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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

QUEBECO LIBERALAI PO 
KONVENCIJOS

Nors prieš provincijos li
beralų konvenciją visi trys 
kandidatai į tos partijos va
dus gana triukšmingai skelbė 
savas programas ir nesigai
lėjo nei pinigų,nei pilnų pasi
tikėjimo pareiškimų, Robert 
Bourassa - kaip buvo spau
dos ir visų politinių ekspertų 
pranašauta - laimėjo per pir
muosius balsavimus ir labai 
užtikrintai. Iš 1586 , turinčių 
balsavimo teisę, konvencijos 
delegatų net 843 atidavė savo 
balsą už jauniausią kandidatą 
Bourassą. Paul Wagner,buvęs 
Quebeco provincijos teisingu
mo ministeris Jean Lesage 
liberalų vyriausybėje , tesu
rinko 455 balsus, o Pierre La- 
poi’te vos 288. Bourassą taip 
lengvai laimėjo Quebeco libe
ralų partijos vado pareigas 
dėl to, kad jis visą savo dėme
sį buvo nukreipęs į finansinius 
provincijos sunkumus ir kon
krečiai delegatams pažadėjo, 
jei taptų premjeru, visom jė
gom bandyti pakelti smunkan
čią provincijos ekonominę 
būklę. Neabejotinai, taip pat, 
Bourassa turėjo stipriausią 
finansinį užnugarį ir kaip tik
tai dėl to jo du varžovai teigė, 
kad jis sėdįs anglų biznierių 
kišenėje. Pralaimėjimą sun
kiausiai pergyveno Claude 
Wagner. Iki šios dienos dar 
neaišku ar jis liks liberalų 
partijoj, ar iš jos pasitrauks. 
Wagner kaltina tiesioginiai 
buvusį liberalų partijos vadą 
Lesage dėl savo pralaimėji
mo. Turimomis žiniomis jis 
iš Bourassą reikalauja, kad 
Lesage įtaka būtų sumažinta 
iki minimumo, tada ir jis - 
Wagner - sutiktų įeiti į Bou
rassa eventualų ministerių 
kabinetą.Žinoma, jei liberalai 
laimėtų Šį rudenį numatomus 
provincijos rinkimus. Pažy
mėtina, kad Lesage pasitrau
kė iš liberalų partijos vado 
pareigų kaip tiktai dėl nepa
prasto Wagner šalininkų spau
dimo. Akis už akį, dantis už

Robert Bourassa su žmona

nas reformas; Parti Quebe
cois - Rene Levesęue vado
vaujama separatistų partija - 
ir Parti Creditiste.

Ne tiktai šios provincijos, 
bet ir visos Kanados /ir, be 
abejo, JAV-ių/ gyventojai ne
kantriai laukia tų rudeninių 
rinkimų, po kurių paaiškės ar 
išsipildys tas pusiau prancū
ziškai, pusiau angliškai žargo- 
niškas eilinio prancūzo kve- 
bekiečio troškimas : U n b o n 
boss et une job steady.

LIŪDNAS BIAFROS 
PRALAIMĖJIMO EPILOGAS

Praeitame numeryje jau 
paminėjome pagrindinius fak
tus apie Biafros kapituliaciją. 
Tokiu būdu virš dviejų metų 
Ibo genties vesta kova už ats
kirą ir laisvą Biafros respub
liką pasibaigė skaudžiu pra
laimėjimu. Kaip daugelis nuo
gąstavo, Nigerijos kariai, už
ėmę Biafros teritoriją , žudo, 
plėšia ir prievartauja mote
ris. Nors oficialiai tokie išsi
šokimai paneigiami arba su- 
mlnkinami , visas būrys re
porterių /tarp kitko, stipriai 

varžomas ir varinėjamas bei 
koliojamas/ visus tuos liūdnus 
faktus patvirtina. Ypatingai 
garsiai rėkauja Maskva , gin
dama Nigeriją, nes labiausiai 
sovietų ginklais Biafra ir bu
vo parklupdyta. Kaip žinia,Ni
gerija buvo tapusi savo rū
šies Korėja, nes Nigeriją rė
mė Sovietų Sąjunga ir Anglija 
/nes ji savo kolonijai Nigeri
jai kaip tiktai suteikė neprik
lausomybę/ , o Biafrai ginklus 
teikė, pirmoj eilėj, Prancūzi
ja ir viena kita Vakarų šalis. 
Vienu metu Biafros kariuo
menei vadovavo buvęs vokie
čių Wehrmachto karininkas. 
Biafra liūdnai pagarsėjo la
biausiai savo badu mirštan
čiais vaikais. Visa eilė kraštų 
organizavo maisto ir vaistų 
siuntas,kad nors parodyti pa
sauliui savo humanišką širdį. 
Dabar ne vienas hipokritas 
lengviau atsiduso - Biafros 
problema išspręsta. Bet ži
nančių jų padėtį teigimu, mili
jonai biafriečių yra pasmerk
ti greitai arba lėtai mirčiai. 
Tokiu būdu kitos Nigerijos 
gentys atsilygins savo gabiau
siai Ibo genčiai už visa, ką ši 
yra padariusi. Nes,galų gale, 
ir tas karas kilo labiausiai iš 
pavydo ir - sunku patikėti - 
rasinės neapykantos {

IZRAELIO KOVA SU 
ARABAIS

NUOLAT KARŠTĖJA
Nors Viduriniuose Rytuose 

vykstančios beveik kasdieni
nės kovos tebevadinamos švel
niu incidentų vardu, ten vyksta 
tikras , atkaklus ir negailes
tingas karas , kuris , ko gero, 
dar gali vieną dieną išsivys
tyti į trečiąjį pasaulinį karą . 
Paskutinieji susirėmimai yra 
tokios apimties, kad nei viena, 
nei antra pusė lengvai negalės 
vienas kitam atleisti. Paskuti
nėm žiniom, kurias patvirtino 
ir paties Izraelio spauda, žy
dai visom jėgom stengiasi su
kompromituoti Nasserį ir pri
verst jį, vienu ar kitu būdu , 
atsistatydinti. Kol kas tos pas
tangos buvo gana nesėkmin
gos , o Egipto slapti pasitari
mai su Lybija ir pastarajai 
Prancūzijos pažadėta šimtinė 
lėktuvų tikrai kelia nerimo 
visam pasaulyje. Pasaulio opi
nijos ir nuotaikos nepataisė

Biafros karo pabėgėliai

Vaikai pardavinėja virtas žiurkes ir 
driežus.______________ s. muk—»>cti

Dar vieno, badu mirusio, vaiko lavona 
neša į nugalėtosios Biafros kapines.

ir žydų slaptai išplukdyti 
greitlaiviai iš Prancūzijos, 
nes arogancija nėra pati tin
kamiausia atmosfera taikai 
pasaulyje. Juo greičiau vieni 
ir kiti tai supras , juo mažiau 
bus rizikos, kad ateities pa
saulis tebus tvarkomas 
kumščiu.

KOVA PRIEŠ ORO 
UŽKRĖTIMĄ

Paskutiniais metais pradė
ta rimtai susirūpinti vis dau
giau užteršiamu mėsų kvė
puojamu oru. Vienas didžiau
sių kaltininkų buvo automobi
lių išmetamos dujos. JAV-ių 
vyriausybei rimtai įspėjus 
Detroitą ką nors daryti, dabar 
didžiųjų automobilių kompani
jos iš Detroito praneša, kad 
jau esąs išrastas ir pagamin
tas prietaisas, kuris sumaž ins 
automobilių išmetamųjų dujų 
kenksmingumą net 92 procen
tais. Panaši kova pradedama 
ir prieš vandens užteršimą. 
Kaip žinia, visi penki didieji 
ežerai /Superior, Erie, Onta
rio, Huron ir Michigan/ yra 
taip baisiai užteršti, kad juo
se stimpa žuvys ir visoje ei
lėje pakrančių yra uždrausta 
maudytis.

Grupė aktyvistij ima spaus
ti ir Kanados vyriausybę, kad 
kova prieš oro ir vandens 
teršimą būtų pradėta šiame 
krašte jau dabar, nelaukiant 
kol pasieks panašių proporci- 
cijų kaip kaimyninėj Ameri
koj.

VIETNAMO FRONTE NIEKO 
NAUJO

Šie metai Šiaurės Vietname 
yra 4668-ieji ir vadinami šuns 
vardu. Ką tie šuns metai atneš 
Pietų ir Šiaurės Vietnamui, be 
abejo, priklausys nuo raudo
nųjų bosų nuosprendžio Hano
juje. Beviltiškai įklimpę pa
liaubų pasitarimai Paryžiuje 
ir kietasprandiška komunisti
nės delegacijos laikysena nie
ko gero nežada. Nieko gero 
nežada taip pat nuolat ir at
kakliai tebetelkiama komu
nistinė kariuomenė Pietų Viet
namo teritorijoje. Ir nors 
fronte dar teberamu - karo 
galo nesimato. Pažymėtina, 
kad įvairūs kairieji elemen
tai, ilgai triukšmavę pačioje 
Amerikoje, dabar savo veiklą 
ima plėsti tarp fronto karių 
Vietnamofronte.Suaktyvėjo ir 
Kanadoje įsikūrusių dezertyrų 
veikla.Šie dezertyrai bandomi 
įvairiais būdais pristatyti sa
votiškais herojais arba tie
siog kankiniais, kuriuos rei
kėtų remti ir užjausti.

"RAUDONASIS DANIELIUS" 
GASTROLIUOJA KANADOJE

Liūdnos atminties Daniel 
Cohn-Bendit , vidnas iš įky
riausių bei įžūliausių 1968 
metų Paryžiaus studentų riau
šių agitatorių, atvyko Montre- 
alin ir čia bus, kaip spauda 
rašo , neribotą laiką. Šis. 25 
metų neaiškaus plauko "vo
kietis" , pravardžiuojamas 
"Danny the Red" netiktai dėl 
savo ryžų plaukų bet neabejo
tinai lygiai raudonų įsitikini
mų /jis aršus marksistas/, 
tuojau pradėjo pasitarimus su 
įvairiais separatistais ir te
roristais, pav.buvusiu McGill 
dėstytoju - kitu marksistu - 
Stanley Gray ir panašiais. Jam 
jau suorganizuoti pasikalbėji
mai per televiziją, paskaitos 
studentams ir kiti tolygūs ap
sireiškimai. Skaudu ir liūdna, 
kad tokie piktšašiai įsileidžia
mi į šį kraštą, o ir labai nuo
laidus žodis prieš panašios 
spalvos išvėsėlius sunkiai 
randa vietą laikraštyje, radi
jo ir televizijos programose. 
Ar, iš tiesų,laisvė, kuri sutei
kia laisvę /ir kirvį Į/ nukirętt 
tau pačiam galvą , nėra jau 
perdidelė laisvė?

Cohn - Bendįt

MĖNULYJE GYVYBĖS 
ŽENKLŲ NĖRA

Mėnulines keliones prižiūrį 
veiksniai nutarė , kad ateityje 
iš mėnulio grįžusiems astro
nautams karantino neberei
kės. Mokslininkai ilgai ir nuo
dugniai ištyrę mėnulines uo
lienas jose jokių gyvybės žy
mių nerado.Todėl ir jokio ap- 
sikrėtimo pavojaus negali bū
ti.

dantį neabejotinai galioja po
litinės kovos arenoje labiau 
negu kur kitur.

Įdomu, kad Wagnerį dabar 
bando prisivilioti Kreditistų 
partijos vadas Caouette, nes 
ši partija rimtai svarsto gali
mybę dalyvauti su savo kandi
datais rudenį įvyksiančiuose 
provincijos rinkimuose. Tokiu 
būdu politiškai kunkuliuojan
čiame Quebeco politiniame 
katile atsirastų net keturios 
politinės partijos: UnionoNa- 
tlonale - Duplessis įkurtoji 
konservatyvi ir pusiau nacio
nalistinė partija; Liberalų - 
kuri griežtai pasisako už fe
deralizmą ir kaikurtas būti-
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VYTAUTO KLUBAS IR MES

********** *****************************************************************************************
KANADOS LIETUVIU MOKYTOJU SUVAŽlAVMAS

Kiekvienas montrealietis ar 
svečias , kada bekeliautų St. 
Catherine g-ve rytinės mies
to dalies link, iš tolo pastebė
tų didelę iškabą "Lithuanian 
Club" /Vytauto Didžiojo Klu
bas ir sienoje įmūrinta akme
ninė vyt is/. Ta i seniausios lie
tuvių organizacijos būstinė 
Montrealyje. Seniausios netik 
Montrealyje, bet ir visoje Ka
nadoje. Istorija plati, sena ir 
įdomi.Deja,tebelaukia rašan
čiojo plunksnos.

1965-taisiais metais seno
sios patalpos tapo nugriautos, 
o jų vietoje išdygo virš 300. 
OOO dol. vertės modernus 
pastatas, su salėmis ir visais 
patogumais , kas būtina tiek 
biznio , tiek kultūrinių paren
gimų reikalams.

Nors ir nelengvos pirmo
sios statybos sąlygos slėgė 
klubo šeimininkus, bet užsis
pyrusiai ir neatlalūžiai dir
bant , sujungiant vyresnės ir 
jaunesnės kartos finansinę 
talką,buvo atsiekta taiką dau
gelis netikėjo ar nenorėjo ti
kėti. Neginčijamas faktas,kad 
šią finansų talką didesniąją 
dalimi įsijungė vyresniosios, 
daugiau pasiturinčios kartos 
tautiečiai. Šių naujųjų patalpų 
viršutinė didžioji salė talpi
nanti per 600 svečių mont- 
realiečtams Išsprendė dides
nių patalpų trūkumo klausimą.

Netatp seniai prisimename 
atvejus,kada organizacijų po
sėdžiuose prieš didesnio pa
rengimo reikalą, patalpų klau
simo išsprendimas sudaryda
vo nemažą rūpestį. Šiandien 
klubo patalpos užbaigtos Ir 
visiems atviros. Didelė dalis 
tautiečių su malonumu jomis 
naudojasi. Vasario 16-tosios 
minėjimai, spaudos baliai, ju
biliejinės sukaktuvės ir kt. 
Būtų nesuprantama, jei čia 
tokios patalpos neegzistuotų.

Deja, ne paslaptis,kad savo 
tarpe turime tautiečių, kurie 
iš krūtinės gilumos atsidusę 
pasako: Į Vytauto Didžiojo 
klubo patalpas aš neinu. Pa

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai m ms)

Šiuose laiškuose išreiškiamos i 

redakcijos pažiūras ar nuomonę 
narni. Anoniminiai pasisakvmai

Gerbiamas Redaktoriau'.
Lietuviškos radijo valandos 

"Tėvynės Garsai" /Hartford, 
Connecticut/ vedėjas Algi
mantas Dragunevtčtus gruo
džio 28 dienos programoje iš
tisai perskaitė /Henriko Na- 
gio pasirašytą/ jūsų vedamą
jį "Būkime Savanaudžiais". 
Praeityje dėl Jūsų vedamųjų 
yra tekę viešai /Laisvoji Lie
tuva, 1969.8.7/kritiškai pasi
sakyti, tad jaučiu reikalą vie
šai pasisakyti ir dėl šio, ku-

klaustas kodėl, atsako: Ten 
veikia alkoholinių gėrimų bu
fetas , kurie mūsų jaunimui ge
riau nerodyti. Arba vėl, ten 
patalpos netinkančios paren
gimams, nėra geros akustikos, 
ten grindys perslidžios šo
kiams ir 1.1, ir 1.1.

Kada visą eilę kritikos iš
klausai tenka susimąstyti.Su
simąstyti tenka nė dėlto, kad 
klubo patalpos būtų be kriti
kos, bet dėl žmogaus, kuris 
susirūpinęs mūsų jaunimo iš
saugojimu, o kitose mažesnė
se salėse, net nuo scenos pa
sistiepęs ragina visus /ir jau
nimą/ eiti prie bufetų, juos 
tuštinti ir remti gyvybiniai 
reikalingą tų salių fondą.

Be abejo,, Montrealyje turi
me geresnių ir gražesnių'sa- 
llų, bet jų pastatymas skai
čiuojamas milijoninėmis su
momis. Jų gavimas nelengvas, 
o gavus, mūsų ir taip nedide
lės pajamos patenka nebe į 
mūsų tautiečių rankas.

Iš seno Vytauto Didžiojo 
klubo patalpos montrealie- 
čiams mielos ir priimtinos. 
Nuo patalpų pastatymo,Vasa
rio 16-tosios minėjimai,Spau
dos baliai čia sutraukta mi
nias žmonių. Viename posė
dyje kalbant su latvių Ir estų 
atstovais girdėjome išsireiš
kimą: Kad mes turėtume to
kias patalpas kaip jūs lietu
viai. ..

Ir šiais metais Nepriklau
somos Lietuvos spaudos ba
lius rengiamas Didžiojoje 
Klubo salėje. Tikime, kad di
džioji dauguma montreallečlų 
ir iš toliau svečių čia susi
tiksime, pasimatysime, o iš
eidami išsinešime gražiau
sius įspūdžius.

Jūsų atsilankymas ir akty
vus dalyvavimas baliuje už
tikrins lietuviškam spausdin
tam žodžiui gražesnę ateitį ir 
ves į darnesnį lietuvybės iš
silaikymo darbą išeivijoje.

L.Girinis
N. L. Leidimo B-vės P-kas

nintys nebūtinai atstovauja 
. Laiškai gali būti trumpi- 
nebus spausdinami. Red.

rtam pilnai pritariu, prie ku
rio tegalėčiau pridėti tik vie
ną žodį: Amen'. Kad šis Nagto 
straipsnis vertas visuomenės 
dėmesio liudija ir tat, kad 
"Tėvynės Garsai", kurie pa
prastai šiaip sau kokių nieko 
nesakančių postringavimų ne
perduoda, jį panaudojo.

Mane skatina prabilti ir tai, 
kad atsirado tokių radijo klau
sytojų, kurie, nenugtrdę pra
džios, sakėsi manęgirdį mano 
parašytą straipsnį skaitant.

Tat yra ne tik komplimentas 
man , bet ir įsidėmėtinas įs
pėjimas Henrikui Nagiui: jis 
galt pasirodyti besąs konser
vatyviu ir būti apšauktas ne
madingu "kovotojo", "laisvin
tojo" arba net nepagarbiu 
"patriotinio ekstremisto" var
du. Tuo atveju jo bičiuliai 
"Metmenyse" ir "Akiračiuo- 
sfe" staiga gali nutarti, jog, 
kiek nuodugniau pasvarsčius, 
H. Nagys, gal, tikrumoje ir nė
ra labai geras poetas, jog, 
priedu, reikia dar gal pagal
voti , ar jis tinka būti vadina
mas intelektualu... Viena yra 
tikra: dėl šitokių straipsnių 
žmonėms mažiausiai būna ati
mami "jaunosios kartos ats
tovo" kredencialai. Mano ne
prašytas patarimas H. Nagiui, 
/jeigujis nori išlikti "jaunuo
liu"/ būtų - pasimokyti amži
nos jaunystės paslapties iš 
Bertrand Russell ir Herbert 
Marcuse, kaip tai, atrodo, sėk
mingai padarė mūsiškis Ras
tenis su Trumpa bei keletas 
kitų.

