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!' Andriejus D. Sacharo

vas, Sovietų Sąjungos 
akademikas ir žmogaus 
teisių komiteto narys, 
pastaruoju metu ne kartą 
pasisakė prieš laisvės 
suvaržymą. Sovietijoje. 
Mokslininkas laikomas 
sovietų vandenilio bom
bos ’’tėvu”, su kuriuo 
skaitosi pasaulis, ir, 

k aišku, turėtų skaitytis 
patys sovietai.

Rugsėjo mėn. A. D. 
Sacharovas kreipėsi į 
Sovietų Sąjungos Aukš
čiausiąją Tarybą, patei
kęs atvirą raštą, kuria
me iškėlė reikalą leisti 
sovietų piliečiams emi
gruoti į kitus kraštus. 
Rašte paliečiamas Simo 
Kudirkos atvejis ir lietu- 

- viai.
Sacharovas pirmiausia 

.nurodo į sovietų piliečių 
tragiškuosius konfliktus 
atvejais, kai jie pareiš
kia norą emigruoti ir įsi
kurti kitame krašte. Tuos 
konfliktus nušviečia per 
pastaruosius mėnesius 
sovietuose buvusios teis
mų bylos.

* Jis teigia, kad sovietų 
piliečiai, ne tik žydai, 

SEPARATJSTAI DEMON STRUOJ A MONTR E AL YJE. RIAUŠIŲ METU 
BUVO SUŽEISTI TRYS POLICININKAI, 12 ASMENŲ SUIMTA.

bet ir kitų tautybių, siekę 
apleisti kraštą asmeni
niais, etniniais ar kitais 
sumetimais, ištisus me
tus laukia atsakymo į jų 
prašymus ir dėl to jų gy
venimas paverčiamas 
kančia.

Esą, tenka susirūpinti 
tais sovietų piliečiais, 
kurie, netekę vilties gau
ti leidimą išvažiuoti, pa
siryžta kuriuo nors būdu 
pažeisti įstatymą. Dau
gelis tų piliečių nubausta 
sunkiomis bausmėmis 
arba pateko į griežto re
žimo psichiatrines ligo
nines.

1971 m. gegužės mėn., 
nurodo Sacharovas, lie
tuvis Simas Kudirka Vil
niaus teismo buvo nu
teistas 10 metų sunkiųjų 
darbų bausme, o jo vie
nintelė kaltė buvo noras 
pasilikti užsieny. Jam 
pavyko nušokti į ameri
kiečių laivą, tačiau jis 
buvo sugrąžintas ir nu
baustas už tėvynės išda
vimą.

Sacharovas, nurodęs, 
kad sovietų piliečiai, 
bandą apleisti kraštą, 
dažnai virsta antros kla

sės piliečiais, nes dėl 
sovietuose esamų tradi
cijų, prietarų ar konfor
mizmo jie negali pasi
naudoti kai kuriomis tei
sėmis. Jis pabrėžia, kad 
tenka šiuo klausimu ieš
koti žmogiškų bei teisin
gų sprendimų.

Emigravimo teisė, ku
ria iš tikrųjų tegali pasi
naudoti mažas gyventojų 
skaičius, tai esminė dva
sinės laisvės sąlyga... 
Sacharovas teigia, jog 
laisvas kraštas negali 
būti panašus į narvą, net 
jei jis būtų paauksuotas 
bei aprūpinamas mate
rialinėmis vertybėmis.

Sacharovas prašo pri
imti įstatymus, kuriais 
emigravimo klausimas 
būtų išspręstas demokra
tinėje dvasioje, būtent, 
kad kiekvienas, norįs iš
vykti iš krašto, galėtų tai 
vykdyti ir, jei jis pakei
čia savo nuomonę, galėtų 
be trukdymų sugrįžti. 
Tai atitiktų visuotinai 
pripažintoms žmogaus 
teisėms.

Esminis dalykas yra 
pakeisti baudžiamojo ko
dekso skyrių apie valsty-

NEPATARIA 
DEMONSTRUOTI

Kanados ministras 
pirm. P. E. Trudeau 
kreipėsi į žydų ir rytų 
Europos kilmės kanadie
čius, patardamas jiems 
nedemonstruoti prieš at
vykstantį sovietų premje
rą Kosyginą. Pasak Tru
deau, pakeisti Kosygino 
politiką juk būsią sun
kiau, jeigu jo lankymosi 
metu jam bus padaryta 
daug nemalonumų.

Žydų, ukrainiečių ir 
kitų sovietų valdomų tau
tų organizacijos paskel
bė, kad prieš Kosyginą 
protestuos.
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KO PREMJERO BŪSTINĖS PASTATE.

bės išdavimą, kad ateity 
jis nebūtų panaudojamas 
taip plačiai.

Taip pat svarbu suteik
ti amnestiją visiems pi
liečiams, kurie buvo nu
bausti, jiems siekus iš
vykti iš krašto, ir paleis
ti tuos, kurie dėl tos 
pačios priežasties prie
vartos būdu yra atsidūrę 
specialiose pschiatrinė- 
se ligoninėse.

BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE

Altos pirm. dr. K. Bo
belis ir vicepirm. dr. K. 
Šidlauskas Baltuosiuose 
Rūmuose, Vašingtone, 
spalio 6 d. tarėsi su pre
zidento Niksono patarėju 
George T. Bell ir užsie
nio reikalų sekretoriaus 
pavaduotoju Richard Da
vis dėl Lietuvos diploma
tinės tarnybos tęstinumo 

ir dėl tolimesnės Lietu
vos reikalų reprezentaci
jos galimybių.

Pasikalbėjime taip pat 
buvo paliestas Lietuvos 
reikalų iškėlimas atei
nančioje tarptautinėje 
saugumo konferencijoje 
bei Simo Kudirkos reika
lai.
FAKULTETAI 
UŽMIESTYJE

Vilniaus spauda rugsė
jo mėn. rašė apie už Vil
niaus centro ribų įkurtus 
studentus teisininkus ir 
ekonomistus. Vilniaus 
priemiesčio akademinia
me miestelyje už Anta
kalnio teisių ir ekonomi
kos Vilniaus universiteto 
fakultetai pradėjo veikti 
naujai pastatytose patal
pose — septynių aukštų 
pastate. Susirinko apie 
l. 500 studentų.



JAUNIMO ENERGIJA
17-TOJI KANADOS LIETUVIU DIENA

’’Lietuvos Tautos atei
tis — jaunimo darbas ir 
širdis”. Šis Kanados lie
tuvių jaunimo šūkis kon
certo salėje kabojo deši
nėje Vyties. O kairėje 
Vyties pusėje užrašas: 
"17—ji Kanados lietuvių 
diena”. Ir kai ši pusė nuo 
jaunimo programos atli
kėjų judesių pakrypo že
myn, ir tai pastebėjęs 
rengėjų komiteto sekre
torius A. Balsas uždara- 
majame žodyje rodyda
mas pasakė: ’’Matot, se
nimo pastangos jau len
kia galvą jaunimo pastan
goms”, atrodė, kad per
pildyta salė labai ryžtin
gai ir ne visai tyliai jam 
pritarė.

Neteko stebėti jaunimo 
kongreso ar jų susipaži
nimo vakaro, bet jauni
mas stebino šeštadienį 
bendram susipažinimo 
vakare. Jie savo skaičiu
mi didžiulėje salėje do
minavo. Ne iš vieno teko 
girdėti nusiskundimą, kad 
nejauku vyresniesiems 
šokiuose "maišytis”, ka
da, atrodė, šoka tik jau
nimas... Kitą dieną prie 
katedros jaunimas, besi-

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

JAUNIMAS
ŽIBINTĄ TURI ’

Dažniau ir dažniau 
skaitome spaudoje apie 
pavojų lietuvybei išlaiky
ti. Apie tai, kad jaunimas 
tolinasi nuo savo tauty
bės, nes jį traukia šių 
laikų naujas gyvenimas, 
noras pasinerti svetimųjų 
jūroje. Yra ir tokių filo
sofų, kurie temato prieš 
akis lietuvybei gilią pra
rają, mūsų tautai amžiną 
juodą naktį.

Mūsų tauta gyvuoja, 
kaip organizuotas viene
tas, nemažiau, kaip 1100 
metų ir, reikia tikėtis, 
kad dar tiek pat gyvuos, 
praeidama garbingus am
žius.

Sėdėti ant tvoros ir fi
losofuoti yra vienas daly
kas, o eiti ir dirbti tauti
nį darbą yra jau kitas. 
Reikia vieną dalyką tikrai 
pripažinti mūsų lietuviš

grupuodamas eitynėms, 
užblokavo išeinančiuosius 
iš pamaldų. Ir prikaišio
jimų nesigirdėjo, nes vi
si suprato, kad jaunieji 
ruošiasi svarbiom eity
nėm, prie kurių prisijun
gė ir senieji. Nėra ko 
kalbėti apie koncerte jau
nųjų programos išpildy
mą. Tai jau būtų nerei
kalingas kartojimas gyri
mų (ko jie ir nemėgsta).

Jei Dienoje nedalyvavo 
Moitrealio Gintaro an
samblis, tai šiemet jų 
vietoje buvo Hamiltono 
Aidas su solistu ir diri
gentu V. Verįkaičiu prie
šakyje. Tad anas komite
to nario žodis nebuvo tik 
komplimentas, bet jo bu
vo taiklus šūvis į visos 
publikos to momento 
jausmus, kai visi lenkė 
galvas jaunimo pastan
goms. Ir tegul žodis 
tampa kūnu.. .

Iškilmingoji progra
mos dalis buvo publikos 
atidžiai išklausyta. Ati
darymą atliko pirm. J. 
Šarapnickas, pakviesda
mas N. Verbickaitę pro
gramai vadovauti. Pra
dėta invokacija, kurią

kam jaunimui. Tai yra 
akylumas: jis žino, kad 
filosofijomis ir tuščiais 
mintyj ima is nieko už
žiebti negalima. Žino, 
kad tam reikia uždegan
čio pavyzdžio. Norint 
perduoti tautos žibintą į 
jaunimo rankas, reikia tą 
žibintą turėti, v

Štai, tautinio meno an
sambliai ir grupės Kana
doje tą tautos žibintą tu
ri. Jo liepsną palaiko 
nuolatiniu, pasiaukojančiu 
darbu ir tas žibintas 
šviečia visiems lietu
viams. Jaunimas jį mato, 
supranta ir perima nešti 
kitai kartai. Kol taip bus 
— negali užtemti mūsų 
tautinių vilčių prošvais
tės.

