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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

NELABAI POPULIARUS 
SVEČIAS

Kaip žinoma,praeitą savai
tę prasidėjo Prancūzijos pre
zidento George Pompidou 
viešnagė JAV-bėse. Devynių 
diemį vizito metu jis aplankys 
Washingtoną, Cape Kennedy, 
San Francisco, Čikago ir New 
Yorką. Viešnagės šeimininkai 
prisibijo demonstracijų ir ki
tokių išsišokimų, kurių tiki
masi dėl nelabai priimtinos 
Prancūzijos užsienio politi
kos. Ypač kai kuriuos sluogs- 
nius erzina Prancūzijos par
davinėjimas Mirage lėktuvų 
Libijai. Net ir oficialūs asme
nys, kaip miestų burmistrai 
/Lindsay ir Daley/ žada Pran- 

į; cūzijos prezidento jų miestuo
se lankymosi metu "susirgti" 
ar "išvažiuoti su svarbiais 
reikalais." Jau savo pirmos 
spaudos konferencijos metu 
Washingtone George Pompi
dou bandė teisintis sakyda
mas, kad jis pardavė lėktuvus 
Libijai tik norėdamas užkirsti 
kelią galimam sovietų toli
mesniam ginklų teikimui Vi
duržemio jūros tautoms. Nes 

t tos tautos esančios tradicinė
je Prancūzijos įtakoje.Kalbė
damas apie Izraelį, jis pabrė
žė, kad ji, kaip tauta, turi tu
rėti pilnas teises į nepriklau
somą gyvenimą. O žydų ben
druomenės delegacijai Čika
goje jis pareiškė, kad nei 
prancūzų vyriausybė nei pran
cūzų tauta nenori jokių anti
semitinių nuotaikų. Jis taip pat 
įspėjo, kad jeigu Izraelis te
bebus religinė valstybė, o ne 
geografinė, tai ji pasiliks 
priešų apsupta.

ITALIŠKI DISONANSAI
Italijos prezidentas Saragat 

vėl ruošiasi pasitarimams su 
politinių partijų vadais naujos 
vyriausybės sudarymo klau
simu. Paskutinioji Italijos val
džia /nuo liepos mėn./, susi
dedanti išimtinai iš Rumour 

n vadovautos krikščionių de
mokratų partijos ir remiama 
kitų trijų partijų, buvo pasiža
dėjusi valdyti iki pavyks su
daryti koalicinę valdžią. Prieš 
pora savaičių, nepajėgęs įgy
vendinti savo užsibrėžtų pa
žadų, premieras Rumour at
sistatydino.Tačiau ir vėl pre
zidentas Saragat, matyt gavęs 
partijų vadų užtikrinimą , pa-

Pompidou.

sikvietė buvusį premierą Ru
mour naujam bandymui. Pas
tarajam, nepavykus susitarti 
su numatomais koalicijos 
partneriais /krikščionimis 
demokratais, socialistais, so
cialdemokratais ir respubli
konais/ nieko nebeliko kaip 
sugrąžinti tą "krašto dirigen
to lazdelę" į prezidento Sara
gat rankas. Žinovų tvirtinimu, 
valdymosi krizės priežastys 
glūdi ne vien tik tarpparti
niuose nesutarimuose. Visose 
Italijos politinėse partijose 
esą pakankamai vidinių kivir
čų ir aštrių nuomonių skirtu
mų. Taigi, nors Italija ir lai
koma viena garsiausių daini
ninkų šalių , bet politiniuose 
reikaluose jiems nesiseka 
sus igiedoti.

HANOJAUS KĖSLAI LAOSE
Šiaurės Vietnamo kariniai 

daliniai užėmė Plain of Jars 
ir kelių centrą Muong SouL 
Jie taip pat kėsinasi ir į su
sisiekimą tarp Vientiane ir 
karališkosios sostinės Luang 
Prabang. Tikrumoje, tai nėra 
labai jau tokiu dideliu dalyku, 
nes Plain of Jars /urnų slė
nys, gavęs savo vardą iš Lima 
-Lima esančių milžiniškų lai
dojamųjų urnų, kurias naudo
davo senovės giminės/ būdavo 
prarastos ir vėl atkovotos be
veik kartą metuose. Ir tokia 
padėtis tęsiasi jau apie 20 
metų. Bet, ekspertų teigimu, 
šis šiaurės vietnamiečių ver
žimasis turi ilgalaikesnių už
mačių. Manoma , kad jie sut
raukė 35, OOO karių ir 15, OOO 
pagalbinių dalinių ne vien tik
tai tiekimo keliams į pietų 
Vietnamą išsaugojimui. Ir šis 
jų antpuolis nėra susijęs su 
jokiais "laisvinimo" kėslais, 
nes juo norima tik pasiglemžti 
teritoriją, kuri gali būti stra
teginiai naudinga po eventua
lių Vietnamo karo paliaubų.Po 
1962 metų Ženevoje susitari
mo, Laos turėjo išlikti neu- 

tralia valstybe ir turėjo likti 
valdoma trigubos valdžios: 
dešiniųjų, neutraliųjų ir komu
nistų. Šiandien visa tai liko tik 
teorija, nes komunistai pasi
traukė ir prisidėjo prie šiau
rės Vietnamo puolančiųjų da
linių. Kadangi Laos princas 
Souvanna Phouma yra pripa
žintas ir Sovietų Sąjungos ir 
JAV-bių tai dabartiniai šiau
rės Vietnamo kėslai yra dar 
sunkiau pateisinami. Manoma, 
kad sovietai laimina šį jų 
žingsnį , tik tikėdamiesi, kad, 
tokiu būdu , bus pašalintos ir 
JAV-bių ir Raudonosios Kini
jos įtakos. Ypatingai Kinijos, 
nes kai kurie Laos komunis
tai yra jau artimesni pastaro
sios suokalbininkai.Supranta
ma, kad tokia galvosena nega
lės rasti didelio pritarimo 
Washingtone , nes ten nei ki
niškas ir nei rusiškas komu
nistas didelių simpatijų netu
ri.

RODE ZI JA 
TAPO RESPUBLIKA

Remdamasi savo nauja ja 
konstitucija, praeitą sekma
dienį , Rodezija pasiskelbė 
respublika. Jos laikinasis pre- 
zidentas Clifford DuPont pas
kelbė proklamaciją, pagal ku
rią buvo paleistas parlamen
tas ir paskelbti nauji rinki
mai, kurie įvyks balandžio m. 
1O dieną. Kaip žinome, Rode- 
zijos baltieji jau nuo 1965 me
tų paskelbė to krašto neprik
lausomybę ir pasitraukė iš 
tiesioginės Anglijos įtakos. Šį 
kartą, pasiskelbdama respub
lika, Rodezija, vis dėlto, kraš
to simboline galva palieka An
glijos karalienę Elzbietą 11- 
trąją. O naujasis parlamentas 
turės ir juodųjų atstovų , nes 
sekančiuose rinkimuose jiems 
bus leista išstatyti savo kan
didatus ir už juos balsuoti.

MOKĖS UŽ KVIEČIU 
NEAUGINIMĄ

Kanados valdžia praneša, 
kad ji mokės kiekvienam ūki
ninkai po $6 už akrą jei jis 
nebeaugins kviečių ateinan
čiais ūkio metais ir po $IO už 
kiekvieną tokio akro panaudo
jimą kitokiems žemės ūkio 
produktams, kaip pašarui ir t. 
t. Toks išmokėjimas bus da
romas iki 1OOO akrų ir ne
daugiau kaip $6, OOO vienam 
ūkininkui.Kanados valdžia yra 
tam pramaniusi $1OO, OOO, 
OOO ir galvoja, jog tai palies 
net apie!88, OOOūkininkų. Vi
sa tai skamba paradoksiškai, 
ypač tuo metu, kai du trečda
liai visos žmonijos badauja.

UŽTIKRINO MOKOMOSIOS
KALBOS PASIRINKIMĄ
Kvebeko švietimo ministe- 

ris Jean-Guy Cardinal spau
dos konferencijoje Dorval 
Airport Hilton viešbutyje pa
reiškė, kad pagal 63-čiąjį įs
tatymą, visos Kvebeko mokyk
lų tarybos yra įpareigotos su
teikti visiems galimybes mo
kyti savo vaikus pasirinktinai:

prancūzų ar anglų kalboje. Jis 
supažindino ir su naujai paga
mintomis kortelėmis, kurias 
turės užpildyti mokyklas lan
kančiųjų vaikų tėvai. Tos kor
telės yra trijų spalvų: baltos, 
ružavos ir geltonos. Kortelės 
turės būti užpildytos iki šių 
metų balandžio mėn. Įdienos. 
Balta kortelė turi būti užpil
dyta kiekvienam vaikai, kuris 
1970-71 metais lankys pradi
nę' ar aukštesniąją mokyklą. 
Kiekvienas vaikas , kuris jau 
dabar mokosi angliškoje mo
kykloje , ateinantį rugsėjį bus 
automatiškai priimamas į to
kią pat mokyklą.Tie kurie no
rės keisti mokomąją kalbą, 
turės užpildyti po antrą kor
telę ir būtent: pereiną iš pran
cūziškos į angliškąją mokyk
lą turės užpildyti ružavą, o 
pereiną iš angliškos į pran
cūziškąją - geltoną. Baigda
mas savo pokalbį ministeris 
Cardinal pareiškė, kad su šiuo 
įstatymu bus užbaigta St. Leo
nardo istorija , nes mokyklų 
taryba ir ten turės parūpinti 
pamokas anglų kalboje tiems, 
kurie to pageidavo.

TRUMPAI
® JAV-bių apsigynimo sek
retorius Melvin R. Laird pa
reiškė , kad jo departamentas 
ateinančių 3O-ties dienų bė
gyje paskelbsiąs didžiulius 
bazių "apkarpimus".

® R. Sargent Shriver , JAV 
ambasadorius Prancūzijoje 
pranešė reporteriams,kad jis 
įteikė prezidentui Nixonui sa
vo atsistatydinimą.

• Šį birželį princesė Marga- 
garet su vyru lordu Snowdon 
svečiuosis pas Jugoslavijos 
prezidentą Josip Broz Tito. 
Tai būtų pirmas karališkos 
šeimos vizitas į komunistiš
ką kraštą.

• Svetlana Aliliujeva,Stalino 
duktė pareikalavo sustabdyti 
platinti josios knygos "Only 
one day" prancūzišką verti
mą. Ji tvirtina , kad josios 
knygos vertimas padarytas 
kairiųjų pažiūrų kritiko ir jo 
sovietų pilietės žmonos , yra 
tendencingai iškreiptas ir ne- 
atatinka originalui.

• JAV Apollb 12-to astro- 

mautai Charles Condrad , Ri
chard Gordon ir Allen Bean 
lankėsi Bukarešte ir buvo 
priimti pas Rumunijos prezi
dentą Ceausescu. Juos atvy
kusius Bukarešto aerodrome 
pasitiko 15,000 žmonių mi
nia.

• Sovietų laivo Vierny jūrų 
karininkas 29 metų Juri Ivan- 
cenko lankydamasis Papeete 
uoste Tahiti, apleido savo lai
vą ir nutarė pasilikti gyventi 
šioje romantiškoje prancūzų 
saloje. Pasirodo , jog Tahiti 
salos tikrai turi kažkokią už
burtą paslaptį, nes čia juk dar 
prieš 83 metus sukilo ir 
"Bounty" laivo įgula.

e Pabėgęs buvęs čekoslova- 
kų misijos JT narys tvirtina, 
jog jis turėdavo dalį savo 
Jungtinėse Tautose uždirbtų 
pinigų/dolerių/ grąžinti vals
tybei. Pagal jį tokioje pat pa
dėtyje yra ir sovietų piliečiai. 
Jungtinių Tautų administraci
ja, kurios žinioje dirba apie 
3600 įvairių tautų tarnautojai, 
šį reikalą rimtai tiria.

® Montrealio Raudonasis 
Kryžius kreipiasi prašyda
mas kraujo. Šią savaitę reikia 
500 davėjų, kad išgelbėjus 5 
miesto hemofilikus. Davėjai 
prašomi atvykti į 2180 Dor
chester Blvd. W. arba į 3133 
Sherbrooke St. E.

M1RE ANTANAS LIUTKUS

Paryžiuje š.m. vasario 9 mirė 
Antanas Liutkus, Lietuvos už
sienių ministerijos pareigūnas 
nuo 1933, o nuo 1936 Paryžiu
je attache, paskui antrasis sek

retorius ir prekybos skyriaus 
vedėjas.

Bolševikam Lietuvą okupa
vus, kai Prancūzijos valdžios at
stovai perdavė atstovybę So
vietam, A. Liutkus pasitraukė į 
pietų Prancūziją ir apsigyveno 
Villefranche miestely. Buvo 
laiko gėles auginti ir paveiks
lus piešti.

Kaip dailininkas 1945 jis pir
mą kartą dalyvavo prancūzų 
moderniojo meno parodoje Ni
coje. Buvo priimtas Nicos daili
ninkų sąjungos nariu ir kas
met dalyvavo jos rengiamose 
parodose. 1954 surengė savo 
atskirą parodą Paryžiuje. Arts 
žurnalo kritikas pavadino ji 
energingu ir originaliu koloris- 
tu' . Vaizdavo daugiausia Vidur
žemio jūros pakraštį, kūrė 
portretus.

Trumpą laiką, kai Vlikas dar 
buvo Vokietijoje, buvo Įsijun
gęs į jį kaip narys antrininkas.

Pagaliau grįžęs Į Paryžių vėl 
galėjo eiti atstovybės sekreto
riaus pareigas. Tose pareigose 
išbuvo iki mirties.

Išgyveno 63 metus — buvo 
gimęs 1906 birželio 17 Lecka
voje, Mažeikių ap. Mokęsis Ma
žeikiu gimnazijoje ir Lietuve? 
universiteto teisiu fakultete.

Velionis paliko žmoną, du 
sūnų — Perkūną ir Antaną, 
dukrą Eglę.

VLIKO PIRMININKAS JAV 
VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

Vliko pirmininkas Dr. J. K. 
Valiūnas JAV Valst. Departa
mentui pageidavus, vasario 6 d., 
Lietuvos Atstovo J. Kajeęko ly
dimas, Valst. Departamente kal
bėjosi su Baltijos skyriaus vir
šininku Barkley Ward.

Pasikalbėjimas, pirmoje eilė
je, lietė galimą Europos saugu
mo konferenciją, kurią, j'eigu ji 
įvyktų, V. Departamentas laiko 
rimtu, nauju įvykiu ir todėl jai 
kreipia daug dėmesio.

Dr. J. K. Valiūnas painforma
vo, kad pasirodžius spaudoje 
pirmajai žiniai apie sovietinių 
valstybių bloko nutarimą tokią 
konferenciją sukviesti, Vlikas 
taip pat į tai atkreipė savo dė
mesį ir ruošia atitinkamą do
kumentaciją Lietuvos laisvės rei
kalu.

Vienas memorandumo projek
tas jau yra Vliko Valdybos pa
ruoštas ir jis bus V. Departa
mentui įteiktas prieš praside
dant JAV ir Sovietų Sąjungos 
konferencijai, š. m. balandžio 
mėn., Vienoje — (tai Helsinky
je vykusios, praėj. metais, kon
ferencijos, dėl strateginių gin
klų apribojimo, tąsa).

B. Ward, iŠ savo pusės, pa
brėžė, kad Baltijos kraštų klau
simas V. Departamente esąs la
bai svarbus ir šis pasikalbėji
mas būsiąs naudingas.

Buvo paliesti ir kiti svarbūs 
tarptautiniai .įvykiai, kurie tie
siogiai ar netiesiogiai, visuomet 
paliečia ir Europos klausimus, 
ir, tuo pačiu, ir Lietuvą.

B. Ward, savo ruožtu, Vliko 
Pirmininkui ir Lietuvos Atsto
vui užtikrino, kad Baltijos kraš- / 
tų okupacija ir neteisėtas tų 
kraštų j Sovietų Sąjungą įjun
gimas, kurio JAV nepripažįsta, 
yra principinis šio krašto užsie
nio politikos klausimas, dėl ku
rio nebūsią daroma jokių kom
promisų.

Nukelta į 2 psl.
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VASARIO ŠEŠI
******************** A***

Paprastai, kartą per metus, 
minint Vasario Šešioliktąją, 
susirenka vienon vieton jau 
beveik visi tos ar anos vieto
vės lietuviai. Neužgaunant nei 
vieno, galima būtų pasakyti, 
kad į šią šventę ateina kiek
vienas , kuris jaučiasi esąs 
lietuvis, kuriam nepriklauso
ma Lietuva yra buvusi visų jo 
tautinių jausmų išsipildymas, 
jo namai, jo visas gyvenimas. 
Neateina į tokią šventę tik to
kie, kuriems Lietuva, laisva ir 
nepriklausoma , niekad nerū
pėjo. Neateina ir tie, kurie, 
anot Kudirkos , pardavė savo 
idealus už trupinį aukso, gar
daus valgio šaukštą... Į šių 
pastarųjų eilę priskaitau ir 
tuos Lietuvos piliečius, kurie 
nepriklausomybės laikais mū
sų krašte išsimokslino, pra
lobo, o dabar apie ją nei kal
bėti nebenori.

Vasario Šešioliktoji yra 
mūsų visų diena. Jos neats
tos jokia kita .Tai galime drą
siai ir su pasididžiavimu pa
sakyti visiems : tiems, kurie 
užmigo; tiems, kurie patogiai 
pamiršo; tiems , kurie iš jos 
tyčiojasi. Kas atsitolino nuo 
Vasario Šešioliktosios , atsi
tolino ir nuo pačios Lietuvos.

Betgi Vasario Šešiolikto
sios minėjimai yra vėl kita 
kalba. Negalime peikti jauni
me , jei jie nebenori ateiti į 
trafaretinius minėjimus, kur 
paskaitos tęsiasi valandas ir 
kasmet nuobodžiai kartojami 
tie patys dalykai. Nepriklau
somybės šventė nėra vien tik
tai senų atsiminimų perkra- 
tinėjimas.bet turėtų būti ryž
tas ateičiai. Negalime kaltinti 
tų, kurie pavargo nuo įkyraus 
prezidiumo iškvietinėjimo ir 
dar nuobodesnių šeimyninių 
pasirodymų. Negalime kaltin
ti ir tų, kuriems įgrįso iki gy
vo kaulo nuolat Ir nuolat links
niuoti tuos pačius karžygiš-

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

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

NE SAVOJ KĖDĖJ.
"T. Žiburių" Nr.8 vedama

sis "Tautinė Parapija" suda
ro progą kiekvienam tuo klau
simu pareikšti savo nuomonę. 
Taip, tautinė parapija buvo ir 
yra lietuviui išeiviui ne tik 
dvasinio-religinio susikaupi
mo, bet ir tautinio atsigaivi
nimo vieta .Ypač pirmųjų atei
vių laikais , tautinė parapija 
turėjo labai didelės reikšmės 
kiekvienam lietuviui.