Mano manymu Henrikas 
Nagys jau nuo pastarojo Jau
nimo Kongreso turėjo būti į- 
rašytas į sąrašus tų,kurie tu
rėtų būti įtariami nuklydimu 
nuo tiesaus liberalinio kelio 
bei turį polinkių į nejaunuo- 
lišką galvoseną. Jau tada, įsis
kaitęs į visas Jaunimo Kon
greso pasakytas "pagrindines" 
kalbas, priėjau išvados, kad 
Henrikas Nagys iš visų išdrį
sęs iškelti lietuviškojo tautiš
kumo ir patriotizmo vertę, 
bus,bene tik, skaudžiai nuvy
lęs ano Kongreso programos 
planuotojus. Tad šis pastara
sis jo straipsnis gali būti tik 
paskutinis lašas perpildęs 
mūsiškių liberalų pakantos 
taurę.

Gal geriausias pavyzdys to, 
kas nutinka liberalizmo "ere
tikams", yra Walt Rostov, bu
vusio MIT profesoriaus ir 
vieno iš amerikietiško libera
lizmo švyturių, likimas. Kai 
j is, būdamas Prezidento John
son© patarėju ir Baltųjų Rūmų 
ryšininku su Amerikos inte
lektualais, atsisakė pasmerkti 
Prezidentą apšaukiant jį žmo
gžudžiu Ir agresorium bei 
viešai nepareikalavo Vtet 
Congo pergalės ir Amerikos 
pasidavimo Vietname , .jis n e 
tik nebuvo priimtas atgal į MI 
T , bet nebėra net prtpažįsta- 
maę "intelektualu". Ta pati 
nuotaika, atrodo, atsispindėjo 
ir mūsišklame Mokslo ir Kū
rybos Simpoziume: "Obuolys 
nuo obels netoli tenurieda..."

Nors ir bijausi, jog šitoks 
mano laiškas , jeigu būtų ats
pausdintas Jūsų laikraštyje, 
gali prisidėti prie Henriko 
Nagto ištrėmimo iš liberali
nių dausų, laikydamasis nuos- 
tato-"Atiduok kiekvienam kas 
jam priklauso" - prašau pro
gos man pareikšti savo 
džiaugsmą dėl šio puikaus 
straipsnio, ir noriu išreikšti 
viltį, jog tokių vedamųjų šiais, 
1970 metais, ne tik Jūsų laik
raštyje , bet ir visoje mūsų 
spaudoje pasirodys dažniau ir 
dažniau. Šu pagarba,

Vilius Bražėnas 
Watertown, Conn,
Red. pastaba: Jokiai sąrašinei parti
jai nepriklausau. Rašau tai, ką ma ■ 
nau ir tai, kuo pats tikiu. Jokiu apro- 
batų nei iš nehberalų, nei iš liberalų 
nesu pageidavęs ir nesu reikalingas'. 
Laisvo žodžio sąvoka man atrodo la
bai paprasta: teisė kalbėti be cenzo- 
r^1'' Henrikas Nagys

Didžiai Gerbiamas Pone 
Redaktoriau,

Prašau patalpinti"Neprlk- 
ląusomoje Lietuvoje" sekantį 
patikslinimą: Šių metų sausio 
7 ir 14 dienos^Nepriklausomos 
Lietuvos numeriuose atspaus
dintas Vaclovo Alksninio pra
nešimas nebuvo nei darytas, 
nei skaitytas VLlKo seime 
1969 m. gruodžio 6-7 d., kaip 
to pranešimo paraštėje tei
giama. Su gilta pagarba, 

. S.Dzikas, VLIKti sekretorius
New York, 1970.1.18
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TORONTE
^**********************
Š.m. sausio mėn. 3d. To

ronto Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje įvyko labai dar
bingas Kanados lietuvių mo
kytojų suvažiavimas. Dalyvių 
būta arti 6O-ties bei keliolika 
mūsų lietuviškos veiklos 
aukštųjų pareigūnų ir atstovų, 
kaip Lietuvos Generalinis 
Konsulas Kanadai dr.J. Zmui- 
dzinas, Pasaulio kietuvių ben
druomenės pirmininkas p. St. 
Barzdukas, PLB Švietimo Ta
rybos pirmininkas p.A.Rin- 
kūnas, Kanados lietuvių ben
druomenės pirmininkas dr. 
Čepas ir kt.

Pernykščius - 1969 m. lie
tuviškoji išeivija buvo pava
dinusi lietuviškus švietimo ir 
šeimos metais. Tie metai 
praėjo ir, lietuviško švietimo 
bei šeimos problemas ban
dant spręsti visu rimtumu, pa
sirodė, kad tai yra vienos iš 
pagrindinių mūsų gyvenamojo 
metų problemų ir jų gvildeni
mas bei ieškojimas naujų ke
lių turėtų būti tęsiamas ir 
1970 metais bei ateityje. Šio 
tęstinumo ženkle praėjo ir vi
sas šis mokytojų suvažiavi
mas.

Pirmąją aktualią paskaitą 
skaitė jaunoji mokytoja J.Če- 
ponkutė , šiuo metu dirbanti 
Kanados valdžios mokykloje 
ir efektingai besireiškianti 
mūsų švietimo bei lietuviško
je veikloje. Ji patiekė visą ei
lę patarimų, kaip galima ska
tinti mūsų mokyklų mokinių 
tarpe gyvąją-lietuvišką kalbą. 
Gyvosios kalbos vystymui 
daug padeda klasėse su moki
niais dienos įvykių aptarimas, 
mokinių suskirstymas grupė
mis pagal pajėgumą ar net 
pagal draugus. Būtinai reikia 
plėsti mokinių žodyną. Moki
niai turėtų vesti iš turėtos pa
inokos naujų ar išmoktų žo
džių žodynėlį. Mažesnių gru
pių mokinių skaitymą pageri
na taip vadinamas skaitymas 
"iš dėžutės pro langelį". Šią 
priemonę nesunku pasidaryti: 
įrašytą tekstą susukti ant me
dinės ašelės ir, ją sukant pro 
dėžutėj iškirptą langelį, duoti 
mokiniams skaityti, žinoma, 
garsiai. Labai svarbu išmoky
ti mokinius visko dėmesingai 
klausyti bei suprasti. Tatai 
palengvina duotų darbų atliki
mą.

Įdomi paskaita sukėlė ne
maža diskusijų, perkurtas 
tarp kitko panorėta Išsiaiš
kinti , kodėl daugelyje mūsų 
mokyklų nevykdomas, arba la
bai lėtai prie to einama, taip 
vadinamas Be skyrlnls-grupi
nis mokymas. Preligentė nu
rodė , kad dirbant grupėmis 
reikia mokytojui daug daugiau 
pasiruošti, o to laiko turime 
neperdaug. Mokyt. Vaičiūnas 
pastebėjo, kadbeskyrinės sis
temos kaip ir priešas galėtų 
būti ir pats mokytojas, nes jis 
gi vistiek nori likti pamokos 
centru, o tatai juk mažina mo
kintų iniciatyvą. Didelis bes- 
kyrinio mokymo propaguoto
jas Ant. Rinkūnas pripažino', 
kad tur būt daugelis mokytojų 
mano , jog , pradėjus grupinį 
mokymą, klasėje gali pairti 
disciplina ir tvarka galėtų iš
virsti net į chaosą.Visiems 
nuogąstauto jams pradžioje pa
tartina grupėmis leisti dirbti 
t ik drausmingiems Ir geriems 
mokiniams.Be to,bendrai be
skyrinės is tema turėtų gal di
desnį pasisekimą, jei Ir tėvai 
šiuo klausimu būtų atitinka
mai "perauklėti". __________

A.A. mielai J. JAUGELIENEI mirus, jos sūnų Stasį; 
dukras Ona Šablauskiene, Juze Strikaitienų ir ju visų šeimas 
netekus mylimos motinos, uošvės ir močiutės giliai užjaučia
me ir šio didžio skausmo valandoje liūdime kartu su jumis.

Kibirkščių ir Vilgalių šeimos.

Suvažiavimo prezidiumas: (H kekės) K. Pąrakfetyte, p. Uibienė, L. Eimantas ir
J. Andrulis. Nuotrauk a s. Dabkaus.

Jūratė Ceponkutė. Tamašauskas.

Kalbant apie programas, p. 
A. Rinkūnas siūlė mokytojams 
vietoje, savo posėdžiuose, pa
daryti programų peržiūrėjimą 
ir nusistatyti,ko mokyti ar ką 
praleisti. Šiuo metu vadovėlių 
turime net po kelis. Mokyklo
se galima būtų naudoti visus 
turimus vadovėlius ir tataitik 
praturtintų mokymą.

Po pietų pertraukos suva
žiavimas turėjo dabar daug 
kur madoj esantį dalyką-sim- 
poziumą. Bandyta panagrinėti 
tautinio ugdymo metmenis. 
Išklausę iš paties autoriaus 
St.Barzduko, koks turėtų būti 
tas tautinis auklėjimas, kai 
kas iš mokytojų pastebėjo, kad 
nemaža to tautinio ugdymo 
detalių yra mūsų Istorijos, 
geografijos,tėvynės pažinimo, 
visuomenės mokslo ir kt. pro
gramose. Per vykusias įdo
mias diskusijas išryškėjo, 
kad, kaip atskirą dalyką, dau
giau sistematizuotą ir at
kreiptą į visas lietuviško kul
tūrinio ir visuomeninto gyve
nimo apraiškas, tautinį ugdy
mą reiktų įvesti vyresnių sky
rių ar klasių mokiniams ir 
visa tai pavadinti - L lėtu- 
vos keliu. St. Barzdukas 
jau yra paruošęs net šiam 
reikalui atitinkamą vadovėlį. 
Tai gal užpildytų mūsų švie
timo spragas. Juk šiuo metu 
kai kam atrodo, kad švietimu 
Ir ugdymu turėtų rūpintis tik 
šeimos Ir mokytojai. Tuo tar
pu tuo turėtų sielotis Ir efek
tingai veikti visa mūsų išei
vija, nes ir mūsų šeimos daug 
kur jau yra labai paliestos 
svetimų įtakų ir ten jaunoji 
karta iš lietuviškos orbitos 
jau yra beišeinanti ar net iš
ėjusi. Jaukai kas bando plauk
ti į plačius tarptautinius van
denis, nes, girdi,mūsų lietu
viški siekiai ir idealai, ypač 
jaunimui, atrodojper siauri ir 
jų nepatenkina, kitaip galvo- 

KRISTUPUI JANKUI mirus įo seserims ir visiems jų 
tėvo, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus, giminėms 
bei artimiesiems perduodame nuoširdų užuojautos žodį.

NL redakcija, administracija,
B. ir H. Nagiai ir A. ir Pr. Paukštaičiai

Buvusiam ilgamečiai Šaulių Šakių Rinktinės Vadui 
kpt Vaclovui' alksniniui mirus, 

jo žmona Gabriele ir sūnus nuoširdžiai užjaučiame

Pr. Paukštaitis ir Šeima

jahtiems galima priminti, kad 
praeityje nemaža lietuvių, ku
rie išplaukė į plačiuosius van
denynus , ten lietuvybei 
ir nuskendo. Mūsų tautos 
gyvastingumą ir tautinę są
monę ugdė ir skatino tie , ku
rie tenkinosi lietuviškais van
denimis, jie savo vardus tau
toje įamžino ir mes su pasi
didžiavimu ir pagarba juos 
minime ir minėsime. Mums 
labai reikia, kad lietuviška 
ateitimi visi rūpintųsi, linkti- 
na, kad ir tie, kurie išplaukta 
ar jau plaukioja "plačiuose 
vandenyse" galėtų ir panorėtų 
įplaukti į "savuosius vande
nis" ir čia atiduoti savo įna
šą. Tik visų bendros pastan
gos užtikrins lietuvybės eg- 
zistenc iją.

Po trumputės pertraukos 
suvažiavimas buvo tęsiamas 
muzikos studijų salėje. Čia p. 
Pr.Joga padarė išsamų pra
nešimą apie mokytojų studijų 
savaitę.' Šiemet TV mokytojų 
''studijų savaitė būsianti Dai
navoje rugptūčlo mėn. 16-23 
dienomis. PLB Pirmininkas 
St. Barzdukas labai Įdomiai 
kalbėjo apie lietuvių literatū
rinius skaitinius , reikalingu
mą turėti tinkamos chresto
matijos , sudarymą skaitytinų 
mokiniams knygų sąrašų. Li
teratūra turėtų tarnauti lietu
vybei. Literatūroje mokiniai 
turėtų Ieškoti netlek mokslo, 
kiek meno.

Labai įdomūs buvo mokyklų 
vedėjų ir atstovų pranešimai. 
Buvo galima iš to daug ko pa
tirti, palyginti su savo mokyk
los veikla ir... pasimokyti.

Visas suvažiavimas, atro
do, praėjo sklandžiai. Mūsų 
švietimo vadovams tenka nuo
širdžiai padėkoti ir juos pa
girti, kad tokius suvažiavimus 
šaukia. Suvažiavimas baigtas 
Tautos Himnu. _

L. Eimantas.

PAIEŠKOJIMAS
Palaikoma Marija Žadolkoltė • 

P o Iru k a 111 e n o, d. Antano, kuri 
Ii Hamburgo atvyko I Kanada. 
Jos laiko G ra fv id o Patrukai- 
lyte ■ S o 11 4 k i e n o, d. Pijaus.

P rąžomą pranerti: Angelo Č esnulis, 
70 Main St., Paris, Ont. Canada.

mokiniams.Be


Montrealio L.K.Mindaugo Šauliu kuopos moterų skyrius susirinkimo metu.
Nuotrauka A. Kalvaičio.MONTREALIO L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPOS TRUMPOS ŽINIOS

Gruodžio mėn. 31 d. š. J. 
Zavio ir V. Sušinsko namuose 
įvyko dalies kuopos narių ir 
svečių naujų metų sutiktuvės, 
ir kuopos narės-sesės L.Su- 
šinskienės gimtadienio pa- 
gerbtuvės. Dalyvavo gražus 
skaičius dalyvių. Sukaktuvi
ninkei buvo įteikta gražių do
vanų ir palinkėta ilgiausių 
metų. Ta proga Pr. D įkaitis 
paskaitė dalį iš savo satyri
nės kūrybos "Valdžios verti
mas" , kuri visų buvo išklau
syta su dideliu įdomumu.

Besiaučiąs žiemos gripas, 
kiek skaudžiau palietė ir ke
letą kuopos narių. Per naujus 
metus buvo sunkiai susirgęs 
kuopos valdybos pirm. Ig. Pet
rauskas, kuris daktaro prie
žiūroje gydosi namuose. Pr. 
Kizerskis jau anksčiau turė
jęs sunkią operaciją ir gydėsi 
namuose, šiuo metu sveikatos 
būklei pablogėjus vėl grįžo į 
ligoninę. Taip pat sunkiai su
sirgo veiklaus kuopos nario 
J. Jurgučio žmona, gydoma li
goninėje. Pr.Dikaitis taip pat 
buvo priverstas pasitikrinti 
savo sveikatą."Trimito Aidas" 
visiems susirgusiems linki 
kuogreičiau pasveikti ir vėl 
įsitraukti į aktyvią kuopos 
veiklą.

Kuopos "Tauro" krepšinio 
komanda, šiais metais daly
vavo Montrealio miesto stip
rioje "B" klasės "A" sekcijos 
krepšinio pirmenybėse. Nors 
iki šiol "Tauras" iš sužaistų 
4-rių susitikimų, pakolkas 
randasi lentelės baigmėje,ta
čiau, sekcijos geriausių žai

Prof. dr. A. R A M U N 0 - Ottawos universiteto pedagoginio mokslo 

vicedekano nauji veikalai:

<Š> 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 apie šį 
darbo: * Tai galutinis klausimo išryškinimas".
<§> IŠ SUTEMIĮ I AUŠRĄ ....

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

<®> DIALOGVE ENTER ROME ET MOSKOU-----
Ekumeninis žvilgsnis i Rusijos ir Europos santy. 
kius praeityj, dobartyj ir ateityj. įvadq_ parašė 
k ordino! as Koenig. Išleido Ottawos Un- tos.

Veikalai šaunami A. V .par ap. Kioskai e, 
1465 DeSeve St..,Montreal 205, P- Q. '
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LITUANUS ŽURNALAS, MINĖDAMAS 15 METŲ SUKAKTI, 
5KELBIA JUBILIEJINI VAJŲ — tU YPATINGOM DOVANOM.

Jau penkiolika metui, kai Lituanus, leidžiamas anglų kalba, atlieka ■ |T||lll||fl 
laisvųjų lietuvių šauklio pareigas 97 pasaulio šalyse — tiek valstybių jis 111 |j A ll U U 
paštu pasiekia keturis kartus metuose. Penkiolikos metų sukakties proga, V iena 
šveicarų firma, p. Ad. Vaitkevičiui tarpininkaujant, mūsų žurnalui pa
dovanojo didesnį kiekį „Tobler" šokolado. Visi nauji p/enumeratoriai, 
užsisakė LITUANUS iki vasario 16 d., gaus paštu „Tobler" šokolado 
dėžute. *******

Čekius rašykite LITUANUS vardu, P. O. Box 9318, Chfcego. UI. 60690.

Kanados lietuvių Šaulių rinktinės valdyba: (iš kairės) 
V. Badenas, pirm. S. Jokūbaitis, V. Keturakis ir P. 
G ulbinskas.

dėjų dešimtukėje randasi net 
trys "Tauro" žaidėjai, kaip 
geriausi krepšių metikai.

Kuopos metinis, visuotinas 
narių susirinkimas įvyks ko
vo mėn.8 d.Aušros Vartų sa
lėje. Susirinkimo dienotvarkė 
bus pranešta vėliau. Visi kuo
pos nariai privalo atkreipti 
dėmesį ir susirinkime daly
vauti.

Toronto Vlado Putvio šau
lių kuopa , praėjusių metų, 
lapkričio mėn. 29 d. .atšventė 
savo 15 metų gyvavimo sukak
tį , kuri praėjo iškilioje ir 
darnioje nuotaikoje.

Minėjime dalyvavo L. Š. S. T. 
C.V. pirmininkas Vld. Išga
nantis, L.Š.S.T.garbės teis
mo pirm. teisininkas A.Bud- 
reckas. Lietuvos gen.konsulas 
Dr. J. Zmuidzinas su ponia, 
Kanadoje ir dalis JAV esan
čių kuopų pirmininkai, K.L. 
Bendruomenės, skautų,sava
norių - kūrėjų, estų ir latvių 
atstovai. Minėjimą atidarė ir 
jį pravedė kuopos valdybos 

pirm.St. Jokūbaitis.Prie gau
saus vaišių stalo buvo pasa
kytos sveikinimo kalbos. Ta 
proga C .V. pirm. Vld. Išganan
tis, kuopos šauliams įteikė ap
dovanojimo ženklus: kuopos ■ 
garbės šauliui kun. P. Ažuba
liui Š.Ž. ordiną,kuopos gar
bės šaulei E. Jankutei ir kuo
pos garbės šauliui St.Jokū
baičiui Š.Ž. medalius .Tuo pa
čiu, kuopos garbės šauliui inž. 
J. Preikšaičiui įteiktas Lietu
vos skautų s-gos ordinas.

