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DVI KINIJOS IR

Spaudos, radijo ir TV 
žinių komentatoriai, kal
bėdami apie staigų posū
kį JAV politikoje Kinijos ‘ 
atžvilgiu, pabrėžia apie 
visai realią dviejų Kinijų 
pripažinimo galimybę. 
Jei tai būtų tiesa (daug 
duomenų tam teigti), tai 
reikštų, kad Amerikos 
principai, įsitikinimai ir 
pažadai sukami diamet
raliai priešinga kryptimi. 
Realybės iššūkis ir rei
kalavimai, prisitaikymas 
prie šiandien negalimos 
pakeisti padėties, atrodo, 
ir buvo tuo akstinu nepai
syti sąžinės balso (cha.;. 
kas politikoje kalba apie 
sąžinę...) ir, naujuoju 
pasikeitimu, bandyti iš
gauti visa tai, kas tik 
naudingiausia savą jai pu
sei.

Gaila tik, kad tie šau
nūs profesionalai komen
tatoriai, nebuvo pakan
kamai įžvalgūs pamatyti, 
kad esmėje toje dviejų 
Kinijų politikoje nėra 
nieko naujo. JAV valsty
bės departamentas jau 
eilę metų veda dviejų 
Lietuvų politiką. Viena jų

PER DAUG
- NEGERAI

VUkas jaune kartą krei
pėsi į laisvuosius lietuvius 
ir prašė jų siųsti laiškus 
ar telegramas bei raginti 
ir kitus, Bražinsku, Ku
dirkos ir Simokaičio gel
bėjimo bylose. Buvo pate! - 
kiami ir laiškų pavyzdžiai. 
Tūkstančiai lietuvių tai jau 
yra įvykdę.

Tačiau buvo ir tokių, 
kurie, savo asmens vardu, 
rašė ilgus ’’memorandu
mus”, juose įtraukdami 
nereikalingų dalykų. Pra
šoma nerašyti ilgų laiškų, 
bet pasitenkinti trumpais 
bei konkrečiais laiškais.

E

DVI LIETUVOS
skirta Sovietijai nuolai
džiaujant, o antra — eg- 
zilams, dalinai ir pasau
lio opinijai nuraminti.

Neatrodo, kad dėl to 
triukšmautų Sovietija, 
kitą vertus, bent iki šiol 
dėl to beveik patenkinta 
ir išeivija, bent neteko 
girdėti kokio skundo ar 
priekaišto Vašingtonui.

Sovietija savo ruožtu 
vis išbando Amerikos re
akciją (gal teisingiau: ne 
akciją) ir į visokias savo 
delegacijas lyg : niekur 
nieko įjungia ir sovieti- 
namos Lietuvos atstovus.

Neseniai New Yorke 
posėdžiavo net LTSR už
sienio reikalų ministrė, 
kuri ruošė spaudos kon
ferencijas aiškiai ir ofi- 
cialiat pabrėždama savo 
titulus, rangą ir parei
gas. Mūsiškių pasiteira
vimai JAV įstaigose 
baigdavosi nuraminimu, 
kad tai nereiškia jokio 
nepripažinimo politikos 
pakeitimo. Esą, tai gry
nai sovietų vidaus reika
las, ką jie į delegacijos 
sudėti įjungia, ką atsive
ža. Tokie atstovai tepri- 
pažįstami kaip Sovietijos 
reprezentantai, bet ne 
specialiai Lietuvos. Po 
to vėl visa aprimdavo, 
jokio nepasitenkinimo 
niekas nereikšdavo, ne
bent padėką Vašingtonui 
už tolimesnį... nepripa
žinimą. .. v

Taigi dviejų Lietuvų 
politika klestėjo ir tebe
klesti iki šios dienos. 
Vėjyvojo lapkričio įvykiai 
tik dar kartą visai nedvi
prasmiškai patikino ir 
patvirtino, kad JAV tu
rinčios dvigubą mąstą 
savo Lietuvos nepripaži
nimo politikoje. Keičiasi 
tik niuansai pagal reika-
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A. BUDRYS
PARYŽIUJE

Lietuvos klarnetistas 
Algirdas Budrys atlieka 
devynių mėnesių stažą 
Paryžiuje. A. Budrys 
dalyvavo su kitų tautybių 
muzikais keliuose kon
certuose ir gegužės 18 d. 

dalyvaus Prancūzijos ra
dijo ir televizijos kon
certų salėje įvyksiančia
me užsienių muzikų, be
sitobulinančių Paryžiuje, 
baigiamame koncerte.

Britų muzikas R. 
Heims pakvietė Budrį su 
kitais dviem muzikais 

liepos mėn. atvykti į An
gliją ir viename festiva
lių išpildyti Sehumaio ir 
Bramso kūrinius.

• Lietuvoje nepaprastai 
dideliu tiražu-net 100 000 
egz. išleista Birutės Rut
kauskienės ’’Mūsų val
giai”, 249 psl. E



DIENOS 
TEMOMIS
Jau seniai mes, lietuviai, esame įpratę 

galvoti ir net gražiais įspūdingais žodžiais 
garsiai skelbti, kad tik samanotosios lūšne
lės, tik artojėlių ir suvargusių valstiečių 
dėka lietuvių tauta amžių bėgyje išliko gyva. 
Ir tai, be abejo, - gryna tiesa.

Nuo pat anų lietuviškosios imperijos laikų 
neturėjome tikrai lietuviškos šviesuomenės . 
Turėjome, žinoma, savo lietuvišką aukštuo
menę, turėjome lietuviškus kilmingųjų luo
mus, bet iš tikro neturėjome savo lietuviš
kos miestetijos, nė pagaliau inteligentijos.

Iš istorijos šaltinių matome, kad Lietuvos 
miestai niekuomet beveik nebuvo grynai lie
tuviški — amatininkai, pirkliai, na, ir biu
rokratai, netgi pats pirmasis žinomas Vil
niaus miesto burmistras buvo kitataučiai - 
vokiečiai, žydai, lenkai, rusai, netgi latviai. 
Lietuvos aukštuomenė ir kilmingieji savo 
sūnus siųsdavo studijoms į užsienių univer
sitetus, betgrįžę jie tik išskirtinais atvejais 
savo išsimokslinimą panaudojo savos, lietu
viškos kultūros kūrybai. O Lietuvos gimna
zijos ir Vilniaus universitetas beveik visuo
met buvo ne lietuviškos mokyklos, bet len
kiškos kultūros ir mokslo židiniai.

Ilgainiui tad netekome to sluoksnio, kuris 
civilizuotose tautose paprastai būna tautinės 
kultūros ne tik kūrėju, bet ir nešėju, pertei
kėju ateinančioms kartoms, kitaip sakant, 
netekome šviesuomenės, kuri kultūriškai ir 
kalbiškai sulenkėjo, rytinėje Lietuvoje - 
sugudėjo ar surusėjo, o vakarinėje - suvo
kietėjo. Lietuvių kalbą, tautosaką, dainas , 
tautodailę, esminius lietuviško charakterio 
bruožus iš praeities išsaugojo anie vargdie

niai artojėliai, nutautusios Lietuvos aukštuo
menės dargi pravardžiuojami mužikais ir 
chlopais ....

Taip buvo, ir tai yra neginčytina istorinė 
tiesa. Tačiautaipnėra ir jau seniai nebėra.

Moderni lietuvių tauta su savitos kultūros 
veidu, su tautine savigarba ir valstybine są
mone pradėjo formuotis 19 amž, viduryje. 
Tai buvo priešaušrio ir Aušros laikai, tai 
buvo lietuviško politinio gyvenimo brendimo 
ir skirstymosi į politines partijas laikai, 
pagaliau tai buvo nepriklausomos valstybės 
idėjos įsišaknijimo tautos sąmonėje laikai . 
Bet viso to sąmonėjimo, to brendimo proce
so vadai vis dėlto jau buvo šviesuomenė. 
Tiesa, didelė tos šviesuomenės dalis buvo 
valstiečių, buvusių baudžiauninkų vaikai, bet 
jie jau buvo šviesuoliai, išsimokslinę inteli
gentai. Neveltui kadaise dr. Jonas Šliūpas 
paskelbė, kad laisvę Lietuvai atkovosime 
knyga ...

Šiandieną toks šūkis yra tuo labiau tikslus 
ir teisingas. Dabartiniame pasaulyje jokia 
tauta, jokia visuomenė negali išlaikyti savi
to kultūrinio, ir tautinio veido; negali išsau
goti savo tapatybės be savos šviesuomenės , 
kuri savo intelektualumu ir erudicija gali ly
giomis teisėmis rungtis su viso pasaulio in
telektualais, mokslininkais, kūrėjais.

Šimtmečiais išsaugoję lietuviškosios kul
tūros lobius, tai labai puikiai suprato ir tie 
bemoksliai paprasti Lįetuvos valstiečiai. 
Patys dažnai skursdami, skanesnį kąsnį nuo 
savo burnų nutraukdami, Lietuvos žemdir
biai būtinai stengėsi nors vieną vaiką išmoks
linti. Buvo tame, be abejo, troškimas, kad 
sūnus "baltą duoną” valgytų, bet kolektyvi
nėje liaudies sąmonėje, matyt, būta ir nuo
vokos, kad moderniaisiais laikais tautinę 
tapatybę išsaugoti ir tautinę kultūrą toliau 
vystyti tegalės tik sava šviesuomenė.

Tokia prielaida šimtu nuošimčiu pasitvir
tino ir dabartinėje Lietuvoje, kur tūkstančiai 
lietuvių inteligentų tyliai dirba lietuviškosios 
kultūros dirvonuose, puikiai žinodami, kad 
savo mokslu, kūryba ir aplamai intelektua
lumu lenkdami visokius didžiuosius ir nedi- 
džiuosius brolius, jie įgalins lietuvių tautą 
išsilaikyti slavų apsupime.

Išeivijos masės šitą intelektualams ten
kančią istorinę pareigą, deja, dar nevisuo- 
met yra pakankamai įsisąmoninusios. Tai 
ypač ryšku šiaurinėje Amerikoje, kurios 
medžiaginės kultūros įtakoje, žmogus dažnai 
seikėjamas ne pagal savo vidinę vertę ar 
kultūringumą, bet pagal sugebėjimą prisiga
minti dolerių. Ir skaitome kartais net laik
raščių vedamuosiuose keistus mūsų intelek
tualus įžeidžiančius žodžius, tarsi šviesuolis 
negali būti geru patriotu. Prasiskverbia to
kios panašios, atvirai kalbant, mažaraščių 
nuomonės ir į skaitytojų laiškus... O tai 
juk galvosena, kuri bent 200 metų nebeturi 
realaus pagrindo ...

O mokslininkų, kūrėjų, intelektualų išei
vijoje iš tiesų turime aisčiai. Dar niekad 
mūsų tautos istorijoje neturėjome tiek pro
fesorių, dėstančių Vakarų pasaulio aukšto
siose mokyklose. Turime pagaliau ir litua
nistų čia visą didelį gražų būrį. Ir galime 
būti maždaug tikri, kad šitų žmonių, o ne 
garsiai šūkaujančių pseudopatriotų pastango
mis išsilaikys ir klestės ateities lietuvybė - 
namie ir svetur, užsieniuose ir Lietuvoje ...

Su tokiomis mintimis pasitinkame Litua
nistikos instituto suvažiavimą, kuris gegu
žės pabaigoje, vyksta Chicagoje. Suvažiuos 
ten vyrai ir moterys, kuriems nėra reikalo 
dangstytis skardžiais šūkiais, nes už juos 
kalba jų kūryba ir konkretūs moksliniai dar
bai lituanistikoje. Nuoširdžiai linkime sėk
mės suvažiavusiems lituanistams ... RE M

LITUANISTIKOS INSTITUTAS

Gegužės 28-31 d. d. 
Chicagoje vyksta Litua
nistikos instituto suva
žiavimas su plačia ir 
įvairia moksline progra
ma. Instituto prezidentas 
šiuo metu yra dr. Vincas 
Maciūnas, o suvažiavimo 
šeimininku yra LI iždo 
taryba, kuriai pirminin
kauja dr. Tomas Remei- 
kis.

Atidaromajame posė
dyje dr. V- Maciūnas 
pristatys Lituanistikos 
instituto ir jo veiklos 
gaires. Dr. V. S. Vardys 
kalbės apie Pabaltijo stu
dijų padėtį ir perspekty
vas Vakaruose. Dr. J. 
Jakšto paskaita: "Lietu
vos istorikų darbai išei
vijoje".

Kalbotyros sekcijai va
dovauja Stasys Barzdu- 
kas. Dr. G. B. Fordas 
kalbės apie 1547 m. M. 
Mažvydo katekizmo ir 
1600 m. S. Vaišnoro 
’ ’ Ž emč iūga teolog iška’ ’ 

redagav imą. Kalb in inkų 
lituanistų darbų išeivijoje 
apžvalgą patieks L., Dam- 
briūnas. Dr. W. R. 
Schmalstieg kalbės apie 
lingvisto Jono Kazlausko 
darbus. Dr. Prano Skar
džiaus paskaita: "Kilminė 
lietuvių kalbos žodžių da
ryba".

Demografijos sekcijai 
pirmininkaus Bronius 
Kviklys. Dr. Z. Rekašius 
kalbės apie Lietuvos gy
ventojų kaitą pokaryje. 
Dr. Tomas Remeikis — 
apie kontroliuotos urba
nizacijos bandymus Lie
tuvoje.

Istorijos sekcijoje dr. 
J. Puzinas kalbės apie 
lietuvių kilmę ir jų gyve
namuosius plotus naujųjų 
tyrimų šviesoje. Kun. 
dr. V. Gaidžiūnas — 
"Lietuvos istorijos šalti
niai Vatikano archyve". 
Lietuviško koplytstulpio 
genezės klausimu kalbės 
kun. V. Bagdanavičius.

Architektūros sekcijai 
pirmininkaus Jonas Mu- 
lokas. Paskaitą skaitys 
Alg. Bublys apie lietu
viškas aspiracijas archi
tektūroje.

Apie lietuvių tautinius 
drabužius kalbės dail. 
Antanas Tamošaitis.

Literatūros sekcijai 
pirmininkaus dr. Kostas 
Ostrauskas. Jurgis Ble- 
kaitis kalbės apie Henri
ko Radausko kūrybą. Dr. 
Ilona Gražytė skaitys 
paskaitą "Herojus lietu
vių grožinėje prozoje". 
Dr. A. Šešplaukis — "Li
tuanistinės medžiagos 
Europos bibliotekose be
ieškant".

16-18 amž. istorijos 
sekcijai pirmininkaus 
Juozas Jakštas. Apie įro
dymų teisę Lietuvos Sta
tute kalbės J. Damaus
kas. Romas Misiūnas — 
"Švedijos politika Lietu
vos-Lenkijos padalinimų 
atžvilgiu". J. Račkaus
kas — "Edukacinės komi
sijos 1776 m. pradinių 

mokyklų reguliavimas".
19-20 amž. istorijos 

sekcijai pirmininkaus dr. 
Juozas Šmukštys. Dr. L. 
Sabaliūno paskaita — 
"Lietuvos socialdemo
kratija ir tautinis klausi
mas 1893-1904 m". Dr. 
J. P. Slavėnas nagrinės 
Weimaro respublikos 
santykius su Lietuva.

Suvažiavimo metu vyks 
simpoziumas tema "Išei
vijos kultūrinės politikos 
problemos ir kryptys". 
Moderatorius — Dr. K. 
Keblys. Simpoziume da
lyvaus: dr. K. Ambrozi- 
tis, dr. J. Girnius, dr. 
V. Kavolis ir J. Kavaliū
nas.

DVIGUBA 
POLITIKA 
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lą, interesus, ar net ir 
vėjo kryptį.

Kantrus yra Vašingto
nas tuo atžvilgiu, regis, 
yra kantrūs ir sovietai. 
Abi pusės mato kieno 

naudai dirba laikas. Bai
giasi Lietuvos diplomati
nės tarnybos personalas, 
baigiasi ir jo išlaikymui 
turėtos lėšos. Nauji pa
skyrimai nepripažįstami. 
Nėra nė mažiausių gali
mybių susilaukti bet ku
rios finansinės paramos 
kokių Amerikos fondų. 
Derybų šiame punkte nė
ra jokių, nesitikima ir 
kokių nors nuolaidų. 
Valstybės departamentas 
savo nedalomos ir viena
lytės Rusijos koncepcijos 
supratime lieka kietas ir 
nepajudinamas kaip uola.

Kyla sugretiniams su 
tautine Kinija Formozo- 
je. Dviejų Kinijų politiką 
vykdant, ateity irgi pri
truks personalo ir lėšų. 
Gal nereiks ir sekančių 
25 metų. Paskui jau liks 
vienos Kinijos politika. 

*Kas žino, kada, kaip ir 
kur prasidės vienos Lie
tuvos politika? Ryškėjan- 
tieji ženklai vis dažniau 
pastebimi.

AL. GIMANTAS
G 2 psl.«r 4 NEPRIKLAUSOMA LI ETUVA. 1971.V.19
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valstiečių
KONFERENCIJA

Gegužės mėn. 8-10 d. 
Paryžiuje įvyko Tarptau
tinės valstiečių sąjungos 
(Žaliojo Internacionalo) 
konferencija. Lietuvos 
valstiečius liaudininkus 
konferencijoje atstovavo 
Europoje gyveną valst.

