis kartus metuose. Penkiolikosmetų sukakties proga, Ad. 
Vaitkevičiui tarpininkaujant, b iena šveicarų firma, mūsų žurnalui pa
dovanojo didesni kiekį „Tobler“ šokolado. Visi UMUi prenumeratoriai, 
užsisakę LITUANUS iki vasario 16 d., gaus paštu „Tobler“ šokolado dėžutę.

★★★★★★★

Čekius rašykite LITUANUS vardu, P. O. Box 9318, Chicago, Hl. 60690.
I ■
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Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuviu

KREDITO KOOPERATYVE "TALKA
21 Main Street East, Room 203, tel. 528 - 0511.

Nemokamas gyvybes ir asm. paskola draudimas 

Nemokamas pilnas Fekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius
U ^tikrintas i nd M i u saugumus 
Kapitalas vir£ $ 1,600,000.00

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas yra rengiamas 
sekmadienį, vasario mėn. 15 d. 
Iškilmingos šv. Mišios bus 
laikomos VAV parapijos baž- 

f nyčioje , o akademija įvyks 
Scot Park gimnazijos /kaip ir 
pereitais metais/ salėje. Me
ninę programą išpildys Mont- 
realio Gintaro ansamblis.Me
ninę programą numatoma pra
dėti kiek ankščiau, kadangi 
montrealiečių laukia ilga ke
lionė į namus.

- o -
--v Į N. Metų sutikimą KLB-nės 

valdyba pardavė 184 bilietus.
• Be hamiltoniečių matėsi ir iš 

toliau, jų tarpe net ir iš Lie
tuvos , atvykusių atostogoms
pas savo gimines. Susirinku
sius pasveikino LB-nės Ha
miltono ap. valdybos pirm.A. 
Juozapavičius.

- o -
Naujos valdybos išrinkimui, 

vietos LB-nės valdyba numa
to sušaukti organizacijų ats- I 
tovų susirinkimą. i

- o -
Į "T.Ž." metinį spaudos 

balių rengiasi vykti daug ha- į 
milton iečių.

- O -

Hamiltono vyskupas laišku 
pranešė , kad katalikiškoms 
gimnazijoms išlaikyti, VAV 
parapijai uždėta per 1970 m. 
3.500 dol. duoklė.Sausio mėn. 
turi būti įnešti 1800 dol. ir 
liepos mėn. likusi suma.

K.B.

KANADOJ LIETUVIU
KREPŠINIO

TURNYRĄ S

* Šiais metais Kanados Apy
gardos krepšinio turnyrą sutiko 
ruošti mūsų jaunas, bet labai 
energingas sporto klubas "Tau
ras” Londone. Turnyras vyks 
sausio mėn. 24 -25 dienomis . 
Kadangi šiais metais gavėnia 
gana ankstokai prasideda, tai 
nėra ko laukti ir su turnyrais 
Kiek mažesnėse vietovėse tuo 
pačiu įsisiūbavimu visa ben
druomenė ir svečiai iš apylin
kių sueina pabuvoti bei prie 
malonios nuotaikos panagrinėti 
turnyro rezultatus.

Turnyras bus vykdomas šio
se klasėse: vyrų,moterų, jaunių

* A ir mergaičių A. Apygarda 
prašo klubus registruotis šiais 
metais kiek anksčiau, kad tur
nyre būtų visi klubai ir koman
dos užregistruotos šiaurės 
Amerikos sporto sąjungoj. Taip 
pat primenama klubu žiniai, kad 
šiais metais visi sportininkai 
turėtų savo gimimo metų įrody
mus-gimimo metrikus ar jų fo-

jį: tostatines nuotraukas. Tuo no
rima išvengti pereitų metų są
jungos žaidynėse įvykusių ne
malonumų.

Prašoma klubų vadovautis ir 
sekti rengėjų pranešimais bei 
informacijomis. Komandų re
gistracijas bei turnyro mokes
čius prašoma siųsti betarpiai 

I.1 rengėjams. Sąjungos registra
cijas siųsti Apygardos vadovui: 
28 The Palisades, Toronto 3 , 
On t.

Laukiama visų klubų dalyva
vimo bei tvarkingo registravi
mosi,© rengėjams ir dalyvaims 
linkime sėkmės, geros nuotai
kos ir gražių rezultatų.