Kuopos šauliams, pirminin
kams buvo įteikti padėkos pa
žymėjimai. Iškilmingas minė
jimas buvo baigtas Tautos 
Himnu. Po to vyko vaišės ir 
šokiai.

Lapkričio 3Q d.kuopa kartu 
su Hamiltono D. L.K. Algirdo 
kuopa dalyvavo K. L. Bendruo
menės suruoštame Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo šven
tės minėjime. Minėjimo pa
grindinę kalbą pasakė svečias 
iš Čikagos teisininkas A.Bud- 
reckas. Minėjimo meninę dalį 
išpildė Prisikėlimo parapijos 
choras vad. kun. Jurkšo.

Kanados Šaulių Rinktinės 
pavedimu 1970 , metinį šaulių 
suvažiavimą pavesta pravesti 
Delhi D. L.K. Gedimino kuo
pai.

DĖMESIO!
*******************

Norintieji užsisakyti Henriko 
Nagio naujgją poezijos knygą- 
“ Broliai balti aitvarai“ prašomi 
pinigus ar čekius siųsti auto - 
riaus ( H. Nagio) vardu.
Kaina S5.00.
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Garsiajame Londono Hyde 
Parke yra daug įdomybių. Ant 
dirbtino prūdo Serpentines 
londoniečiai ir turistai plau
kioja latveliais, suaugę ir vai
kai jame plukdo mažesnius 
laivelius, porelės ieško vienu
mos, nors, atvirai šnekant, jos 
nėra pernelyg' skrupulingos 
vienumos neradusios,karališ
koji kavalerija Hyde parke at
lieka savo rytmetinę mankštą, 
nedidelius žirgų ir jojikų bū
rius mokindama rikiuotės, 
kas, kaip taisyklė, visuomet 
iššaukia nemažą vaikų ir 
žioplių susidomėjimą.

Didžiausią gyvenimišką 
naudą iš Hyde Parko, tur būt, 
turi Londono šunys. Didmies
čio šunų dalia nėra itin pavy
dėtina, judėjimo kupinose gat
vėse ankštų butų įnamiams 
nėra kur išsilakstyti, ir pla
čiai išsidriekęs Hyde Parkas 
iš tikrųjų yra šuniška paguo
da. Jų čia tūkstančiai, įvai
riausių rasių , visokiausio 
ūgio, polinkių ir temperamen
to. Vieni drausmingai įkandin 
seka savo oriai vaikščiojan
čių šeimininkų,kiti, erdvę pa
jutę, laksto skersai ir išilgai 
visą parką. Itin dažnas Hyde 
Parko vaizdas yra, kai despe
ratiškos šeimininkės, matyt, 
susirūpinusios savo numylė
tinių palikuonių bajoryste, 
šaukiasi ir gaudo džiugiai 
-lakstančias kalaites...

Bent vienas Londono šuo, 
kiekvieną dieną Hyde Parke 
atliekantis savo šunišką išsl- 
dūkimą , tesupranta lietuviš
kai.Tai beveik veršio ūgio,bet 
stirnos lieknumo afganas,var
du Zanzibaras. Iš tikrųjų ra- 
siškas šuo.Savo protėvių me- 
džiotojišką instiktą pajutęs, 
jis laksto dideliais grakščiais 
šuoliais per parko žolynus, ir 
tik įsakmus lietuviškas "Eikš 
čia, Zanzibarai'." jį priverčia 
nenortai grįžti pas savo šei
mininkus.

- • -.
Jei pasektume Zanzibarą po 

jo kasdieninės viešnagės Hyde 
Parke, matytume, kad jis savo 
šeimininkus nuseka Knights
bridge link. Knighstbridgas , 
žinoma, yra poniškas rajonas, 
vienu šonu įsirėmęs į tą patį 
Hyde Parką , kitu siekiantis 
madingąjį Chelsea, čia pat ir 
Buckinghamo rūmų užpakalinė 
tvora, o į Prancūzijos pasiun
tinybės pašonėje esančius 
raudonų plytų mūrus Zanziba
ras ir nužingsniuoja. Aristo
kratišku orumu įžengęs į liftą 
ir pasikėlęs į antrąjį aukštą, 
Zanzibaras jau namie.

Butas iš tiesų erdvus, ta
čiau Zanzibaras paprastai iš
sitiesia savo mėgiamiausioje 
vietoje - prieškambaryje, Tai, 
be abejo, strateginė pozicija. 
Iš čia jis gali apžvelgti visus 
svarbiausius ir įdomiausius 
praėjimus. Čia pat virtuvė. 
Prie jo nosies ir salono du
rys, kurin jis dažnai nubėga 
žmogiškosios draugystės pa
siilgęs. Šalimais valgomasis, 
kur jis mėgsta paelgetauti, 
nors griežtos šeimininkų tai
syklės dėl jam sunkiai suvo
kiamų priežasčių ir draudžia 
ėsti kartu su jo žmogiškai
siais draugais. Pagaliau čia 
pat ir svarbiausioji įdomybė: 
buto durys,pro kurias kartais 
ateina nauji žmogėnai ir iš
blaško jo filosofišką nuobodu
lį...

Į vieną aplinkybę Zanziba
ras, tur būt, neatkreipia dė
mesio. Kone visos suminėtų ir 
nesuminėtų kambarių sienos 
yra kupinos sukabinėtų pa
veikslų. ..

- o -
Į paveikslų gausą savo dė

mesį, be abejo, atkreips tūlas 
šito buto lankytojas. Akysna 
krinta ne vien tiktai tapyba, 
grafika, piešiniai,bet ir skulp
tūros darbai, tačiau Kanados 
lietuvis, o ypač montrealietis, 
matyt, iš karto pasijustų na
mie. Tur būt, mažai kur yra 
sukaupta tiek daug R. Bukaus
ko ir V. Remeikos drobių, kaip 
šitame bute, o jei dar pridėsi
me P.Baltuonio drožinius, iš 
t tesu turėsime sutikti, kad pa
čiame Londono centre yra įsi
kūręs savotiškas Montrealio 
lietuvių dailininkų muziejus.

Montreal iečiai skaitytojai 
gal jau suvokė, kad šio buto 
savininkas ir Zanzibar o šei
mininkas yra Alfredas B. Pu- 
sarauskas. Žinoma, ir Zanzi- . 
baras,vienintelis Londono Hy
de Parko lietuviškai supran
tantis šuo, lietuviškam leidi
niui yra šiokia tokia laikraš
tinė naujiena. Ir tokia gausi 
lietuvių dailininkų kolekcija 
Londone yra verta vienos ki
tos eilutės mūsų spaudoje.Ta
čiau šito reportažo tikruoju 
kaltininku vis dėlto yra Alfre
das Pusarauskas. Jis pats yra 
laikraštinė naujiena , nes lie
tuvių tautybės diplomatų šian
dien juk labai nedaug teturi
me.

Tiesa, Alfredas Pusaraus
kas nėra "grynas"diplomatas, 
jei galima taip išsireikšti. 
Diplomatinėn tarnybon jis pa
teko kaip specialistas - inži
nierius ir ekonomistas,tačiau 
jo asmenybė akivaizdžiai turi 
ir tų tipiškai diplomatiškų sa
vybių, be kurių jis vargiai bū
tų galėjęs taip aukštai iškilti 
tarptautinės politikos parei
gose.

- • -
Alfredas B. Pusarauskas 

prieš 37 metus prieš pat Ka
lėdas gimė Kaune. Vaikystėje 
paragavęs dipukiškos duonos 
Vokietijos stovyklose, jis 1949 
m. atvyko Kanadon, kur baigė 
gimnaziją.McGill universitete 
Montrealyje baigė civilinės 
inžinerijos ir ekonomikos 
mokslus , o 1961 m. gavo ir 
aukštesnįjį laipsnį MBA. An
gliškai tas diplomas vadina
mas Management and Busi
ness Administration, ką, pagal 
dabartinę Lietuvos Vartoseną, 
bene galėtume pavadinti eko
nominio valdymo specialybe.

Savo profesinę karjerą A.B. 
Pusarauskas pradėjo priva
čiose firmose kaip ekonomi
nio valdymo patarėjas, tačiau 
į tarptautinę politiką skalau
jančius vandenis jis pateko 
1966 m. , kai pradėjo tarnauti 
Pasauliniame Banke Vašing
tone, JAV, kur dvejus metus 
ėjo ekonomisto pareigas. 1968 
m. Kanados užsienių reikalų 
ministerija jį paskyrė į vadi
namąjį Commonwealth Secre
tariat, atseit, į Britų Bendruo
menės sekretoriatą .kurio nuo
latinė buveinė yra Londone.

Tiek Pasauliniame Banke, 
tiek Britų Behdruomenės sek
retoriate A. B. Pusarausko 
pareigos iš tikrųjų yra tarp
tautinės apimties. Pasaulinio 
Banko nariais yra visos pa
saulio valstybės, išskyrus ko
munistinius kraštus. O kai 
vienai iš mažiau išsivysčiusių 
valstybių prireikdavo Pasau
linio Banko paramos, A.B. 
Pusarauskui ir tekdavo ten 
nuvykti,vietoje ištirti galimy
bes ir pagaliau nuspręsti ko
kiomis sąlygomis paskola 
valstybei galt būti suteikiama,

Britų Bendruomenė teaplma 
buvusius Britų imperijos

Alfredas B. Pusarauskas 

kraštus, tačiau ir Sekretoria
te dirbant, A,B. Pusarausko 
pareigos tam tikra prasme 
yra panašios. Ekonomiškai iš- 

! sivysčiusieji britiškieji kraš- 
i tai, t.y. ,pati Britanija,Kana
da, Australija ir Naujoji Ze
landija, padeda labiau atsili
kusioms Britų Bendruomenės

i valstybėms. Šitoje tarnyboje 
A. B. Pusarauskas kaip tik ir 
darbuojasi. Kai, sakykime, ku
rioje nors Afrikos respubli
koje iškyla techniškų ir eko
nomiškų galvosūkių, A.B.Pu
sarausko užduotis ir yra nu
vykti į vietą, ištirtipadėtį, 'iš
rašyti receptą", o, be to, dar ir 
surasti šaltinius,kurie reika
lą finansuotų.

Tokios pareigos A. B. Pusa
rausko gyvenimą padarė per
nelyg čigonišku. Du metus tar
navo Pasauliniame Banke Va
šingtone, antrus metus gyvena 
Londone ir darbuojasi Britų 
sekretoriate, tačiau kelionių 
gausa jį padaro, palyginti, re
tu svečiu savo paties šeimoje. 
Nekalbant apie tokius kraštus 
kaip Ispanija, j is tarnybos rei
kalais buvojo kone visose Pie
tų Amerikos valstybėse, lan
kėsi ir Singapūre, O Afrikos 
žemyne nėra buvęs vien tiktai

. Zanztbare.
- • -

Kanados diplomatas, laisvai 
vartojus kelias kalbas, vieno
dai gerai besijaučiąs Pary
žiaus bulvaruose, Manhattan© 
dangoraižių paunksmėje, Lon
dono gatvelėse arba ir Tuni- 
zijos bazaruose , A.B.Pusa
rauskas turėjo visas galimy
bes išvirsti į madihgą kosmo
politą, kuriam smulkūs lietu
viški parapijiniai reikalėliai 
tegalėtų sukelti žiovulį.Tačiau 
jis vis dėlto išliko visokerio
pai lietuviškas, kuriam kar
tais gal tėra sunkiai supran
tamas pačių lietuvių suram- 
bėjimas ir nenoras savuosius 
reikalus patiems išvesti į 
platesnes erdves.

Pusarauskų londoniškis bu
tas, be abejo, yra elegantiškas 
ir prabangus, netgi šiuolaikiš
kas, tačiau lankytojas bema
tant pasijus esąs lietuvių bu
te. Nekalbant apie lietuviškai 
tesuprantantį Zanzibarą ir 
lietuvių dailininkų kūrinius ant 
sienų, ir iš knygų spintos di
dele dalimi žvelgia lietuviš
kos knygos, o ir jo plokštelių 
kolekcijoje vargu ar pasiges- 
tume nors vienos Vakaruose 
išleistos plokštelės. Pagaliau 
ir pavaišintas šiuose namuose 
dažniausiai būsi tradiciškai 
lietuviškai: ar tai lietuviškais 
kaldūnats , ar mėsos vtnloti- 
niais, kuriuos, beje, daugelis 
mūsų vis dar mėgsta pravar
džiuoti "zrazais"...

- • -
Lietuviškoji A. B. Pusa

rausko galvosena bene labiau
siai išryškėja pokalbyje. Jau 
Vakaruose suaugęs, subren
dęs , išsimokslinęs ir savo 
srityje įsitvirtinęs , jis, gal 
būt neišvengiamai sav© pažiū
rose daug kuo skiriasi nuo Į- 
s įbėgėjus los senosios lietuvių 
išeivių galvosenos.Tačiau,lie
tuviškuosius reikalus svars
tydamas, jis nekalba tuščiai 
saloniškat, akivaizdu, kad'tai 
klausimai, kurie jam iš tikrų
jų rūpi, kuriuos jis yra per
galvojęs, sakytume, kur tais jis
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JAUNŲJŲ POEZIJOS 
ANTOLOGIJA

Seniai buvo svajota išleisti 
eilėraščius rašančių jaunuolių 
rinkinį. Kviestinųjų sąrašas 
buvo ilgas - sutikti parengi
muose , suvažiavimuose, iš
girsti vakaruose, pažinti sto
vyklose. Kiekvienas vardas 
nešė su savim jauną, vakaro 
šviesoj užburiantį veidą, nuo
širdų žodį, norą ką nors svar
baus ar reikšmingo pasakyti, 
pasidalinti savimi. Jaunųjų 
poezijos rinkiny "Tiltai ir tu
neliai" tetilpo dešimts; jų bu
vo daugiau - stebinčių, jau
čiančių, svarstančių ir ban
dančių lietuviškai išsireikšti.

Įvade V.S. pasisakymu "su
rinkti čia eilėraščiai nebus 
visi to paties lygio..." Taip 
yra. Kai kur nėra poezijos . 
Bet, bendrai, atrodo, kad trys 
ar keturi gal liks toliau grum- 
t is su žodžiu ir juo atskleisti 
savo lobį. Atsiras kitų, čia ne- 
sančių."Tiltai ir tuneliai" no
ri "išvesti nedrąsius pirmuo
sius bandymus" /nors jie, 
daugumoj, labai drąsūs/ kele- 
tos jaunuoliu. Jie,, ir tie kiti, 
puošis , skleisis , bręs, kol 
jiems ir mums paaiškės , ku
rie ateity bus mūsų tremties 
poetai. Gal rinkinio tikslas 
yra mums parodyti, kad jų 
bus.

Knygoj autoriai pristatomi 
asmeniškai - bendrais bruo
žais įvade /svetur gimę, su 
viena išimtimi, ir pan./, 
trumpomis biografinėmis ži
niomis, cituojamais pafeisaky- 
mais. Skaitytojas nuteikiamas 
juos suprasti, jais domėtis... 
ir laukti daugiau.

Apie šią knygą nuo autorių 
atitrauktai kalbėti yra nerei
kalinga arba gal net negerai. 
Pritaikius griežtą mąstą, ran
dama rašybos ir kalbos klaį- 
dų, netikslių žodžių, nesklan
džių išsireiškimų. Poetinėj 
plotmėj, kai kur per daug pa
sakyta, kai kur per mažai. Ir 
kadangi kiekvienas skirtingai 
rašo, kiekvienas turėtų būti 
atskirai nagrinėjamas - o tam 
dar per anksti ir susipažini
mui duotų eilėraščių per ma
žai.

Nekalbant atitrauktai, tad, 
prisimena momentai, praleis
ti su kai kuriais šių jaunuolių 
ir tada pajustas jų pajėgumas 
poeziją kurti. Juk jis jaučia
mas ir šioj knygoj: kai kur 
veržiasi tikras žodis, jaus
mas, įvaizdis.Kai kuriuos ei
lėraščius perskaičius , norisi 
juos atsiminti.

Rinkiniu džiaugiamės taip, 
kaip džiaugiamės jaunųjų li
teratūros vakarais , laikraš
čiais ir žurnalais, kuriuose

teko jų eilėraščius skaityti. 
Įvertiname jų žodžio tiesumą 
ir nuoširdumą; džiaugiamės 
eilėraščiais, kuriuose poezija 
sužiba; džiaugiamės pažadu, 
nes ši knyga, tikrumoj, yra 
pažadas. A'

Jurgis Bradūnas

SENAS KLUONAS SAULĖTĄ 
VIDUDIENĮ

Išdžiūvus lenta įskilo 
lyg plono stiklo klodas, 
nulūžo sutrūnijusi tyla, 
ištirpdama liepsnų sūkuryje.

Algis Barsauskas

DALIS JAUNŲJŲ DAILININKU 
DARBŲ, KURIE BUVO IŠSTATY
TI A.V. PARAPIJOS SALĖJE, MONTREALYJE:

Marika Kvietkauskaitė 
JAUNYSTĖ,

Ar aš buvau tokia jauna,
tais metais?

Sapnai ilgi, pilni degančių spalvų . . . mėlynų,
geltonų.

Mes gėrėm žalią arbatą
iš kristalinių stiklų . ..

ir valgėm šaltus apelsinus
užmerktom akim.

Mirga Pakalniškytė
ATSIMINIMAI

Atsimindama Tavo stiprų petį
Ir kopūstų galvas netoli, aš verkiu.

Viešpaties ramybė tebūnie visuomet su jumis.

Jų veidai be akių.

Saulės spinduliai skverbės 
pro dulkėtą, sausą plyšį, 
nušviesdami surūdijusią vinį

B

Kestutis Vilčinskas.

Vargiai į dienos galą vasara dar nusitęs: 
Ant žolės jau gelstantys lapai, 
Ant lango vabzdžiai
Paskutinius poterius kalba.
Kažkas nematomo baigiasi,
Kažkas iškeliauja paukščio sparnuose. . . 
Bet kažkas vėl gimsta lapo drebuly
Ir man vėl prižada išduoti naują paslaptį.

J. Zavedskaitė,

Galvos jų kilo kaip balionai 
Cigarečių dūmuose.

Savo ši,rdis keliame į Viešpatį.

RUDENS PASLAPTIS

Nijolė Jauniūtė

Laima Švėgždaitė

8.
STEFANIJA RŪKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

TRAUKINIAI
RIEDA

MIRTIN
¥¥¥

Pirmame bolševikmetyje ši apylinkė smarkiai re- 
zistavo. 1941 m. Vasario 16-sios proga miško gaisrų 
stebėjimo bokštuose plevėsavo Lietuvos trispalvės, ku
rios buvo sunkiai pasiekiamos. Iš bokštų Salako mili
cija vėliavas nuėmė tik pavakariais.

Visi tie nusikaltimai ir antibolševikinė veikla buvo 
primetama J. Preibiui ir M. Gimžauskui, jie komunis
tams buvo krislas akyje.