Tų laikų lietuviai išeiviai, 
daugumoje, buvo bemoksliai, 
tai parapijos klebonas jiems 
buvo viskas , t.y. advokatas,

•k * *
OLIKTAJAI PRAĖJUS...

********************************* 
kuinus , tas pačias nudėvėtas
retoriškas formules, tuos pa
čius, niekeno neskaitomus, re
zoliucijų tekstus. Beveik ko
miškai skamba ka įkurtose 
vietovėse, po minėjimų, kylą 
ginčai apie tai, kuris buvo ne
pakviestas scenon, kurio vė
liava nepakabtnta, kurio gimi
nės nepasodinti pirmon eilėn 
ir 1.1, ir 1.1. Būna priekaištų 
net ir dėl to, kad, girdi, minė
jimas buvęs tik koncertas, tik 
dainos , tik eilės ar panašiai, 
tarytum tie dalykai būtų ne
priklausomybės šventę nuver
tinę. Betgi viena yra mūsų 
vėliava tom progom, vienas 
žodis, viena daina. Kalbėda
mi apie vienybę pagalvokim, 
kad vienybė nėra tiktai tuščia 
frazė, bet gyva tikrovė, kurią 
turime visigyventi. Lygiai ne
suprantame pesimistų, kurie 
skundžiasi tų minėjimų vieni
šumu. Girdi, nebuvo nei vieno 
stambaus kitataučio. Nebuvo 
laikraštininkų. Nebuvo strai
psnių svetimoj spaudoj. Nege
rai, kad nebuvo, bet, dažnu at
veju , tai jau nebe mūsų kaltė. 
Jei kviečiami neateina , jei 
prašomi neparašo - liūdna, bet 
nereikia dėl to rankų nuleisti. 
Dar yra daug tokių, kurie pa
rašo, kurie pakalba /Toronte 
buvęs min.pirm. J.Diefenba- 
kerl/, kurie supranta mus.Ne
sam vieni. Nesam pamiršti. 
Tiktai patys savęs nepamirš
kim.

Bandykim kiekvieną Vasa
rio Šešioliktąją padaryti kito
kia, įdomesnesne už kitas, gy
vesne , spalvengesne , - tada 
neturėsime liūdėti, kaltinti 
vienas kitą, priekaištauti. Va
sario Šešioliktoji turi būti 
mūsų tautinės gyvybės liu
dijimas. Tą dieną mes skel
biame pasauliui, kad tebesam 
gyvi. Gyvybės apraiškų yra 
daug - parodykime jas visas.

Henrikas Nagys

daktaras,patarėjas ir pan.
Daugumoje vietovių šiame 

kontinente, o taip pat ir kituo
se žemynuose, tam tikrais at
vejais, panaši padėtis gaunasi 
ir šiuo laiku. Tenka pabrėžti 
faktą, kad ir šiuo laiku prie 
tautinių parapijų koncentruo
jasi lietuvių organizacinė, ka- 
ritatyvinė, sportinė ir kitokia 
veikla.

Bet kas svarbiausiai yra 
reikalinga išeivijos tautinei 
parapijai ?Atsakymas visiems 
labai aiškus, tat geras - veik
lus parapijos vadovas - klebo
nas. Mes čia pat turime ir 
vieną kitą pavyzdį iš Kanados 

gyvenimo. Truputėlį daugiau 
kaip prieš dešimtį metų , įsi
kūrė nauja Delhi, Ont. lietu
viška parapija, kurios klebonu 
yra dr. kun. J. Gutauskas. Nors 
šiai parapijai priklauso vien 
tik ūkininkai, išsiblaškę po 
plačias apylinkes, bet prie jos 
yra prisiglaudusios net kelios 
jaunimo organizacijos,katali
kių moterų skyrius , šaulių 
kuopos ir kiti. Savo apimtimi, 
kaipo tokia, bažnytėlė yra ma
žytė, bet joje visi telpa ir ran
da užuovėją, nes jos vadovas 
yra didelis tolerantas ir 
aukštų kvalifikacijų žmogus,

Gerokai vėliau įsikūrė Lon
don, Ont. lietuviška parapija, 
su klebonu kun. B. Pacevičium 
priešakyje. Ar dar kas nors 
nėra girdėjęs apie šios para
pijos religinę - tautinę veiklą 
ir jos globojamas organizaci
jas bei įvairiausius jaunimo 
klubus ?

Bet nuolat yra skundžiama
si, kad nėra pašaukimų į dva
siškių luomą ir tautinėms pa
rapijoms trūksta kunigų, o kai 
tuo tarpu daug kunigų sėdi vi
sai ne savoj kėdėj, pav. laik
raščių redaktoriais ir pan. 
Nieko stebėtino , kad senųjų 
išeivių laikais laikraščius re
dagavo kunigai, nes tam tiks
lui mažai buvo raštingų pa
sauliečių. Gi šiuo laiku mes 
turime pakankamai išsimoks
linusių pasauliečių laikraš
čiams redaguoti, o kunigams 
reiktų panaudoti savo sugebė
jimus steigiant tautines para
pijas ir atatinkamai joms va
dovauti.

Bet šimtaprocentinę tiesą 
"TŽ" savo vedamajame sako, 
kad dalis kunigų rūpinasi dau
giau medžiaginiais-bingo rei
kalais,© į religinius-tautinius 
žvelgia tik pro pirštus.

Laibus leista, šia proga, dar 
vienas žodis. Bažnyčios he- 
rarchija šimtmečius buvo už
sidariusi labai stipriai savo 
kiaute be jokių didesnių refor
mų, Jos autoritetas buvo ne
klaidingas ir nepajudinamas, 
Bet laikai keičiasi, pajudėjo iš 
savo sosto ir vyr. katalikų 
bažnyčios galva ir pradėjo 
skraidyti po pasaulį.

Taip pat Roma pirmoji pa
tiekė ir įvairias reformas, o 
to tik ir betrūko,Vieni iš dva
siškių pareikalavo panaikinti 
celebatą ir vedybų laisvės, ki
ti pradėjo organizuoti profe
sines unijas , o dar kiti išėjo 
į gatves su juodomis pantero
mis ir utėlėtais hipiais.

Mes išeivijoje turime ne tik 
tautines parapijas., bet ir tų 
parapijų vadovų apjungiančius 
centrus, t. y. Kunigų Vienybę 
ir paskutiniu laiku įsisteigusį 
Katalikų Centrą.

Būtų labai malonu , kad tie 
mūsų dvasiškijos centrai ne
liktų vien tik popieriuje, bet 
kad jie aktyviai pasireikštų 
kovoje ne tik už moralinius 
bažnyčios principus, bet ir už 
mūsų tautines - politines as
piracijas per visą krikščio
nišką pasaulį.

A, Lukas 
St.Catharines, Ont.

Šiemet Toronte 16-os Vasario 
minėjimas įvyko su gana geru 
pasisekimu.

Vienintelis iš visų per šiuos 
minėjimus pasakytų buvusių ar 
esamų Kanados valdžios asme
nų kalbų .daugiausia atatiko šios 
šventės prasmei tai ex-minis- 
terio pirmininko John Diefen- 
bakerio kalba. Jo kalba dažnai 
buvo ovacijomis gausiai susi
rinkusios publikos pertraukia
ma. Sekančia diena vietos ang
liški dienraščiai plačiau pami
nėjo jo pasakyta kalba, nukreip
ta prieš Sovietų Rosijos impe
rializmą.

Gaila,kad Lietuvos Generali
nis Konsulas Kanadoje, dr.J. 
Žmuldzinas kurio rezidencija 
yra Toronte, negalėjo dalyvauti 
toje šventėje, nes išvykęs pa-
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IŠ SIMANO DAUKANTO 
VIETININKUOS VEIKLOS 
š.m.vasariomėn.22d. Lon

dono lietuvių skautų S įmano 
Daukanto vardo vietininkija 
turėjo Iškilmingą sueigą pa
rapijos salėje. Malonu pažy
mėti šios sueigos kelis mo
mentus:

Ilgametis vietininkijos va
dovas s. Miras Chainauskas, 
savo noru pasitraukdamas, 
vietininko vairą perdavė nau
jam vietininkui ps.Algirdui 
Dragūnevičiui, nuoširdžiam ir 
darbščiam vietininkijos na
riui net nuo 1950 m,

Nors skautai jau buvo pri
sidėję prie bendro Vasario 16 
-tosios minėjimo Londone, ta
čiau ir šią iškilmingą sueigą 
jie paskyrė mūsų Nepriklau
somybės Atstatymo 52 metų 
sukakčiai atžymėti. Apie lie
tuvybę, skautiją ir 52 metų su
kaktį puikų referatą skaitė 
studentas - skautas vytis Vik
toras Navickas.

Net dešimt skautų ir keturi 
jaunesnieji skautai - skautės

SKYRIŲ VEDA SKAUTININKAS L. EIMANTAS.
1496 Mardell Place, London, Ont.Canada.

Sesės skudutininkės. V. s. St. Kairys uoliai jas lavina gražiai skudu
čiuoti. Kiekvienas vienetas turėtų turėti skudučius ii jais garsinti lietuvių 
tautinę muziką!

davė įžodį, o keli vietininkijos 
skautų vyčių būrelio nariai 
buvo pakelti į aukštesnius 
laipsnius.

Su nuostaba teko stebėti 
gausias , gražiai išsirikiavu
sias skautų gretas.Tai mažo
sios Londono lietuvių koloni-

i jos gražusis jaunimėlis.
Š.m. kovo mėn. 8 dieną toje 

pačioje parapijos salėje Lon
dono skautai ruošia tradicinę 
Kaziuko mugę. Kaip ir šioje 
sueigoje , laukiama gausaus 
visuomenės atsilankymo.

L.E-tas

KANADOS LIETUVIO FONDAS
KANADOS LIETUVIŲ FONDO 

VAJUS 1970 METAMS
Prieš šeštus metus Kana

dos Lietuvių Fondas buvo be
veik tuščias, šiandien turime 
$60.000. Dar praeis keturi 
metai ir Fondas užpildys už
sibrėžtą sumą - $100.000.

Lietuvių organizacijos jau 
gavo$5000 iš Fondo ir šįmet 
gaus $3000. Taigi šio Fondo 
naudą jau mato netik Fondo 
nariai, kurie dėjo šimtines ir 
tūkstantines, bet ir tie tautie
čiai, kurie iki šiol laikėsi pa
syviai.

Šių metų Fondo vajaus tiks
las - pasiekti $70.000 sumą, 
Kviečiami visi Kanados lietu
viai stoti į Fondą nariais, pa
rodant solidarumą, Bendroms 
pastangoms išlaikyti mūsų 
priaugančioje kartoje lietu
višką sąmonę.

Kad palengvinti įstojimą į 
Fondo narius ir pagyvinti Fon
do vajų čia talpiname KLB 
Apylinkių Pirmininkų ir Fon
do įgaliotinių sąrašą su adre
sais. Nario įnašus prašome 
įteikti ar nusiųsti Fondo įga
liotiniams, o kur jų nėra KLB 
Apylinkių pirmininkams, Fon
do vajų vietose vykdo įgalio- 
tiniai, susitarę su Apylinkių 
pirmininkais. Pinigus per
siųsti Fondo iždininkui adr.: 
325 Seaton St., Toronto 2, Ont. 
Be visos Kanados Lietuvių 
Bendruomenės pagalbos Fon
do vajaus pasisekimas nebus 
pilnas. Tai visi Kanados lie
tuviai prašomi į talką parem
ti savo Fondą ’.

Ižd. P. Lelis
Fondo vajaus vedėjas

KLB APYLINKIŲ PIRMININKŲ IR K. L. FONDO 
ĮGALIOTINIŲ SĄRAŠAS 1970 METAMS

Ell. Apylinkė
Nr.___________
1. Toronto

Apyl. Pirm, FondoĮgaliotinis

2. Montreal

Svėgždaitė, Laima 
33 Emerson Ave. 
Rudinskas, Pr.
1465 DeSeve Ave,

3. Hamilton Juozapavičius A.
20Kensington N.

Inž. Lelis, Petras 
325 Seaton St., 
Inž. Mališka, I. 
2085 Beaudet Pl., 
St. Laurent 
Inž.Kšivickas Jonas 
82 Creighton Rd., 
Dundas, Ont,

4. Oakville

5. St .Catherines

6. Welland

7. Delhi

8. London

9. Rodney

IO. Windsor

11. Ottawa

12.Sudbury

Z iūraitis Jonas 
11O Selgrow Cr., 
Šarapnickas, J. 
56 Concord Ave., 
Mikalauskas, B. 
OFM
11 Woodcraft Dr., 
Jakub ickas,Stepas 
RR 2 Princeton, 
Ont.
Pocius, A, F.
35 Maxwell Cr., 
Statkevičius, J, 
RR 3, West Lome,’ 
Ont.
Kuras, Česius 
2900 St. Patrick 
Inž. Paškevičius, A. 
659 Alesther St., 
Tolvaišą, St.
1059 Gordon S t.,

A lender is, J.
39 Thomas St

Augaitis, Petras
RR 3,Delhi,Ont,

Bersėnas, Juozas
RR l,Mt,Brydges

Inž. Naikauskas, S,
445 Rosetown Dr., 

Tas pats asmuo

13. S.S. Marie

14. Thunderbay 
Fort William
15. Winnipeg

Girdvainis, Z. 
159 Alexandra 
St.,
Dr. Jesevičiūtė E. 
Sanatorium 
Malinauskas, J. 
704 McMillan Ave.

Skardis Jurgis 
118 Trelawn. Ave
S.S, Marie

Skardis Jurgis 
118 Trelawn Ave,

16. Edmonton

17. Calgary

Liaukevičius, P.
Partage La Prairie 
135-17 St.,N.W.Man 
Tas pats asmuo

Tas pats asmuo

NL 4 nr. yra įvykusi klaida: 
Vieton Tautos Fondo antraštes pa
naudota Lietuviu Fondo antrašte. 
Abiejų fondų atsiprašome. NL.

18. Vancouver

Dudaravičius A. 
10726-107 St., 
Nevada, A. P. 
4520 Varsity Di 
N.W.

Janušonis, A, 
2436 York Ave., 
Apt. IO

Tas pats asmuo

skaitai Kalifornijon. Kai Kali
fornijoj yra Lietuvos Konsulas 
p.Bielskus, svarbiau mums bū
tų buvę, kad šeimininkas būtų 
galėjęs svečius užimti čia vie
toje.

Tuo turėtų daugiau susirūpin- 
pinti Liet. Bendruomenės val
dyba. J. K.
Toronto, Ont.

ATKELTA 1$ 1- PSL.

Tarp kita ko, p. Ward dar 
pabrėžė, kad V. Departamentas 
labai vertina Vliko veiklą tarp
tautinės politikos plotmėje ir 
iš Vliko pirmininko patyręs apie 
šio. vasario mėn. vidury, numa
tytą kelionę į Europą, dr. Valiū
no prašė, jam iš Europos sugrį
žus, nedelsiant atsilankyti V. 
Departamente.

Pasikalbėjimas Vašingtone, 
dviem atvejais, vykęs geroje, 
nuotaikingoje dvasioje, užtruko 
apie tris valandas. (E)



KO TRŪKSTA KANADOS LIETUVIU FONDUI?

P. L E L IS

Gerai , kad atsiranda žmo
nių, kurie apie KLF ką nors 
parašo, nežiūrint ar tas rašy
mas būtų palankus ar kritiš
kas Fondo atžvilgiu, bet svar
bu kad Fondo reikalai būtų 
teisingai ir objektyviai nuš
viečiami visuomenei,© ji pati 
pasidarys išvadas ir supras 
tikrą padėtį.

Žurnalistas Pr. Alšėnas įs
tojęs į Fondo narius tuoj ėmė
si naudingo darbo - iškelti šio 
Fondo reikšmę ir uždavinius 
viešumon , nurodant kliūtis ir 
priešus kurie trukdo šiam 
Fondui augti ir stiprėti.

Pirmame savo straipsnyje 
"Kanados lietuvių Fondas ge
ram kely" N.L. 22.X. 69,p. 
Alšėnas gal kiek peršvies io- 
mis spalvomis nušvietė Fon
do kelią kas nevisai atatinka 
faktinai padėčiai. Jis išgyrė 
KLF už atliktus didelius dar
bus būtent: "statuto paruoši
mą ir įteisinimą valdžios įs
taigose, Fondo antspaudo pa
darymą, kuris randasi sekre
toriaus žinioje , ir statuto iš
vertimą iš anglų į lietuvių kal
bą, kurio puikų vertimą atliko 
vienas iš pasišventusių Tary
bos narių".

Argi tik tiek Fondas tepa
darė? Tikrumoje tie "dideli 
darbai" ir nuopelnai nėra to
kie dideli, sakyčiau permenki 
dėl šių priežasčių:
1/Statutą paruošė ir įteisino 
advokatas Kelly už gerą atly
ginimą. Jam sumokėta $447. 82 
ir paskiau dar pridėta $20. -

K. L. Bendruomenė už savo 
tokio pat dydžio ir apimties 
statuto paruošimą ir įteisini
mą sumokėjo apie $200. Pra
džioje, statuto paruošimui ir 
įteisinimui pirmininkas buvo 
pakvietęs lietuvį advokatą B., 
bet pastarasis apart kalbų ir 
aiškinimų Valdybos posė
džiuose nieko konkretaus ne
padarė , o tik susitrukdė įre
gistravimą - vienus metus lai
ko. Fondo Čarterį pasirašė tik 
trys asmenys, vien dėl pirmi
ninko užsispyrimo./Bendruo
menės čarterį pasirašė devy
ni asmenys/.
2/ Guminį antspaudą su iš
kraipyta vytim padarė Valdy
bos pirmininkas, su kitais ne
sutaręs. Taryba to antspaudo 
nepriėmė. Pirmininkas pada
rė kitą ir parodė adv. Kelly, 
kuris irgi nepritarė, nes ofi
cialus antspaudas turi būti 
metalinis, įspaudžiamas į po- 
pierį - be dažų. Fondas tokio 
antspaudo neturi.
3/ Statutas buvo išverstas į 
lietuvių kalbą 1966 m. ir iš
siuntinėtas visiems nariams. 
1967 m. 1. 30 vertimas buvo 
darytas ne vieno asmens, tai 
kalba ne visur buvo vienoda 
todėl Taryba 1969 m. pavedė 
inž. L.Balsiui lietuvių kalbą 
pataisyti. Pastarasis išsiunti
nėjo jo pataisytą tekstą vi
siems Tarybos nariams pasi
sakyti dėl pataisyto vertimo, 
bet iki šiol tas "puikus verti
mo darbas" dar neatliktas t. y. 
F. Tarybos nepriimtas.