K.LUKOŠIUS,Kanados Sporto 
Apygardos Vadovas.

MOKAME UŽ;

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—S v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 9.30—8 v.p.p. 
5ešt. 9—1 v.p.p.

Depozitus 5%
Sėru s 5 5%
Uz vienų metu indėlius 

SKOLINAME:
8%

Asmenines paskolas i£ 10%

Nekiln. turto paskolas iŠ 9%

Liepos ir rugpiučio menesiais sestadieniais uždaryta.

Hamiltono dideles plieno Dofasco įmonės tarnautojo Stan Verbicko ir jo šeimos 
rwtrauk a ( spal vuot o ) ideta įmones žurnalo “Illustrated New“ kalėdiniame nume
ryje. Nuotraukoje prie raštuota staltiese padengto kalėdiniu skanėstu stalo tauti
niais rubais pasipuošusios p. Verbickienė ir dukrele Ramono rodo lietuviškus me
duolius - grybus. Aplinkui vaikai Darius, Audra, Richard ir vyras Stan.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

TREČIADIENI PER C B STOTI.

BANGA 1410, 11.00 VALANDA VAKARO
1053 Albanele Čr., 

Duvernay, Mtl. P.O. TEL. 669- 8834. Programos vedėjos L. 5t

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

POINTE CLAIRE , QUE .
(M. RUTKAUSKO)

Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų arbus. 
e Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt. 
e Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40

arba Nr. 20. Atvožiavo noopsiriksitn I

Savininkas Alfonsas Viskantas

SPECIALIOS KAINOS:
« Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• I tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietove.') 

t

SKAMBINKITE, 

iŠ visu vietų L aS ale je'

TEL. 366-8300

— visas 24 valandas.

LaSalle Auto Specialist Itep’d.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q.
(Priešais NL redakciją)

TEL: garažo 366-0500 
namų - 366 • 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASIN AS.

SAV. u. DESROCHERS.

UniuetAal Cleaned & Tjailotd
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVĖNUE 
(al Wellington St.}

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyrlikus paltus, kostiumus Ir kel 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

Valome visokius drabužius, langų užuolal* 
das, lovų užtiesalus, antklodes, kerpėtus, 
sopkas Ir visų kitų namu apyvokų.

1208 CHURCH AVINUS. VlRPUN. P.Q. j , l Ll . 00 m.Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti, šiam darbe Turinti naujai Įrengtų 
mac* trni sklausi a drabužiu ap sauga (storage) 
ir greita,patarnavimų,.

Savfnlnkal: A. Koriys, P. Petrulis, P. KerJulls, A. Graibus.

Windsor

Tol. 768- 6679.

Baltic Woodwork Co
v iraubt : i c'i a i ir n n i • Daromos įvairios durys, langai, vlr-
K. KIAUŠAS Ir J. SIAUCIULIs ... , - j ,_tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio
547 Lofleur Ave., L a Salle (650) P. Q. dirbiniai.

TEL. ’66- 3884

BELLAZZI-LAMY INC
BOIS bE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 61ėme Ave.. LaSalle

TEL. 366-6941

(VAIRI MČDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langu rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris , cementai, 
B. P. i sdirbini ni , cementas ir kt.

Aišku, ęsate girdėją, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Jį vieni gina, kiti peikia, bet visi ji mėgsta skai
tyti. Kodėl?

Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis išyisur (daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duoda ir teisinių patarimu, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumern.a 
tik $5.00.

Jau galima gauti •— I97Q — metų Keleivio Kalendorių. Kaina $ 1.00.

536 Broodway,
So. Boston ,Mnss.

02127 USA.

■■■ ■ * Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuviu laikraštis.
■■ I JĮ Leidžia Varpininku, leidinių fondas.

B Redaktorius Grozvydos Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

MONTREALIO LITUANIS- 
ttnė mokykla gruodžio mėn. 21 
dieną šv.Kazimiero parapijos 
svetainėje surengė tradicinę 
Kalėdų eglutę. Labai gerai bu
vo sugalvota tą šventę atlikti 
prieš Kalėdas, Ir moky-. 
tojai, ir mokiniai, ir tėvai bu
vo laisvi nuo repeticijų ir nuo 
visų darbų surištų su jomis.