Apie emigrantų nutau
tėjimą kalbama, kaip apie 
didelę naujieną. Iš tikrų
jų jokios naujienos nėra. 
Tiek seniai, kiek siekia 

skaitė kun. J. Liauba. 
Nemažai atydos buvo 
jaučiama kalbėtojui 
miesto burmistrui Mac 
Kenzie A. Chown, lygiai 
ir prel. J. Balkūnui. 
Kalbėjo gen. konsulas dr. 
J. Žmuidzinas, PLB 
pirm. St. Barzdukas, 
prel. dr. J. Tadaraus- 
kas, Ontario valdžios 
atstovai ir fed. valdžios 
opozicijos lyderio R. 
Stanfieldo atstovas bei 
perskaitytas sveikinimas 
min. pirm. P. E. Tru
deau.

Paskutinį atsisveikina
mąjį žodį tarė KLB 
Krašto v-bos pirm. dr. 
S. Čepas, kuriuo linkėjo 
susitikti sekančiais me
tais Mnntrealvie.

Nors kalbėtojų buvo 
nemažai, bet iškilmingo
ji dalis užtruko apie 
valandą laiko, o visa pro
grama užsitęsė per tre
jetą valandų, tai kalbėto
jams, atrodo, ar neper- 
daug buvo laiko skirta?

Bendrai kalbant apie 
šių metų lietuvių dieną, 
negalima nepagirti senų
jų. Jie, ypač st. Catha- 
rinės LB v-ba ir rengimo 
komitetas daug, padėjo 
pastangų, tokioj negau
sioj kolonijoj su tokia 
plačia programa Dieną 

žmonijos istorija, žmo
nės palikę savo gimtą 
kraštą, po ilgesnio ar 
trumpesnio laiko nutaus
ta. Išimtis, gal būt, yra 
žydai. Lenkai irgi gali 
gerai susidoruoti su nu
tautėjimo liga. Mūsų 
liaudies žemutinė pluta 
irgi yra kieta nutautėji
mui, bet bėda yra su vir
šutine. Dejuojančia ir ai
manuojančia, bet daž
niausia sėdinčia ant tvo
ros ir nieko neveikiančia.

Mes, lietuviai, nesame 
eiliniai imigrantai, todėl 
mūsų nutautėjimo proble
ma yra visai kitokia. Mes 
šiuose kraštuose atsidū
rėme iš didelės bėdos. 
Todėl, kad priešas atėjo 
ir pavergė mūsų žemę. 
Mūsų tikslas yra tą tėvų 
žemę atgauti. Iškraustyti 
okupantą, Žinome gerai, 
kad to savo jėgomis ne
padarysime, bet taip pat

NAUJIEJI MCNTREALIO TEISMO RŪMAI, KAINAVUSIEJI 38 MIL. DOL. 
NUOTRAUKOSE - RŪMU IŠORĖ IR VESTIBIULIS.

suruošė gal net su ma
žiau trūkumų, kaip kitur. 
Tai dėka neišvardina
miems entuziastams ir jų 
sveikiems sprendimams, 
kad nepasidavė tam ke
liui, kuris mus skiria, 
bet vadovavosi tuo — kas 
mus riša. pr. p.

gerai žinome, kad valsty
bės, pagrįstos netiesa bei 
smurtu, niekad ilgai ne
išsilaiko. Ar neturime 
tam netolimos praeities 
pavyzdžių? Tą laisvės 
dieną galime priartinti 
nieku kitu, kaip tautiniu 
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darbu. Kai jaunimas ma
tys, kad visi dirbame, 
dalyvaujame tame darbe, 
ar bent paremiame tą 
darbą savo dėmesiu, sa
vo žvilgsniu, tada nėra 
abejonės, kad mūsų jau
nimas neis degioti sve
timų žibintų. S. Š.

ATLIETUVEJIMAS 
GEGUŽINĖJ

Santa Monikos, Calif., 
LB apylinkė, kuriai, pir
mininkauja Graužinis, 
rugs. 26 d., Pacific Pa
lisades ^’žaliojoj lanke- 
lėj" suruošė gegužinę,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



kurion susirinko daugiau 
iš kaimyninių apylinkių, 
negu iš vietinės.

Veikė ’’lauko virtuvė” 
su "hot-dogais", kuriuos 
kaitino solistė Liucija 
Zaikienė, o žurn. Alf. 
Giedraitis skaitė tradici
nį metinį, pavadintą 
’’Lietuvis”, kurio veda- 

Bmasis ’’Vienybės keliu" 
visus bendruomenininkus 
humoristiškai išgyrė, 
kaip vieningai nesikrei
piančius į lietuvius real 
-esteitininkus pirkimo- 
pardavimo atvejais ir už 
kitokius, "vienybę" pasi
žyminčius įpročius. Žo- 

I džiu, turinys buvo įvai
rus: charakteringa poe
zija, anekdotai, vietiniai 
ir sovietiniai, etc.

Labiausiai pikaikauto- 
jus užintrigavo lenkiško
jo "pono" metimas iš 
kalbos, kaip nuo bau
džiavos laikų mums pri
mesto grynai slaviško 

► termino. Jo vietoj siūlo
ma vartoti "viešpatį" bei 
"tamstą". Linksmesnieji 
užustalininkai čia pat 
pradėjo praktiškai pra
tintis prie naujųjų lietu
viškų pakaitalų,

Dėl "viešpaties" varto
jimo jau buvo pasisakyta 
Neprikl. Lietuvoj ir Nau
jienose. Būtų gera, kad 

„ mūsų laikraščiai dažniau 
apie tai savo skaityto
jams primintų. Tada būtų 
galima greičiau kasdieni
nėj kalboj nuo "pono" at
prasti.

1971. x. 20

Vien tik dėl to, ši ge
gužinė buvo gyva ir pras
minga. K. Plaukelis

"DALELĖ
LIETUVOS"
Gerbiamas Redaktoriau,

Sveikinu Nepr. Lietu
vą 30 metų sukakties 
proga. Sveikinu, linkėda
mas Jums ir Jūsų bend
radarbiams visokeriopos 
sėkmės. Sveikinu ir dėl 
to, kad sėkmingai pakei- 
tėte laikraščio pavidalą, 
kuriame galima rasti 
daug žinių ir šiaip pasi
skaitymų.

Laikraštis, kuriame 
telpa kritika, savikritika 
ir perspausdinti straips
niai iš Lietuvos, vertas 
didesnio dėmesio. Jame 
kiekvienas rasime dalelę 
Lietuvos, dabarties ir 
praeities.

Jurgis Aušrotas

CITATOS
MENININKAMS 
GARBINGIAU ?

Dirvos "Šis bei tas" 
skyriuje buvo išspausdin
ti ir šitokie samprotavi
mai:

"Matome, kad būtų 
daug sveikiau ir patiems 
menininkams (solistams, 
dailininkams, rašyto
jams) garbingiau — į po
litinę sritį savo jausmi
niu talentu nesibrauti, o 
pasitikėti žmonėmis, ku
rie pajėgūs šaltai gausius 
tikrovės faktus rinkti ir 
objektyviai tyrinėti, ku-

SUTARTINAS DARBAS
KREDITO UNIJŲ DIENA *

Tarptautinė kredito 
unijų diena šiemet šven
čiama spalio 21 dieną, 
ketvirtadienį. Kanados 
ministras pirmininkas 
Pierre Elliot Trudeau 
tos dienos proga kredito 
unijų nariams atsiuntė 
tokio turinio pasveikini
mą:

’Džiaugiuosi galėda
mas pasveikinti kredito 
unijų narius Kanadoje ir 
visame pasaulyje tarp
tautinės kredito unijų 
dienos proga.

Kredito unijos susilau
kė nepaprasto pasiseki
mo, kadangi jos skatina 
reguliarų taupymą ir iš
mintingą kredito panau
dojimą. Savitarpinė pa- 

rie turi daugiau politinio 
patyrimo ir protinių su
gebėjimų. Tik taip gali
ma išvengti negarbingų 
klaidų.

Labai skystas toks 
galvojimas, kad geras 
kūrėjas yra labai gabus 
ir kitoms sritims vertin
ti bei — sprendimus da
ryti. Ir neužmirština, 
kad dabar muš- — laisvė
je gyvenančius ir ok. 
Lietuvoje vargstančius 
brolius — griežtai skiria 
Maskvos politinė siena. 
Nerimta yra prie tos 
klastingos sienos lengva
būdiškai glaudytis arba 
per ją vaikišku naivumu 
šokinėti..." 

galba ir narių padrąsini
mas aktyviai dalyvauti 
unijų reikalų tvarkyme 
yra labai reikšmingas 
kredito unijų judėjimo 
bruožas. Tuo žvilgsniu 
jos yra ne tik finansinės 
institucijos, bet ir svar
būs socialiniai veiksniai 
atitinkamose bendruome
nėse.

Šia proga siunčiu savo 
nuoširdžius sveikinimus 
38 milijonams kredito 
unijų narių visame pa
saulyje ir linkiu kredito 
unijų judėjimui geriau
sios sėkmės ir tolimes
nio augimo”.

Politikai sveikina kre
dito unijas ir teikia joms 
daug dėmesio ne dėl jų 
valdomų didelių kapitalų, 
bet dėl didelio jų narių 
skaičiaus ir dėl visuome
ninio pobūdžio. Teisingai 
ministras pirmininkas 
pažymi, kad "jos yra ne 
tik finansinės instituci
jos, bet ir svarbūs so
cialiniai veiksniai savose 
bendruomenėse".