Š.m. sausio mėn.21 d."Ne- 
prikl. Lietuvoje" pasirodė 

! Adresas

Vardas ir pavardė

• “ NL.“ naujiems prenumeratoriams tik $5.00 už pirmus metus 1
• Naudokitės Šia patogia užsisakymo forma :

Parašas
Data

antras Alšėno straipsnis "At
sikeršijimo fiasko" kuriame 
aštriau kaltinamas A.Rinkū- 
nas dėl jo nusistatymo prieš 
Lietuvių Fondą.

Šį Alšėno pasisakymą no
rėčiau papildyti konkretes
niais daviniais nurodant A. 
Rinkūno kaip Krašto Valdybos 
Pirmininko veiksmus paken
kusius Lietuvių Fondui finan
siškai.
• 1966 m.A.Rinkūno sukel
tas ginčas dėl Fondo statuto 
davė Fondui įnašų nuostolių 
$8000 /1966 m. $6000 ir
1967 m. $2000/.
• Tuo metu Rinkūnas grįž
damas iš JAV buvo sustojęs 
Montrealyje ir Seimelio posė
dyje darė pranešimą , ko pa
sėkoje Seimelis priėmė ne
palankią Fondui rezoliuciją ir 
ten sudarytas 1964 m. Fondui 
remti komitetas nustojoveikęs.
• 1967 m. vasario mėn. Rin- 
kūnui vadovaujant, K LB Kraš
to Valdyba kreipėsi į Garbės 
Teismą dėl Fondo korespon
dencijos būdu balsavimo tei
sėtumo, nors toks balsavimo 
būdas yra numatytas F.Sta
tute. Tas kreipimasis į Teis
mą pakenkė L. Fondui ir pa
čiam Garbės Teismui.
• 1967 m. gegužės mėn. Fon
das prašė pirm. A. Rinkūno at
siųsti Krašto Tarybos proto
kolo nuorašą - susipažinti ir 
išsiaiškinti. Gautas atsaky
mas, kad Fondas neturi teisės 
tokio nuorašo gauti.
• Fondo inkorporavimui rei
kėjo gauti Bendruomenės su
tikimą /consent/ naudoti pa
našų vardą "Lithuanian Cana
dian "-/Foundation in Commu
nity/. Buvo kreiptasi į Krašto 
Valdybą, bet sutikimo negauta. 
Tadą Pundas kreipėsi į Kraš
to Tarybą 1967. X .15 d. suya-r 
žiavimo metu. A.Rinkūnas ir 
čia agitavo savo kalboje suti
kimo neduoti. Buvo pastatyta 
balsavimui ir Kr. Taryba nu
tarė sitikimą duoti /18 balsų 
prieš 12/.
• 1968 m. rugpiūčio mėn. va
žinėdamas po Vakarų koloni
jas /Vancouver, Calgary, Ed
monton/ A.Rinkūnas savo pa
sikalbėjimuose palietė ir K. L. 
Fondą. Kai Fondas kreipėsi į 
Vakarų kolonijų tautiečius dėl 
įnašų , tai jie teisinosi kad po 
Rinkūno paaiškinimo apie Fon
dą - jie kol kas susilaikysią 
nuo įnašų davimo.
• 1968 m. rugsėjo 28 d. KLB 
Krašto Tarybos posėdyje Rin
kūnas kalbėdamas prieš Lie
tuvių Fondą ant galo pasakė: 
"Jei būčiau žinojęs kad taip 
atsitiks tai nebūčiau savo įna
šo davęs ir jei galima būtų tai 
jį atsiimčiau". Tokie vieši A. 
Rinkūno kaip Krašto Valdybos 
Pirmininko pasisakymai Fon
dui daug pakenkė. K. L. Fondo 
santykiai su K. L. Bendruome
ne yra aiškiai nustatyti Fondo 
statute, kuris su KLB Krašto 
Tarybos 1966 m.X. 8 d., išrink
ta specialia komisija buvo su
tartas ir visuotiname Fondo 
narių susirinkime 1968 m. ko
vo 2 d. priimtas 204 balsais 
prieš 4.

Chicago, III.
• Vasario mėn. 8 d. Lemonte 
įvyko įdomus pašnekesys su 
JAV kongrese atstovu Dervins- 
kiu, respublikonu. Vakariene ir 
pašnekesiu rūpinosi daugiausia 
dr. Briedis, kuris ir yra LB 
Lemonto pirmininkas. Pobūvį 
reikia laikyti pasisekusiu, nes 
jame dalyvavo apie 150 žmonių. 
Kong. Dervinski labai plačiai 
atsakinėjo į paklausimus, ragi
no lietuvius dar ašlniau kovoti 
dėl savos tautos laisvės, o ypač 
buvo įdomuišgirsti,kaip jis ke
lis kartus buvo susitikęs su Lie
tuvos kvislingu Paleckiu Var
šuvoj, Indijoj ir Limoj. Kong. 
Dervinskiui buvo įteikta rezo
liucija, liečianti Lietuvoj kuni-

Ko A.Rinkūnas iš Lietuvių 
Fondo nori taip ir lieka ne
aišku. Pradžioj jis norėjo, kad 
L. Fondas būtų B-nės padali
nys . Vėliau 1969.X.16 rašė 
Tėv. Zib. "surenkim tais pi
nigais pasaulio jaunimo kon
gresą", tai reiškia Fondą lik- 
viduokim, nes Fonde yra $60. 
OOO, o jaunimo kongresui rei
kėtų $80. OOO.

Paskutiniu laiku , jis nebe- 
reikalauja prijungti Fondą prie 
B-nės , bet tik pakeisti Fondo 
statuto paragrafą 98 taip kad ''' 
Krašto Valdybos pareigūnas 
galėtų būti Fondo Direktorium 
ir neįmokėjęs šimtinės nario 
įnašo. Būdamas KLB Krašto 
Valdybos pirmininku A.Rin
kūnas siūlė Fondui susitvar
kyti taip: "KLB lieka auto
matiškai veikiantis Bendruo
menės padalinys, B-nės Šal- > 
pos Fondas galėtų išduoti nuo 
mokesčio atleidimo kvitas už 
sumas paskirtas kultūriniams 
reikalams. Bet Šalpos Fondas 
negalėtų išduoti kvitų už na
rių įnašus. Krašto Valdyba 
įsitikinusi , kad ir atskiras 
Liet. Fondo čarteris tokios 
teisės nesuteiks". Vistik Fon
das atskiru čarteriu tokią tei
sę gavo ir kvitas išduoda, gi 
B-nės Šalpos Fondas ir dabar 
neturi teisės išduoti kvitas 
atleidimui nuo mokesčio. Kad 
taip būtų padaryta kaip Rinkū
nas siūlė, tai ir Liet. Fondas 
būtų tokioj pat padėtyje kaip 
Šalpos Fondas ar ankščiau bu
vęs Kultūros Fondas. Prisi
minkim čia kas atsitiko su fi
nes padaliniu Kultūros Fondu, 
kuris buvo įsteigtas 1955 m. ir. • 
pirmininkaujamas A.Rinkūno. 
Pagerbdami šį kultūrinį lai
mėjimą davėme stambesnes 
aukas. Bet kas iš to išėjo? 
Fondas žymesnės veiklos ne - ’ 
parodė, o po 3 ar 4 mėn.Rin
kūnas pasitraukė. Pirmininka
vimą perėmė Kralikauskas, 
vėliau a. a. Iz.Matusevičiūtė, o 
persikėlus Krašto Valdybai į 
Montrealį ir tas Fondas nuėjo 
ten. 1965 m. Rinkūnas tapęs K 
LB Krašto Valdybos Pirminin
ku pats pasiūlė tą Fondą lik
viduoti... ir 1966.IV.16 buvo 
likviduotas. Atsitiko kaip pa
sakoje - žirgą išmainė į ada
tą. Ar galima būtų, panašiai 
kilnoti didesnio svorio Fondą, 
kuriam tautiečiai patiki savo 
įnašus dėlto, kad tie įnašai 
saugiai ir pastoviai laikomi ir 
netik lietuvių bet ir Kanados 
valdžios organų prižiūrimi. 
/Fondas kasmet turi duoti Mo
kesčių Departamentui Fondo 
atskaitomybę nurodant smul
kiai kiek iš ko gautą ir kam 
išleista išvardinant organiza
cijas kurios gavo pašalpas/. 
Fondas turi bendrų reikalų su 
Krašto Valdyba ir Apylinkė
mis. Labai artimas ir nuošir
dus bendradarbiavimas su 
Krašto Valdyba buvo 1963-65 
kai jai pirmininkavoDr. P. Lu
koševičius. Persikėlus Kr. 
Valdybai į Toronto ir pradė
jus pirmininkauti A.Rinkūnui, 
tas gražus bendradarbiavimas 
pasikeitė į ginčus ir priekaiš
tus. Krašto Valdybos įnašas 
Fondui $200 įneštas Montrea
lyje, sustingo vietoje. Rinkū- 
nui pirmininkaujant Krašto 
Valdyba nei vienos šimtinės 
nepapildė , nors ne vieną kart 
buvo prašoma. Jei Apylinkių 
Valdybos pajėgė įnešti į Fon- 
ką iš savo kuklių lėšų iki 
$1OOO, tai Krašto Valdybos 
įnašas galėjo būti bent nema
žesnis, 
stebėti
Krašto Valdybos narių tik du 
Fondo nariai ir dar su prie
šingai nusistačiusiu pirminin
ku.

Kalbant apie K. L. Fondą ne-

galima sakyti, kad ir pačiame 
Fonde viskas tvarkoje arba 
kaip Alšėnas sako "gerame 

■ kelyje".. Fonde taip , pat yra 
nesutarimo ir trinties.

Kas dalyvavo 1968m.kovo 2 
d.visuotiniame narių susirin
kime galėjo pastebėti jo nes
klandumą ir improvizaciją ,To 
susirinkimo tvarką nustatė ne 
Fondo Taryba - pirmininkams 
nesusitarus - bet vienas Val
dybos Pirmininkas pasikvie
tęs padėjėjus, kurių tarpe bu
vo ir minėtas advokatas B., 
kuris nebūdamas Fondo nariu 
švaistėsi, tvarkydamas susi
rinkimą, kaip savo namuose. 
Tarybos pirmininko praneši
mas buvo nukeltas į galą ir tik 
užprotestavus nariams dienot
varkė buvo pataisyta.

Po to susirinkimo V.Ignai- 
čiui pasitraukus buvusi Fonde 
lygsvara pairo, nes nebeliko 
opozicijos.Fondo Valdyba pa
sidarė kaip ir nebereikalinga. 
Valdybos narių pareigos susi
maišė. Valdybos Pirmininkas 
skelbė spaudoje kas kokias 
pareigas eina/T. Ž. 18. IV. 68/ 
bet neatitiko protokolui. Jis 
pats ėmėsi apmokėti sąskai
tas , rašyti čekius ir prašyti 
žinių iš bankelių. Dėlto iždi
ninkas atsisakė toliau rinkti 
įnašus ir perdavė tas parei
gas sekretoriui. Įnašams su
mažėjus Fondo Taryba 25.X. 
69 atstatė padėtį vėl pavesda
ma įnašų rinkimą iždininkui. 
Tada sekretorius atsisakė iš 
pareigų. Niekam nesutikus 
sekretoriaus pareigų perimti, 
Fondas liko be sekretoriaus. 
Tarybos sekretorius gyvena 
toli nuo Toronto , daugiau su
sirišęs suDetroitu ir jam ne
įmanoma į kiekvieną posėdį 
atvykti, gi Toronte gyveną Ta
rybos nariai nevisi nori pri- 
simti pareigų nes kitur įsipa- 
reigavę. Po visuotinio narių 
susirinkimo 13.XII. 69 Tary
bos Pirmininkas ižn. V.Bal
sys ėmėsi iniciatyvos pairu
sią Fonde lygsvarą ir tvarką 
atstatyti į tinkamas vėžes, ko 
jam ir linkime.

Žinoma čia nėra ko 
kai iš dešimties

Simpoziumo dalyviai su kongres. Diervinski Lemonte, III., Iš kairesįArch. Kerelis, Latviu, pirm., dr. Kisielius, sen, moore, 
kongres. Diervinski, LB Tarybos pirm. Nainys, ukrainiečių otst., dr. B riedi s - šio pašnekesio iniciatorius. Foto:V.Zalatorius.

gųnubaudimą ir jų raštas,kurį 
liet, kunigai buvo pasiuntę pa
čiam "viešpačiui" Kosyginui .
• Ed. Šulaičio žiniomis, pa
skelbt om "Vienybėj", "Vilnies" 
redaktoriui Leonui Jonikui mi
rus, dabar atėjo du net iš D P 
tarpo joje dirbti. L. Jonikas su
sidegino ir šeima pelenus lai
kys pas save. Kas žino, gal gė
dinasi Lietuvių Tautinhj kapi
nių, o gal kas perveš į Lietuvą, 
kaipp.Tysliavienė padarė susą-itebus priimta tik 350, nes nėra 
vo vyro pelenais? vietos. 4 metų kurse mokinasi
• Chicagos lietuvius labai blo- 1387 mergaitės. Trečdalis yra 
gainuteikėprel.Tulabos elgesys lietuvaitės.
dėl lietuvių šv.Kazimiero kapi
nių kovos. "Darbininko" 10 nr • 
jis atsako kun. Geisčiūnui, tuos 
savo melus dar patvirtindamas. 
LB komitetas ir kapinių Draugi
ja dabar nutarė vesti visą kovą 
tik per Vatikaną, o kaip žinome 
ten sėdi ir prel. Tulaba, kuris į 
Chicago buvo atvykęs tuo reika
lu,nieko nephsikalbė jo su kovo
jančia liet, visuomene, o tik su 
kapinių valdytojais.
• Chicagoje vyksta įvairių sim
poziumų,konferencijų, svarbes
nių parengimų, posėdžių. Pasi
darė tokia jau mada, kad į tuos 
visus svarbius įvykius iš anks 
to pasikviečiama pasirinktus 
laikraščių atstovus, atskirus 
žurnalistus, redaktorius. Ne
gražus tai elgesys, nes jei yra 
kas visuomeniško daroma, tegu 
būna pakviečiami (nežiūrint 
partijų-įsitikinimų) vis i plunks
nos žmonės.
• Inž. Antanas Rudis, žinomas 
mūsų Lietuviu Forumo radio 
leidėjas su ponia, kas šeštadie
nį turi labai įdomias progra
mas. Ypatingai žmonės buvo su
sidomėję jo įspūdžiais ir susi
tikimu su Lietuvos kvislingu 
Paleckiu Indijoj.Paleckis grįžo 
į savo sostinę Maskvą ir paskui 
Lietuvon, labai piktai atsiliepė 
prieš p. Rudžius, išvadindamas 
juos lojančiais šunimis prieš 
mėnulį. Atseit, kas nėra komu
nistas,tas yra niekšas ir tautos 
atskala.
• Lietuvos Vyčiai šiemet ren
giasi paminėti iškilmingai šv. 
Kazimiero šventę. Viskas vyks 
Marpuette Parke, lietuvių šv. 
PMGimimo bažnyčioje ir salė
je kovo mėn. 1 d. Bus iškilmin
gos pamaldos 10. 30 - minėji - 
mas. Lietuvos Vyčiai gražiai 
veikia, turi savo chorą, ved. F. 
Strolios,šokėjų grupes,o šiemet 
įvyks Chicagoje rugpiūčio mėn . 
jų kongresas. Vyčiai rašo daug 
laiškų senatoriam, kongresma- 
nam ir kt.
• Vasario 16 d. šventės minėji
mas įvyko Marijos Aukšt. mo
kykloj. Čia kandidatas į JA V se - 
natą Smith, sen. Percy ir kiti 
politikai tarė savo žodžius.Chi- 
cagoj Vasario 16 d. miesto ro - 
tušėj plevėsavo trispalvė, gub. 
Ogilvy ir burmistras Daley pa
skelbė Lietuvos Nepriklauso
mybės Dieną.Kai kurie Ameri
kos laikraščiai įsidėjo paveiks -

lūs ir aprašymus.
• Marijos Aukštesnioji Mokykla 
jau gyvuoja 19 metų Chicagoje . 
Daug tūkstančių lietuvių mer
gaičių yra ją baigę. Mergaitės 
mokykla labai patenkintos, nes 
čia įgyja daug žinių. Vedėja vie
name Tėvų klubo susirinkime 
pažymėjo, kad reikia džiaugtis 
kad tokią mokyklą galime dar 
išlaikyti.Mergaitės mokosi ge
trai ir iš 480 naujų kandidačių

• Marpuette Parko LB skyrius 
turėjo savo metinį susirinkimą, 
kuriame be kitų opių reikalų, 
buvo atkreiptas dėmesys, kad 
parapijos klebonas išmetė baž
nyčios pavadinimą "Lithuanian 
Nativity BVM" iš telefonų kny
gų. LB Tarybos narys p. J. Ja
saitis tuo reikalu perskaitė vie
šą rezoliuciją ir buvo pavesta 
valdybai ją vykdyti.LB skyriaus 
susirinkimai bus kas du mėne
siai. Buvo patiekta apyskaita ir 
pas i r odė, kad valdybą ką uždir
bo, tą ir išleido, palikdama ka-

i soje tik31 dol.Kažin ar taip ga
li valdyba kelias šimtines skirs
tyti be susirinkimo žinios?
• Chicagoje per praeitus metus 
šv.Kazimiero lietuvių kapinėse 
buvo palaidota 750 žmonių, o 
Lietuvių Tautinėse kapinėse - 
175. Per metus visoj Amerikoj 
atsiskyrė iš mūsų tarpo apie 
10 000 lietuvių. Štai, kad ir vos 
per kelias dienas Chicagoje ne
tekome dr. Vinco Kožicos, Bal- 
fo veikėjo Juozo Bernoto, dar 
nei pusės amžiaus nesulauku
sių. . .
• Prekybos Rūmai Chicagoje 
veikia jau nuo 1933 m. Rūmų 
veikla plati ir jau 14 žymių pre
kybininkų yra buvę jos prezi
dentais. Šiais metais vėl pre
zidento pareigas sutiko eiti jau
nas Amerikos bankininkas Ka
zys Oksas, kuris yra įstojęs į 
kongreso rinkiminę kampaniją 
ir kovo mėn. 17 d. rungsis su ki
tais kandidatais. Prekybos Rū
mai savo kasoj turi virš 40 000 
dolerių, bet jie mažai kam nau
dojami, tik šiek tiek paskirsto
ma stipendijom.Iš praeitų metų 
apyskaitos aišku, kad dar Pre
kybos Rūmai nėra nei LF narys, 
nei BALFo rėmėjas. Reikia ti
kėtis, Prekybos Rūmai atkreips 
rimtą dėmesį į tai.