Iš Tolimėnų kaimo autobusas atvyko į Užyinčius. 
Artėjant prie mokyklos rusai iššoko iš autobuso ir 
tuojau apsupo Preibių butą, nes tikėjosi pasipriešinimo 
ar bėgimo. Tačiau nebuvo kam priešintis ir bėgti.

Buvo dar ankstyvas rytas. Neprašyti svečiai Liu
dą Preibienę rado dar tik besikeliančią, o abu sūneliai 
miegojo: Algirdukas aštuonerių metų ir Putinėlis sep- 
tynerių metų. Enkavedistai buvo labai pikti, kad ne
pavyko suimti šeimos galvą. Iš Salako pašto Zarasams 
telefonu buvo pranešta, kad Švedriškės operacija ne
pasisekė.

Greit abu berniukai buvo išvilkti iš lovų. L. Prei- 
bienei duota pusvalandis pasirengti ir susipakuoti rei
kalingesnius daiktus. Baigus kratą ir tardymą, visi 
trys imtiniai buvo sukišti į autobusą. Berniukai labai 
nustebo radę viduje gerai pažįstamą šaulių būrio vadą, 
kurį susitikę visada kariškai pasveikindavo.

Nors visos aukos jau buvo autobuse, bet masko
liai neskubėjo ir lūkuriojo iki pavakarių, nes tikėjosi J. 
Preibj atsirasiant.

Suimant Preibio šeimą, kareiviams talkininkavo 
vietinis lietuvis komunistas Mykolas Baubinas. Jis 
raudonąsias komunizmo bacilas į Lietuvą atsivežė iš 
1917 metų Rusijos revoliucijos. Ten jis buvo vienos 
bolševikų kuopos politruku. Nepriklausomybės laikais 
jis nepagijo ir užėjus rusams buvo paskirtas Švedriš
kės apylinkės vykdomojo komiteto pirmininku. Visą 
Preibių šeimos turtą vykdomojo komiteto vardu M. 
Baubinas konfiskavo.

J. Preibys slapstėsi tamsiojoje Užvinčių girioje. 
Miškuose jis jau turėjo suorganizavęs partizanų būrį. 
Visi jie buvo ginkluoti lengvaisiais ginklais. Jų jėgų 
būtų pakakę likviduoti operatyvinei grupei. Bet pavo
jus nukauti savuosius ir užtraukti terorą visai apy
linkei privertė apsigalvoti ir to plano atsisakyti.

Preibio pirmtakūnas mokytojas J. Garbšys dirbo 
Žeimiuose, Kėdainių apskrityje. Areštuotas jis atsi
sakė vykti iš Lietuvos, ir komjaunuolių buvo mirtinai 
sumuštas ir įmestas žvyrduobėn, nes manyta, kad jau 
negyvas. Tik trečią dieną jis, nesulaukęs iš niekur 
pagalbos, mirė. Jo žmona su naujagimiu buvo suimta 
ir išvežta. Garbšių kūdikis tuojau vagone mirė ir prie 
geležinkelio pylimo buvo užkastas.

Prasidėjus karui ir iškūrus ’’nenugalimajai armi
jai” iš Lietuvos, mokytojo J. Garbšio palaikai buvo 
atvežti į jo gimtinį Vyželių kaimą ir palaidoti Švedriš
kės kapinėse. Taip ir žuvo nekalti Lietuvos žmonės 
nuo komunistinio teroro.
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Mūsų geras bičiulis Alfonsas komunistinės val
džios tuojau buvo atleistas iš tarnybos ir su savo šei
ma gyveno uošvio ūkyje. Laisvės laikais jis tarnavo 
Lietuvos policijoj. Tai jau buvo didelis ’’nusikaltimas” 
darbo liaudžiai ir pagrindas jį persekioti ir net sunai
kinti. Jis, kaip ir daugelis lietuvių, aną neramų pava
sarį saugojosi ir namuose nenakvojo.

Tą klaikųjį birželio 14 d. rytą iš Imbrado bažnyt
kaimio išėjo du ginkluoti mongolai nežinoma kryptimi. 
Juos vedė aršus komjaunuolis siuvėjas Antanas Ba- 
lužis. Dar buvo tik apyaušris, ir visi žmonės kietai 
miegojo. Operatyvinė trejukė tyliai ir atsargiai sėlino 
į vieną gražų vienkiemį. ’’Medžiotojai” pasiekę jiems 
nurodytą ūkį su triukšmu įsiveržė į namus ir visus 
pribudino iš ramaus rytmetinio miego.

Alfonso žmonai liepė skubiai rengtis, pasiimti 
maisto ir reikalingesnius drabužius ir važiuoti į Zara
sus. Penki jos vaikučiai saldžiai miegojo ir sapnavo 
nuostabius nekaltos kūdikystės sapnus. A. Balužis 
vaikus grubiai purtindamas prikėlė ir mieguistus, tri
nančius mažomis rankutėmis užmiegotas akutes, paso
dino lovutėse, nors jų galvutės sviro ir miegutis .neno
rėjo paleisti iš savo švelnučio glėbio.

Namuose buvo daroma smulki krata. Ieškota 
ginklų, antitarybinės literatūros ir tos didelės šeimos 
tėvo. Komodėje atradę Lietuvos trispalvę vėliavą, kaip 
kaltinamąją medžiagą, prijungė prie bylos. Tėvui liepė 
tuojau kinkyti arklį ir vežti savo dukrą su vaikučiais 
į Zarasus.

Tremiamosios motina atsiklaupusi maldavo enka
vedistą ir prašė A. Balužį, kad jai paliktų patį mažąjį, 
dar tik šešių mėnesių, anūkėlį Vytuką. Senelė nebuvo 
išklausyta, bet smarkiai pastumta suklupo prie kreiva- 
akio mongolo kojų. Antrasis anūkėlis, penkerių metukų 
Kęstutis močiutę apsikabinęs gailiai verkdamas šaukė: 
’’Senute, aš nevažiuosiu, nevažiuosiu!” Bet lietuviško 
šuns A. Balužio buvo žiauriai išplėštas iš senutės ran
kų ir įmestas į vežimą.

Taip senas tėvas buvo priverstas išvežti iš namų 
savo raudančią dukterį su penkiais anūkėliais į Zara
sus, kurie iš ten sunkvežimiu buvo nuvežti į Turmanto 
geležinkelio stotį ir užrakinti gyvuliniame vagone. 
Važiuojant į miestą juos lydėjo vienas ginkluotas mon
golas. Dantis sukandęs ir juodas kaip žemė tėvas ir 
senelis išvežė iš namų savo dukrą ir anūkėlius: Birutę 
devynių, Algiuką aštuonerių, Kęstutį penkerių, Gedi- 
minėlį trejų metų ir patį mažiausią Vytuką 6 mėne
sių amžiaus. Ta darni lietuviška šeima buvo išrauta iš 
tėviškės ir ištremta Sibiran. Jų tėvas ir globėjas šį 
kartą nepateko į jam paruoštus spąstus ir iš skausmo 
dejuodamas pasiliko klaidžioti tėviškės šiluose.

Atvežus tą šeimą į Zarasus ir patikrinus tremia
mųjų bylą, paaiškėjo, kad-nėra svarbiausio ’’nusikal
tėlio” — šeimos galvos. Tuojau buvo pasiųsti du mili
cininkai į Alfonso tėvų namus kratos daryti ir ieškoti 
jų pabėgusio sūnaus. Kartu su milicininkais prie kra
tos dalyvavo ir arši komunistė Pelagija Vetlovaitė-Aru- 
lienė. Minima rusė Zarasų mieste aktyviai dalyvavo 
trėmimo operacijoje ir enkavedistus vedžiojo ir nuro
dinėjo tremiamųjų butus. Ta pati komunistė dalyvavo 
išvežiant Jono Juškėno ir kitas lietuvių šeimas. Tai 
buvo iš paties pragaro dugno atkeliavusi furija. Ne 
kareiviai krėtė butus, bet ji pati landžiojo palovėse, 
draskė čiužinius ir peiliu pjaustė pagalves.

P. Arulienė buvo grynakraujė maskauka, Maskvo
je gimusi. Ji Pirmojo Pasaulinio karo metu ištekėjo už 
Prano Arulio, kilusio iš Katkuškių kaimo, Imbrado 
valsčiaus. P. Arulis, grįždamas Lietuvon iš Rusijos, 
parsivežė ir savo žmoną. Arulienė visiems gyrėsi, kad 
buvo Maskvos mažojo teatro artistė.

1924 m. paaiškėjo, kad Pelagija buvo antroji Aru
lio žmona. Pirmoji jo teisėta žmona gyveno Latvijoje. 
P. Aruliui buvo iškelta baudžiamoji byla ir jis, 1925 
m. Panevėžio Apygardos Teismo sprendimu, už dvipa
tystę gavo pusantrų metų kalėjimo. Jo antrosios ve- 
ginklį ir nekaltą lietuvį, pasisodino vežiman ir nusi- 

Lietuvos pilietybė.
Atlikęs bausmę Pranas Arulis gyveno su savo 

antrąja ’’žmona”. Jis turėjo penkiolikos ha ūkį ir iš 
jo pragyveno. Pelagija apie ūkio darbus nieko neiš
manė, net ir karvės pamelžti nemokėjo.

1940 m. rusams okupavus Lietuvą, ir neteisėtos 
Arulienės kailyje atbudo maskoliškas kraujas. Ji rau
donųjų buvo pasitikta su išskėstomis rankomis ir tapo 
žymia komunistų partijos veikėja.

Pelagija žinodama, kad jos darbai nepasiliks ne
atlyginti, prasidėjus karui su vokiečiais, išdūmė atgal 

"į savo ’’matušką” Rusiją.
Tą patį birželio 14 d. rytą iš Imbrado operatyvinės 

grupės štabo išvyko du enkavedistai, lydimi vietinio 
ruso į Maršeniškių vienkiemį, kuriame su savo senute 
motina gyveno ilgametis mano vyro draugas ir mūsų 
šeimos bičiulis Vincas Gučius. Tai buvo ramus lietuvis 
patriotas, kuris savo darbu ir energija aktyviai prisi
dėjo prie Lietuvos valstybės stiprinimo. Jis į jokią 
politiką nesikišo, nes užsiėmęs kasdieniniais darbais ir 
laiko tam neturėjo. Buvo tik šaulys rėmėjas.

Operatyvinė trejukė Vinco nerado namie. Jis to
lokai nuo savo ūkio taisė vieškelį. Vietinis rusas, kuris 
tremiamąjį gerai pažino, tuojau paklausė:

— Kur Vincas?
— Prie štadvilių taiso vieškelį, — gavo atsakymą.
Patenkinti gautomis žiniomis, tuojau išskubėjo 

medžioti pasmerktojo. Jie skubiai važiavo Zarasų link 
ir pasiekę miesto pakraštyje stovinčią Vasiliausko 
kalvę, pasuko Zarasų-Vencavų vieškeliu. Visai prie 
Štadvilių vienkiemio, arti prie Antano ir Elenos Vitkų 
sodybos, tikrai atrado Vincą bevalantį vieškelio grio
vius. Kareiviai, atstatę nuogus durtuvus, apstojo be
ginklį ir nekaltą lietuvį, pasisodino vežiman ir nusi
vežė atgal į Maršeniškes.

Namie Vincas spėjo tik pasiimti ilgus kailinius, 
truputį maisto ir dar vieną kitą po ranka pasitaikiusį 
daiktelį. Paskutinį kartą pabučiavo iš skausmo alpstan
čią motiną, liūdnai apžvelgė savo namus ir išėjo... 
Jau buvo diena, tai kareiviai greit išsivarė imtinį iš 
sodybos ir išvežė į Zarasus. Skubėjo, nes pikti žmonės 
visada bijo dienos šviesos.

Vinco namuose dabar pasiliko tik paliegusi senutė 
jo motina, globojama svetimos mergaitės. Jo brolis ir 
sesuo gyveno Kaune.

Tai keli vaizdai iš 1941 m. birželinių lietuvių trė
mimų Sibiran. Panašūs vaizdai buvo visoje Lietuvoje: 
miestuose ir kaimuose, vienkiemiuose ir miškuose pa
sislėpusiuose nameliuose.

žmonės buvo areštuojami ir tremiami be jokio 
apkaltinimo. Nedavė pasiteisinti, niekam negalėjai pa
siskųsti. Teismai ir advokatai neprieinami ir šališki. 
Paskirtas gynėjas tave daugiau kaltina, negu gina. 
Teismai apkaltintus baudžia ir metus krauna, įsakomi 
aukštesnių institucijų. Taip buvo Sibire, tas pats vyks
ta ir dabar pavergtoje mūsų tėvynėje.

Tie patys areštų metodai, trėmimo tvarka ir prie
monės buvo praktikuojama Latvijoje ir Estijoje, Ir 
mūsų kaimyninių tautų tremtinių šeimos buvo išdras
kytos, ir jų vaikai ir seneliai vagonuose buvo troški
nami, Nutremti Sibiran, kartu su latviais ir estais ne
šėme tą patį vergijos jungą.

Pabėgusi į laisvę, buvusio Sovietų Sąjungos ga
lingojo diktatoriaus dukra Svetlana savo raštuose sklei
džia humaniškas mintis, smerkia vergiją ir apkaltina 
komunistų partiją. Sakosi ir Dievą atradusi. Tai jau 
labai gerai. Gyvenant laisvajame pasaulyje, man knie
ti ją kai ko pasiteirauti ir priminti jai netolimą praeitį.

Ar buvo žinomi Svetlanai žiaurūs nekaltų Pabal
tijo tautų gyventojų masiniai trėmimai j Sibirą? Ar 
ji žinojo, kaip nežmoniškai tas trėmimas buvo vykdo
mas? Ar ji, tada gyvendama pertekliuje ir prabangoje, 
girdėjo tremiamųjų raudas ir skundus? Jei taip, tai 
kodėl jį mūsų neužtarė pas savo visagalį tėvą ir neiš
prašė tremtiniams pasigailėjimo? Tuo laiku ji buvo 
dar jauna mergaitė, nors išauklėta bedieviško komu

nizmo košmare, bet turėjo būti jautri, švelni ir skriau
džiamuosius užtarti.

Pirmojo Pasaulinio karo metu caraitė Tatjana la
bai jautriai globojo karo pabėgėlius, juos rengė, mai
tino ir ne vienam našlaičiui nušluostė ašaras. Vis 
dėlto ir ’’kruvinojo” caro šeimoje atsirado gailestinga 
širdis, kurį visai nekaltai iš jos krūtinės sužvėrėjusių 
bolševikų buvo išplėšta.

Tatjana vargšus benamius atjautė ir globojo. Ko
dėl to nepadarė Svetlana?

O gal apie pavergtųjų tautų naikinimą ir trėmi
mus nieko nežinojo ir jos tėvas Stalinas? PrileidžiU, 
kad jis ramiai sau Kremliuje sėdėdamas papsėjo savo 
pypkutę ir visai nežinojo, kas dedasi jo plačioje impe
rijoje. Reikėtų manyti, kad tai Ivano Serovo išsigal
votas žaidimas. Tačiau aš vis dėlto nenoriu tuo pati
kėti, kad absoliutus krašto valdovas nežinotų, kaip per 
vieną naktį areštuojama septyniasdešimt tūkstančių 
žmonių ir visi jie ištremiami Sibiran sunkiems dar
bams, badui ir lėtai mirčiai. Centrinės valstybės įstai
gos gali nežinoti pavienių ir atskirų atsitikimų, gali 
nežinoti šimto ar tūkstančio žmonių įkalinimo ir sau
gumo valdininkų sauvalės, bet negalima nežinoti ma
sinių žmonių trėmimų, kurie valstybei kaštavo labai 
daug, nors ir beverčių rublių. Vieni serovai ir merku- 
lovai tokios sauvalės negalėjo sugalvoti ir vykdyti be 
valdžios viršūnių pritarimo. Taigi aš drąsiai galiu tvir
tinti, kad visi trėmimai buvo vykdomi su Svetlanos 
tėvo Josifo Stalino palaiminimu.

Ar anų dienų įvykių Svetlana nežinojo?

SUDIE TĖVIŠKĖS KLONIAMS IR ŠILAMS

Dūkšto stotyje mus išlaikė tris dienas. Vidurdienį 
birželio saulė labai prikaitindavo vagonus ir mes du
some. Mūsų prašymai atidaryti vagono duris liko nę- 
išgirsti. Vaikai nuo karščio pradėjo alpti.

Jau birželio 17 d. Maisto mums vis įmeta sargy
biniai. Jis skirtas rabinams. Gaunu ir aš virtinę ries
tainių iš Dūkšto geležinkelio stoties tarnautojo And
riaus švalkaus. Bet alkio nejaučiame ir niekas valgyt, 
nenori. Sielos skausmas nutildo alkį ir visus kūne 
skausmus.

Pradėjo stumdyti mūsų vagonus. Pasidarė dar gū
džiau. Jau veš iš Lietuvos. Vis buvo ramiau, kad ii 
užrakintiems, bet dar savo tėvynėje. Kur? Visi gal
vojam apie kalėjimą.

Paskutiniai vagonų dūžiai, švilpukai, ir važiuo
jam. Vagone mirtina tyla. Visų išsigandusios akys 
žvelgia pro plyšelius į tėviškės laukus. Visi nori dar 
kai ką pamatyti ir pasiimti su savim paskutinį palie
kamos tėvynės vaizdą.

Traukinys didina greitį, žiūrim pro plyšelius. Aš 
sėdžiu labai geroj vietoj, prie spygliuotomis vielomis 
apkalto langelio, ir viską gerai matau. Privažiuojame 
kelią, kuris kerta bėgius. Važiuoja pagyvenęs ūkinin
kas. Sustoja praleisti traukinį ir išlipa iš ratų. Stovi 
ir žiūri, žiūri... Nusiima kepurę. Susigriebia už gal
vos ir pradeda rauti sau plaukus. Tai skausmas visos 
kryžiuojamos mūsų tautos. Ir kas išmatuos jo skaus
mą, skausmą važiuojančių ir skausmą pasilikusių. Gal 
jis pats buvo daug skausmo pergyvenęs, o gal vago
nuose turėjo artimųjų. Mes jį tada supratom, suprato 
jis ir mus. Ir jo šviesus paveikslas sunkiomis valando
mis guodė mus ir stiprino ir po daugelio metų neišdilo 
iš atminties.

Sustojome mažoje stotelėje. Joje manevravo dar
binis traukinys. Pradėjome kalbėtis su darbininkais. 
Staiga pamačiau savo buvusį mokinį L. Kumpiniauską. 
Paklausiau, ką jis traukinyje matė iš pažįstamų. Jis 
man pasakė, kad matęs Vincą Gučių, Juozą Janaudį, 
Jurgį Kvedarą, mokytoją Alfonsą Pranckūną ir mano 
vyrą. Rado, suėmė. Dar guodžiuosi, bet iis mus gerai 
pažįsta ir suklysti negalėjo. Visa nutirpau. Krūtinę 
spaudžia dar didesnis skausmas. Kas atsitiko su duk
ryte? BUS DAUGIAU.
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Indrė Damušytė
METŲ LAIKAI

Šienapiūtė.
Laukuos auksinės bangos lingavo.
Tu jaunas saulės valtyje
per bėgančias bangas plaukei
namų link, ieškodams uosto.
Taip dienos praslinkdavo
prinokusioj saulėj.