Mums, Kanados lietu
viams, kredito unijos yra 
nepaprastai svarbios ne 
tik kaip tvirtos finansinės 
institucijos, bet ir kaip 
nuolatinės lietuviškų rei
kalų rėmėjos. Paskutinių 
5 metų laikotarpyje visos 
keturios Kanados lietuvių 
kredito unijos skiria lie
tuvybės reikalams maž
daug 3.000 dolerių, tai
gi iš viso 12.000 dolerių 
į metus. Tuo būdu kredi
to unijos ne tik atlieka 
neįkainuojamą patarnavi
mą savo nariams taupy- 
tojams ir skolininkams, 
sudarydamos jiems žy
miai geresnes taupymo ir 
skolinimosi sąlygas, kaip 
kad jie gautų kur nors ki
tur, bet kartu jos yra ir 
pagrindinės lietuvybės 
išlaikymo rėmėjos Kana
doje. Nereikia užmiršti, 
kad jų parama lietuviš
kiems reikalams nesiri
boja vien aukomis gale 
metų skirstant pelną, bet 
tęsiasi per visus metus 
įvairių jaunimo kongresų, 
ansamblių išvykų, sto
vyklų ir panašių projektų 
rėmimu. Pagaliau skelbi
mai lietuviškuose laik
raščiuose, įvairūs spau
dos darbai, etč. tam tik-

NĖRA
POPIERIAUS

Tiesa išspausdino tolų 
vaizdelį iš dabarties Vil
niaus:

Šeimininkė penktadienį 
norėjo nusipirkti visai 
savaitei produktų. Pir
miausia ji užbėgo į naujai 
sutvarkytą sostinės dar
žovių parduotuvę "Ropė". 
Čia prisipirko Švarių, 
gražiai į polietileninius 
maišelius ar tinklelius 
sudėliotų daržovių. Už
šoko dar ir į dietinę par
duotuvę ABC, nusipirko 
duonos ir paprašė, kad 
suvyniotų.

— O mes neturim į ką, 
prašom, sekantis, — 
abejingai darbavosi pre
kybininkė.

— Kaipgi? Štai pomi
dorus, svogūnus į polie
tileninį maišelį sudeda, 
o duonos puskepalio jau 
nėr į ką įvynioti, — 
kraudama pirkinius ant 
stalo, piktinosi pirkėja.

Argi ji neteisi?

e Kultūros Barų žurna
las Vilniuje 8 nr. įdėjo 
Australijoje gyvenančio 
V. Janavičiaus knygos 
fragmentą.

ra prasme irgi yra abi
pusiai naudingas kredito 
unijų ir atitinkamų lietu
viškos spaudos institucijų 
bendradarbiavimas.

Kredito unijų judėjimas 
Amerikoje ir Kanadoje 
yra tapęs galingu ekono
miniu, visuomeniniu ir iš 
dalies net politiniu veiks
niu. Pagal 1970 metų sta
tistikos duomenis, 1970 
metais Kanadoje veikė 
4.417 kredito unijų su 
5.655.902 nariais ir su 
keturiais ir puse milijar
do dolerių valdomu kapi
talu. Iš to seka, kad 
maždaug kas ketvirtas 
Kanados gyventojas yra 
kredito unijos narys.

Nors mes lietuviai ir 
didžiuojamės dideliais 
savo kredito unijų narių 
skaičiais, tačiau pasiro
do, kad tatai galioja ne 
tik mums, bet ir kitiems 
kanadiečiams. Švęsdami 
šių metų tarptautinę kre
dito unijų dieną, prisi
minkime savo kredito 
unijas ir pagalvokime, ką 
galėtume padaryti dar di
desniam jų veiklos su
stiprinimui ir dar sėk
mingos niam jų augimui.

Pr. Rudinskas
psl. 3



PANORAMA
RASTAS
JT PIRMININKUI

Lietuvos diplomatijos 
šefas Stasys Lozoraitis iš
siuntė raštą Jungtinių Tau
tų pilnaties sesijos pirmi
ninkui, kuriame cituoja ir 
pritaria pirmininko žo
džiams, kad’’organizacija 
yra reikalinga kiekvienai 
tautai, dideliai ar mažai, 
galingai ar silpnai”. St. 
Lozoraitis nurodo, kad ir 
mažai lietuvių tautai reikia 
JT organizacijos moralės 
ir politinės pagalbos.

Be to, rašte suminimos 
sovietų Lietuvai padaryto
sios skriaudos.

LIETUVIAI
VAŠINGTONE

Altos pirm. dr. K, Bo
belis ir vicepirm. dr. K. 
Šidlauskas spalio 6 ir 7 
dienomis buvo Vašingtone, 
kur turėjo visą eilę pokal
bių.

Trečiadienio rytą dr. K. 
Bobelis aplankė pik. K. 
Škirpą, popietę praleido 
pasitarimuose su min. J. 
Kajeckuir dr. S. Bačkiu. 
Įvyko Bendrojo Baltijos 
komiteto posėdis, daly
vaujant latvių, estų ir lie
tuvių atstovams, kurių 
tarpe buvo ir dr. Jonas 
Genys, Maryland univer
siteto profesorius. Posėdy 

GIRONAS - KAUNO ZOOLOGIJOS SODO RUONIS BUVO SUGAUTAS 
PRIE KALIFORNIJOS PAKRAŠČIU.

4 psl.

buvo svarstoma, kokių to
limesnių žygių imtis, kad 
praeitij per Atstovų Rūmus 
etninių grupių studijų cent
rų įstatymas; svarstytos 
pabaltiečių kalbomis radio 
transliacijų iš Madrido 
problemos, aptartos gali
mybės gauti pabaltiečių 
kalbomis transliacijas per 
Radio Liberty stotis ir kal
bėta apie Europos saugu
mo konferenciją.

Altos atstovus priėmė 
prezidento Nixono specia
lus patarėjas tautinių gru
pių reikalam George Bell. 
Pusvalandį užtrukusiam 
pokalby buvo bandoma iš
siaiškinti dabartinės vy
riausybės naudojamą Bal
tijos valstybių atžvilgiu 
politikos formavimo pro
cesą, turint galvoj valsty
bės departamentą ir šalia 
jo esantį didžiulį preziden
to patarėjų štabą užsienio 
politikos ir krašto apsau
gos reikalams.

Amerikos Lietuvių tary
bos atstovus priėmė vals
tybės pasekretoriaus Eu
ropos reikalams pavaduo
tojas Richard T. Davies. 
Pokalby dalyvavo Baltijos 
valstybių skyriaus virši
ninkas Martin, kuris stro
piai užsirašinėjo keliamus 
klausimus.

Didelę dalį laiko užėmė 

diskusijos, kaip galima 
būtų papildyti Baltijos 
valstybių diplomatines ir 
konsularines atstovybes 
jaunesniais žmonėmis, kad 
užtikrinus jų tolimesnį gy
vavimą, kuris yra lygiai 
svarbus tiek vergijoj gy
venančių Baltijos tautų 
žmonėms, tiek ir jų lais
vam pasauly gyvenantiems 
tautiečiams. Davies paža
dėjo dėl šio reikalo atsi
klausti valstybės departa
mento teisinių ekspertų ir 
pasiūlė Altai pristatyti sa
vo memorandumą, siūlant 
kaip galima būtų šį klausi
ma išspręsti, vadovaujan
tis ligšioliniais tarptauti
nės teisės precedentais.

Toliau buvo kalbama 
apie faktorius, kurie nule
mia JAV vyriausybės ve
damą Baltijos valstybių 
užgrobimo nepripažinimo 
politiką. Buvo bandyta aiš
kintis, ką galima būtų to
liau daryti dėl Simo Kudir
kos likimo. Buvo paliestas 
ir Baltijos tautų bylos 
Jungtinėse Tautos e i skėli
mo klausimas.

Trumpai
— Kanados vyriausybė 

3 nu oš. mažina pajamų 
mokesčius ir 7 nu oš.
bendrovių mokesčius. 
Vyriausybė į krašto eko
nomiją nori įlieti daugiau 
kaip milijardą dol., kad 
sumažėtų nedarbas.

— Bedarbių skaičius 
Kanadoje pakilo iki 7,1 
nuoš. — aukščiausias 1O 
metų bėgyje.

— Real Caouette buvo 
partijos suvažiavime 
perrinktas socialkredi- 
tistų vadu. Jis stengsis 
praplėsti partijos įtaką 
federal iniu mastu.

— Prezidentas N ikso- 
nas paskelbė, kad po vi
zito Pekinge lankysis ir 
Maskvoje. Jis pabrėžė, 
kad jo vizitas sovietuose 
neturėsiąs nieko bendro 
su jo vizitu Kinijoje. Tuo 
tarpu Niks on o patarėjas 
Kissinger vyksta į Kiniją 
aptarti Niksono vizito 
smulkmenų.

MIRĖ LIETUVIŲ 
BIČIULIS

Rugsėjo 13 d. mirė 
Friedrick Fritsch, Saar- 
brtlckene išeinančio laik
raščio Stimme der Frei
heit vyr. redaktorius ir 
Aktion Freier StaatsbUr- 
ger organizacijos pirmi
ninkas.

Velionis didžiai nusi- kolonializmą.

ŽMONĖS
LAUKIA DĖMESIO
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V. Burkevičius buvo 
labai nustebęs, gavęs per 
gyd. Čepulienės-Makaus
kienės atstovą advokatą 
Glazą ieškinį, pagal kurį 
turėjo atiduoti vieną iš 
dviejų kambarių Čepu
liams .

Būdamas teisininkas 
Burkevičius žinojo, kad, 
pagal veikiančius įstaty
mus, šis ieškinys nega
lėjo būti patenkintas, nes 
reikalavimas gyvenamo 
ploto buvo ’’fiktyviai or
ganizuotas”. Dar daugiau 
Butkevičiui teko nustebti, 
kada jis gavo Kauno Le
nino rajono teismo pir
mininko teisėjo Stepona
vičiaus sprendimą per
duoti kambarį Čepuliams.

Pats adv. Burkevičius 
dėl savo sveikatos stovio 
teisme dalyvauti negalė
jo, bet jo prašymu buvo 
apklausti 7 liudininkai, 
kurie įrodė Čepulienės 
ieškinio fiktyvumą.

Minėtą sprendimą Bur
kevičius apskundė Aukš
čiausiam Teismui, kuris, 
pakartotinai peržiūrėjęs 
bylą, nutarė, kad pagrin
do ieškiniui patenkinti 
nėra. Nežiūrint to, liau
dies teismas, pirminin
kaujant Jakonienet, pa
kartotinai bylą vėl svars
tė ir Čepulienės ieškinį 
patenkino.

Antrasis Burkevlčiaus 
kasacinis skundas, nors 
byloje nieko nepasikeitė, 
Aukščiausio Teismo buvo 
atmestas.

Tokia bylos pabaiga vi
sai pakirto advokato Bur- 
kevičiaus sveikatą, bet 
jis nenorėjo pasiduoti, 
tikėdamas, kad jo teisės 
bus apsaugotos. Teisi
ninko Dzegoraičio pade

pelnė sovietų pavergtoms 
tautoms. Jo redaguotas 
laikraštis paskelbė visą 
eilę straipsnių apie pa
dėtį Lietuvoje ir ten va
romą rusinimo politiką, 
o Aktion Freier Staats- 
btlrger surengė paskaitų 
ciklą apie Maskvos im
perializmą ir sovietinį

damas, jis paruošė dar 
vieną skundą Aukščiausio 
teismo pirmininkui Vil
niuje. Tuo pat laiku Bur
kevičius gavo iš Lenino 
rajono liaudies teismo 
vykdytojo Šalčio įspėji- 
mą, kad jis tuojau turi 
perduoti kambarį ieško- 
vei. Advokatas Burkevi- ~ 
čius padavė liaudies teis
mui prašymą atidėti 
sprendimo vykdymą.

