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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENSONO NUMATYTOS
REFORMOS KRITIKUOJAMOS

Kanados finansų ministerio 
Edgar Benson paskelbtoji Bal
toji Knyga apiemumatomas mo
kesčių reformas (White Paper 
on Tax Reform) susilaukia vis 
daugiau ir vis aršesnių kritikų. 
Kaip žinia, Trudeau vyriausybė 
jau seniau pažadejo(o dabar pa
skelbė numatomus žygius) iš 
esmės pertvarkyti visą Kana
dos apmokestinimo struktūrą ir 
metodus.Bėda.tiktai,kad Balto
joj Knygoj numatyti žygiai ma
žai kam atrodo esminiais, o la
bai daugeliui atrodo nedaug kuo 
teisingesni už seniau ir dabar 
egzistuojančius. Visai su pa
grindu Trudeau pačiam ir jo 
vyriausybei primetama, kad iš 
tos daug kartų linksniuotos Tei
singos bendruomenės (Just So 
ciety) kol kas nedaug kas mato
si ir mokesčių reforma kaip 
tiktai galėtų būti pirmas kon
kretus žingsnis teisinga linkme. 
Niekam nėra paslaptis, kad Ka
nadoje proporcingai didžiausią 
mokesčių naštą neša ne turtuo
liai bei milijonieriai,bet gauną 
vidutinį atlyginimą žmonės. So- 
cialistų-ir net komunistų-kri- 
tika šioje vietoje turi racijos , 
nes du turtingiausieji pasaulio 
kraštai dar labai įkyriai laikosi 
atgyvenusios kapitalistinės sis
temos principų, kurie, pirmoj 
eilėj, gina turtingųjų pinigų 
maišą.Trudeau atėjus valdžion , 
daug kas tikėjosi iš jo vyriau
sybės radikalesnių socialinių 
bei ekonominių reformų,bet kol 
kas nieko konkretaus šiose sri
tyse neatlikta. Bensonas dabar

važinėja po Kanadą atsiklaus- 
damas auditorijų nuomonės apie 
numatomąsias mokesčių refor
mas. Tuose susitikimuose su 
kanadiečiais jis išgirsta mažai 
pagirų, bet labai daug karčios 
teisybės. Tikėkimės, kad iš šių 
susitikimų ir Trudeau, ir Ben
son šio to pasimokys ir kad 
naujasis mokesčių įstatymas 
bus žymiai kitoks - tai yra ra
dikalesnis ir labiau gins eilinio 
žmogaus kišenę - negu jis pro
jektuojamas toje nelabai baltoj 
Baltojoje Bensono knygoje.

MOKYKLINĖS REFORMOS 

PAINIAVA QUEBEKO 
PROVINCIJOJE

Esame minėję, kad įstatymas 
nr.63, skubiai priimtas provin
cijos parlamente po riaušių St. 
Leonard priemiesty garantuo
ja visiems Ouebeco provincijos 
gyventojams teisę pasirinkti 
anglų arba prancūzų kalbą savo 
vaikų mokslinime.Betgi švieti
mo ministerio Cardinal pasiū
lytas (ir, tikriausiai, netrukus 
taip pat būsiąs priimtas) įsta
tymas nr. 62, panaikinąs Mont- 
realio mieste buvusias 42 mo
kyklines komisijas ir jų vieton 
įvedąstikll jų, kėsinasi į tą ap
sisprendimo laisvę praktikoje. 
Kaip daugelis angliškųjų pe
dagogų nurodo, beveik visose 
naujosiose komisijose adminis
tracijoj būsią dauguma prancū
zų, kurie, be abejo, galės pagal 
savo nuožiūrą nustatyti ne tik
tai dėstymo tvarką bei metodiką, 
bet taip pat paskirti mokytojus 
bei mokyklų vadovybę. Gi iš 
praktikos yra žinoma,kad pran
cūziškoji administracija iki šiol

nėra parodžiusi jokio sugebėji
mo kaip nors logiškai ir sklan
džiai tvarkyti bet kuriuos vie
šojo gyvenimo departamentus , 
todėl angliškųjų mokyklų lygis 
(nuolat buvęs žymiai aukštesnis 
už prancūziškųjų) smuks ir pa
ti mokyklinė sistema atsidur
sianti visiškam chaose.Kiek to
kiem nuogąstavimam yra rea
laus pagrindo parodys ateitis , 
bet sekant dabartinės švietimo 
ministerijos darbą, toji ateitis 
neatrodo šviesi.

MinJeon Chretien

JUODASIS AUKSAS TOLIMOJOJ 
ŠIAURĖJ

Jean Chretien, Kanados mi
nister is šiaurės reikalam, pra
nešė, kad bus investuojama dar 
šimtai milijonų dolerių, ieškant 
naftos ir natūralių dujų Arkti
koje. Dalis investuojamo kapi
talo priklauso pačiai Kanados 
fedęralinei valdžiai, dalis ke
lioms milžiniškoms privačioms 
bendrovėms (Imperial Oil). Kol 
kas tiek težinoma, kad tolimo
joj šiaurėj yra dideli plotai 
naftos bei natūraliųjų dujų, bet 
dar neaišku ar gręžimais tuos 
milžiniškus turtus bus galima 
pasiekti.Netolima ateitis paro
dys ar ši milžiniška aviantiūra 
bus ekonomiškai naudinga ar 
ne.

IZRAELIO LĖKTUVAI 
SUNAIKINO EGIPTO FABRIKĄ

Kaip jau nekartą šioje vietoje 
teko pastebėti .Vidur iniuose Ry
tuose kariniai veiksmai tarp 
Arabų kraštų ir Izraelio nuolat 
intensyvėja. Ne tiktai intensy
vėja, bet, deja, taip pat darosi 
vis nuožmesni ir žiauresni. Pa
skutinysis toks išsišokimas, 
palietęs nekaltus civilius gy

ventojus,buvo padarytas iš Iz
raelio pusės, kai jų kariniai 
lėktuvai(ar lėktuvas?) per kjai?- 
dą,norėdami bombarduoti Egip
to karinius taikinius,sunaikinp 
niekuo nedėtą plieno fabriką, 
užmušdami apie 70 žmonių ir 
sužeisdami apie 100. Fabrikas 
buvo bombarduojamas taip pat 
su bombomis, kurios sprogsta 
už kelių ar net keliolikos valan’- 
dų,ir padegtas napalmu.Ryšium 
su šiuo pastaruoju incidentu 
Jungtinių Tautų generalinis se
kretorius U Thant atšaukė iš 
Viduriniųjų Rytų paliaubas pri
žiūrinčių dalinių vadą generolą 
Odd Bull,norvegą,kad šis pada
rytų išsamų pranešimą apie se
niai sulaužytas paliaubas.

KANADOS PAŠTAS 
ŠLUBUOJA

Montrealy jau kelinta savai
tė pusiau streikuoja paštą išve- 
žiuojančių sunkvežimių viena 
bendrovė,todėl tūkstančiai laiš
kų bei siuntinių siunčiamų iš 
Montrealio pasiekia savo adre
satus žymiai pavėlavę. Ir NL 

< susilaukia kas savaitę eilę nu
siskundimų, kad laikraštis pa- 

' siekiąs skaitytojus kartais net 
kelioliką dienų pavėlavęs. Mū
sų patarimas toks: protestuoki
te pašto įstaigose arba rašykite 
laiškus tiesiai Postmaster Ge
neral (t.y. Paštų žinybos minis- 
teriui) Eric Kierans, kuris už 
tai yra tiesiogai atsakingas . 
Mažesnių tiražų laikraščiams 
(kaip Nepriklausomai Lietuvai) 
neseniai buvo žymiai pakeltas 
pašto tarifas .todėl paštų žinyba 
neturi jokios priežasties nei 
jokio rimto pasiteisinimo dėlei 
tokio neįmanomo apsileidimo. 
Nepateisinama taip pat kažko- 
kia'pusiau darbą parai! žuo j antį 
netvarkaMontrealyje,nes paš
tas ir šiaip pastaruoju metu 
nuolat vėluodavo.

MIRĖ BERTRAND RUSSELL

Šiomis dienomis mirė.sulau- 
kęs 97 metų ir gerokai suvaikė
jęs, anglų filosofas Bertrand 
Russell. Kaikurie laikraščiai jį 
pavadino XX amžiaus kolosu. 
Pažvelgus arčiau į jo veiklą, 
pažiūras ir pasisakymus, toks 
tvirtinimas atrodo ir naivus , ir
stipriai perdėtas. Jeigu savo 
matematikos principuose jis 
neabejotinai pasirodė pranašus 
matematinės spekuliacijos vir
tuozas, visuomeninėj ir politi-

ESTIJOS MERGAITE ******* Eduard Wiirolt **********

hėj veikloj jis neišlaikė tvirto 
nugarkaulio.Taip,sakykim,nors 
buvo prisiekęs pacifistas, Hit
leriui pradėjus karą, Russell 
stojo kovojančios savo gimtinės 
pusėn. Po karo apdovanotas me
daliais bei titulais, jis dar 1948 
metais tvirtino, kad "arba mes 
turime pradėti karą prieš So
vietų Sąjungą, kol ji dar neturi 
atominės bombos, arba turėsi
me pasiduoti ir leistis būti ko
munistų valdomiems". Pirmojo 
patarimo, deja, Vakarai nepa
klaus ė, o antrąjį po keletos me
tų pats aptemęs filosofas nuo
lat ir nuolat propagavo. Pasta
ruosius dešimtį metų Russell 
susidėjo su įvairaus plauko ir 
sukirpimo taikos skelbėjais ir 
visokiais būdais dergė JAV-es 
bei Vakarų demokratijas. Jis 
buvo net sugalvojęs kažkokį ko
mišką JA V-ių karo nusikaltėlių 
teismą,kuriame teisėjais turėjo 
būti neaiškūs raudonieji,ruža- 
vieji ir,žinoma,pats gerbiamas 
filosofas.Mirtis tą teismo pro
jektą nutraukė pačiu laiku, nes , 
atrodo,ir jis vadovavosi tuo pa

tentuotu antiamerikietišku re
ceptu, pagal kurį jankiai kvie
čiami tada, kai nuosavai skūra! 
gręsia pavojus, ir varomi lauk, 
kai tokio pavojaus jau nebėra . 
Dėkui Dievui, kad amerikietis 
jankis dar yra pakankamai nai
vus ir šį šlykštij žaidimėlį taip 
sąžiningai abiejų pasaulinių ka
ru žaidė. Įdomu, ką tokie rus- 
selliai sakys ir veiks, kai ir 
jiems teks kasti kanalus kur 
nors Kazachstane ?

Bertrand Russell

Newsweek—-Fens’* & Berkovltx
Zeroing in on Cairo: Proof of Israel’s air supremacy 

iį -

Dayan: Dishing it out

k * *k* * *★* ******* **>. ***** * ** ** ** * Ark *Ar

AUKOK 
******** 'k~k * ****** ****

TAUTOS FONDUI
* ** *****•,'.******************* * ***

— prisimink savo pavergtus 

broli u s !



LITUANIE INDEPENDANTE *** INDEPENDENT LITHUANIA
UŽ Lietuvos išlaisvinimą! UŽ ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation'de la Lituanie ! Loyautė au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

***
“Second class mail registration number 1952 “

***
Leidžia spaudos b-vė"nepriklausoma Lietuva"

***
Vyt. redaktorius dr. Henrikas Nagys.
Administratorius''ir technikinis redaktorius Pranas Pftdk^Š.taitis.

TEL. 366-6220
1122 George Street LaSalle, Montreal 690,-- Quebec-- Canada.
Prenumerata metams; Yearly Subscription Rates;
Kanadoje.......................... $7.50 Canada................................$7.50
JAV ir Pietų Amerika. . ,$3.00 USA & South America. $ 8.00
Visur kitur.............. , . . $8.50 Other Countries .... $8.50
Atskiras numeris............$0.25 Single copy......................... $0.25

Adresu pakeitimas 25 et. fsiusti prie prenumeratos arba pašto ženklais) 
Ilgalaikiai skelbimai, susitarus, gauna iki 50% nuolaidos.

vainiką , laikydamas tokį "fa
šistų dypukų" mirusiojo pa
gerbimą mirusiojo įžeidimu.

Tad kam , beieškant tų "la
bai gražių tautinių tradicijų", 
bereikalingai mėtyti sunkiai 
surinktas b-nės lėšas? Kad 
nepradėjus gyvus, ar mirusius 
teisti ir išvengus1 ginčų ir 
skaldymosi, geriau būtų nei 
vienam mirusiam lietuviui 
apyl.b-nės lėšomis gėlių vai
nikų nepirkti, bef tam tikslui 
skirtą sumą pasiųsti Tautos 
ar Lietuvių fondams , prane
šant apie tai apylinkės lietu
vių visuomenės žiniai per 
spaudą.

Tada ir apyl. v-bai nebus 
galvosūkio, ar vykdyti apylin
kės visuotino narių susirinki
mo nutarimą ir kam jį taikyti.

Pilnateisis

AR LENINAS NEKALTAS?

VLIK'o Valdyba, (is kaires): Romas Kezys, dr. Bronius Nemickas, Pranas Vainauskas (Tarybos pirm.), dr. Jonas Puzinas 
dr. Juozas K. Vaiiunas (pirmininkas), Stasys Dzikas, Jurgis Valaitis ir Juozas Audėnas. Nuotrauka V.Maž<
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SESUO ESTIJA

Kadaise, raudonajai armi
jai įžygiavus ir durtuvais 
pravedąs "rinkimus" į liau
dies seimą, pasimetusi Salo
mėja Neris /vėliau ji už tai 
skaudžiai kentėjo/ parašė ei
lėraštį , kuriame išreiškė 
džiaugsmą, kad dabar Lietuva 
bus laiminga sesuo šaunių 
respublikų būryj. Tos šaunios 
respublikos /apie jų šaunumą 
sunku ką nors apčiuopiamo 
pasakyti/ betgi buvo taip toli 
nuo mūsų, jos buvo tokios sve
timos mums ir joms, tikriau
sia, buvo nei šilta, nei šalta 
kas su tom trim respublikom 
prie Baltijos atsitiks, kad tas 
entuziastingas posmas mums 
nuskambėjo kaip botago kirtis 
per nugarą baudžiavos lai
kais. .. Prisimenam tai šian
dien , nes prie banguojančios 
Baltijos, iš tiesų, bu v o tikros 
mūsų seserys respublikos, ku
rių ir likimas, ir gyvenimas, 
ir kovos už savąją laisvę mus 
surišo giliais ir nepertrau
kiamais ryšiais. Latvija, Es
tija, Suomija - jos buvo mūsų 
seserys.Tikros, ne męlu, bet 
meile, artimos seserys.

Minėdami Estijos 52-ąją 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį, turime progos ją pri
siminti žodžiu. Nepriklauso
moj Lietuvoj plevėsuodavo 
prie valdžios pastatų tą dieną, 
šalta mūsų trispalvės, ir gra
žuolė Estijos trispalvė. Šiau
rės vėliava. Mėlyna - balta - 
juoda. Toji vėlaiva mums pri
minė Europos šiaurėje gimu
sios naujos valstybės ryžtą 
likti nepriklausoma amžiams.

Kovoti už kiekvieną pėdą gim
tos žemės. Kovoti,kaip gimi
ningoji Suomija, prieš nuož
mų rusiškąjį imperializmą . 
Kovoti prieš bandoma pri
mesti kruvinos komunos sant
varką, Kovoti prieš kiekvieną 
atėjūną , naikinantį kardu ir 
ugnim gimtąsias sodybas.

Estija liko ištikima tai lais- 
’vės priesaikai.Tūkstančiai jos 
sūnų mirė didvyrių mirtim 
prie Narvos ir Baltijos pa
krantėse, kai raudonoji lavina 
antrą kart kėsinosi jos kūne 
išdeginti kažkelintos ten so
vietinės respublikos numerį. 
Nenorėjo Estija, lygiai kaip 
Lietuva ir Latvija, nešioti ant 
savo odos tą gėdingą vergijos 
žymenį. Ir šiandien kiekvienas 
estas , laisvame pasaulyje ir 
namuos, nepamiršo tos gyvu
liškos procedūros. Nepamir
šo ir nepamirš per amžius.

Estija, nepriklausomybės 
laikais buvusi viena kultūrin
giausių Europos tautų, mokės, 
valandai atėjus , tinkamai pa
dėkoti už šią Azijos "dovaną" 
barbarui, kuris nuolat stovėjo 
prie jos senų ir didingų mies
tų vartų. Romėnai yra sakę : 
Vargas nugalėtiesiems'. O mes 
norim, su savo pavergtais 
broliais estais , pasakyti kitą, 
lygiai skaudžią ir karčią tie
są: VARGAS PAVERGĖJAMS 
Nes laisvės dar niekad nėra 
nužudę net šautuvai, nei kar
tuvės, nei sibirai. Vargas pa
vergėjams, nes ir jų valanda 
ateis. ELAGU EESTU.

Henrikas Nagys

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

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

DIDZ.GERBIAMAS N. L. 
REDAKTORIAU,

Gerb. J. Kručas N. L. sausio 
mėti. 21 d. 3 nr. aptaria klau
simą dėl lietuvių bendruome
nės Sudburio apylinkės vardu 
pirkimo gėlių vainiko įniru
siems apylinkėj gyvenusiems 
lietuviams. Iki šiol apyl.v-ba 
savo nutarimu gėlių vainikus 
pirkdavo kiekvienam apylin
kėj mirusiam lietuviui, nežiū
rint ar jis buvo "baltas",ar 
"raudonas". Iškilus klausimui 
ar pirkti vainiką "raudona
jam" mirusiam, kyla klausi
mas ką laikyti "raudonu".

K. L. B. statute pasakyta, 
kad Kanadoj gyveną lietuviai 
"yra" Kanados lietuvių b-nės 
pilnateisiai nariai, išskyrus 
tuos, kurie kenkia lietuvių tau
tai, yra priešingi Lietuvos ne
priklausomybei, arba pritaria 
Lietuvos okupacijai. Išeina, 
kad kiekvienas lietuvis yra

laikomas b-nės pilnateisiu na
riu , ar jis to nori, ar nenori 
iki apyl. v-ba, savo nutarimu 
neatima kam "pilnateisio" na
rio teises.