Sename ūkyje basos kojos
atsirėmė į medines, įskilusias grindis.
Stebėjai, kaip senelis,
ilgais naktiniais marškiniais,
pamažu kramtė piene pamirkytą duoną,
drebančia ranka kėlė samtį šilto pieno.

NUDE
Ruduo atslinko slėniais,

Ramūnė Sakai aitė.

JAUNYSTĖ

Siela mano 
ieško.
Klaidžioja ji 

ne 
viena 
ir viena 
dykumoj; 
klaidžioja ji 
ne viena

ir 
viena 
migloj.

Siela mano 
ieško 
taikos, 
siela mano 
ieško 
tiesos.

Teresė Pautieniūtė

lapus rudai nutaškydamas.
Praūžė vėjas naktyje, šakas nulauždamas, 
išvartė kelrodį,

Ir melsva Nude atsilošė 
baltame fone,

kuris nurodė kelią į šiltus pietų kraštus.
Paskendo valtis, 
atsimeni, tavo mirusio dėdės valtis,

už galvos užkėlus rankas.
Jos šypsnio nesimato, 
vien kontūrai,

kurią norėjai saugot nuo žiemos pūgų . . . 
tenai — pakrantėje,
kur medžiai šąlančias šakas plovė

vandenyje.
Ir taip laikas praėjo.
Kelrodžio į pietų šiltus kraštus

gazelės judesio pilni, 
ilgi sąnariai 
lengvai išbrėžti 
Matisso ranka.

neberado niekas.
O valtis jau palaidota žiemos leduos. VARŽOVAI

ŠEŠĖLIAI
Kudloti nakties šunys — 
juodi šešėliai glaudžiasi 
prie kaimo triobų.

Nuskurę bažnyčios
Išrikiuotos Los Angeles gatvėje
Tarp iškabų
Vyno: dešimt centų galionas 
Siūlo karštą kavą ir Dievą.

Kęstutis Gaidžiūnas.

• “ NL“ naujiems prenumeratoriams tik $5.00 už pirmus metus !
• Naudokitės šia patogia užsisakymo forma:! j
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LEIDINIO ATEITIS ?
Vak. Vokietijoje jau 20 me

tų eina mėnesinis laikraštis 
Heimatstimme, kurį leidžia 
Lietuvos vokiečių organizaci
jos, ir kurį eilę metų įdomiai 
ir kultūringai redaguoja Wol- 
demar Gunther, buvęs kaunie
tis.

Skirtingai nuo daugelio kitų 
pabėgėlių ir pers įkėlusių jų 
organizacijų,buvusiųjų Lietu
vos vokiečių organizacija Va
karų Vokietijoje nėra politinė. 
Ji nekelia jokių politinių rei
kalavimų , nereikalauja buvu
siųjų savo žęmių, kaip tai, 
pvz., daro buvusieji Sudetų 
vokiečiai arba ir vokiškiėji 
klaipėdiškiai. Šitas nepolitiš- 
kumas , žinoma, atsispindi ir 
Heimatstimmės puslapiuose. 
Suprantama, kad jie redaguo
jami vokiškai, atseit, vokiečių 
ir vokiečiams,tačiau apie sa
vo gimtinę , apie buvusį savo 
gyvenamąjį kraštą ir apie sa
vo kaimynus lietuvius papras
tai atsiliepiama šiltai kaimy
niškai.

Kiekvieno Heimatstimmės 
numerio sudėtinė dalis yra ir 
kultūrinis priedas, pavadintas 
Die Raute, vadinasi, Rūta,o 
rūtos emblemą buvusieji Lie
tuvos vokiečiai aplamai yra 
pasirinkę savo bendruomeni
niu ženklu. Kultūriniame prie
de metų bėgyje buvo atspaus
dinta daug įdomios medžiagos 
iš Lietuvos vokiečių istorijos, 
švietimo, kultūros gyvenimo, 
be to, ir vertimų į vokiečių 
kalbą iš lietuvių literatūros 
klasikų. Nemaža šitos kultūri
nės medžiagos yra įdomi ir 
gal net svarbi Lietuvos kultū
ros istorijai aplamai.

Paskutiniame praeitųjų me
tų Heimatstimmės numeryje 
nurodoma, kad leidinio skaity
tojų skaičius kiekvienais me
tais mažėja kartu su retėjan
čia vyresniąja karta. Jaunes
nieji, matyt, jau baigia asimi
liuotis pačios Vokietijos vi
suomenėje, ir jų savitas lei
dinys nebedomina. Tad Hei
matstimmės redakcija ir nu
rodo , kad skaitytojų skaičiui 
mažėjant, kyla abejonių , ar 
leidinys ateityje begalės būti 
leidž lamas.

Leidybos istorijoje retu at
virumu ir sąžiningumu, leidi
nio redakcija skaitytojus ir

įspėja apie iškilusius sunku
mus Heimatstimmę ateityje 
leisti ir prašo prenumeratą 
atnaujinti dar tiktai'pusei me
tų, nes tolimesnė leidinio atei
tis nėra užtikrinta. Pusmetinė 
prenumerata Vokietijoje te
kainuojanti 5,1O markių, o už
sieniuose 2 dolerius. Adresas: 
Heimatstimme, 332 Salzgitter 
-Lebenstedt, Am Saldergra- 
ben 12, W. Germany.

GALVASUKIS
Ar mes savo kalbą norime 

gryninti, tobulinti, kad būtų ji 
sklandi .lengva ir graži ? Ar no
rime ją painioti ir maišyti, kad 
būtų ko daugiau įvairumo ? Bet 
ir įvairumas kalbai tinka, jei tik 
tas įvairumastautos kalbai nau- 
tas įvairumas tautos kalbai bū
dingas.

Norėčiau pa~!’lyti pasvars
tyti, kas geriau: galvą sukti ar 
galvą laužyti (kai ką įtemp
tai galvoji)? Štai keli pavyzdžiai 
iš Lietuvių kalbos žodyno (VII t. 
199 psl.):

Galvojo,laužė galvą Benedik
tas ir žingsniu važiavo namo . 
(A. Vien.). Ilgai karalius laužė 
galvą, pagaliau sugalvojo, kaip 
nuo jo atsikratyti. (J. Bale.). Su 
tais uždaviniais tas mūs vaikas 
kiek laužo galvą, na, nei šniokš
ta,ir gana.(Vlkv.).Pradžia gal
vą laužo (verčia galvoti).

Kad reumatizmas ar kita ko
kia negalė žmogui kaulus laužo , 
plačiai tenka girdėti,o galvojant 
galvą laužyti - lyg ir nedarnu. 
Žmonėse plačiai girdime šitaip 
sakant:

Kelinta diena suku galvą, kaip 
reikės išsisukti iš tos bėdos . 
Nesuk man galvos savo rūpes
čiais.Stasė ilgai suko galvą, kol 
suprato,kas ten kampe vaidino
si. Su tais uždaviniais vaikai 
gana prisuka sau galvas.

Iš to žodžio sukti jau turime 
irgalvasukį bei galvosūkį. O iš 
žodžio laužyti galvalaužio, be
rods, dar neturime.

Galvasukis ir galvosūkis kai- 
kur jau yra įgavę ir skirtingą 
prasmę: galvasukis -didelis rū
pestis, galvosūkis - sunkus 
sprendimas (mįslių ir kitų pai
niavų minimas).

Posakį "nesuk man galvos" 
netiktų pasikeisti posakiu "ne
laužyk man galvos", arba reiktų 
sunkiai įprasti. Taigi ar tas 
"galvos laužymas " iš mūsų tau-

Atėjo gilus vakaras, ir žvaigždutės pasi
rodė danguje, o žmonės vis dar rinkosi, ir 
atrodė, kad Kauno kapinėse nebeliko tuš
čios vietelės: visur žmonės ir žmonės... Mi
nių minios, ir visi su gėlėmis ir žvakutė
mis rankose. Dar vis laukė, dar vis lūku
riavo kažko, bet visų žvilgsniai buvo at
sukti į tą pusę, kur buvo užtvertas -žuvu- 
siems kariams paminklas.

Ir staiga minia lyg ir susiūbavo, lyg pe
čiais susirėmė, pasistūmėjo prie aukštos 
tvoros, ir... tvora neatlaikė. Sugriuvo. Mi
nios valia buvo tvirtesnė, kaip okupantų 
tvarsčiai. Karių paminklo fasadas atsivė
rė. Žmonės vėl nešė gėles ir degė žvakutes. 
Tik šį kartą tas paminklas buvo kažkas 
daugiau, negu akmeninis pastatas. Šiuo 
kartu jis jau pasidarė lietuvio širdies šven
tovė. tautinės šventovės simbolis. Simbo
lis, kuriame susirinkę matė laisvės kibirkš
tėlę. Užtat tiek vaikai, tiek moterys, padė
jusios gėles ir uždegusios žvakutę, kaip 
prieš altorių, atsiklaupė, persižegnojo, su
kalbėjo maldelę ir atsikėlė, nes reikėjo už
leisti kitiems vietą. O laukiančių eilė buvo 
labai didelė.

Ir kai jau visi gėlių puokštes sudėjo prie 
paminklo ir žvakučių liepsnelės nušvietė 
padangę, kažkuriame kapinių kampe už
traukė:

Lietuviais esame mes gimę. 
Lietuviais norime ir būt.

Atsiliepė visi kapinių kampai. Ir ne tik 
kapinėse, bet ir artimesnėse gatvėse aidėjo 
giesmės garsai. Ir tuo metu žmonės pama
tė į paminklo viršūnę besliuogiantį berniu
ką. o su juo ir trispalvę kartu. Sunku pa
sakyti, ką galvojo enkavedistai ir milici
ninkai. bet. kaip ir mažytės su gėlių puokš
te, niekas nedrįso sulaikyti berniuko ir at
imti iš jo gražiai plevėsuojančios trispal
vės. Aidint giesmės žodžiams, berniukas 
vėliavą pritvirtino paminklo viršūnėje, nu
sliuogė žemyn ir dingo minioje.

šiandien, jau po keleto metų, mums čia 
sunku įsivaizduoti, ką tada savo širdyse 
jautė ten susirinkę kauniečiai ir kaip ma
jestotiškai plevėsavo trispalvė žuvusiems 
kariams paminklo viršūnėje. Vėliava ilgai 
ten plevėsavo, minia pakilusia dvasia įvai
rias dainas dainavo, šūkius šaukė ir skel
bė laisvės lūkesčius. Ir niekas nesiskubino 
namo. Tik, kai kuriame kapinių kampe pa

sigirsdavo dainos, giesmės ar šūkio pra
džia, tuojau atsiliepdavo iš tūkstančių 
priespaudą kenčiančių krūtinių toks ga
lingas atgarsis, kad, rodos, jį galėjo išgirsti 
ne tik čia pastatytieji akmeniniai pamink
lai. bet ir tie. kurie čia po žemėmis ilsisi. 
Dainas visi dainavo ir giesmes giedojo, 
nes ios visos buvo žinomos dar iš laisvos 
Lietuvos laikų, o šūkiai skelbė šių dienų 
reikalavimus: Valio vengrai! Valio lenkai! 
Chruščiovas kiaulių ganyt! Rusai lauk iš 
Lietuvos! Duokit duonos, duokit duonos, 
duokit duonos! Laisvės, laisvės, laisvės, 
laisvės, laisvės! — šaukė minia, o enkave
distai ir milicininkai stovėjo nuleidę no
sis ir nedrįso niekam net žodžio pasakyti. 
Jie jautė minios nuotaiką, ir akmenų čia 
buvo pakankamai. Tarp šūkių dažnai buvo 
dainuojama:

Lietuvi, ar tau negaila mūs brolių pri
spaustų?

Lietuvi, ar tau negaila sesučių išvežtų? 
Lietuvi, lietuvi, prikąsk liežuvį.
Nes gudas seka mus.
Dar protarpiais buvo dainuojama Kur 

bėga Šešupė. Lietuva brangi ir kitos tau
tinės dainos.

Kai jau žvakutės baigė degti, kai nu
skambėjo Marija. Marija ir Tautos him
nas. susirinkusieji kapuose pajuto, kad yra 
susirinkę daugiau milicininkų ir enkave
distų Vytauto prospekte, suiminėja išei
nančius iš kapinių ir kemša į milicijos 
sunkvežimius. Tada minia automatiškai 
susirikiavo, susikabino į gretas ir išėjo į 
Vytauto prospektą. Iš tikrųjų čia jau laukė 
liaudies pareigūnai ir ėmė visus iš eilės. 
Visai nežiūrėjo, ar kas kaitas, ar nekaltas, 
nes juk reikėjo planą ivvkdvti visu 100 
procentų. Kai minia priėjo prie Laisvės 
alejčs. kur yra enkavedistų rūmai, gatvę 
buvo užstoję kariai, ginkluoti automati
niais šautuvais. Tačiau minia nekreipė dė
mesio: kaip ėjo. taip nuėjo ir kareivius pa
liko gatvėje bestovinčius. Bet gretos jau 
mažėjo: vieni išsiskyrė ir skubinosi namo, 
o kitus suėmė enkavedistai ir sukimšo į 
sunkvežimį. Minia pasiekė Valstybės teat
ro rūmus ir... dingo. "

Sako, kad tą dieną enkavedistai suėmė 
apie 2000 žmonių, kuriuos vėliau teisė ir 
baudė. Teismas visai nežiūrėjo, ar kas kal
tas. ar nekaltas. Jiems buvo svarbu, kad 
tu esi suimtas, o apkaltinimą ir bausmę 
jie mokėjo surasti.

Paskutinieji Vėlinių nakties įvykiai 
Kauno kapinėse labai plačiai nuskambėjo 
Po visą sovietų okupuotąją Lietuvą. Susi
rūpino ir rusai ir jų pakalikai, juk ten, kur 
žmogus laisvai kvėpuoja, negali būti tokių 
nepasitenkinimo demonstracijų, negali bū
ti ir tokių vietų, kuriose demonstruojama 
ir renkasi laisvės laikų prisiminti. Visa tai 
reikia sunaikinti. Dėl to komunistų partija 
nusprendžia, kad Kauno kapines reikia iš
kelti į Petrašiūnus ar Kleboniškį. Kad ne
būtų didelio triukšmo, žmonėms leido savo 
artimųjų palaikus išsikasti ir palaidoti ki
toje nurodytoje vietoje. Žmonės kasė, ver
kė ir kitoje vietoje savo artimuosius laido
jo.

Didžiausia rakštis rusų akyse buvo pa
minklas žuvusiems kariams Kauno kapinė
se, ir jie, kaip tie vagys, atvažiavo naktį, 
paminKią nugriovė, net pamatus išvertė ir 
sunkvežimiais nuvežė į nežinią. O likusius 
paminklus ir kapus sugriovė, sulygino, su
voliojo sunkiais volais ir pavertė kaunie
čių pasivaikščiojimo ir poilsio vieta, ku
rią pavadino Kauno parku.

Dabar retai lietuvė motina ar močiutė 
ten užklysta, nes ne tokia artima vieta pa
sidarė jos širdžiai. Tik. kai eina Vytauto 
prospektu pro buvusias Kauno kapines, ji 
savo vaikučiams pasakoja:

— Čia buvo Kauno kapinės. Ten buvo 
palaidoti lietuviai kariai, ten — Darius ir 
Girėnas, ten toliau buvo palaidotos lietu
vės mergaitės, kurias nužudė rusai, nes 
jos gynė savo mergaitės garbę.

Močiutė pasakoja, žiūri į kapinių pusę ir 
nušluosto beriedančią veidu ašarą, O vai
kaitis žiūri ir nesupranta, ko čia dabar ta 
jo močiutė verkia, ko jai ašaros rieda.

Jis dar per jaunas suprasti.
Dabar Kauno kapinių vietą daugiausia 

lanko katiušos su savo vaikais ir ten 
triukšmą kelia. Kai kada varna, nutūpusi j 
pakrypusio medžio viršūnę, sukranksi. Kai 
kada gera širdis slapčia atneša gyvų gėlių 
puoštę ir padeda toje vietoje, kur anks
čiau buvo paminklas žuvusiems kariams.

Nėra Kauno kapinių, kurios tenykščiams 
lietuviams buvo rimties ir laisvės lūkesčio 
vieta. Atminimas dar ilgai ilgai bus. Ir mo
tutės. eidamos Vytauto prospektu, savo 
jaunučiams vis dar pasakos laisvės pasa
ką ir primins, kad čia buvo Kauno kapinės.

5 psl.
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NEKONTROLIUOTI KONTROLIERIAI
Didžiulis keleivinis autobusas, garsiai ūždamas Ir dūmus pūsdamas, kūrė 

ii Vilniaus į Palangą.
Prie Ariogalos jis stabtelėjo atsikvėpti. Keleiviai apspito jį, bet konduk

torė, stovėdama tarpdury, kantriai aiikino:
— Vietų nėral Vietų nėra! Ko jūs kaip avinai į vartus. ..
Bet vienas pilietis prasilaužė į priekį ir atkiio konduktorei kažkokią 

knygutę:
— Praleiskit! Transporto kontrolė!
Netrukus greitasis autobusas suburzgė ir vėl pasileido j priekį.
Kontrolierius paėmė ii konduktorės lapą ir pradėjo tikrinti keleivių bi

lietus.
Prie lango sėdėjusi bobutė užsidėjo akinius ir, pasiraususi rankinuke, 

ištraukė knygutę.
— Ai tokia pat kontrolierė, — pasakė ji ir vėl nugrimzdo į sapnų ka 

ralystę.
Kontrolierius pabudino gretimą keleivį. Sis atplėiė akis ir iikart atkiio 

kontrolieriaus knygutę.
— Koks sutapimas! — nusišypsojo jis. — Aš taip pat kontroliuoju iį 

reisą. ..
— Na, o jūsų bilietas! — toliau teiravosi kontrolierius.
— Koks bilietas!! — pasigirdo ii po skrybėlės. — Juk ai tikrinu, ar visi 

perka bilietus.
Linijinis kontrolierius, žargstydamas per sukrautus lagaminus, sugrįžo į 

autobuso priekį ir garsiai paklausė:
— Piliečiai, pakelkite rankas, kas pirko bilietus!
Pakilo keliolika rankų.
— O dabar, — tęsė jis, — pakelkite rankas, kas turi kontrolierių pažy

mėjimus.
Pakilo dvigubai daugiau rankų.
— Dar vienas klausimas. Kuria kryptimi važiuoja kontrolieriai!
— į Palangą! — atsiliepė darnus choras.
Linijinis kontrolierius sumišo:
— Aš, tur būt, blogai informuotas. .. Gal Palangoje įvyks transporto

kontrolės konferencija! \
Jokio atsakymo nepasigirdo.
...Šitokį ar visai panašų vaizdą vasaros mėnesiais galima matyti greituo 

siuose autobusuose, kursuojančiuose į Zarasus, į Trakus. į Palangą.
Šiaip šeštadieniais arba išeiginėmis dienomis apstu kontrolierių, kėliau 

jančių autobusais j Panevėžį, Šiaulius arba Kauną. Neretai pasitaiko, kad 
trims keleiviams tenka po vieną visuomeninį kontrolierių.