AUŠROTOJ
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės mėn. 29-30 
dienomis Toronto Prisi
kėlimo parapijos patalpo
se įvyksta buvusių Kauno 
’’Aušros” mergaičių ir 
berniukų gimnazijų mo
kytojų ir mokinių suva
žiavimas. Organizacinis 
suvažiavimo komitetas 
pagrindinius ruošos dar
bus baigia. Šiuo metu 
ruošiama smulki suva
žiavimo programa.

. Džiugu, kad daugelis 
Amerikos ir Kanados 
"auš rokų” suvažiavimo 
minčiai ne tik kad prita
ria, bet ir prisideda 
konkrečiais darbais. Su
važiavimo komitetui tal
kina eilė įgaliotinių vi
suose didesniuose Ame
rikos centruose. Gauna
me nemažai atsiliepimų 
ir iš kitų kontinentų. Eilė 
buvusių mokytojų yra su
tikę suvažiavime daly
vauti. Be malonaus pasi
matymo su buvusiais kla
sės draugais yra numaty
ta plati kultūrinė progra
ma.

Mes kreipiamės į visus 
buvusius "aušrokus”, iš
sisklaidžiusius po Kana
dą, nedelsiant registruo
tis, tuo palengvinsite or
ganizaciniam komitetui 
darbą. Ypatingai kreipia
mės į Montrealio "aušro
kus”, iš kurių dar labai 
nedaug žinių teturime. Iš 
JAV registracijos diena 
dienon gausėja, belieka 
tik mums kanadiškiams 
sukrusti.

Kreipkimės nedelsiant 
į: organizacinio komiteto 
sekretorių, A. P. Staciė- 
ną, 52 Apple Orchard 
Path, Thornhill, Ontario, 
Canada. Tel. 889-7910, 
arba į iždininką: A. Rūką, 
46 Viamede Cres., Wil
lowdale, Ontario, Cana
da.

Mes laukiame jūsų vi
sų.

Suvažiavimo komitetas 

liaudininkai. Lietuvos 
valstiečių liaudininkų są
junga yra Tarpt, valst. 
sąjungos nariunuo 1924 m.

BATUNO
SUKAKTIS

Batunas, organizacija, 
siekianti Baltijos valsty
bių klausimą kelti Jungt. 
Tautose, gegužės 8 d. mi
nėjo penkerlų metų sukak
tį.

Posėdis įvyko New Yor
ke, pirmininkavo prel. J. 
Balkūnas. Posėdį atidarė 
ligšiolinis vykd. pirminin
kas Kęst. Miklas, invoka- 
ciją sukalbėjo kun. N. 
Trepša. Platų pranešimą 
apie Batuno veiklą pateikė 
organizacijos prezidentas 
estas dr. Heino Ainso.

Posėdyje priimta metų 
sąmata 18 000 dol;

Į Batuno tarybą iš lietu
vių išrinkti: K. Miklas, E, 
Kulber ir Vyt. Jurgėla (an
trininkais: prel. J. Balkū
nas, D. Bulgarytė ir J. 
Budrevičius). Taryba pa
siskirstė pareigomis :pre- 
zldentas K. Miklas (jis 
ligšiol buvo vykd. pirmi
ninku), vykd. pirmininkas 
Ints Rupners (latvis), vi
cepirmininkai: A. Juriado 
ir kun. N. Trepša, iždi
ninkas R. Virkmaa (estas), 
sekretorius dr. U. Blukis 
(latvis), direktoriai V. 
Vinkman (estas), E. Kul
ber ir Vyt. Jurgėla.

ŽUVO
86 BĖGLIAI

Vak. Vokietijoje pa
skelbta: per 10 pastarųjų 
metų žuvo 86 gyventojai, 
siekę pasitraukti iš Rytų 
Vokietijos į Vakarų Vokie
tiją. Vokiečių pasienio po
licijos duomenimis, Rytų 
Vokietijos įstaigos išilgai 
sienos su Vakarų Vokieti
ja yra įrengusios 2 milijo
nus minų, 424 stebėjimo 
bokštus, ospigliuotų vielų 
ilgis siekia net 52 500 my
lių.

IR
AUSTRALIJOJE

Šių metų vasario mėn. 
sovietų prekiniam laivui 
"Novoskovsk" atplaukus į 
Australijos Sydney uostą, 
du rusai pareigūnai iš lai
vo pasišalino ir paprašė 
politinio prieglobsčio. 
Vienas iš pabėgėlių, Nazid 
Solivjev, vėliau pakeitė

Kanados maiumu, spaudą aptarnaujanti agentūra Canadian Scene bal andiio mėn. atšventė 
20 m. sukaktį. Viršutinėje nuotraukoje Ontario etninės spaudos draugijos pirm. VI. Mauko kal
basi su CS pirm. B. B. Osler. Apatinėje nuotraukoje iŠ kairės: CS pirm. B. 5. Osler, Ontario 
etninės spaudos d-jos garbės pirm. dr. J. Kirschbaum, Ontario pilietybes ministras J. Yaremko, 
CS vicepirm. D. Jennings. Bruce Colvin nuotr.

nuomonę ir balandžio 16 d. 
grįžo į Sovietų Sąjungą, 
kur jis buvo palikęs žmo
ną su vaikais ir motiną.

PRANCIŠKONŲ TEISĖS
Lietuviai pranciškonai 

iki šiol Amerikoje turėjo 
savo vadinamąją mažąją 
provinciją. Dabar Roma 
patvirtino vadinamosios- 
"vidurio "lietuvių pranciš
konų provincijos įsteigi
mą. Nuo balandžio 1 d. ji 
vadinasi Lietuvos šv. Ka
zimiero provincija su cen
tru Kennebunkpor te, Mai
ne, JAV. Naujosios pro
vincijos tėv. Jurgis Gai- 
liušis dabar turės tas pa
čias teises, kaip ir kiti 
pranciškonų provinciolaP.

KELEIVIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽlNIU IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.. ' i

Metinė prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1971 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 •.

•4
LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
iRADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 11 VAL. VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669-8834 .. , . . —......              » i i--.
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IR GERAI, IR BLOGAI
nuomones, laiškai, atgarsiai

SIŪLO
TALKA

Iki šiol svarbiam rei
kalui esant, pavienių lie
tuvių buvo siunčiami 
laisvų valstybių vadams 
protestai arba memoran
dumą i dėl daromų 
skriaudų Lietuvai. Tik 
maža dalis lietuvių entu
ziastų tą. pareigą atlikda
vo, o dauguma dėl įvairių 
priežasčių pasilikdavo 
•nebyliais.

Šis reikalas labai 
svarbus ir skubiai vykdy
tinas. Kai mes neturim 
gero kumščio, tai tokie 
protestai ir memorandu
mai degina akis mūsų 
priešui — Lietuvos vals
tybės okupantui, o pasau
liui primena apie padary
tą gėdą, paaukojant mūsų 
mažą valstybę dėl didžių
jų interesų, ir kad mes 
su rusų bolševikų sant

JUOZAS GRAŽYS
K A I L I U. SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laike saugojimas

(Storage)
6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Universal Cleaned & bailor J
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE
(at Wellington St.)

Tel. 769-2941 

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
89 Orchard Street, La Salle,P.Q .Tel.366-6237 

įvairi industrine, komercine ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, Įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

varka neaps įpratom ir 
nenurimsim tol kol nebus 
atstatyta mūsų valstybė. 
Mes pabėgom nuo rusų 
okupantų, kad turėtumėm 
galimybę prieš juos ko
voti ir išlaisvinti Lietu
vą.

Siūlau suorganizuoti 
Vilkui talką. Kanados 
L ietu j ių Bendruo m e n ės 
valdyba turi paskirti 2 
atitinkamus vyrus spe
cialiai tam darbui, tai 
yra, sekti pasaulinius į- 
vykius ir rusų veikimą 
Lietuvoje, ir, kai reikia, 
tuojau reaguoti, tai yra, 
paruošti protestą ar me
morandumą angliškai 
kiekvienai LB apylinkei, 
nurodant kairi protestą 
siųsti. Apylinkių valdy
bos turi išrinkti ar kop- 
tuoti po 2 ar 3 vyrus spe
cialiai tam reikalui vyk
dyti. Jų veiksmai turi 
būti nepriklausomi nuo 

Valau ir taisau ’yriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel“ 
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

apyl. valdybos. Ta sek
cija, gavusi Krašto val
dybos protesto ar memo
randumo tekstą, tuojau 
atspausdintų tiek egzem
pliorių, kiek apylinkėje 
yra narių. Tuos lapus 
sekcija išnešioja pasira
šyti apylinkės nariams, 
sudeda į atskirus vokus,
užadresuoja ir išsiunčia, me narių skaičiumi ir
Tas turi būti daroma la
bai skubiai, kad sudarytų 
didesnį efektą, Už rašo
mąją medžiagą ir pašto 
išlaidas turėtų apmokėti 
apyl. valdyba.

Kas pusmetį apylinkės 
v-bos sekcijos turi siųsti 
pranešimą Krašto valdy
bai, nurodant kiek ir kam 
protestų išsiųsta, o 
Krašto valdyba galėtų pa
informuoti Vliką. Tokiu 
būdu tos sekcijos būtų 
tikros Vliko talkininkės.

V. Markūnas

KERTA
ŠAKĄ

Organizacijos reikš
mės šiais laikais netenka 
aiškinti, nes ir be aiški
nimų kiekvienas suaugęs, 
o. taip pat ir jaunuolis ži
no ir supranta, ką reiš
kia organizacija. Bet ne 
visos organizacijos turi 
vienodus tikslus bei sie
kius: vienos iš jų yra re
liginio - konfesinio pobū
džio, kitos fizinio lavini
mosi — sporto, dar kitos 
komercijos ir pan.

Kiekvienos organizaci
jos vadovybės tikslas yra 
tas, kad pritraukus į sa
vo‘organizaciją galimai 
didesnį skaičių narių ir 
žiūrėti, kad organizacija 
vispusiškai progresuotų, 
t.y., didėtų narių skai
čiumi ir plėstų savo 
veiklą.

Dauguma mūsų lietu
viškų organizacijų pose- 
lėja grynai tautines, po
litines bei kultūrines as
piracijas.

Šiame kontinente turi- 

finansiškai dar vieną la
bai stiprią organizaciją, 
t. y., Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje — SLA.

Pirmųjų šios organiza
cijos kūrėjų tikslas buvo 
pirmoje eilėje padėti fi
nansiškai vargau pateku
siam šios organizacijos 
nariui, nes anais laikais 
neveikė nei darbo apsau
ga, nei kokia nors valdiš
ka apdrauda. Laikui bė
gant, narių skaičiumi 
SLA labai išaugo ir su
stiprėjo finansiškai.

SLA savo laiku parėmė 
B alfą, Altą ir daugumą 
kitų liet, organizacijų. 
Bet, gyvenimo sąlygoms 
besikeičiant, SLA narių 
skaičiumi pradėjo labai 
staigiai mažėti. Viena iš 
pagrindinių priežasčių 
buvo didėjantis senųjų 
ateivių mirtingumas.

A tvykus į šį kontinentą 
didesniam skaičiui naujų
jų ateivių, SLA narių 
skaičius ir vėl buvo žy
miai pakilęs, nes įsistei
gė net keletas naujų kuo
pų JAV ir Kanadoje.

Bet atrodo, kad ir SLA 
organizacijoje, t.y., jos 
vadovybėje, atsirado 
žmonių, kurie savo ne
apgalvotu elgesiu labai 
pakenkė šios organizaci
jos tolimesnei veiklai bei 
stiprėjimui. Nors SLA 
prezidentas ir kiti pildo
mos tarybos nariai įvai
riais atvejais ragina ir 
kviečia lietuvius rašytis 
nariais į SLA ir yra net 
apmokami, vadinamieji 
kuopų organizatoriai, bet 4 
rezultatai menki ir SLA 
narių skaičiumi mažėja.
Ne tik kad mažai prisira-
šo naujų narių, bet vie
nas po kito ir ilgamečiai 
SLA nariai dėl įvairių 
priežasčių pasitraukia iš 
organizacijos.

SLA veikloje yra svar
būs dvimetiniai SLA sei
mai. Prieš kiekvieno SLA 
seimo sesiją, kuopų na
riai turi progą pasiųsti ’ 
centrui savo pageidavi
mus ir sugestijas.

5O-tojo SLA seimo 
proga, 308 kp. pasiūlė, 
kad į SLA pildomąją ta
rybą būtų įsileista pro
porcingai ir naujųjų atei
vių, bet Įstatų komisija 
(visi seni ateiviai) tą pa
siūlymą atmetė ir šis 
klausimas seimo posė
džiuose nebus svarstytas.

308 kp. be to pasiūlė, 
kad SLA įvairių komisijų 
veikla būtų kontroliuoja
ma ir kad būtų vengiama
bereikalingų 
(SLA seime 
buvo išleista per 1O tūks
tančių dolerių). Ir šis pa
siūlymas buvo įst. k-jos

išlaidų.
Chicagoje

Windsor DRY CLEANER & DYERS CO. LTD.
1205 Church Ave. Verdun, P.Q. Tel. 768-6679.

Valome visokius drabužius, langų užuolaidas, lovų užtiesalus, 
anklodes, karpetus, sopkas ir visa kita namų apyvoka,.Vindsor 
yra moderni valykla, turinti 25 metų patirti šiame darbe.Turinti 
Įrengta, moderniškiausia drabužių apsauga (storage ) ir greitą 

aptarnavimo.
Savininkai: A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus

LASALLE AUTOMOBILE INC.
BRONX PARK GARAGE

7635, bout LASALLE

• DEMON
• DART
• CORONET
• CHARGER
O DODGE
• CHRYSLER
• CAMION DODGE

366-7818
* * *

Tel. 365- 3364
• išorės taisymas
• dažymas
• ratu derinimas

4

• kiti remontai
De La Verendrye Blvd 

LASALLE. QUĖBEC

LAURENT DAIGNEAULT
President

Neries tiltas Kaune potvinio metu 1940 metais
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atmestas. SLA organas 
"Tėvynė” duoda labai di
delius nuostolius, tad 308 
kp. pasiūlė, kad ’’Tėvy
nės” leidimas būtų pa
keistas į metinių biulete
nių formą, bet ir šis pa
siūlymas buvo atmestas.

135 kp. pasiūlė sušauk
ti senų ir naujai atvyku
sių lietuvių suvažiavimą, 
kur būtų plačiau išsiaiš
kinta SLA veikla, supa
žindinta su SLA veikla 
jaunoji karta ir pan. Bet 
ir šis pasiūlymas buvo 
atmestas įst. k-jos ir 
nebuvo seime diskutuo
tas.

Kai žmogus privalo tik 
duoklę atiduoti organiza
cijai, bet neturi jokios 
teisės bei balso tos orga
nizacijos administravime 
ir kontrolėje, tai koks 
jam tuomet tikslas tai 
organizacijai priklausy
ti? Tad ir peršasi visai 
teisinga išvada, kad SLA 
vadovybė kerta šaką, ant 
kurios sėdi.

SLA narys A „ L, 
KAIP KAS ■ 
GALVOJA

Labai malonu yra ma
tyti, kai jūsų leidžiamam 
laikrašty kiekvienas 
žmogus gali pareikšti 
savo mintis, pasakyti, ką 
jis galvoja. Tai laisva 
spauda be jokios diskri
minacijos, be jokių par
tijų. Kiekvienas lietuvis 
gali rašyti, kaip jis gal
voja. B. Bražiūnas

ČITOS
SIŪLO
JUNGTIS

"Akiračiai” Nr. 2 (26) 
nuolatinį skyrių "Draus
mės sargyboje" paskyrė 
visokiems išpuoliams 
mūsų spaudoje. Be kita 
ko, ten ir taip rašoma:

"Negalavimo viršūnė 
buvo bene pasiekta š. m. 
vasario 19 "Dirvos” ve
damajame, kuriame koks 
tai rašeiva, pasirašęs 
ar, puolė Lietuvių Fondą 
dėl suteiktos paramos 
prof. R. Šilbajorio kny
gai "Perfection in Exile" 
išleisti. Pagrindiniai 
priekaištai — autorius iš
leido visą eilę rašytojų 

- (pavardės nenurodomos), 
tuo padarydamas veikalą 
nereprezentuojančiu iš
eivijos literatūros, o pa
sirinkti pristatymui lite
ratai esą "metmenin in

kai", atseit, veikalas 
esąs "srovinis" ir neiš
laikąs "balanso". Veda
masis skamba kaip vieno 
iš nepaminėtų rašytojų 
"graudenimas".

"Į tokius "graudeni
mus" atsiliepė "Draugo" 
kultūrinio priedo redak
torius K. Bradūnas su 
vedamuoju "Ar ir kultū
riniame gyvenime pavir
sime krabais?" ("Drau
gas", 1971. n. 27). Bradū
nas teisina autorių dėl 
pristatytų rašytojų pasi
rinkimo (juk visų vienoje 
knygoje neapžvelgsi) ir 
negali įžiūrėti srovinių 
tendencijų atrankoje. Ga
lų gale, juk prof. Šilba
jorio veikalas nepreten
duojąs į išeivijos litera
tūros istoriją...

"Kokios darytinos iš
vados ?

"Paskutiniu metu "Dir
va" įsirikiavo ekstremis
tinės išeivijos spaudos 
eilėsna, kuriose randasi 
"Laisvoji Lietuva" ir 
"Naujienos". Esmėje visi 
šie laikraščiai yra šizo
freniško patriotizmo ats
tovai ir būtų natūralu 
jiems susijungti. Ypatin
gų skirtumų tarp jų nesi
mato. Susijungę gal pa
jėgtų parašyti ir pado
resnį vedamąjį, be as
meninio koliojimosi, kad 
ir ekstremizmo vardan".