Balys Brazdžionis.
New York

• Algis ir Rasa Gustaičiai iš 
Jamaica Estates, N. Y., darbo 
reikalais laikinai išsikrausto i 
Camarillo, Calif. Algis Gustai
tis yra siunčiamas Grumman 
Corp. Į Pt. Mugu, kur dirbs prie 
sprausminio lėktuvo tyrinėji
mų. Jų adresas bus Villa Pon
derosa, 750 North Mobil Ave., 
Camarillo, Calif.

• Antanas ir Veronika Arūnai 
iš Woodhaven, N. Y., atostogau
ja Virgin Islands. Jie aplankys 
St. Thomas ir St. Croix salas.
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Broliams ir apie brolius
NAUJOSIOS HENRIKO NAGIO 

POEZIJOS KNYGOS PROGA
Kai praeitų metų pabaigoje vyko Moks-' 

lo ir kūrybos simpoziumas, literatūros fo
rumo metu, be kita ko, dr. Kostas Ostraus
kas iškėlė ir tokį klausimą: ar nevertėtų 
panagrinėti, kokią iš tikrųjų įtaką Henri
ko Nagio kūrybai turėjo vokiečių poezija, 
o Nykai-Niliūnui — prancūzų. Klausimas, 
beje, nėra jau toks grynai akademiškas, 
jau eilę metų juo domisi ir platesnieji li
teratūros mėgėjų sluoksniai.

Abu minėtieji poetai literatūros rikiuo- 
tėn atėjo pirmaisiais pokario metais, viso
kiausių stovyklinių nepriteklių laikais, ka
da skaitytojus pasiekė pirmosios jų kny
gos. Ir iš tiesų — tiek kritikuose, tiek ir 
aplamai skaitytojuose bematant įsitvirtino 
nuomonė, kad Niliūnas esąs ..prancūziš
kas“, o Nagys „vokiškas“ poetai. Nagiui 
anuomet kartais būdavo ir gana nemiela- 
širdingai prikaišiojama, kad jis esąs aiškus 
austrų poeto Rainer Maria Rilkės sekėjas. 
Pastarąjį įspūdį gal padidino ir tai, įud 
Henrikas Nagys periodikoje spausdinaavo 
Rilkės eilių vertimus, o ir dabar dar at
mintyje yra išlikę fragmentai iš Nagio pui
kiai išversto Rilkės „Korneto“. Prieš am
žiaus ketvirtį atskiras Nagio versto „Kor
neto“ dalis kartu su įtaigiomis ir išraiškin
gomis Telesforo Valiaus iliustracijomis 
spausdino tuomet Muenchene leidžiamas 
„Aidų“ žurnalas, kurį anuomet redagavo 
kitas minėtųjų poetų bendraamžis Kazys 
Bradūnas.

♦♦ ♦
Nagys, Niliūnas, Bradūnas. pridėkime 

dar Mačernį ir dar gal vieną kitą, ir jau 
turime busimuosius „žemininkus“. Skir
tingi savo braižais, talentų pobūdžiu, pa
saulėjauta ir netgi pasaulėžiūra, jie vis 
dėlto sudarė tamprią ir tarpusavyje gimi
ningą poetų kartą. Įdomiausiai ir bene 
įžvalgiausiai šitos literatūrinės generaci

jos bendrybę aptarė dr. Juozas Girnius 
„Žemės“ antologijoje, o ryškiausiai savo 
literatūrinį veidą ši karta atskleidė „Lite
ratūros lankuose“.

Busimieji žemininkai prieš 25 metus iš 
tiesų prabilo kitoniškai, ir ypač jaunuome
nėje jie paliko didžiulį įspūdį. Tai buvo 
pirmoji lietuvių poetų karta, susiformavu
si ir subrendusi jau akivaizdžioje Vakarų 
intelektualinėje įtakoje, o todėl ir klausi
mas apie vokiečių ar prancūzų poveikį jų 
Kūrybai yra visiškai tikroviškas, iš esmės 
nepaneigiamas. Ir vis dėlto, nežiūrint to, 
jų kūrybinės sultys buvo ir išliko labai lie
tuviškos.

♦ *

Pirmuosius savo eilėraščius spausdinti 
Henrikas Nagys pradėjo nepriklausomoje 
Lietuvoje moksleivių žurnaluose. 1940 m. 
jis dalyvavo ir jaunųjų poetų antologijoje 
„Pirmieji žingsniai“, o pirmoji jo knyga 
pasirodė 1946 m. Innsbrucke. Ji vadinosi 
tiesiog „Eilėraščiai“. Buvo tai kuklus, kone 
skurdžiai atrodantis rotatoriumi spausdin
tas leidinys, tačiau už pirmąją savo kny
gą poetas gavo „Patrios“ leidyklos litera
tūros premiją, šiandieną „Eilėraščiai“ jau 
laikytini bibliografine retenybe.

1947 m. išleistame Bern. Brazdžionio re
daguotame literatūros metraštyje „Trem
ties metai“ 1920 m. gimęs Henrikas Na
gys pristatomas, kaip poetas. į savo kūry
bą „įnešęs vienišo žmogaus nerimą ir 
skausmą; jo pasaulis — tamsi, lietinga ru
dens naktis, kurioje tarp daiktų paklydęs, 
ieško šviesos ir sapnų, realųjį pasaulį pa
metęs. žmogus. Vyrauja .brolio' ir .medžio' 
motyvai“...

Atsivertę paskutiniąją praeitų metų pa
baigoje išleistąją Henriko Nagio poezijos 
knygą „Broliai balti aitvarai“, tur būt, tu
rėsime sutikti, kad anas jo kūrybos apibū

dinimas iš esmės tebetinka ir šiandieną. 
Gal būt, gerokai praretėjo „medžio“ moty
vas, gal būt, į Nagio poeziją įsiliejo, saky
tume, pilietiškumo priegaidė, visuomeniš
ko protesto aidai, gal būt. šiandieną paste
bėsime net konkretaus maišto momentą, 
tačiau Nagys vis dėlto išliko tas pats Na
gys. Gal jis tik dar labiau išryškino savitą 
poetišką veidą: pastarojoje knygoje tiesio- 
gės vokiečių literatūros įtakos, tur būt. 
labai sunkiai tegalėtume surasti.

♦ ♦
Akivaizdusis „brolio“ motyvas pastaro

joje Henriko Nagio knygoje yra itin ryš
kus. Ne vien dėl to, kad jis atsispindi pa
čiame knygos pavadinime — „Broliai balti 
aitvarai“. tas motyvas yra pagrindinė 
jungiamoji knygos gija, ir gal tik paskuti
niojoje dalyje — eilėraščiuose apie šiaurę 
„brolio“ motyvas rečiau tebepanaudoja- 
mas, nors potekstėje ir čia jisai yra ryškus.

Kas gi yra tas Nagio „brolis“?
Dalinai — bet tiktai dalinai! — į šį klau

simą atsako pati knygos dedikacija: Anta
nui Škėmai, Juliui Kaupui ir Algimantui 
Mackui. Tai trys poeto plunksnos broliai, 
atseit, tie. „kurie buvo“! „kurie buvo kiek 
vienas skirtingas“ ir „kurių niekad dau
giau. niekados nebebus“... Tokiais žodžiais 
savo plunksnos brolius poetas aptaria eilė
raštyje. pavadintame „Dedikacija“.

Trys gabūs rašytojai ir poetai, nebespėję 
pilnutinai išskleisti savo talentų, per anks
ti mirę, paliko didelę nuoskaudą ir ilgesį 
didelėje dalyje jaunesniosios ir vidurinio
sios kartos lietuvių literatų svetur. Dauge
liui tai iš tikrųjų buvo brolių netekimas, 
ne kitaip jų mirtį išgyvena ir Henrikas 
Nagys. Ir nemaža šios jo knygos dalis yra 
skirta tiems trims, „kurie buvo“ ir ku
riems „šerkšno plaukais užklojo akis ir 
veidus žiema“...

♦ *
Tačiau poeto Nagio „brolis“ vis dėlto yr i 

platesnė sąvoka, ji apima daugiau ir skvei 
biasi giliau. Gal ryškiausiai nagiškasis 
„brolis" išryškėja naujosios knygos pra
džioje spausdinamoje „Poemoje apie bro
lį". Iš esmės tai ne tiktai labai humanistiš- 
ka. bet ir humaniška poema, prasidedanti:

ŽIEMA - Ado Skliutauskaite

Mano brolis ragavo užginto vaisiaus.
Rojaus paukščiai tūpė ant tavo plačių pe

čių.
šlamėjo palmių šakos nakčia virš tavo 

miego.
Poemoje Nagio „broliui kalbėjo Dievas 

griaustinio balsu“, poeto „brolis dainavo 
su baudžiauninkais apie vargą" ir „plaukė 
su maištaujančiais Kolumbo jūreiviais" 
brolis „vienplaukis klausėsi Donelaičio pa
mokslų“. ir tas pats „brolis dainavo girias 
Kretos salos vynuogynuos", „brolio ieškojo 
motina sukilimų kartuvėse“, ir „jis gulėjo 
kartu su miško broliais turgaus aikštėje“

Pagaliau Nagio „brolis maištavo su vi

sais maištin.nkais už laisvę“, o kreipdama
sis į savo brolį paskutiniame posme, poe
tas eiliuoja:
Tavęs neparklupdė bizūnai Kražių šven

toriuj.
Tavęs nepapirko Aliaskos ledinėj upėj iš

plautas auksas, 
l'avo karstui auga pušynai gimtojoj 

smiltyj.
Nagio „brolis" tai amžinai nerimastin

gas. ieškantis, kovojantis ir maištaujantis 
žmogus. t

1 * —
„Broliai balti aitvarai" knygoje išspaus

dinti 1960 1966 metais sukurti Henriko Na-

STEFANIJA RŪKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

TRAUKINIAI
RIEDA

MIRTIN
KR AUSTOM ĖS

Kelias rodo, kad vėl artinamės prie didelio miesto. 
Jo namai mūriniai, daugiausia dvieju aukštų ir plokš
čiais stogais. Statyba paprasta, monotoniška, be jokių 
architektūrinių pagražinimų ir išrangymų. Matyt, kad 
šis miestas nėra senas, nes j akis krinta jau sovietinė 
statyba.

Sustojame ir ilgokai stovime priemiesčio stote
lėje. Lenkas mums pasakoja, kad šis miestas įkurtas 
dar carų valdymo laikais. Pirmiau jis vadinosi Novo- 
Nikolajevsku. Tik Sibire įsiviešpatavus bolševikams, 
jis buvo pavadintas Novosibirsku. Iš čia traukiniais 
galima pasiekti Bijską, Barnaulą, Semipalatinską ir 
net Turkestaną. Tai didelis geležinkelių mazgas ir pra
monės centras.

Mūsų traukinys, šniokšdamas ir sunkiai alsuo
damas, įpūkštė centrinėn Novosibirsko stotin. Stotis 
labai didelė ir su daugybe kelių. Mus nustūmė toliau 
ir pastatė ant kraštutinio kelio. Už stoties rangosi di
delė upė. Tai Obė.

Ilgai čia stovime ii- kas žino, kiek laiko mus čia 
laikys. Jau taip viskas nusibodo, taip mus ta kalinio 
kelionė išvargino, ir toliau važiuoti jau baisiai nesinori.

Geležinkeliečiai zuja apie mūsų traukinį ir, atrodo, 
kad mes toliau traukiniu nebevažiuosime arba mus 
persodins į kitą ir pasuks nauja kryptimi.

Sargybiniai su trenksmu atrakina vagonus ir vi
siems su daiktais liepia kraustytis laukan. Vagone pra
sidėjo bruzdėjimas. Visi karštligiškai pradėjo krauti į 
maišus savo turtą: kibirus, puodus, dubenėlius, puo
dukus ir maisto likučius. Palydovai ragina greičiau 
kraustytis ir nekantrauja. Kas turėjo daugiau bagažo, 
tai susirišo po du maišus, kad galėtų persisverti per 
petį, nes nežinojome, kaip toli reikės neštis. Dabar 
maža kas ir kalba, nes visi tyliai ruošiasi naujai mūsų 
kelionės krypčiai.

Girdžiu, kaip Blaževičienė ragina savo dukrą, kad 
padėtų tvarkytis ir pakuotis, o Vanda rausiasi po mai
šą ir nesiskubina eiti iš vagono.

Aš sėdžiu ant narų ir laukiu, kol visi išeis iš pir
mojo aukšto. Savo maišą sukračiau, perrišau, kad būtų 
patogiau neštis, ir pasirengimas baigtas. Kelionės metu 
rugius buvau paskleidusi maiše ir ant jų gulėjau. Da
bar neskubu išeiti iš vagono, nes mano manta men
kutė ir nesunki, todėl lengvai visus pasivysiu.

Vėl girdžiu, kaip mama bara Vandą ir ragina 
greičiau suktis su persikraustymo darbais. Vanda jau 
turi šešiolika metų ir šeimoje vyriausia.

Staiga išgirstam, kad kažkas sudužo ir suskam
bėjo stiklai. Spėliojame, kas čia ką sudaužė. Indai 
kelionėje buvo labai reikalingi, pravers jie ii- tolimes
niame mūsų gyvenime, užtat reikia juos saugoti. Mo
tina pripuolusi prie Vandos, klausinėja, ką ji sudaužė, 
bet negauna jokio atsakymo. Apsidairiusi pamatė, kad 
duktė sudaužė ir kojomis sutrypė iš namų atsivežtą 
Stalino paveikslą.

Iš visur pasigirsta pašaipios pastabos:
— Tai tu iki šiol vežeisi tą paveikslą? Juk matai, 

kad jo įsakymu mes vežami Sibiro katorgom Geriau 
būtum iš namų pasiėmusi reikalingesnį daiktą ar duo
nos kepaliuką.

— Atsargiau su daužymais, nes už tai gali gauti 
dešimt metų. Už panašius nusikaltimus šiame krašte 
neglostoma.

— Tai kaip dabar gyvensi, mergužėle? Tėvynę 
sumindžiojai savo purvinom komjaunuoliškom kojom, 
o Dievą pakeitei Stalinu. Tik nesenai meldeisi jam, o 
dabar sudaužei. Tokį nepastovumą laikas ir gyvenimas 
kartais labai skaudžiai baudžia.

— Kad jis kur prasmegtų, kad aš jį garbinčiau! 
Okupavo mūsų kraštą, pavergė tautą, išardė šeimas 
ir mus tremia tolimon šiaurėn. kad šaltyje išmirtume 
badu. — dar pasigirdo iš minios.

Taip ir pasipylė prikaišiojimai Vandos ir Stalino 
adresu. Bet tada mes dar Stalino žiaurumo nepažino
jome. čia buvo tik pradžia tremtinių kančios kelio.

Akis žemyn nudyrinsi Vanda tylėjo, lyg žado ne
tekusi.

Iš tos pramogos mus pažadino sargybinio ragini
mas: ’’Skarei, skarei!’’ — "Greičiau, greičiau!”

Visa minia pajuda pirmyn. O svietelio ištisos ma
rios, ir beveik tik moterys ir vaikai. Tempiam savo 
turtą: vieni labai sunkiai, kiti lengviau, bet vieni ki
tiems nepadedam.

Einame geležinkeliu, o paskum pasukam kairėn 
ir tiesiai traukiam į Obės upės uostą. Ten jau stovėjo 
daugybė baidokų ir laukė mūsų atvažiuojant. Rusai 
yra blogi organizatoriai, bet šį kartą pasitempta ir 
imtinių transportacijai suvilkta ištisas laivynas.

Novosibirske mes turėjome būti anksčiau, bet mū
sų kelionę sutrukdė karas. Užkišdavo visą ešeloną ant 
atsarginių bėgių, ir dažnai prastovėdavom ištisas paras, 
o pro šalį lėkdavo kariniai transportai.

ŽIAURIAI APIPLĖŠĖ VYRUS

Vyrų ešelonas į Novosibirską atėjo kiek anksčiau. 
Jais NKVD stropiai rūpinosi. Atsargiai su imtiniais. 
Jie ir vagonuose užkalti gali nuversti sovietinę santvar
ką, kurioje taip ’’laisvai alsuoja žmonės”.

Matyti, kad gretimame kelyje nesenai stovėta ilgo 
traukinio. Pagrioviais ir ant takelių voliojasi išmėty
tas vyrų bagažas. Užrašai pasako, kam tie daiktai 
priklauso, nes suimant ant maišų užrašė tremtinio 
vardą ir pavardę.

Moterys tuojau šoko ieškoti savo vyrų maišų. Kai 
kurios susirado ir pasiėmė. Kam palikti, kad maskoliai 
nusitemptų suimtųjų paskutinį maisto kąsnelį ar šil
tesnį drabužį!

Estės irgi šoko ieškoti vyrų paliktojo turto. Jos 
visos tempė po maišą. Vienos susirado savo vyrų ar 
giminių bagažą, o kitos ir nepažįstamų pasiėmė. Ap
linkui slampinėja vietos gyventojai ir jau seniai būtų 
viską išsinešioję, bet labai griežta sargyba nė artyn 
neleidžia prieiti prie tremtinių, žinoma, kai mes pasi
trauksime, tai vyrų daiktai atsidurs enkavedistų mei
lužių ii- geležinkeliečių rankose.

Niekas pasaulyje taip nemeluoja ir neveidmainiau
ja, kaip komunistai. Mus suimant liepė pasiimti šiltus 
drabužius ir įsidėti maisto. Tai buvo lyg ir žmoniškumo 
mostas. O dabar viską iš vyrų atėmė, kad juos iš pir
mos dienos badas ir šaltis pasitiktų.

Slinkdama uosto link, griovyje pamačiau gero pa
žįstamo ir artimo mūsų bičiulio Vinco Gučiaus maišą. 
Sustojau, ilgokai žiūrėjau į vieną tašką, ir pradėjo iš 
akių riedėti ašaros. Nepasiėmiau Vinco bagažo. Vidaus 
balsas neleido man tai padaryti, nes žinojau, kad jis 
vargšas išėjo mirties stovyklosna žiauriai apiplėštas, 
be duonos kąsnelio ir be greitomis pasiimto iš namų 
drabužio, išėjo pusnuogis ir alkanas.

Vėliau, sunkiomis bado dienomis, dažnai pagal
vodavau, kad reikėjo pasiimti aną maišą ir nepalikti 
maskoliams. Bet užtat dabar, praėjus baisiajam komu
nistiniam košmarui ir man atkeliavus į laisvąjį pasau
lį, galiu drąsiai ir su ramia sąžine pažvelgti Vinco se
sutei ir broliui į akis.