Ne paslaptis,kad buvusioms 
Sudburio apyl. v-boms, o tai
pogi ir dabartinei v-bai gerai 
yra žinomi visi "raudonieji" 
Lietuvos nepriklausomybės 
duobkasiai ir turėtų būti pagal 
K. L. B. statutą apyl.v-bos nu
tarimu pripažinti nepilnatei- 
siais b-nės nariais. Bet tokį 
"skriningo" darbą nei viena 
v-ba iki šiol nevykdė, todėl ir 
dėl "šventos ramybės" ir, pa
gal J.Kručą, dėl "labai gražių 
tautinių tradicijų" brangiai 
kainuojantieji gėlių vainikai 
buvo perkami visiems įniru
siems lietuviams.

Ne paslaptis , kad vienas 
toks "raudonas duobkasys" 
spardė jo mirusiam draugui 
b-nės v-bos nupirktą gėlių

Sąrišyje su IOO metų Leni
no gimtadienio, Kremlius ruo
šias iškilmingiausiai paminė
ti sukaktį, paskelbiant,beveik, 
šventuoju.

Visoje SSSR ir okupuotuose 
kraštuose ir net Jungtinėse 
Tautose N. Yorke Leninas bus 
pristatytas kaip žmonijos ge
radaris. Žinoma, bus parodyta 
tik viena medalio pusė.

Pavergtųjų tautų veiksnių 
pareiga parodyti Lenino me
dalio kitą pusę.

Stalino duktė Svetlana savo 
knygoje "Only one year" sako, 
kad Lenino šventuoju negali
ma skelbti, jis prigulįs Stali
no grupei žmogžudžių. Leni
nas bolševizmui nutiesė gai
res , Stalinas įvykdė. Lenino 
visi raštai yra persunkti 
kerštu ir krauju žmogui, ku
ris yra kitos nuomonės.

Stalinas pasakė žurnalistui 
Astor: "Taip ilgai žudysime 
žmones,kol reikės", /iš kny
gos J. Gunther "Procession" 
49 pusi./ Taip buvo nustatyta 
Lenino linijoje. Lenino ir Sįa-» 1 
lino kruvina ranka per dabar
tinius Kremliaus vadovus ir 
dabar veikia Vietname, žydų- 
arabų konflikte , Amerikos 
gatvių riaušėse ir kt.

Mūsų Vlikas, Elta , visa 
spauda Lenino lOO-tį turi pa
minėti, siunčiant laisvo pa
saulio vyriausybėms notas, 
paaiškinimus, kokie balandžiai 
ruošias nutūpti vakarų pasau
lio sostinėse.

Kaip Svetlana Stalinaitė sa
ko, kad socializmą -komuniz
mą galima įvesti, bet negali
ma jame gyventi.

Vienas iš konkrečiausių 
veikimų,taipasiuntimas Svet
lanos Stalina itės-A llelujevos 
knygos "Only one year" vi
siems paraudusiems rusų 
draugams ir net žymiems po
litikams .Tegul jiems akys at
siveria ir sužino, koks yra 
Leninas iš visų pusių ir koks 
likimas laukia kiekvieno kraš
to valdovų , kur ateina Lenino 
ir Stalino mokiniai.

Šia proga reikėtų padidinti 
radio transliacijas visomis 
kalbomis į rusų tautą, sustip
rinimui prieškomunistinio ju
dėjimo, kuris vis daugiau ir 
daugiau plečiasi, net jaunųjų 
komunistų kariškių tarpe., ra
šytojų ir visų kitų intelektua
lų. Lenino ir Stalino komuniz
mas ideologiškai yra žlugęs.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI

362. Skrebutenienė Julija $1OO
363. Č.S. /Toronto/
364. Ros s et Edmond
365. Hollingsworth Ian
366. McBain Don

Papildė įnašus: 
23.Otavos apyl.v-ba 
24.Delhi apyl.v-ba
181.Staškūnas Viktoras

1OO
IOO
1OO
IOO

iki $900
400
11OO

Skrebutenienė ir C.S. gy
vena Toronte, o kiti trys ka
nadiečiai Sault Ste. Marle. Jų 
įnašas atsiuntęs žymus kont- 
raktorius V.Staškūnas rašo; 
matydamas jūsų pastangas ir 
gailėdamas, kad Kanadoj pri
trūko lietuvių greitomis api
bėgau savo draugus ir gavau 
po šimtinę. Winipego Šv.Ka
zimiero parapijos klebonas 
kun. J.Bertašius atsiuntė pa
dėkos laišką už gautą iš Fon
do pašalpą šeštadieninei mo
kyklai. Winipego, Montrealio

ir St. Catherines klebonai L. 
Fondo neparėmė nors buvo 
prašyti, dėlto tos kolonijos la
bai atsilikę su įnašais. Prie 
Fondo yra prisidėję: liet, or
ganizacijų 46 sumoje $9300, 
verslininkai 35 - $7700. Med. 
daktarai 23 - $5700, įnžinie- 
nieriai ir architektai 30 - 
$4700, ūkininkai 15 - $4200, 
kitokie daktarai 1O - $1OOO, 
parapijos klebonai, kunigai 1O 
- $1OOO.Kanadiečiai /anglai/ 
4 - $400.

Gruodžio 13 d, narių susi
rinkime buvo priekaištaujama 
dėl pelno paskirstymo, nes dvi 
mokyklos nebuvo sušelptos. 
Dabar toms mokykloms ga
lima skirti dvigubai, nes pel
no vėl yra virš $3000. Numa
toma skirstymo komisija pa
pildyti iki 6 asmenų - 3 iš 
Fondo ir 3 iš Bendruomenės.
P. Lelis, iždin. ir Vajaus ved.

P A V E L U 0 T Al, B E T LĮSK IMIS KIAUTO...

bas merdi virš 60 metu. Juk šitas 
klubas,nuo jo isisteigimo dienos, 
buvo užsiangažavęs kaip visuome
ninė organizacija, bet Šios sąvo
kos reikšmės nepakankamaisupra-

Patarle mums sako, kad ir vė
lai, bet geriau negu niekad. Šiuo 
kart šį patarlės reiškinį reikėtų 
taikyti Didžiojo Liet. Kunigaikš
čio Vytauto klubui Montrealyje ir 
todėl, kad pats klubas - jo valdyba timo. apsiribodavo nuo jos. Dažnai 
šiuose pačiuose puslapiuose skel
bia savo metini, nepaprastą šeri - 
ninku susirinkimą ir kviečia kar
tu dalyvauti neklubiečius. Man, 
nors buvusiam ilgus metus klubo 
valdyboje ir paskutiniuosius prieš 
1966 m. 3 metus pirmininku, nėra 
suprantamas šitoks kvietimas' ir 
jis kaip gali būti aiškus tokiam,ku

jai pakišdamas savo vidaus neto
bulas taisykles. Tie, kurie supra
to šią klubo klaidą beldėsi, kad ir 
per pridarytas duris ir tapo jo na
riais, nors juos slėgė nepavydėti 
na našta norint palaikyti klube Šio
kį - tokį visuomenini gyvastį. To 
laiko klubieČiams atrodė, kad ir 
apsiribojant nuo visuomenės atei- 

ris išviso dar klubui nepriklauso? ^us u^tiLrinta, jei jie metu ga- 
Kviečiant pašalinius asmenis rei- ' 
ketų nurodyti jiems, kuriam tikslui 
jie arba jiems reikalinga tokiame 
susirinkime dalyvauti. Būtų dide
lė klaida, jei valdyba galvotų, kad 
klubo šėrininkų susirinkime sve
čiai išspręs valdybai ar net Šėri- 
ninkams neišsprendžiamus klubo 
reikalus pirmiau, negu jie patys 
būtų sprendė ?

Šitoks kvietimas nors ne proce- 
dūringas, bet neabejotinai nuo - 
širdus valdybos ryžtas išlįsti iš 
to klubietiško kiauto,kuriame klu-

le gauna vieną kita dividendo do
leri. Kai klubas privestas buvo 
prie naujos statybos manyta buvo,

Jis tebesilaiko ant durtuvų ir 
baimės.Tad būtina pagelba tu
ri eiti iš vakarų laisvės kraš
tų kovotojams už įvedimą de
mokratijos , tikros laisvės 
Rusijoje. J. Kelmas

Šv. ANTANO GIMNAZIJA 
NEBUS ATIDARYTA

Šv.Antano gimnazija Ken- 
nebunkporte, Maine , negalės 
būti atidaryta 1970 m. rudenį. . 
Prašant JAV Lietuvių Ben
druomenės valdybai, pranciš
konai buvo sutikę gimnaziją 
atidaryti, jei atsiras bent IOO 
lietuvių mokinių , kurių tėvai 
sutiks mokėti 1OOO dol. me
tams už mokslą ir pilną mo
kinio išlaikymą bendrabuty. 
Tokiu atveju finansiškai būtų 
galima išeiti lygiom. Žinia 
apie galimą gimnazijos atida
rymą buvo praėjusį rudenį 
paskelbta lietuvių spaudoj. At
siliepė tik 12 tėvų. Jų pavar
dės praneštos JAV LB Švieti
mo Tarybai.

kad tučtuojau priverstas bus ieško 
ti nauju veiklos keliu,plėsis netik 
patalpomis, bet ir organizaciniai. 
Gaila, bet visa tai nusitęsė iki 
šiai dienai. Šiandien klubui jau 
trūksta žmonių vadovavimui, nes 
sena veiklos struktūra apsiribojo 
nuo jaunesniųjų. Paseno žmonės 
ir su jais veiklos būdai. Tokia 
yra šių dienu klubo padėtis ir to
dėl reikalinga visuomeninė visa- 
keriopa pagelba. Reikia manyti, 
kad montrealiečiai atkreips rimta 
dėmėsi i klubo padėti, nes ištie- 
su klubas ir pagal pasivadinimą— , 
lietuviškai visuomenei priklauso, | 
o juo labiau, kad Montrealio ar i 
Guebec’o valdžios Įstaigos bei | 
vietiniai žmonės, kitaip ir. supras- S 
ti nemoka. Jei jie apie lietuvius 
ką nors žino, gero arba blogo, tai 
pirmiausiai prisimena - Lithuanian 
Withold Duke Club, St. Catherine 
Street. Taigi, klubas yra neatski
riamoji Montrealio lietuviu visuo
menės dalis ir jei ankščiau nepa- 
darytas tinkamas derinys, padary
kime dabar !

Pr. Paukštaitis.

I
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Musu Kredito Unijos nariui 
A t A

Juozui Kavaliauskui mirus, jo giminėms ir visiems artimie
siems nuoširdžia užuojauta reiškia

Montrealio Lietuviu Kredito Unijos 
“ Lito" Valdyba.

A.A. mylimai mamytei Lietuvoje mirus, sūnus PETRA, ir 
AUGUSTA V I L E N I Š K I U S ir jų šeimas nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime
Jonas ir Elena D a I m o t a i

PETRA VILENIŠKI ir jo šeima mylimai motinėlei 

Vileniškienei Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame

1

Parašas
j Data

2 psl. »•» *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ”* Nr- 7 < U86>« 1970 m- vas’ario men' 18 d>

• “ NL“ naujiems prenumeratoriams tik $5.00 už pirmus metus !
• Naudokitės šia patogia užsisakymo forma:

I Vardas ir pavardė

j Adresas

Jonas ir Teresė Mačiuliai

Mielai pažįstamai ir krikšto mamai STASEI ŠUKAITIENEI 

mirus, jos vyrą Antaną Sukaitį ir artimuosius giliai užjaučiame ir 

kartu liūdime
Genė Sibitienė ir krikšto sūnus Antanas.



“Praamžių Vainiko“ montažo atlikėjai.I Nuotrauka A. Kalvaičio

"PRAAMŽIŲ VAINIKAS"
L. K. Mindaugo šaulių kuo

pos scenos mėgėjų grupė š.m. 
sausio mėn. 24d. Aušros Var
tų parapijos salėje kuopos va
karo - baliaus metu, meninės 
programos dalyje, suvaidino 
vieno veiksmo montažą iš Lie
tuvos istorijos "Praamžių 
Vainiką". Gausiai susirinkę 
vakaro dalyviai vaidinimą su
tiko maloniu dėmesiu, palydė
dami jį ilgais plojimais. Sce
nos mėgėjų grupės pasirody
mas laikytinas pasisekusiu.

Gražūs skatinantieji atsi
liepimai, aukos, daugelio tal
kininkų nuoširdi talka, bei vi
sų vaidintojų įdėtas darbas, 
įgalino "Praamžių Vainiką" 
parodyti scenos šviesoje gry
nai šauliškoje dvasioje.

Po sėkmingų praeitų metų 
"Subatvakario" pasirodymų, 
scenos mėgėjų grupės kultū
rinis įnašas kuopos veikloje, 
bus ir toliau su dideliu skati
nimu tęsiamas.

Veikalo pastatyme, šalia jau 
anksčiau besireiškiančių vai
dintojų, šį kartų turėjo progos 
pasirodyti naujai į grupę įsi
jungusieji, ypač jaunimas. Vi
si patikėtas roles atliko su 
pilnu ir nuoširdžiu įsijautimu, 
nors kaikurios jų buvo ilgo
kos ir nelengvos. Pagrindinę 
veikalo Vaidilos rolę, išskir
tinai gerai, atliko V.Bašins
kas. Sekantieji: senosios Lie
tuvos Karžygį - karį vaidino 
Pr.Dikaitis, sukilėlį - St. Reu- 
tas , knygnešį - B r. Bagdžiū- 
nas, savanorį - Ag. Mylė, par
tizaną - J. Zavys , motiną-tė- 
vynę V. Dikaitienė , Sibiro 
tremtinę - Pr. Tekutienė, lie
tuvaitę - V.Kizerskytė,vaidi
lutes: L.Grinkutė,V.Urbana- 
vičienė,K. Buzaitė, M. Buzaitė 
ir L. Urbanavičiūtė. Sufleravo 
St.Pocauskas, režisavo mon
tažo autorius J.Šiaučiulis. 
Svečių priežiūrą tvarkė K. 
Kiaušas. Dekoracijas padarė 
Baltic Woodworks Co. Scenos 
priežiūroje talkininkavo A. 
Kalvaitis. Patį vakarą trumpu 
žodžiu atidarė kuopos vald. 
pirm. Ig.Petrauskas. Po vai
dinimo visi aktoriai buvo pris
tatyti publikai. Jiems ir reži- 
***************************************************************

LIETUVIŠKU VASARNAMIU PROJEKTU

KONKURSAS
★*************

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungą skelbia lietu
viškų vasarnamių projektų konkursų.Vienas iš konkurso reikalavimų yra 
suteikimas kiek galima daugiau lietuviškos architektūros bruožųvašar- 
nomio išorei ir vidaus išplanavimui. Skiriamo trys piniginės ir trys otžy- 
mėjimo premijos
Projektų paroda Įvyks Pasaulio ir Amerikos Dėtuvių Inžinierių ir Archi
tektų sąjungų suvažiavime Toronte 1970 m. gegužės 30-31 d. d. Konkur
se kviečiami dalyvauti visi lietuviai. Konkurso taisyklės gaunamos Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų sgįungų skyriuose ( PLIAS ir ALIAS).

*****

pos sporto vadovo V. Ketura
kio iniciatyva, salėje virš 'ĮTė- 
viškės Ž iburių" buvo sukvies
ti jaunesnieji ir kariuomenėje

• Proįektus_reikia (His4atyt£^J970^m;_balandžip_J5_diz netarnavę šauliai ir pravestos 
jiems karinės rikiuotės ap
mokymas , kas numatoma ir 
ateityje vieną kartą per mė- 
nest- Š.P.G.

soriui buvo įteiktos dovanos.
Vėliau vyko puikiai ir ska

niai paruošta vakarienė, tur
tingas bufetas ir fantais tur
tinga ir gausi loterija bei šo
kiai.

Bendrai, prie vakaro sėk
mingumo, ir vaidinimo parau
šimo bei jo pravedimo prisi
dėjo daugelis kuopos narių, ku
rių dėka vakaras praėjo dar
nioje ir puikioje nuotaikoje 
neabejotinai palikęs malonų 
įspūdį visiems svečiams.

Šias eilutes rašantysis nuo
širdžiai dėkoja visiems bro
liams ir sesėms šauliams- 
mieliems aktoriams ir vi
siems talkininkams, kurie taip 
nuoširdžiai prisidėjo prie 
montažo pastatymo, paaukoda
mi daug savo brangaus laiko.

. „ . J.Šiaučiulis

• Kuopos Valdyba dėkoja: 
virtuvės šeimininkėms, į sta
lus nešiotojams , dirbusiems 
prie bilietų pardavimo , salės 
puošimo, kontrolės, bendros 
tvarkos priežiūrai,dirbusiems 
prie baro ir kitur. Taip pat 
šauliams vyrams ir šaulėms 
sesėms: J.Babrauskui, Br. 
Bužui, K.Buzienei, K.M.Bu- 
zaitėms , P.Gabriui.M.Grin- 
kui, L.Grinkutei, M.Grinkie- 
nei, J.Jurgučiui, L.Jurgonie- 
nei, V.Dikaitienei, B.Kaspe
ravičienei , A.Kalvaičiui, O. 
Mylienei, H. Petrauskienei, A. 
Račinskui, St.Reutui, A.Sta
šaičiui , J.Strėlienei , L.Su- 
šinskienei, R.Sušinskaitei, A. 
A.Snapkauskui, M.Šiaučiulie- 
nei, R. Tekutytei, J. Tūbiui, J. 
Vieraičiui.S. Zavienei, A. Žiū
kui ir visiems kitiems prisi- 
dėjusiems prie vakaro pasi
sekimo.

Kuopos Valdyba

Vasario mėn. 7 d. "N.L.” 
spaudos baliaus metu , aktyvi 
kuopos šaulė ir Aušros Vartų 
parapijos choristė Margarita 
Buzai t ė išrinkta šių metų 
Spaudos baliaus karalaite. 
"Trimito Aidas" sveikina lai
mėtoją. Praeitų metų N. L. 
spaudos baliaus karalaite, taip 
pat buvo šaulė Rimutė Sušlns- 
kaitė.

Vasario mėn. 8 d. L. K.Min
daugo š.kuopos sudėtyje įsis
teigė jūros šaulių skyrius, 
skyraius vadovas J. Zavys, pa
vaduotojas . Br.Kirstukas.

Kovo mėn. 8 d., sekmadienį 
tuojaus po pamaldų, Aušros 
Vartų salėje , įvyksta kuopos 
visuotinas metinis narių susi
rinkimas. Bus valdybos nu
veiktų darbų praneš imas. Nau- 
jų valdomųjų organų rinkimai 
ir 1.1. Po susirinkimo bendra 
kavutė. Visi kuopos nariai ir 
norintieji jais būti kviečiami 
dalyvauti.

Susirinkimo dienotvarkė vi
siems nariams bus išsiunti
nėta'atskirai.