ŽURNALISTŲ 
PRIEAUGLIS

"Draugo" vedamajame 
Pr. Gr. ir šitaip sam
protauja apie mūsų žur
nalistų prieauglį:

"Profesinei žurnalisti
kai pasiruošusių bendra
darbių lietuviška spauda 
turi labai mažai. Vieni 
patyrę straipsnių ar ap
žvalgų rašytojai jau išsi
skyrę iš gyvųjų tarpo, ki
ti palinkę po amžiaus 
našta, treti pavargę ar 
pasitraukę iš spaudos 
puslapių. Tuo tarpu iš 
jaunesniųjų išeivijos lie
tuvių žurnalistų mažai 
tepriaugo. Būtų nusikal
timas sakyti, kad tikrų 
žurnalistų nėra, nes visa 
eilė jaunosios kartos ats
tovų labai pozityviai 
reiškiasi spaudoje stip
riais straipsniais žurna
luose ar savų organizaci
jų skyriuose. Yra net la
bai puikių redaktorių, ku
rie galėtų užimti bet ku
riame laikraštyje redak
toriaus kėdę, jeigu tik

APIE MONTĘ
Lietuvoj rengiamas fil

mas "Herkus Monte", kaip 
pareiškė režisierius A, 
Grikevičius, pagrindinė 
tema - "prūsų tautos ir 
Montės asmenybės trage
dija". Scenarijaus auto
rius rašytojas Saulius Šal
tenis naudojosi kryžiuočių 
metraštininko Petro Dus- 
fo ur go kronikomis. Montės 
vaidmeny bus Vilniaus 
dramos teatro aktorius 
Antanas Šurna, jo žmonos 
Kotrynos - estų artistė 
Lio. Daug filmo scenų nu
matyta filmuoti Lenkijoje, 
netoli buv. Marienburgo 
miesto. Premjera numa
tyta 1972 m. pavasarį.

lietuviški laikraščiai ga
lėtų pakelti atlyginimus 
iki šio krašto profesinio 
lygio atlyginimų.

"Tačiau kartu reikia 
apgailestauti, kad nemaža 
dalis jaunimo rašymu vi
sai nesidomi, nors galėtų 
ir turėtų domėtis, kaip ta 
pati dalis domisi organi
zacine ar, bendrai, vi
suomenine veikla. Peda
goginis institutas laik
raščių bendradarbių ne
paruošė ne dėl pastangų 
stokos, bet dėl sunkių 
veiklos sąlygų, kuriose 
neįmanoma išmokti rašy
ti, nebent tik ypatingų ga
bumų jaunuolį. Dėlto ir 
šiuo atveju reikia pripa
žinti jo laimėjimais, kad 
iš šio instituto yra išėję, 
nors nedidelis skaičius, 
puikių žurnalistų, kurie 
ne tik sugeba, bet ir no
riai bendradarbiauja sa
voje spaudoje, redaguoja 
skyrius, prie kurių reikia 
pridėti daug ir sunkaus 
triūso. Nekalbama čia 
apie tuos, kurie, impulso 
pagauti, parašo vieną 
antrą žinią ar straipsne
lį, bet nesugeba išsi
reikšti taip, kad ir kiti 
juos suprastų. Bet tokie 
dažniausiai nesugeba sa
vo minčių reikšti net ir 
angliškai, nors tą kalba 
yra išėję mokyklas.

Čia kaip tik vėl galėtų 
prisidėti organizacijos, 
leidžiančios žurnalus ar 
b iulet en ius, padėdamos 
jaunimui išmokti raštu 
reikšti savo mintis. 
Laikraščių skyrių redak
toriai galėtų mėginti dau
giau įtraukti jaunesnių 
bendradarbių, nes jauni
mas yra imlesnis ir 
greičiau mokosi net iš 
savo pačių klaidų".

IŠTRAUKOS IŠ SLA 50-JO 
SEIMO PROTOKOLO

Pildomosios Tarybos kadencija tik dviems termi
nams. Įneša 308 kp.

Atmesti. 1st. Kom.
Statyti daugiau kand’datų j kiekvieną urėdą. Įne

ša 308 kp.
Atmesti. Įst. Kom.
Į Pildomąją Tarvbą įsileidi proporcingai tremti

nių. Įneša 308 kp.
Atmesti. Įst. Kom.
Nenaudoti SLA lėšų priešrinkiminei agitacijai. 

Įneša 308 kp.
Niekas ir nenaudoja. Atmesti. Įst. Kom.
Vengti šališkumo skaitant balsus. Įneša 308 kp.
Niekas negali įrodyti, kad jis yra vartojamas. 

Atmesti. Įst. Kom.

Apskričių Teises
Duoti Apskričių Taryboms sprendžiamą balsą 

Seimuose ir pripažinti Apskričių Taryboms oficialų 
administracinį statusą. Įneša 308 kp.

Atmesti. Įst. Kom.

Komisijų Kontroliavimas
Kontro iuoti komisijų veiklą ir vengti bereikalingų 

išlaidų. Įneša 308 kp.
Komisijos nedaro jokių išlaidų be Pildomosios 

Tarybos žinios. Atmesti. Įst. Kom.

Nuosavybių Lkvidavimas
Likviduoti nuostolius nešantį SLA nekilnojamą 

turtą. Įneša 308 kp.
Nedaug tokio turto liko ir jis bus likviduotas 

gaspadorišku budu. Įst. Kom.

(is 173 psl.)

1. Išbraukti iš Konstitucijos (1957 laidos) Sky
riaus VI, paragrafo (1) aštuntą eilutę, būtent:

“Committee on Intel’ectual Advancement”—švie
timo Komisija.

2. Reikalus, kuriais iki šiol švietimo Komisija 
turėjo rūpintis, pavesti Pildomajai Tarybai.

Lai Seimas sprendžia. Įst. Kom.
“Tėvynės” redaktoriaus nominavimą pavesti Sei

mo Komisijų Komisijai, kuri pastovias komisijas no
minuoja. Įneša 64 kp.

Jei Seimas panaikintų Švietimo Komisiją, tai 64 
kp. siūlymas priimtinas. Jei komisija pasilieka, ji 
nominuoja redaktorių. Įst. Kom.

Bendras Seimas
Šaukti 1959 metais naujai pribuvusių lietuvių ir 

čia Amerikoje gimusų suvažiavimą (seimą), kuriame 
abiejų pusių veikėjai artimiau susipažintų ii’ gal at
rastų budus kaip prieiti prie vienų ir kitų jaunesnio 
amžiaus lietuvių, supažindinti plačia prasme juos su 
musų organizacijos tikslais, siekiais ir kitais uždavi
niais, kad atlaikyti šiame krašte tirpstantį lietuvių 
atsparumą ir tt. Įneėa 135 kp. narys Z. Jankauskas.

Tai nėra vieno SLA reikalas. Atmesti.
Įst. Kom.

Reklama
Atrasti būdą garsinti musų organizaciją vieną 

kartą į mėnesį per vietinę (Philadelphijos) Bend
ruomenės radio stotį, raginant naujakurius vyrus, 
moteris, ir jaunuomenę susidomėti musų broliška or
ganizacija ir įsijungti į ją.

Atmesti. Įst. Kom.
(iš 180 psl.) 
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Lietuvos sienos (?)
ETNOGRAFINIU RIBŲ BEIEŠKANT 

J. jakStas

Jų retos sodybos buvo 
pasklidusios labai miš
kingame krašte, vadinta
me dykra (Wildnis, soli- 
tudo). Jos tankesnis ap
gyvendinimas prasidėjo 
nuo 15 a., kada po Melno 
taikos į jos Lietuvai te
kusią dalį ėmė traukti 
kolonistai nuo Nemuno 
pakraščių.

Tuo būdu tauta išsiplė
tė iki Lietuvos valstybi
nės sienos ir pasidarė 
etnografinė siena nuo 
Gardino iki Vištyčio, ar, v 
geriau, iki Šešupės išta
kų.

MAŽOJI
LIETUVA

Už senos Lietuvos 
valstybinės ir kartu etno
grafinės sienos paliko 
Mažoji Lietuva. Ji išrie
dėjo iš dviejų aisčių gen
čių, skalvių ir nadruvių, 
kurios su kitomis aisčių 
gentimis įėjo į kryžiuočių 
valstybę. Jos visos 1O 
pirmą kartą suminėtos 
ordino kronikininko Dus- 
burgo 1336 m. ir vadintos 
bendru prūsų vardu.

Pats M. Lietuvos var
das (Kleinlitauen) pirmą 
kartą užtinkamas Prūsų 
domininkono svaičiotojo 
Simono Grunau kronikoje 
apie 1526 m. Iš Grunau to 
žodžio paminėjimo būdo 
išeitų, kad vardas jau se
niau buvęs vartotas ir jis 
jo neišrado. Jis rašo, 
kad kraštas ’’šiandien 
Mažąja Lietuva vadina
mas”.

Dail. Cornelius Krieghoff f 1812-1872) : "Medžiotojo grįžimas". 
Paveikslas priklauso Kvebeko provincrjps muziejui.

Lietuvos etnografijos 
reikalui liestina tik jos 
vakarinė ir pietinė siena, 
ypač pirmoji. Rytinė M. 
Lietuvos siena visai ryš-• 
k i buvo XVI-XVIII a., 
kaip ji paliudyta to laiko 
autorių. Pvz., Chr. 
Hartknoehas, parašęs 
veikalą ”Alt-und Neues 
Preussen oder Preussi- 
sche Historien”, 1684 m. 
kalba apie lietuvius: ’’Ry
tinėse vietose, kur Prūsų 
kraštas šlieja prie Lietu
vos d. kunigaikštijos, 
šiandien kalbama lietu
viškai; tad galima spėti, 
jog ten ir anksčiau lietu
vių kalba visai ar iš da
lies kalbėta”.

Iš to Hartknoehas išve
da, jog iš Dusburgo mini
mų prūsiškų genčių tik 6 
prūsiškai kalbėta. Į šiųjų 
tarpą jis neįtraukė skal
vių ir nadruvių. Jis linko 
laikyti juos lietuvių kal
bos aisčiais.

Visai pagal Hartknochą 
samprotavo ir jo bičiulis 
klaipėdietis M. Preto
rius, gerai mokėjęs lie
tuvių kalbą. Jis vadino 
tiesiog lietuvių gyvena
mas sritis Sūduva, Skal-. 
va ir Nadruva, t.y., 
Dusbergo vartotais var
dais. Jis išvedžiojo, kad 
čia lietuvių kalba mažai 
kuo skiriasi nuo Žemai
čių ir Lietuvos. Skirtu
mas tik tas, kad ’’kai ku
rios raidės sukeičia
mos”.

Tame pat šiaurės Prū
sijos kampelyje perdėm 

lietuvius gyvenančius mi
nėjo ir 16 a. autorius K, 
Hennenbergeris, kai jis 
apie Įsrutės valsčiaus 
gyventojus pastebėjo: 
’’Siame valsčiuje beveik 
vien lietuviai”. Minėtas 
S. Grunau, rašęs 70 m. 
anksčiau, kalbėjo apie 
lietuvius, gyvenančius 
Tilžės ir Ragainės apy
linkėse.

Tuo būdu, 16-17 a. au
toriams rytų Prūsijos 
šiauriniame kampelyje 
vyravo lietuviai gyvento
jai. Jiems jie seni, pir
mykščiai krašto gyvento
jai, vSis lietuvių gyventas 
kraštas ordino kovų su 
lietuviais metu ir dar vė
liau vis vadintas dykra 
(Wildnis, solitudo, de
sertą), t. y., miškingas 
kraštas su nežymiomis 
gyventojų sodybomis. Tų 
girių . apgyvendinimas 
pradėtas nuo 15 a. pabai
gos, kada po Torno taikos 
1466 m. ordinui teliko 
vien Rytprūsiai su sosti
ne Karaliaučiumi.

Tada paskutiniams ma
gistrams ir pirmiems 
hercogams parūpo apgy
vendinti tas apytuščias 
girias. Vokiečių imigran
tų, kuriuos valdovai būtų 
mielai sodinę, tada jau 
nebebuvo. Teko kardinti 
vietinius ir vykdyti vi
daus kolonizaciją.

Tuo pačiu metu girios 
kolonizuotos pasienyje ir 
iš Lietuvos pusės. Sienos 
tarp Lietuvos ir Prūsijos 
tada nebuvo taip aiškiai 
išvestos ir todėl kolonis
tai iš Lietuvos atsidurda
vo Prūsijoje ir atvirkš
čiai. Pasienio gyventojai 
maišėsi. Bet nebuvo ma
sinio lietuvių persikėlimo 
į Prūsiją, kaip po pirmo 
pas. karo Karaliaučiaus 
mokslininkai ėmė skelbti. 
Lietuviai imigrantai pa
pildė senuosius vietinius 
— nadruvių, skalvių ir 
kitų aplinkinių vad. prūsų 
palikuonis.

Iš išplėstos vidaus ko
lonizacijos ir išaugo M. 
Lietuva. Jai sutvirtėti 
padėjo reformacija, kada 
naujai statomose bažny
čiose imta vartoti pamal
dose lietuvių kalba, reng
ti lietuviai kunigai naujai 
įkurtame Karaliaučiaus 
universitete, gamintos 
lietuviškos liturginės
knygos ir net kurtos mo
kyklos prie bažnyčių. Tad

Dail. Antanas TamoŠaitis: Polėkis. (Tapyba)

nuo 16 a. ir turime su
tvirtėjusią M. Lietuvą.

VAKARINĖ
SIENA

Kadangi M. Lietuva iš
augo iš buvusių skalvių ir 
nadruvių sričių, tai šio
sios paskutinės genties 
(nadruviai gyveno į vaka
rus nuo skalvių) vakarinė 
siena laikytina ir M. Lie
tuvos siena. Iš trijų do
kumentų 14 a. vidurio, 
kur Sembos vyskupas ir 
ordino magistras dalijosi 
Nadruvos žemėmis, su
sekama apytikriai jos ry
tinė siena.

Ji ėjo nuo Kuršo įlan
kos iki Priegliaus Nenės 
upe. Į pietus nuo Prieg
liaus ji vedama pagal ilgą 
Ašvinės (vok. Swine) upę 
iki maždaug Nordenburgo 
ežero ir tuo ežeru toliau 
Gojos upe iki Rėžavo 
ežero. Nuo jo siena su
kama į rytus.

Ši Nadruvos vakarinė 
siena ne visai sutampa su 
dviejų 19 a. mokslininkų, 
M. Toeppeno, geografo ir 
istoriko, ir kalbininko A. 
Bezzenbergerio išvestąja 
mažlietuvių vakarine sie
na. Jie abu ją veda palei 
Deimeną, Prieglių ir Al
ną. Nors iš tikrųjų skir
tumas tarp abiejų sienų 
ne toks jau didelis. Anų 
laikų sėslumo sąlygomis 
jis beveik išnyksta.

Neklydo, tur būt, mi
nėtas Hennenbergeris, 

kai jis 1595 m. išleista
me veikale rašė, kad Na- 
druvą nuo Sembos skyrė 
Deimena, o pietuose ji 
ribojasi su Barta, t.y., 
siekia Alnos upės. O jos 
įtakas A švine buvo Na
druvos pietvakarinė sie
na.

Tad M. Lietuvos vaka- | 
rinė siena, kai ji galuti
nai susidarė, ėjo maž
daug Deimenos, Prieg
liaus ir Alnos upėmis. 
Deimenos sieną dar gra
žiai patvirtino 18 a. vidu
ryje apie M. Lietuvą ra
šęs Lukanus, kai jis kal
bėjo, kad anapus Deima- 
nos upės, t.y., žvelgiant 
nuo Karaliaučiaus skam
ba dainos (jis žodį dainos 
rašo lietuviškai vokiška
me tekste), tuo tarpu 
šiapus jų negirdėti. Tuo 
pasakoma, kad į rytus 
nuo Deimanos, t. y., 
Sambijos krašte jau ne
būta lietuvių.

Išvada: M. Lietuvos ar, 
kaip dabar tarybinėje is- 
torijografijoje sakoma, 
vakarinės Lietuvos etno- j 
grafinė siena vestina pa- į 
gal minėtas tris upes. Ji 
yra pirmykštė istorinė 
sieną, kuriai pagrindą 
padėjo senos lietuviškos 
gentys.

SIEKTINOS '5
SIENOS

Istorijos mokslas neat
skiriamas nuo dabarties. 
Dabarties visuomeninio
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33 dienos anapus
KAI IŠSIVEDA 
SAUGUMAS...

Po ilgų pastangų 
sužinojau, kad čia aš kal
tas, kad jos vyrą Stasį 
Zaikauską nuo pat ryto 
išsivedė Vilniaus KGB 
darbuotojai ir iki šiol ji 
neturinti jokios žinios 
apie jį. Vargšė jos duk
relė Vilnelė bandė kiek 
galėdama savo mamytę 
raminti, tačiau jai tas 
sunkiai sekėsi* Pati juk 
mamytė 12 metų laukė 
savo brangaus vyro, kada 
jis grįš iš Vorkutos lage
rių, ir ji puikiai suprato, 
ką reiškia, jeigu saugu
mo darbuotojai išsive
da^ 

gyvenimo vyksmas paža
dina įvairius klausimus 
praeičiai, t. y., istorijos 
mokslui. Mūsuose etno
grafinių sienų klausimas 
ir kilo ne be dabarties 
aspiracijų, ne be dabar
ties, atseit, po antro pas. 
karo susidariusios padė
ties. Tai ypač liečia va
karinę Lietuvos etnogra
finę sieną, kaip ji nu
brėžta Lietuvos Tyrimo 
instituto etnografiniame 
žemėlapyje. Apie ją K. 
Veikutis teisingai paste
bi, jog ji ’’įeina į Potsda
mo liniją”.