Mielas buvo Vincas. Aukštas, gražus, atletiškos 
išvaizdos ir visada giedriai nusiteikęs. Tipiškas Aukš
taitijos laukų sūnus. Labai mylėjo savo kraštą ir buvo 
giliai įaugęs j tėviškės žemę. Turėjo nedidelį ūkį, kurį 
pats dirbo ir stropiai prižiūrėjo. Be to, nuomojo šli- 
ninkos vandens malūną ir neblogai vertėsi, šią profe

siją jis paveldėjo iš savo senuko tėvo. Gyveno su senu
te motina, kurią labai gerbė ir mylėjo. Motina tvarkė 
virtuvės reikalus ir prižiūrėjo namų židinį. Ji labai 
vertino savo sūnų, nes gerai suprato, kad tai jos senų 
dienų atrama. Vinco sesuo ir brolis tik vasarą buvo 
mamos sveteliais.

Tremtinys Vincas Gudus.

Vincas nepolitikavo, niekam po kojomis nesimaišė 
ir kitiems nuospaudų nemindė. Tiesa, pasisamdydavo 
malūno darbams dirbti pavaduotoją, bet ar tai nusi
kaltimas duoti savo artimam pragyvenimą.

Labai mėgo Vincas arklius ir nuolat laikydavo 
gražų bėgimą žirgą. Kasmet, vasario 2 d., Dusetose, 
ant Sartų ežero, jis dalyvaudavo su savo žirgu bėgūnų 
lenktynėse. Vėju lėkdavo Vincas su savo bėriu Sartų 
ežero žvilgančiu ledu ir dažnai nusinešdavo lenktynių 
pirmąsias vietas.

Ne kartą teko važiuoti iš Imbrado per Baraukos 
mišką pas jį svečiuosna. Nuostabiai jis mokėjo be bo
tago valdyti savo žirgelį. Jie vienas kitą suprasdavo 
iš vadžių patraukimo ar švilptelėjimo. Ir žirgas čia 
viesulu pasileisdavo, čia lėta žingine ausis suskliautęs 
žengdavo tamsiuoju šilu. O mes, susisupę į šiltus kai
linius, prisimindavom tada Schillerio plėšikus,' kurie 
tamsiųjų Schwarzwaldo girių glūdumose pastodavo 
vaizbūnams kelią.

Mėgo Vincas pobūvius, turėjo gražų balsą ir mo
kėdavo suburti svečius dainos ratelin.

Graži ir skambanti Lietuvos sekmadienio popietė. 
Važiuoji svečiuosna. Tėviškės laukai aidi sparnuočių 
sutartinėmis, o padūmavę toliai užburton pasakų šalin 
kviečia. Nejučiomis prisiartini prie medžiuose pasken
dusios sodybos. Pasigirsta daina, kuri liejasi pro sek
lyčios langus, atsimuša žaliuose gojuose ir nubanguoja 
vilnijančiais rugių laukais.

Pasukus į kiemo vartus, aiškiai girdėti dainos 
žodžiai:

”Iš Palangos žirgeli sau pirksiu, 
Iš bajorų mergelę vesiu.

Žveng žirgelis Palangos miestely, 
Verk mergelė bajoro dvare.
Nenuliūskit, draugužiai mielieji, 
Užteks laimės dėl mūsų visų ...”

Išgirdai šią dainą, tai taip ir žinok, kad Vincas 
tikrai ten yra, nes tai buvo jo mėgiamiausia daina. 
Tačiau nepakako mums laimės savajam krašte. Ne
prašyti ir nelaukiami atėjo į mūsų kraštą svetimieji, 
sugriovė mūsų tautos laimingą gyvenimą ir jos vai
kus išblaškė šaltojo Sibiro pusnynuose. Daugelį pasi
likusių išžudė tėvynės šiluose, tamsiuose eglynuose ir 
nuskandino liulančiuose lieknynuose.

Su tūkstančiais ramių Lietuvos artojų išplėšė 
raudonieji ir Vincą iš tėvynės. Namuose liko senutė 
motina, laužydama iš skausmo savo rankas, netekusi 
mylimo sūnaus ir senatvėje užuovėjos; liko gūdžiai 

žvengdamas žirgas, netekęs savo šeimininko. Braukė 
ašaras šio smūgio pritrenkta ir jo sesuo Ema. Rūsčiai 
suraukęs kaktą, veltui ieškojo atsakymo ir Vinco bro
lis Juozas, žymus aktorius ir Kauno radiofono režisie
rius. Kaip aktorius, jis gerai pažino žmones ir jų gy
venimą, bet vargu ar surado atsakymą, už ką brolis 
ištremtas Sibiro katorgon, už ką tūkstančiai ramių ir 
nekaltų Lietuvos gyventojų kankinasi užkalti gyvuli
niuose vagonuose. Išėjo Vincas apiplėštas ir vasariškai 
apsirengęs į Krasnojarsko srities mirties lagerius. S, 
juo kartu nuėjo daugybė mano pažįstamų ir draugų 
zarasiškių:

Zarasų -gimnazijos direktorius Pranas Gipiškis; 
Zarasų apskrities pradžios mokyklų inspektorius Jonas 
Samas; mokytojai — Juozas Belžakas, Bronius Ne- 
mickas,-'"Petras Kuzmickas, Jonas Triponis, Jonas 
Pranckūnas, Alfonsas Pranckūnas, Juozas Matulis, Pet
ras Maskoliūnas, Vincas Bosikis, Alfonsas Matiukas, 
Balys Urbonas, Vytautas Dunderas, Petras Girčys ir 
■Vincas Maleckas; policijos nuovados viršininkai ■— 
Norbertas Garnys. Antanas Pumputis, Juozas Anta- 
nauskas ir Jonas Jaruševičius; policininkas Jonas Ci
bulskis; Lietuvos kariuomenės generalinio štabo kapi
tonas Antanas Vaitkūnas, kapitonas Ikamas; kariai — 
Leonas Petrauskas ir Aleksas Čibiras; girininkas J. 
Meškauskas; pašto viršininkas V. Pakalnis; Zarasų 
apskrities gydytojas dr. A. Naglius; valstybės tarnau
tojas Jurgis Kvedaras; buvęs pasienio policijos virši
ninkas Aleksas Verbickas; valsčiaus sekretoriai — Bro
nius Vasiliauskas, Antanas Visokinskas ir Petras Ši
leikis; valsčiaus viršaitis Motiejus Girčys; ūkininkai — 
Jonas Pranckūnas. Jonas Repšys, Juozas Kibirkštis, 
Pranas Juozėnas, Mykolas Gimžauskas ir Petras Šval- 
kus; mažažemiai ūkininkai — Antanas Ramanauskas 
ir Zigmas Blaževičius; žemės ūkio darbininkas Jonas 
Gimžauskas; Imbrado dvaro grafas Aleksandras Moh- 
lis. Tai tik mano pažįstami zarasiškiai. Daugybės kitų, 
kurie tais pačiais keliais nuėjo, asmeniškai nepažinau.

Paskui zarasiškius tūkstančiai pasmerktų vyrų 
nuėjo Krasnojarsko pragaro link iš dainomis skamban
čios žemaičių žemės, iš tyliųjų Suvalkijos lygumų, iš 
Dzūkijos paslaptingai ošiančių pušynų, iš mėlynavei- 
džių ežerų šalies Aukštaitijos ir iš visų mūsų mielosios 
tėviškės kampų ir užkampėlių.

Išėjo ... ir dauguma iš jų paguldė ten savo gal
vas. Jų kaulai užtinkami taigose, kasyklų rajonuose ir 
Sibiro upių pakrantėse. Labai sunkūs ir pavojingi buvo 
upių valymo darbai. O tiems darbams sovietinė tech
nika ir mechanizacija buvo: kirvis, kastuvas, virvė, 
piūklas ir labai retais atvejais — iš rąstelių surištas 
plaustas, kartais laivelis, bet tik jau ne motorinis.

Pirmiausia Sibire krito stipriausi ir sveikiausi 
vyrai, nes badmiriškas maisto davinys neatstatė sun
kiuose darbuose išeikvotų fizinių jėgų. Neišpildę iš
dirbio normų gaudavo sumažintą maisto davinį — ir 
tai jau buvo kelias j mirtį. Daugelį tremtinių pakirto 
džiova, kuri Sibire žydėte žydi. Išliko silpnesnieji ir 
invalidai, nes jie netiko sunkiems ir pavojingiems miš
kų kirtimo ir kasyklų darbams, šie tremtiniai buvo 
palikti stovyklose prie vidaus ūkio darbų. Specialistai 
dirbo siuvyklose, kirpyklose, stalių dirbtuvėse ir ligo
ninėse, tik jie, žinoma, buvo ne lietuviai, šias vietas 
užpildė vienos labai veržlios tautybės ’’specialistai”. 
Laimingesni buvo tie, kurie pateko j sandėlius ir vir
tuves. Viduje buvo lengvesni darbai, ir dažniau ten 
pasisekdavo nutverti sušalusią bulvę ar sužiedėjusią 
duonos plutelę. Ten ir didieji Sibiro šalčiai buvo kiek 
mažiau pavojingi.

Tremtiniams profesionalams neleido dirbti savo 
profesijose. Buvusio Lietuvos švietimo ministro inž. 
K. šakenio žmona gydytoja kelelis metus dirbo miš
kuose. Tik vėliau, persikėlusi į rajono centrą, ligoni
nėje gavo valytojos darbą. Taip lietuviai gydytojai 
nešė sunkų vergijos jungą kartu su savo broliais, kurie 
sirgo ir mirė be jokios mediciniškos pagalbos. Tik dėl 
juoko sovietinėje konstitucijoje parašyta, kad visi dir
ba pagal savo profesijas ir sugebėjimus.

Išliko gyvi ir tie tremtiniai, kurie pateko j ma
žesnes medžioklės ir upių žvejybos arteles. Mažai gyvų 
išliko Arktikos žvejybos junginiuose, čia juos užmigdė 
šiurpi poliarinė naktis, o jų kaulus priglaudė tundrų 
samanų patalai .. . BUS daugiau.

4 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA »*• Nr. 9 (J 188), 1970 m. kovo men. 4 d.



PAVASARIS - Ada Skliutauskaite

gio -eilėraščiai. Ir jei sakėme, kad šia kny
ga poetas didele dalimi pasirodo ..nagiš- 
kesnis“, išsivadavęs iš tikru ar tariami) 
vokiečių literatūros kūrėjų įtakos, vis dėl
to ir šioje knygoje dar užtinkame aidų iš 
..Lapkričio naktų“.

Štai, panaudojamas ir ..Maino“ įvaizdis, 
o ..Dienoraščio“ cikle įtaigiai panaudotas 
šventyklą statančių, giedančių, basų vie
nuolių vaizdas neišvengi;u,.<ū uuskmub, 

įį* truputį rilkiškai. Tačiau tokių įtakos kris
lų nelaikytume didele poeto nuodėme. 
Anaiptol. Poetas visuomet gali ir net turi 
atsiremti į jį supančią kultūrą, o ir anks
čiau buvusiųjų kūryba yra visi) mūsų kul
tūrinis palikimas. Savaip išgyventas ir su
brandintas toks palikimas jau tampa poe
to autentišku išsisakymu.
. O dedikaciniuose eilėraščiuose, akivaiz
džiai skirtuose Algimantui Mackui, kai 
kur ryškūs ne tik Mackaus poetiniai įvaiz
džiai, bet ir Mackaus eiliavimo maniera. 
Ir tai tegalime laikyti subtiliu savo žuvu
sio brolio pagerbimu.

f
Paskutinysis knygos ciklas yra 1966 m. 

sukurtieji ..Eilėraščiai apie šiaurę“. Antra
sis ciklo eilėraštis prasideda:

Šiaurė yra žienikentis grūdas.
Po sniegu tekanti upė.
Banguojantis ežeras 
po stora ledo danga. 
Eskimo žingsniai.
Indėno strėlė.
Harpūną. Elnias. Suomio akys.
Legenda. Baladė, švarus 
ir permatomas sonetas.
Šiaurė yra visų poetų namai.
Visų medkirčių. Vargdienių. Ir 
atsiskyrėlių. Plėšikų, 
kurie
iš turtingųjų ėmė ir vargšams dalijo...

Šitame cikle Nagys bene bus pats ,.na- 
giškiausias“ ir poetiškai gryniausias. Na- 
gio ..šiaurė“ — tai jo Eldorado, o užbaigia 
jis šitą ciklą:

Šiaurės pašvaistė šviečia į mano brolių 
ir mano 
veidą 
skaisčia, 
nemirtinga
ugnim . *♦ *

..Brolius baltus aitvarus“ išleido Algi
manto Mackaus Knygų Leidimo Fondas 
Chicagoje. JAV. Lino rištas viršelis ir 
iliustracijos — Prano Gailiaus. Tai iš tik
rųjų prabangus ir visapusiškai meniškas 
leidinys. Tegalime stebėtis, kad 500 eg- 
zemnliorių tiražu išleistąją knygą Mac
kaus Fondas įstengia pardavinėti tik po 5 
doleri us.

R. E. Maziliauskas

HUMORAS IR 
SATYRA
Lietuvoje išėjo keletas naujų humoro ir 
satyros knygų: G. Astrausko „Širdis ir 
šaukštas", A. Žukausko „Antivandenė"... 
Kūryba iš tų knygų ir panaudota šiam 
jumoro bei satyros kampeliui. "NK".

Apie senbernius
Anksčiau ar senbernis, ar senmergė buvo vie
nas ir tas pats, nenorėjo ar negalėjo žmogus 
susikurti šeimos — na ir gyvuok sau vienas, į 
sveikatą.
Bet dabar tarp senmergės ir senbernio atsi
rado esminių skirtumų.
Senmergės vardas dabar iškošiamas pro dan
tis: žuvęs reikalas, jokių perspektyvų, et!
O senbernio vardas tariamas su didžiausia pa
garba ir pasigėrėjimu. Kas nežino, kad šiam 
vyrui užtenka pajudinti mažylį pirštelį - ir sus- 
kris visas pulkas trokštančių žengti su juo ko
ja kojon bendru gyvenimo keliu! Senbernis, 
net ir sulaukęs 80 metų, turi milžinišką pa
klausą, ir visada atsiras, kas išpurens jam 
čiužinį, papenės kefyru ir numarins.
Reikia pasakyti, kad senberniai puikiai jaučia 
savo augančią vertę, ir tai pripildo jų vieni
šas širdis išdidumo. Bet ši kylanti paklausa, 
deja, turi ir atvirkščią medalio pusę. Tuo me
tu, kai senmergės mėgaujasi palaiminga ir 
netrikdoma ramybe, senberniai nuolat jaučiasi 
lyg širšių apspisti. Kur jie bebūtų ir kq beveik
tų, jiems be paliovos vaidenasi, kad kėsina
masi juos nutempti į civiliuį Biurą Aktams Įra
šyti (CBAĮ) — ar vidury dienos, įrėmus peilį į 
pilvą, ar vidurnaktį, įvyniojus į kilimą ir ištrau
kus pro langą... Persekiojimo manija lydi kiek
vieną senbernio žingsnį. Todėl natūralu, kad 
su nevedusiu vyru, kuris jau persirito per Kri
staus, amžių, moteriai susikalbėti beveik neį
manoma.
Pažinti viena tokį senbernį pavyko ir man. 
Mus supažindino svečiuose, ir aš panorau įsi
kalbėti su šiuo iš pažiūros gana rimtu bei 
mąstančiu žmogumi. Prie stalo mudu sėdė
jome greta, bet kadangi jis manęs kalbinti nė 
negalvojo (tada aš tai priskyriau drovumui), 
užšnekinau jį pati.
— Skaniai pagaminti valgiai, tiesa? — parodži
au į stalą.
— Aš ir pats moku pasigaminti, — greit atsakė 
jis, pasitraukdamas su kėde atokiau ir įbes
damas į mane pilnas įtarimo akis.
— Gal paimsime šį torto gabalėlį su rože? — 
pasiūliau.
— Nė už kq, vengiu bet kokių rožių! - pri
dengė lėkštę delnais ir, gudriai nusišypsojęs, 
pridūrė: - Padovanokit kam nors kitam!
— O kavos ar įpilti?
— Visada apsitarnauju pats, pats išsiskalbiu, 
pats pasidžiaunu, pats išsišluoju, pats lovq 
kloju, viską viską pats!

— Na ir puiku, — pagyriau, valgydama atstum
tą rožę. — O į teatrus taip pat vienas vaik
štote.
Jis ėmė erzėti lyg ant parako statinės.
— Kaip čia tamstai pasakius... Nei ryt, nei 
poryt neturėsiu laiko, sekmadienį lopysiuos 
kojines, pirmadienį siūsiuos inicialus nosinėj... 
Paskambinkit man po mėnesio, bet vistiek ne
garantuoju, kad....
— Tiek to, — nuraminau jį, nes šventoji dvasia 
ėmė apšviesti mano protą. Nusprendžiau dau
giau jo nebeklausinėti, kad nepertempčiau 
ištampytų jo nervų, o šiaip konstatuoti vieną 
kitą faktą.
— Įdomi Selindžerio knyga „Rugiuose prie be
dugnės".
— Vargu, — skėstelėjo rankomis, — ar rasite 
mane namuose. Perduokite knygą Liutkevičiui, 
o jis atsiųs man jq per Samuolį.
— Vienas eigulys rado miške aštuonis šimtus 
baravykų!
— Laikaus, — pasimuistė, — geležinės taisy
klės: eiti į mišką tik su vyrais.
— Koks mielas šeimininkų vaikutis!
— Deja, — suplojo blakstienom jis, — ir čia 
negaliu jums padėti. Kreipkitės į kitą.
Šito buvo jau per daug!
— Na, žinote! — įtūžus atsistojau. — Viso gero!
— Ė, ne, — vėl gudriai nusišypsojo, - neiš
degs: nelydėsiu. Viso gero!