TORONTO VLD. PUTVIO 
Š. KUOPA

Š.m. kovo mėn. 1 d. sekma
dienį, 4 vai.p.p., šv. Jono Kr. 
Parapijos salėje, šaukiamas 
visuotinas kuopos narių susi
rinkimas. Susirinkimo eigoje 
š.Dr.K. Liutkus skaitys trum
pą paskaitą. Po susirinkimo 
kavutė ir užkandžiai.Kviečia
mi dalyvauti visi norintys bū
ti šauliais - ėmis, ypač jauni
mas.

Kuopos Valdyba

Praeitų metų gruodžio mėn. 
Kuopos Valdyba iš kuopos ka
sos paskyrė paramą 1970 m. 
Kanadoje einantiems lietuviš
kiems laikraščiams "Tėviškės 
Žiburiams" ir "Nepriklauso
mai Lietuvai" po 15 dol. Taip 
pat "Tėvynės Prisiminimų" 
radijo valandėlei ir Tremties 
Trimitui "Karyje". Taip pat 
praeitais metais mirusio kuo
pos šaulio P.Balašio našlei 
švenčių proga 15 dol.

Praėjusių metų gruodžio m. 
20 d. .kuopos garbės šaulė E . 
Dambrauskienė savo namuose 
artimųjų ir šaulių tarpe pa
minėjo savo 70 metų sukaktį. 
K.Valdybos pirm.St. Jokūbai
tis kuopos vardu, sukaktuvi
ninkę pasveikino, palinkėjo 
sveikatos ir ilgiausių metų ir 
įtaikė dovaną knygą "Nepri
klausomai Lietuvai".

Š.m. vasario mėn.I d. Kuo-

*********************** 
POGRINDŽIO 
**************************

1969 m. lapkričio-mėn.28 d. 
laidoje Time žurnalas pažymi, 
kad Rusijos laikraščiai visai 
nieko neužsimena apie pogrin
džio spaudą Rusijoje, kuri jau 
eina net kelis metus. Taip pat 
retai jie užsimena apie areštus 
bei represijas prieš pogrindžio 
veikėjus. Nežiūrint oficialios 
tylos, Rusijoje yra pogrindžio 
spauda, kuri skelbia protestą 
prieš komunistinį režimą ir re
gistruoja nukentėjusius pogrin
džio veikėjus.Tai yra mažytis , 
prastos išvaizdos laikraštėlis 
pavadinimu Kronika Paskutinių 
Įvykių. Nežiūrint KGB (slaptoji 
policija) pastangų sunaikinti tą 
laikraštuką, kuris susideda, 
dažniausiai, iš 40 mašinėle ra
šytų puslapių, jis kursuoja tarp 
inteligentijos didesniuose Rusi
jos miestuose greičiau, negu 
kad sausų krūmų gaisras, pažy
mi žurn. Time.

Kronika Paskutinių Įvykių 
leidėjais pasirašo kaip Samiz
dat, kitaip sakant, pati save iš- 
leidžia.Samizdatbūtų analogija 
"Gosizdat", valdiška leidykla. 
Prie uždarų durų rezistentai 
spausdina tą laikraštuką ir per 
rankas platina vienminčių tar
pe, oįvairios žinios tais pačiais 
kanalais plaukia nežinomiems 
redaktoriams -leidėjams.Aišku 
savaime, kad leidėjams, platin
tojams ir skaitytojams gręsia 
didelės bausmės. Bet nežiūrint 
didelių pavojų, jau dešimt laidų 
pasirodė šio laikraštuko.Gi pa
skutinės laidos, pirmame pus
lapyje yra ištrauka iš UN Bill 
Of Human Rights, o taip pat ir 
sąrašas įvykių, kada buvo pasi
naudota tuo biliumi.

Apart žinių, kurios patenka į 
kraštą dėka užsienio trumpų 
radio bangų,šis pogrindžio laik
raštukas yra Rusijos intelektu
alams svarbiausias informaci
jos šaltinis. Šis laikraštukas ir 
paskleidė pirmą žinią apie 3-jų 
karo laivyno karininkų arešta
vimą, kurie pasirašė pareiški
mą, reikalaudami žodžio ir

******** ******
SPAUDA
*****************

**************★*****★★*★**★*★*★**★*****★★★★★★★*★★★***★*★★★
PASKUTINIOJI KLAIDA
*********************************************************

Populiaraus savaitraščio 
"Panorama" redaktorius deši
nėj laikė raudoną pieštuką, o 
kairėj - rankraštį. Rankraštis 
buvo dar iš Europos laikų jo 
gerai pažįstamo Mr. Bedericho.

Rankraštyj jau buvo primar
ginta daugybė raudonų pataisų. 
Atrodė, jo redaktorius ruošiasi 
ir dar marginti jį...

-1 am sorry, tamsta netinka
te Amerikai,-iš lėto porino re
daktorius Gladhamas savo se
nam kolegai europiečiui. -Ga
lėčiau pasakyti, kad iš 27 tams
tos novelių nėra nė vienos tin
kamos. Paimkim iš to rinkinio, 
kad ir geriausiąją: "Jo pasku
tinioji klaida".

-Well.. .Tuomet visiškai at
puola likusiųjų 26 aptarimas. 
Užteks,kad vieną panagrinėsim.

Mr.Gladham giliau įsliuogė į 
fotelį,savo plačiai išsikėrusias 
kojas apsikrovė ant gretimai 
stovėjusio staliuko, skrybėlę 
atvertė ant pakaušio ir pradėjo. 
Čia reikėtų pastebėti, jog ponas 
redaktorius neseniai buvo gavęs 
Amerikos pilietybę...

-Tamstos novelė-kalbu apie 
tą, kurią laikau rankoj, o apie 
kitas-nė kalbos nebėra, tiesiog 
gali suardyti žmogaus-priduriu: 
tikro amerikiečio nervų siste
mą. ..

Autorius sudrebėjo:
- O daugiau...
- Daugiau ?... Po minutės tę

sė toliau Mr.Gladham:-Ame.- 
rikoj labai maža rastum žmo
nių,kurie tokias noveles rašytų, 
odąr mažiau, kurie jas ryžtųsi 
skaityti. O bendroje išvadoje- 
tokių istorijų, kaip tamsta pa
rašėte, čia visiškai niekas ne
spausdina. ..

*************************
RUSIJOJE, batus prie

spaudos laisvės. Tik ši pogrin
džio spauda paskelbė istorinės 
reikšmės žinią apie Aleksandro 
Solženitsyno laiškus Rusijos 
Rašytojų Sąjungai,kad jojo raš
tai yra draudžiami Rusijoje . 
Taip pat pogrindžio spauda skel
bia sąrašus draudžiamų knygų, 
parašytų Rusijos ir užsienio 
rašytoju. Pogrindininkai ~gan 
dažnai platina savo biuletenius , 
kur gan smulkiai yra aprašoma 
Rusijos kalėjimuose ir darbo 
vergų stovyklose politinių kali
nių būklė, kaip kad Andrėj Si- 
niavski,JuliDaniel bei kitų ka
linių, o taip pat ir jų kalinimo 
vietovės.

Paskutinėj savo laidoj, Kro
nika Paskutinių Įvykių praneša, 
kad 1969 m. liepos mėn. 11 d . 
Genrik Altunian, sovietų armi
jos majoras, lektorius karinio 
instituto Charkov mieste, po 
kratos jo namuose buvo areš
tuotas, nes pas jį buvo rasta 
Rusijoje draudžiama A. Solze- 
nitsyno knyga, Vėžio Palata ir 
keli egz. pogrindžio biuletenių. 
Už tai majoras G. Altunian bu
vo išmestas iš komunistų par
ti jos,pašalintas iš kariuomenės 
ir uždarytas į KGB izoliacinį 
kalėjimą.

KGB tardytojas Sachalino sa
loje,Nikolai Danilov pasitraukė 
iš savo pareigų ir atvykęs į Le
ningradą pradėjo dirbti vienoje 
advokatų įstaigoje kaip legalus 
teisės patarėjas. Jis buvo areš
tuotas ir uždarytas į bepročių 
ligoninę politiniams kaliniams , 
kur jis buvo gydomas insulino 
smūgiais. Kronika Paskutinių 
Įvykių taip pat praneša, kad so
vietų vadai rengiasi rehabili- 
tuoti Staliną ir išleisti net kelis 
tomus jojo raštų.

Vakariečių korespondentai 
patikrino pogrindžio spaudos 
žinias ir rado, kad viskas pilnai 
atatinka tikriems faktams.

Tai maža dalelė virš pami
nėtų įvykių parodo,kad opozici
ja sovietiniam režimui Rusijoje 
plečiasi. A. L.

- Gal galėčiau pataisyti ?- 
rimtu veidu užklausė Bederi
chas.

- Pataisyti ? - susijuokė Mr. 
Gladham.-O,boy’.Nebent tams ta 
norėtumėt visą iš naujo perra
šyti .palikdamas tik antraštę... 
Pavyzdžiui,kad irtoks sakinys: 
'Visiškai atmetė jo pasiūlymą". 
Kai kam gali tai būti ir visiškai 
geras sakinys, tikne amerikie
čiui.Koks tas pasiūlymas buvo ? 
Pigus ar brangus ?Apie tai ne
rašote nė žodžio. Vėliau tepri
menate ką personažas apie tai 
galvojo. Pas mUs priimta viską 
paremti faktais.Faktas turi eiti 
po fakto, kaip akmenys gerai 
grįstoje gatvėje. Tamstos gi 
gatvėj - šiuo atveju akmuo nuo 
akmens gana toli ir,pas akyčiau, 
tarp jų auga nemaža dilgynių.

- O Europoj man atrodė, jog 
reikėtų bėgti nuo tokių literatų , 
kurie tik bizniškais faktais te
užsiima, -pagalvojo sau Bede
richas.

- Žiūrėkime ir toliau. Tams
tos vienas personažų valandų 
valandas ramiaisau sėdi arba
tinėje. Amerikoj visai nėra ar
batinių,kur lose būtų galima iš
sėdėti valandų valandas ir vel
tui leisti laiką. Jeigu tokia ar
batinė kur nors ir pasitaikytų, 
niekas joje neturėtų malonumo 
valandomis sėdėti, nes jau se
niai būtų subankrutavęs. Pagal 
tamstą, susitikę du žmonės il
gai spaudžia vienas antram 
rankas-sveikinasi ir džiaugia
si pasimatę. To niekas čia ne
daro, nes tai per didelė pra
banga ir laiko nėra. Tamstos 
personažas atsiprašinėja įžeis
tąjį. Amerikoj boksuojasi, bet 
neatsiprašinėja. Toliau. Jūsiš -

kis džentelmenas pastato savo 
viešbučio durų, kad 

juos tarnaitė arba tarnas nuva
lytų. Amerikoj nėra tokio pa
pročio. Tamstos viena novelės 
veikė jų-mergaitė turi priešve- 
dybinį kūdikį. Amerikoj tokių 
kūdikių visai nėra, nebent, jų 
rastum kur nors sensacinguo - 
se žurnaluose.Tamsta užsime
nate apie nusirengimą prie tea
tro rūbinė s. Amerikoje teatruo
se apsiaustus priima vos vos tik 
į koridorių įėjus...

- Ir šlapią skėtį ?...
- O, taip. Ir šlapią skėtį.... 

Tamsta rašot apie vieną artis
tų,kuris net tris kartus parkri
to scenoje.Amerikoje nieko pa
našaus atsitikti negali. Jeigu 
kuris aktorius tai padarytų, jis 
negalėtų, mažiausia, šešis mė
nesius bepasirodyti scenos 
šviesoje. Na, o čia’. Kas per iš- 
mįslas ? Jūs įspraudžiate į se
no ir išprūsusio amerikiečio 
lūpas šitokį išsireiškimą: "Ko 
nors panašaus nėra Amerikojl " 
Tamsta turite įsikalti į galvą , 
kad joks pagyvenęs ir gudrus 
amerikietis negali taip pasaky
ti. Juk nieko negali būti visame 
pasaulyj,ko Amerikoj nebūtų...

****************
Buvo ypatingai graži, vasaros 

diena.O šis pasikalbėjimas vy
ko 32-rame dangoraičio aukšte* 
Pro atvirą langą veržėsi gaivi
nančio okeaniško oro s rovė. De
ja, toji srovė nė kiek negaivino 
ir neatšaldė Bedericho per
temptų nervų. Mr. Gladham ir 
toliau skaičiavo autoriaus klai
das, pakol, pagaliau, viską su
traukė :

-Viskas, kas tamstos novelė
je vyksta, niekad nepasitaiko 
Amerikos gyvenime. Novelėje, 
kaip matome, mylimas:. Niekas 
Amerikoj nes įmyli.Taip lygiai- 
ir neverkiama čionai. Ir nesi
juokiama taip,kaip jūs aprašot. 
Negyvena taip ir nemiršta Ame
rikoj, kaip tamsta samprotau
jate. ..

Bederichas dideliu sunkumu 
pakėlė savo kūną nuo kėdės ir , 
tarytum švininėmis kojomis , 
artėjo prie atviro lango. Paga
liau, dar vienas padrikęs klau
simėlis pasipynė jo galvoj:

- Tai... tai... gal geriausia 
būtų paimti rankraščius ir 
įmesti į "garbičių"?...

-O,ne,Mr. Bederichai,Ame
rikoj joks daiktas, turįs nors 
menkiausią vertę, nemetamas į 
šiukšlių dėžę, - autoritetingai 
pamokė Mr. Gladham...

- Amerikoj viskas, o viskas 
sunaudojama geriem tikslam. 
Visi "skriapai" sunaudojami. 
Atmatose randama naudingiau
sių medžiagų, -dėstė toliau sa
vo išvedžiojimus Mr. Gladham.

Bederichas apatiškai žvilg
terėjo pro langą į palangėje be
plaukiančius debesis ir norėjo 
sušukti: "O, mielasis dangau!", 
tačiau toji mintis buvo nutrauk
ta pasipainiojusio klausimo:

- Ar yra Amerikoj "mielasis 
dangus"?...

- Į tą klausimą aš negalėčiau 
tamstai atsakyti,nes neturiu in
formacijų, - iš lėto atsakė Mr . 
Gladham. - Tačiau aš galėčiau 
paklausti mūsiškio "Research 
Department", -ir siekė telefono- 
ragelio.

Deja, novelės autorius buvo 
taip sunervintas ir išmuštas iš 
pusiausvyros, kad nebegalėjo 
laukti redaktoriaus pasikalbėji
mo su "Research Departamen-. 
tų" rezultatų. Jis panoro, kaip 
galima greičiau palikti Mr. 
Gladham kabinetą ir tam pasi
rinko artimiausią išėjimą... 
pro langą.

- Ei, klausyk'. Amerikoj nie
kas nešoka pro langą! -šūkterė
jo persigandęs Mr. Gladham.

TačiauBederichas to šauks
mo nebegirdėjo. Jis buvo ties 
septintuoju namo aukštu...

Tai buvo paskutinė jo klaida..
Iš lenkų kalbos vertė 

Pr. ALŠĖNAS
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Čiurlionis, žudomas ar ne, bet mirštantis
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AL. GIMANTAS

M . K . ČIURLIONIS

Poeto K. Braduno mestas 
šauksmas apie žudomą Čiurlio
nį,pasirodo rado didesnį atgar
sį anapus,net didesnį, negu ga - 
Įima buvo tikėtis. Reiškia, įvai
riems monologams jau artinasi 
aiški pabaiga, nes vis dažniau 
ir garsiau sovietinamoje Lietu
voje randama ir laiko ir noro , 
na, gal ir pareigos, replikuoti. 
Atsieit, gaunasi jau šioks toks 
dialogas. Tokiam pokalbiui 
vykstant juknebūtinai reikalau
ti, kad abi pusės būtinai vieno
dai ir taip pat galvotų. Bent kol 
kas ramus pasikeitimas nuomo
nėmis, tik jau neprisidės prie 
abiejų tautos dalių dar didesnio 
tolimo... Tai,žinoma, taikytina 
esančiam lyg ir oficialiam dia
logui. Priverstinėje plotmėje , 
aišku,padėtis jau visai kitokia.

Kaip ten bebūtų, bet išeivijos 
lietuvių susirūpinimas mūsų 

tautos genijaus M. K. Čiurlionio 
kūrybiniu palikimu, neliko be 
atgarsio ir sovietinamoje Lie
tuvoje. Dar daugiau. Rasi, kaip 
tik išeivijoje sukeltas triukš
mas, mūsiškiams Lietuvoje gal 
tik padėjo apginti savąsias nuo
mones, gal net ir lėšų klausi
mas lengviau sprendėsi, nors , 
toli gražu ne viskas iki dabar 
atlikta,kas būtina Čiurlionio pa
likimo apsaugai ir tolimesniam 
išlikimui.Čia jau jokiu būdu ne 
sovietinamos Lietuvos kultūri
ninkų kaltė,kad ne viską įstengė 
atlikti. Pagrindinis priekaištas 

Jfegali būti skiriamas tik rėži
mui, kuris dėl vienų ar kitų 
priežasčių, toli gražu neprisi
dėjo tiek,kad niekam nekiltų nei 
mažiausios abejonės, kad iški
lieji kūriniai bus išsaugoti atei
čiai. Net ir dabartinių pastatų 
statyba pernelyg ilgai užsitęsė, 
lyg tas projektas nebūtų buvęs 
tokių eilėje, kurių atidėlioti ne
bebuvo galima.

Oficialiai, visi valdiniai lei
diniai,periodika, beveik trium
fuoja: Čiurlionis išgelbėtas,ne- 
begręsia jam joks sunykimas . 
Tai valdinė versija. Tuo tarpu, 
šiam autoriui teko matyti pri
vačių laiškų iš Lietuvos,kuriuo
se,kad ir neslepiant džiaugsmo 
benttam.kas iki šiol atlikta, bet 
drįstama su nemažu susirūpi
nimu konstatuoti, kad to dar 
permaža,neužtenkama. Būtina , 
esą,skubių ir žymiai efektyves
nių darbų, kurių įvykdymas vi

su šimtu nuošimčių teįmano- 
mas tik su sovietinių autoritetų 
(ir tai,greičiausia,ne vilniškių , 
bet maskvinių) žinia ir valia , 
leidimais, lėšom. Taigi, dabar
tiniai įrengimai naujoje galeri
joje negalės išgelbėti paveikslų 
nuo gedimo.Faksimilės nedaro
mos, pastatas, tiesa, jau stovi, 
bet j o įrengimai netikę ir neiš
bandyti, o paveikslus reikėję 
sukabinti, mat, pagal planą, ati
darymas turėjo įvykti numatytų 
laiku.