Mes žinome, kad „dėl minkštos širdies" dar nemažai konduktorių ima 
globoti autobusų „zuikius". Kaip nekontroliuosi ir nesuduosi rubliu per kiše
nę tokiems „užuomaršoms".

Tačiau nejaugi priviso tiek daug „zuikių", kad reikia išlaikyti 11S0 vi
suomeninių kontrolierių!

Tai iš tiesų labai keblus klausimas.
Autotransporto ministerija pateikia žinias, kad tiek praeitais metais, tiek 

šiais metais buvo išieškota iš „zuikių" stambios sumos baudų. Mes bandėme 
išsiaiškinti, kokie kontrolieriai aktyviai ir sąžiningai atlieka jiems pavestas 
visuomenines pareigas. Tačiau aktyvių visuomenininkų procentas niekingai 
mažas. Pasirodė, kad daugiausia baudų „zuikiams" uždėjo etatiniai linijiniai 
kontrolieriai, kurių viso labo tėra tik 182.

Tai kas gi yra tie visuomeniniai kontrolieriai!
Didelę jų dalį atradome pačioje Automobilių transporto ir plentų mi

nisterijoje bei jai pavaldžiose instancijose. 330 žmonių iš ministerijos opa 
rato, autotresto ir kitų jiems priklausančių įstaigų turi visuomeninių kontro 
lierių pažymėjimus. Jie turi teisę kontroliuoti visą viešąjį transportą visoje 
respublikoje. Tuo pačiu jie turi teisę ir nemokamai važinėti po visą respub
liką. Mes, žinoma, negalime pilnai garantuoti už jų veiklą, tačiau neradome 
atvejo, kuomet šie kontrolieriai būtų nutvėrę bent vieną „zuikį".

Tuomet iškilo antra klausimo pusė: už ką jie važinėja veltui, jei neatlieka 
jiems pavesto darbo!

Ministerijoje apie tai mums labai keistai ir miglotai aiškino:
— Na, matote, juk tai vis tiek mūsų darbuotojai. Mes esame viešojo 

transporto šeimininkai. Kaip čia dabar saviškiai ir mums prijaučiantys 
pirks bilietus. ..

Mes pateikėm lygiagretų pavyzdį:
— O kaip jums atrodo, jei banko darbuotojai, būdami pinigų šeiminin 

kais, nemokamai imtų pinigus!
— Bet juk tai.. . tai pinigai! — nustebo ministerijoje.
Bet argi bilietai ne pinigai!
Pagaliau paaiškėjo nemaža tokių atvejų, kai atskiri visuomeniniai kontro

lieriai, važinėdami j komandiruotes, nepirkdavo bilietų, bet, atsiskaitydami 
už komandiruotes, kelionpinigius įsidėdavo į kišenę.

Visą šią istoriją reikia užbaigti rimtu priekaištu: nori būti kontrolie 
rium — prašom, tačiau piktnaudžiauti tuo įpareigojančiu vardu — neleis 
,lna- I š'ŠLUOTOS-.'

tos kilęs ? Vargiai. Rusai sako: 
golovu lomat (galvą laužyti).
Jie turi ir golovolomką (galva- 
laužį). Lenkai sako: lomac so- 
bie glovę (laužyti sau galvą.

Vokiečiai sako: den Kopi' zer- 
brecehn (galvą laužyti).

Ar mums negana mūsų galvos 
sukimo ir galvasukio bei galvo
sūkio ? A. G. Gs .

iŠ MŪSŲ MIESTŲ ISTORIJOS
MARIJAMPOLĖ

Marijampolė, seniau dar Sta- tas Strachas, po dviejų metu at
vyko Hiacintas Vasiliauskas. Bu
vo įsteigtas noviciatas ir ėmė ras
tis lietuvių vienuolių. Praslinkus 
keliolikai metų visi marijonai bu-

rapole vadinama, o šiandien Kap
sukas. Ji yra Suvalkijos arba Sū
duvos sostinė, josios centre, prie 
Šešupės upės 164 klm į vakarus 
nuo Vilniaus ir 55 km. nuo 
Kauno.

Maiijampolės miestas, palygi
nus su kitais miestais yra nese
nas vos 300 metų amž. Tai bu
vo miškais apaugę plotai, ku
riuos jotvingiai dar nebuvo ap
gyvendinę. 1655 m. rusų inva
zija naikino Lietuvą. Lietuviai 
bėgo į girias ir prie Šešupės įkū
rė Pašešupės kaimą. 1717 m. bu
vo pastatyta koplyčia, kurią aptar
naudavo Prienų ar Kauno kuni
gai. Sis kaimas priklausė Kviet- 
kiškių dvarui, kurių savininkai, 
pagal anų laikų paprotį, panoro 
turėti prie dvaro miestelį. Buvo 
išmatuota žemė, aikštė rinkai ir 
gyventojams, išvestos gatvės, 
maždaug ta vieta kur nepr. lai
kais buvo Basanavičiaus aikštė. 
1736 m duotas Starapolio var
das. Bet šalia Starapolės atsira
do kitas miestelis. Grafienė Bu- 
tlerienė išrūpino iš marijonų 
nuolatinį kunigą, užrašė žemės 
ir 1758 m. suteikė teisę kurti 
miestą. Marijonai taip pat at
matavo žemės sklypus ir išvedė 
gatves. Išdygo naujas miestelis, 
kutį marijonai pavadino Mari
jampolė: Marija ir polis (mies
tas) . Marijos miestas. Karalius 
Stanislovas Augustas suteikė 
Marijampolei miesto teises, pa
mažu Starapolės vardas išnyko.

Pirmas Starapolėn atvykęs 
marijonas buvo čekas Adalber-

vo lietuviai, kurie steigė moky
klas vykdavo į parapijas. Po 
1863 m. sukilimo rusai įtarė ma
rijonus palaikius sukilėlius ir vie
nuolyną uždarė. Dalis kunigų 
pasitraukė į užsienį, kiti ištremti 
į Sibirą arba mirė. 1898 m. be
liko tik vienas vienuolis kun. 
Vincentas Senkus, ir vienuolija 
buvo pasmerkta mirčiai. Išgelbė
jo kun. Jurgis Matulaitis mari
jampolietis Jis slapta įstojo į ma
rijonų ordiną ir mirus kun. Sen
kui tapo marijonų generolu, ir 
išbuvo juo iki savo mirties 1927 
m. Vienuolynas pasikėlė ir iš
plito po kitus Lietuvos mieste
lius.

1812 m. pro Marijampolę pra
važiavo ir buvo sustojęs Napo
leonas. Vėliau pro Marijampolę 
bėgo likučiai jo sumuštos kariuo
menės. 1825 Marijampolę aplan
kė Rusijos caras Aleksandras I. 
1831 m. sukilimas palietė Ma
rijampolę, įvyko susirėmimų ir 
susišaudymų. 1863 m. sukilimas 
praėjo ramiau. 1868 m. didžiu
lis gaisras beveik sunaikino visą 
miestą. Prie 1905 m. revoliucijos 
marijampoliečiai labai aktyviai 
prisidėjo. Tautinis lietuvių atgi
mimas labai smarkiai vystėsi. 
Marijampolės rusų gimnazijoje 
mokėsi daug lietuviu, dalis jų 
nukentėjo nenorėlama virsti pra
voslavais nei atsižadėti lietuvybės. 
Iš Marijampolės gimnazijos išė

jo visa eilė didžiųjų mūsų tau
tinio atgimimo vyrų: Jonas Ba
sanavičius, Petras Kriaučiūnas, 
Vincas Kudirka, arkiv. Jurgis 
Matulaitis, vysk. Būčys, rašyt. 
Krikščiukaitis - Aišbė ir kiti.

I Pas. karas skaudžiai palietė 
Marijampolę Buvo išgriauta baž
nyčia ir sudeginta daug namų. 
Lietuvos laisvės kovose dalyvavo 
daug marijampoliečių. Į Lietu
vos kariuomenę savanoriais sto
jo beveik visi aukštesnių klasių 
moksleiviai, daug jų žuvo.

Nepriklausomybės laikais Ma- 
tijampolė buvo svarbus švietimo 
centras, turėjo nemažai įvairių 
mokyklų. Ten visą laiką buvo 
Lietuvos marijonų centras jie tu
rėjo savo gimnaziją ir spaustuvę 
it knygų leidyklą, leidusią "Sal 
tinį” "Šventųjų Bendravimą”. 
"Marijampolės parapiją” ir ki. 
Spausdino ir leido: "Sešupes 
Bangas”. "Suvalkietį”, "Žemę ’, 
"Laisvę”, "Suvalkų Kraštą” 
skautų "Budėk” ir daug kitų. 
Mieste buvo keletas bibliotekų, 
iš kurių ypač gerai organizuota 
Marijonų biblioteka turėjusi 
60.000 knygų tomų, daug ran
kraščių. Lietuvos nepr. laikais 
Marijampolė buvo kultūros ir 
prekybos centras.

1940 m. daug labai marijam
poliečių nukentėjo ir daug buvo 
deportuoti į Sibirą. 1944 m. va
sarą prie Marijampolės vyko 
smarkūs mūšiai. Pokario metais 
Marijampolėje ilgai, riogsojo 
griuvėsių krūvos, Marijampolės 
apylinkėse reiškėsi aktyvi parti
zanų veikla. 1955 m. Marijam
polė pavadinta Kapsuko vardu, 
tačiau žmonės to vardo nemėgsta 
ir laukia kada bus grąžintas se-

V“'I”"L A IK AS” Aiigenlina.
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ti negalėjome: beveik kasdien ir 
sniego, kad kiemu sklypeliai i» 
stogai vis iš naujo pabaltų, ir 
šalčio tik tiek, kad tas sniegas 
nenutirptų.Dar kelios dienos po 
N.Metų, ir prasidėjo: tempera
tūra žemiau nulio (Fahrenheito, 
kaipgisl) ir drėgmė apie 90%.

Šitokių šalčių metu pasikeitė 
miesto valdžia. Airis meras 
Jerome P. Cavanagh, prieš aš
tuonerius metus sakalų pakilęs, 
nutūpė mažu vabalėliu (jo kili
mas ir kritimas vertas plates
nės studijos, bet tai ne man). 
Sausio 6 d. buvo prisaikdintas , 
su didele pompa piliečiams pri
statytas naujasis meras, lenkų’ 
kilmės Roman Gribbs. Kartu iįsijynis laikraštininke ir poete Marija Sims, šioje nuotraukoje gerai nusiteikusios po- 
pasikeite dauguma miesto tary- nj0S paČį0S i spaudą nerašo, bet, kaip rašanSiŲjų žmonos, savo vyrams arba padeda, ar- 
bos narių,O naujasis meras pa- ba bent netrukdo... iš kairės pirmoje eilėje (sėdi): Marta Kriščiūnienė, Anelė Ziedienė, 
rinko (iŠ Washingtono D. C.I) Irena Alantienė, Marija-Sims-Černeckytė, Erna Garliauskienė ir Lidija Mingėlienė: iš k.
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net naują policijos komisarą.
Dabar mieste daug politikos ,
daug pažadų, daug šypsančių 
veidų dienraščiuose, daug naujų
vardų. O gyvenimas eina savo 
keliu. Tebesiginkluoja, tebesi- 
šaudo,tebegrasina,balti tebebė
ga į užmiesčius,juodi tebesive - 
ja. Jeigu visoks tempas prilė- 
tintas.tai ačiū šalčiams.

Prieškalėdiniam laikotarpy, 
bene tris šeštadienius nuolatos, 
seniausiam (bene 10-ties metų?) 
ir moderniausiame Northlando 
apsipirkimo centre(kanadiečiai 
sakytumėte plazoje) liaudį var- 
ginojauni valkatos-"protestuo
tojai'.' Ne dešimtys, o šimtai jų . 
Nuo 17 iki 25 metų amžiaus. SDS 
vadams diriguojant. Reiškėsi 
čia sėdėjimu prie krautuvių du
rų, čia daužymu kalėdinių pa
puošimų,čia žodžiais užgaulio
jimu pirkėjų, čia jų stumdymu 
ir mušimu.Kiekvieną kartą bu
vo po keliolika suimtų. Su nar
kotikais ir ginklais. Kai kurie 
būsią teisiami, kai kurie, esą, 
gausią iki 10-ties metų (ką jau , 
ką jau čia,nieko jie negaus.. .). 
"Demonstracijų" tikslas ? Ar 
tikslas? Na, turbūt, griauti es- 
tablišmentą ir muštis su poli
cija. Kiekvieną kartą suimtųjų 
diduma buvo turtingų, ar bent 
gerai pasiturinčių "vidurinio
sios klasės" žmonių sūneliai (ir 
viena kitas mergiotė).

O tikras kriminalas, kur ne 
dėl sporto, kaip Northlande, o 
kur atimamos gyvybės,irgi vei
kia pagal sezonui būdingą, did
miesčio buities sukurtą tvarką. 
Kai šios eilutės rašomos, di- 
džiausį šiurpą sukėlė lytinis iš
krypėlis, 30-ties metų negras . 
Ketverių metų mergytei (irgi 
juodai)krautuvėlėje centro pri - 
trūkusiai vaisvandeniams nusi
pirkti, "paskolino" 25 c. mone
tą.Mergytė gyveno tik už kele
to namų. Pardavėja matė, kaip 
mergytė sutuo vyru namų link 
nuėjo. Ji namų niekad nepasie
kė.Už poros dienų visokios po
licijos būriui ieškant, buvo jos 
lavonėlis surastas neapgyven
dintų namų rūsyje.' Ji tikrumoj 
buvo atpažinta tik iš aplink iš
mėtytų drabučių ir neatidarytos 
vaisvandenių skardinėlės. Jos 
lavonas buvo suvyniotas į marš
kas,aprištas virvagaliais ir rū
sio krosnyje iki neatpažįstamu- 
mo sudegintas. Skrodimas pa
rodė, jog ji buvo lytiniai išprie
vartauta, sumušta, į marškas 
įvyniota ir į krosnį įkišta gyva 
(spėjama, kad tik mušant pri- 
svaiginta.tad gal krosnies lieps
nų nebejautusi). Nusikaltėlis 
greit buvo suimtas.Dabar dien
raščiai puošiasi jo ryškia nuo
trauka. .. * * * 5#C * *

Neskaitant tūkstančių mūsų 
tautiečių,N.Metus sutikusių na
muose, savo rezidenciniuose 
rūsiuose,mažais būreliais, bu
vo, kaip kasmet, ir du dideli, 
bendri sutikimai: Lietuvių na
muose, Dariaus-Girėno klubui 
su Namų valdyba pakvietus, at

—~ ............... ........ ■ ................ ........ . ■ 1 ' "
6 psl. »** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA »•» Nr. 4(1183 ),1970 m- sausio mėn. 28 d.

antroje eilėje: Pajauta Gaižutienė, Bronė Selenienė, Bronė Nakienė, Birutė Januškienė 
ir Natalija Sližiėnė. Nuotrauka J. Gaižučio.

silankė apie 300 žmonių; Mercy 
kolegijos vienoje iš puošniausių 
šalių (East-Ballroom) ,LB Det
roito apylinkės valdybos pastan
gomis ,apie 250 žmonių linksmi
nosi. Ką jau ir beaušinti burną 
šauki ant,kad labai puikiai,sma
gi ai, puošniai. Kaip gi kitaip ir 
galėtų būti, kai visi esam ir dė
kui tuoti, ir f r akuoti, kai nebeži
nom nei ko gerti,nei ko valgy
ti. Reikia tik pasidžiaugti, kad 
neįvyko mūsų pusšešto šimto 
puotautojų jokia didesnė nelai
mė ir kad dabar visi vėl į nor
malią kasdienybę kaip reikiant 
jungiasi....

Nors jau esu kitame laikrašty 
aprašęs,bet vis dar labai malo
nu prisiminti... Juoba kad tai 
įvyko Kanadoje, Windsore. Nuo
dėmė būtų,bent keliais žodžiais 
kanadiškam laikrašty neužsi
minus.

Ogi Detroito žurnalistų po
pietė Cadillac motelyje,pas Bi
rutę ir Petrą Januškas, 1969 m . 
gruodžio 14 d. Po nejaukios ty
los, po ilgo nieko neveikimo, 
naujam LŽS Detroito skyriaus 
pirmininkui Stasiui Garliauskui 
pasitempus ir minėtiems šei
mininkams pakvietus. Visko to - 
je popietėje buvo: skaityta sa
va, paties autoriaus, Viktoro 
Perminopoezija: skaityta sve
tima (Horacijaus ^Alfonsas Žie
das) ; kalbėta apie ateities kūry
binius planus (Vytautas Alantas); 
kalbėta apie čia pat esančios 
poetės (Marijos Sims-St. Gar- 
liauskas) rinktinės išleidimą; 
kalbėta, tartasi apie sekančios 
popietės surengimą, pas kitą 
kurį į p.p. Januškas panašų me
cenatą; valgyta ir gerta,vis tos 
tus kilojanttai už šeimininkus , 
tai už vieną ar kitą sukaktuvi
ninką.Kaip matome .buvo kultū
rinės pramogos sujungtos su 
balinėm,linksmybėm, kartu ne
užmirštant nė organizacinių 
reikalų.

Gal užtai, kad kartu buvo 
kviečiamos ir rašančių ponios , 
dalyvavimas buvo šimtaprocen
tinis.Tokią retą progą išnaudo
damas, kolega Jonas Gaižutis , 
didelėmis ir mažomis grupė
mis, popietės dalyvius nufoto
grafavo. Viena kita nuotrauka 
jau yra patekusi į mūsų dien
raščius, o keletas bus atspaus
dinta" sekančiuose Pranešėjo 
numeriuos e. Vis dėlto neišken
čiu nepasiuntęs ir N. Lietuvai 
nors vieną-mūsų gerai nusitei
kusių žurnalistienių-paveikslė- 
lį...

*******
Tuo tarpu mums, kurie suka

me galvas, kaip geriau paspar
tinti Lietuvių Fondo vajų, artėja 
konkrečios darbymetės laikas . 
Jau čia esu minė jęs,kad sekma
dienį .vasario 22 d. LF Detroito 
vajaus komitetas Lietuvių na
muose rengia balių - banketą. 
Baliaus tikslas maždaug toks 
pat, kaip Niujorke ir Čikagoje

kad buvo: Lietuvių Fondą dau
giau išpropaguoti, dabartinius
jo narius-šimtininkus pagerbti 
ir naujų šimtininkų susilaukti.

Kadangi rašau pora dienų 
prieš lemiamąjį posėdį,tai tiks
liai nežinau baliaus pradžios . 
Pereitame posėdyje dar nenu- 
statėme,pradėti 1,2 ar 3 valan
dą. Apie tai, jeigu čia parašyti 
nebespėčiau, skaitytojas patirs 
iš vietinių radio valandėlių ir 
pranešimų dienraščiuose.