Tikrasis talentas
Per knygų platinimo mėnesį pakvietė mane 
pastovėti už knygyno prekystalio. Atseit, savo 
knygas išplatinti, nes niekas jų pirkti, matai, 
nenori. Gal su autografu kas ir susigundys. 
kq gali žinoti.
— Gerai, sakau, išplatinsiu, jei jau tokie slun
kiai knygynuose dirba. Prašau. Didelio čia 
daikto!
Drauge su kitu, dar mažiau populiariu rašyto
ju atsistojom už prekystalio. Netrukus mūsų 
pažiūrėti atbildėjo gražus pirkėjų būrys. La
bai keisti pirkėjai: stovi ir spokso, o preky
ba — nė iš vietos!
— Labai malonu, - kreipiausi į juos, — matyti 
tiek daug knygos mylėtojų, štai čia Čecho
vas, — pakilojau Čechovas, - štai čia aš, — 
pakilojau save, — Čia plunksna autografams. 
Yra norinčių?
Norinčių neatsirado. Kažkas, tiesa, paėmė 
Čechovą.
— Čechovas, — santūriai tariau jam, — jau 
atgyveno. Carizmas ir visa kita. Tuo tarpu 
mano knyga — nūdienė, šmaikšti, sąmojinga. 
Labai gera knyga ir tik dvidešimt aštuonios 
kapeikos. O Čechovas — jau keturiasdešimt. 
Žiūrėkit, kad pirštų nesusigraužtumėt!
Taip man kalbant, kitas pilietis paėmė mano 
draugo rašytojo knygą. Draugas linksmai su
bruzdo ir karštligiškai išsitraukė plunksną 
autografui.
— šitos, - perspėjau pirkėjų, — taip pat nes
kubėkite pirkti. Iškritikuota buvo ir apskritai — 
nieko gero. Letargu užmigsite beskaitydamas. 
Bent palaukite, kol atpigins.
Mano draugas rašytojas pabalo.
— Neužmirškite, — vėl kreipiausi į pirkėjus, — 
kad už autografą neimu nei kapeikos. Na, kas 
drąsiausias? Pirmyn!
Publika vėl nė iš vietos. Stačiai ruonių kai
menė.
Teko griebtis kraštutinės priemonės.
— Tas, — tariau, — kuris pirmasis ryšis paimti 
mano knygą, gaus jq veltui. Dvidešimt aštuo- 
nias kapeikas sumokėsiu iš savo kišenės. - 
Atidariau piniginę ir atskaičiau pinigus. — Ma
tot? Lygiai dvidešimt aštuonios. Na?
Tada iš minios atsiskyrė kažkoks vaikiščas ir 
sušnirpštė:
— Na gerai jau, teta, vyniokite.
Gražiai suvyniojau. Perrišau virvute, kilpą pa- 
dariau.-Padaviau, ranką iškilmingai paspaudži
au. Jaukios šeimyninės atmosferos palinkė
jau. Karamelę pridėjau. Ir taip toliau.
Taip man plušant, publikos vis gausėjo. Visi 
spoksojo į mane kaip į fakyrą (draugas rašy
tojas dingo tartum skradžiai žemę). Spoksojo 
ir kumščiavo vieni kitiems į pašones.
— Tik dvidešimt aštuonios, — rėkavau. — Pi
gu, šmaikštu ir naudinga. Skaitykite tik mano 
knygą. Pigu, šmaikštu, sveika... Autografas — 
nė kapeikos. Skubėkite, skubėkite, skubėkite 
įsigyti! Pigu, sveika, maistinga... tai yra nau
dinga. Skulbėkite! Pigu!
Ir, žinoma, mano nuoširdžios pastangos ne
nuėjo vėjais. Iki uždarant knygyną, visos mano 
knygos buvo išparduotos. Man padėkoti ats
kubėjo pats knygyno vedėjas.
— Iki šiol, — atvirai prisipažino jis, - maty
damas užsigulėjusias jūsų knygas, aš abejo
jau jūsų talentu. Bet dabar mano abejonės 
visiškai išsisklaidė. Jūs turite tikrą talentą — 
pardavėjos talentą, — užbaigė, kratydamas 
mano dešinę.

VE/DROD2/M

TURGUJE
Turguje Dilienė susitinka Ralienę ir klausia:
— Sakyk, brangioji, ką reiškia sapnuoti juo

dę suknią? Ar ne ligą kartais?
— Ligą tai ligą... — primerkusi akį, dvipras

miškai numykia jos pašnekovė. — Bet aš bijau 
kad nebūtų daugiau... Ar pati sapnavai?

Taip. Ir dar prieš veidrodį sukinėjausi.
— Liūdnai tau baigsis, — užjaučiančiai atsi

dūsta draugė.
Dilienė išblykšta ir susvirduliuoja.
Po to Ralienė sutinka Kepšienę. Paslaptingai 

šnibžda jai į ausį:

— Buvau sutikus Dilienę. Visa išbalusi. Vos 
ant kojų laikosi.

— Ai, ai, ai! Trys vaikai liks našlaitėliai, —- 
aimanuoja Repšienė ir, išvydusi Pupkienę, su
šunka:

— Ponia, palauk! Žiū, ką pasakysiu. _  Pa

— ... Ryšium su tuo, kad „Slunkių" kolūkio sėkla 
nekondicinė, susirinkimas nutaria perimti ir likusius 
grūdus...

IŠ "ŠLUOTOS"

ima tą už sagos, prisitraukia prie savęs ir njt 
nemirksėdama išpyškina:

— Dilienei.. Supranti? Mirtimi vaduojasi...
Pupkienė tik skėsteli rankomis ir nusiiria per 

minią. Eidama pro Ralienę (pro tą pačią, kuriai 
Dilienė papasakojo sapną), stebisi:

— Tai tu ne laidotuvėse!?
— Pas ką? Kas nutiko?
— Nagi Dilienę vyras su pagalve uždusino!
— Kaip dievą myliu, patikėčiau. Bet tu pa

žiūrėk: ji kariu su mumis stovi prie kiaušinių 
vienoje eilėje.

Pupkienė, pažiūrėjusi j Dilienę, garsiai nusi- 
spiauna ir ima piktintis:

— Nesuprantu, kas skleidžia tokius gandus? 
Liežuvį tokiam nuplaučiau.

— Kaip dievą myliu, nušaučiau, — priduria 
Ralienė.

Ž. VABALAS

K.L.B. KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKO

D R. S. ČEPO PASAKYTA KALBA
★★★★ ★★★★ ★★★★

Minint Vasario 16-taja, St. Catharinėje, Ont.

Visiems-tu didvyriu palaiminta žemė, Kitiems-tu nykštuku varginga tėvynė,

O man tu

(Tęsinys iš praeitos I ai do s ) 

Šiandien Lietuva vėl paverg
ta dar žiauresnio priešo negu 
caras.Jau beveik 30 metu, kaip 
tauta žudoma irteriojama žiau
riausiomis ir moderniausiomis 
priemonėmis. Priešas stiprus 
ir galingas ir nesiskaito su nie
ku, nei su pasaulio opinija, nei 

j^.su jokiais žmoniškumo princi
pais taip,kaip ir visi tironai is
torijoje nesiskaitė, nes nepri
pažįsta nei Dievo,neturi nei są
žinės balso. Ant smurto, melo , 
teroro ir žudymų paremta visa 
jos šit
jo sistema ir reikia ašarų,krau
jo ir gyvybių, kad išsilaikytų jo 

Vsostai. Ir mūsų tauta šiandien 
moka brangia kančios ir gyvy
bės auka,nes tiki į tiesą ir tau
tos prisikėlimą. Šalia senuolių 
karžygių, šalia kūrė j o-savano
rio kapo,iškilo nauji naujų mū
sų tautos kankinių-didvyrių ka
pai. Kapai sukilėlių, Sibi
ro tremtinių,partizanų.Tai mū
sų kenčiančioji Lietuva-Smut-

* * * * * * * * * * * *

esi kaip smuikelis prie kelio, Kur laukia keleivio malda ir nakvyne.
Žodžiai iš Putino eilėtašeio “LIETUVA“.)

**** **** ****

kelių Lietuva.Mūsų tautos liau
dies menininkas buvo gerai su
pratęs tautos kančią, pavaizda
vęs ja susirūpinusio Kristaus 
- Smūtkelio veide, liūdinčio ir 
kenčiančio drauge su visa tauta, 
nes vargai tokie nepakeliami, d 
skausmai tautos tokie dideli. 
Tačiau kas tikijį Kristų, tas tiki 
ir į prisikėlimą, o pavergtai 
tautai nevalia tikėti į jos prisi
kėlimą,todėl okupantas ir įsakė 
nugriauti kryžius ir rūpintojė
lius, uždaryti bažnyčias bei 
šventoves ir atimti iš lietuvio 
širdies tikėjimą į lietuvio Smūt- 
kelį ir drauge į tautos prisikė
limą.

Nors kova mūsų tautos su pa
vergėju sunki ir nelygi, tačiau 
ji nepralaimėta. Nei teroras , 
nei persekiojimai, nei trėmi
mai, nei žudymai nepajėgia iš 
lietuvio išplėšti tikėjimo į tau
tos laisvę - į Vasario 16-sios 
Lietuvą, kuri šiandien kaip pa
saka, kaip legenda perduodama 

lūpomis iš lūpų ir stirpina tau
tą jos kovoje prieš pavergėją. 
Ypatingai nenusilenkia Lietuvo
je komunizmui Lietuvos jauni
mas, jau gimęs ir augęs komu
nizmo ideologijoje,prievarta ir 
grąsinimais suvarytas į komu5*.* 
nistines organizacijas, apvilk
tas komunistine uniforma, ati
trauktas nuo tikėjimo, tačiau 
savo dvasia, savo garbinga lie
tuviška prigimtimi pasilikęs 
lietuvis patriotas, gerbiąs savo 
tėvų kalbą, papročius, besidi
džiuojąs savo didinga tautos is
toriją,ginąs savo tautos garbę, 
nepaprastai mylįs savąjį gimtą 
kraštą, už jį besiaukojantis ir 
belaukiąs jam laisvės. Turbūt 
Jūs visi skaitėte spaudoje, kai 
dar visai nesenai Čekoslovaki
joje, kai rusų ir jų sąjungininke 
armijos įsiveržė išplėšti iš če- 
koslovakų tautos paskutinę lais
vės kibirkštėlę, vienas jaunas 
karininkas rusų uniformoje Už
ėjęs į restoraną ir paprašęs 

išgerti stiklinę alaus. Visa ten 
buvusi čekoslovakų minia iš 
karto nutilo ir su pagieža ir ne
apykanta žiūrėjo į šį karininką . 
Atsikėlus karininkui nuo stalo 
ir jau einant per duris lauk, ne
iškentęs vienas čekoslovakas 
sušukęs: "Tegyvuojalaisva Če
koslovakija". Ir visų nustebimui 
karininkas atsisukęs į visus 
jiems atsakė: "Tegyvuoja lais
va Lietuva". Šio jauno lietuvio, 
įvilkto į rusišką uniformą,lūpo- 
mis prakalbėjo visa pavergta 
Lietuva,tebetikinti į Vasario 16 
-sios Lietuvą, laisvą-ir nepri
klausomą.

Švenčiant Lietuvos Nepri
klausomybės 50-ties metų jubi
liejų VLIKą pasiekė iš paverg
tos Lietuvos atsišaukimas - 
kreipimasis į mus gyvenančius 
laisvajame pasaulyje. Šis atsi
šaukimas buvo atspausdintas 
ELTOS informacijos biuleteny
je. Jo trys prašymai yra sekanti

1) . Tikėkite ir Jūs taip, kaip 
mes tėvynėje tikime, kad Lietu
va vėl bus laisva ir nepriklau
soma,

2) . Vyresniajai kartai nyks
tant, ruoškite jaunimą, kad jis 
būtų lietuviškas, kad suprastų 
Lietuvos reikalus ir juos gintų 
laisvajame pasaulyje.

3) . Darykite ką galit padėti 
mums mūsų sunkioje kovoje 
prieš okupantą.

Tai yra šauksmas ir prašy

mas iš pavergtos tėvynės, giliai 
sujaudinantis mus kiekvieną, , 
nes tai šauksmas mūsų brolio , 
vergo, kankinio, prašančio mū
sų laisvėje gyvenančių pagalbos 
jų sunkioje ir nelygioje kovoje 
sų pavergėju.Tai prašymas mū
sų pavergtų brolių tikėti į Va
sario 16-sios Lietuvą-laisvą ir 
nepriklausomą, nes tik šiame 
tikėjime jie semia sau stipry
bės ir jėgų pernešti didžiausius 
neperteklius, dvasines ir fizi
nes kančias.Istorija mus moko , 
kad tik tos tautos išliko gyvos' 
ir laisvos, kurios neprarado ti
kėjimo nors ir sunkiausiais jų 
pergyvenimų laikotarpiais.Kaip 
pavyzdį galime paimti airių 
tautą, kuri ištisus šimtmečius 
vedė kovą prieš anglų imperiją , 
prieš galingiausią tų laikų pa
saulio valstybę ir pagaliau su
silaukė laisvės ir nepriklauso
mybės. Žydų tauta išblaškyta 
po visą pasaulį neprarado vil
ties ir štai beveik po 2000 metų 
susirinko atgal į tėvynę atkurti 
Izraelio. Tai tik įrodymas, kad 
jeigu tauta nepraranda tikėjimo 
į jos laisvę tai ir didžiausia 
priespauda ir galingiausi prie
šai nepajėgia jos sunaikinti.Ne
pavyks ir mūsų tėvų krašto pa - 
vergėjui mūsų tautos išnaikinti, 
nes mes visi tiek pavergtieji, 
tiek laisvajame pasaulyje tebe
tikime tautos prisikėlimu ir nie
kas mums šio tikėjimo nepajėgs 

išplėšti iš mūsų širdžių. Tad 
Vasario 16-toji tegu būna mūsų 
visų šio tikėjimo sustiprinimo 
bei priesaikos atnaujinimo die
na. Visi atlikime mums išeivi
joje tautos uždėtą mums misiją 
- išlikime patys susipratusiais 
lietuviais,išauginkime susipra
tusią jaunąją kartą ir padėkime 
visomis išgalėmis kovojančiai 
mūsų tautai. Kas auka, kas dar
bu visi prisidėkime prie šio di
džiojo mūsų uždavinio ir rem
kime tautos laisvinimo darbą. 
Būkime vieningi ir nesiginčiky- 
me neesminiuose reikaluose. 
Mylėkime vienas kitą, būkime 
atlaidūs vienas kitam, nes visi 
esame tos pačios motinos tėvy
nės vaikai ir nedaug mūsų tėra, 
kad galėtume skirstytis ir da
lintis. Vasario 16-toji tegul bū
na ir mūsų visų viens kitam at
leidimo, vienas kito supratimo 
ir apsijungimo bendram darbui 
diena.Tik bendrai dirbdami, tik 
kartu dirbdami, tik su meile ir 
pasišventimu dirbdami galėsim 
geriau atlikti mums pavergtos 
tautos uždėtą misiją ir priar
tinti Lietuvai laisvės dienas. 
Vieną kartą melas žus pasau
lyje ir vėl triumfuos tiesa, o su 
šiuo triumfu kelsis ir mūsų tė
vynė-Laisva ir Nepriklausoma 
Lietuva-Vasario 16-tojo Lietu
va.

Ačiū visiems už dėmesį.

5 psl. ••• NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ••• Nr. 9(1188), 1970 m. kovo mėn. 4 d.



LONDON* ONT.
Jau seniai Londone buvo 

tiek daug žmonių per Vasario 
16 d. minėjimą, kuris įvyko 
vasario mėn. 14d.Meninę pro
gramą atliko šeštadieninė mo
kykla, jaunesnioji ir vyresnio
ji "Baltija" ir Delhi jaunimo 
choras. Gražu buvo stebėtišo- 
kantį ir dainuojantį jaunimą, 
nuo pačių mokyklos mažųjų iki 
vyriausių "Baltijos" dalyvių - 
universiteto studentų ir aka- 
deminkų.

Delhi jaunimo choras išpil
dė porą dainelių ir kartu su 
"Baltija" atliko "Ko liūdi se
sele", "Oi berneli vientury" ir 
"Lietuva brangi". Menine i da
liai programą sustatė "Balti
jos" ansamblio vadovai.

Vasario mėn. 15 d."Baltija" 
atliko meninę programą Wind- 
sor'e. Sunku aprašyti windso- 
riečių entuzijastišką sutikimą. 
Publika kėlė ovacijas po kiek
vieno šokio ir po kiekvienos 
dainos. Montažas "Pavasarė
jant" ištraukė ašaras ir juo
ką. Publika smarkiai plojo 
chorui ir tautiniams šokiams. 
Daugiausia plojimų gavo šie 
šokiai: "Polkutė" , "Oželis" , 
"Našlė" ir ypatingai "Rezgi- 
nėlė".Po programos Windso- 
ro Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas p. Kuras nuošir
džiai padėkojo "Baltijos" jau
nimui ir vadovams. Jis nesi
gailėjo pagyrimų iškeldamas 
ansamblį į menines viršūnes. 
Ansamblio vadovė O.Chai- 
nauskienė buvo apdovanota 
rožėmis. '

Gražu , kad "Baltijos" an
samblyje yra nemažai studi
juojančio jaunimo. Būdami se
ni ansamblio dalyviai, jie yra 
geri dainininkai ir šokėjai. Jie 
taip pat yra pavyzdys ir ins
piracija mūsų dar jaunesnei 

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

vicedekano nauji veikalai:

® DEVELOPMENT OF THE WHOLE MAN

THROUGH PHYSICAL EDUCATION........
Išleido Ottawos universitetas, 435 psi. Ivada pa
raše Avery Brundage, tarptautinio olimpinio komi 
teto pirmininkas. Prof. J. Moritain pareiškė apie ši 
darbą: Tai galutini s klausimo nušvietimas“ .
® DIALOGE ENTRE ROME ET MOSCOU ■ ...
Ekumeninis žvilgsnis i Rusijos ir Europos santy . 
kius proe.tyi, dabartyje ir ateityje. Įvado parašė 
kardinolas Koenig. Išleido Ottawos Un . tos*

IŠ SUTEMO I AUŠRA-— (prancūzu k. )
Jame iškeltos naujos mintys opie imogu, tauta ir 
žmoniją kosminiam amžiui auštant.

gaunami A. V.parap. Kioskoie.
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AŠ neturėjau čia gimti, kad jausčiau pasididžiavimą 
ir pasitenkinimą būti Kanados piliečiu.“

Nuo to laiko kai tapau savo pasirinkto krašto piliečiu, 
pajutau teise pilnai dalyvauti kuriant ateiti šio didžio, 
laisvės ir galimybių krašto“ .

Kanados vėliava yra ir mano vėliava, ir jaučiuosi pil
nateisis i galimybes ir pareigas su visais kitais ku
riems ji plevėsuoja“.

Ar jūs esate kvalifikuotas gauti Kanados pilietybės suteikiamas 
privilegijas ir atsakomybes ? Apie tai 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 
galite rašyti: Registrar of Canadian Citizenship, Secretary of 
Statę Department, Ottawa.

„AŠ ESU KANADOS
PILIETIS

IŠ
PASIRINKIMO I”

kartai. Išvykų metu jie prižiū
ri mūsų jaunesniuosius. Šiuo 
metu visi ansamblio dalyviai 
smarkiai rengiasi "Baltijos" 
šokių vakarui, kuris įvyks ba
landžio mėn. 4 d. gražioje 
Centennial salėje. B.A.