Tos faksimiles,dalinė ar pil
na restoracija, tegalima įvyk
dyti tik pasikvietus atitinkamus 
specialistus iš Vakarų (kalba
ma,kad šveicarai, amerikiečiai 
ir italai, turi prityrusius toje 
srityje žinovus), reiškia, reikia 
vakarietiškos valiutos .Maskvai, 
jos finansams, tas labai nepa
ranku, nes turimi doleriai taip 
lengvai nešvaistomi, jiems su
naudoti yra visai kitokios pobū
džio projektų ir ambicijų. Lie
tuviškasis Čiurlionis,vargiai ar 
jau taip bus žymioje vietoje lai
komas visasąjunginiuose pla
nuose. Čiurlionis,nors ir buvo 
revoliucinierius dailės pasau
lyje,vargiai ar.kuo nors prisi
dėjo prie pasaulinės revoliuci
jos įgyvendinimo planų. Taigi, 
Mikalojaus Konstantino darbai 
gali ir palaukti... Tas laukimas 
yra didžiai nuostolingas, nes 
kiekviena diena yra brangi ir 
sugaištas laikas nesugrąžina
mas.Kas daryti ? Jei išties, so - 
vietinamoje Lietuvoj e nebus įs
tengta ta kryptimi ką.nors sva
resnio ir konkretesnio nuveikti 
(įrodyti Maskvai viso projekto 
naudingumą ir negalimą atidė

liojimą), gal reikėtų išeivijai 
bandyti prisidėti prie Čiurlionio 
darbų gelbėjimo. Tokiu būdu, iš 
tenai turėtų ateiti įvairūs rei
kalingi leidimai, o iš čia-finan- 
sai. Reikalas gyvybingas visai 
mūsų tautos kultūrai. Kiekviena 
diena yra brangi ir negalima 
prarasti. Lėšų, jei tik reikėtų- 
tiek mūsų veikiantieji fondai, 
tiek ir platieji visuomenės 
sluoksniai negailėtų. Jau čia nėr 
būtų reikalo nei kokiems įrodi
nėjimams gaišinti, nei kiekvie
nam atskirai aiškinti. Netiek 
jau būtų šiuo atveju svarbu, ar 
tai kas laikytų bendradarbiavi
mu,bendravimu|arsantykiavimu, 
bet kur kas svarbiau, kad dar 
laiku išgelbėjus Čiurlionį, kad 
jis nebūtų nužudytas, nes, nori 
ar ne,jis jau mirštantis. Jei- pa
galba neateis iš okupacinių 
sluoksnių, kas lieka? Toji pa
reiga tegali kristi tik išeivijai , 
peš tauta krašte, prie pačių ge
riausių norų ir pastangų, bent 
iki šiol, negalėjo Čiurlionį iš- 
galbėti nuo visiško sunykimo.

Atseit, reikalinga skubi, tie
siog drastiška akcija.Jei sovie - 
tiniai autoritetai pajus ir pama - 
tys išeivijos lietuvių ryžtą, ra
si, gal pačiu paskutiniu metu 
susimėtys ir staigiai ras ir no
ro, atsiras reikalingi leidimai 
ir lėšos. Jei rėžimą pastatysi
me prieš faktą, gal ir nebus 
jiems kaip daugiau išsisukti, 
juk pagaliau, čia ir dalis sovie
tinės valstybės prestižo įeina. 
Jei ne, išeivija turėtų būti pa
kankamai pajėgi atlikti tokią 
svarbią paslaugą savajai tautai. 
Ne komunistinei santvarkai, bet

*** *** ***

Skulptorius Ramojus Mozoliauskas prie savo monumentalaus 
kurinio “GERASIS GANYTOJAS“ ( pastatyto Vokiečiu Ge
rojo Ganytojo kapinėse Chicagoje).
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GAUNAME LAIKRAŠTĮ

Traukinys sustojo kažkokioje mažoje stotelėje. 
Mus nustūmė ant šalutinių bėgių ir paliko. O trau
kiniai su kariuomene ir su ginklais vis kažkur skuba 
ir galvatrūkščiais lekia. Sprendžiame, kad tai manev
rai, o kartais dingteli galvon, kad gal ir karas. Jau 
kuris laikas, kai mes nežinome, kas dedasi pasaulyje.

Šalia mūsų ešelono manevruoja karinis traukinys. 
Ant vagonų platformų. pilna karių. Kai kurie kariai 
stovi ir skaito laikraščius. Nužiūrėjau vieną karį su 
laikraščiu ir pradėjau jį pro langelį sekti akimis. Pri
siartinus jam prie mūsų vagono, paprašiau laikraščio. 
Iškišau ranką pro langelį ir kareivėlis man padavė 
laikraštį. Gal ir jis buvo tremtinių sūnus, todėl supra
to ir atjautė mūsų nedalią.

Tuoj pakilo didžiausias triukšmas. Mat, sargybi
niai pastebėjo, kad kareivis kažką mums padavė. Ta
čiau gerai nepamatė į kurį vagoną. Laikraštį per ran
kas perdaviau toliau, ir jį gerai paslėpėm. Primyg
tinai klausinėja, ką mes gavome ir kur padėjome. Tei- 
sinamės, kad nieko negavome. Grasina, kad darys kra
tą ir vistiek suras. Atsakome, kad nieko nerasite. Ta
da nuėjo prie sekančio vagono. Ten pakamantinėjo, 
parėkavo ir nusiramino. 0 kareiviai vieni sėdi, kiti 
stovi ir nešypteli, lyg nieko nebūta.

Sargybiniams nusiraminus, išsitraukiam dovaną 
ir pradedam vartyti. Laikraštukas mažo formato ir 
tik trijų lapų. Mūsų ir dienos jau pamestos. Stengia
mės sumesti, kiek jau laiko važiuojame. Atrodo, kad 
jau baigiasi antra savaitė, bet mes dar labai netoli 
nuvažiavom, nes dėl karinių transportų labai ilgai sto
vime stočių parkuose užkišti. Iš laikraščio sužinojome, 
kad birželio 22 d. prasidėjo rusų su vokiečiais karas. 
Vagone visi pagyvėja. Atsirado nauja tema, nauji 
svarstymai ir spėliojimai. Visi gailisi, kad nemokėjo 
pasislėpti, kad buvo per daug pareigingi ir atsidavę 
darbui ar tarnybai. Būdami apdairesni, būtume išlikę 
ir sulaukę karo. O jo visi laukė, kaip išganymo.

Moterys politikos niekada nemėgo ir nieko šioje 
srityje nenusimano, čia vėl mums pagalbon ateina len
kas. Jis tikina, kad vokiečiai rusus sumuš. Karas ilgai 
tęstis negalės, nes vokiečių kariuomenė labai gerai 
apginkluota, motorizuota ir karui gerai pasiruošusi. 
Klausomės jo samprotavimų, gyvename iliuzijomis ir 
raminamės. Pasijuntame, tarytum rūsai jau nugalėti, 
komunizmas sunaikintas ir mums jau lengviau gyven
ti — tupėti susirietus gyvuliniam vagone be oro, be 

vandens ir be maisto. Bet vis tik švysteli mintis, kad 
gal mus frontas pasivys ir atkirs. O gal subombar
duos? Taip ir maišosi viltis su mirtimi, kuri jau ir 
nebaisi atrodo.

Dabar mums palikti vaikai kelia rūpestį. Fron
tams grumiantis gali juos užmušti ar sužeisti. Gal jie 
dabar verkia ir šaukiasi motinų pagalbos. Vaikams 
tik motinos rankos švelnios ir lengvutės.

Kitoms vyrų likimas neduoda ramybės. Karas jų 
nežinomus kelius dar pasunkins. Jau dabar nesusitin- 
kam su jais. Pirmiau, tai jų traukinys mus pasivydavo 
ir pralenkdavo, tai mes juos pasivydąvom ir pralenk- 
davom. Prasilenkiant sušunkami ”Ar dar visi gyvi?” 
Iš ten atsako: ’’Gyvi!” Atrodė, kad esame ne vienos, 
ir važiuojame ta pačia kryptimi. Gali visus nuvežti ton 
pačion vieton ir kartu apgyvendinti. Bet prasidėjęs 
karas vyrų gyvenimą gali ir pasunkinti. Nugrūs sun
kiems darbams į šiaurę ir ten bus daug sunkiau išlikti 
gyviems. Bet vis dėlto ačiū Dievuliui, kad prasidėjo 
karas.

VAIKŲ LAIDOTUVĖS

Traukinys lekia kaip pasiutęs ir dabar jau mažai 
kur sustoja. Vaikai labai serga, vaitoja ir nesitaiso. 
Seneliai tyliai braukia ašaras ir be oro dūsta. Gydy
mas veltui, bet niekas mūsų neaplanko ir nepasitei
rauja apie sergančius. Medicinos personalas tikrai su 
mumis traukinyje važiuoja. Pro langelį pastebėjome, 
kaip Minske jie pasikeitė. Iki Minsko mus lydėjo Lie
tuvos gydytojai ir gailestingosios seselės. Ir kaip gaila, 
kad mes jų nematėme, kad nors vaikams būtų suteikę 
pagalbą. Matyt, kad tik dėl akių jie mus lydėjo, o pa
galbą teikti buvo uždrausta. Minsko stotyje mus ly
dėjęs Lietuvos medicinos personalas perdavė ešeloną 
sovietų gydytojams. Būrelis daktarų ir seselių susi
rinkę perone pastovėjo, pasišnekėjo ir išsiskyrė. Ru
sai, matyt, nutarė, kad toks ilgas traukinio sąstatas, 
tiek daug tų tremiamųjų liaudies priešų ir neapsimoka 
jų gydyti. Nematėme mes jų daugiau per visą varginan
čią kelionę. Tai vis komunistinis veidmainiavimas. Sa
kys, kad mes su tremtiniais žmoniškai elgėmės, net 
ir gydytojai kartu važiavo ir sergantiems teikė medi
cinišką pagalbą. Gerai, kad važiavo, bet jie tremti
niams nepasirodė. Jų pagalba vagonuose mirštantiems 
vaikučiams buvo labai reikalinga. Mūsų trėmimo są
lygos buvo tokios nežmoniškos ir žiaurios, kad silp
nesni tremtiniai niekaip negalėjo išlikti gyvi.

Staiga traukinys sustojo laukuose. Dairomės. Jo
kios stoties ar sustojimo vietos nematyt. Galvojame, 
kad gal jau vokiečių lėktuvai pasirodė, žiūrim — ka
reiviai ištraukė iš vagono už kojyčių mažą mirusį vai
kutį. čia pat griovyje iškasė duobutę, ir mažą suvar
gusį kūnelį priglaudė nesvetinga sovietų šalies žemė. 
Amžiams mūsų tautos sūnelis ar dukrytė pasiliko gu
lėti šalia geležinio kelio, čia žiemą vasarą pro tą ka
pelį lėks dundėdami ilgi traukiniai, ir jų ratų bildesys 
neduos ramybės mirusiam.

Skubiai enkavedistai užkasė tą vaikelį. Nepagerbė 
jie nekaltos aukos mirties ir užkąsdami net kepurių 
nepakėlė. Nelaimins dangus jų kelių.

Pasirodė traukiniai su sužeistais kariais iš vaka
rų. Ir juos vežė gyvuliniais vagonais. Tik durys buvo 
neužrakintos, ir ant grindų storai šiaudų priklota. Su
žeistieji gauna valgyti ir juos prižiūri gydytojai. Guli 
subintuotom galvom, sutvarstytom kruvinom kojom ir 
rankom, bet mes tada jų visai nesigailėjom.

Po laidotuvių traukinys vėl lekia pirmyn. Vos tik 
matytasis vaizdas mus visai pritrenkė. Liūdnai žvel
giame į mūsų vagono mažuosius. Visi serga, išblyškę 
ir labai sumenkę. O taip norisi, kad jie nemirtų, nors 
jų gyvenimas gal bus ir nelengvas. Motinos dar labiau ” 
susigūžė ir stipriau spaudė savo mažuosius prie išvar
gusių krūtinių, lyg mėgindamos savo jėgomis su jais 
pasidalyti.

Visas mūsų trėmimo kelias nuo Minsko iki Novo
sibirsko nuklotas mūsų tautos mažųjų tremtinėlių kau
lais. Jie ilsisi plačiose Rusijos lygumose, Uralo kalnų 
šlaituose ir bekraštėse Sibiro stepėse. Amžiais jiems 
švilps lygumų vėjai, Uralo sniegynai slėps jų palaikus, 
o stepių viesulai po daugelio metų atidengs transsibi- 
rinio geležinkelio paslaptis, kurios bylos žmonėms apie 
komunizmo bestiališkumą.

GAUNAME VALGYTI

Po vaikų laidotuvių privažiuojame stotį. Stotis 
didelė ir parkas labai platus. Tai Kirovas. Matyti, kad 
čia turėsime ilgiau pastovėti, nes mūsų traukinį pa
statė ant atsarginio kelio. Netrukus sargybinis atra
kino mūsų vagono duris, liepė pasiimti kibirą ir vie
nam žmogui eiti su juo. Greit suradom ir kibirą. Su- 
imant viena šeima buvo pasiėmusi kibirą ir į jį prisi
krovusi maisto. Maistas jau sunaudotas ir dabar turi
me taip mums reikalingą indą. Išleidome Stasę Biels
kienę, nes ji sėdėjo visai prie durų ir pati pareiškė 
norą eiti. Išėjo su palydovu. Dabar visi laukiam su
grįžtant. Papasakos, ką matė ir gal ką nors valgyti 
parneš. Įspėjome. Atnešė kibirą sriubos ir kelis kepa
liukus duonos. Stotyse įrengtos kariškos virtuvės, ku
riose maitinami į frontus transportuojami kariai. Iš 
tokios virtuvės ir mes gavome maisto. Tai buvo pir
mas davinys nuo arešto. Iki šiol buvome visai pamiršti.

, Pradėjome ieškoti indų. Vieni savo maišeliuose 
susirado dubenėlius, kiti puodukus, o man mokyklos 
sargas įdėjo Murziaus aliumininį indelį, kuris dabar 
buvo man labai reikalingas. Gavome po samtį sriubos 
ir po geroką riekę duonos. Man šis davinys labai pra
vertė, nes mano maisto ištekliai, Gubavoje gautas iš 
komjaunuolio kepaliukas duonos ir virtinė riestainių, 
Dūkšte gero žmogaus padovanota, jau baigėsi.

Šilta sriuba mūsų skilviams buvo tikras vaistas. 
Kitą kartą paprašysime ir virinto vandens vaikams. 
Tikėjomės, kad ir kitose stotyse gausime valgyti. Gal 
jau mūsų sargai nebijos atrakinti durų, nes tėvynė 
liko labai toli ii- mes jau nepabėgsime. Valgėme visi 
su poru, nes žinojome, kad norint dar gyventi, reikia 
valgyti.

į Kirovu pradedant, visose didesnėse stotyse gau
davome duonos, sriubos ar košės. Jąu netroško ir mūsų 
mažieji, nes visada parsinešdavome virinto vandens.

I
VEŽA Į SIBIRĄ

Spėliojame, kad mus veža Sibiran, bet dar nesa
me tikri. Ta nežinia mums neduoda ramybės. Kraš
tas'Nepažįstamas, keliai nežinomi, o paklausti sargy
biniai tyli. Privažiuojame Permę. Tai paskutinė stotis 
prieš Uralo kalnyną. Dabar jau neabejojame, kad le- 
kiarpe j šaltąjį Sibirą. Labai nuliūstame. Prisimena
me,jkad keliai Sibiran lietuvių išminti jau carų val
dymo laikais. Tais pačiais keliais ėjo mūsų tautos su
kilėliai, gūdžiai žvangindami kandalais, kovotojai už 

tautos ir tikėjimo laisvę ir knygnešiai.
Permėje traukinys stovėjo ilgokai. Vienas geležin

kelietis tikrina vagonų ratus ar gal juos tepa. Jam 
prisiartinus prie mūsų vagono, paklausiame, kur eina 
šį geležinkelio šaka, ant kurios stovi mūsų ešelonas. 
Jis mums nieko neatsako, nusisuka ir dar labiau 
įkimba į savo darbą. Tada dar nežinojome, kad už
drausta su mumis šnekėtis ir kad mes laikomi piktais 
žmonėmis. Toks sovietinių piliečių pasikalbėjimas jau 
būtų santykiavimas su buržujais, kapitalistais ir kito
kio plauko liaudies priešais. O už palaikymą ryšių su 
politiniais nusikaltėliais bolševikijoje yra sunkiai bau
džiama. Toks paragrafas yra įrašytas ir sovietų Bau
džiamajame Kodekse. Reikia gi komunistinį rojų ap
saugoti nuo visokių kenkėjų ir parazitų, kurie gali 
sunaikinti ’’darbo” žmonių tėvynę, socialistinį avan
gardą ir visam pasauliui užkariauti tramplyną.

Tuojau prie mūsų vagono prisistato sargybinis ir 
perspėja, kad mums su žmonėmis šnekėtis negalima. 
Tada mes jį pradėjome klausinėti, kur mus veža ir ką 
su mumis darys. Jis taip pat nieko mums nepasakė, 
tik paaiškino, kad jam uždrausta ką nors mums sakyti 
ar aiškinti. Sargybinis neturėjo teisės leistis su mumis 
į kalbas, bet, matyt, buvo geras žmogus. Galima tikėti, 
kad ir jo tėvai ar giminės buvo išėję mūsų keliais.

Sibiras jau dabar mums nebeišeina iš galvos. No
rime kaip nors pranešti Lietuvon, kur mes važiuojame, 
bet nėra jokios galimybės. Pradedame ant vagono sie
nų rašinėti. Parašome pavardes, datas ir kur važiuo
jame. Prirašome laiškelių ir juos sukaišiojam vagono 
plyšeliuosna. Galvojome, kad šie vagonai gali grįžti 
tėvynėn ir žmonės, ar ir savieji, šį tą sužinos apie mus. 
Gal į tuos vagonus pateks lietuviai kariai, paskaitys 
įrašus ant sienų ar išsitrauks iš plyšių laiškelius, o 
tada jau tikrai žinios apie mus atsidurs Lietuvoje.

Tai taip mes siuntėme žinias ir laiškus tėvams, 
vyrams, žmonoms ir vaikams. Gal jos ir nepasiekė jų, 
bet mes rašinėjome ir tikėjome, kad tos žinios pasieks 
mūsų žemę. Neviltyje tikėjimas yra labai galingas 
ginklas ir jis mus stiprino ir guodė.