Tėvų ir svečių atsilankė pu
sėtinai, bet galėjo būti ir dau
giau. Liūdna, kad mažai kas 
domisi mažų vaikučių pasiro
dymais. O buvo kuo pasigėrė
ti. Programos išpildyme daly
vavo visi mokyklos mokiniai.

Pirmas vaizdelis buvo pava 
dintas "Pirmas sniegas". Čia 
ir deklamavo, ir šoko snaigės 
ir juokus krėtė su sniego se
niu.

Antras vaizdelis: "Prie Ka
lėdų eglutės". Čia vėl dekla
mavo, choras dainavo,bet įs
pūdingiausi buvo žaislų mar
šai: lėlių, kaladėlių, sviedinių 
ir būgnininkų. Lėlių maršą at
liko parengiamojo skyriaus ir 
mažiausios mokinukės. Kiek
viena vis kitaip buvo papuoš
ta. Lėlių motina, Teresėlė 
Keršytė, puikiai atliko lėlių 
motinos rolę. Visos lėlės iš 
eilės ką nors apie save padek
lamavo, nelyginant save "pris
tatė". Daugumas kalbėjo gra
žia lietuviška tarsena. Kala
dėlių originalūs kostiumai ir 
jųmarštravimas buvo gražus, 
įvairiaspalviai sviedinukai ir 
su jais judesiai įvairino pro
gramą.© jau būgnininkai savo

drausmingu marširavimu vi
sus žavėjo. Jie ir Kalėdų Se
nelį - ąkt. V.Sabalį su dova
nomis pasitiko ir į sceną at
vedė. Kalėdų Senelis visus 
gražiai pasveikino apie pa
vergtos Lietuvos vaikučius 
papasakojo ir apdalino dova
nomis. bžiaugsmo vaikučiams 
tikrai buvo.

Dainas, šokius ir maršus 
palydėjo pianinu p, J.Žukaus
kienė ir p.E.Verbylienė.Pro
gramą paruošė ponios moky
tojos: Baltuonienė, Blauzdžiū- 
nienė, Malcienė ir Navikėnie- 
nė.Programai pasibaigus Tė
vų komitetas visus vaikučius, 
tėvus ir svečius pavaišino. 
Nenoriai skirstėsi tėvai ir

dalinti vaikučių šventės įspū
džiais. Vishnia.

Atkelta iš 6 psl.
VELLANDAS...

vasario 15 d., sekmadienį, slo
vakų parapijos salėje, 77 Gol
den Blvd. Kadangi vasario 15 
d. jau yra gavėnia , todėl ji 
rengiama be šokių.

Programoje numatyta: 11:30 
vai. HolySpirit bažnyčioje pa
maldos už Lietuvą. Tuojau po 
pamaldų tos pačios bažnyčios 
salėje akademinis minėjimas 
-paskaita, kurią sutiko laikyti 
advokatas J. Valaitis, po to 
minlnė dalis ir vaišės.

Maloniai kviečiam-- visi 
tautiečiai dalyvauti.

vaikučiai , nes- norėjosi vi- Valdybos vardu
siems dar pabendrauti, pasl- K.Stankevičius

LILY HOSIERY MFG CO. 
NYLON HOSIERY, LINGERIE ft MENS’ UNDERWEAR 

*** ***

e Nai tonini s trikotažas, moteriška ir vyriška apatinė apranga. 
e Savininkai iš Kauno ir laisvai kalba lietuviškai.

*** *** '°eo HUTCHISON ST
J. WISGARDISKY -WISE! MONTREAL, QUE

W. LAPENAT
General Construction Reg'd.

89 Orchard Street LaSalle, Que.
*** *** ***

įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. Tol. 366- 6237.__ 

j^BtifčHEOgrocery" 
LAURINAITIS JUOZAS

TEL: 524 - 0209
1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q

HIGHLAND AUTO BODY b
Lafleur Avė. L A S A L L E Tel. Buss. 366 -7281 

Savininkai: y, Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

Lletuvlu-ni nuolaida.

• Atllokaml mechaniniai darbai

• Uorei taisymai Ir dažymas
e Dunlop padangos Ir baterijos

7038. BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUEBEC 

TĖL. 366-7610

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorlus

• DART
• CORONET
• CHARGER
• DODGE
• CHRYSLER
• CAMION 

DODGE

LAURENT DAIGNEAULT
Prilldent

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai 

e Galinių priemonių pardavimas ir įrengime;

e Apkalnavima s nemokama sc

LASALLE 366-0330
- PORTRETAI - VEDYBOS • KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

d.B.C
SIUNTINIŲ 
AG E N TŪR A

TEL. 525- 8771.