Teisėja Jakonienė ne
paprastai greitai išžiūrė
jo Burkevlčiaus prašymą 
ir nusprendė jį atmesti, 
o teismo vykdytojas Šal
tis įspėjo Burkevi- 
čių, kad jau sekančią 
dieną, tarp 12 ir 17 valan
dos, jis atvyksiąs į butą 
vykdyti sprendimą.

Vykdymo dieną Burke- 
vičiaus atstovas iš pat 
ryto išvyko į Vilnių su 
skundu Aukščiausiam 
teismui, o pastarojo pir
mininkas, susipažinęs su 
skundu, čia pat išdavė 
raštą dėl Kauno teismo 
sprendimo sustabdymo.^ 
Gavęs šitą raštą, Burke- 
vičiaus atstovas skubiai 
išsivežė jį į Kauną.

Bet Kaune įvykiai vys
tėsi pagreitintu tempu. 
Nežiūrint to, kad teismo 
vykdytojas Šaltis, Butke
vičiaus prašomas, iš 
karto sutiko atvykti į butą 
16 vai., tai yra, tuo me
tu, kada pas Burkevičių M 
bus slaugė, kuri padės 
jam persikraustyti į kitą 
kambarį. Čepuliai, suži
noję apie Burkevlčiaus 
atstovo kelionę į Vilnių, 
kažkaip paveikė Šaltį at
vykti pas Burkevičių jau 
prieš 12 vai., taigi ankš
čiau Kauno liaudies teis
mo nustatyto laiko.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



BurkeviČius gulėjo lo
voj vienas, kada staiga į- 
s įveržė į jo kambarį keli 
žmonės, jėga pakėlė jį iš 
lovos, įstūmė vos gyvą 
ligonį į gretimą šaltą 
kambarį, išgrūsdami 
kartu lovą, knygas ir 
daiktus. Tokiu būdu, ka
da 12 vai. 40 min. grįžo 
iš Vilniaus Burkevičiaus 
atstovas su Aukščiausiojo 
teismo raštu, kad Kauno 
liaudies teismo sprendi
mas sustabdomas, jis 
rado tą sprendimą jau 
pilnai įvykdytą.

Pusgyvis BurkeviČius 
gulėjo šaltame dulkėtame 
kambaryje, tarp išmėtytų 
knygų ir daiktų, prie jo 
lovos negalima buvo net 
prieiti. Sunkus ligonis 
negalėjo to visko pakelti, 
drebančiomis lūpomis 
jis vos suprantamai 
skundės i, kad kažkokie 
svetimi žmonės tampė jį 
patį ir mėtė jo daiktus. 
Po to įvykio jo sveikatos 
stovis kasdien ėjo blogyn.

> Kambary baldai buvo taip 
sumesti, kad prieiti prie 
lovos reikėjo perlipti 
stalą.

Devintą dieną po teis
mo sprendimo vykdymo 
advokatas BurkeviČius 
pasijuto labai blogai. 
Greitosios pagalbos gy
dytojas konstatavo sme
genų smūgį. Ligonio sto
vis ėjo blogyn, jo išgel- 

k bėti jau nebuvo galima. 
Adv. Vilius BurkeviČius 
mirė 1971 m. kovo 8 die
ną.

Slaugė nuplovė velionį, 
pakeitė baltinius ir turėjo 
skubėti į savo nuolatinį 
darbą. Po dviejų valandų 
grįžusi pas velionį, ji, 
stengdamasi atrakinti du
ris, staiga išgirdo šūkte- 
Įėjimą: ’’Stok”. Slaugė 
išsigando. Už jos nugaros 
stovėjo nepažįstamas vy
ras, kuris prisistatė 
kaip Kauno prokuroro 
padėjėjas Belovas. Jis 
pranešė, kad Burkevi
čiaus mirties priežastis 
nežinoma, todėl reikia

• lavoną vežti skrodimui. 
Slaugė paaiškino, kad per 
visą naktį prieš ligonio 
mirtį, budėjo gydytojas 
ir ligoniui mirus parašė 
pažymėjimą apie velionio 
mirties priežastį. Belo- 
vas, pakuždėjęs su Če
pulių, vis dėlto katego
riškai pareiškė, kad pa
ims lavoną skrodimui.

Kaimynai sužinoję apie
1971. X. 20

. • lA.PIIN.li 

advokato Burkevičiaus 
mirtį susirinko prie du
rų, atsirado ir milicinin
kai. Belovas paprašė su
sirinkusius padėti išnešti 
lavoną į koridorių, bet 
niekas nepajudėjo iš vie
tos. Tą darbą atliko Če
pulis su nepažįstamu vy
ru. Pusiau aprengtas la
vonas buvo įmestas į 
sunkvežimio kėbulą ir iš
vežtas į morgą. Ten gy
dytojai atsisakė daryti 
skrodimą, kadangi velio
nis mirė gydytojui prie jo 
esant.

Slaugė grįžusi pas Be- 
lovą prašė nuimti ant
spaudus nuo velionio 
kambario durų, kad galė
tų jį sutvarkyti, kol at
veš velionį, bet Belovas 
buvo nepermalduo jamas, 
neleido net velionio dra
bužių paimti iš kambario. 
Tokiu būdu V. Burkevi
čiaus kūnas visą dieną 
gulėjo morge, net negali

Atlikime pareigq!
DEMONSTRACIJOS MONTREALYJE

Dvylikos Montrealio 
tautybių atstovai — uk
rainiečiai, lenkai, kroa
tai, slovakai, vengrai, 
armėnai, rumunai, ce
chai, estai , latviai ir 
lietuviai >sutarė atitin
kamom demonstracijom 
atžymėti Sovietų Sąjun
gos premjero Kosygino 
viešnagę Kanadoje.

Baltų Federacija ir 
KLB Montrealio apylin
kės valdyba demonstra
cijų ruošos komitete yra 
atstovaujama ir prašo

SOVIETU SĄJUNGOS PREMJERAS 
KOSYGINAS LANKOSI KANADOJE. 
OTAVOJE JIS BUVO SUTIKTAS SU 
DIDELIU DEMONSTRANTU.NEPA- 
LANKUMU. MONTREAL YJ E ORGA‘ 
NIZUOJAMOS DEMONSTRACIJOS 
KETVIRTADIENI SPALIO 21 DIE
NĄ PRIE DOMINION AIKŠTĖS.

ma buvo surengti laidotu
vių. Tik sekančią dieną 
Kauno notarinės kontoros 
vyriausias notaras įsakė 
Belovui atidaryti kamba
rį, kadangi palikimo ap
sauga neįeina į prokura
tūros kompetenciją.

Iš tikrųjų neaišku, ko
kią magišką galią Ma- 
kauskų-Čepulių šeima tu
rėjo, kad mokėjo palenkti 
savo naudai ne tik atski
rus asmenis, bet ir ko
munistines teisingumo 
įstaigas, kurios be ato
dairos laužė dargi sovie
tų įstatymus. Tuo būdu 
buvo sunaikintas geras 
lietuvis, žymus kultūros 
veikėjas, nusipelnęs Lie
tuvai žmogus — Vilius 
BurkeviČius. Sunaikino ir 
jo palikimą — vertingą 
lietuvišką mokslinę bib
lioteką, kurią velionis 
visą savo gyvenimą 
kropščiai rinko, tikėda
mas ją palikti ateinan
čioms kartoms. V. M.

visų Montrealio, Otavos 
ir kitų kaimynų apylinkių 
lietuvius gausiai ruošia
mose demonstracijose 
dalyvauti.

Demonstracija įvyks 
KETVIRTADIENĮ, SPA
LIO 21 DIENĄ, 7 VAL. 
VAK., DOMINION AIKŠ
TĖJE, MONTREALYJE.

Prie žuvusių karių 
paminklo bus padėti vai
nikai ir bus pasakytos 
trys trumpos kalbos. De
monstracijų eitynės žy
giuos link sovietų gen. 
konsulato, kuris bus pi
ketuojama iki IO vai. 
vak. Kiekvienos tautybės 
atstovas prie konsulato 
tars žodį, bus perskaityti 
tekstai telegramų, kurios 
bus pasiųstos Trudeau, 
Sharp ir Stanfield. Mont
realio spauda, radijas ir 
televizija bus painfor
muota specialiais komu
nikatais.

Baltų Federacija ir 
KLB Montrealio apylin
kės valdyba kviečia ir 
ragina visus lietuvius kuo 
gausiau abejose demonst
racijose dalyvauti. Dėl 
smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis pas LB 
pirmininkę Silviją Pįe- 
Čaitienę, tel. 366-7041.

Tą pačią dieną, 12 vai.

ai. gimanto 
skiltis

P AVOJ INGA TEMA
Kolumbijoje gyvenąs 

Jonas Kaseliūnas baigia 
ruošti tikrai imponuojan
čio dydžio knygą "Lietu
vių buitis katalikybėje", 
kurios turinį daugiausia 
sudarys įvairūs straips
niai, pasirodę mūsų pe
riodikoje bent nuo 1954 
metų.

Jau dabar jis yra su
rinkęs 672 straipsnius ir 
tikisi tą darbą baigti pa
siekęs pusės milijono žo
džių ribą. Cituojami ar 
ištisai perspausdinami, 
galima sakyti, visi tie 
nepaprastai įvairių ir 
gausių autorių rašiniai, 
pasirodę betkuriame 
laikrašty, jei tik jie, tei- 
siogiai ar ne, liečia au
toriaus gvildenamą temą.

Taigi užsimojimas di
delis, jau pareikalavęs 
tikrai daug laiko, pastan
gų ir pinigo. Dabar telie
ka klausimas — ar visa 
tai pateisins knygos au
toriaus kruopštumą ir vi
sas dedamas viltis?

Kad tema itin didelė, 
gili ir tikrai plačių di
mensijų, aiškinti neten
ka. Tuo, kad autorius 
turi tik geras intencijas, 
nereikėtų abejoti. Gali
ma tik bijoti, kad, pasi
stačius tokį didelį užda
vinį, bus nesunku po naš
tos krūviu palūžti. Tokių 
galimybių (ir labai rea
lių) tikrai yra.