Bolševikams okupavus mūsų kraštą, dažnai per 
radiją girdėjome pagyras, kad rusai yra kultūringi, 
švarūs ir išauklėti, kad jų krašte medicina labai aukš
to lygio ir kad visiems ten gera ir sotu gyventi. Anuos 
jų pasisakymus prisiminėm, kai jų ’’kultūra” pradėjo 
mus kandžioti. Pradžioje dar gėdijomės kasytis ir ty
lėjome. Bet kai pradėjo mus smarkiai krimsti ir kaip 
vabalai lakstyti per nugaras, tai ir paslapties neišlai
kėme. Visą laiką nesiprausėme, nesišukavom ir balti
niais nesikeitėm, nors kai kas turėjo apatinius skal
binius, bet tokioje kamšatyje nepersivilksi. Tačiau kai 
pradėjo utėlės smarkiai kandžiotis, tai privertė viską 
pamiršti ir imtis darbo.

Dėl nenormalaus maitinimosi visiems labai užkie
tėjo viduriai. Pilvai buvo išpūsti kaip būgnai ir juos 
raižydavo diegliai. Poilsis menkas, nes buvome labai 
ankštai sukimšti, ir tik kojas surietę galėjome sėdėti. 
Visai išvargę atsiremdavome į savo maišiukus ir už- 
snūsdavome:

Traukinys pajuda, ir mes paliekame Permę. Vėl vi
su greičiu lekiame pirmyn, Kai veža, tai jau veža — le
kia, kaip velniai dūšią pasigriebę, ir ilgai neduoda val
gyti. Kai sustojame, tai pastato mūsų traukinį ant nuo
šalaus kelio ir tada prisimena mus, duoda duonos, sriu
bos ir virinto vandens. Kartais po ilgesnio važiavimo 
duonos gauname po pusę kepaliuko.

Rus daugiau..
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PRABĖGOMIS...
Neseniai mus pasiekė pas- I 

kutinysis VARPO numeris, 
apie kurį verta plačiau pasi
sakyti. Sį žurnalą jau kuris 
laikas redaguoja Antanas Ku- 
čys ir leidžia Varpininkų Fi
listerių Draugija. , Žurnalas 
estetiškai patraukliai atrodo, 
o turinys pažymėtinai kultū
ringas. Ypatingai pabrėžtina 
šio žurnalo pozityvi, toleran
tiška ir realistiška linija mū
sų visuomeniniais bei tauti
niais klausimais. Įdomūs pa
sisakymai taip pat ir kultūri
nėmis temomis.

Devintojo numerio vedama
jame redaktorius A.Kučys 
kalba apie "Realistų iliuzijas" 
ir baigia jį įsidėmėtina išva
da: "Yra tiesa, kad kultūra ga
li išlikti net ir tautai mirus. 
Yrą tiesos tvirtinime, kad ka
linys gali kurti ir kalėjime. 
Bet yra netiesa, kad, laisvės 
troškimui tautoje mirusa 
skleistųsi nauji tautinės kul
tūros žiedą i.Tada mirtis atei-r 
na kūrybai" /Varpas, 1O psl./ 
Toliau seka įdomūs dr.K. 

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

vicedekano nauji veikalai:

<§> DEVELOPMENT OF THE WHOLE MAN

THROUGH PHYSICAL EDUCATION........
Išleido Ottawos universitetas, 435 psl. Įvado pa 
rašė Avery Brundage, tarptautinio olimpinio kom 
teto pirmininkas. Prof. J. Maritai n pareiškė apie ? 
darbą: "Tai galutinis klausimo išryškinimas“.
<@> IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ —-

Jame iškeltos naujos mintys apie žmogų, tauta i 
žmoni j uv kosmini am amžiui prasidedant.

<§> DIALOGVE ENTER ROME ET MOSKOU -« 
Ekumeninis žvilgsnis i Rusijos ir Europos santy 
kius praeityj, dabartyj ir ateityj. įvadc^ parašė 
kardinol as Koenig. Išleido Ottawos Un- tas.

Veikalai Raunami A. V.parap. Kiosko/'e, 
1465 DeŠere St..Montreal 205, P. Q

Karvelio, dr. J. Pajaujio , K. 
Grindos, V.Dau gi r d a it ės - 
Sruogienės, J.Audėno, V.Či- 
žiūno, V.A.Jonyno,Pr.Čepė
no ir kitų straipsniai. Ypatin
gai įdomus pasirodė mums A. 
Kučo ilgas , gyvas ir taiklus 
poleminis pasisakymas dėl 
"Akiračių" linijos , užsimoji- 
mųbei migloto horizonto.Tei
singai pastebi A.Kučas, kad 
"Akiračiams" , įsirašiusiems 
atviro žodžio etiketę, ne
derėtų tapti kaikurių vyresnių 
kolegų negatyvios tulžies pro
paguotojais. Iš savo pusės no
rėčiau pridurti, kad "Akira
čiams" nederėtų taip pat ka
poti citatas /kaip, pavyzdžiui, 
mano vedamojo iš NL/, kad 
galėtų įrodyti savo labai abe
jotinos vertės teigimus.Kuogi 
tada "Akiračiai" skiriasi nuo 
jų plūstamų išeivijos išplauts- 
megeninių leidinių? Argi aki- 
ratininkai mano, kad jų tiesa 
yra jau absoliuti tiesa? 
Kaip toli jie tada nuo Juliaus 
Smetonos ir nuo sovietijoje 
gaminamos zimaninės perio
dikos ?

PADĖKA IR PRAŠYMAS
"Lietuvių Švietimas Vokie

tijoje 1944 - 50 m." jau ats
pausdinta ir atiduota į rišyk
lą , įrišti kitais viršeliais . 
Knyga turi 640 puslapių, pa
puošta žemėlapiu ir 262 nuot
raukomis.’ Priede prijungtos 
ir Australijos švietimo apž
valgos.

Esu laimingas , kad . ryžtą 
pavyko ištesėti. Dėkoju atstun
tus iems mokyklos veiklos 
apžvalgas bei paskolinusiems 
nuotraukas. Didelė padėka ir 
pagarba priklauso Kultūrai 
Remti Draugijai už šios dide
lės knygos išleidimą. Dėkin
gas šio laikraščio Redakcijai, 
kuri padėjo susisiekti su kny
gos bendradarbiais. Ačiū vi
siems kuo nors prisidėju- 
siems prie jos atsiradimo.

Knygą platina Kultūrai 
Remti Draugija /7O26 So. 
Claremont Ave., Chicago, III. 
60636, U.S.A./, todėl į mane 
tuo reikalu prašau nesikreipti. 
Leidykla teatspausdino tūks
tantį egzempliorių. Mokytojų 
Vokietijoje buvo daugiau tūks
tančio, o mokinių - arti de
šimt tūkstančių /neįskaitant 
kursų dalyvių/ , tad neaišku, 
kurį nuošimtį norinčių gauti 
šią knygą galės patenkinti.

Į šį leidinį neįdėjau labai 
įdomių inspektorių apyskaitų 
/nors keletą ir turėjau/, nes 
su leidykla buvo sutarta ribo
tis 600 puslapių. Nieko neįdė
jau apie švietimo įgaliotinių 
veiklą. Nieko apie pačią Švie
timo Valdybą. Dalies mokyklų 
veiklos apžvalgų taip pat ne
rasite atspausdintoje knygoje.

Norint duoti pilną vaizdą 

apie lietuvių švietimą Vokie
tijoje, teikia gauti ir šių ins
titucijų veiklos apžvalgas.Tad 
ir ryžausi paprašyti stovyklų 
švietimo vadovus , pradžios 
mokyklų, aukštesniųjų mokyk
lų beį specialinių mokyklų 
inspektorius, švietimo įgalio
tinius ir Švietimo Valdybos 
narius parašyti veiklos apž
valgas ir atsiųsti Pasaulio 
Lietuvių Archyvui , 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636, U.S.A. Taip pat labai 
svarbios ir šios veiklos nuot
raukos. Tik jų nugarėlėje ar 
prijungtame lape turi būti su
rašyti asmenys vardais ir 
pavardėmis.

Kai susirinks didesnis kie
kis tų apžvalgų /ar atsimini
mų/ , gal pavyks suredaguoti 
ir išleisti atskira knyga /kaip 
tik ką išleistoji/ ar bent per
leisti per kurį nors žurnalą. 
Prie šio rinkinio bus galima 
prijungti ir tų mokyklų apž
valgos , kurių nebuvo gauta į 
jau atspausdintąjį leidinį. Be 
to, buvo lietuvių mokyklų ir 
kituose laisvosios Europos 
kraštuose. Apie jas reikėtų 
irgi parašyti. Jų aprašai čia 
taip pat galėtų būti įglausti.

Dar nė vieno asmens am
žius nesustojo vietoje. Dar ne
teko girdėti, kad kas nors būtų 
pradėjęs jaunėti. Visi vyres
nieji senstame, todėl neatidė
liodami parašykime prašomas 
apžvalgas dokumentuotas ar 
nors atsiminimų forma.

Vincentas Liulevičius

atsiusta paminėti:
R. Spalis: REZISTENCIJA. Roma

nas. Išleido Viltis Clcvelande 1969. 
Kieti viršeliai, 429 psl., kaina 6 dol.

Vytautas Jonas Bagdanavičius: 
KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKO
SE. II knyga: daugelio globėjų va
riantai. Lietuviškos knygos klubo lei
dinys Čikagoj 1969. Aplankas Vyt. 
Virkau. 357 psl.. kaina 5 dol.

TĖVYNĖS SARGAS, 1969 nr. 1. 
Siame numery A. Ramūnas rašo apie 
“kosminį amžių”, kun. V. Eagdana- 
vlčius -— tikėjimų ir politiką, P. Rim
tautas — Lietuvos sovietinį ateizmą, 
dr. P. Mačiulis — Hitlerio ir Stalino 
suokalbį, V. Sruogienė Liublino 
uniją, Pr. Pauliukonis —- prcl. M. 
Krupavičių ir žemės reformą. St. San
tvaras — kan. M. Vaitkų. J. Eretas 
— Pakšto politinę veiklą Amerikoje. 
Didžiai nepatenkinto Pr. Naujokaičio 
“Lietuvių literatūros svetur” recenzi
ja, pluoštas VI. Jurgučio laiškų prel. 
M. Krupavičiui, nekrologai, krikščio
nių demokratų gyvenimo kronika. 
216 psl., kaina 3 dol. Redagavo dr. 
D. Jasaitis.

Nidos knygų klubo ir "Europos lie
tuvio” stalinis kalendorius 1970 me
tams. Kaina 1.50 dol.

Periodiniai leidiniai: AKIRAČIAI, 
nr. 6, 7 ir 8: PRANCŪZIJOS LIETU
VIŲ ŽINIOS, 1969 gruodis nr. 39 
(duodami du kan. J. Tumo laiškai P. 
Klimui); neperiodinis leidinys LITU- 
ANIA, 1969 lapkritis (leidėjas A. Vi- 
luckis V. Vokietijoj i; LIETUVOS 
PAJŪRIS, 1969 nr. 3 (paminima J. 
Vanagaičio gimimo 100 meti) sukak
tis); GAUDEAMUS 1969 lapkritis, 
nr. 5 (skirtas studentų ^ateitininkų 
vasaros stovyklai).
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Z APIE BARBRA ir PIERRE

"Nepr. Lietuva" (1970. II. 4.) 
įsidėjo didelę, radijantliai švy- 
tančiais veidais .nuotrauką, ku - 
rioje matėme mūsų (Kanados) 
ministerį pirmininką, Pierre 
Trudeau, atvykstantį Manitobos 
šimtmečio baliun su aktore 
Barbra Streisand, gi humoris
tinis kolumnistas, Gary Lau- 
tens,Toronto"DailyStar"(1970. 
II.4.) atspaude šitokią humores
ką apie tai:

- Mama, aš turiu šį tą pasi
sakyti tau.

- Ką gi, Barbra?
-Mama, tenai yra "fella", su, 

kuriuo aš susitikau, ir... well... 
aš galvoju, mes pradedame 
rimtai...

-Tai yra labai puiku, Barbra 1 
Jau būtų ir laikas nusistovėti.- 
turėti gražų namą kur nors 
priemiesty, auginti vaikus. Kas 
gi yra tas "fella" ?Kaip jis va
dinasi ?

- Pierre.
- Pierre? Kas čia per var

das ?
- Tai prancūziškas.

‘ - Prancūziškas? Kame čia 
reikalas ? Brooklynas nebege
ras tau? Pasidarei dideliu šū
viu (big shot) kino žvaigždžių 
pasaulyje ir,staiga,gavai pran
cūzišką "fella" ? Ar tu nori su - 
žeisti savo tėvo širdį ?

- Tačiau jis yra labai puikus 
"fella"... Nuoširdžiai sakau, 
mamai

- Ką jis, tas puikusis "fella',' 
turi savyje, kas liestų jūsiškį 
pragyvenimą? Ar jis yra dak
taras ? —

- No.
- Galbūt, jis yra sąskaitinin

kas, taip tavo dėdė Murray? 
Sąskaitininkai-geri vyrai žmo
noms. Šalia to, jie nedirba sa
vaitgaliais, ..ir gali . pagelbėti 
žmOnoms namie...

- Ne, jis yra ne sąskaitinin
kas.

- Ar jis veda nedidelę krau
tuvėlę kur nors ? Gal delikate
sus pardavinėja ? Tavo tėvas , 
galimas daiktas,nebūtų priešin
gas turėti prancūzišką "fella" 
savuoju žentu, jeigu jis būtų ne
blogai įsikūręs.

- Mama, Pierre vadovauja 
kraštui-Kanadai.Tai yra į šiau
rę nuo čia...

-Kanada, šmanadal Ar mums

I E J U LAIKRAŠČIU
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reikia to ? Sadie, mūsų kaimyno 
duktė, apsivedė vyrą iš didelio 
sandėlio. Jie gauna prekes 50% 
pigiau-"wholesale" kainomis.

- Bet...
- Ir ką aš turėčiau pasakyti 

Sadie, sutikus ją gatvėje? Kad 
mano Barbra išteka už vyro iš 
Kanados ir viską pirks norma
liomis-krautuvių kainomis?...

- Bet Pierre yra labai svar
bus asmuo, mamai

- Jeigu jis toks, labai svar
bus,-kai p s akai, -gal jis galėtu 
tave supažindinti, sakysime, ŠU 
inžinieriumi, kuris stato tiltus 
ar apartamentų blokus ?...

-Tačiau aš galvoju, kad aš__
esu jau įsimylėjusi į Pierrę...

- Kokio amžiaus tas tavo 
Pierre ?

- Jis yra 50.
- Ar tu, dukrele, iš proto iš

ėjai? Juk tai,'maždaug, tavo tė
vo amžiaus žmogus ir, Dieve 
apsaugok, tokių vedybųl Tu ne
žinai, ką tai reiškia turėti vy
rą, kuris...

- Mama, bet Pierre yra jau
nas pagal savo amžių. Jis čiuo
žia ski, jodinėja ir kultivuoja 
kitas sporto šakas...

- Barbra, vedybos - yra dau
giau, negu slidinėjimas ski, 
plaukimas ar dar kas kitai Ti
kėk manim, tau reikėtų gauti 
jauną daktarą iš JAV-bių ir 
mirtum būdama laiminga...

-Labai gaila,mama,bet Pier
re atidavė man savo gėlę iš 
švarko atlapo.

- Gėlę iš švarko atlapo? 50 
metų prancūzas iš Kanados, ku
ris,netgi .neturi savo vardu jo - 
kio biznio, ir dėvi gėlę atlape 
žiemos metu?... Jau, dukrele , 
galėtum paimti skerdiko peilį 
ir, tiesiog, papjauti mane...

-Mama, ir tu pamiltum jį, jei 
gautum progą pamatyti. Galė
čiau aš jį užprašyti savaitga
liui ? t

- Na, all rightl Aš neduosiu 
jokių pažadų,bet užprašyki Jis , 
galimas daiktas, nėra tas, kurio 
norėtume jums, bet ligi, tol, pa
kol j is yra žydas...("as long as 
he s Jewish... ")

- Tai kitas dalykas, piama, o 
mamai Kalbėk į mane toliau l 
Kalbėk, kalbėk, mama...

Išvertė Pr.ALŠĖNAS

BARBOROS 
RADVILAITĖS
PORTRETAI

AR AU5ROS VARTŲ MADONĄ YRA DIDŽIOSIOS LIE
TUVOS KUNIGAIKŠTIENES BARBOROS RADVILAITĖS 
PORTRETAS?

IKI MŪSŲ LAIKŲ ĮSUKUSIOS LEGENDOS PASAKOJA 
APIE TAURŲ BARBOROS RADVILAITĖS GROŽĮ, APIE JOS 
MIRTĮ IR DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO ŽYGIMAN
TO AUGUSTO BEGALINI LIŪDESĮ.

BARBOROS RADVILAITĖS ASMENYBĖJE, ROMANTIŠKO
JE JOS MEILĖJE IEŠKOJO ĮKVĖPIMO NE VIENAS RAŠYTO
JAS, DAILININKAS.

1931 m. Vilniaus katedros požemiuose buvo atrasta 
kripta su didžiojo Lietuvos kunigaikščio Aleksandro, taip 
pat Žygimanto Augusto žmonų Elžbietos Austrljletės ir 
Barboros Radvilaitės palaikais: XVII a. viduryje, vykstant 
karams, kripta buvo rūpestingai paslėpta ir užmūryta.

Dabar karstai su atrastais palaikais (čia Ir urna su Vla
dislovo IV Vazos širdimi) stovi Vilniaus Paveiksiu gale
rijos (buvusios katedros) mauzoliejuje. Šią vietą lanko ne 
tik mūsų tėvynainiai, bet Ir gausūs turistai H užsienio.

Pasakojimai Ir legendos gaubia šluos nebylius karstus. 
Ypač daug visais laikais buvo kalbama apie didžiąją Lie
tuvos kunigaikštienę Ir Lenkijos karalienę lietuvaitę Bar
borą Radvilaitę.

Tragiškai susiklostė jos meilės istorija.
Pagal nusistovėjusius papročius, valdovų jungtuvėmis 

dažniausiai buvo siekiama diplomatinių tikslų. Renesanso 
dvasia Išauklėtas, besidomintis mokslu, kultūra ir menu 
paskutinysis Jogallalčių dinastijos atstovas Žygimantas 
Augustas pirmą kartą vedė Romos Imperijos valdovo Fer
dinando I dukterj Elžbietą Austrijietę. Tačiau ji mirė, 
sulaukusi vos devyniolikos metų.