'ony 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

T. Laurinaitis

3891 St.Lawrence Blvd.

Montreal 18, P. Q,

Tel. VI4-9098

DĖMESIO !
ABC siuntinių agentūra praneša lietuviams klijentams, kad, nežiūrint bendro muitu pakėlimo, 
yra tokių erekių už kurios muitas sumažintos.
Vilnonei medžiagai kostiumams, pavyzdžiui, muitas lieka tos pats: $1.20 uz jarda.
Visai eilei prekių muitas pakeltos tik labai nežymiai.
AFC taip pat sumažino kaina pusiau (50%) dideliam kiekiui geros angliškos medfiagos.
ABC priima automobilių užsakymus ir išrašo piniginius pažymėjimus ( Money Certificates),uz 
kuriuos jūsų giminės gali pirkti Lietuvoje įvairiausių preLiiį dolerinėse krautuvėse. A.B.C

7 psl.................NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ••• Nr. 3 (1182),1970 m. sausio mėn. 21 d.



uiGAVENlO

DUK VYTAUTO KLUBO 

salėje

T^rINCA

LAUKI^'^rAI, '
„X* **< /

Nuoširdžiai kviečiami visi atsilankyti, nes J' 
atsilankymas nelieka be žymes: Sustiprinote loikrnX 
įio išleidime — pradžiuginate jo leidėjus- Atsiln L 
mo veiksmu paremiate lietuvybės išlaikys- tsilanky- 
laikote pažintis ir j sigyjate naujos; Pasiliekat P°' 
fotografijose — gėritės praeityj likusiais savo* 
veidais... ,
Dešinėje nuotraukos is seniai buvusio spaudos baliaus

. I $
i s

ii B s?

L. K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA 

vSaUS1° men‘ 24 d. 7 vai. vakaro, 

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS SALEJE 

■ RENGIA tradicini šauliu

VAKARĄ BALIU 
VA IDINIM APROGRAMOJE:u------------------------ &

MENINE DALIS — VAIDINIMAS

"PRAAMŽIŲ VAINIKAS
Montažas iŠ Lietuvo

Gera šilta vakaru 
turtingas bufetas ir loterija.

Įėjimas $3.00, jaunimui $1.50.

99

s istorijos, atliks Kuopos scenos mėgėju grupė. 
B.

ene, orkestro muzika, šokiai,

Vaidinimas prasidės punktualiai 7:30 vai

"PRAAMŽIŲ VAINIKO" 
BELAUKIANT

Montreal!© L.K. Mindaugo 
šaulių kuopos scenos mėgėjų 
grupė, intensyviai ruošiasi 
"Praamžių Vainiko" pastaty
mui , kuris įvyks sausio mėn. 
24 d. Aušros Vartų Parapijos 
salėje , lygiagrečiai vyksta ir 
visi kiti su vaidinimu ir ruo
šiamų vakarų paruošiamieji 
darbai, dekoracijų, apšvieti
mo, rūbų ir kt. t

Nežiūrint užėjusių žiemos 
šalčių ir sniego pūgų, kas 
sekmadienį 5 vai.p.p. Aušros 
Vartų salėje , vyksta regulia
rios repeticijos. Visų aktorių 
entuziasmąs didelis, kiekvie
nas stengiasi savo roles kuo- 
geriausiai atlikti, nors kai ku
rių, jos yra gana ilgokos. Nau
jai įsijungtus iej i į grupės 
veiklą, nenori nusileisti "se
niesiems". Trumpas laikas 
verčia visus įdėti visas pas
tangas, kad vaidinimas nusta
tytu laiku įvyktų.

Kiekvienas didesnis darbas 
yra reikalingas ir šalutinės 
paramos , kiekvienas papra
šytas , tai su malonumu pade
da, ne tik bendrą talką, bet ir 
piniginėmis aukomis, tai yra 
didelė moralinė parama tiems

Kurie dirba, atsižadėdami sa
vo poilsio valandų, norėdami 
savo darbų vaisiais pasidalin
ti su visais kitais.