Kiekvienam kiek kri
tiškai galvojančiam turė
tų būti aišku, kad tų dvie
jų sienų suplakimas ne-

VYTAUTAS S V I L A S

Bandžiau ir aš, gal ir 
nelabai vykusiai, ją ra
minti. Bandžiau priminti, 
kad laikai jau nebe tie, 
kad už siuntinius ar laiš
kus iš užsienio tampytų 
po saugumus ir imtųsi 
įvairių represijų. Primi
niau jai likimą kapitono 
Buinovskio, kurį savo 
apysakoje aprašė Solže
nicynas. Jis už tai, kad 
gavo siuntinį iš anglų ,ad- 
mirolo irgi buvo nuteis
tas katorginiams dar
bams, tačiau po Beri jos 
likvidavimo jis buvo re
abilituotas ir paskirtas 
revoliucinio muziejaus 
’’Auroros” laive vedėju. 
Bandžiau jai cituoti ir 
paskutinio dešimtmečio 
komunistų partijos suva
žiavimų Maskvoje nutari
mus, kuriuose aiškiai bu
vo pasmerkti tie stalini- 
niai-berijiniai metodai, 
kurių pagalba buvo stato
mas komunizmas. Ban
džiau ją kiek galėdamas 
įtikinėti, jog tai būti ne
gali, kad už laiškus ir 
siuntinius KGB galėtų

Tai gerai suprato ir 
prof. Z. Ivinskis, kai jis 
kadaise parengė Vlikui 
Lietuvos sienų aprašymą. 
Aprašęs vakarines Lietu
vos sienas, profesorius 
čia pat pridūrė apybrai
žą, pavadintą, ’’Lietuvai 

persekioti, kad Vilniaus 
KP yra koks tai nesusi
pratimas, o gal jie neži
no, ką daro Vilniaus KGB 
ir kad viskas ateity pa
aiškės ir susitvarkys.
NEILGAI TEKO 
LAUKTI

Praleidęs gerą pusva
landį Zaikauskų šeimoje, 
turėjau skubėti į aero
uostą sutikti M. Prial- 
gauskaitės. Išeinant po
nia Zaikauskienė manęs 
dar paprašė, kad paim
čiau kartu ir jos dukrelę, 
kad ji su manim nusira
mintų ir nematytų savo 
mamytės pergyvenimų.

Nujaučiau ir aš, kad 
mano valandos Vilniuje 
suskaitytos, ir eidamas 
atgal į ’’Vilniaus” viešbu
tį laukiau momento, kada 
būsiu sulaikytas. Neilgai 
man reikėjo laukti.

Tik įėjus į ’’Vilniaus" 
viešbučio vestibiulį, tuoj 
prisistatė vienas KGB 
darbuotojas. Jis prisista
tė, kaip Tarybų Sąjungos 
valdžios atstovas Lietu
voje. Kažin kodėl KGB 
darbuotojai visuomet 
stengiasi prieš užsienie
čius prisidengti kokia tai 
skraiste?

Jis man pareiškė, kad 
turįs su manim ilgą kal- 
bą^ Jam paaiškinau, kad 
turiu tuoj pat važiuoti į 
aerouostą sutikti sužadė

tinės ir talcs is jau laukia 
gatvėje. Jis atsakė, kad 
negalima ir kad aš esąs 
sulaikytas. Tai girdėjo ir 
matė Zaikauskų dukrelė 
Vilnelė. Jam paaiškinau, 
kad 12 metų mergaitės 
negalįs palikti be prie
žiūros ir bandžiau Vilne
lei kažką pasakyti lietu
viškai, tačiau KGB dar
buotojas mane tuoj nu
traukė ir pareiškė, kad 
nekalbėčiau lietuviškai, 
kadangi jis tos kalbos ne
suprantąs. Taigi mane 
privertė kalbėti su Vilne
le tik rusiškai. Vargšė 
Vilnelė ne taip gerai su
prato rusiškai, kadangi 
tos kalbos mokykloje dar 
nesuspėjo gerai išmok
ti. ..

KGB darbuotojas nuro
dė, kad nuvažiuoti taksiu 
į aerouostą galinti ir ta 
mergaitė. Taigi jis mus 
ir palydėjo iki taksio ir 
saugojo, kad su Vilnele 
nieko nekalbėčiau lietu
viškai. Jis buvo tvirtai 
įsitikinęs, kad Vilnelė 
tikriausiai yra kokia nors 
ryšininkė Vilniaus KGB 
fantazijos sukurtos po
grindinės organizacijos 
Lietuvoje...

VARGŠĖ 
VILNELĖ

Vargšė Vilnelė šian
dieną tebestovi mano 
akyse išsigandusi, išba
lusi ir drebanti. Aš jai 
suspėjau perduoti raktą 
nuo savo viešbučio kam
bario, kad ji perduotų M. 
Prialgau skaitė i. Įsprau

džiau dar 5 rublius, kad 
ji užsimokėtų už taksį, 
ir, nuvažiavusi į aero
uostą, palauktų lėktuvo, 
kuriuo turėjo atskristi 
mano sužadėtinė. Taip aš 
su Vilnele atsiskyriau ir 
ir nežinau apie jos liki
mą.

Nežinau ir negaliu pa
sakyti, ar ji buvo po to 
tardoma, tačiau Vilniaus 
aerouoste ji sutiko mano 
sužadėtinę ir perdavė jai 
slaptus ’’pogrindinės or
ganizacijos” nurodymus 
atvykti į "Vilniaus” vieš
butį ir mano kambary 
laukti manęs, kol bus at
liktas mano ’’filtravi
mas”. Galėjo būti, kad ji 
po to irgi buvo apklausi
nėjama ir iš jos buvo 
reikalaujama prisipažinti 
ir pasakyti, kokias papil
domas užduotis ji buvo 
gavusi.

VISI
PRISIPAŽĮSTA

Puikiai dar prisimenu 
1940 m. spalio mėn., 
kuomet buvau pirmą kar
tą suimtas Kaune, Radas
tų g-vėje Nr. 15. Tuomet 
man tik ką buvo suėję 15 
metų, ne ką buvau aš už 
Vilnelę vyresnis, tačiau 
jau tuomet iš manęs buvo 
reikalaujama. įvairių pri
sipažinimų, kas ir kokias 
užduotis yra man davęs. 
Tuomet, būdamas 15 metų 
berniuku, buvau kankina
mas ir mušamas. Būdų 
prisipažinimai išgauti 
NKGB turėjo daug. Pri-

f keliama į 8 psl.)

pateisinamas nei logiš
kai, nei istoriškai. Post- 
damo linija išvesta nuga
lėtojų kokiais tikrai neži
nomais politiniais, eko
nominiais, gal ir geogra
finiais motyvais vadovau
jantis. Ji yra dirbtinė 
siena. Ji nėra išdava sa
vaimingo istorinio vyks
mo, kaip kad etnografinė 
siena yra.

Tiesa, etnografinė sie
na maišoma su dirbtine, 
turint galvoje reikalingą 
sieną būsimai Lietuvai. 
Bet šiuo atveju daroma 
logiška klaida, kai sujau
kiama, kas yra ir kas tu
ri būti. Tarp to, kas yra 
ir to, kas turi būti yra 
praraja ir tų dviejų daly
kų negalima sudėti į krū
vą. Juk beprasmiškas bū
tų galvojimas, jog praei
tis vystėsi taip, kaip da
bar pageidaujama. 

reikalingos sienos vaka
ruose”. Čia jis su dideliu 
surinktų duomenų bagažu 
teikia ekonominius, geo
politinius, susisiekimo 
(sausumos ir vandens ke
liais) ir kitokius argu
mentus, kad būsimai Lie
tuvai pravers Karaliau
čius su Kaliningrado sri
ties užnugariu.

Tat profesoriaus išski
riama, kas turi būti iš 
to, kas yra. Bet ne isto
rijai įrodinėti, kas turi 
būti. Jos paskirtis vaiz
duoti, kaip iš praeities 
išsivystė, kas dabar yra.

Iš to seka galutinė iš
vada: Mažosios Lietuvos 
siena yra etnografinė va
karinė Lietuvos siena; o 
Potsdamo linija su Kara
liaučiumi yra siektina ar 
reikalinga Lietuvai siena. 
Jos abi neturėtų būti 
maišomos.

1969 m. Minske. Iš kairės: H. Zaikauskienė, St. Zaikauskas, Vilnele Zaikauskaitė, Vytautas 
Svitas ir Marytė Prialgau skaitė.
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sipažino tokie įžymūs 
žmonės kaltais, kaip Tu- 
chačevskis, Jakyras, 
Uborevičius, prisipažino 
kaltu ir garsusis Berlyno 
šturmuotojas Tarybų Są
jungos maršalas Žukovas. 
Keista būtų, kad po tokių 
žmonių prisipažinimo, 
neprisipažintų kaltais to
kie žmonės, kaip Minioto 
straipsniuose minimi Mi- 
rijauskas ar Maknevičius, 
tuo labiau Vilnelė Zai
kauskaitė. ..

Dar šiandieną skamba 
mano ausyse pirmojo 
mano mokytojo, NKGB 
majoro žodžiai, pasakyti 
l£4O metais mano primo
jo tardymo metu: ’’Mes 
komunistai, kas ne už 
mus — tuos atgal į moti
nos isčių — perdirbti.. .

Ar ne žavingi žodžiai? 
Tik lietuvių kalboje jie 
neturi tokio skambesio. 
Ne daug ką aš apie tokius 
rusų kalbos perlus tesu- 
prantu, tačiau jie būdingi 
visai stalininei-berijinei 
epochai. Nežinau likimo 
to majoro, tačiau tikriau
siai jį pasiekė likimas tų, 
kurie nusižengė leninizmo 
idėjoms...

PRASIDEDA 
TARDYMAS

Mane KGB darbuotojas 
nusivedė į ’’Vilniaus” 
viešbučio kambarį Nr. 4. 
Ten mūsų laukė dar vie
nas saugumo tardytojas. 
Liepė man atsisėsti į 
kampe paruoštą kėdę ir 
pradėjo tardymą.

Pirmas man pateiktas 
kaltinimas buvo, kodėl aš 
taip dažnai važinėju į Vil
nių? Paaiškinau, kad, 
pirmiausia, aš tik antrą 
kartą esu atvažiavęs, kad 
važiavimą į Lietuvą rek
lamuoja ir agituoja ten 
važiuoti ne tik Inturistas, 
bet ir Vakarų Europos 
valstybių įvairūs turisti
niai biurai ir kad pagrin
dinis mano atvažiavimo 
tikslas yra susimetrikuo
ti su mano sužadėtine M. 
Prialgauskaite. Dargi pa
prašiau jų, jeigu jie gali 
ir tai įeina į jų kompe
tenciją, man padėti. Man 
buvo atsakyta, kad san
tuokos sudarymas su M. 
Prialgauskaite priklauso 
nuo manęs, žiūrint to, 
kaip aš atsakinėsiu į pa

teiktus kaltinimus ir ar 
prisipažinsiu kaltu. Už
tikrinau, kad mielu, noru 
prisipažinsiu kaltu, jeigu 
tik bus už ką ir jausiuosi 
kaltu.

PRISIPAŽĮSTA
KALTU

Sekantis mano apkalti
nimo punktas buvo tai, 
kad aš siuntęs į Lietuvą 
siuntinius. Į tą kaltinimą 
tuoj atsakiau, kad tame 
prisipažįstu kaltu ir kad 
esu į Lietuvą siuntinius 
siuntęs. Tuoj pat buvo 
man pateiktas klausimas, 
ar ir per Balfą esu siun
tęs siuntinius, į tą klau
simą aš irgi atsakiau tei
giamai, kad esu siuntęs 
siuntinius ir per Balfą. 
KGB tardytojas tuoj pa
klausė, ar aš žinąs, kad 
Balfas yra ČIA (Central 
Intelligence Agency) pa
dalinys. Atsakiau, kad 
nieko apie tai nežinąs, ir 
būčiau dėkingas, kad jie 
maie apie tai painfor
muotų plačiau, tuomet 
galėsiu grįžęs užsienio 
lietuviams apie tai papa
sakoti. Tačiau mano tar
dytojai manė, kad to
kioms didelėm paslaptim 
aš nesu patikimas...

Trečias apkaltinimo 
punktas buvo tas, kad aš 
nelankąs muziejų ir pa
rodų Vilniuje, ką jų nuo
mone, turi daryti turis
tai, atvykę iš užsienio, 
kad dargi atsisakiau gi
dės ir kad visą savo lai
ką praleidžiu privačiuose 
butuose. Bandžiau paaiš
kinti, kad po muziejus 
bei parodas nevaikštau 
dėl to, kad tik prieš ke- 
leris metus iš Lietuvos 
išvažiavau ir visus tuos 
muziejus buvau jau daug 
kartų aplankęs dar gy
vendamas Lietuvoje, kad 
gidės atsisakiau dėl to, 
kad lietuviškai suprantu 
ir vertėjos man nereikia 
ir kad Gedimino sapną 
apie Vilniaus miesto įkū-» 
rimą žinau ir jį dargi 
pasakoju mokiniams lie
tuvių gimnazijoj Vakarų 
Vokietijoje. O į garsiuo
sius Lazdynus ir Žirmū
nus aš ir pats sugebėsiu 
nuvažiuoti...

Tardymas kažkaip ne- 
s įklija v o mano tardyto
jams. BUS DAUGIAU

Iš Detroito rašo
A t f. Uokas

Paskutiniojo reportažo 
gale man knietėjo pakal
bėti apie barzdas, tiks
liau — apie vieną barzdą. 
Bet jau buvo nemažai 
prirašyta, taigi buvau 
pristigęs vietos. Lyg ir 
pažadėjau sekantį kartą. 
Va, tas sekantis kartas 
ir pažadą turiu išpildyti. •

Jeigu esate viduramžis 
vyras, visą gyvenimą 
švariai skustu veidu, ir 
norite sužinoti, kiek tu
rite draugų ir "draugų”, 
užsiauginkite barzdą.

’’Meilės pareiškimai" 
prasidės maždaug po ke
turių dienų nuo paskutinio 
skutimosi, jeigu tik ši
taip pasirodysite viešoj 
vietoj. Pirmiausia pama
tysite, kaip jūsų pažįsta
mos ponios į jus žiūrės 
pasigailėjimo ir skausmo 
pilnomis akimis. Paskui 
ims tarpusavy šnabždėtis 
ir kikenti. Viena gal ne
iškentusi prieis prie jūsų 
ir sakys:

"Tai praustis lioveisi, 
aaa?"

Už vienuolikos dienų 
jūs nueisite į lietuvišką 
pobūvį, ir pirmas sutik
tas tautietis, abejodamas 
duoti ranką ar ne, su 
karčia, skausminga šyp
sena lūpose atsidus:

"Ką gi tu nori įrodyti? 
Ar taip jau hipiais susi
žavėjai?. .."

Tą dieną sutiksite porą 

tuzinų žmonių, ir nebus 
nė vieno, kuris neduotų 
jums pamokančių pasta
bų, neprimintų hipių ir 
revoliucijų, nereikštų 
užuojautos. Darbovietėj 
reakcijos bus įvairesnės, 
tai yra, ne vien negaty
vios. Vieni, kaip ir jūsų 
tautiečiai, labai gailės 
jūsų ir skatins nedelsiant 
•nusiskusti. Kitiems bus 
įdomu, kiek laiko truks, 
kol barzda pasidarys di
delė, tanki, "verta dėme
sio". Bus ir labai palan
kių atsiliepimų. Čia ypa
tingai entuziastiškos bus 
sekretorės (jūsų virši
ninko, žinoma, nes jūs 
sekretorės neturite; ir 
kitų viršininkų; jūsų pa
žintis su jomis gimsta 
prie kavos automatų). 
Kuo jaunesnė sekretorė- 
lė, mašininkė, stenogra- 
fistė, kuo trumpesnis jos 
sijonėlis, tuo meiliau ji į 
jūsų apžėlusį veidą žiū
rės. Ir čiulbės:

"Oh, you too? Ho'sr ni
ce. Congratulations. And 
good luck... ’’

Bet ir čia, darbovietė
je, kad ir kitataučių tar
pe, nebus nė vieno, kuris 
apie jūsų barzdą nekalbė
tų. Bosas, atlaidžia šyp
sena (nes tokie, mat, lai
kai, kad piktuoju čia nie
ko nepeši), gražiais žo
deliais apglostys jus ir 
pagaliau paklaus:

"Tai kaip čia atsitiko, 
su tuo nesiskutimu? Odos <

, . ■ '-W>uždegimas gal,
kas ?...”

O jūs jau nebenorėsite 
toliau tik šypsotis ir su 
viskuo sutikti. Nė nepa
stebėsite, jog su barzda 
jums ragai ėmė dygti. 
Jūs, tikriausiai, bosui 
atrėžite:

"Su oda viskas tvarkoj, 
Mr. Smith. Su alga blo
gai. Viską pravalgau. ..”