Žygimantas Augustas dažnai atvykdavo | Vilnių ir il
gesniam laikui apsistodavo savo rezidencijoje, renesanso 
stiliaus Žemutinėje pilyje. Netoli pilies, .ant Neries kranto, 
itališko sodo apsupti, puikavosi senlejl.Radvilų rūmai, pri
klausę Lietuvos hetmonul Jurgiui (1480—1541). (Dabar 

loję vietoje yra Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos 
rūmai.) Čia jaunasis kunigaikštis susipažino su hetmono 
dukterimi, Naugardo ir Trakų vaivados Stanislovo Goš
tauto (mirusio 1542 m.) našle Barbora Radvilaite, neseniai 
iš vyro tėviškės Geranalnlų grįžusia Į Vilnių pas motiną, 
taip pat našlę. Jauna, graži, keletą kalbų mokanti, kilmin
ga kunigaikštytė sužavėjo Lietuvos valdovą.

S.apta meilė ir susitikimai truko dvejus metus. Žygi
mantas Augustas įsakė medine dengta galerija sujungti 
Žemutinę pii| su Radvilų rūmais ir netrukdomas susitiki
nėdavo su Barbora.

Radvilos netrukus pasinaudojo didžiojo kunigaikščio Ir 
Barboros artimais santykiais. Jaunosios našlės giminės, 
dangstydamiesi geru Barboros vardu, vertė Žygimantą 
ryžtis jungtuvėms. 1547 m. Vilniuje jis slaptai susituokė 
su Barbora. Be dvasininko, jungtuvių apeigose daly
vavo tik jaunosios brolis, didysis Lietuvos taurininkas Mi
kalojus Rudasis, pusbrolis. didysis Lietuvos maršalas Mi
kalojus Juodasis, Žygimanto Augusto favoritai — Barbo
ros pusbrolis, didysis Lietuvos stalininkas Stanislovas Kęs
gailą, ir Radvilų brolėnas, Merkinės, seniūnas Stanislovas 
Dovaina. Apie Jungtuves kunigaikštis nieko nesakė net 
savo tėvui Žygimantui Senajam Ir motinai italei Bonai 
SforcaL

Po vedybų Barbora Radvilaitė išvyko J Radvilų dvarą 
Dubingiuose, o Žygimantas Augustas Išskubėjo Lenkijon 
| seimą. Gandai apie jo santuoką su Barbora pasklido po 
visą Lietuvą ir Lenkiją.

1548 m. per seimo sesijos pertrauką mirė Žygimantai 
Senasis. Žygimantas Augustas tapo pilnateisis Žečpospo
litos valdovas. Vilniaus žemojoje pilyje buvo sukviesta 
Lietuvos senato taryba, kur pats didysis kunigaikštis pa
skelbė apie tėvo mirtį Ir pristatė žmoną. Po to Išvyko | 
Krokuvą laidoti Žygimanto Senojo.

Pavasar) j Radomo miestą Lenkijoje pas vyrą atvyko 
jaunoji karalienė. Ten jai buvo surengtas Iškilmingas su
tikimas. Tačiau daugybė santuokos priešininkų iškilmėse 
nedalyvavo.tr rezgė (vairiausias pinkles. Senato pirminin
kas, Gnlezno arkivyskupas Dzlergovskls viešai pareiškė: 
.Jei, atstūmęs žmoną, kara lūs įgytų nuodėmę, tai aš ją 
išdalyčiau, kad kiekvienas Lenkijos vyras valstybės labui 
turėtų karališkosios nuodėmės dalelę“.

1549 m. karališkoji pora Iškilmingai (važiavo Į Lenkijos 
sostinę Krokuvą. 1550 m. gruodžio mėnesį arkivyskupas 
Dzlergovskls, atkakliai priešinęsis „nelygioms“ vedyboms, 
Barborą karūnavo Lenkijos karaliene. Tačiau, kaip rodo 
kronikos, „jau mirtis žvelgė iš jos karūnos". Per vainika
vimo Iškilmes Barbora smarkiai karščiavo. Pasibaigus

apeigoms, ji pabalusiomis lūpomis ištarė: „Dangiškasis tė
vas man siūlo kitą vainiką: melskite mano vardu, kad š) 
žemiškąjį bertą (karališką]) ženklą — aut.) pakeistų ( 
dangaus palmes ir po mano mirties paguostų nuliūdusį 
mylimą .vyrą". Barbora sirgo nepagydoma liga, kuri ne
paprastai greitai progresavo. (Beje, yra Ir kita versija: kad 
ją nunuodijusi Bona Siorca.) Nieko nepadėjo ir sukviesti 
geriausi gydytojai. 1551 m. gegužės 8 dieną Barbora mirė.

Mirdama Barbora prašė, kad ją palaidotų Vilniuje. 
Lenkų didikai siūlė palaidoti karalienę Krokuvos Vavelio 
katedroje — tradicinėje Lietuvos ir Lenkijos valdovų am
žino poilsio vietoje. Tačiau karalius vykdė Barboros prieš
mirtinę valią. Karalienės drabužiais aprengta, Barbora la
bai Iški.'mlngai buvo iš Krokuvos Išlydėta J Vilnių. Pats 
valdovas, nepaisydamas lietaus Ir darganoto oro, nenu- 
llpdamas nuo arklio, nesitraukė nuo lektikos su Barboros 
karstu. Gedulingai eisenai praeinant pakelės miestus, 
miestelius ir kaimus, Žygimantas Augustas nulipdavo nuo 
arklio ir pėsčias lydėdavo žmonos karstą.

Tik po mėnesio visi atvyko Į Vilnių. Birželio 24 dieną 
Barbora buvo Iškilmingai palaidota Vilniaus katedros šv, 
Kazimiero koplyčioje šalia E:žbletos Austrljletės. Du gar
sūs italų skulptoriai — Džiovanls Marija ir Džlovanls de 
Senjis — sukūrė abiejų žmonų pavalkams puošnius balto 
marmuro antkapius. Tačiau nė vienas paminklas neišliko 
Iki mūši) dienų. Jie buvo sunaikinti per karus Ir perstatl- 
nėjant katedrą.

Barboros vardas Ilgainiui buvo apgaubtas legendų, pa
sakojimų Ir poezijos skraiste. Tačiau tolimi šimtmečiai 
mums nepaliko nė vieno meniško tų laikų Jaunosios gra
žuolės portreto, Išskyrus du nedidelius Barboros atvaiz
dus, tapytus XVI a. Vienas jų buvo Krokuvoje, kuni
gaikščių Čartoriskių muziejuje. Kartu su pirmosios Žygi
manto Augusto žmonos Elžbietos portretėliu jts (taisytas 
aksominiame knygos viršelyje. Abu portretai tapyti 
aliejiniais dažais ant skardos. Antrasis žinomas to meto 
Barboros portretėlis taip pat priklausė Čartoriskių rinki
niams. Tačiau jie abu neturi didelės meninės vertės.

Nepalyginti puikesnė Barbora nutapyta dviejuose XVIII 
a. pirmosios pusės portretuose. Greičiausiai tai Jos vaini
kavimo metu nutapyto, o vėliau dingusio portreto kopijos. 
Juose Barbora Radvilaitė vaizduojama su karališkąja ka
rūna Ir iškilmingais karūnavimo drabužiais. Jos veidą Ir 
kaklą puošia perlų Ir kitokių brangakmenių vėriniai. Nuo 
galvos žemyn klostėmis krinta balta skraistė (žlūr. foto
kopijas).

Barboros Radvilaitės asmenybė Ir romantiška jos meEės 
Istorija ne kartą įkvėpė XIX—XX a. dailininkus — Grot- 
gerj, J. Mateiką Ir kitus. Tačiau vieną meniškiausių dro
bių, kurioje vaizduojama Barboros mirties valanda, sukū
rė dailininkas K. Simlerts. žinoma Ir keletas žymiai vė
lesnių Jos portretų, kurie yra mažesnės vertės. Kai kurio 
Istorikai teigia, kad Aušros vartų koplyčioje esanti Mado
na yra nežinomo dailininko tapytas Barboros Radvilaitės 
portretas. Ar taip iš tikrųjų yra, kol kas neįmanoma atsa
kyti.
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Mičigano didmiestyje viskas pilka TOFI^NTO
Reportažas iš Detroito

Šį kartą apie orą nekalbė
siu. Tik tiek: žiemą turime 
pačią puikiausią, nes nuo N. 
Metų tris savaites tempera
tūra vis laikėsi tarp penkių 
žemiau nulio ir dešimties virš 
nulio ir sniego taipgi nestoko
jame. Slidinėtojams , čiuožė- 
jams.tabagenininkams ir sno- 
mobilistams tikras rojus.Du
jų ir kitokio kuro tiekėjams 
irgi linksma, o smulkus kri
minalas gerokai prišaldytas. 
Tai tik tiek.

Vieton oro, prieš praside
damas su lituanistika, šį kartą 
apie paštą. Prieš du ar tris 
mėnesius Life žurnalas įrodė, 
kad mūsų paštas labai blogai 
veikia. Man norisi spėti, kad 
JAV paštų netvarką ir lėtą 
patarnavimą jei kas pasaulyje 
dar konkuruoja /į blogąją pu
sę , kad nepamanytumėt ki
taip’. / tai Kanada. Jokiu būdu 
netikiu, kad Azijoje, Australi
joje ir net Juodajame konti
nente paštas veiktų blogiau, 
negu pas mus, Šiaurės Ameri
koje'. Ką jau kalbėti apie Eu
ropą , Vakarų ir Rytų. Taip ir 
Rytų’. Lietuvos okupantai kiek
vieną laiškelį peršviečia, nu- 
fotofrafuoja, dažną numikro- 
filmuoja, gal dar keliose kny
gose Vilniuje ir Maskvoj už
registruoja,-ir tai per 1O die
nų gauname. Tai dar, žinoma, 
nereiškia, kad dešimt dienų 
bolševikai ir užtruko. Juk at
siduria tie laiškeliai pirma 
Niujorke ir iš ten dar kry
žiaus kelius eina iki detroi- 
tiško adresato. Vakarų Vokie
tijos laiškus gaunu per 3-4 
dienas ir lygiai tiek pat už
trunka iš Niujorko, Los Ange
les, Bostono. Iš Čikagos ateina 
per dvi dienas ir tik labai re
tais atvejais per dieną. Čia vis 
kalbu apie oro paštą.

Draugą ir Naujienas , antra 
klase siuntinėjamas, kažkodėl 
gauname greitai - sekančią 
dieną, o šeštadieninį numerį - 
pirmadienį.Taip yra, žinoma, 
normaliausiu periodu, kai nie
kas neatostogauja, nestreikuo
ja, nėra sniego pusnių, nėra 
rūko ir kitų visokiausių kliū
čių. Labai dažnai pasitaiko, 
kad vienas iš minimų dienraš
čių, arba abu , ima vėluoti po 
dvi-tris dienas ir taip vėluoja 
savaitėmis. Būna atsitikimų, 
kad kurį numerį gauname už 
dviejų mėnesių.

O kaip su Kanada? Čia nie
kada o niekada "nežinai die
nos nei valandos". Pereitais 
metais du kartu oro pašto 
laiškus iš Toronto gavau ... 
po 5 dienų /tuos 240 mylių 
pėsčiam tikrai buvo galima 
nueiti per 3-4 dienas'./. Tė
viškės Žiburius ir Nepriklau
somą Lietuvą gauname už sa
vaitės, dviejų ir kartais trijų. 
Ypač N. Lietuvą, nes, mat, dvi
gubai toliau... Neretai vėles
nis numeris peršoka ankstes
nį ir, atkarpos perskaitymui, 
reikia palaukti to atsilikusio. 
Prieš pereitas Šventes Kelei
vis citavo iš mano N. Lietuvos 
reportažo. Bostone, pasirodo, 
gavę, perskaitę, perrinkę, iš
leidę, išsiuntę ir, labai jau lė
tu JAV paštu man pristatę. O 
N. Lietuvą, iš kurios cituota? 
Ją gavau tik už penkių ar še
štų dienų.

Dėl tų paštų darbovietėje 
susikimbu į plaukus su aršiais 
amerikonais. Jiem visai nes
kauda. Jie patenkinti ir pro
testuoti nė nemano. Big deal, 
sako. Jei tau kas skubu - kal
bėk telefonu. Jei nori spaudos 
žinių - čia du dienraščiai. Tu, 
sako, tikras nacis /arba ko
munistas, jei pavyzdžiu, kraš
tutiniais atvejais, net ruskių 
paštą pastatau/. Jeigu nepa
tinka, sako, tai važiuok ten>

kur paštai gerai veikia. Čia, 
sako, turi dolerių,© ten galėsi 
skaityti laiškus. Ką gi? Jų kar
tais visas tuzinas prieš mane. 
Nutylu. Jei dauguma sako taip, 
tai ir teisybė...

Štai, kodėl čia rašydamas 
dažnai pridedu: "kai šios ei
lutės pasieks skaitytoją, tai 
bus... " Taigi, taigi - bus po 
visam, nors rašau savaitėmis 
prieš. Žinau, kad ir Vasario 
16-jibus buvus i paminėta, nors 
rašau prieš pustrečios savai
tės. O vis tik turiu keletą žo
džių apie tai.Minėjimą rengia 
Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centras, Mercy kolegijos 
McAuley auditorijoje. Kada? 
Vasario 15, sekmadienį. Kal
bėtojai? Iš lietuvių veiksnių 
pusės,taigi pagrindinis, Kęs
tutis Miklas. Niujorkietis, LB, 
Vliko, Balfo ir Batuno narys, 
skautų veikėjas, spaudos ben
dradarbis. Iš profesijos inži
nierius, amžius - 47.Detroite 
pirmąjį kartą. O iš amerikie
čių politikų - JAV senatorius, 
labai agresyvus, jaunas res
publikonas iš Mičigano,Robert 
P. Griffin. Lietuviams kalba 
nebe pirmą kartą. Kadangi dar 
tik pora metų valdžioj ir ne
paskendęs į politinį dumblyną, 
kai paskutinį kartą kalbėjo, 
tai, visai sąžiningai, beveik 
nieko nežadėjo. Tik, pasiskai
tęs jam gausiai lietuvių su
teiktos medžiagos , mokėjo 
mus drąsinti ir pasakė pora 
kutenančiai gerų "lietuviškų" 
anekdotų.

Meninėje programoje - jau
nimas,. Tai Galinos Gobienės 
tautinių šokių grupė "Šilainė" 
ir Stasio Sližio labai išaugęs 
/ į 70 balsų/ choras. Tame 
jaunimo chore bus įmaišyti 
keli instrumentalistai /smui
kai, gitara, akordeonas/.

O publikos bus apie 600. 
Aukų Altai bus surinkta apie 
2,700dolerių/sekančiam re
portaže parašysiu centas cen- 
tan, kad matytume, kaip tiks
liai, prieš pustrečios savaitės, 
būsiu nuspėjęs/.

Ai, dar ne viskas. Dar prie 
Nepriklausomybės šventės 
pridėtina vasario 14-sios va
kare vaišės Lietuvių namuose 
K. Miklo garbei /čia kasmet 
dalyvauja mūsų visa politinė 
smetonėlė/. Vasario 15-sios 
ryte pamaldos už Lietuvą vi
sose trijose lietuvių katalikų 
bažnyčiose , visose dalyvau
jant po žiupsnelį tautiškai ar 
uniformuotai pasipuošusių or
ganizacijų atstovų, visose su 
vėliavomis. Tik vargu ar vi
sose pamokslai bus Lietuvai 
skirti? Ir tautinės mūsų vė
liavos iškėlimas - nuleidimas 
prie Detroito miesto rotušės. 
Ir tautinės mūsų vėliavos pa
kėlimas - nuleidimas prie 
Mercy kolegijos didžiųjų var
tų /šitas - naujas dalykas'./

Ir nė vienos eilutės Detroit 
Free Press dienraštyje? Ir 
vargiai ar kelios eilutės Det
roit News dienraštyje /pernai 
nebuvo nieko ir per Altos kon
gresą - nė žodžio. Nieko nuo 
to laiko, kai vienintelis mūsų 
draugas tame dienrašty, įta
kingas korespondentas James 
K. Anderson Detroitą paliko/.

Tai va , kaip bus /buvo?/ 
paminėta Vasario Šešioliktoji 
Detroite 197O-siais.

Vasario 22—ji - L i e tu v ių 
Fondo diena. Apie ją rašiau 
pereitam reportaže. Apie vai
šes, kurios bus Lietuvių na
muose, apie meninę programą, 
kurią atliks solistė/mezzoso- 
pranas/ čikagietė Roma Vil
činską ttė - Mastienė, akompa
nuojant Alvydui Vasatčiui. Tik 
vieno tuomet dar nežinojau -

Sol. Romo Vilčinskoite - Mostiene
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tikslios banketo pradžios.Da
bar jau žinau. Ogi 12:30 vidu
dienį. Jeigu su šiažinelyte dar 
nepavėlavau, tai - kviečiu.Vie- 
tos visiems iki valiai ir jokių 
rezervacijų nereikėjo. Ten 
apie Lietuviu. Fondą suksis 
viskas, išskyrus meninę pro
gramą. Meninėje bus keletas 
lietuviškų dainų ir arijos, ari
jos, arijos.

Dieviškos Apvaizdos bažny
čią, atrodo, griaus kovo mėne
sį. A r bent galutinai jau užda
rys, griovimui besiruošiant. 
Klebonas su vikaru ieško lai
kinam apsigyvenimui namuko, 
o vieta pamaldoms esanti jau 
surasta. Naujoji bažnyčia bus 
pradėta statyti tuojau, pavasa
riop, kai tik atšils. Ir kleboni
ja. Ant lO-ties akrų sklypo, 
gražiame Southfieldo pakraš
ty. Tik tiek? Ne, ne. Naujieji 
ateiviai nori būtinai išsikovo
ti kultūros namus, ar jaunimo 
centrą /angliškai vadina acti
vities building/. Leidimai vi
si gauti, pirma žodžiu, odabar 
ir raštu. Bet, vienas dalykas 
dar džiaugsmą gerokai temdo 
ir rūpestį kelia. Kai iš nu
griautų dviejų bažnyčių /vie-
nas greitakelis nugriovė jau 
prieš 20 metų juodukam per-

PARAMA
51/2% už depositus 
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. deo.
73z4% už 2 m. term. dep.

IMA
8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
£ ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIŪS 

pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto.
•: VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
;t nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
•: draustos iki $5.000.

--------------— — ■ ~ —- ------------ -- -  — .. -—m.—-. . — • — .j 

>: KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
>1 sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
;♦ iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
f* rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
t; BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
;• Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOSI —
n 1 i, u . , U. S. 5. R. paprastu bei oro pastų.