Ar tik ne pati didžiau
sioji kliūtis, tai nešališ
kumo išlaikymas? Labai 
dažnai matome, kad na
grinėjant tikrai karštas, 
gal net ir kontraversines 
temas, nesunku pasukti į 
jausmų (bet ne konkrečių 
faktų) pasaulį, nejučio
mis paliekant nuošaly vi
są objektyvumą, kurio, 
bent pradžioje, tikrai 
norėta siekti ir šie it is. J

Savąją tiesą įrodyti, 
kartais galima naudoti 

dienos, Montrealio žydų 
bendruomenė Dominion 
aikštėje ruošią renginį, 
pavadintą "Viena diena 
Boriso Kučubievskio gy
venime", kuriame bus 
rodomas sovietų kalinio 
maisto davinys.

net ir pačio šventraščio, 
iš bendrojo teksto iš
trauktomis ir tarpusavio 
ryšio neturinčiomis cita
tomis.

Kitu atveju, esant įsi
tikinusiu savo pranašu
mu ir savąja tiesa, taip
gi nesunku pasitelkti sa- 
vojon pusėn ir tokius au
torius, raštus ir citatas, 
kurios kaip tik nedvi
prasmiškai remia maną
ją (ir tik manąją.) tiesą, 
nenorint ar neįstengiant 
gilintis į kitos pusės ar
gumentus ar net įrodymų 
nereikalingas aksiomas.

J. Kaseiiūno užsimo
jimas ir entuziasmas 
yra labai didelis ir jo 
tikslas, tur būt, yra pa
tarnauti tiesai ir mūsų 
visų naudai. Išankstiniai 
ir nepajudinami įsitikini
mai nebūtinai gali prisi
dėti prie sėkmingo tos 
tiesos ieškojimo.

Įžvalumas, atsargumas 
ir atsakomybės pajauti
mas, šių skilčių auto
riaus nuomone, yra būti
nybė, ruošiant tokio mas
to ir svarbos veikalą. 
Kiekvienas persūdinimas, 
lengvai gali sugadinti pa
tiekalo skonį ir pasitikė
jimą virėjo gabumais.

Aplamai žvelgiant, 
kontraversinio pobūdžio 
knygos mūsų tarpe turi ir 
pasisekimą ir paklausą. 
Atrodo, kad to paties su
silauks ir "Lietuvių bui
tis katalikybėje". Kad tai 
bus šokiruojančio turinio 
veikalo, abejoti netenka. 
Tegalima tik spėlioti, kad 
toji knyga neįaudrins mū
sų visuomenės bendrųjų 
nuotaikų tiek, kad išvis 
nebūtų galima kalbėti 
apie jos pozityvią įtaką 
ir naudą išeivijos lietu
vių tarpe,

Audringesnių posėdžių 
ir pasisakymų neišvengė 
ir vyskupų sinodas Vati
kane, tad gal nederėtų 
perdaug baimintis ir ga
limų aštresnių diskusijų 
mūsų eilinių tikinčiųjų 
gretose.

Tiesa, aišku, tėra vie
na, tegali skirtis tik jos 
ieškojimo, priėjimo bū
dai. Tuo, tur būt, tiki ir 
J. Kaseliūnas.K
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M. JUČAS

Apie seniausią Vilniaus Gedimino kalno 
buvusią pilį mes turime labai maža istorinių 
žinių. Patikimos vienalaikių šaltinių žinios 
apie Vilnių pasirodo tiktai XIV a.

Tiesa, yra žinomi 1393 ir 1409 metų kry
žiuočių tvirtinimai, esą Mindaugas buvo 
įkūręs Vilniaus vyskupiją ir pastatęs bažny
čią. Tuos pareiškimus kryžiuočiai padarė 
tada, kai Vilnius buvo jau išgarsėjusi 
Lietuvos sostinė. Tuo tarpu nė vienas Min
daugo laikų dokumentas Vilniaus nemini. 
Mindaugo '1254 m. kovo 12 d. užrašymo do
kumente kuriamai vyskupijai buvo priskirtos 
žemės Žemaičiuose — Raseinių, Betygalos, 
Laukuvos sritys. Todėl ir vyskupo rezidencija 
galėjo būti kur nors Žemaitijoje.

Be to, Mindaugo laikais Lietuvoje, matyti, 
dar nebuvo pastovios sostinės, ir jis gyveno 
keliose pilyse. Mindaugo vienalaikis — Ipat- 
jevo metraščio autorius mini Vorutos pilį. 
Traidenio laikais (1270;—1282 m.) Lietuvos 
sostinė buvo Kernavė. Todėl minėtam kry
žiuočių teigimui, padarytam pusantro šimto 
metų praėjus, negalima tikėti.

Pirmasis neabejotinas šaltinis, kuris mini 
Vilnių, yra Gedimino laiškai, rašyti iš Vil
niaus 1323 m. popiežiui, minoritų ir pranciš
konų ordinams Saksonijoje ir Hanzos sąjun
gos miestams. Apie tą laiką sostinė buvo 
perkelta iš Trakų į Vilnių. Perkėlimą nulėmė 
ūkinės sąlygos — patogus prekybinis kelias 
ir strateginiai sumetimai. Vilniaus pilį čia 
turėjo saugoti natūralios kliūtys: iš šiaurės 
Neris, iš pietų vakarų Vilnelė (Vilnia), kuri 
tuomet tekėjusi dabartinės Gedimino aikš
tės vakarine dalimi.

Žinios apie Vilniaus pilį pasirodo kartu 
su vis didėjančiais kryžiuočių puolimais į Lie
tuvą. Pirmą kartą kryžiuočius į Vilnių at
vedė perbėgėlis Kęstučio sūnus Butautas. 
Tai atsitiko 1365 m. rugpjūčio 15 d. Vokie
čių metraštininkas Vigandas tuomet ir pami
nėjo pirmą kartą Vilniaus pilį. Be abejo, ji 
buvo ir žymiai anksčiau, bet senesnių rašy
tinių šaltinių apie ją neturime. Kryžiuočiai 
dar puolė Vilnių 1375 ir 1377 m. Jie sude
gino miestą, bet pilies nepaėmė. Tiktai tar
pusavio kovų tarp Kęstučio ir Jogailos metu 
Vilniaus pilis buvo paimta iš vidaus: 1380 m. 
ją paėmė Kęstutis, o 1382 m.—Jogailos ša
lininkai su vokiečių pirkliu Hanulu prieš
akyje. 1389 m. Vytautas panašiu būdu mė
gino paimti Vilniaus pilį. Jis kreipėsi į Jo
gailos brolį Kaributą, prašydamas leisti pasi
naudoti pilimi vestuvėms. Vytautas tikėjosi 
vestuvių priedanga įvesti į pilį ginkluotus 
žmones ir ją paimti. Tačiau šį sumanvma Ka-

Žemutinės pilies vartai j Pilies gatvę

Žemutinės pilies griuvėsiai XVIII a. pabaigoje

ributas sužinojo. Sąmokslininkai buvo suimti, 
ir Vytautas turėjo antrą kartą bėgti pas kry-
žiuočius.

1390 m. vasarą, atvykus riteriams iš Ang
lijos— jų tarpe buvo ir karaliaus Henriko 
sūnus I.ankasteris su 300 žmonių, — kryžiuo
čiai suorganizavo žygį į Vilnių. Žygiui 
vadovavo maršalas Engelhardas Rabė ir Vy
tautas. Be kryžiuočių jame dalyvavo Livoni
jos kariuomenė. Rugsėjo 4 d. jungtinė 
kariuomenė, turėdama mūrus griaunamus ta
ranus, mašinas akmenims svaidyti, puolamuo
sius bokštus ir stogus, kuriais prisidengiant 
būdavo lipama ant pilies sienų, apsupo Vil
nių. Kryžiuočiai sustojo Panerių pusėje. 
Livonijos magistro vedama kariuomenė — 
Neries krante, ties kažkokiu Maišiogalos 
kaimu. Vytautas su žemaičių jėgomis užėmė 
pozicijas iš šiaurės rytų pusės. Tuo metu 
Vilniuje jau buvo trys pilys. Pirmuoju puoli
mu buvo paimta medinė — ,,Kreivoji", arba 
„aukščiausioji" pilis. Sunku pasakyti, kur 
buvo toji Kreivoji pilis, nes ji buvo sude
ginta ir iki šiol jos buvimo žymių nerasta. 
Reikia manyti, kad ši pilis buvo šiaurės rytų 
pusėje nuo Gedimino kalno, kalnų viršūnė
je; ant vadinamo Plikojo kalno. Kalnų ra
jone buvo išdėstytos Vytauto jėgos, o Jo
gaila aiškino, kad Kreivoji pilis, Vytautui 
ir kryžiuočiams puolant, buvo Vytauto šali
ninkų iš vidaus padegta. Sudegintoje pilyje 
buvę daugiau kaip 2000 žmonių, vieni žuvę, 
kiti patekę į nelaisvę. Kreivoji pilis buvo 
skirta Vilniaus -miestiečių apsaugai.

Kryžiuočių, kalavijuočių ir Vytauto jėgos 
tada išbuvo prie Vilniaus nuo rugsėjo 4 d. 
iki spalio 27 d. ir pasitraukė jo nepaėmu- 
sios.

Nėra tikslių žinių, kada pilys Gedimino 
kalne ir kalno papėdėje buvo aptvertos mū
ro siena. Jogaila 1387 m. privilegijoje mini 
mūrinę pilies sieną. Ją savo testamente 
1398 m. nurodo ir Vilniaus vyskupas And
rius. Vilniaus medinė ir mūrinė pilys pažy
mėtos akademiko M. Tichomirovo paskelb
tame sąraše, kuris buvo sudarytas ne vė
liau kaip XIV a. pabaigoje ir kurio autorius 
gerai žinojo ir Lietuvos miestus. Taigi visa 
tai leidžia manyti, kad mūrinė Vilniaus pilis 
buvo pastatyta įtemptų kovų su kryžiuočiais 
metu. Tai, matyti, sutampa ir su Trakų pi
lies statyba, nes Vigandas 1377 m. mini ten 
naują pilį. Pažymėtina, kad minėto miestų 

sąrašo autorius mini Trakų mūrinę pilį salo
je ir medinę sausumoje.