Vieną džiugią žinią jau galiu 
paskelbti: programą išpildys 
solistė Roma Vilčinskaitė-Mas- 
tienė, mezzosopranas. Nors ji 
gyvena Čikagoje, taigi tik "už 
kių valandų" nuo mūsų,nors yra 
turėjusi svarbias roles keliose 
lietuvių operose, nors su kon
certais ji yra būvusi ir Mont- 
realyje ir Los Angelėse, bet 
Detroite dar niekad nepasirodė. 
Ak, atsiprašau, prieš metus ji 
dainavo su Čiurlionio ansamb
liu, bet tokiais atvejais, žinote 
gi, ansamblis yra scenos vieš
pats, o ir su arijomis į sceną 
neišeisi. Dabar girdėsime jos- 
vienos rečitalį.R. Mastienė yra 
gimusi Vilkaviškyje, gimnaziją 
baigė Eichstaette,balso studijas 
pradėjusi Haendelio konserva
torijoje Muenchene, tęsusi Ma
rian kolegijoje Indianapoly ir 
baigusi ją BA diplomu 1951 m . 
Vėliau balsą lavino pas Vincę 
Jonuškaitę Niujorke, o Čikagoje 
pas A. Dičiutę - Trečiokienę, 
Vladą Jakubėną,Aleksandrą Ku- 
čiūną.Dainavusi Čikagos Lyric 
Opera Co.operos chore, kur at
likdavo ir mažesnius solo vaid
menis. Vėliau jos rečitatyvinio 
pobūdžio koncertą surengė Chi
cago Musical Arts Club, Inc . 
Įstojusi į Čikagos Lietuvių ope
rą, "Fauste" atliko Sibelio vaid
menį, "Carmen" - Mercedes 
vaidmenį, "Cavaleria Rustica- 
na"-Lolos.Taip pat yra atlikusi 
žymius vaidmenis ir keliose 
amerikiečių operose Čikagoje 
bei Clevelande. J. Karvelis yra 
išleidęs jos įdainuotą 13 lietu
vių bei svetimtaučių kompozi
torių kūrinių plokštelę "Ar ži
nai tą šalį". Pasinaudojęs LE 
34-tu tomu,čia patiekiau tik da
lį jos muzikinės biografijos .

Taigi, vasario 22-ji Lietuvių 
namuose, LF baliuje.

*******
Šviesos-santaros(ar atvirkš

čiai, vistiek) kultūrininkai irgi 
buvo prisnūdę. Jei ne metus, tai 
tikrai bent pusmetį jų Algiman
to Mackaus knygų leidimo fon
das buvo be žado. O dabar ? Žiū, 
Detroitą užplūdo jų nauji kūri
niai: prieš Kalėdas atlaikdinti 
Henriko Nagio "Broliai balti 
aitvarai", o tuoj po N. Metų, vie
noj siuntoj, atvažiavo trys 
plokštelės su ainių dainom, su 
arijom, su pasakom. Plokštelės 
- Dariaus Lapinsko, Aldonos 
Stempužienės ir Leono Baraus
ko kūriniai, gimę Čikagoje ir 
Clevelande, galutinai paruošti,

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- P/ID/IA4A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ KAKA/vIA 
KREDITO KOOPERATYVE

Kapitalas virš trijų su puse milijonų doleriųMOKA
5V2% už depositus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
7%% už 2 m. term. dep.

IMA
8% už mortgičius

8% už asm. paskolasU... i,,, n,... i
• Angliškoje radijo programo
je “Songs From Amber Coast” 
sausio 17 d apie Baltijos kraš
tus kalbėjo baltiečių bendruo
menių pirmininkai — estų 
Heinso, latvių Kronbergs, lietu 
vių dr. S. Čepas.
• Akademikų Draugija rengia 
viešą paskaitą sausio 31, šešta
dienį, 8 v.v., Prisikėlimo par. 
muzikos studijoje. Paskaitinin
kas — dr. Leonardas Vytautas 
Gerulaitis iš Ročesterio. Tema
— “žmogus ir laikas”.
• Tradicinis Užgavėnių vakaras
— vasario 10 d. šv. Jono para-

St. Catharines,
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimą ruošdami, kviečia
me visus kolonijos lietuvius 
prisidėti prie šios šventės 
suruošimo.

Bendruomenės valdyba ap
gailestauja,kad šioje veiklioje 
lietuvių kolonijoje buvo pra
dėję reikštis nesusipratimai 
ir pasiekė spaudą.Tokie reiš
kiniai nėra naudingi nei as
meniui, nei organizacijai, nei 
Bendruomenei.- Buvusias ne- 
santaikas pamirškime ir dė
kime pastangas šalinti jas, 
Džiugu, kad šiuo metu padėtis 
kolonijoje gerėja.

Bendruomenės valdyba dės 
pastangas ir ateityje šia link
me dirbti, ir nuoširdžiai pra
šo visų lietuvių prisidėti, sie
kiant darnesnio sugyvenimo.

Bendruomenės valdyba:
Pirm. J.Šarapnickas 
Sekr. P.Polgrimas 
Ižd. P. Dauginas 
Vald.narys A.Švažas 

16 VASARIO MINĖJIMAS 
Šiemet įvyksta vasario 7 d.

Slovakų salėje Page-Welland 
g-vių kampas. Paskaitą skai
tys KLB Pirmininkas dr. S. 
Ciapas , programa bus pritai
kyta 16 vasarių nuotaikai. 
Pradžia 6.30

Po iškilmingos dalies ir 
programos įvyks linksmoji 
dalis su visais tam reikalin
gais priedais, šokiams gros 
pirmos rūšies orkestras. Šių 
metų b-nės valdyba dirba 
darnioje dvasioje su visais 
todėl tikisi visus lietuvius iki 
vieno matyti dalyvaujant šioje 
mums brangioje 16 vasario 
šventėje. Apylinkės Valdyba

taigi įgroti Stuttgarte. Dar tik 
po vieną pusę visų paklausius 
ir širdžiai labai apsalus,nesi
nori ant karštųjų pagyras rašy
ti.Čia ar kitur reikės po keletą 
žodelių apie kiekvieną pasakyti 
tuomet,kai bus bent tuziną kar
tų pasiklausyta. Pagaliau, iš pri
vataus A. Mackaus knygų fondo 
vadovo laiško sužinojau, kad už 
mėnesio - kito išeis ir senai 
lauktas antrasis Antano Škėmos 
raštų tomas, o dabar jau pradė
tas ekspedijuoti Rimo Vėžio 
"Raidės laiko griaučiuose "eilių 
rinkinys.

Norintiems paštu minimas 
tris plokšteles užsisakyti (JAV 
-sėjos kainuoja lygiai 19 dol. , 
o už persiuntimą-nieko: kiek 
Kanadoje-nežinau,tik spėju, jog 
apie 10% daugiau), arba parsi
siųsdinti kurį kitą tos leidyklos 
kūrinį (H.Nagio "aitvarai" JAV 
-se-5dol. ,R. Vėžio "Raidės"- 
4 dol.), prašau ir adresą: Al
gimanto Mackaus Knygų leidi
mo fondas ,6349 S.Artesian Avė. 
Chicago, Ill. 60629, U. S. A.

Alfonsas NAKAS

:? ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČlOS 
:• 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.
’♦ .   -    .— ► .. -- ----------------- ------ --— — -- ——— . - • • • —--■

!» KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
■J sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min.
•I iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
;I rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
■j Toronto 3, Ontario. $$$ Telefonas LE 2-8723

pijos salėje. Rengėjos — katali
kės moterys.
• Jaunimo dainos ir muzikos 
popietę rengia K. L. K. Moterų 
Dr-jos šv. Jono Kr. parapijos 
skyrius kovo 15, sekmadienį, 4 
v. p.p. parapijos salėje. Meninė 
priežiūra — muziko St. Gailevi- 
čiaus.
• Muz. St. Gailevičius yra sukū
ręs naujų dainų. Viena jų — 
moterų chorui pagal poeto B. 
Brazdžionio žodžius “Mūsų žemė 
Lietuva”, antra — mišriam cho
rui “Oi, toli, toli” (žodžiai J. Mi- 
kuckio). Abi dainos numatomos 
atlikti Vasario 16 minėjime.

šeštadien

Delhi lietuviškų Organizacijų 
K omitetas.

Po to bus gera muzika, šokiai, bufetas ir turtinga fantomis lo
terija. Vietos, apylinkių ir artimesnių kolonijų lietuviai prašomi 
dalyvauti mūsų tautinės šventės minėjime.

Įvyksta Delhi lenkų salėje, š. m. vasario mėn 
7 vai. vakare.

š. m. vasario men. 7 diena 6:30 vai, Slova

*?'\FJ!?HL^**r*ii*lKs**^*4**^**
Geras orkestras, bufetai, loterija. Moksleiviams įėjimas 
minėjimą^ nemokamas.

Menine e ^*******
Jaunimo Ansamblis “BALTIJA“ drauge su Delhi$$*$*******$*$* *****************************
lietuvių jaunimu. Ansambliui vadovauja muz. kun.** * * * * * * * * * * * * * * ♦ ****************************
B. Pacevičius.*********** * * * *

LONDON, ONT,

“ Baltijos“ ansamblis pasirodys nepriklausomybes minėjimuose Delhi, Londone
(r Windsore. Nuotrauka S. Kero.

Artėjant vasario 16 d. Lon
dono "Baltijos” ansamblis yra 
numatęs keliatą pasirodymų. 
Vasario 7 d. ansamblis vyksta 
į mūsų kaimyninę ir nuošir
džią koloniją Delhi. Prie tur
tingos tautinių šokių ir dainų 
programos, "Baltija" taip pat 
atliks menišką, vasario 16 d. 
skirtą vaizdelį "Pavasarė
jant" .Vaizdelį parašė ir jį su
režisavo kun. B. Pacevičius. 
Vaizdelis turi gilų turinį, paį
vairintas šokiais ir dainomis. 
Tikimės , kad Delhi publika jį 
širdingai priims.

Nepriklausomybės minėji
mas Londone įvyks vasario 14

4» Jonas čiegis, 49 m. am
žiaus, mirė sausio 15 d. po sun
kios ligos Šv. Juozapo ligoninė
je- ...........

Vienintele, Kanados valdžioje re
gistruota lietuvisk ? natūralaus gydy
mo sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas. Psycholo- 
gine terapija. Masažai. Elektronika, 
raudoni ir ultravioletiniai spinduliai. 
Termine ir garu terapija. Phyziniai 
gydomieji judesiai, — hydro terapija.

Dr. B. Naujalis, R.M. Ps.D. N.Pt.R.N.A.
Natūralaus gydymo specialistas.

460 Roncesvalles Avė, 
Toronto, Ont. LE3-8008.

d. šeštadienyje, parapijos sa
lėje 7.30 v. vakare. Meninę 
programą atliks "Baltija" ir 
šeštadieninė mokykla. Kitą 
dieną , tai yra vasario 15 d. 
’’Baltija” vyksta į Windsorą. 
Nepriklausomybės minėjimas 
čia įvyksKruatų salėje.Pažy
mėtina, kad "Baltija" pasiro
dys pirmą kartą Windsore. 
Tikime , kad sulauksime daug 
publikos ne tik iš Windsoro, 
bet iš Detroito ir apylinkių.

"Baltija" yra jaunas, judrus, 
gyvas ir smarkiai dirbantis 
ansamblis. Pagerbkime dir
bantį jaunimą savo atsilanky
mu. B. A,



HAM1 LTOK
Goriausia taupyti Ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

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

Nemokamas gyvybės Ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas Yeklų patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius
UDikrintas indėliu saugumas
Kapitalas viri $1,600,000.00

Darbe valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 930—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt 9.30—8 v.p-p.

MOKAME ŲZ:
Depozitus 5%
^Arus 5 5%
Uz vienų metų indėlius 8%
SKOLINAME:
Asmenines paskolas iŠ 10%

Nekiln. turto paskolas is 9 %

Liepos ir rugpiucio menesiais sestadieniais uždaryta.

Hamiltono lietuvių Skautės - Skautai ir Skautams Remti Komitetas 
vasario mėn. 7 d. 7 vai. vąk. JAUNIMO CENTRE rengia

TRADICINI

KAUKIŲ BALIŲ
*** *** ***

Gros Beni - Ferri orkestras, veiks turtingas bufetas, laimės staliukai, loterija ir kitokį 
įvairumai.

GERIAUSIOMS KAUKĖMS SKIRIAMOS
PINIGINĖS PREMIJOS

įėjimas suaugusiems $ 2.50, moksleiviams - $ 1.00.

Maloniai kviečiame visus skaitlingai dalyvauti.

Atkelta iš 3,psl. kas. - Jei Lietuva šiandieną
RAPORTAZAS IS LONDONO. .. būtų nepriklausoma valstybė, 
gyvena.

-Ak. -sako,A.B. Pusaraus-

SPECIALŪS 
siuntiniai j j 
LIETUVĄ (

Iš anksto apmokėtas muitas ir 4 
1 persiuntimas. Gavėjas nieko ’ 
, nebemoka. I
IT - 605 --$31.80 J
4*4 sv. rūkytų lašiniukų, 2*4 sv. j 
tauku, 4% sv. ryžiu, 4*4 sv. cuk.-l 
raus, 4*4 sv, kvietiniu miltu. 4
IT -- 607 — $34.70
20 sv. kvietiniu miltu ir 20 sv. e 
ryžiu. 4
SPECIAL 1 — $38.50
10 sv. taukų, 10 sv. kvietiniu | 
miltų, 10 sv. ryžių, 10 sv. cukr. 4
DELICIOUS---$45.00 4
1*4 sv. degintos kavos, 1 sv. 1 
šveicariško Šokolado, 2*4 sv. I 
cukraus, 2*4 sv. ryžių, 1*4 sv. , 
sviesto, 1*4 sv.sveicariško sū- i 

|>rio, 1*4 sv. rūkytu lašiniukų, 1*4 4 
sv. rūkyto kumpio, 2*4 sv. ivai- ’ 
rių vaisių, 2*4 sv. marmelado, 2*41 

| sv. kvietiniu miltų, 1*4 sv. pui- 4 
klausių pyragaičių bei vaflių. ’ 

1 10 SKARELIU — $46.80 ’
j 5 vilnonės skareles, be kutosų, J 
didelių arba mažų gėlių bei tur- .

I kiŠkais piešiniais papuoštos, i- I 
į vairiausių spalvų; taip pat 5sil- 4 
klne's skarelės, Įvairiausiu spal- ’ 

) vu. k |
į ITALIŠKI NAILONINIAI 1

LIETPALČIAI
I Vyriški ar moteriški visų dydžių I 
I nuo mažų iki didelių — spalvos 4 
' tamsiai mėlyna, tamsiai žalia Ir 1 
| tamsiai ruda. 1

1 lietpaltis $25.90, 2Hetp.$ 39,30 j 
►specialus PASIŪLYMAS — ’
| IMITACINIS KAILINIS P ALT AS, | 
pasiūtas Iš garsios B or g ajna > 

| medžiagos. Mink spalvos (tamsiai! 
, rudas) Ir Pershin Lamb spalvos j 
f (juodas). Be galo pigūs — tik 
LS99.00. I

jai iš tiesų galima būtų daug 
padėti. Visiškai konkrečiai, 
taigi ekonomiškai,padėti. Kad

ir per tą patį Pasaulinį Ban
ką. Nors Lietuva būtų ir ko
munistiška, bet savarankiška, 
kaip, pavyzdžiui, Jugoslavija, 
krašto ūkiui galima būtų labai

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

TREČIADIENI PER |

BANGA 1410, 11.00 VALANDA, VAKARO
1053 Albonele Cr., 
Durernoy, Mtl. P.Q. TEL. 669 - 8834. P rogramos vedėjas L. Stankevičius

W
 MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

POINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

• Atl i ekame prabėgamo ir k op i tol i n io auto - mašinų r ar bu s.
• Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis Ir kt.• Tiktai keliolika minučių ii Montrealio greitkeliu Nr.40 

arbu Nr. 20. Atvažiavę neapsirik site I

Savininkas Alfonsas Viskantas.

SPECIALIOS KAINOS:
• Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
e / tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietove.')- SKAMBINKITE, 

iš visų vietų LaSal ėję. 

TĖL. 366-8300 

— visas 24 valandas.

LaSalle Auto Specialist Bėgt

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q.
(Priešai. NL redakcijų)

TEL: garažo 366-0500 
namų - 366•4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASINAS.

SAV. G. DESROCHERS.

Universal C leaner A & TjailorA
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.
239 FOURTH AVENUE 

lot Wallington St.)

Valau Ir taisau vyriškus Ir moteriškus 
drabužius. Siuvu nau|us, pagal užtaky 
mus, vyrllkus paltus, kostiumus Ir kol 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

Užsakykite dabar.
Užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

i New York. N.Y. 10010
Reikalaukite mūsų nemoka-

1 mo katalogo su dar daugiau 
dovanų. Taip pat teiraukltSn

I apie naujų patvarkymų 
siuntinių persiunttmuf.

Windsor
DRY CLEANERS Or DYERS CO. LTD. 

1205 Church Avenue. Verdun. P.Q.

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kitą namų apyvoka,.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti, šiom darbe Turinti naujai Įrengta, 
moderniškiausia drabužiu op sauga (storage) 
ir greita>patarnavimą,.

Savininkai: A. Kers’ys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

Tel. 768-6679.

SUDBURY ONT.
Lietuvių Bendruomenes valdyba, 

£. m. vasario mėn. 7 d. 6:30 vaka
ro, Frood Rd., ukrainiečiu salėje, 
rengia VASARIO 16 MINĖJIMĄ. 
Kviečiame visus tautiečius skait
lingai dalyvauti, pasikviečiant 
draugų ir svečių.

Programų,atliks vietinės meno 
pajėgos. Geras orkestras; veiks 
bufetas.

KLB Apylinkės Valdyba.

daug paramos suorganizuoti. 
Dabar...

Dabar , pasak A.B.Pusa
rausko, išsivysčtusieji pasau
lio kraštai bilijonų bilijonais 
remia visokias Afrikos vals
tybėles. Pasak jo, daugelis tų 
naujų valstybių savo valsty
bingumo iš tikrųjų dar nėra 
vertos. Jis važinėjąs po Afri
ką , matosi su tų valstybių 
aukštaisiais pareigūnais , po
litikais , net valstybių prezi
dentais ir pats gerai pažino 
jų galvoseną. Daugelis jų tik
rai dar nesugeba savo kraštų 
tvarkyti. "O Lietuva juk buvu
si imperijai", pabrėžia A.B. 
Pusarauskas.

Negausūs būdami, ginklu 
nepriklausomybės tikrai ne
sugebėsime išsikovoti. Todėl 
pirmiausia juk ir turime 
stengtis pasaulyje sudaryti 
palankią nuotaiką savarankiš
ką Lietuvos valstybę atstaty
ti, o tarptautinė opinija tam 
reikalui nepaprastai esanti 
svarbi. Daugeliui vadovaujan
čiųjų asmenų naujosiose Afri
kos valstybėse Lietuva apla
mai nežinoma. O aprūpinti 
tinkama informacija, protin
gai įtaigojami ir apšviesti, to
kie politikai labai noriai ga
lėtų tapti nuoširdžiais lietu
viško vlastybingumo draugais 
ir rėmėjais.Daugelis Afrikos, 
Azijos kraštų patys ilgus me
tus išbuvo svetimųjų valdžio
je ir jiems suprantamos kitų 
nedidelių tautų aspiracijos . 
Pagaliau jau šiandieną šitos 
naujosios valstybės sudaro 
daugumą tarptautinėje valsty
bių šeimoje. Kodėl neišnaudoti 
šitą didžiulę dirvą, - klausia 
A.B. Pusarauskas.