WELLAND* ONT.
IŠKILMINGAI PAMINĖTA 

VASARIO 16-TOJ1.
Vasario 15 d., sekmadienį, 

WellandoirPortColborne lie
tuviai minėjo didžiąją Lietu
vos šventę.

Minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis už žuvusius ųž 
tėvynės laisvę. Pamokslą pa
sakė klebonas T. Barnabas 
Mikalauskas.

Po pamaldų tos pačios baž
nyčios salėje įvyko oficialioji 
minėjimo dalis. L.B. pirmi
ninkas T. Barnabas, taręs ati
darymo žodį, sukalbėjo invo- 
kaciją. Paskaitai buvo pak
viestas mokytojas T. Michals
kis, trečios kartos lietuvis iš 
Baffolo.

Kalbėtojas pareiškė, kad. 
Vasario 16—toji nėra gėdulos 
diena, bet vilties ir susikau
pimo diena. Daugiausia kalbė
jo apie lietuvius gyvenančius 
Vokietijoj , kur jis pats pra
leido 1 metus. Pabrėžė , kad 
Vokietijoj gyveną lietuviai yra 
materialiai aprūprinti.Jo nuo
monė , kad būtų daug tiksliau 
jiems nusiųsti gerą ansamblį, 
garsiuosius mūsų menininkus, 
kuriuos jie mielai priimtų, pa
rūpindami tinkamas patalpas 
ir sutraukdami plačiąją vi
suomenę.

Ta pačia proga buvo pami
nėtas Lietuvos antrasis pre
zidentas A. Stulginskis.Trum
pą kalbą pasakė kun.B.Mika
lauskas. Po to sekė meninė 
dalis , kurią išpildė A. Bogu- 

šytė, garsi akordionistė. Mi
nėjimas baigtas tautos himnu.

Tuojau sekė vaišės visiems 
minėjimo dalyviams. Didelė 
padėka tenka L. Bendruomenės 
valdybai už taip gražų minė
jimą ir turtingas vaišes. Ten
ka tikrai pasidžiaugti suma
niu valdybos vadovavimu ir 
harmoningu visų lietuvių su
gyvenimu. Koresp.

St. Catharines,
SLA 278 K. ŽINIOS

1970m.kovo 14 d.St.Catha
rines SLA 278 kuopa šaukia 
metinį kuopos susirinkimą, 
kuris įvyks 172 Glendale Ave., 
P. Polgrimobute, 4 vai.vakare.

Be svarbesnių dienotvarkės 
punktų, bus renkama 1970- 
tiems metams kuopos v-ba ir 
revizijos komisija. Be to bus 
balsuojama į SLA /Pildomoji 
Taryba/.

Maloniai kviečiame visus 
narius ir prijaučiančius susi
rinkime dalyvauti. Baigus 
svarstyti dienotvarkės punk
tus, bus kuklios vaišės.

P. Polgrimas

Sauli St. Marie, Ont.
Viktoras Staškūnas išskrido 

atostogų į Floridą. Ankščiau 
klaidingai buvo parašyta kores
pondencijoj , kad J. Staškūno 10 
metų jo verslo minėjime dalyva
vo miesto burmistro atstovas, o 
turėjo būti: dalyvavo miesto bur
mistras ir, kad minėjimo vaišės 
vyko aukštos klasės restorane.

Koresp.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
jrodžiusi galių sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado ne 

paprastągydomaja 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 i 
būdavo toki nuostabūs, kad pagerėjimas 
tęsdavosi daugeli 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!!" 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pini- 
gai bus gražinti jei nebūsite patenkinti.

GOVERNMENT OF CANADA — KANADOS VYRIAUSYBE

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- dad a aa a 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ f\
KREDITO KOOPERATYVE

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
i ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGICItJS 
;»pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto, 
it VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
;t nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
>: draustos iki $5.000.

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

MOKA
5Vi% už depositus 
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. den. 
7%% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 1 - Lietuve^ Latvi? ų, Estija, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu.
MUITO:

Taip pat persiunčiame pinigus, uz kuriuos gavėjas gali 
nusipirkti ivairitįprekiu ir maisto dolerinėje krautuvėje .

i D O V A N O S B
Motociklai, automobiliai, automobiliams motdrai, skalbiamo-ii >
sios mašinos, siuvamosios mašinos, televizijos ir radijo I
priimtuvai, šaldytuvai it t.t. Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti,

nes automobilių skaičius yra ribotas.
a Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19-4 svarų gryno svorio.
a Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
a Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešima.
_ Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

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

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

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, t)NT. 
Telefonas LE 1 - 3098 

Savininkai A. ir S. KALŪZA

8

"NELEISKIME UŽGĘSTI 
ŽYBČIOJANČIOM ŠVIESOMS, 
kurios skelbia laisvę , lygybę 
ir teisingumą pavergtoms tau
toms. Perduokite jas sekan
čioms kartoms" - sakė buvęs 
Kanados premjeras John G. 
Diefenbaker, buvęs pagrindi
niu kalbėtoju Toronte Vasario 
16 d. minėjime.

Minėjimas vyko Central 
Tech salėje, sekmadienį, va
sario 15 d. Pirmoji minėjimo 
dalis vyko lietuvių kalba. In- 
vokaciją atliko ev. kunigas A 
Žilinskas. Jungtinis choras 
/ Varpo ir Prisikėlimo para
pijos/ sugiedojo St. Gailevi- 
čiausgiesmę,paties kompozi
toriaus diriguotą-"Dieve sau
gok mūs tėvynę". Po to kalbė
jo apyl. pirm. S.Čepas.

Pagrindiniu klabėtoju lietu
vių kalba minėjime buvo Algis 
J. Kasiulaitis iš Klevelando. 
Išsamioje kalboje jis patiekė 
savo kultūrinę , ekonominę ir 
politinę programą lietuvių iš

E

eivijai jos kovoje dėl Lietuvos 
laisvės,

Po jo kalbos buvo 15-kos 
minučių pertrauka, kurios me
tu buvo vykdoma rinkliava 
Tautos Fondui.

Po pertraukos sekė progra
ma anglų kalba. Šioje progra
mos dalyje dalyvavo gan dide
lis skaičius kanadiečių svečių. 
Trumpą įžanginį pranešimą 
anglų kalba padarė ir L.Žvė- 
gždaitė, ir S. Čepas. Buvo pas
kaitytas konsulo Žmuidzino 
sveikinimas, Kanados prem
jero P. Trudeau sveikinimą 
perskaitė federalinio parla
mento narys dr. Stanley Haj- 
dasz.

Pagrindiniu kalbėtoju anglų 
kalba programoje buvo buvęs 
Kanados premjeras John G, 
Diefenbaker. Jis davė trumpą 
nuo Mindaugo laikų iki 1940 
m. Lietuvos valstybės istori
nę apžvalgą.

Jis paminėjo savo kalbą 
1960 m. Jungtinių Tautų sesi
jos New Yorke, kurioje reika
lavo laisvės ir nepriklauso
mybės Pabaltijo ir kitiems 
pavergtiems kraštams, Pasa
kojo savo įspūdžius ir pokal
bius lankantis pereitais me
tais Sovietų Sąjungoje. Sakėsi 
esąs pasiryžęs artimiausiu 
metu aplankyti Pabaltijo kraš
tus. Jo manymu, Kanados par
lamentas turėtų priimti rezo
liuciją Pabaltijo kraštų atž
vilgiu tokią pat, kokią savo 
laiku yra priėmęs JAV Kon
gresas. Jis pacitavo tą rezo
liuciją.

Dar patiekė savo samprota
vimus Kanados valstybės atž
vilgiu. Esą Kanados valdžia 
turėtų drausti ir bausti ele
mentą, kuris drumsčia ir ar
do kūrybinį Kanados gyveni
mą. Pasisakė taip pat prieš 
raudonosios Kinijos pripaži
nimą dabartiniu metu.

Baigdamas ragino neleisti 
nustelpti žybčiojančioms švie
soms, kurios skelbia laisvę ir 
nepriklausomybę pavergtiems 
kraštams bei ragino perduoti 
tą kovos žiburį ateinančioms 
kartoms,

Publikai audringai plojant, 
J,Diefenbakerbuvo apdovano
tas Lietuvos nepriklausomy
bės medaliu, o jojo ponia dail. 
Balio skulptūra.

Trečiąją minėjimo dalį su
darė meninė programa, kurio
je pasirodė Toronto jungtinis 
choras, šokių grupė Gintaras, 
Birbynė ir Šatrijos bei Ram- 
byno skautų muzikinė grupė.

Minėjimo pranešėja buvo 
Miklejohn-Šernaitė.Choro di
rigentu Vaclovas Verikaitts. 

Išpildant choruimuz.S.Gaile- 
vičiaus kūrinius , chorą diri
gavo tų kūrinių autorius.

Minėjiman atsilankė apie 
15OOžmonių,Minėjimas truko 
3 vai. 40 minučių, la

DANIJOS LIETUVIU 
SUVAŽIAVIMAS

Dvidešimt metų jau prabėgo , 
kaip dauguma Danijon po karo 
patekusių lietuvių apleido tą 
svetingą kraštą ir įsikūrė už
jūrio kraštuose.

Nemaža mūsų dalis atsidūrė 
Šiaurės Amerikoje.

Šiam dvidešimtmečiu! pami- 
nėti ir senus laikus prisiminti 
Toronte yra ruošiamas suva
žiavimas. ' f!

Visi Danijoj gyvenę lietuviai 
su šeimomis kviečiami skait
lingai dalyvauti. Sužinojus at
vykstančių adresus bus išsiun
tinėti smulkūs pranešimai bei 
informacijos.Suvažiavimas yra 
rengiamas Prisikėlimo parapi
jos patalpose š.m. birželio mė
nesį.

Prašau nedelsiant pranešti 
adresus bei atvykstančiu skai
čių šiais adresais:

1. Ch. Gontą, 377 Sunnyside 
Ave. Toronto, Ont., Canada, ar
ba

2. A. Bričkus, 542 Gladsto
ne Ave. Toronto, Ont. , Canada .
DR. HENRIKO NAGIO PASKAITA

Š.m. vasario mėn. 28 d. dr.
Henrikas Nagys.skaitė Toron
to Akademikų Draugijos rengia 
mam kultūriniam subuvime pa
skaita apie “Triukšmingąją ir 
tyliąją revoliucij ą lietuvių poe
zijoje“. Paskaitos klausėsi 
daug klausytojų. Daugelis isigi 
jo prelegento nauj a poezijos 
knyga "Broliai balti aitvarai“.
LIETUVIAI - KVIEČIAMI 
į mūsų draugiškos tautos 

Estijos sūnaus, dailininko, 
saržisto, karikatūristo, foto 
kopijisto Mr.Ant.Vomm pa
rodą, kuri įvyks šv. Petro liut. 
Bažnyčios parodų salėje, 8 
dieną kovo ir atidarymas bus j 
2 vai.po piet. /Roehampton ir* 
Mount Pleasant Rd./ vienas 
blokas nuo Young gatvės į Ry
tus. Parodoje bus išstatyta 66 
jo 20 metų darbo paveikslai ir 
keli tūkstančiai kitų meno dir
binių - kūrinių. Paroda truks 
iki kovo 15-tos dienos, nuo 6- 
10 vakarais kasdien. B. N.

Vienintelė, Kąpados valdžioje re- ■: 
pistruota lietuviški? natūralaus gydy
mo sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas, Psycholo- 
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.
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Geriausio taupyti ir skolintis tik Hamiltono liotuviv

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

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas

Nemokamas pilnas fekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers 2'ekius ir money orderius
Uftikrintas indelių saugumus
Kapitalas vir j $ 1 ,850,000.00

Darbo valandos: 
Pirm. 9 30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p. 
Šešt. 9—1 v.p.p.

Liepos ir rugpiučio menesiais sestadieniais uždaryta.

Dalis Hamiltono “Aukuro“ jaunųjų dinmos mėgėjų su rezisore viduryje. Stovi is kairės į dešine: R. Šlekaitis, M. 
Kairys, T. Kudaba, A. Žilvitis ir K. Deksnys. Sėdi: R. Jasytė, L. Deksnytė, L. Zubaitė, A. Lukošiūtė, rez. Daugu
vietytė - Kudabienė, R. Mark04 pirmoje eilejė sėdi: O. Elvikytė, I. Paškevičiūte, I. Kudabaite, L. Žilvitis, A. Jonikas,

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

STOTI,

BANGA 1410, 11.00 VALANDA VAKARO

1053 Albanele Cr.,
Duvernoy, Mtl. P.O. TEL. 669- 8834, Programos vedėjos L. 5»onkevie i u

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

POINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

• At I i ekame prabėgamo ir kopi tol inio auto- mašinų -ar bus.
• Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.
e Tiktui keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40

arba Nr. 20. Atvažiavę neapsiriksite!_______________________

R. Bikšnaitė, A. Kaminskaitė ir Irena Žilvitytė.

Trepkus - Romas Blekaitis, Girdžiuvie- 
nė * Laima Deksnyte. “Susoksim ir mu
du polkute“. . . IŠ K. Inciuros “Joninės"

Savininkas Alfonsas Vi skontas

SPECIALIOS KAINOS:
t Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
» I tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietove:.

4 -

g g'į gg j i g-į • y Ji / j • EL: garažo 366-0500 
LaSalle Auto Specialist liep a.

TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. SAV. ■J. DESROCHERS.

(Priešais NL redakciją)

HIGHLAND AUTO BODY,į,
Lafleur Ave. L A S A L L E Tel. Busš. 366 ■ 7281 

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

PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Hamiltono dramos mėgėjų grupe 
“ Aukuros“ šiais metais sulaukė 20- jį ju- 
biUeįv. Savo darbo ir lietuviško teatro iš
laikymui garantuoti, padt.re nauja zingsnj 
Rezisore Elena D auguvi etytė - K udabi enė,
sutelkusi jaunimo buri, jau kuris laikas su 
jais dirba. Naujuosius mėgėjus globojo 
MAukurou valdyba. Reikia tikėtis, kad jau* 
nuoliai pamėgę teatrą, supratę jo verte už
pildys, laikui bėgant, retėj oncios “ Aukuro 
eiles. Vienas, kitas j j u yra dalyvavę pa - 
gelbininkais keliuose pastatymuose.

Publikai ęi naujoji grupe pirma karima 
bus pristatyta s.m. kovo men. 8 d. Toron
te. lie pakviesti atlikti programa sporto 
klubo “ Austos“ parengime. Bus statoma 
K. Inciuros “Jonines" ir trumpas litera
tūrinis priedas. 0. V.

• Medžiotojų ir Žūklauto jų 
klubas kovo mėn. 14 d. Grand 
House viešbučio antro aukšto 
salėje ruošia "laimės" ratą. 
Pradžia 7.30 vai. vakaro. Įė
jimas iš Gore gatvės.

Kovo 15 d. Klubo šaudykloje 
ruošiamas "Kumpių" šaudy
mas , kuris tęsis iki sutemų. 
Bus šaudoma į taikinius ir į 
molinius balandžius.

Valdyba kviečia mėgėjus 
"laimės" rate ir Kumpių šau
dyme gausiai dalyvauti ir 
linksmai pralesiti laiką.

Klubas grąžina nariams 
paskolą. Kreiptis į P. Sakalą 
tel. 383-2881. Valdyba.

Geriausia, oficiali ir pilnai 
garantuota dovana į LIETUVA 
yra DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI' 

(Gift Certificates)

Jie gali būti išrašomi amerikietiškais 
doleriais arba privilegijuotais rubliais 
Su šiais dovanų pažymėjimais j ūsų. gi
minės gali tenaispirkti viską, ką nori, 
už puse kainos ar dar pigiau.

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Stree', 
New York, N.Y. 10010.
Prašykite musu neapmokamo katalogo !

hamiAltom

Unive'tAal Cleaned & TJailoTJ
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-294 i.

239 FOURTH AVENUE 
(of Wellington St.)

Windsor
DRY CLEANERS Gt DYERS CO . LTD . 

1205 Church Avenue, Verdun. P.Q.

Tel. 768-6679.

Sovt'ninkai: A. Kerseys, P. Petrulis, P. KerŠulis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS Daromos Įvairios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio
547 Lofleur Ave., L a Sal I e (650) P. Q. dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC. “
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6Ieme Ave., LaSalle

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

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

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

Jau galima gauti --- 1970 — metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ L0Q <

536 Broadway,
So. Boston ,Moss.

02127 USA.

SĖJA Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

MOKAME U Z:

Depozitus

Serus

Už vienų metu indėlius 

SKOLINAME:
Asmenines paskolas iŠ 

Nekiln. turto paskolas is

5%
6*4 %
8%

10%

9%

C F M B

SKAMBINKIT E, 

iš visu vietų LaSalėje.

TĖL. 366 - 8300

-- visas 24 valandas

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

Valome visokius drabužius, (angų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kitą namu apyvoka.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirtą šiam darbe Turinti naujai įrengtą 
moderniškiausia drobužių apsauga (storage) 
ir greita, patarnavimą,.

ĮVAIRI MČDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA:

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

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

DĖMESIO I
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.
APC taip pat sumažino kaina nusiau (50%) dideliam kiekiui geros angliškos medžiagos.
ABC priima automobilių užsakymus ir išrašo piniginius pažymėjimus (Money Certificates),už 
kuriuos jūsų giminės gali pirkti Lietuvoje įvairiausių prekių dolerinėse krautuvėse. £

7 psl. »*• NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ••• Nr.9(1188), 1970 m. kovo mėn. 4 d.

SIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIO FIZINIO AUKLĖ
JIMO IR SPORTO SĄJUNGOS 

CENTRO VALDYBOS IR 
REVIZIJOS KOMISIJOS 
RINKIMU, NUOSTATU

IŠ T RA UKA
14. Techniškam rinkimų įvyk
dymui, kiekvienas ŠALFASS- 
gos C. V-boje registruotas 
sporto klubas ar kitas viene
tas, laike Garbės Teismo nus
tatyto balsavimo laikotarpio 
saukia visuotinį narių susi
rinkimą.
15. Balsavimo teisę turi kiek
vienas klubo narys, nenusižen
gęs sportinės drausmės nuos
tatams, atlikęs metinę ŠALFA 
SS-gos narių registraciją ir 
nejaunesnis kaip 16 pilnų me
tų amžiaus rinkiminių kalen
dorinių metų gruodžio 31 d.
16. Visuotinio klubo susirin
kimo m -tu rinkimai vykdomi 
slaptu balsavimu, dviems bal
savimais :
a - Pirmu balsavimu išrenka
mas kurios nors apylinkės są
rašas /apylinkė/.
b-Antru balsavimu, iš išrink
tojo kandidatų sąrašo pagal 
balsų daugumą išrenkami trys 
/3/ŠALFASS-gos C V-bos na
rtai.
17. Kiekvieno klubo balsų kon
tingentas priklauso nuo ŠALF 
ASS-gos CV-boje registruotų 
klubo narių skaičiaus, būtent, 
po vieną /!/ balsą už kiekvie
nus 1O ŠALFASS-gos CV-boje 
registruotų narių, nežiūrint 
narių amžiaus. Nepilnai 1O na
riu, skaitomi pilnais.