Už šešerių savaičių 
nueisite į didelį lietuvis- į 
ką renginį, kurin ateina 
ir retai sutinkami žmo
nės. Spėsite išlipti iš 
mašinos ir išgirsite 
skardų kvatojimą. Sker
sai gatvės stovės jūsų 
laukdami bičiulis ir bi- 
čiulienė. Jie žvengs, net 
vienas kitą prilaikydami, 
kad nesugriūtų tokios 
juokingos staigmenos iš
tikti.

"Ha, ha, ha, hi, hi... 
Sakau žmonai, jis ar ne 
jis... hi, hi, hu, ho.. 
springs ir ims kosėti bi
čiulis. O bičiulienė, juo
ko ašaras šluostydama, 
įtikinės: "Sakiau, kad 
jis.. . ha, ha, ha, ha... 
Juk masina raudona, tas 
pats dadžius, su kuria į 
Dainavą mane vežei per
nai... ha, ha, ha..."

Ne visiems bus taip 
juokinga. Daug žvilgsnių 
salėje bus rūstūs, panie
kinančiai į jus metami.* 
Per pertrauką prieis di
delis veikėjas, abi rankas 
giliai į kišenes sukam
šęs, kad rankomis svei
kintis pagunda neateitų ir
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pro sukąstus dantis p.ra- 
koš:

’’Tai visai sukvailio
jai... Ką gi tuo nori įro
dyti?...” Čia jūs irgi 
rankas į kišenes sugrū- 
site ir tarsite:

”Į universitetą įstojau. 
Pasitobulinti psichologi
joj noriu”.

"Žinai, tavo amžiuje 
jau labai nerimta...”, 
ims dėstyti didelis pa
triotas, kai jus būrys bi
čiulių ir nebičiulių ap
sups.

"Kodėl nerimta?", jūs 
spirsitės, "Ar Basanavi
čius buvo nerimtas? Ar 
nerimti buvo Biržiškos, 
Smetona?..."

Čia į priekį prasiverš 
didelis tvarkos šalinin
kas, kuris, žada, jeigu 
taptų šio krašto preziden
tu, tuoj sutvarkyci visus 
hipius ir demons'rantus. 

^Jis tiesiai į veidą jums 
švokštė iššvokš:

"Prisilygino, matai, 
prie Biržiškų, Basanavi
čiaus. .. Tavo ta nusku
rusi barzdelė kaip Liudo 
Giros. Žinai, kas buvo 
Liudas Gira, aa?...’’ Ir 
atsakymo, kad jūs apie 
Liudą Girą žinote, nelau
kęs maus į šalį kelių 
pokalbininkų juokui paly
dint.

Kai jau jūsų barzda 
švęs dviejų mėnesių su
kaktį, labai jautriai ims 
reaguoti lietuviškos po
nios. Iki šiol jūs manė- 
te, jog jus dar retkar
čiais pastebi jūsų žmona 
ir duktė, ir tai ne visada, 
ne kasdien. O dabar stai
ga pajusite, jog motiniš
kumas, užuojauta, švel
niausi moteriški jausmai 
jūsų barzdą apsupo iš vi
sų pusių.

"Klausyk, tu, (seka 
vardas mažybinėj formoj, 

• taigi vardelis), visai su
durdavo jai. Tiesiog ne
begaliu ramiai praeiti. 
Šlykštu ir pažiūrėti. Ko
dėl tu, (vėl vardas mažy
binis), nenusiskuti? Ko
dėl tu su tais hipiais?", 

» kalbės labai daili ponia, 
kurią jūs, gal būt, dažnai 
ilgais žvilgsniais pasitik
davote ir palydėdavote, 
bet kuri jus labai retai 
tepastebėdavo.

"Eik jau eik. Tikras 
nesubrendėlis. Jau dabar 
nė nebandyk manęs vest 
šokti — neisiu, iki, nusi
skusi”, sakys kita, labai 
tolima šeimos draugė 

Jūs bandysite, bet niekaip 
nepajėgsite prisiminti, 
kada paskutinį kartą su ja 
šokote. Ir bandysite ap
skaičiuoti, kiek nuostolio 
dabar šita barzdelė jums 
atnešė.

"Aha, atsimeni, atsi
meni? Tu po vieno Nau
jųjų metų baliaus rašei, 
moteris atpažinęs tik pa
gal šalia jų sėdinčius vy
rus. Dabar tave atpažįs
tu tik pagal žmoną, drėbs 
į akis nesugriaunamą tei
sybę trečioji ir ims 
smulkiai kikenti.

Jeigu jūs esate švie
sus blondinas, tai jūsų 
barzda šiokią tokią formą 
įgaus tik po dviejų mėne
sių. Jūs jau pradėsite su 
ja apsiprasti, užmiršti, 
jog ji yra. Jūs netgi pri- 
pažinsite, kad tai patogus 
daiktas, nes vietoj skuti
mosi ryte galite penkias 
minutes ilgiau lovoje pa
silikti. Tik jus supanti 
liaudis ramybės neturės 
niekada ir niekada neap- 
sipras. Sekretorės prie 
kavos automatų ims sa
kyti, jog jūs dabar jau 
very distinguished ir ras 
jus panašiu į profesorių, 
kurio iš tikrųjų jos nie
kada nematė. Jūsų ben
dradarbiai dabar klausi
nės, kaip ją apkarpinėji, 
ar, kaip, kokiom šukom 
šukuoji, kada manai juo
dai arba melsvai padažy
ti? Bosas jau nebeklausi
nės apie odos ligas, bet 
labai atsargiai norės ži- 
nori, ar tikrai jau šitaip 
žadi pasilikti iki pensijos, 
ar, ’gal būt, yra vil
ties ?... Lietuviai patrio
tai ir veikėjai primygti
nai klausinės, kodėl toks 
staigus žingsnis į libera
lizmą, radikalizmą? Jei
gu jūs besmarkaudamas 
jiems vėl linksniuosite 
Jablonskį ir Kudirką, tai 
kiti jūsų smarkavimą ap
šauks tiesiog blasfemija. 
Jei dar ginčytis nesiliau
site, tai vėl gausite Giros 
arba ir paties Hočiminho 
pravardę. Bus ir tokių, 
kurie kalbės jūsų naudai. 
Net visai nuoširdžiai kal
bės už jūsų barzdą. Tokių 
nebus labai daug. Ir be
veik nebus tokių, kurie 
visiškai nekalbės.

"Beveik", tai nereiškia 
— "visai". Tokių, kurie 
išlaikys taktą iki galo, 
kurie nerodys emocijų 
žodžiais, nei grimaso
mis, nei žvilgsniais, vis 

dėlto susiras, na, gal dvi 
promilės. Ir jums knietė- 
te knietės sužinoti, kodėl 
tos dvi promilės į jūsų 
barzdą jokio dėmesio ne
kreipia, lyg jos čia nebū
tų? Jūs neteksite ramy
bės apie tai begalvoda
mas. Kai jūs barzdą jau 
būsite gal prieš mėnesį 
nusiskutęs, kai apie ją 
dabar dar vis kils kalbos, 
neiškentęs imsite ir pa
kalbinsite vieną promilę. 
Tai bus gerai pažįstama 
moteris, galima sakyti — 
šeimos draugė.

"Kodėl? Nagi neturėjau 
žodžių tai kvailybei", ra
miai atsakys ta moteriš
ka promilė. Truputį pri
trenktas, jūs dar bandy
site giliau smelktis į šios 
abejingos promilės cha
rakterio gelmes. Dar 
klausite:

"Bęt kaip jūs, ponia, 
jokiu ženklu — anei žvil
gsniu, anei šypsniu, anei 
žodeliu — už ar prieš?"

"Ką gi padėtų? Jūs, 
vyrai, ypač barzdoti vy
rai, tai mažesni ir už 
vaikus..."

Čia jūsų ūpas labai

uivnw

apylinkės gyventojai ap
tardavo bendrus savo rei
kalus, samdydavosi, vai
šindavosi ir net atšokdavo 
vestuves.

Pažymėtina, kad anais 
laikais buvo ir karališkų 
karčemų, vadinamų pala
pinėmis, statytų prie di
džiųjų kelių kunigaikščių

Nuotraukose: buv. grafo 
B. Tiškevičiaus karčema 
Rudaminoje (Vilniaus raj.) 
ir dvarininko Aleksandra
vičiaus karčema Smėlynė
je, prie kelio | Nemenčinė. 

kris. Jūs jau nebenorėsi
te antros promilės klau
sinėti, nes ta gali paaiš
kinti, jog ji yra visiškai 
akla ir nematytų nė barz
dos iki kelių.

Belieka tik apie žmo
nos reakciją. Nagi, kai 
jūs jai paskelbėte, kad 
barzdą ruošiatės auginti, 
tai ji bandė jus visokiais 
būdais "nuo tos kvaily
bės" atkalbėti. Visokias 
sankcijas žadėjo, iki di- 
vorso imtinai. Kai ta 
barzda dygo, augo ir tapo 
visų dėmesio centru, ji 
tik tylėjo ir šypsojos. O 
kai nusiskutote? Tuomet 
ji tikrai jausmingai pra
šneko:

"Jergutėliau... Buvai 
jau į vyrą panašus, o da
bar ir vėl kaip pie
muo. .. ’’

•

Čia ne humoreska. Čia 
ne feljetonas. Čia labai 
apytikrė vieno vyro pus
trečio mėnesio barzdos 
istorija. Tik nepaaiškin
siu, kodėl jis augino ir 
kodėl nuskuto.

Alfonsas Nakas

paliepimu. Tokiose pala- pusės. K. Šaulys
pinėse Vytautas (1423) dos- e Rytų Vokietijoje nese
niai vaišino lenkų vysku- nial išleista Vytautės Žl- 
pus ir didikus alumi ir mi- linskaltės humoreskų kny- 

ga "Žydrasis jonvabalis".
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- XV * amžiuje atsiradus 
degtinei, karčemos pradė
jo labai plisti. Pirmiausiai 
jos įsikerėjo miesteliuose, 
o paskui kaimuose. Šia pa - 
jaminga prekyba susigundė 
ir bažnyčia. Kaip rašoma 
brošiūroje "Vilniaus kal- 
varijos", 1629 m. vien Vii - 
niuje dvasininkams pri
klausė 440 smuklių ir deg
tinės parduotuvių.

Reikia pažymėti, kad 
anuomet Vilnius buvo iš 
visų pusių apstatytas kar
čemomis ir karčemėlė- 
mis, kurios stovėjo prie 
kiekvieno didesnio kelio ir 
keliuko, vedančio į Vilnių • 

Dar tebestovi mūrinė 
Marijampollo karčema 
(prie kelio į Lydą), kurioje 
savo metu yra buvęs paš
tas ir Naujųjų Verkių kar- 
čemėlė. Buvusi Smėlynės 
karčema, kuri iki šiol bu
vo užsilikusi prie kelio į 
Nemenčinę, sudegė tik 
prieš porą metų. Tai bu
vo gana didelis, apie 45 m. 
ilgio ir apie 14 m. pločio 
gerai išsilaikęs pastatas , 
kuriam, kaip spėjama, 
galėjo būti daugiau kaip 
150 metų. Viename pasta
to gale buvo bufeto Ir nak
vynės patalpa, kitame - 
arklidė, talpinusi35 veži
mus. Įvažiavimas į arkli
dę buvoiš galo, o išvažia
vimas - iš šono, nuo kelio

KARČEMOS
PRIE VILNIAUS

Senovėje, kai dar nebu
vo geležinkelių, autobusų, 
žmonėms tekdavo toli ke
liauti arkliais, kartais ir 
pėsčiom, todėl prie dides
nių kelių buvo steigiamos 
karčemos (smuklės), kur 
keleiviai galėjo apsistoti 
poilsiui, pasišerti arklius, 
o patys pavalgyti bei per
nakvoti.

Karčemos būdavo stato
mos sudidelėm"stadalom" 
ir patalpom nakvynei, kad 
keleiviai turėtų vietos su
tilpti. Be to, vietos žmo
nėms karčemos būdavo 
tartum koks klubas, kur 



PRIEŠ 50 
METŲ ...

PARYŽIUJE
Prancūzai pasididžiuodami vadino savo 

sostinę "pasaulio karaliene". Pirmutinė po
puliari daina, girdėta ten dainuojant, prasi
deda žodžiais:

Paris reine du monde 
Paris c'ėst une blonde 
Le nez chiffonnė l'air mopue 
Les yeux toujours rient.

Tie žodžiai nusako "karalienės" veido 
bruožus - ji šviesiaplaukė, riesta nosimi, 
turi besišysantį veidą ir visad juokiančias 
akis.

Romėnų laikais "Parisi" buvo vienos galų 
genties pavadinimas, o sostinė vadinosi "Lu- 
tecia". Nuo Liudviko IV laikų faktiškai Pary 
žius buvo pasaulio politikos ir kultūros cen
tru, kuris tik po antrojo pasaulinio karo da
linai persikėlė kitur.

Atvykęs Paryžiun tuoj pajunti tą "l’air de 
Paris" ir pamatai, kad čia yra toji vieta, 
kurios ieškai. Klimatas vėsus kaip Lietuvo
je, vaikščiojant nereikia prakaituoti, viskas 
laisva, pigu, visur lengvai susikalbi, o, be 
to, čia gyvena daug savų tautiečių. Mieste 
susisiekimas puikus - vaikščioja tramvajai , 
autobusai, o ypač patogus ir pigus požeminis 
traukinys vad. Metro, kurio linijomis išrai
žytas visas miestas.

Mano atvykimo dieną, 1928 m. rugp. 27 d. , 
buvo pasirašytas vad. Briand-Kellog paktas , 
tai visi laikraščiai spausdino komentarus - 
"dabar pasaulyje įsiviešpataus amžina taika , 
nebebus karų" ir 1.1. Nusipirkęs "Paris 
-Midi" ir prisėdęs Luksemburgosode, skai
tau ir galvoju apie naivumą tų prancūzų ,..

Važiuoju susipažinti su lietuvių centru - 
atstovybe, kuri yra prie Malesherbes aikš
tės, gana toli nuo Lotynų kvartalo.

Pirmame aukšte buvo atstovybės patalpos 
(raštinė), antrame aukšte ministro P. Klimo 
butas, o trečiame aukšte (atlkoje) - didelė 
salė susirinkimams, knygynas, archyvai ir 
1.1. Atstovybės I sekretorium buvo J. Urb
šys, padėjėjai Blaveščiūnas ir viena simpa
tiška ponia, kurios pavardę užmiršau (jos 
vyras rusas), mašininkės ir šveicorius - 
prancūzai. Buvo dar atstovybės patarėjai, 
(nenuolatiniai tarnautojai) - poetas Milašius 
ir senas inžinierius, berods Dobkevičius.

Atstovybėje buvo visų Paryžiuje gyvenan
čių lietuvių adresai. Tuo metu ten studijavo 
apie 50 lietuvių ir šiek tiek nuolatiniai gyve
nančių darbininkų, amatininkų, siuvėjų. Pri
simenu ilgametį Paryžiaus gyventoją J. Var
ną, kurį vadinome Lietuvos "ambasadoriu
mi". Jis buvo siuvėjas - nešiojo ilgą juodą 
barzdą ir "katiliuką". Be jo niekur neapsei- 
davo, jis visiems buvo pasiruošęs padėti.

Gavęs adresus, aplankiau savo pažįstamus 
draugus, kurie čia studijavo: St. Bačkį ir S. 
Ratkevičių. Jie man davė naudingų patarimų.’ 
Bačkis studijavo teisę Sorbonos faculte de 
droit, o Ratkevičius architektūrą, tai pasta
rasis plačiau mane supažindino su studijų

P aryiiu s - pasaulio karalienė

planais įvairiose mokyklose ir apgyvendino 
savo viešbutyje 5 rue Blainville.

Sorbonos universitete technikos fakulteto 
nėra, o inžinieriams ir architektams paruoš
ti yra atskiros mokyklos ir institutai.

Iš Kaimo buvau pasiuntęs prašymą su do
kumentais į E eole Polytechnipue, dabar nu
ėjęs ten pamačiau, kad mano patarėjas ir 
dokumentų vertėjas Kaune. (Daumantas) ne
daug ką žinojo apie Prancūzijos mokyklas . 
Jis karo metu gyveno Šveicarijoje ir ten su 
dr. Purickiu ir kitais veikė Lietuvių infor
macijos centre. (Jis vaikščiodavo Laisvės 
alėja su dideliu vilkų veislės šunim ir su 
pypke dantyse). k

Ši mokykla Napaleono įsteigta, karo inži
nieriams paruošti, ir į ją priima tik pran
cūzus. Kieme matau vaikščiojant kariūnų 
uniformomis apsirengusius jaunus studen
tus, kiti nešioja špagas ir "šako" kepures, 
kaip karo mokykloje. Pasiteiravęs raštinėje 
sužinojau, kad atsakymas į mano prašymą 
buvo išsiųstas į Kauną, bet aš jau buvau iš- 
išvykęs.

Kitos aukštosios technikos mokyklos Pa
ryžiuje, kaip Ecole de Ponts et Chaussėes , 
Eicole central de Paris ir Ecole d'Electricitė 
superieure, yra atskiroms sritims pasitobu
linti su dviejų arba vienų metų kursu. Į jas 
priima baigusius technikos institutus prie 
provincijos universitetų. Tokie institutai bu
vo Tuluzoje, Grenoblyje, Nancy, Caen, 
Strasbourg, Bordeaux ir berods, Clermont 
-Ferrand.