Kalbėti apie "Praamžių 
Vainiko" turinį, kaip jisai at
rodo ir kaip jisai pasiseks 
perteikti žiūrovams rampos 
šviesoje , šiandieną tai būtų 
per drąsu jo nemačius, tegu 
tai telieka kritikams , kurie 
savo žodį pasakys jį pamatę . 
O "Praamžių Vainikas" yra 
pravartu pamatyti visiems.

A.M.
SOLISTE G. ČAPKAUSKIENĖ

TELEVIZIJOJE
Sausio men. 20 d. 4 vai. po pie

tų, Chanel 9 (Gable TV ) sol. Gina 
Čapkauskienė d-inavo operų ištrau 
kas.

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJA

♦ Užperėitame sekmadieny
je klebonijos patalpose buvo 
sušauktas parapijos k-to na
rių posėdis. Čia klebonas su
pažindino visus su pereitų 
metų finansiniais parapijos 
reikalais. Po keletos iškeltų 
klausimų iš k-to narių tarpo 
ir duotų klebono atsakymų- 
apyskaita buvo patvirtinta.
® Šių metų parapijos k-tą 
sudaro šie asmenys: Alf.Ruz- 
gaitis , J.Staniulis, V.Mar
kauskas, K.Rašytinis, A.Ru
dzevičius ir K.Ambrasas- 
pirmininkas.
® Parap. k-to nariai nustatė 
salės nuomavimo kainas : iki 
1OO asmenų - $70, virš dOO 
asmenų iki 300 - $125, virš

DR.A.S. POP!ĖRAITIS
ji. A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S. (c).
, CHIRURGINĖ PRAKTIKA K R E i P T i s Tel. 93 1 - 3275

SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St, loseph Blvd. E. 
(kampus St. Andr6) 

tel. 522-7236.

I

300 asmenų - $150. Parapi
jos organizacijoms - $50 ir 
$25 už salės išvalymą. Pusry
čiams, kurię įvyksta po laido
tuvių - $1O.
» Š. m.kovo mėn. 7 d.,para
pijos k-tas ruošia metinę pa
rapijos - Kazim i erinių vaka
rienę, Bus gan įdomi progra
ma.
• Sekmadienyje pamokslo 
metu, klebonas pristatė para
pijiečiams šių metų parapijos 
k-to naujuosius narius. Po to 
supažindino su pereitų metų 
parapijos finansine padėtimi.
• Sausio mėn. 31 d. šv.Elz
bietos d-ja ruošia vakarienę 
parapijos salėje.

Kovo mėn. 7 d.-Kazimieri- 
nių vakarienė, balandžio mėn.
4 - Margučių vakarienė, ba
landžio mėn. 25 d. - parapijos 
choro koncertas.
• Po metų poilsio, p.p.Stasė 
ir Juozas Laimikiai, sugrįžo 
atgal į parapijos choristų ei
les.

Suvalkietis

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA
Praėjusį sekmadienį , sausio 

11d. įvykęs parapijiečiu susi
rinkimas nagrinėjo veiklos klau 
simus ir išrinko du naujus komi
teto narius: J. Ladygą ir P.Vaup 
š^. Kadencija baigė pirmininką 
vęs V. Givis ir A. K ličius.

DLK VYTAUTO KLUBO 
šių metu valdybą sudaro šie klu - 
biečiai: pirmininkas J. Skinkis, 
vicepirm. J. Adakauskas, sekr.
J. Skučas, serų sekr. J. Lisevi- 
čius, kasininkas J. Pileckis ir 
atsk. sekr. P. Klezas. Direkto
riai: K. Gudžiūnas, M. Gudas,D. 
Gurklys, K. Martinėnas ir A. Nor- 
keliūnas. PaŠalpinės draugijos 
sekr. L. Gudas.

• M. šuplevičienė mire Royal Vic 
toria ligoninėje, kurioje jai buvo 
daryta širdies operacija.

S K I - T R I P

IŠVAŽIUOJAME

Vasario ( February ) 1-mo dieną į

MONT GABRIEL 
********************

Autobusas išvyksta iš Aušros Vartą 
ir Sv. Kazimiero parapijų vietovių.