Klubo narių kontingentas 
pasilieka tas pats, neatsižvel
giant į balsavime dalyvavusių 
narių skaičių,
18. Nežiūrint kokia proporci
ja narių balsai pasidalina, vi
sas klubo balsų kontingentas 
tenka pasirinktajam kandidatų 
sąrašui /apylinkei/ ir kiek
vienam išrinktajam ŠALFASS 
-gos C V-bos nariui.
la. Visuotinio klubo susirin
kimo prezidiumas bei manda
tų komisija užpildo Garbės 
Teismo prisiųstą specialią 
balsavime formą ir ją prieš 
nustatytą terminą pasiunčia 
Garbės Teismui.

7635. BOUL. LASALLE 
LASALLE, OUĖBEC 

TĖL. 366-7818

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

DODGE

LAURENT DAIGNEAULT
President

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimai

• Apkainavima s nemokama s*^^
140-2e AVENUE r

LASALLE

Jette & Frere Ite'e
Plumbing & Heating kontraktorius

ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖ
JIMO IR SPORTO SĄJUNGOS 

GARBĖS TEISMAS 
Visiems ^ALFASS-gos Vie

netams.
Pranešimas Nr.2/7O

ŠALFASS-gos Centro Val
dybos ir Revizijos Komisijos 

Rinkimai.
1. ŠALFASS-gos Garbės Teis
mas skelbia, kad yra gautas 
sąrašas , kurio nominuojama 
Toronto Apylinkės ŠALFASS- 
gos nariai į naująją ŠALFASS 
-gos Centro Valdybą:
1. Banaitis Jonas , 47 metų 
/Toronto Aušra/
2. Gustainis Jonas, 48 metų 
/Toronto Aušra/
3. Krasauskas Sigitas, 47 m. 
/Toronto Vytis/.
4. Kuolas Aloyzas, 52 metų 
/Toronto Aušra/.
5. Nausėda Algimantas, 28 m. 
/Toronto Aušra/.
6. Supronas Antanas, 49 metų 
/Toronto Vytis/.
7. Uogintas Jonas , 54 metų 
/Toronto Vytis/.
2. Visi nominuoti kandidatai 
atitinka ŠALFASS-gos Statuto 
C skyriaus 3 ir paragrafų 
reikalavimus.
3. Kadangi yra gautas tiki no- 
minacinis sąrašas, Garbės 
Teismas nutarė, kad sporlo 
klubai /rinkėjai/ balsuoja : 
a/ - Už patiektą sąrašą
arba 

LILY HOSIERY MFG CO.
NYLON HOSIERY. LINGERIE a MENS' UNDERWEAR

e Nailonini s trikotažas, moteriška ir vyriška apatine apranga.
• Savininkai iš Kauno ir laisvai kalba lietuviškai.

J. WISGARDISK'v (WISE) MONTREAL. QUE.W. LAPENAI
General Construction Reg'd. 

89 Orchard Street LaSalle, Que,

* ** *** ***
įvairi industrine, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus be jokio atlyginimo. , Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. Tol. į66_-_6237._

JOK BUTCHER4GR0ČERY
LAURINAITIS JUOZAS

TEL: 524 - 0209

1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q

Lietuviams nuolaida.

b/ - Siūlo Centro Valdybos 
rinkimus pravesti laike Vi
suotinio ŠALFASS-gos suva
žiavimo, įvykstančio š.m. ko
vo 14-15 d.d. Detroite, Mich,
4. Skundai dėl kandidatų ne
tinkamumo turi būti prisiųsti 
Garbės Teismui iki š.m. ko
vo 1 d.
5. RINKIM AI TURI BŪTI PRA
VESTI nuo š.m. vasario 25 d. 
iki kovo 9 d. ir pasiųsti Gar
bės Teismui nevėliau š.m. ko
vo 9 d. 12 PM /pašto antspau- 
da/.
6. Rinkimai turi būti praverti 
pagal naujuosius rinkimų 
nuostatus. Cfr. 14,15,16,17,18 
ir 19 paragrafus. /Jūsų pato
gumui duodame virš minėtų 
paragrafų ištrauką iš rinki
minių nuostatų atskiru lapu/
7. Revizijos Komisija turės 
būti renkama laike Visuotinio 
ŠALFASS-gos suvažiavimo 
kovo 14-15 d.d. Detroite.
8. Garbės Teismas prašo klu
bus atkreipti dėmesį į Centro 
Valdybos pranešimą nr. 115 
/197O sausio 20/
9. Garbės Teismas prašo klu
bus atlikti savo pareigą ir 
rinkimų rezultatus prisiųsti 
prašomu laiku.

J. Gustainis 
Garbės Teismas 

179 Cassandra Blvd., 
Don Mills, Ontario 
Telf./416/ 445-4521 

1970 m, vasario 19 d.

f
I

• Atliekami mechaniniai darbai

• Uores taisymas ir dažymas

o Dunlop padangos ir baterijos

3891 St.Lawrence Blvd.

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4-9098



KONCERTAS MONTREALYJE SV.KAZIMIERO PARAPIJA
Iki mūsų metinės vakarie

nės jau beliko tik keletas die
nų. Visi parapijiečiai ir sve
čiai, yra maloniai prašomi at
silankyti įKazimierinių vaka
rienę, kur i bu s gana įdomi.Tu
rėsime trumpą programą, ku
rią išpildys mūsų parapijos 
jaunuoliai - muzikai studentai: 
Ina Petrauskaitė , J. Gir'daus- 
kas ir R.Skučas. Po to bus 
duodama skani vakarienė, su 
bonka alaus ar stiklu vyno. 
Gros geras orkestras "The 
Friends". Turėsime gan tur
tingą loteriją, kas paįvairins 
vakarienės nuotaikas. Mes 
esame tikri, jog Jūs tikrai ne
sigailėsite atsilankę.
• Pradedant kovo 8 d., mū
sų parapijos jaunimas turės 
savo mišias 1O vai. ryto. Jos 
bus pravestos pačių jaunuolių.
• Kovo 13 d., 8 vai. vak.pa-

SOLISTĖ JANINA Š A L NIE N Ė i š Chicagos koncertuos 
Aušros Vartų parapijos salėje šj šeštadieni, 

kovo mėn. 7 d. 7:30 vai. vakaro._

Kviečiami visi Montrealio lietuviai. Bus vaišės, 
įėjimas $ 2.50, jaunimui -$ 1.00.

rapijos salėje bus jaunimo 
šokiai - subuvimas.Visas lie
tuvių jaunimas yra kviečia
mas atsilankyti. Suvalkietis

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

Parapijos rekolekcijos prasidės 
Šį sekmadienį pamaldų metu. Šio
kiadieniais 7:30 vai. vakarais.
a Kat. Moterų draugijos susirin- 
mas šį sekmadieni N.Pr.M. Sese
lių namuose.

Rengia Nek. Pr. Marijos Seserų 
Rėmėjai.

D.L.K. VYTAUTO KLUBO 11 1 1

» Olga Gureckienė, kuri dirba Mon
trealio Vaikų ligoninėje, turėjo ope
raciją Montreal Gen. Hospital, dr, A. 
Popieraičio priežiūroje.

DABARTINĖ PADĖTIS

Šių metų vasario mėn. 22 d. 
buvo sušauktas D.L.K.Vytau- 
to Neprikl. Klubo šėrininkų

JUOZAPINĖS — ŠILTA VAKARIENE

Š. m. kovo mėn. 14 d., šeštadienį 7:30 vai. vak.

D.L.K. Vytauto klube, 2161 St. Catherine St. E.

nepaprastas susirinkimas.
Diskutuota klubo skolų apmo
kėjimas, nes Trustees pagra
sino perimti klubą jei skola

I bent apytikrę klubo pastato 
vertę.
2. Raginti visus lietuvius, net 
ir nepriklausančius klubo pa
šaipūnei draugijai, įsigyti kuo 
daugiau šėrų /žinoma neper
žengiant tam tikros sumos, 
kuri dar nenustatyta./
3. Prašyti visus klubo skolin
tojus , ypač " Vytautas Trus
tees", pakeisti dalį savo pas
kolos į serus, tuo sumažinant 
klubo skolą ir procentus , ku
rių išmokama virš $13,000 
per metus.

Susirinkimas pasiūlymus 
sutiko entuziastiškai ir čia pat 
parduota ir surinkta pasiža
dėjimų pirkti šėrų virš $7000 
sumos. Iš kurių stambiausias 
pirkėjas buvo Antanas Vaup- 
šas - už $1000. -

nebus apmokėta.
Kaip klubas pateko į tokią 

padėtį ? D vi svarbiausios prie
žastys buvo: trūkumas savo 
kapitalo ir klubo turimo like
rių biznio verslo sumenkėji-
mas.

Naujo klubo statyba buvo 
pradėta su permažu kapitalu. 
Turėta kasoje tik $70, OOO, 
bet įsteigtas "Vytauto Trus
tees" ir iš jo paimta paskola 
/morgičiai/ tik $17O,OOO.- 
bet gi klubo statyba su įrengi
mais kainavo $300,000. Tad 
susidarė apie $80,000 sta
tybai trūkumas kapitalo, kuris 
turėjo būti padengtas iš biznio 
ar užtraukiant papildomą pas
kolą.

Jei biznis klube būtų ėjęs 
gerai, tas trūkumas jau būtų 
buvęs padengtas.Bet po Expo’ 
67 parodos, pablogėjus krašto 
politinei bei ekonominei padė
čiaibiznis visur žymiai nukri-

ČEKIAI

Klubo valdyba nuoširdžiai kviečia visus lietuvius šioje tradici 
nėję, gerai paruoštoje ir su išgėrimais, vakarienėje dalyvauti.

*** ***

įėjimas tik $ 3.00
Klubo Valdyba.

to, neišskiriant ir "Vytauto" 
klubą.

Kadangi netekimas klubo 
būtų perdidelė žala Montrea
lio lietuviams, būtinai reikia 
ieškoti kelių, kad klubą išlai
kyti.

Kaip rasti išeitį? Visų pir
ma reikėtų pakelti klubo biz
nį. Bet tam reikia labai gabių 
žmonių klubo vadovybėje. Visi 
Montrealio lietuviai, ne vien 
tik klubiečiai, turėtų susirū
pinti ir padėti susirasti tokius 
žmones, kurie galėtų padėti 
valdybai išeitį surasti. Vienai 
valdybai sunku padaryti ste
buklus . Reikėtų, kad visi Mont-

tauto klubu, kaip savo institu
cija, jame lankytųsi, jį viso
keriopai remtų. Ypač klubo 
šerininkai turėtų daug skait- 
lingiau dalyvauti klubo paren
gimuose ir susirinkimuose. 
Jei visi veiktų posityviai,klu
bo padėtis tuojau pagerėtų.

Lieka klausimas,kaip apsi
mokėti būtinas ir neatidėlio
tinas skolas ?Reikia kuo grei
čiausiai sukelti daugiau savo 
kapitalo. Turėdama tai dėme
syje , klubo valdyba patiekė 
šiam nepaprastam klubo susi
rinkimui keletą pasiūlymų iš 
kurių svarbiausi yra šie:
1. Pakelti klubo kapitalą iki

Laukiame ir daugiau pana
šių susipratėlių, kurie savo 
galima finansine pajėga, galė
tų prisidėti prie klubo finan
sinės padėties stovio.

Vytauto Klubo šėrininkų 
metinis susirinkimas įvyks 
kovo mėn. 8 d. 2 vai. p.p., ku
riame bus formaliai aptarti 
v-bos bei šėrininkų siūlymai.

Klubo Valdyba
• Išvyko į Florida - Miami: Berta 
Lenkaitienė, kliena Adomonienė,.K. 
Likienė, Malvina Mačionienė, J.Ga- 
tautis su žmona ir daug kt.
• Pov. ir N. Rutkauskai, Be LUX

SKAUTU DĖMESIUI
Savo globėjo Sv. Kazimiero šventę 

švęsime kovo mėn. 8 d. , sekmadieni 
Šv. Kazimiero paraoiioie. Visi daly
vaujame pilnoje uniformoje 10 vai. 
pamaldosejr po kurių bus sueiga ir 
pusryčiai. Sesės skautes, tėvai ir 
rėmėjai maloniai kviečiami daly
vauti mūsų šventėje.

Tuntininkas. 
» Ankščiau skelbtas KLB Kultū
ros Fondo Įgaliotinės dr. M. Bamū- 
nienės ruošiamas simpoziumas ne 
įvyks skelbta data, kuri atidėta to-

PADĖKA
★ •k-k-k'k-k'k'k-Hek'k'kic'k'k

Nuoširdžia šauliškų padėka reiš
kiame parėmusiems “ PRAAMŽIŲ 
VAINIKAS“ pastatyme. Aukavu

siems po S25.00 p. X, po $ 10.00 P. 
Kvietkauskui, P. Kumžai, po $5.00 
J. Malaiškai, dr. A.O. Jaugelienei, 
dr. J. Mališkai, S. Palaičiui, St.Reu- 
tui, J. Urbanavičiui, A. Zabukui, V.
Šulinskui ir Aug. Kalvaičiui.

Kartu gili padėka visiems loteri
jos fantu aukotojams.

L.K.Mindaugo Saulių 
Kuopos Valdyba, 

e Šaulių kuopos metinis visuoti
nas narių susirinkimas šį sekma
dienį 12 vai. Aušros Vartų parapi
jos salėje.

"GINTARAS" KONCERTAVO 
INVALIDAMS

Praeitą šeštadienį McKay 
Center patalpose Montrealio 
"Gintaras" atliko programą 
mėnesiniame invalidų sąjun- 

c jos Cedar susirinkime. Po

kindami jiems apie lietuviš
kas kankles, birbynes, skudu
čius ar lumzdelius. Malonu, 
kad ir labai užsiėmę gintar ie
čiai suranda laiko ir labda
ringiems pasirodymams.

PRANAS TAUTKUS, 
(buvęs mokytojas) 

turi daug prityrimo užpildyti 
visokius INCOME TAX blan
kus. Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis 
dienomis ir valandomis:

Šeštadieniais nuo 1 — 5 v.PM
A. Matulio bute:
7686 Edward St., LaSalle.
Tel. 366-3805.

Sekmadieniais nuo 1—5 v.PM 
Tony Laurinaitis Photo Studio, 
1920 Frontenac St.,Montreal. 
Tel: 524-0209 arba 525-8971.

Taipgi jis užpildo visokius pensi
jų ir emigracijos blankus.

PLACE CREMAZIE, 140 CREMAZIE BLVD. WEST, 
MONTREAL 351, QUE.

Išparduodamos suknelės su defek
tais, medžiagos ir medžiagų atlai
kai. Viskas atpigintomis kainomis. 
Prašome kreiptis ketvirtadieniais

realio lietuviai domėtųsi Vy- $300,000, kad jis atitiktų

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

kas

MOKĖKITE VISAS SAVO

SASK AIT AS i

“lito“ Čekiais.

B A T,TIJOS VAJUS
Naujus pasižadėjimus at

siuntė /skliausteliuose gauta 
parama per praeitus 5 metus/: 
po $1OO: A.Kličius /$lOO/;po 
$50: J. Adomaitis /$6O/, W. 
Genteman /$6O/; po $25: A. 
Rudytę/$3O/, R.Vabolis /$25/ 
ir Liliane Bulota /$2O/. Lig 
šiol gauta pinigais arba pasi
žadėjimais: $475 , užplanuota 
$7000, trūksta $6, 525. Vi
siems į vajų atsiliepusiems 
labai dėkojame. Pr.R.

P0PIĖRAITIS
jtf.A., M.P., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c).
» CHIRURGINĖ PRAKTIKA K R E l P T l s Te . -3275

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

Sun Life Building 
Suite 200 J

Tel. 866- 1359

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampus St. Andrėj 

tel. 522-7236.

įDr. J. MALIŠKA 1440 St. CATHERINE Street W., 
Room 600

Dantų gydytojas Tel: 866-8235, narni 488-8528.

DR. A. 0. J A U G E L 1 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' Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

ADVOKATAS Suite 205

J.P. Miller, b.a., b.c.l 168 Notre Dame St. E.
■ Teh 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l

K AILių SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas

(Storage)'*

Tel. 767’6183.

Cleaners verslo savininkai, buvo iš-^°ncerto gintariečiai pasiliko 
vykę i Floridą. Šiuo tarpu išvyko p. užkandžiams ir ilgoką laiką 
Rutkauskienės mamytė - K. Jokubaus šnekučiavosi su ligos ar pri- 
Kie.nė su sunum Povilu. gimties nuskriaustaisiais aiš-

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

3907 A Rosemont Blvd.
TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355

S-tos "Cite" nr. 7S2D

ADRESAS: 1465 De Seve Street 

Montreal 205, Que, 

TEL. 766-5827.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJAI

’MOKA Už:
EINAMĄSIAS S-tas 5,0%

ŠERUS (numatyta) 6.0% 
TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5% 
TERM.IND. I metams 7.25% 
TERM.IND. 2 “ 7.75% 
T EPM.IND. 3 “ - 8.00%

Nemokomos gyvybės draudimas 
iki $2,000 žėrų sumos.

DUODA paskolas:
ASMENINES is 9.%
ČEKIU KREDITO iŠ 9.% 

NEKILK. TURTO is 9% 
įskaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k i 
termino lieka senomis palūkanomis’ 
( pradedant 6.6% )■

ir penktadieniais nuo 12 vai.pietų 
iki 1 vai. ir šeštadieniais nuo 10v- 
ryto iki 12 vai. '( 6- tas aukštas).

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec’o ir Ontario

PROVINCIJOSE

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

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. Vok arai s--p irm adien iai s. 
tree i ao i -n i oi s i r penktadieni oi s nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbamo vasara, nuo birželio 15 d 
iki rugsėjo :5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

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

i, Albertas N 0 R K E L I Ū N A S, b.a. c.s.c,, lb. 727-3120. 
j I NAMU:
1 Arvydas R U D Z E V I Č I U S , a.i.b. ‘271-5758

KOMERCINIO, p R I V AT A U S T U R T 0, AUTOMOBILIU, AT S AKO M Y B Ė S, GYVYBES DR A U Dl M A'.

FORD
USED CARS

1 year guarantee 
Kreipkitės į 

LEO GURECKAS
Sales Manager- 

Keating Ford lietuvis atstu 
769-8831.

Tel: namų 366-2548

8 psl. **• NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“* Nr. 9 (1188 ),1970 m. kovo men. 4 d.
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