Nenorėjau važiuoti į provinciją, tai, Rat? 
kevičiūi padedant, rugsėjo 15 d. įstojau į 
vieną technikos mokyklą (Ecole de Genie Ci
vil), kad pasiruošti stojant į institutą, nes 
techniško mokslo dalykai prancūzų kalba man 
buvo dar svetimi. Prie tos mokyklos buvo 
bendrabutis, bet nebuvo privaloma jame gy
venti. Man svarbu buvo pagyventi bendrabu
tyje, kad greičiau prancūzų kalbą įsisavin
čiau.

PARYŽIAUS LIETUVIAI
Studentų draugijos susirinkimuose, kurie 

vykdavo sekmadieniais atstovybės salėje, 
susipažinau su kitais studijuojančiais lietu

viais , nors jų atsilankydavo neperdaugiausla 
- apie 20. Ypač menininkai buvo nerangūs 
lankyti susirinkimus. Mane daugiau įdomavo 
studijuojantieji techniką. Jurgis Karuža buvo 
baigęs institutą Tuluzoje ir gilino žinias 
Ponts et Chaus sees mokykloje. Kiti du jo 
broliai studijavo Caenu-te, sūkuriais vėliau 
du metus ten bendravome. Jų tėvas buvo 
Liet, universiteto profesorius, med. dr. ir 
vyr. geležinkelių gydytoj as, tai sūnums buvo 
lengva studijuoti, nes jie kiekvienas gaudavo 
po 600 litų į mėn. J. Mikėnas studijavo 
skulptūrą, S. Varašius - tapybą, V. Bace
vičius - muziką. Jie visi gyveno viešbutyje 
prie Montparnasso, kur mudu su Ratkevi
čium juos lankydavom.

Už Pėrė Lachaise kapinių gana skurdžiai 
gyveno Antinis ir Piščikas, abu studijavo 
skulptūrą Beaux Arts (Bozar) mokykloje. P. • 
Dielininkaitis, J. Keliuotls ir Račkauskas 
studijavo literatūrą, sociologiją ir panašius 
mokslus. V. Soblis-pedagogiką. J. Kajeckas 
ir S. Bačkis - teisę ir politinius mokslus. 
L. Natkevičius rengėsi doktoratui Ihstitut 
des Hautes Etudes Internationaux. Vėliau 
tame pat institute doktoratą padarė ir S. 
Bačkis. Kairysis karštakošis Drazdauskas - 
nežinau ką studijavo.

Dar paminėtini Lietuvos žydai studentai, 
kurie palaikė ryšius su lietuviais - Arblt- 
blatas (vėliau A. Blatas, žymus dailininkas), 
Kaplanas ir kiti. Ypač prisimenu gražų žy
dą Kaplaną, kuris buvo aktyvus lietuvių tar
pe. 1928 m. lapkričio 11 d. jis ragino lietu
vius dalyvauti eisenoj prie nežinomo karei
vio kapo. Lietuvos vėliavą nešė Kaplanas, o 
prancūzų, berods, Bačkis. Įsirikiavom apie 
40 lietuvių tarp kitų tautybių organizacijų ir 
slinkom prie Triumfo Arkos, kur inin. Kli
mas su pagalbininkais padėjo lietuvių vaini
ką prie rusenančio kapo su užrašu: "Ici re
pose un soldatfranęals mort pour la patrle" • 
(Čiaguli prancūzų kareivis, miręs už tėvy
nę).

Kiti studijuojantieji buvo užsidarę, nėjo į 
lietuvių susirinkimus. Daugelio neteko nė 
pažinti. Be to, sunku buvo atskirti, kuris 
studentas ir kuris ne studentas.

b. d.
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SKAU1AMSI
VEIKLOS 
PLANAVIMAS

Skautiškos veiklos pa
grindui visada reikalin
gas rimtas planavimas. 
Tuo ypač turi rūpintis ne 
tik kiekvienas vadovas, 
bet ir kiekvienas skautas. 
Planavimas turi būti pa
remtas giliai išmąstyto
mis .mintimis, žiniomis 
ir visada saulėta nuotai
ka.

Tiktai geras planavi
mas reikalauja nemaža 
laiko. Čia visiems į talką 
atėjo Brolijos v-ja, kuri 
išleido vadovų lavinimo 
skyriaus paruoštą labai 
naudingą knygelę ’’Veik
los planas” 1971 metams.

Atrodo, knygelė bus 
puiki vadovo talkininkė. 
Joje kiekvienam mėnesiui 

k surašyta visa eilė užsi
ėmimų, žaidimų, darbe
lių, uždavinių, dainų, in
scenizacijų, rinkinių, pa
šnekesių bei diskusijų 
pagal metų pagrindinius 
programų dalykus ir 

* kiekvieno mėnesio pa
skirtį bei mintį. Malonu 
pabrėžti, kad knygelės 
leidėjai nurodo, jog visa 
tai yra tik siūlymai. Va
dovas pasirenka, kas jam 
patinka ir prideda visą 
savo patyrimą bei atsi
žvelgia į-vieneto vietos 
sąlygas.

Žinoma, ir tokioj nau- 
k dingoj knygelėj visko ne

surašysi. Todėl joje vi
sad nurodyta, kur galima 
rasti reikiamos medžia
gos. Ypač atkreiptinas 
dėmesys į dvi knygas: 

Zvelgiant nuo Montrealio karališkojo kalno. Al g. Adomonio nuotraukoje iŠ kairėstVida Adomonyte, 
J. ValkaviciOtė ( bostonietb, laimėjusi Bostono burmistro dovaną ui darbą Raudonajam Kryžiui) , 
R. Valkaviciute.

’’Stovyklų vakaras” ir 
’’Skautiški žaidimai”.

Mūsų s-gos Tarybos 
pirmininkas v. s. Ant. 
Saulaitis labai nuošir
džiai rekomenduoja šią 
knygelę visiems broliams 
vadovams, pirmiausia 
draugininkams, draugo
vės vadijos nąriams, bū
relių ir vienetų vadovams 
bei jų pavaduotojams, o 
taip pat skiltininkams ir 
paskiltininkams.

Šioje knygelėje paduo
dami patarimai, progra
mos, planai, užsiėmi
mai, darbeliai, žaidimai 
ir kt. yra buvę išbandyti 
ir vykdyti su pasisekimu.

Todėl tebūnie leista 
mieluosius brolius pa
skatinti: pabankykite.
Tikrai tai gali palengvin
ti jūsų darbą ir atnešti 
vaisių. Sėkmės...

Knygelė vadovams iš
siuntinėta ir turėjo visus 
pasiekti. L.. E-tas

bndon,ont.
AUKOS
TAUTOS FONDU

Ontario Londono KLB 
apylinkėje Tautos fondui 
aukojo: dr. A. Kaveckas- 
50dol., P. Dragūnevičius, 
B. Misius, E. Cicėnas, J. 
Butkus, Ratkevičiai po 10 
dol., K. Valaitis -15 dol. , 
Zadurskis - 7 dol., A. 
Petrašiūnas, kun. B. Pa- 
cevičius, E. Daniliūnas, 
E. Paulionienė, V. Kuz
ma, P. Judickas, K. Ku- 

dukis, A. Šilbajoris, J. 
Kiklikas, A. Medelis, Au
gus tinavičius, I. Ramo
nas, A. Pocius, A. Dra
gūnevičius, A. Kisielius, 
Klepeckas, R. Mitalas, 
Tamošaitienė, P. Tumo- 
sas, K. Girnys, J.Lukša , 
A. Eimantas, S. Zulpa - 
po 5 dol., L. Kanošeskas 
-4dol., Barsėnai, L. Ei
mantas, V. Jakubaitis, P. 
Genčius, P. Jokštas - po 
3dol., E. Petrauskas, J. 
Norgėla, J. Launikaitis, 
R. Miškinienė, V. Gude
lis, K. Barčiauskas,- V. 
Bernotas, J. Misius, S. 
Navickas, K. Lukošius,S. 
Berzinis, J. A. Švilpa, V. 
Čegytė, B. Dirsė, P. Au
gai tis, J. Čegys, A. Ku
dirka, Stanevičius, J. 
Stankus, S. Šakalys, J. 
Bliskis, J. Aušrotas, E. 
Blieske, B. Zabulionis, 
A. Kalnėnas, V. Naruše
vičius, A. Šiaučiūnas, E. 
Gocentas, B. Keburis - po 
2 dol., K. Ambrozaitis , 
A. Styga, J. Kisielis, V. 
Uždravis, A. Paplauskie
nė, A, Repšienė, S. Kup
činskas, A. Mikulskis - 
po 1 dol.

T F įgaliotinis

Hamilton
PARADŲ
ŠOKĖJOS

Nedaug kam žinoma, 
kad jaunų lietuvaičių gru
pė jau kuris laikas garsi
na lietuvių vardą kitatau
čių tarpe Hamiltone ir už 
jo ribų. Jos šoka populia
rius paradų šokius, žino
mus ’’Majorettes” var

du. Paraduose liet, gru
pės priešakyje visada ne
šamas plakatas su užrašu 
’’Lituettes” — kas reiškia 
.tautybės nusakymą (lietu
vaitės), šalia to lietuvių 
ženklas — Gedimino stul
pai. Paryškinti dar pri
dėti žodžiai: "Lithuanian 
Youth Centre”.

Šokėjų grupę sudaro 23 
mergaitės tarp 4 ir 15 m. 
amžiaus. Joms vadovau
ja Roma Vas-Vasienė, o 
pačius šokius moko jos 
dukra Rožytė. Grupė pa
raduose jau dalyvavo veik 
visuose artimesniuose 
miestuose.

Praeitų metų didesnis 
ir paskutinis paradas va
saros metu buvo Stoney 
Creek mieste "Flagday” 
dieną, kur labai gražiai 
pasirodžiusios ir mūsų 
lietuvaitės. Rožytė ba
landžio 24 d. Guelph 
mieste dalyvavo "Majo
rettes” šokių solo varžy
bose, kur laimėjo net tris 
dovanas, kaip viena iš 
gerųjų šokėjų. Praeitais 
metais yra gavusi dau
giau tokių pažymėjimų.

Zp

Hamiltono miesto 125 metų įkūrimo proga, gegužės 
30 d., 4 vai. p.p. fiCOTT PARK HIGH SCHOOL 
AUDITORIJOJE, 1055 King St. East,
Hamiltone

GYVATARAS
rengia TAUTINIU ŠOKIU ir DAINŲ

KONCERTĄ
Programoje:

• Jaunimo Centro Studentu iš Čikagos

• Solistė Birutė Kemežaitė išČikagos

• Solistas Jonas Vaškevičius iš Toronto
• Hamiltono Gyvataras

Visus Hamiltono ir apylinkių lietuvius maloniai kviečia
me dalyvauti

Gyvataras

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Darbo Valandos: Mokame už:
pirmadieniais 5%9.30 — 5 v. p.p. depozitus
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p. 
Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta.

AIDO
IŠVYKOS

Mergaičių choras Ai
das šiais metais turės 
mažiausiai dvi išvykas. 
Chicagon. Birželio 13 d. 
išvyksta mažesniam kon
certui ir liepos pradžioje 
dainuos JAV ir Kanados 
dainų šventėje.

Aniems išvykoms jos 
sparčiai ruošiasi, repe
tuoja sekmadieniais, va
dovaujamos chorv. V. 
Verikaičio.

Jos jau išmokusios 18 
lietuviškų kūrinių ir pra
dėjo repetuoti dvi angliš
kas daineles, kurias joms 
teks dainuoti, švenčiant 
Hamiltono miesto 125 
metų sukaktį. Zp

PIRMASIS
PENSININKAS

Pokarinės emigracijos 
naujasis ateivis Albertas 
Jankūnas, po 23 metų 
tarnybos The Stelco of 
Canada Ltd. plieno įmo
nėje išėjo anksty ves nėn 
pensijon (pilna pensija 
gaunama 65 m. amž.). 
Tai pirmasis pensininkas

f keliama į 12 psL)

Šerus ir sutaupąs ______
už vienų metų terminuotus 
indėlius ......    6^%
ir virš $10.000 • 3 metams '7 %
Duodame: 
asmenines paskolas iš . 
nekiin. turto paskolas IŠ

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtilk? 
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $25004)00
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Hamilton
f atkelta is 11 psi.)

iš lietuvių būrio, tuo lai
ku pradėjusių dirbti tame 
fabrike.

Išėjęs pensijon, susi
laukė ir malonaus siur
prizo: jo žmona Darata, 
atvyko iš Lietuvos nuola
tiniai apsigyventi Kana
doje. Balandžio 25 d., 
K LB tarybos rinkimo 
dieną, juodu atvyko rinki
mų būstinėn, kur viešnia 
buvo įtraukta į balsuotojų 
sąrašus, gaudama teisę 
atlikti lietuvišką ir de
mokratinę pareigą po 
daugiau kaip 25 metų 
pertraukos.

Naująją Bendruomenės 
narę sveikiname ir abiem 
kartu linkime saulėto ir 
ramaus poilsio. Zp

IŠVYKO
EUROPON

Kelionių mėgėjai Albi

na ir Alfonsas Pilipavi
čiai išvyko trijų savaičių 
ekskursinėn kelionėn į 
Europos žemyną, kurios 
metu numatyta aplankyti 
Ispaniją, Portugaliją, ir, 
gal būt, dar kurį kitą 
kraštą. Zp

GYVATARO
KONCERTAS

Gyvataras, Hamiltono 
miesto 125 metų įkūrimo 
sukakties proga, rengia 
tautinių šokių ir dainų 
koncertą, kuris įvyks ge
gužės 30 d., 4 vai. p. p., 
Scott Park auditorijoj, 
'055 King St. East, Ha
miltone.

Programoje dalyvaus 
Jaunimo centro studentų 
ansamblis iš Chicagos, 
lyriniai dramatinis so
pranas Birutė Kemežaitė 
iš Chicagos, solistas Jo
nas Vaškevičius iš To
ronto, Hamiltono mer
gaičių choras Aidas ir 
Gyvataras pilnoje sudė
tyje. Tai bus antrasis į-

Hamiltono mergaič'm choras Aidas

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.

Pavanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunČiarrfe piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ
IŠTAIGA

Baltic Exporting Co. 480 RONCESVALLES AVE., 
TORONTO 3, ONTARIO

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

vairių tautybių ruošia
muose koncertuose Ha
miltono sukakties proga. 
Gegužės 23 d. toje pat 
vietoje panašų koncertą 
ruošia slovakai. Pasiro
dymai bus reklamuojami 
per vietos radiją ir spau- 
dą.

Hamiltono sukakties 
proga dar numatyta kele
tas Gyvataro pasirodymų: 
birželio 12 d. tarptauti
niame festivalyje Mohawk 
kolegijoje, birželio 13 d. 
Gage parke. Be to, jau
nesniųjų šokėjų grupės 
pasirodys Greater Shop
ping Plaza ir Confedera
tion parke.

Birželio 6 d., 8 vai. 
vak., Gyvataras kartu su 
mergaičių choru Aidu 
duos pilną koncertą Onta
rio Place Toronte.

Maloniai kviečiame vi
sus šiuose renginiuose 
dalyvauti ir savo atsilan
kymu moraliai paremti 
Gyvataro pastangas re
prezentuoti lietuvius.

mininko, e. Baltijos sto
vyklavietės pirmininko ir 
iždininko, f. Tautos fon
do įgaliotinio, g. Kana
dos Lietuvių fondo įgalio
tinio, h. Baltų federaci
jos atstovo ir i. revizijos 
komisijos, 5. diskusijos 
dėl pranešimų, 6. naujo 
Seimelio prezidiumo ir 
revizijos komisijos rin
kimai, 7. klausimai ir 
sumanymai.

TRYLIKA
ABITURIENTŲ

Kaip kiekvienais me
ta ip taip ir šiemet mo
kykla išleidžia naują abi
turientų laidą. Įvairuoja 
tik skaičius — vienais 
metais jis didesnis, ki
tais mažesnis. Šiais me
tais mokyklą baigė 13 
jaunuolių.

Reikia pasidžiaugti, 
kad tai buvo labai gera 
klasė, su mažesnėmis iš
imtimis, beveik visi pui
kiai moka lietuvių kalbą, 
sugeba parašyti straips- 
nelius, į ką turėtų at
kreipti dėmesį laikraščio 
redaktoriai, kad prisiau
gintų sau bendradarbių iš 
jaunimo tarpo...

Mokyklą baigė šie abi
turientai: Silvija Aksti- 
naitė, Vida Burbaitė, Vi- « 
da Kudžmaitė, Rasa Lu- 
koševičiūtė, Rūta Po- 
causkaitė, Rūta Rudins- 
kaitė, Dana Styraitė, Ri
mas Ališauskas, Saulius 
Brikis, Gintaras Nagys, 
Linas Sabalys, Raimon
das Zabieliauskas.

Gegužės 1 d. per iškil
mingą posėdį, dalyvau
jant mokyklos mokyto- 4

SEKANTYS LIETUVIAI GYDYTOJAI

PERKELIA SAVO KABINETUS

Taupyk ir skolinkis montreal nuo $.m. gegužės 1 d. į

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

514% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
614% už 1 m. term. dep. 
7% už 2 m. term. deD.

PARAMA
IMA 

8% už asm. paskolas 

814% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki S5.000.