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, automobiliams motorai, skalbiamo-ii 1 Taip pat persiunčiame pinigus, už kuriuos gavėjas gali 
sios masinos, siuvamosios mašinos, televizijos ir radijo Į nusipirkti įyairitęprekiu ir maisto dolerinėje krautuvėje . 
priimtuvai, šaldytuvai ir t.t. . ........ ■ v ,

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, 
nes automobilių skaičius yra ribotas.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siuntinius iki 19^ svarų gryno svorio.
•- Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

• Pries pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, 
nes nuo 1969 m. spalio mėn. daiktų ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be to, jei turima neaiškumų, pra
šome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

• Mūsų įstaiga labai daug kam pasitarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje. LIETUVIŲ ĮSTAIGA
DARBO VALANDOS: BALTIC EXPORTING CO.
pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 

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

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, f)NT. 
Telefonas LE 1 - 3098 

Savininkai A. ir S. KALŪZA
ja jau globoja ir dabar 

naujoms statyboms atiduoda 
virš pusmilionio dolerių, tai, 
statant kultūrinius namus, dar 
apie 150,000 dolerių trūksta. 
Dabar kardinolas Dearden, 
kultūros namus leidęs, pasta
tė sąlygą: arba jūs parodykit 
tuos 150,000 ir aš jums 5- 
riems metams paskolinsiu, 
arba namus užmirškit. Sukru
to visi parapijos patriotai, 
daugumoj naujieji ateiviai. Su
sidarė platus statybų komite
tas su ypatingai aktyvia lėšų 
telkimo, arba finansavimo ce
le. Neoficialiai vajus prasidė
jo sausio 20 d., o oficialiai - 
sausio 26-ją. Prieš oficialią 
pradžią jau buvo pasižadėta 
9, 300 dol., o kiek pasižadėta 
sausio 26, dar nežinau. Entu- 
ziasmo daug ir niekas po ma
žiau kolkas neduoda , kaip po 
300 dol./nuo čia-ik i 1,000/.

kurie, regėdami šviesią jauni
mo ateitį bent dviem dešimt
mečiam, nieko negaili. Paskui 
priblės. Reikės rinkti, mal
dauti tarp ne parapiečių, tarp 
ateitininkų , skautų. Reikės 
prašinėti LB paramos, visokių 
biznierių visur.net ne Detroi
to metropolijoj.Ar tikrai die
cezijai parodysime tuos 150, 
OOO - netruks paaiškėti, nes 
esame spiriami parodyti per 
du mėnesiu. Jei parodysime, 
tai statybos prasidės visos iš 
karto: bažnyčia, klebonija, 
jaunimo centras.

Apie Vaižganto minėjimą 
niekas nebekalba, nors kadai 
buvo žadėta. Jei ne abeji šau
liai /viena "pėstininkų" kuopa, 
kita - jūrų/ nebūtų buvęs ir 
Klaipėdos atvadavimas pami
nėtas. Šauliams suorganiza
vus, atsirado,ir geras prele-

Vienintelė, Kąpados valdžioje re
gistruota lietuviška natūralaus gydy
mo sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas. Psyekolo
ginė terapija. Masažai. Elektronika, 
raudoni ir ultravioletiniai spinduliai. 
Terminė ir garų, 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.

♦ ♦♦ ♦ ♦♦
Dramos mėgėjų sambūris, su 
vienaveiksme komedija/ , ir 
publikai nieko nekainavusios 
vaišės. Tai buvo sausio 18 d. 
Lietuvių namuose.

Dabar, girdėjau, LB kultū
rininkai jau planuoja iš Čika
gos parsikviesti jaunimo teat
rą su A. Landsbergio "Pen
kiais stulpais turgaus aikštė
je" , o Agydytojienės - meno 
parodą. Tik pačiame sezono 
gale, gegužės mėnesį, numa
tytas operetės pastatymas. A i, 
kaip visa tai dar toli'.Viliuosi,

Reikia manyti , kad penkios, 
šešios , septynios dešimtys

gentas su tinkama paskaita 
/J. Švoba/ ir meninė progra-

kad už mėnesio, sekančiame 
reportaže, galėsiu ką nors ap-

leistą šv. Jurgio , o dabar,ki
tas greitakelis - Apvaizdos/

tūkstančių ateis per pora sa
vaičių. Iš tu visu entuziastu.

OWN*
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Aš neturėjau čia gimti,Ikad jausčiau pasididžiavimą 
ir pasitenkinimą būti Kaiiados piliečiu.“
Nuo to laiko kai tapau sivo pasirinkto krašto piliečiu, 
pajutau teisę pilnai daly^’ 
laisvės ir galimybių kraš

Kanados vėliava yra ir 
nateisis i galimybes ir p< 
riems ji plevėsuoja“ .

Ar jus esate kvalifikuotas gauti Ka 
privilegijas ir atsakomybes ? Apielai sužinokite ir pasitikrin
kite jums artimiausiame Kanados Pilietybės Teisme (Canadian 
Citizenship Court). Jie yra pasiruošę jums padėti šiuose mies
tuose: Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Sudbury, Toronto, 
Hamilton, St.Catharines, Kitchenet, London, Windsor, Winnipeg, 
Regina, Saskatoon, Calgary, Edmonton ir Vancouver. Taip pat 

itizenship, Secretary of

auti kuriant ateitį šio didžio,

nano vėliava, ir jaučiuosi pil- 
reigas su visais kitais ku-

ados pilietybės suteikiamas

6 P si

ma /Aušros lit. mokykla, su
St. Kaunelienės montažu ir

čiuopemesnio, tikresnio pra
nešti. Alfonsas Nakas

.........O
•’3H

AŠ ESU KANADOS
PILIETIS

PASIRINKIMO!

galite rašyti: Registrar of Canadian 
State Department, Ottawa.

GOVERMENT OF CANADA — KANADOS VYRIAUSYBE

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nf. 7 (1186),, 1970 m. vasario mfen. 18 d.

visur.net


HAMILTON ORTAS'
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvio

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

Nemokomos gyvybes ir asm. paskolų draudimas 

Nemokamas pilnas fekiu patarnavimas
Patduodame American Travelers Čekius ir money orderius
UČlikrintas indblly, saugumas 
Kapitalas vir^ $ 1,8 50,000.0Q

KLB APYLINKES VALDYBOS' 
SUDARYMO KLAUSIMU

Organizacijų pirmininkų - 
atstovų posėdis su ap. valdyba 
įvyko vasario mėn. 4 d. V.A. 
parapijos salėje. Be padaryto 
ap.valdybos pirm. A .Juozapa
vičiaus pranešimo apie nu
veiktus darbus, pagrindiniu šio 
posėdžio klausimu reikėtų 
laikyti ap. valdybos išrinki
mas, nes į šauktus du visuoti
nus susirinkimus, hamiltonie- 
čiai visiškai nereagavo. Išdis
kutavus ap.valdybos klausimą, 
susidarė dvi nuomonės : 
1/ rinkti ap. tarybą, panašiai 
kaip Toronte ir
2/ pasilikti prie ap.valdybos- 
dabartinės rinkimų sistemos.

Pastačius balsavimui , už 
pirmą pasiūlymą pasisakė 4 
atstovai, už ap. valdybos rin
kimą sena tvarka-14 ir l ats
tovas susilaikė. Tokiu būdu, 
naujos valdybos išrinkimui, 
nutarta sudaryti 3-jų asmenų 
rinkiminę k-ją, vėliau koop
tuoti prie jos dar du atstovus. 
Išrinkti E.Kybartienė, P.Ka
nopa, P.Masys.

Posėdyje dalyvavo šie as
menys: šaulių kp. P. Kanopa, 
Kat. Moterų - E.Kybartienė, 
skautams remti d-jos - A. 
Paukštis, T. Fondo - A. Pa
tams is, sporto klubo - A. Gra
jauskas j bankelio Talka - J. 
Bulionis, Ramovės - A.Ruz- 
gys , sociald. - K. Lukoševi
čius, ateit. -P.Masys, VA pa
rapijos - J.Kšivickis, šešt. 
mok. J. Mikšys, Krašto Tary
bos atstovai - L. Skripkutė.G. 
Breichmanas ir K. Baronas, 
ap.valdybos - A.Juozapavi- 
č ius, A. Kaušpėdą, K. Ž ukaus- 
kas.

Darbo valandom: 
Pirm. 9.30—-6 v.n.p. 
Antr. 9.30—5 v.&n. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 V.B.U.
Penkt. 930—8 v.p.p. 
šeši. 0—1 v.n.p.

MOKAME UZ:

Depozitus 5%
Sėrus 6‘/2 %

vienų metu indelius 8%
SKOLINAME:
Asmenines paskolas i< 10%

Nekiln. turto paskolas is 9 %

Liepos Ir rugpjūčio menesiais sestadieniais uždaryta.

didelėje Centennial salėje.Va- 
karo pradžia 8 vai. vakare.Šio 
vakaro šeimininkai yra visas 
"Baltijos" ansamblis, kuris 
yra smarkiai .įsijungęs į pa
rengiamuosius darbus. Yra 
sudarytos komisijos kurios 
rūpinasi svečių kvietimu, jų 
priėmimu , salės puošimu , 
maistu, loterija, bufetu,pro
grama ir visokiais kitokiais 
dalykais. Visi mes esame pa
siryžę darbuotis nuoširdžiai, 
•kad tik atvykę mūsų mieli sve
čiai būtų visapusiškai paten
kinti.

Judrią ir imponuojančią 
programą išpildys mūsų "Bal
tija" ir Delhi jaunimo choras. 
"Baltijos" jaunimas smarkiai 
darbuojasi, bet todėl turi gra
žių vaisių. Per kiekvieną pa
sirodymą kas nors naujo, kas 
nors imponuojančio ir kas

nors gražesnio parodoma. Ti
kime, kad ir balandžio mėne
sio 4 d. atsilankę nebus ap
viltais.

Mūsų šeimininkės yra pa
žadėjusios paruošti šiltą 
maistą, kad nė vienas neliktų 
alkanas , o ypatingai kurie iŠ 
toliau bus atvykę. Šilta vaka
rienė bus maža kaina ir tokia 
galima tik todėl, kad beveik 
visi maisto produktai bus su
aukoti.

"Baltija" šis sveikas ir 
gražus jaunimo būrys kviečia 
visus atsilankyti ir pabūti jų 
svečiais. Pasitaupykime šį 
vakarą "Baltijai". Tie kurie 
paskaitysite šį pranešimą, 
malonėkite ne tik patys at
vykti, bet pakviesti savo drau
gus, kaimynus ir pažįstamus. 
Salė didelė, muzika bus gera- 
Baltija jūsų laukia'. B.A.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

TREČIADIENI PER C F Mb
BANGA 1410, 11.00 VALANDA, VAKARO

STOTI

1053 Albanele Cr., 
Dutfernay, Mtl. P.Q. TEL. 669-8834. Programos vedėjas L. S t a n k e v i d i u s

MIKE’S ^TEXACO SERVICE STATION

' 601 St. John Road TEL. 695-3883

POINTE CLAIRE, QUE.
( M. RUTKAUSKO)

Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų darbus.
Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt. 

® Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40
arba Nr. 20. Atvažiavę neapsiriksite!

Savininkas Alfonsas Viskanta^

SKAMBINKITE, 
iš visu vietų LaSalėįe.

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

4  —

TĖL. 366 - 8300

- visas 24 valandas.

VISUOTINES ŠALFASS-gos 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis Visuotinis ŠALFAS 
S-gos Suvažiavimas šaukia
mas 1970 m. kovo 14 - 15 d., 
Detroite, Mich.

Suvažiavimas vyks Lietuvių 
Namuose, 3009 Tilman Avė., 
Detroit,Mich. Pradžia - šeš- ' 
tadienį , kovo 14 d., 1:00 vai, 
po pietų.

Suvažiavime pilna balsavi
mo teise dalyvauja sporto klu
bo atstovai, bei ŠALFASS-gos 
pareigūnai, pagal ŠALFASS- 
gos statute nustatytą tvarką.

Patariamuoju balsu suva
žiavime kviečiame dalyvauti 
sporto darbuotojai, fizinio la
vinimo mokytojai, sporto ve
teranai, lietuviškų organizaci
jų bei spaudos atstovai ir visi 
lietuviško sporto judėjimu be- 
sidomį asmenys. Specialūs 
pakvietimai nereikalingi.

Šalta einamųjų administra
cinių reikalų , suvažiavimo 
metu ŠALFASS-gos vadovavi
mą perims naujoji Centro 
Valdyba , bus nustatoma pa
grindinės sportinės veiklos 
gairės ir nagrinėjamos bei 
sprendžiamos įvairios ŠALF 
ASS-gosgyvybinės problemos.

Smulkios informacijos ir 
instrukcijos yra išsiuntinėja
mos visiems ŠALFASS-gos 
vienetams. Visi kiti, norį gau
ti papildomų informacijų apie 
suvažiavimą, prašomi kreiptis 
į artimiausią sporto klubą ar
ba tiesiai į Centro Valdybą, 
šiuo adresu:

Mr.Algirdas Bielskus, 
30207 Regent Rd., Wickliff, 
Ohio 44092.

pabaltiečiu SPORTO 
FEDERACIJOS

SUVAŽIAVIMAS
Metinis Š.Amerikos Pabal- 

tiečių Sporto Federacijos su
važiavimas įvyko 1970 m. sau
sio 17 d,Toronte, Ont. ,kur bu
vo aptarta sportinės veiklos 
gairės bei administraciniai 
federacijos reikalai.

Tiek varžybinėje, tiek ir ad
ministracinėje sistemoje jo
kių esminių pakeitimų nebuvo

padaryta. Šiais metais daugu
mą pagrindinių varžybų iš
puola rengti latviams, būtent: 
krepšinio ir tinklinio, stalo te
niso, lauko teniso, plaukymo ir 
suaugusiųlengv. atletikos. Es
tams tenka prieauglio lengv. 
atletika,o lietuviams - futbo
las ir golfas. Varžybų kalen
dorius bus paskelbta greitu 
laiku.

Federacijos vadovybę suda
ro Vykdomasis Komitetas su
sidedąs iš 12 narių, po 4 iš 
kiekvienos tautybės , kuriuos 
skiria kiekvienos tautybės 
sportinės vadovybės. V.K-to 
prezidiumo kadencijos laikas 
yra 2 metai, eilės tvarka iš- 
puoląs kiekvienai tautybei. 
Šiuo metu vadovauja latviai ir 
federacijos pirmininku yra 
Žanis Zentinš iš Toronto.

Lietuvių atstovais federaci
jos V.K-te yra Vytautas Jo
kūbaitis , Algirdas Bielskus 
/abu iš Clevelando/ , Kostas 
Lukošius ir Aloyzas Kuolas 
/abu iš Toronto/.Federacijos 
būstinė šiuo metu yra Toronte.

1970 m. Š. AMERIKOS 
PABALTIEČIU IR LIETUVIU 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS

1970m. Š.Amerikos Pabal- 
tiečiųSlidinėjimo Pirmenybės 
įvyks š. m. kovo 7 d. /šešta-

chigan. Pradžia 12:00 vai.
Pabaltiečiu Sporto Federa

cijos pavedimu , pirmenybes 
vykdo Grand Rapids Latvių 
Sporto Klubas.

Programoje bus vykdoma 
slalomas ir didysis slalomas 
/Slalom & Giant Slalom/, šio
se klasėse: Vyrų /l7-44m. 
imtinai/, Vyrų veteranų /virš 
44 m./. Jaunių /13-16 m. im
tinai/ , Jaunučių /žemiau 13 
m./ , Moterų /virš 13 m./, 
Mergaičių /žemiau 14 m./.

Lietuvių pirmenybės bus 
išvestos iš pabaltiečiu varžy
bų pasekmių, atskirų rungčių 
visai nevykdant. sporto klu
bams nepriklausą pavieniai 
slidinėtojai gali registruotis 
ir informacijas gauti iki š.m. 
kovo l d. .ŠALFASS-gos Cen
tro Valdyboje, šiuo adresu: 
30207 Regent Rd., Wickliffe, 
Ohio 44092. Telefonas : /216/ 
944-3390 namų; /216/ - 248- 
6510 darbo. (A.Bielskusį

Taipogi galima kreiptis 
/ypač susivėlavusiems/ tie
sioginiai į varžybų rengėjus, 
šiuo adresu: Mr. J. Riekstinš,

22 Union S'.E.,
1 Grand Rapids, Mich.495O7 

Telėf. /616/ - 458-4820.
Dalyvavimas pirmenybėse 

yra atviras visiems lietuvių, 
latvių ir estų slidinėtojams. 
Mūsų slidinėtojai kviečiami 
Šiose varžybose skaitlingai

dienį/, Thunder Mountain Ski- dalyvauti.
ing Resort, Boyne Falls, Mi- ŠALFASS-gos Centro V-ba

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

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

♦ ** *** 7OSO HUTCHISON ST.
J. WISGARDISKY (WISE) MONTREAL, QUE.

W. LAPENAT
General Construction Reg'd. 

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

įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus be jokio atlyginimo. , Darbas 
atltekamas sąžiningai ir prieinama kaina. Te/. 366- 6237. , 

JOK "BUTCHER & GROCERY"
LAURINAITIS JUOZAS

TEL: 524 - 0209
1918 Frontenac Street, M o n t r e a I, P.Q

LaSalle luto Specialist Heg’d. TEL: garažo 366-0500 
namų - 366 - 4203

Iškauktų baliaus paliko vien 
tik skambi iškaba, nes skautų 
būrelio rengtas pasilinksmi
nimas , nors sutraukė pilną 
Jaunimo Centro salę hamilto- 
niečių ir svečių iš tolimesnių 
vietovių, tačiau tik... 3 kau
kes.

Hamiltono estai savo ne
priklausomybės šventės mi
nėjimą rengia sekmadienį, va
sario mėn. 22 d. Royal Conn
aught viešbučio salėje 2 vai. 
p.p. Prašo atsilankyti tik lie
tuvius.

K.B.

LONDON, ONT.
Londono jaunimo ansamblis 

"Baltija" rengia puikų vakarą 
visiems kurie tik malonės at
silankyti. Šis vakaras įvyks 
balandžio mėn.4 d.puikioje ir

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
Įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado ne 

paprastu gydomąją medžiaga, 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 mėnesiu.

To buvo pasiekta naudojant gydomąją 
medžiaga^ 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 “Preparation H“ 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pini
gai bus gražinti jei nebūsite patenkinti.

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

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MAŠINAS.