Pastangos per naujųjų vals
tybių atstovybes Jungtinėse 
Tautose ar jų ambasadas Va
šingtone nesančios labai tiks
lingos .Ypač tų valstybių’ am
basadoriai teturi labai mažą 
veikimo laisvę, jie tėra valdi
ninkai, kurte smulkmeniškas 
instrukcijas gauna iš savo 
sostinių. Lietuviškosios pas
tangos dėl to kaip tik ir turė
tų pirmoje eilėje būti nuk
reiptos į tas sostines...

- Per 25 metus išeivijoje 
mes padarėme vieną didžiulę 
klaidą, - sako A.B. Pusaraus- 
kas, - užmiršdami ekonominį 
gyvenimą. Per tiek metųkaup- 
dami centą prie cento ir kon
centruodami bei išmintingai 
panaudodami savo kapitalą, 
mes galėjome sukurti didelio 
ekonominio pajėgumo viene
tus. O juk niekam nėra pas
laptis, kad per ekonomiją daug 
lengviau ir politiką savaip 
palenkti , jau nekalbant apie 
atskirus įtakingus politikus...

Pagaliau A. B. Pusarauskas 
šiandieną įžvelgia vieną pa
grindinę lietuviškosios politi
kos klaidą. Politinė lietuvių 
kova šiuo metu pirmoje eilė
je esanti nukreipta prieš ko
munizmą , o tai prilygsta ir 
ir taip negausių jėgų silpni
nimui ir skaldymui. Kovodami 
prieš politinę filosofiją, o ne 
prieš okupantą, mes neišven
giamai esame priversti kovo
ti pačiu .plačiausiuoju frontu

- visame pasaulyje. Tokiu bū
du, esą, Ir Vietnamo karas Iš
virsta į lietuviškosios kovos 
lauką, Ir koks nors komunistų 
maištas Pietų Amerikoje, ir 
Raudonoji Kinija pasidaro 
Lietuvos priešas, nors pasta
roji juk yra rimtas okupanto 
priešas'. Tekovodaml su oku
pantu, neliesdami politinės fi
losofijos klausimo, mes pir
miausia susiaurintume savo 
frontą ir galėtume daug pa
veikiau sukoncentruoti savo 
jėgas. Juk visi Rusijos prie
šai yra mūsų draugai, prade
dant Kinija ir baigiant Alba
nija, - mano A.B.Pusaraus
kas.

A.B. Pusarausko- sampro
tavimai, gal būt, nėra visai 
nauji. Tam tikra prasme jie 
atstovauja daugelio vidurinio
sios ir jaunesniosios kartos 
užsienio lietuvių galvosenai. 
Šiuo atveju.gal teįdomu, kad 
jas išreiškia ne abstraktus 
politikuotojas ir ne akademiš
kas galvoto jas, bet asmuo, ku
ris tarptautinėje politikoje 
aukščiausiame lygyje . pats 
kiekvieną d ieną dalyvauja, pats 
asmeniškai pažįsta sąlygas ir 
galimybes, kurios gali turėti 
ir turi įtakos pasaulio opini
jai. O todėl su A. B. Pusaraus
ko samprotavimais ir galt bū
ti įdomu susipažinti plates- 
ntems skaitytojų sluoksniams.

R. E. M.

LILY HOSIERY MFG CO.
NYLON HOSIERY, LINGERIE & MENS' UNDERWEAR

★★★ ★★★

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

*** *** 7000 HUTCHISON ST
J. WISGARDISKY (WISE) MONTREAL. QUE.

W. LAPENAT
Genera/ Construction Reg'd. 

89 Orchard Street LaSalle, Que.
★★★ ★★★

įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
(vairius patarimus, įkainavimus be jokio atlyginimo. , Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. Tel. 366- 6237. , 

JOFS BUTCHER & GROCERY^
LAURINAITIS JUOZAS

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

HIGHLAND AUTO BODY,),
L aflour Ave. ,LASALLE Tel. Buss. 366 • 7281 

Savininkai: y. Sušinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

Lietuviams nu.oląlda.

Jettė & f r ere Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

• Atliekami mechenlnląl darbai 

e Hares taisymas Ir dažymas 

e Dunlop padangos Ir baterijos

n c? /)/) • dart/ \ f/l/ • CORONET
• CHARGER

— • O O D O I
———4fcūiui_ • CHRYSLER

AUTOMOBILE INC.^y • CAMION
W D O D O E

783LAsfLLLE.LQUĖBEC LAURENT OAIONEAULT
TĖU. 366-7818 President

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
Įrodžiusi galia sutraukti1 hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado ne 

paprastu gydomąja medžiagą, sugebančią 
sutraukti hemorojus be skausmo. Ji per ke 
lias minutes sumažina niežėjimą ir nepa
togumus bei pagreitina uždegimo pažeistų 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams įvykdavo hemoroju susitrauki
mas.

Tačiau visu svarbiausia - rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomąją 
medžiagą, ( B i o - D y n e), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir suža
dina naujų audinių augimą.

Dabar B i o - D y n e galima gauti te- 
palo bei lazdelės formose “ p reparation H“ 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pini
gai bus gražinti jei nebūsite patenkinti.

)OO(M)OOOOO<M><>OOOOOOOOO<>I)O(K>OOOOOO0O0O<

Baltic Hlootlivorlt Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUČIULIS Daromos Įvairios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio
547 Lofleur Avė., La Saite (650) P. Q. dirbiniai.

TEL. 366-3884

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji (rengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimcJL

• Apkainavimn s nemokama

LASALLE 366-0330

BELLAZZI-LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 61ėme Ave.. LaSalle

TEL. 366-6941 

(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langu, rėmai. Izoliaciįa, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris , cementas, 
B.P. išdirbiniai , cementas ir kt.

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai
tyti. Kodėl ?
„ Todėl, kad Jis niekam nepataikauja ir nesįbijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis iš visur (daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą,.

Keleivis duodą Ir teisinių patarimų, jame rasite gražių ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tlk$5.0o.

Jau galima gauti — 19?Q ••• metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

536 Broadway,
So. Boston,Mast.

02127 USA.

■ M Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 
R® I Leidžia Varpininkų leidinių fondas.
®’ Redaktorius Grozvydas Lazauskai.

Administracijos adresas: Juozas Urbells
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

/ Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

'ony s
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

TEL. 525-8771. T. L aurinaitis

A.B.C.
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

3891 St.Lawrence Blvd.

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4 -9098

DĖMESIO!
ABC siuntinių agentūra praneša lietuviams klijentams, kad, nežiūrint bendro muitų pakėlimo, 
yra tokių prekių UŽ kurias muitas sumažintos.
Vilnonei medžiagai kostiumams, pavyzdžiui, muitas lieko tos pots: $ 1.00 už jardą.
Visai eilei prekių muitas pakeltas tik lobai nežymiai.
ABC taip pot sumažino kainų nusiau (50%) dideliam kiekiui geros angliškos medžiagos.
ABC priima automobilių užsakymus ir iŽrdso piniginius pažymėjimus ( Money Certificates),už 
kuriuos jūsų giminės gali pirkti Lietuvoje įvairiausių prekių dolerinėse krautuvėse.
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A. PAJAMOS

Viso

ENGLAND

Viso

Viso
Liko banke

KEATING FORD SALES LTD
4475 BANNANTYNE - VERDUN - 769-8831

MAISTO SIUNTINYS 1969

Viso

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

ADRESAS

Dr. E. ANDRUKAITIS 9.%

Dantų gydytojas

Dantų gydytoja

8 psl

lape- 
■s, jnir

OO
OO

Fascitis ir kt.
Adresas.

IŠLAIDOS :
Ostijos, vynas, žvakės, voty vines žvakutės.........
Patarnautojų algos ii' honorarai............................
Klebonijos maistui........................ ..............................
Šildymas, elektra, telef, pastatų priežiūra...........
Vyskupijos rinkliavos, mokesčiai, apdrauda,... 
Raštinė, svečiai, kelionės, šalpos, labdara, į va ir 
Naujas inventorius............... .......................................
Išmokėtos palūkanos............... ..................................
Išmokėtos skolos.........................................................

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 866- 1359

6396-Bannantyne Verdun, r.1 o n t r e a I

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 1969 METŲ APYSKAITA 
PAJAMOS:
Rinkliavos bažnyčioje........................ ..
Parapijiečių mokestis...................... ..
Krikštai, jungtuvės, laidotuvės, Mišios 
Aukos, parengimai ir vajai....................
Žvakutės, salė ir įvairios įplaukos... 
Praėjusių metų likutis banke........

1465 De Sove Street

Montreal 205, Que.

TEL. 766- 5827.

P. ADAMON1S
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec b ir Ontario

Suite 205

168 Notre Dame St. E. 
Teh 866-2063; 866-2064

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

Tel: namu 366 - 2548

DR. A. □. JAUGELIENE 
Dantų gydytoja

IS EINAMŲJŲ SĄSKAITŲ

Mr. Kevin B. Keating, president of Keating Ford 
Sales Ltd. is proud to announce the appointment 
of Mr. Lėo Guerekas, as Sales Manager for the 
used cars division. Mr. Guerekas lives in LaSalle.

6554.88
. 95.49
1391
1275.
838.
593.

1128 .
2254.
540.45

M. Kevin B. Keating, prėsident de Keating Ford 
Sales Ltd. a le plaisir d'annoncer la nomination 
de M. Leo Guerekas, comme gėrant des ventes 
a la division des autos usagėes. M. Guerekas 
demeure d LaSalle.

DLK VYTAUTO KLUBO

S ALEJE

USED CARS
1 year guarantee 

Kreipkite. Į 
LEO GURECKAS

Sales Manager’s Assistant I 
Keating Ford lietuvis OtStOVOS 

769-8831.

Tel: 866-8235, namų 488 - 8528

LE MESSAGER LASALLE praneša malonią žinią, kad mūsų tautietis L.Gureckas 
paskirtas KEATING FORD SALES Ltd. pardavimo skyriaus vedėjū(SalesManager), 
Sveikiname ir linkime sėkmės !

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

Kelionės kaina $3.00 ir bilietus 
įsigyti iš anksto

KELI VAIZDAI iŠ PRAĖJUSIU METU SPAUDOS BALIAUS: cSlA ŠOKA PRAEITU METU BALIAUS KARALAITE RIMUTE SUŠINSKAITE 

SU ARVYDU RUDZEVIČIUM,* VYKSTA RIMTI POKALBIAI, ŠOKA ALGIS PTA^INSKAS SU PARTNERE ( laimėj I vletcj jaunimo Jokio)

• Ričardas Gureckas, buvęs uo
lus NL talkininkas - 1 ankstytoj as, 
dabar Loyola College studentas, 
žaidžia " SIN YOUTH“ organiza
cijos hockey (ledo rutulio ) koman
doje. Jis žais savo organizacijos 
hockey komandoje - kaip geras 
žaidėjas - prieš Toronto.

I kiekviena rūbu siuntinį golima dadeti šiuos labai naudingus ir pageidau
jamus dalykus Lietuvoje: Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios rūšies 
vilnonės skareles $5.00, nailonines kojinės $2.00, nailoniniai marškiniai

VASARIO men. / °- 

***************** 
SPAUDOS BAL/UC

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS 1qrq 
apyskaita MEtų finansinė

skam arba moteriškam paltui, 3)6 jardo 
ilnonės medžiagos vyriškam arba moteriškam 
džiagos puikiai suknelei, vyriškas arba mote* 
, išeiginiai nailono marškiniai arba bliuskute, 

a nailoniniu), 20 geriausios

ar žinote, kad
" n E P R | k L AU 5 O.MO S 

L I E T U V O S“ SPAUSTUVĖ 
spr sdina bilietus, pakvietimus, 
Pi žibines .if padėko-sJiorteleę, į- 
vatrius blankus, receptams 
eitis, vedybinius pakvietimu tlOC __A 7 L r *

RE*KM^

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namu 737- 9681

832 St. Joseph Blvd, 
(kampas St. Andrė ). 

tel. 522-7236.

Off.; 722-3545; Res. 256-5355
S-tos "Liti" nr. 752D

NOTARAS

J, BERNOTAS, b.a., b.c.l

1440 St. Catherine Street 
Room 600

"Litas“ ne tik nieko neskaito už 
Tamstų išrašytus čekius iŠ einamų
jų sąskaitų, bet dar už jas moka 5% 
palūkanų ir apmokėtus čekius kas 
”160651 gražina paštu.

# *****
mokėkite VISAS SAVO

'MOKA UZ:
EINAMĄSIAS.S-tas 5,0% 

ŠERUS l numatyta) 6.0% 
TAUPOMĄSIAS s-tos 6.5% 
TERM.IND. I metams 7.25% 
TERM.IND. 2 * 7.75%
TERM.IND. 3 “ - 8.00%

Nemokomas gyvybės draudimas 
iki $2,000 žėrų sumos.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 4(1183 ), 1970 m. sausio mėn. 28 d

G R E I C I A U... PIGIA U... GERIA U...'

IR TIKRAI PADĖSITE SAVO ARTIMIESIEMS 
UŽSAKYDAMI SIUNTINI PER 

BALTIC STORES LTD
( Z. JURAS 1

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

Šį rudenį siūlome 3 dovanu siuntinius sudarytus iš tokiu dalyku, kas lab 
reikalinga ir naudinga Lietuvoje.

RUDENINIS ( 1 ) 1969.

1. Rinkliavos................................
2. Parapijos mokestis..................
3. Aukos mišioms ............
4. Sutuoktuvės .................................
5. Laidotuvės......... .......................
6. Votivinės žvakės......................
7. Krikštai ir metrikų ištraukos
8. Palūkanos........................ .........
9. Aukos ............................................
10. Salės nuoma...............................
11. Parengimai.................................

Informaciją teikia
A. Rudzevičius - 727-3 120

DLK VYTAUTO KLUBO pasal- 
pinės draugijos susirinkimas bus 
vasario mėn. 1 d. 2 vai. p.p.
• Klubo Juozapinės - vakariene 
bus s.m. kovo mėn. 14 d.

GERAS PIRKINYS
Parduodamas pigia kaina Pool

room - bilijardas, pusė orba visas 
Sąlygos tikrai labai geros!

Skambinti 729- 1761.

IR ŠOKIU VERTINIMO KOMISIJOS PIRM. V. ŽIZYS PRANEŠA LAIMĖTOJUS.

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. Vakarai s — pirmadinniais 
treci aa1 rni ai s ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai 

Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželi 
iki rugsėjo''5 d,

S K I - T R I P

IŠVAŽIUOJAME

Siuvu k parduodu
Taisau ir remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas 

(Storage)'

Tel. 767-6183,į

4475 BANNANTYNE AVĖ 
VERDUN, QUE,

Nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 3)6 jardo vilnonės 
angliškos kostiuminės medžiagos, 2)6 jardo vilnones moteriškai suknelei me
džiagos, 1 gelėta arba ornamentais vilnonė skarelė, 1 vyriškos arba moteriš
kas megztukas, 1 kaklaraištis arba dėžė Šokoladinių saldainiu, 2 šilkines 
arba nailoninės skarelės. Kaina $ 100.

3 jardai vilnones veliūro medžiagos vyri 
puikios kostiuminės angliškos vi 
kostiumui, 2 jardai crimplene me 
riškas aukštos rūšies megztukas,
1 pora vyrišku arba moterišku kojinių ( vilnoni 
rūšies cigarečių. Kaina $ 100.

RUDENINIS ( 2) 1969.

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

*** *** *** 
Vyrai ir moterys, mergaitės,-jauni, Sen; : ®
visi į. balių mūs ateikit 1 pa9yvenę,
Čia rasit kūnui, dvasiai peno-ir vakaro |:„l

*** *** raJ'nksmai praleisi! !

$9.00.
Taip pat priimame užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, 
televizijos aparatams, šaldytuvams ir t. t.
Musu sąskaitos suteikia Jums teise gauti mokesčiu mokėjimo sumažinimo.
Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garantuotas.

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ I I 

3907 A Rosemont Blvd;

UOll. 57 
.4016. 52 
. 80 6. oo 

, .3500. oo 
34.005.12

... 9464.51 
. .. 2399.oo 
.. 1220. oo 
.. 415 . oo 
,.. 805.oo
.. .901.43
. . 115 . oo
. .. 128.05
. 10741. oo
. 774.17
.. 8169.75 
35.132.91

Pereitais metais buvo likę 67.000.00 dol. skolos .Šiemet 
apmokėjus 3.500. OO dol., dar liko 63.500. OO dol. skolos.

¥¥♦
AUSROS VARTŲ parapijos ko
mitetas posėdyje pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: Komiteto pir
mininkas Petras Girdžius, sekt. 
Jonas Ladyga ir nariais: Antanas 
Vaupsas, Bronius Buzas, Romas 
Otto ir Petras Vaupsas.

• Praeitoje savaitėje mirė ir pa
laidoti Jonas Sartanavičius ir J . 
Bandžius (Jasutienės tėvelis).

,.$11,126.73
. l,276.oo
.. l,664.oo 
.. .7,142.77 
...3,277.86 
...5,387.95 
$29, 875.31

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA 727 3120
6695 — 35th Avenue, Montreal, 409,

i, Albertas N 0 R K E L I U N A S , B. a. c.s.c,, i.B. 727-3120.
I | ( NAMU:

271.-5758

DUODA PASKOLAS

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

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis patūlcanomi•’ 
,( pradedant 6.5 % ). _____

MAi1. POP!ĖRAITIS 
0.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C.,F.R.C.S.<c).

CHIRURGINĖ PRAKTIKA K R E l P T l s Tel. 93 1 - 3275
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

.. $1,395.16 
.. 5,064.10 
... 2,125.80 
... .2,481.61
... 1, 931.70 
... 2, 899.18 
... 2,279.79 
. .. .1, 899.80 
... . 5,700. oo 
$ 25,777.14

4,098.17

B, IŠLAIDOS
1. Kunigų ir tarnautojų algos ................
2. Pensijos fondas........... .......................
3. Giedoriniai, honorarai, rekolekcijos
4. Maistas......... .......................,.................
5. Kulto reikmenys ir žvakės..............
6. Telefonas, pašto ženklai..................
7. Švaros palaikymas ir plovimas ...
8. Šviesa ir šildymas.............................
9. Draudimas ir mokesčiai....................
10. Bažnyčios ir salės atnaujinimas, laiptų

pamatų taisymas.................................
11. Palūkanos skolininkams....................
12. Mokestis ir atmokėtos rinkliavos
13. Apmokėtos skolos...............................

LITAS
Almtlieoho l ičiui tų Krdilo L’hiį.i
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