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

SEIMELIO SESIJA
Kanados Lietuvių Ben

druomenės naujai išrink
to Montrealio Seimelio 
sesija kviečiama 1971 m. 
gegužės 20 d., ketvirta
dienį, 7 vai. vakaro, 
Aušros Vartų parapijos 
salėje su sekančia dar
botvarke:

1. Sesijos atidarymas, 
2. prezidiumo sudary
mas, 3. praeitos seime
lio sesijos protokolo 
skaitymas ir priėmimas, 
4. pranešimai: a. presi- 
diumo pirmininkp, b. iž
dininko, c. švietimo ir 
kultūros reikalų įgalioti
nio, d. Šalpos fondo pir

NAUJA
MEDICINOS

CENTRĄ
2299 DUNDAS STREET WEST

(Bloor St. W. — Dundas požeminio stotis):

Dr. A. Pacevičius, telefonas 534-4778

Dr. St Pacevičius, telefonas 535-5752

Dr. A. Valadka, telefonas 531-2933

Dr. J. Yčas, telefonas 535-0161
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jams, tėvams, tėvų ko
mitetui ir visuomenės 
atstovams, abiturientams 
buvo įteikti mokyklos 
baigimo pažymėjimai.

Sveikinimo kalbas pa
sakė mokyklos vedėja G. 
Gedvilienė, Montrealio 
Aušros Vartų parapijos 
atstovas tėvas S. Kulbis, 
KLB Montrealio Seimelio 
prezidiumo pirmininkas 
ir kredito unijos Lito ve
dėjas P. Rudinskas, tėvų 

e komiteto pirmininkas ir 
KLB švietimo reikalų į- 
galiotinis Montrealy Al
gis Kličius ir poetas dr. 
H. Nagys.

Tai buvo pasidžįaugi
mas tuo gražiu jauių 
žmonių būreliu, kad at
laikė devynerius metus, 
kad jie, mokėdami savo 
tėvų gimtąją kalbą, yra 
didelis įnašas į Lietuvių 
Bendruomenę, kuriai taip 
reikalingos naujos jėgos.

’’Devyneri metai, ne 
viena diena, kai buvau 
daržely, augo išaugo ža
lia liepelė penkiom, še
šiom šakelėm”, sako 
Vilniaus krašto liaudies 
daina. Taip, ’’devyneri 

^metai — ne viena diena”, 
ir per tuos devynerius 
metus mokykla išauklėjo 
tas trapias jaunutes būty
bes, šakotomis asmeny-' 
bėmis. Tegu ir sunki 
našta tėvams kas šešta
dienį vežioti vaikus per 
pūgas ir šalčius į lietu
višką mokyklą, bet ne- 
veltu i.

Po iškilmingo posėdžio 
vyko vaišės ir šokiai. Vi
si buvo pavaišinti ska
niais mamyčių keptais 
pyragais. Šokiai, kariuo

se dalyvavo nemažas 
Montrealio jaunimo skai
čius, užtruko iki pusiau
nakčio, grojant triukš
mingai šių dienų muzikai.

M.
P. BALTUONIS 
OTAVOJE

Prano Baltuoti io me
džio šaknies skulptūrų 
paroda įvyksta gegužės 
21-24 d. Otavoje, City 
Hali patalpose.

Oficialus atidarymas 
gegužės 21 d., penktadie
nio vakare, 8 vai. Paro
dą ruošia KLB Otavos ap. 
valdyba.

SAMBŪRIO
IŠKYLA

Gegužės 16 d. Mont
realio lietuvių Akademi
nis sambūris ruošia tra
dicinę vadinamojo "nusi- 
cukrinimo” iškylą prie 
St. Gregoire kalno. Pie
tūs kainuos po 2,25 dol., 
vaikams — žymi nuolaida.

Smulkesnes informaci
jas teikia sambūrio pir
mininkas A. Beniušis, 
tel. 671-6374.

AV CHORO 
LAIMĖJIMAS

Balandžio 23 d. Aušros 
Vartų choras dalyvavo 
chorų varžybose. Buvo iš
pildytos 3 giesmės ir 3 dai
nos. Pradėta buvo su Pyne 
"Laudate Nomen Domini" , 
Dambrausko "Malda už tė
vynę", Vivaldžio "Gloria", 
S. Šimkaus "Atsisveikini
mas sugiria", V. Jaikubė- 
no "Tremtiniųir išvežtųjų 
giesmė" ir Čiurlionio "Oi, 
lekia, lekia". Pati progra
ma savo kontrastais įvairi 
ir įdomi ne tik mums pa -

tiems, bet ir svetimai pu
blikai, kuri nesuprasdama 
žodžių, galėjo gėrėtis 
įvairiomis melodijų var
somis.

Įvertinimą davė operos 
solistas Andre Huc-Santa- 
ną. Jis apibūdino kiekvie
no kūrinio išpildymą ir iš
kėlė ne tik blogąsias, bet 
ir gerąsias puses. Tai bu
vo pirmas kartas, kada 
taip smulkmeniškai buvo 
išgvildentos dainos ir 
giesmės. Nemažabuvo pa
simokyta. Įvertinimas bu
vo gana geras ir.- jei ne ta 
nelemta sceninė baimė, 
rezultatai būtų buvę gėrės - 
ni. Pirmąją vietą laimė
jusieji gavo 87,2%, o mums 
atiteko antroji vieta su 85,5 
procentais.

Tad rezultatai labai ge
ri. Išėjome iš savo para
pijos ribų ir išgirdome 
profesionalo muziko kri
tišką ir bešališką žodį.

Gegužės 8 d. A V choras 
savo koncerte davė dainų 
šventės repertuaro pirmą
ją dalį. Buvo išpildyta visi 
nauji kūriniai. Į šią pro
gramą įsijungė ir A V cho
ro oktetas su keletą dainų, 
kurion įsijungė ir jų vado
vas A. Keblys.

Oktetas neperseniausiai 
dayė dainų rečitalį, kartu 
su sol. Gina Čapkauskiene 
Bostone "Laisvės varpo" 
radijo valandėlės progra
moje, kuriai vadovauja P. 
Viščinis.

Choras yra atsijauninęs 
ir pilnas entuziazmo. Šie 
žmonės atranda laiko Ati
trukti nuo savo kasdieni-; 
nių darbų, o jaunimas nuo 
savo studijų.

(keliama į 14 psl.)
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ATLIEKAMI ĮVAIRŪS MŪRINIMO DARBAI IR VISOKERIOPI 1 •
REMONTAI. CEMENTO, MEDŽIO DARBAI, GELEŽIES
SUVIRINIMAS (WELDING). VYKSTU IR Į PROVINCIJA

ONTARIO IR QUEBEKO.’

M.Krauza
10167 48th Avenue, Montreal 477 

Tel. 665-2278

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

Įvairūs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3884.

LuSu/ie Auto Specialist Beįl
mb RUE GEORGE LASALLE, P.Q.Tel.: 366-0500 366-4203

• TA/SOME IR DAŽOME AUTO - MAŠINAS.

• ESAME SPECIALISTAI MOTORINIU ROGIU

SAV. ,G. pESROĖHERS

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.Q. — ILLE BIZARD, P.Q.
601 St. Jean Road. 459 Cheerier Street.
Tel. 695-3883 Tel. 626-5175

• Parduodami “SCORPION’' firmos motorinės rogės.

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai auto-mašinu remontai.
• Degalai, tepalai, padangos ir kt.
• Lengvai pasiekiama greitkeliu Nr. 40.

Vysk. V. Brizgys su pirmąją komuniją priėmusiais Montrealio lietuviukais. Alg. Adomonio 
nuotraukoje matome gale stovinčius tėvą L. Zarembą ir tėvą S. Kulbį.

BELLAZZI-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. '

Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. p. išdirbiniai ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941 Į
—__________ .______________________ i------------------------------------------ —— i

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

***

TEL. 366-7281
***

• Atliekami mechaniniai darbai ,

• Išores taisymas ir dažymas

• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)

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

I J et te & Frere Ltėe ' I
Plumbing & Heating kontraktorius y ■

I 366-0330 I
1140 - 2e AVENUE LASALLE g

• Šildymo ir vandentiekio taisymas ir nauji Įrengimai.
• Vandens šildymui tankų pardavimas ir įrengimas.
• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimas.
• Visi įkainavimai neapmokami.

NE PRI KLAUSOMA Ll ETUVA ® 1971..V.19 ♦ psl. B



montreal
(atkelta iš 13 psi.)

Kiek dainai ir giesmei 
yra pašvenčiama laiko, 
sunku būtų pašaliniui su
prasti ir įsivaizduoti. O 
juk tos dainos paruošimas 
yra tik dalis jų darbo. 
Kurgi giesmė, kuri skam
ba bažnyčios skliautuose 
kiekvieną sekmadienį ?

Girdėjote per Velykas tą 
didingą kūrinį "Aleliuja”, 
vyskupui žengiant mūsų 
bažnyčion išgirdot pasvei
kinimo himną "Ecce Sa- 
cerdos” ir daugelį kitų.

Choras dirba ir aukoja 
savo brangų laiką, bet ar 
yisada esame suprasti ?

Per koncertą nesimatė 
tiek daug mielų veidų ir tų 
jaunųjų akademikų - kurgi 
jie pražuvo, negi jie ge-

Dr.E. Andrukaitis
832 St. Joseph Blvd. E. 

(kampus St. Andrė) 
tel. 522-7236.

Dr. V. Giriuniene
Dantų gydytoja

5330 L'Assomption Blvd.

Montreal.

Tel,; 255-3536

riau klausosi laukinės mu
zikos televizoriuje?

Ačiū tiem, kurie atėjo 
mūsų išgirsti. Manau, kad 
nė vienas nesigailėjo tai 
padaręs.

Dabar norime kreiptis į 
jus su nemažu prašymu, 
nes A V choras turi būti iš
leistas dainų šventėn. Pati 
kelionė chorui atsieis virš 
6 tūkstančių, o publikos 
entuziazmas iki šiolei toks 
mažytis, kad net negalime 
užpildyti lėktuve 79 vietų. 
Yra dar likę 2O tuščių vie
tų. Priimame keleivius ir 
į vieną galą už 50 dol. as
meniui. Anksčiau paskelb
toji kaina (85 dol.) buvo 
visos kelionės kaina.

Nuoširdžiai prašome 
paremti ir aukomis, kad 
palengvinus chorui finan
sinę ‘ naštą, reikalingą 
Montrealio koloniją repre
zentuoti.

Dr. A.O. Jaugelienė
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas, 11-12 kambarys 
Tel: 932- 6662; namq 737-9681.

Dr.j.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W.» Room 600 
Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., MzSc-.; L.M.C.C*, Ę.R.C.S.(c).

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 93 1 -3275 
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
Sun Life Building. Suite 2001.

Tel. 866- 1359.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE & IŠGANAITIS 

INSURANCE EXCHANGE BUILDING
276 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Te 1:842-1126, namų 674-7038

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A., b.c.l.
768 Notre Dame Street E.Juite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

ADVOKATAS

B.K. Schneider, b a, bcl
•

DORCHESTER TOWERS PHONE 871-1224
55B DORCHESTER BLVE*, W RE® 486-3361

SUITE 1616 MONTREAL 128. QUE.

Kas dar norėtų regis - 
truotis ir kartu vykti, pra
šom skubiai pranešti cho
ro nariams arba A V klebo
nui. A. K.
600 DOL. PELNO 
BALTIJAI

Baltijos stovyklavietei 
paremti vajaus skirtas 
premijas laimėjo Sa- 
blauskienėspaveikslus E. 
Kerbelienė ir I. KUčienė, 
D. Aneliūnaitės paveikslą 
— J. Žitkienė, J. Šiau- 
čiulio medžio išdirbinį — 
S. Verbelienė, A. Zu- 
bienės paveikslą — M. 
Roch, A. Vazalinsko pa
veikslą — J. Narbone, P. 
Baltuonio medžio šaknų 
skulptūrą — J. Žitkienė, 
V. Remeikos paveikslą 
— N. Rutkauskienė ir R. 
Bukausko paveikslą — P. 
Rutkauskas.

Baltijos stovyklavietės 
valdyba yra labai dėkinga 
mūsų menininkams, kurie 
paaukojo savo kūrinius 
šiam vajui. Valdyba taip 
pat dėkinga visiems bi
lietų platintojams ir au
kotojams.

Vajaus metu buvo su
rinkta 601 dol. Ačiū.

B. Niedvaras
LIGONIAI

Reddy Memorial ligo
ninėje gydosi K. Kazu- 
kauskienė ir J. Šiaučiu- 
lis. A. Urbonas gydosi 
namie.
PIRMOJI GEGUŽINĖ!
Pirmoji šių. metų gegužinė 
įvyks birželio 20 d. Skruibio 

'vasarvietėje, Pointe Fortune, 
Que. Rengia - Nepr. Liet.

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėko

jam už surengtą mums 25 
m. juigtinio gyvenimo 
sukakties pagerbimą.

Dėkojam AVP klebonui 
tėvui L. Zarembai už at
laikytas mišias, p. M. 
Roch, p. A. Kebliui ir 
AVP choristams. Rengė
joms: p. B. Lukoševičie
nei, p. M. Murauskienei, 
p.. G. Sibitienei, p. R. 
Urbonienei, p. H. C eito- 
riui, p. N. ir A. Gu
dams, p. P. Žukauskui ir 
p. A. Rusinui. Dėkojame 
visiems taip gausiai atsi
lankiusiems šiame pa
gerbime. Taip pat reiš
kiame nuoširdžią padėką 
už gražią dovaną ir svei
kinimus .

Z. ir A. Urbonai

MIRĖ
VYT. SLĖNIS

Praeitą savaitę staiga, 
širdies priepuolio ištik
tas , mirė montrealietis 
Vytautas Slėnis, 42 m. 
amžiaus.

Į amžinojo poilsio vietą 
velionio palaikai buvo iš* 
vežti iš A V bažnyčios.

GRAŽIOS 
VESTUVĖS I

Balandžio 24 d. Aušros 
Vartų bažnyčioje įvyko 
Laimutės Urbanavičiūtės 
su J. Pelletier sutuoktu
vės. Vestuvinė puota vy
ko AV salėje, dalyvavo 
apie 150 asmenų. Svečių 
buvo atvykusių ir iš JAV 
bei kitur.

Laimutė Urbanavičiūtė, 
Aldonos ir Juliaus Urba
navičių duktė, buvo akty
vi lietuviškoje veikloje. 
Jūrų šaulių Neringos 
šaulė, ji yra baigusi li
tuanistinę mokyklą, daly
vavo tautinių šokių gru
pėje ir Mindaugo šaulių 
kuopos scenos mėgėjuo
se.

J. Pelletier yra pran
cūzų kilmės kanadietis su 
šiltom simpatijom lietu
viams. Ir žmoną pasirin
ko lietuvaitę. Turi atsa
kingą darbą Toronte, kur 
persikėlė gyventi.

Vestuvinės vaišės pra
ėjo tikrai gražįdje vestu
vinėje nuotaikoje, jun
giant lietuviškas ir pran
cūziškas vestuvių tradi
cijas.

Jauniesiems buvo pa
sakyta daug gražių svei
kinimų, įteikta vertingų 
dovanų, sudainuota "Il
giausių metų" ir palinkė
ta laimingo gyvenimo.

J. Š.
KRIKŠTYTA *

Gegužės 1 d. AV baž
nyčioje buvo krikštyta In
drė Karolina — Sigito ir 
Aušros Lukoševič lutės 
Baršauskų duktė.

LANKĖSI 
DAILININKĖ

Montrealyje viešėjo 
dail. O. Šablauskienė, 
kuri šiuo metu gyvena 
Centrinėje Amerikoje.

IŠ MONTREALIO 
PRAEITIES

Prieš 32 metus Brook- 
lyno savaitraštyje "Ame
rika" rašė: "Lapkr. 13 d. 
mes, Montrealio lietu
viai, apvainikavome p ir—<k 
mą statybos darbų žings
nį sumoderninti šv. Ka
zimiero parapiją — įvyko 
naujos klebonijos įkurtu
vės ir pašventinimas, ku
rį atliko vyskupas Des
champs. Jam patarnavo 
du amerikiečiai klieri
kai: Mažiukna ir Jutkevi- 
čius, kurie eina mokslus 
Montrealio seminarijoj, 
abu iš Mass, valstijos. Į 
iškilmes atvyko kunigai 
amerikiečiai: Waterburio 
klebonas kun. Valentijus, 
Brocktono vikaras kun. 
Petrauskas ir Mariana- 
polio kolegijos mokytojas 
•kun. Pauliukonls. Vieti
nės arkivyskupijos atsto
vu buvo kanauninkas w 
Whalen".

Toliau rašyta: "Vakare 
šv. Kazimiero salėje iš
kilminga vakarienė, į ku
rią susirinko 300 svečių. 
Apie šimtui reikėjo atsa
kyti, nes salėje nebuvo 
vietos. Sveikinimus pri
siuntė: Lietuvos konsulas

Juozo G I i z i c k o mylimai MOTINAI mirus 
Lietuvoje, jį ir jo Šeima giliai užjaučiame—

J. E. Staškai, J. R. Šleiniai, 
J. Bataitis, A. Braškys ir 
A. Grigutis
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Kanadai Grant Suttle, 
miesto burmistras Rey- 
nault, Kanados parlamen
to atstovas Deslauriers, 
Amerikos Kunigų Vieny
bės pirm, prel. J. Bal- 
kūnas, kun, Pakalnis, 
prel. Juras, ir kiti. At
silankė Kvebeko seimelio 
atstovas Candide Roche
fort, miesto tarybos na
riai Riehl ir Belanger, 
keli vietos klebonai —• 

r kaimynai. Vedėju buvo 
Vyt. Sirvydas. Savo kal
boje klebonas J. Bobinas 
pareiškė, kad dvasinė 
vyriausybė pagyrė lietu
vius už uolumą. Dabar, 
sako, drąsiau eisime prie 
kito svarbaus statybos 
darbo: pastatyti naują 
bažnyčią". vs

LITO 
EKSKURSIJA

w Lito jaunųjų narių eks
kursija šiemet įvyks Šv. 
Jono dieną, birželio 24 
d., ketvirtadienį, į Ota
vą. Registracijos formos 
ir visa informacija bus 
išsiuntinėta Lito nariams 
kartu su šią savaitę iš
leidžiamu Lito biulete
niu.