SAV. G. DESROCHERS.

HIGHLAND AUTO BODY
Lafleur Avė. L A S A L L E Tel. Busš. 366 • 7281 

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

Llefųvlanii nu.oląlda.

Universal Cleaners & CailorS
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.
239 FOURTH AVENUE 

(of Wellington St.)

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

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, šiam darbe Turinti naujai Įrengtų 
moderniškiausia drabužiu apsauga (storage) 
ir greita, patarnavimą,.

Savininkai: A. Kersys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

Windsor
DRY CLEANERS 8t 0YER8 CO. LTD. 

1205 Church Avenue, Verdun, P.Q.

• Atliekami mechaniniai darbai 
e Uorės taisymas Ir dažymas 
e Dunlop padangos Ir baterijos

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimaiPlumbing & Heating kontraktoriusTel. 768-6679.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS

547 Lofleur Ave., La Salle (650) p. Q.

TEL. 366-3884

Daromos i,vairios durys, langai, vi

dirbini ai.

BELLAZZI-LAMY INC.
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin Glotno Ave.. LaSalle

TEL. 366-6941

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langu, rėmai. Izoliacija, 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 jj mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

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

Keleivis duodą ir teisinių patarimų, jame rasite gražių ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $6.00.

Jau galima gauti --- 1970 — metų Keleivio Kalendorių. — Kaino $ 1.00.

S36 Broadway,
So. Boston ,Mass. 

02127 USA.

HM ■ * Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuviu, laikraštis.
Kįa ■■ I Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Pork, III. 60160 USA.

Prenumerata: J AV ir kitur $ 5.00 metams. _____

140-2e AVENUE 
LASALLE 366-0330

• Gazinių priemonių pardavimas ir jrenglmcy

• Apkainavima s nemokama s

- PORTRETAI- VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. ĮVAIRIOS PROGOS

TEL. 525- 8971. T. Laurinaitis

d. 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 sumažintas.
Vilnonei medžiagai kostiumams, pavyzdžiui, muitas lieka tos pats: $ 1.00 uz jardą.
Visai eilei prekių muitas pakeltas tik labai nežymiai.
ABC taip pat sumažino kaino nusiau (50%) dideliam kiekiui geros angliškos medžiagos.
ABC priima automobilių užsakymus ir išrašo piniginius pažymėjimus ( Money Certificates),uz 
kuriuos jūsų giminės gali pirkti Lietuvoje Įvairiausių prekių dolerinėse krautuvėse. A.B.C.

--------------------------------—--------- -------------------------------------------------------- ;—
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EINAMŲJŲ SĄSKAITŲ

ČEKIAI VELTUI
K

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

★ ★★★★ 
MOKĖKITE VISAS SAVO

"LITAS" PRIMENA, kad nuo 
sausio mėnesio nekilnojamo 
turto paskolos nurašomos kiek
vieno mėnesio 10 - tą dieną, ir 
asmeninės paskolos : kiekvieno 
mėnesio 20-tą dieną.Norintiem 
gauti nekilnojamo turto pasko
las patariama užsirašyti į eilę. 
"Litas"duoda ne tik asmenines , 
čekių kredito,bet ir investaci- 
nes paskolas garantuotas an
traisiais morgyčiais,balance o 
traisiais morgyčiais,"balance 
of sale", žemės sklypais ir pn . 
Investacinių paskolų palūkanos 
yra nuo ,9. 5% iki 12%, priklau
somai nuo garantijų rūšies.

EINAMOSIOS SĄSKAITOS 
"Lite" darosi vis populiaresnės 
ir vis daugiau narių naudojasi 
"Lito" čekiais. Šiuo metu eina
mąsias sąskaitas turi 604 na
riai iš bendro 1404 skaičiaus , 
tačiau žymi jų dalis vis dar nau
dojasi kitų banku čekiais. Sunku 
suprasti kodėbjie moka bankam 
po 15 ar 20 et. už čekį, kai "Li
tas" už juos nieko neskaito. Net 
ir mažai čekių rašantys narys 
tuo būdu gali sutaupyti 15-20 dol ■ 
į metus.Dar yra ir tokių narių ,- 
kurie net ir savo skolas "Litui" 
moka kitų bankų čekiais.At
seit, jiems "Litas" reikalingas 
tik paskoloms iš pigesnio palū
kanų procento gauti. Tokio nu
sistatymo laikantis "Litas" pa
lengva iš kredito unijos pasida
rytų paprasta "trust kompani
ja",kuri verstųsi tik terminuo
tais indėliais ir nekiln. turto 
paskolomis.Tokiu atveju; žino
ma, "Litui" tektų savo paskolų 
palūkanas pakelti iki "trust 
kompanijų" lygio, tai yra, 10-11 
% už nekiln. turto paskolas ir 
12%už asmenines paskolas. No
rint šito išvengti, nariai kvie
čiami savo santaupas dėti ne tik 
j terminuotus indėlius, bet ir į

SPAUDOS BALIUS PASISEKĖ 
Nuleidėjai ir redakcija dė

koja visiems, kurie atšilankė 
ir pąrėmė savo nuotaika, sa
vo dalyvavimu Spaudos Balių, 
ir tuo pačiu parėmė savo laik
raštį. D.U.K. Vytauto klubo 

♦ didžioji salė buvo pripildyta 
ir montrealiečių ir svečių iš 
įvairių kitų vietovių. Baliuje 
matėsi Tėv. G.Kijauskas S. J. 
iš Čikagos, daktarai Ramūnai 
iš Ottawos , majoras R.V . 
Paukštaitis iš Quebec'o su 
žmona, leitenantas L.K.Bar
šauskas iš Calgary ir kiti.

Baliaus nuotaika buvo pažy
mėtinai jauki. Matės i daug jau
nimo. Tradicinės , įėjusio į 
Spaudos Baliaus ritualą "apei
gos" - kaip loterija, Spaudos 
Baliaus valsas ir gražuolių 
rinkimai - buvo linksmai at
liktos. Balius prasidėjo prisi
minimu mirusio "Nepriklau
somos Lietuvos" redaktoriaus 
Jono Kardelio.

Loterija buvo gerai vedama 
Augustino Mylės ir paremta 
mūsų dailininkų - Vytauto Re
meikos , Onos Šablauskienės, 
Prano Baltuonio darbais.

Šokių konkursas sutraukė 
daug entuziastų, net ir pasku
tiniųjų persišokančiųjų grupė
je vėl sukilo visas pulkas po
rų ir teisėjai turėjo gerai 
stieptis ir patempti kaklus, 
kad neprarastų savo konkur- 
suojančiųjų. Pirmą vietą už 
valsą laimėjo Prof .dr. Anta
nas Ramūnas - Paplauskas su 
ponia O.Norkeliūniene.

Gražuolių rinkimams šau
niai ir sklandžiai vadovavo 
Vincas Piečaitis,o jų suorga
nizavimą rūpestingai atliko 
Juozas Šiaučiulis, talkinamas 
R.Sušinskaitės, J.Augaičio, E. 
Barisos ir R.Baršausko.

N. L. Spaudos Baliaus kara
laite išrinkta Margarita Bu- 
zaitė, kuriai buvo įteikta tra
dicinė pereinamoji taurė, dail. 
R. Bukausko pagaminta juosta 
ir L. V. L.Klubo dovana- gin
tariniai karoliai, o princesė
mis Danutė Lukauskaitė ir 
Regina Staškevičiūtė.

Kasą tvarkė Juozas Luko
ševičius ir Marija Gudienė, o 
kontrolę Albertas Norkeliū- 
nas, Klemansas Kiaušas ir 
Ignas Petrauskas.

Norime taip pat pasidžiaug
ti ir darniu Vytauto Klubo 
personalo bendradarbiavimu 
mūsų baliaus metu.
• Mirė Juoz, Kavaliauskas ir Mar- 
kunienė ( rosemontietė), kurie pa
laidoti per Šv,Kazimiero bažnyčia.

NL Spaudos Baliaus karalaitės rinkimuose kandidatavusios lietuvaitės, iž dėžinės: Lai 
ma Snapkauskaitė, Karolina Buzaitė, Linda Grinkutė, Margarita Buzaitė, Regina Staif - 
k.-r/ičiutė, Rima Tekutytė, Danute Lukauskaitė, Irena Malinauskaitė ir Linda Malisaus- 
kaitė. Išrinktos'.karalaite Margarita Buzaitė ir princesėms Danute Lukauskaitė ir Regiaa 
Staskevičiūtė. Kairėje, rinkimus pravedės Vincas Piecaitis. Nuotrauka A. Adomonio.

DLK VYTAUTO KLUBO 
PRANEŠIMAS

Šiuo pranešame, kad š.m. vasario 
22 d. (sekmadienį) 2 vai. po pietų 
klubo patalpose yra šaukiamasne- 
paprastas šėrininku bei pašaipi-- 
nės draugijos nariu susirinkimas.

Susirinkime bus svarstomi gy
vybiniai klubo reikalai, kurie turė
tu dominti ne tik klubiečius, bet it 
visus Montrealio lietuvius. Tad 
kviečiame visus klubiečius skait
lingai dalyvauti ir atsivesti savo 
draugus bei pažįstamus, kad ir ne 
klubiečius.

Klubo Valdyba.

• Kanados Lietuvių Fondo Įgalio
tiniu Montrealyje sutiko būti inž. 
Iz. Mališka ir tuo pačiu tapo KLB 
Montrealio Seimelio prezidiumo 
nariu.
• Austos Vartų parap. spaudos 
kioskas primena, kad jau laikas 
atnaujinti lietuviškų 1 aikraščių 
prenumeratas.

VILKIUKU IR SKAUTŲ DĖMESIUI
Ateinanti sekmadieni, vasario 22 i P

d. įvyksta iškyla į Laurention kai- 
nūs ir ten numatytas pasivažinėji
mas su “ ski-doos“ , rogutėmis ir 
slidėmis. Išvykstam automobiliais 
apie 9 vai., o grįšime apie 5 vai. 
Dėl smulkesniu informacijų skam
binkite draugininkams: vilkiuku - 
J. Piečaičiui 725-3482, Verduno 
- Br Niedvarui 767-3^^ >r skaus
tu R. Verbylai 254-4287.

Skautų Vadovybė.
GRAŽIOS PAGERBTUVĖS

Vedybų 30 metu, sukaktį atšventė 
vilasaliečiai S. ir 1. Tauteriai. Jų 
dukters Julandos ir Lapenaičių dė
ka dalyvavo nemažai jų artimųjų 
draugų.

AUŠROS VARTŲPARAPUA

• Sekmadienį, vasario 22 d., pc 
11 vai.Mišių yra šaukiamas šv . 
Onos Draugijos susirinkimas. 
Kviečiamos visos narės ir bi
čiulės.
• Anksčiau žadėtoji, bet vis dėl 
pasitaikančių kliūčių nukeltoji 
konferencija parapijiečiams; 
apie šv.Mišias dabar pramato-

ma sekmadienį .kovo 1 d. ,tuoj po 
11 val.Mišių.Labai prašome vi
sus tautiečius mokėti surasti 
laiko tokiems dalykams (iš tie
sų, tai jų labai retai tepasitai
ko).Kviečiame taip pat paruoš
ti įvairių klausimų Mišių temo
mis.
• Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa organizuoja šventkelionę 
į Romą Lietuvos Kankinių ko
plyčios dedikacijai.Kelionė turi 
tris skirtingas 9,16 ir 20 dienų 
programas (aplankant pakeliui 
ir kitus Europos miestus).No
rintieji gauti platesnių informa
cijų apie šios šventkelionės ga
limybes ir kainas,rašykite: Li
thuanian Piligrimage, c. o. Ca- 
tintours Ine., 109 N.Dearborn 
Street,Chicago,Ill. 60602, USA . 
o Bronius Katilius mūsų para
pijai paaukojo $ 30. -Dar vienas 
parapijietis įteikė visų metų 
sekmadienines aukas. Labai

' ačiū.
ŠV.KAZIMIERO PARAPIJA

e Vasario mėn. 8 d., po 11 
vai. pamaldų parap. salėje su
sirinko visi choristai, svečiai 
ir kai kurie giminės, atšvęsti 
buv. choro seniūno Charles ir 
Izabelės Ambrasų 39-tąsias 
vedybines metines.

Buvo pasakyta gražių kalbų 
ir įteikta dovanų. Ypatingai 
gražų rožių bukietą atsiuntė p. 
Marija Arlauskaitė. Vaišėse 
dalyvavo ir klebonas , kuris 
gražiais žodžiais apibūdino 
sukaktuvininkus.
• Kazimierinių vakarienei 
klebonas ir par. k-tas nuošir
džiai prašo, visų parapijiečių,

einam, sąskaitas kasdieninei 
apyvartai.

"BALTIJOS" VAJAUS atsi
šaukimai ir pasižadėjimų for
mos jau pradedami išsiuntinėti 
stovyklavietės rėmėjams. Pir
mieji į vajų atsiliepė: Aušros 
Vartų parapija $ 100. 00, Tėvai 
Jėzuitai $ 50.00, A. & Iz.Mališ- 
kai $ 50. 00, S. & A. Danaičiai 
$ 50.00, J.Tanner $ 20. 00 ir S . 
V. Drešeriai $ 10. 00. Visiems 
didelis ačiū! Pr. R .

DR. A. S. POPIRRAIT/S
B. A., M.D., C.M., M. Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c).
. CHIRURGINĖ PRAKTIKA k R e i p t i s Tel. 93 1 -3275

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

Dr. E. ANDRUKAITIS

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
120 East 23rd Street

New York. N.Y. 10010
6396 Bannantyne Ave. Yerdun, Montreal
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1970
METUOSE 

DOVANU PAŽYMĖJIMAI 

L LIETUVA♦ t**
yra vertingiausia DOVANA, 

kurie yra PILNAI GARAN * 

TUOTI ir jais didžiausias 

pasirhkimas labai priimtomis 

kainomis. PRAŠYKITE mūsų 

KATALOGO is kurio patys 

matysite kodėl yra geriausiai 

dovanu PAŽYMĖJIMAI

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

tel. 522-7236.

KAILIU SIUVĖJAS

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., 
Room 600

Tel: 866 - 8235, namu 4 88 - 8528.

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

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys. ,

Tel. 932-6662; namų 737- 9681.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

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

ADVOKATAS Suite 205

J Miller, b.a., b.c.l. tek8s66-2063°866^2'064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A.,
Sun Life Building 

n —, . Suite 200 1
tS.V.L. Tel. 866- 73 59

GINTARO" ANSAMBLIO VEIKLA

Dunda klumpės, sukas kepu
rinė, skamba lietuviška daina.

Tai mūsų Gintaras , kuris 
kiekvieną ketvirtadienį susi
renka į Aušros Vartų parapi
jos salę , nežiūrint didelių 
sniego pūgų, deginančio veido 
šalčio, ir tolimų atstumų. Kaip 
gali praleisti repeticiją. Jos 
tokios mielos ir malonios. 
Gaila, kad jos tik būna kartą 
savaitėje. Mažiausia galėtų 
būti du kartu. Be repeticijų 
dar malonesnis dalykas išvy
kos su koncertais. Štai Va
šingtonas, Otava,Torontas .Vis 
tai būta ir su dideliu pasise
kimu koncertuota. O tos kelio
nės, kelionės , net nepamatai, 
kad praėjo kelios valandos ir 
kraustykis jau su visais če-

kad paaukotų loterijai fantų. 
Ypatingai kreipiasi į Kazimie- 
rus-as. Aukojusiųjų pavardės 
bus skelbiamos vakarienės 
metu.

Jeigu kam nebūtų patogu 
fantą atnešti, prašome skam
binti : 351-2199. Suvalkietis

modanais.
Vasario 15 d. laukia Ginta- 

riečių Hamiltonas Vasario 16 
minėjime.

Balandžio 4 d. Gintaras tu
rės savo metinį koncertą, į 
kurį atvyksta Toronto "Birby
nė". Koncertas bus Verduno 
Katalikų gimnazijos puikioje ♦ 
auditorijoje, kuri yra netoli 
Aušros Vartų bažnyčios. Pui
kus visiems susisiekimas au
tobusais ir automobiliais. 
Daug vietos yra automobilių 
pastatymui.

Po koncerto numatytos vi
siems laisvos vaišės su šo
kiais Aušros Vartų parapijos 
salėje.

Gegužės mėn.16 d.Gintaras " 
pakviestas New Yorkan į tau
tinių šokių grupės 2O-čio mi
nėjimą.

Spalio mėn. 1O d. /Padėkos 
diena/, Londono liet.bendruo
menė Gintarą kviečia į tradi
cinę lietuvių dieną, kuri šie
met bus Londone.

Be to Gintarą kviečia Wor
cester lietuvių bendruomenė.

Sėkmės Gintarui, lietuviš
koje dainoje, šokyje ir muzi- ’ 
koje.

ADRESAS: 1465 De Seve Street

Montreal 205, Que.

TEL. 766- 5827.

APSIDRi1USK! P. ADAMONIS
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. 
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ I

3907 A Rosemant Blvd.

Chartered Insurance Broker
| Su teise dirbti Quebecb ir Ontario 

PROVINCIJOSE

TEL: Off.
S-tos

-. 722-3545; Res. 256
"Cite” nr. 752D

-5355
Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722 - 3 9 86.

ĮMOKA U Z :
EINAMĄSIAS S-tos 5.0% 

ŠERUS t numatyta) 6.0% 
TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5% 
TERM.IND. t metams 7.25% 
TERM.IND. 2 “ 7.75%
TEPM.IND. 3 “ -8.00%

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 Žėriu sumos.

UNIJA 1

DUODA paskolas:
Į ASMENINES iš 9.%

Čekiu kredito iš 9.%
’ NEKILN. TURTO iš 9%

I iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.

I JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis palūkanomis* 
( pradedant 6.5% ).

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--pirmadieniais, 
trečiao: tniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d 
iki rugsėjo !5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

'■S

■J

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 727 3120
<1695 — 35th Avenue, Montreal, 409, _

l Albertas NORK E LIŪNAS, B. a. c.s.c., i.b. 727- 3120. 
I | NAMU:

1 Arvydas RUDZEVIČIUS * A-I.b. 271-5758

KOMERCINIO, PRIVATAUS TURTO, AUTOMOBILIU, ATSAKOMYBES, GYVYBĖS DRAUDIMAI

FORD

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeltuoju
Vasaros laike saugojimas

(Storage)'
 Tel. 767-6183.

USED CARS
1 year guarantee 

Kreipkitės į 
LEO GURECKAS

Sales Manager 
Keating Ford lietuvis atsto 

769 - 8831.

Tel:1 namų 366-2548
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