1390 m. Vilniaus pilies kalnas ir žemuti
nės pilies rajonas, matyti, jau buvo apvesti 
akmens siena, kurios dalis prieš keletą metų 
buvo atkasta dabartiniame Puškino parke. 
Priešingu atveju kryžiuočiams 1390 m. ne
būtų reikėję iš tolo apšaudyti bažnytinę pro
cesiją, ėjusią iš katedros į Onos bažnyčią 
(pastarosios pamatai prieš porą metų buvo 
aptikti kalno papėdėje.). Tur būt, tą pačią 
mūro sieną, supančią žemutinės pilies rajo
ną, 1413 m. matė Flandrijos keliauninkas Gil
bertas de Lanua. Pagal jo užrašą akmens, že
mės ir mūro siena, nusileisdama nuo kalno, 
iš dviejų pusių supo apačioje daugelį namų.

Taigi akmens siena buvo aptvertas visas 
dabartinis Pilies aikštės rajonas iki pat Ne
ries. Pietiniame kalno šlaite, ten, kur dabar įį 
eina kelias į kalną, siena nusileido žemyn 
ir ėjo tiesiog.į Pilies (Gorkio) gatvės kam
pą, kur buvo įvažiavimo į pilį vartai. Nuo 
pilies vartų siena stačiu kampu pasuko į va
karus. Netoli dabartinės katedros varpinės 
buvo kiti vartai ir išvažiavimas į Tilto gat
vės pusę. Toliau siena ėjo iki Neries. Iš 
šiaurės vakarų pusės per Vilnelę ėjo kelias 
į Antakalnį. Kiek į šiaurę nuo dabar stovin
čio ant Vilnelės tilto, ten, kur baigiasi XVI a. 
kalną sutvirtinusi siena, dar ir dabar galima 
pastebėti išvažiuojamojo pilies bokšto lie
kanas. Ties'ta vieta iš šiaurės pusės turėjo 
nusileisti pilies siena.

Šios mūro sienos, kuri supo Gedimino kal
ną, kryžiuočiai 1390 m, neįstengė pralaužti. 
Ordino komtūras Konradas Valenrodas rašė 
imperatoriui, kad rudenį, blogėjant keliams, 
jie turėję nuimti pilies apgulimą. Niekuo ne
pagrįstas J. Dlugošo tvirtinimas, kad Vilniaus į 
pilies mūrai tada buvę sulyginti su žeme.

1392 m. rugpiūčio 5 d. Ostrovo sutartimi 
Vytautas susitaikė su Jogaila. Jis perbėgo 
iš Prūsijos į Lietuvą. Kryžiuočiai, atsakyda
mi į Vytauto pabėgimą, 1394 m. rugpiūčio 
mėnesį surengė didelį žygį į Vilnių. Jame 
dalyvavo riteriai iš Anglijos, Prancūzijos, 
Italijos ir Livonijos kariuomenė. Vilniaus 
pilys išbuvo apsiaustyje tris savaites ir dvi 
dienas. Kryžiuočiams šį kartą pavyko nu
versti į Nerį žemutinės pilies bokštą. Sis 
bokštas, tur būt, stovėjo atokiau nuo kalno, 
prieš Mokslų akademijos centrinę bibliote
ką, ten ir dabar yra išlikęs senas kontrafor
sas. Tačiau ir šį kartą pilies priešai nepa
ėmė.-

Paskutinį kartą kryžiuočiai puolė Vilnių 
1402 m. vasarą, talkininkaujant pas juos pa
bėgusiam Švitrigailai, tačiau kaip ir anks
čiau, pilies paimti neįstengė.

Vilniaus pilis ne kartą naikino gaisras. 
1419 m. sudegė Vytauto dvaro pilis ir daug 
nuostolių padarė gaisras viršutinėje pilyje. 
Tuomet sudegė katedra, iždas, ūkiniai pa
statai. Gaisras padarė apie 60 000 gabalų si-, 
dabro nuostolių. Vytautas pats lankėsi Vil
niuje ir įsakė statyti ir tobulinti pilį. Tur 
būt, išlikę gotikinės pilies griuvėsiai, gyve
namas pastatas rytiniame kalno šlaite, va
karinis bokštas, šiaurinio ir pietinio bokšto 
pamatai ir bus XV a. pradžios Vytauto pi
lies liekanos. Pilis buvo greit atstatyta, nes 
1422 m. vasarą Vytautas Vilniaus pilyje ra
šė laiškus Rygos arkivyskupui ir priėmė po
piežiaus legatus. Ir nors Vytautas gyveno 
ir labiau mėgo Trakų reprezentacinę pilį, 
vis dėlto savo karūnącines iškilmes 1430 m. 
rudenį ruošė Vilniuje. Vėliau Lietuvos di
dysis kunigaikštis Kazimieras, kartu ir Len
kijos karalius, gyvendamas Lenkijoje, labai 
dažnai lankėsi Vilniuje, kurį laiką čia gyve
no, užsiiminėjo Lietuvos reikalais.

Aleksandras Vilniuje iškilmingai priėmė 
caro Ivano III dukterį Eleną ir čia atšventė 
su ja vedybas. Tuomet buvo praplėsta ir tai
soma Vilniaus pilis. Aukštutinėje pilyje
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Aleksandras įrengė arsenalą ir ginklų dirb
tuvę.

Zigmanto Augusto laikais gyvenimas Vil
niuje dar labiau atgijo. 1516 m. Vilniuje jis 
vedė imperatoriaus Maksimilijano giminaitę 
Elžbietą. Zigmantas Augustas su savo moti
na karaliene Bona 1544 m. persikėlė į Vilnių 
ir gyveno jame iki 1566 m. Žemutinė pilis 
tapo karališka rezidencija. Tuomet imta ją 
perstatyti, nes 1513, 1520 ir 1530 metais gais
rai ją buvo sunaikinę. Zigmantas Augustas 
tvarkė savo dvarą Vakarų Europos karalių 
dvarų pavyzdžiu ir, gyvendamas plačiai ir 
ištaigingai, žymiai išplėtė karališkosios že
mutinės pilies pastatus. Darbams vadovavo 
garsūs italų architektai Džiovani Cini nuo 
Senos ir Bartolomėjus Bereci, Pilis buvo už
baigta rekonstruoti 1545—1547 m. Rekons
trukcijos išlaidos siekė 4448 kapų ir 43 gra
šių sumą. Buvo pastatyta reprezentacinė ka
rališkoji pilis. Iš architekto Rosi pilies brė
žinio ir likusių XVIII' a. P. Smuglevičiaus 
tos pilies griuvėsių piešinių matyti, kad tai 
buvo turtingas vėlyvojo renesanso pastatas, 
įvažiavimo į pili vartai iš Pilies gatvės 
pusės buvo perstatyti vėliau ir turėjo 
jau barokinį portalą. Iš visų šių pastatų 
šiandien jau nieko neliko. Dar matyti 
kalno papėdėje kalno sutvirtinamosios 
sienos bokšto liekanos, prie kalno pri
sišliejęs buvęs ginklų sandėlis, naujai ati
dengti Onos-Barboros bažnyčios pamatai, ke
ramika ir plytos. Žemėse, gal būt, slypi seno
sios Vytauto pilies pamatai.

Žemutinė pilis nustojo bu
vusi karališka rezidencija. Jos teritorijoje, 
pagal 1622 m. inventorių, jau buvo įrengtas t 
Lietuvos tribunolas, bajorų kalėjimas, pilies 
teismo kanceliarija. Pilį valdė Vilniaus vai
vados. Tačiau Vilniaus pilis dar nebuvo nu
stojusi gynybinės reikšmės. Minėtame inven
toriuje nurodoma, kad pilies bokštuose po se
novei privaloma eiti sargyba; be miestiečių 
mokesčių piliai saugoti ir kalėjimui išlai
kyti, taip pat skiriama piliai dalis pajamų iš 
turgaus rinkliavų bei pajamų nuo pervažia
vimo per tiltą ir už malūną.

Vilniaus pilis buvo panaudota kaip tvir
tovė karų su Rusija metu 1655—1661 m. Ca
ro Aleksiejaus kariuomenei 1656 m. užėmus 
Vilnių, pilyje buvo vedami sutvirtinimo dar
bai. Rusu kariuomenės įgula, vadovaujama 
kunigaikščio Danieliaus Mišeckio, buvo ne
didelė. Bet ji, įsitvirtinusi pilyje, ilgai laikėsi 
be paramos iš Rusijos. Lietuvos-Lenkijos ka
riuomenė buvo apsiautus! Vilnių beveik 
pusantrų metų (1660—1661 m.). Apsiaustyje 
dalyvavo žymios Gonsievskio ir Mykolo Pa
co jėgos, daugiau kaip 4000 žmonių. Lietu
vos-Lenkijos kariuomenė, penkis kartus puo
lusi Vilnių, negalėjo paimti pilies. Tik išse
kus rusų jėgoms, kai Mišeckis ruošėsi su
sprogdinti pilį ir žūti su įgulos likučiais, ka
reiviai jį surišo ir išdavė. Karaliaus Jono 
Kazimiero įsakymu Mišeckis buvo viešai 
nužudytas rotušės aikštėje.

Šio karo metu pilis buvo labai apgriauta. 
Jos likučius Vilniaus horodničius XVIII a. 
viduryje dalino posesijomis bajorams ir mies
tiečiams. Žemutinė pilis išliko iki 1799 m. 
Tais metais Vilniaus magistratas, caro valdi
ninkų spaudžiamas, pasirašė su Kremenčugo 
pirkliu Moisiejum Sluckiu sutartį dėl žemu
tinės Vilniaus pilies visiško sugriovimo. Pa
gal sutarties sąlygas M. Sluckis privalėjo per 
vienerius metus sugriauti pilies mūrus ir iš
lyginti vietą, o 15% paimtų plytų atiduoti 
valstybės iždan.