Ekskursijoje galės da-. 
lyvauti visi senieji ir 
naujai įstoję nariai, nuo 
6 iki 16 metų amžiaus.

pr. r. 
DVIRATIS 
JAUNIESIEMS

Nuo šio laiko su kiek- 
♦ vienu pinigų įdėjimu Lito 

jaunieji nariai kviečiami 
užpildyti dviračio loteri-

A Ifon sos Scerba

Lietuvis atstovas, per kuri 
galima įsigyti nauja^ar nau
dota automobilį^su garantija 
iki 5-riu metu.* w

★ ★ ★

VALIANT

DUSTER
BARACUDA
SATELLITE

S i M C A

tel. 681-1641 

jai bilietą. Loterija įvyks 
birželio 24 d., prieš iš
vykstant ekskursijai į 
'Otavą. Mažiausias indė
lis 1 dol.

Loterijoje gali daly
vauti visi jaunieji nariai 
nuo O iki 16 metų. Dvira
tis mergaitei išstatytas 
Aušros Vartų parapijos 
salėje, tačiau jis bus pa- 

.keistas į dviratį berniu
kui, jeigu laimės berniu
kas. Kodėl nepabandyti 
savo laimės? pr. r.

PARAMA
CHORUI

Aušros Vartų parapi
jos choro kelionei į dainų 
šventę Chicago j e Litas 
paskyrė 100 dol. paramą.

pr. r. 
ATEITININKŲ 
STOVYKLA

Ateitininkai Baltijoje 
stovyklauti ruošiasi lie
pos 17-24 d.d.

GEGUŽINĖS
Gegužinės pamaldos 

A V bažnyčioje būna kiek
vieną trečiadienį ir penk
tadienį, 7,30 vai. vak., 
sekmadieniais — po pa
maldų.
AUGINS 
TRIUŠIUS

Montrealiečiams gerai 
pažįstamas kalakutų far- 
mos savininkas K. Lukas 
pereina į naują šaką — 
augins triušius.

PANORAMA
KRAŠTO TARYBOS 
RINKIMAI

KLB vyr. rinkimų ko
misija gegužės 5 d. po
sėdyje patikrino apylinkių 
rinkimų komisijų atsiųs
tąją medžiagą ir rado, 
kad rinkimai visose apy
linkėse vyko sklandžiai, 
prisilaikant nustatytos 
tvarkos ir kad KLB gar
bės teismui dėl rinkimų 
nebuvo paduota skundų.

KLB vyr. rinkimų ko
misija, pagal nustatytą 
tvarką, patvirtino ir 
skelbia šitą sąrašą as
menų, išrinktų į KLB aš
tuntąją Krašto tarybą:

Calgary rinkiminėj 
apylinkėj aklamuotas Ka
rolis Lede r is.

Hamiltono rink. ap. 
balsavo 237. Išrinktas! 
Gediminas Breichmanas, 
Jeronimas Pleinys, Jo
nas Mikšys, Aldona Vo- 

lungytė, Kazys Mileris, 
Kęstutis Norkus, Juozas 
Krištolaitis, Kazys Ba
ronas .

Dehli rink. ap. balsavo 
71 asmuo. Išrinktas Bro
nius Povilaitis, Petras 
Augaitis, Stepas Jakubic-. 
kas.

Londono rink. ap. bal
savo 191. Išrinkta Joana 
Paulionytė, Eduardas Da
nil iūnas.

Montrealio rink. ap. 
balsavo 291. Išrinktas 
Henrikas Nagys, Petras 
Lukoševičius, Pranas 
Rudinskas, Ladas Giriū- 
nas, Zina Piečaitienė, 
Regina Staskevičiūtė, 
Daina Kerbelytė, Leonas 
Zaremba, Juozas Šiau- 
čiulis, Vytautas Ptašins- 
kas.

Otavoje aklamuotas 
Juozas Danys.

Rodney rink. ap. akla
muotas Vincas Ignaitis.

St. Catharines rink, 
ap. balsavo 66. Išrinktas 
Juozas Alonderis, Adol
fas Š etikas.

Sudburio rink. ap. ak- 
lamuoti Juozas Kručas ir 
Juozas Staskus.

Toronto rink, apylinkėj 
balsavo 614. Išrinktas 
Antanas Rinkūnas, Anta
nas Pacevičius, Placidas 
Barius, Jonas Staškevi
čius, Marija Arš.tikaitytė 
-Ulickienė, Silvestras 
Čepas, Eugenijus Cup- 
linskas, Algimantas Ži
linskas, Jūratė Čeponku- 
tė, Jonas R. Simo Savi
čius, Kazys Batūra, Au
gustinas Kuolas, Balys 
Sakalas, Aldona Kuolie
nė, Jonas Govėdas, Liuda 
Gvildienė, Vytautas 
Gruodis.

Wellando rink. ap. ak
lamuotas Juozas Bluzas.

Windsor o r. ap. akla
muotas Česlovas Kuras.

Winnipego rink. ap. 
balsavo 44. Išrinktas 
Juozas Grabys.

KLB vyr. rinkimų ko
misija dėkoja apylinkių 
rink, komisijom už nuo
širdų bendradarbiavimą 
ir tvarkingai pravestus 
rinkimus.
PAMINKLO 
KONKURSAS

Australijos LB Adelai
dės ap. valdyba sudarė 
komisiją, kuri rūpinasi 
1970 m. gruodžio 19 d. 
mirusiam rašytojui Pul- 
giui Andriušiui pastatyti 
lietuviško stiliaus pa
minklą kapinėse.

Kapinių administraci
jos nustatyti paminklo 
matmenys yra: neaukš- 
tesnis kaip 33", neplates- 
nis kaip 38" ir nestores
nis kaip 11". Medžiaga — 
natūralus kietas akmuo, 
Projektas turįs būti su 
lietuviškais motyvais.

Paminklo įrašas: A A 
/PULGIS ANDRIUŠIS- 
/ANDUSEVIČIUS/ rašy- 
tojas - laureatas 
/18.3. 1907 - 19.12.1970/ 
Lietuva — Australija

Brėžiniai turi būti ne
mažesni kaip ketvirtada
lio natūralaus dydžio.

Juri komisiją sudaro 
A. Lapšys, pirm., J. 
J. Steponas, V. Kapočiū- 
nas, S. Neliubšis ir L. 
Pakalnis. Slapyvardžiais 
pasirašyti projektai ko
misiją pasiekti turi iki 
liepos 27 d. s

Konkurso laimėtojui 
bus paskirta 100 dol. 
premija.

Komisijos adresas, kur 
galima gauti smulkesnių 
informacijų: Pulgis An
driušis Fund, c/o J. 
Riauba, 9 Harrow St., 
Dover Gardens, South 
Australija 5048.

ŽEMĖLAPIS NEMOKAMAI 
t

Taip, nemokamai. Tai 
sieninis Lietuvos žemėlapis, 
spausdintas keturiomis spalvo
mis, 24" x 20" formato.

Žemėlapyje sužymėti Lietu
vos ežerai ir upės, miškai, 
miestai, miesteliai ir mažes
nės gyvenvietės. Kiekviename 
lietuvio bute toks žemėlapis 
yra reikalingas ir būtinas, 
ypač ten, kur auga jauni lietu
viukai — juk jiems ne tik rei
kalinga, bet ir smalsu smul
kiau susipažinti su savo tėvų 
krašto geografija.

"Nepirklausoma Lietuva" ši
tą spalvotą Lietuvos žemėlapį

NL administracijai,
Nepriklausoma Lietuva
7722 George Street,
La Salle 690, Que., 
Canada.

Prašau man siuntinėti Nepriklausomą Lietuvą 
Šiuo adresu:

j ------------------------------------------------------------------------------------------_

i Keturių spalvų Lietuvos žemėlapį prašau 
išsiųsti Šiuo adresu: I

L i

Pridedu $...................kaip 12 mėnesių
prenumeratos mokestį.

Metinė NL prenumerata: Kanadoje $7.50, kitur $8.00.
Rėmėjo prenumerata $ 12.00.

VLIKO
TARYBOJE

Vilko tarybos posėdyje, 
įvykusiame balandžio 30 d. 
New Yorke, be tarybos na - 
rįų, buvo PLB ryšinin
kas B. Raugas ir T. fondo 
pirm. prel. J. Balkūnas. 
Posėdžiui pirmininkavo 
socialdemokratų atstovė 
Rima Čerkeliūnienė,’ se
kretoriavo Vienybės sąjū
džio atstovas J. Pažemė- 
nas.

Posėdyje platų praneši
mą apie 5 savaičių kelionę 
Europoj padarė Vilko val
dybos pirm. J. K. Valiū
nas. Vliko finansų tvarky
tojas Jurgis Valaitis prašė 
tarybos padidinti šių metų 
sąmatą 15.000 dol., kurie 
reikalingi Bražinskų bylai 
vesti. Taryba prašymą iš
pildė.

9 Vilniuje išleistas Pu
tino romano "Altorių še
šėly" jau penktasis leidi
mas.. Tiražas 45 000 egz.

• Vilniuj balandžio mėn. 
surengta senosios kartos 
dailininko Vyt. Kairiūkš
čio (1890-1961) darbų paro
da.

nemokamai išsiųs visiems 
naujiems laikraščio prenume
ratoriams arba tiems, kurie 
suras naują NL prenumerato
rių ir atsiųs prenumeratos 
mokestį.

Vadinasi, nemokamai gaiti 
Lietuvos žemėlapį iš tiesų nė
ra sunku. Pakanka tik pakal
binti savo kaimyną laikraštį 
užsiprenumeruoti, atsiųsti 
prenumeratos mokestį, o mes 
bematant Jums išsiųsime že
mėlapį .

Paslnaudokitė čia spausdina
ma anketa:

‘NEPRI KLAUSOMA 'LIETUVA 197l.V?19 ♦ PSIA ’15



KRONIKA KURSAI
Tautinių šokių institu-

LAIKRAŠČIO 
RAMSČIAI

Rėmėjo prenumeratą 
už N L apmokėjo mont- 
realietis Matas Norgėlas.

Auka laikraštį parėmė 
— P. Januška 10 dol., J» 
Žemaitis ir M. Ramūaie- 
nė po 5 dol., A. Micuta 
3, 50 dol., P. Bunys, K. 
A mb ražas, S. Šetkus po 
2,50 dol., N. Navickienė 
ir O. Sabaliauskienė po 2 
dol.

Ačiū.
MIRĖ
SKAITYTOJAS

Swindone, Didž. Brita
nijoje, mirė S. Kriaučiū
nas.

Velionis buvo ilgametis 
NL skaitytojas ir bendra
darbis.
MIRĖ
F. G. DAUŽVARDIS

Lėktuvo nelaimėje JAV 
žuvo pik. lt. Fabijonas 
Gediminas Daužvardis, 
Lietuvos gen. konsulo Chi
cago] dr. Petro Daužvar- 
džio sūnus.

Be tėvų, velionio gedi 
tėvai, brolis, žmona Shir
ley ir trys mažamečiai 
vaikai.
NUOSTOLINGA
SPAUDA

Londono Lietuvių Namų, 
akc. bendrovės Spaudos 
skyrius, t.y., ’’Europos 
lietuvio” savaitraštis ir

Nidos leidykla ir spaustu
vė, praeitaisiais metais 
davė 975 svarų (2340 dol.) 
nuostolio,kuris dengiamas 
iš NL bendrovės viešbu
čio, baro ir vasarvietės 
pajamų. Ateityje numato
ma atlikti daugiau komer- 
cinių spaudos darbų ir 
nuostolio išvengti. Tam 
tikslui spaustuvė įsigijo 
naują spausdinimo maši
ną.

Spaustuvės vedėju yra 
St. Bosikis. "Europos lie
tuvį" redaguoja ir Nidos 
leidyklą tvarko K. Barė- 
nas.

tas primena, kad liepos 
mėn. 5-17 d. rengiami 
kursai naujiems tautinių 
šokių mokytojams pa
ruošti. Kursai vyks 
Chestertone, Indianoje, 
V. Jonyno vasarvietėje.

Norintieji šiuose kur
suose dalyvauti, prašomi 
pranešti ne vėliau birže
lio 1 d.

Kursantai gaus pilną 
pragyvenimą, tik turės 
patys padengti kelionių 
išlaidas. Rašyti šiuo ad
resu: Tautinių šokių ins
titutas c/o Irena Šilingas, 
7222 South Whipple Str., 
Chicago 60629, Ill., USA.,

Gegužės 23 d., sekmadienį, 4 vai. p.p.(vakarienė 6 vai.) 
DLK VYTAUTO KLUBAS rengia buv. pirmininko 
J. Skinkio atsisveikinimo bei sezono uždarymo 

balių-
va kariene

su programa, muzika ir Šokiais.

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI.

Bilietai gaunami pas klubo valdybos narius ir 
prie įėjimo.
Suaugusiems 3 dol., jaunimui puse kainos. 

Klubo valdyba

iMontrealio Lietuvių Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.

Telefonas: 766 5827

MOKA Vi:

Einamąsias s-tas 5.0%
Taupomąsias s-tas........... ... 6.0%
Term. ind. 1 metams____6.25%
Term. ind. 2 metams _____6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki 82,006 už taup. s-tos 
sumas.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines.... .............. 845%

Nekiln. turto ___   8.75%

Čekių kredito  ....   9.0%

Investacines__nuo 9.0% iki 12%

Nemok, gyvybės apdr. iki 810.000
už paskolos sumą.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Namų 376-3781,
Albertas NORK E LIONAS, B.A. C.S.C., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
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: dieną — penktadieniais nuo 1 iki
6 vaL ir vakarais — pinnad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgaliu*.

Gegužės 22 d., 7 vai. vak., Aušros Vartų parapijos salėje 

įvyks

LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO 
šaulių kuopos penkiolikos metų veiklos sukakties iškilmingas 

MINĖJIMAS - BANKETAS
Programoje: Iškilmingas aktas 

Meninė dalis 
Vaišės - banketas 
Šokiai

Meninę dalį išpildys AV choro oktetas ir sol. A. Keblys.

Visa Montrealio lietuviška visuomene nuoširdžiai k 
kviečiame minėjime dalyvauti.

įėjimas 15 dol. porai, ponioms 7 dol., ponams 3 dol. . 
jaunimui 4 dol. ( įskaitant sekmadienį pietus) .

Bilietai gaunami nas platintojus I. Petrauskų,tel.767-4219, 
ir A. Myle, tel. 365-0153.

Kuopos valdyba

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

savarankiškas agentas
(MJ P. ADAMONIS 

Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti QUEBEC’O ir ONTARIO provincijose 
3907 A Rosemont Blvd., Montreal 408, P.Q. Tel. 722-3545 

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722 - 3986.
........................  ■— ' ' ...........— ' ' ..................... .............................................................. .. .........................ji

Santaupas ĮAitą”
“LI TAS“ Moka:

Už einam, s-tas 5%

“Litas“ nieko neima už Tamstų išrašytus 
čekius ir juos kas mėnesi gražina paštu. 
Palūkanas prirašo kas trys mėnesiai.

Už taupom, s-tas 6%

Priedu duoda gyvybės apdrauda iki $2,000 
santaupų sumos. Palūkanas skaičiuoja 
mėnesiniai ir prirašo metų gale.

Už termin. indelius:
1 metu 6. % Palūkanas prirašo::
9 metu 6 M % balandžio 15 ir spalio 15 d. 

*

Pinigu išėmimas nesuvaržytas iš visu sąskaitų.
Palyginkite šias palūkanas su Tamstų dabar 
gaunamomis palūkanomis kitur ir padarykite 
reikiamas išvadas.

nepriklausoma
$ lietuva

Nepriklausoma Lietuva is published weekly 
by The Independent Lithuania Publishing 
Company ot 7722 George Street, La Salle 690, 
P.Q. R. E. Maziliauskas, Editor. F. P. Pauks- 
toitis, Bus. Manager. Second Class Mail 
Registration No. 1952. Return postage guaran

teed. Postage paid at Lachine, P.Q.

Bendradarbiu ir korespondentu spausdinamos 
mintys nebūtinai atitinka redakcijos ir 
leidėju nuomonei. Rankraščiai taisomi ir 
trumpinami redakcijos nuožiūra. Neišspaus
dinti rankraščiai autoriams grąžinami tik iš 
anksto susitarus. Už skelbimu turinį leidykla 

ir redakcija neatsako.

Metinė prenumerata Kanadoje $7.50, visur 
kitur $8.00. Atskiras numeris 25^. Rėmėjo 
prenumerata'$12.00. Adreso pakeitimas 25?.

Redakcijai ir administracijos adresas: 
7722 GEORGE STREET, LASALLE 690, P.Q.

Tel. (514) 366 6220
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