Kelionės kaina $3.00 ir bilietus 
įsigyti iš anksto

Informaciją teikia
A. Rudzevičius -727-2120

AR NEVERTĖTŲ ATKREIPTI 
DĖMESĮ LIETUVIAMS, kuriems 

reikalinga mašinas keisti ar nau
jas įsigyti, Leonas Gureckas ei
na Sale Manager pareigas Kea
ting Ford, 4475 Bannantyne St., 
Verdun, Montreal,

IS EINAMŲJŲ SĄSKAITŲ

ČEKIAI VELTUI

"Litas“, ne tik nieko neskaito už 
Tamstų išrašytus čekius iš einamų
jų sąskaitų, bet dar už jas moka 5% 
palūkanų ir apmokėtus čekius 
mėnesi grąžina paštu.

MOKĖKITE VISAS SAVO

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street ’V.
Room 600

Tel: 866-8235, namu 488 - 8528.

DR. A. 0. J A U G E L I E N E 
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namu 737 - 968 I.

Dr. V. GIRIUNIENE
Dantų gydytoja

5330 L' Assumption Blvd. ' 
Tel. 255 - 3535.

J.P. Miller. b.a., b.c.l
Suite 205

168 Notre Dame St. E. 
Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

X BERNOTAS, B.A., b.c.l.
Sun Life Building

Suite 200 1
Tel. 866-1359

KAILIU SIUVĖJAS

6396-Bannantyne Verdun, Montreal

Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

(Storage)'
Tel. 767-6183.

8 psl.

SĄSKAITAS
€

LITO“ ČEKIAIS.

DĖMESIO!
*******************

Norintieji užsisakyti Henriko 
Nagio naująja poezijos knygą - 
“ Broliai balti aitvarai" prašomi 
pinigus ar čekius siųsti auto - 
riaus ( H. Nagio) vardu.
Kaina $5.00.

e> Maskoliūnas Jonas jau seniau 
sergantis, vėl turėjo operaciją ir 
sveiksta Royal Victoria ligoninė
je-

e Susirgę;. J. Ąžuolaitis, P. Za
biela irjul. Urbanavičius.

« Išvykoi Florida Kazys Leknic- 
kas ir Diana Gražienė, o iš ten 

sugrįžo Jonas ir Bronė Lukoše
vičiai.

ADAMON1S INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - *____________ _. - -
3907 A Rosemont Blvd.

TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355 
S-tos "Lite" nr. 752D

GERAS PIRKINYS 
Parduodamos pigia kaina Pool

room - bilijardas, pusė arba visas. 
Sąlygos tikrai labai geros!

Skambinti 729-1761.

® Netolimoj ateityj tuokiasi Ni
jolė Kazlauskaitė su Fernand 
Levesque.

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ I I Su .else dirbt. Quebec', i, Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaite, tel. 722 - 3 9 86.

ADRESAS: 1465 De Save Street

MONTREAIIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:

EINAMĄSIAS S-tas 5,0% 
ŠERUS t numatyta) 6.0% 
TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5% 
TERM.IND. 1 metams 7.25% 
TERM.IND. 2 “ 7.75%
TERM.IND. 3 “ 8.00%

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 iėrų sumos.

Montreal 205, Que.

TEL. 766- 5827.

DUODA PAS KOLAS:

ASMENINES iš 
Čekiu kredito iš 
NEKILN. TURTO iŠ 
Įskaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.

jau Įduotos paskolos i k i 
term ino lieka senomis palūkanom i s’ 
( pradedant 6.5 % ).

9.%
9.%
9%

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis • 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarais--pirmadieniais, 
t reč i ao ■ rn i ai s ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugsėjo :5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 727 3120
fi695 — 35th Avenue, Montreal, 409, _

i Albertas N O R K E L I U N A S, b.a. c.s.c., t.B. 727-3120 
Į | 1 NAMU:
1 Arvydas R U D Z E V I C I U S . a.i.b. ' 271-5758

KOMERCINIO, P RIV AT AUS TURTO, AUTOMOBILIU, ATSAKOMYBĖS, GYVYBĖS DRAUDIMĄ

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

TĖL. 769-8831

4475 BANNANTYNE AVE 
VERDUN, QUE.

USED CARS 
1 year guarantee 

Kreipkitės į 

LEO GURECKAS 
Sales Manager’s A 
Keating Ford lietuvis 

769-8831.

Tel: namų 366-2548

Nr. 3 (1182 >,1970 m. sausio men. 21 d
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