Jau XIX a. pradžioje sugriautos pilies vie
toje liko aikštė, kurioje buvo įrengta pre
kyvietė su medinėmis pirklių būdelėmis. Iš 
žemutinės pilies liko tik Lietuvos tribunolo 
pastatas ir barokiniai vartai į pilį įvažiuoti. 
Tačiau ir jie po 1831—1832 m. sukilimo buvo 
nugriauti. Tuomet buvo nugriauta daug senų 
pastatų: katedros kairėje pusėje buvę vikarų 
pastatai, 1808 m. miesto plane pažymėti trijų 
aukštų mūriniai namai prieš katedrą, pasta
tai Sarkiškėse (dabar Jaunimo sodas), pri
klausęs tuomet universitetui „karališkasis 
malūnas“ (dabartiniame Puškino parke), mū
rinis universiteto pastatas ir kiti. 1831— 
1832 m. buvo nutiestas kelias į pilį, aukštu
tinės pilies sienoje paruoštos ambrazūros šau
dymui, kalno papėdėje įrengti patrankų šo-
1971. X. 20

vinių sandėliai. Tada buvo išnaikinta ir puiki 
medžių alėja prie Vilnelės už pilies kalno ir 
dalis botanikos sodo Vilnelės dešinėje pusė
je. Nugriovus pastatus, atsirado didelė ne
taisyklinga aikštė, kurią buvo galima apšau
dyti iš pilies. Taip caro valdžia ruošėsi at
remti galimą sukilėlių įsiveržimą. Vėliau 
aikštė buvo paversta prekyviete.

Istorinęs pilies aikštės jau negalima atsta
tyti, nes iš senovės paminklų liko tik katedra 
ir varpinė. Istorinį jos vaizdą atkuriame iš 
ikonografinės ir dokumentinės medžiagos, 
taip pat archeologiniais tyrinėjimais. Kalno 
papėdėje rengiamas istorinis-etnografinis mu
ziejus galės išsaugoti tą Lietuvos praeities 
kampelį Vilniuje. (Mokslas t, Gyvenimas)

JUOZAS PAUKŠTELIS

atsiminimų puslapiai
— Tame vaizdelyje aprašytasis studentas buvo jos, 

žemaitės, kaimynas Povilas Višinskis. Beveik kiekvieną 
kartą, kai šis kilnus jaunuolis, vasaros atostogoms bai
giantis, rengdavosi važiuoti j Petrapilį studijuoti, tėvas, 
tamsus žmogelis, niršdavo, kad nevažiuoja j Kauną — 
j kunigų seminariją. Bet šis buvo pasiryžęs tik savo 
tautos žadinimo, švietimo darbui atsidėti, prieš jos 
priespaudą kovoti. O kunigams tautinis darbas buvo 
draudžiamas. Visi žinojome, kaip kunigas Tumas-Vaiž
gantas buvo dvasinės vyresnybės persekiojamas už tau
tinį darbą. Višinskis mokėsi, tėvo nepadedamas, už
darbiaudamas. Todėl daug vargo patyrė, net džiovą 
gavo, bet savo idealų „dėl trupinio aukso, gardaus 
valgio šaukšto" neišsižadėjo.

Vėl patylėjo, lyg kvapą atgavo.
.. .Reto gabumo buvęs vyras, reto kilnumo lietuvis. 

Niekad nepasitaikė, kad, išgirdęs žmogaus aimaną, ne
paguostų, kad varge žmogaus neatjaustų, nepadėtų jam 
nelaimėje. Labiausiai sielojęsis dėl tėvynės nelaimių.

— Jei Višinskio nebūtų buvę, neturėtume dabar ir 
Žemaitės, kaip rašytojos, ir Lazdynų Pelėdos, ir Šatri
jos Raganos. Jis, pastebėjęs jų gabumus, paskatino jas 
rašyti. Lietuviškai rašyti paskatino, nes visos jos, ypač 
Šatrijos Ragana, Lazdynų Pelėda, buvo aplenkėjusios 
bajorų dukterys. Bet daugiausia lietuvių kalbos, litera
tūros patarimais padėjo Žemaitei: ji mažiausiai buvo 
išsilavinusi — apie literatūros teoriją, veikalo kompo
ziciją, stilių nė sapnuote nebuvo sapnavusi. Ką rašyda
ma, visada tardavosi su juo, parašiusi duodavo jam 
paskaityti, jo nurodymus visada priimdavo mielai, su 
džiaugsmu, kaip motina sūnaus nuoširdų, gerą žodį. Ir 
mylėjo jj Žemaitė, kaip motina tikrą savo vaiką. I^ai 
jis mirė, greitosios džiovos pakirstas, ilgą laiką nega
lėjo nusiraminti, sau vietos rasti.

— Kartą, tai buvo, rodos, 1910 metais, — toliau kal
bėjo mokytoja, — gyvenau tada Vilniuje — atėjo pas 
mane Žemaitė.

— Einame, — sako, — j kapines, noriu Poviliuką 
aplankyti.

Višinskis palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse. Nuėjo
me, ji kaip kris ant kapo, apkabino ir., kaip ims raudoti: 
„Poviliuk, Poviliukl" Rodos, net medžiai linksta. Tik 
tikra motina savo sūnaus gali taip raudoti. . .

Tai sakant, sudrebėjo mokytojos lūpos, akyse ašaros 
sužibo.

•— Išsiraudojusi, išsirėkusi, nusišluostė ašaras, atsi
stojo, einam, sako, dabar man truputį lengviau. . . Gi 
neseniai gavau nuo jos laišką iš Amerikos, — staiga 
prašviesėjusi tarė. — Ateinantį pavasarį ar vasarą žada 
parvažiuoti Nenoriu, sako, mirti svetimame krašte, sa
vo kaulus paguldyti noriu Lietuvos žemelėje. . .

Ne visus jos pasakojimus taip gerai beatsimenu. Bet 
vieną kartą. . . Atėjo ji tada tokia, lyg pailsusi, susi
mąsčiusi, su grauduliu akyse. Paaiškinusi pamoką, kal
bėjo:

— Povilas Višinskis nieko taip nemylėjo, kaip Lietuvą. 
Jis visą ją pėsčias išvaikščiojo, norėdamas arčiau pa
žinti jos žmones, jos gamtą. Ir kitiems ne kartą yra sa
kęs: pirmiausia reikia pažinti savo kraštą, savo akim 
pamatyti jo vąrgus, savo rankom pačiupinėti jo žaizdas. 
Nepažindamas ir padėti jam niekuo negalėsi...

.. .Tos kartos inteligentų saujelė — visi stengėmės 
jį pažinti. Keliavome ir po Žemaitiją, ir po vidurį Lie

tuvos, panemuniais. Stebėjomės gamtos grožybėmis, gė
rėjomės tiesiog šventais liaudies papročiais, jos būdu, 
jos kalbos neišsenkančiais turtais. Petras Avižonis vi
sada nešdavosi sąsiuvinį, užsirašinėdavo retus žodžius, 
vaizdingus išsireiškimus. ..

Bet vieną ir labai liūdną kelionę turėjome. Tai buvo 
1898 metais. Abi seserys Juškytės, studentai Povilas Vi
šinskis ir Petras Avižonis, na ir aš nutarėme aplankyti 
Naumiestyje daktarą Kudirką, kuris, žinojome, jau ne
pagydomai serga. Iš pradžių keliavome arkliais, Kėdai
niuose apžiūrėjome labai gražų parką, paskui dar Bab
tuose buvom sustoję. Iš Babtų pasiekėme Kauną. Pa
vaikščioję po jį, aplankėme didįjį mūsų kalbininką 
Jaunių. Jis buvo labai patenkintas... Kalbėjo mums apie 
seną, turtingą lietuvių kalbą, jos grožį, lygino ją su 
kitomis kalbomis... Paskui pasisakė netrukus važiuo
jąs į Petrapilį profesoriauti dvasinėj akademijoj, tam ir 
naujus drabužius siuvąsis. ..

Bet svarbiausias mūsų kelionės tikslas tada buvo — 
Naumiestis. Todėl dar tą pačią dieną sėdome į garlaivį 
ir išplaukėm Nemunu. Buvo giedra, Šilta popietė. Nuo 
denio mes žiūrėjome, grožėjomės aukštais upės kran
tais, šlaitais, čia vėl sakais kvepiančiais pušynais, pu
šynėliais, žaliomis, žydinčiomis lankomis. Graži toji mūsų 
upė, gal niekur tokios gražios nėra, kaip Nemunas. 
Avižonis daugiau sukinosi tarp žmonių, — mat, ten 
buvo beveik vieni lietuviai, kalbino juos ir klausėsi la
bai skambaus ir gryno panemuniečių tarimo... Išlipę į 
krantą, Plokščiuose susiieškojome vežėją ir keliavome. 
Manėme, pavakarėj pasieksime Naumiestį, o pasiekėme 
tik priešdienyj — taip klaidžiojo tas mūsų vežėjas, tran
kė mus dideliuose ratuose ant plikų lentų. Jau Sakiuo
se mums pasakė, kad būtume atsargūs, nes Kudirka 
smarkiai prižiūrimas žandarų: seka, tikrina kiekvieną 
pas jj atėjusį žmogų. Tą patį pasakė mums ir Nau
miesty).

„Turime jį pamatyti, — visų buvo tokia nuomonė. — 
Po tiek vargo negi grįšime nepamatę? O paskui — tegul 
nors ir dangus griūva..."

Bet ėjome ne visi iš karto, kad neįtartų. Kelią nu
rodė studentas Daniliauskas.

.. .Pamenu, įėjome j krautuvėlę, kurioj radome dar 
neseną ir neprastą moterį. Kudirka gyveno antrame 
aukšte, virš tos krautuvėlės, ir visada būdavo užkakin
tas, kad, kol šeimininkė raktą suras, kol atrakins, jis * - 
per tą laiką galėtų sudeginti pavojingus raštus; o kad 
greičiau jie sudegtų, rašydavęs ant labai plono popie
riaus.

.. .įėjus ir pasižiūrėjus j jj, man taip graudu pasida
rė, kad vos laikiaus nepravirkusi. Mat, buvau jį mačiusi 
Rygos pajūryj, pas Jablonskius, nors ir liesą, ir su džio
vininko rausvumu veide, bet dar kaip žmogų. O da
bar jis atrodė jau tik žmogaus šešėlis. Visai sudžiū
vęs, susmulkėjęs, išbalęs, akys giliose duobėse įkritusios, 
drabužiai kaba kaip ant lentos. . .

Žiūriu ir žodžio nebegaliu ištarti — saldus gurkšnis 
užgulęs gerklę. Kambarėlis mažutis, galima sakyt, pus
tuštis, tik lova, prie jos kėdė ir stalas, knygom apkrau
tas. . . Mano bendrakeleiviai taip pat tylėjo, lyg kvapą 
užėmus... Kudirką jie matė pirmą kartą. Pamiršau, ką 
anksčiau maniau jam pasakyti, ištariau:

— Tamsta visiems mums esi pavyzdys.
Kudirka karčiai šyptelėjo:
— Pavyzdžio iš manęs neimkite. Gydykitės, kol ne 

per vėlu.
Paskui įsišneko — atrodė, buvo patenkintas, kad jį 

aplankėme. Skundėsi, kad mažai kas jj aplankąs. Bet 
ir pateisino: kam čia lįsti žandarams į rankas. Kažku
ris paklausė, ar ne geriau būtų gyventi kaime, kur oras 
grynas, negu miestelio dulkėse. Kudirka atsakė, jog vis 
tiek jį sektų, dėl ko nors įtarę," galėtų ir prie tėvų ka
bintis. O čia... bent kitų neįkliudysiąs...

— Iki šiol mes, suvalkiečiai, nešėme viso mūsų ju
dėjimo naštą. Netrukus ji nukris ant jūsų, kauniečiai...

Atsisveikindamas dėkojo už aplankymą, prašė, kad 
kitą dieną dar užeitume, sakė, esą klausimų, apie ku
riuos reikią pakalbėti. Mes nebenuėjome, žinojome, ko
kie pavojai mūsų tyko, tik davėme Daniliauskui-, kiek 
pinigų, kad nupirktų gėlių ir nuneštų brangiam mūsų 
Kudirkai.

.. .Grįždami beveik nešnekėjome — toks liūdesys 
visus krimto. Žinojome, kad paskutinį kartą matėme tą 
didįjį mūsų tėvynės mylėtoją, kad... kitą kartą aplanky
sime jj jau kape.' O kiek tokių taurių žmonių, nepakė
lusių sunkios darbo, vargo ir kovos naštos, be laiko 
atsigulė po sunkia velėna.

Tų jos pasakojimų visada mes klausydavomės giliai 
nutilę, susimąstę, kaip maži vaikai, kai klausosi vyres
niųjų. Man, gal ir kitiems klasės draugams jokio kito 
mokytojo žodžiai taip neįkrito į Širdį, kaip* jos — tos 
didelės humanistės, tėvynės mylėtojos, mūsų mokytojos. 
Ir dabar, praslinkus daugiau kaip penkioms dešimtims 
metų, aš dažnai juos tartum tebegirdžiu, tebesiklausau 
jų- • •

Buvo jau prieškalėdis. Atėjusi j pamoką, mokytoja 
tarė:
w— Šiandien, vaikeliai, parašysite aprašymą, vardu 
„Kūčios". Aprašykite, kaip praleidžiate kūčias, kokios 
visų nuolaikos, ypač kūčių vakarą. ..

Kūčios mums, vaikams, visada būdavo kažkokia ne
paprasta • nuotaika- apgaubta diena. Rodydavosi, kad 
tą dieną ir kalba visi Tyliau, ir vaikščioja tyliau. O 
valgo mažai arba visai nevalgo. Gink dieve, per kū
čias jei kas keiktųsi ar bent negražiai pradėtų pliaukš
ti. .. Vyrai iš viso viduje nesimaišydavo, malkinėj ar 
daržinėj ką dirbdavo. . . gyvuliams kratinio prikratydavo, 
malkų priskaldydavo, kad per visas šventes užtektų. 
Moterys nuo anksčiausio ryto iki vakaro plušėdavo po 
vidų. Čia kūčių vakarienei, kalėdoms valgius gamin
davo: kepdavo, virdavo, mazgodavo, ruošdavosi, lovas, 
būdavo, baltais patalais pakloja, sienas, lubas nušluos
to, pasuolius, palovius, visus trobos kampus išdulkina, 
išvalo. Vakare, jau temstant, visi eina j pirtį: pirma vy
rai, paskui moterys. Galop, visiems išsiprausus, švariau 
apsirengus, motina sako:

— Pažiūrėkit, ar vakarinė žvaigždė jau pasirodė dan
guje.

Mums, vaikams, bet kokia didesnė žvaigždė danguje 
tada atrodydavo vakarinė, nes, perdien išalkę, baisiai 
laukdavom kūčių vakarienės. Tėtis štai šieno doklą j pir
kią atneša, pastato jį kampe, prie durų. Motina, pa- v 
ėmusi plakelį jo, ant stalo padraiko, užtiesia balta stal-
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Jeigu kas sakytų: "Beproti"- 
bus smerktinas į pragaro ugnį.

Mato 5.22.

KAIP IR PERSPĖJIMAS
Labai dažnai pirmas autoriaus veikalas 

pastato jam paminklą, sukiršina visuomenę 
arba sukala jam grabą.

Tačiau nėra tokio autoriaus, kuris neno
rėtų kiekvieną skaitytoją patenkinti, o jeigu 
jam nepasiseka, tai tik dėl to, kad jis rašė 
ne taip, kaip skaitytojai iš jo tikėjosi.

Bet jeigu yra žinoma, kad numirėlių neiš
gydo joks daktaras, tad reikia atsiminti ir tą 
faktą, kaddaugyra gyvų žmonių, bet su mi
rusiais skoniais, kurių nepatenkina net ir 
geriausia knyga.

Joks autorius nenori blogai ar klaidingai 
rašyti, nes jo knyga yra tarytum veidrodis, 
kuriame net ir jo būdas atsispindi.

Todėl aišku, kad metafizikui nepatinka 
Darvino mokslas, astronomui - pasakos, o 
artojui — lotynų kalbos vadovėlis.

Visada esu abejingas kąda girdžiu: ’’Bloga 
knyga”, nes aš esu tikras, kad berankis nie
kada neskaitys pamokų, kaip groti fleita, o 
bekojis - instrukcijų, kaip žaisti krepšinį.

Prieš pradedant jums vartyti šios knygos 
puslapius, mano pirmutinė pareiga yra pa
reikšti, kad tie užrašai sudaro lyg ir vieną 
įvykių grandinę, todėl ją skaityti patartina 
nuo pradžios.

Ar ši knyga jums patiks ar ne, - priklau
sys nuo to, ką jūs mėgstate, nes vieniems 
patinka knygos viršelis, kitiems - jos pava
dinimas, tretiems - jos popierius ir 1.1.

Užrašai, būtų jie valkatos ar prezidento, 
niekada nebuvo ir nebus traktuojami kaipo 
literatūrinis šedevras, todėl visų kritikų ži
niai iš anksto pranešu, kad į recenzijas nie
kas nekreips jokio dėmesio.

Pirma priežastis yra ta, kad šios knygos 
autorius Grigalius yra žuvęs.

Antra priežastis yra ta, kad Grigalius no
rėjo tapti šventuoju, bet ne rašytoju, todėl jį 
kritikuoti gali tik psichiatras, o ne literatas.

• Niekas iš žmogaus tikėjimo negali atimti. 
Jį tik pats žmogus gali pakeisti arba pames
ti, todėl niekas tegul nesako, kad Grigalius 
padarė klaidą, užrašydamas žodžius tokių 
žmonių, kurie galvojo kitaip negu jis.

Jeigu žmogaus tikėjimas yra tvirtas, jokie 
argumentai negali jo palaužti, bet priešingai 
- jie tik sustiprina jį, kaip verdantis vanduo 
kiaušinį.

Šiuos užrašus gavau iš vieno geležinkelie
čio. Jis juos radęs nelaimės vietoje, kur 
traukinys mirtinai suvažinėjo dar jauną žmo-

Lavoną nusivežė policija ir tą įvykį pa
skelbė laikraščiuose, kadangi jo kišenėse 
nerado jokių asmens dokumentu, tačiau ne- 
atsišaukė joks Grigaliaus giminaitis, drau
gas ar pažįstamas. Tada policija pripažino 
jį buvus valkata, ir jo kūnas buvo atiduotas 
medicinos fakultetui.
8 psl.

Tačiau malonūs skaitytojai pastebės, jog 
Grigaliaus užrašai neįrodo, kad jis buvo 
valkata. Valkatų prigimtis yra tokia, kad 
vienoje vietoje jie ilgai negyvena, o Griga
lius viename miestelyje išbuvo beveik visą 
vasarą. Jis nemini tos vietovės vardo, ne
mini ir jokių datų. Jis mini tik kai kuriuos 
vardus, bet ir jie nėra pilni, v

Šitas trūkumas jo užrašų vertės nepataiso, 
bet ir nepagadina, nes tokios rūšies knyga 
nėra pirmutinė ir nebus paskutinė.

Žodžių rašybą ir sakinių sudėtį palikau to
kią, kokią vartojo Grigalius: nieko nepakei
tęs, nieko nepridėjęs ir nieko neatėmęs.

Bet aš žinau, kad įžangos skaitytojams yra 
neįdomios, todėl ir aš, skubiai ją baigiu ir 
atiduodu jums įvertinti Grigaliaus darbą. Jūs 
patys spręskite, ar verta daryti žygių, kad 
jis būtų paskelbtas šventuoju. M. Č.

I DALIS

SUTRIKUSI KELIONĖ
Kaip dažnai, gyvenime, žmonės yra pri

versti dirbti tai, ko jie nemėgsta ir gyventi 
ten, kur jiems nepatinka.

Kaip dažnai abstinentas pilsto bravore alų, 
o mėgstąs nugerti žmogelis skaldo akmenis.

Kaip dažnai tinginys verčiamas dirbti, o 
darbštus sėdi, nerasdamas darbo.

Kaip dažnai klauso tas, kuris privalo įsa
kinėti, o įsakinėja tas, kuris net pasirašyti 
nemoka ir tvirtina, jog žvaigždės šviečia tik 
dėlto, kad nakties metu nepaklystų skraidy
dami paukščiai.

Kaip dažnai apsiveda skurdžiai neturėdami 
pinigų, o turtingieji, neturėdami laiko apsi
vesti, miršta neišleidę savo pinigų.

Taip ir su manim žaidžia gyvenimas. Jau 
trečia savaitė, kai aš gyvenu kurortiniame 
miestelyje, į kurį paklydęs atvykau. Čia la
bai graži vieta: švelnus klimatas ir toks 
giedras, be jokių debesėlių dangus. Veltui 
ieškoti Saharoje žydresnio dangaus.

Ir taip aš pradedu čia priprasti kaip vai
kas. Kaip vaikas, aš rašau dėl to, kad šian
dien mačiau vieną pavyzdį.

Mano šeimininkė, kurios vardas Darata, 
vonioje maudė savo sūnelį, kurio vardo aš 
dar nežinau. Pajutęs šiltą vandenį, jis labai 
verkė, bet tuoj apsiprato ir pradėjo juoktis. 
Ištrauktas iš vonios, jis vėl pradėjo verkti, 
bet vėl apsiprato ir vėl pradėjo juoktis.

Ir kas galėtų tvirtinti, kad mes nepriprau
tame prie padėčių kaip maži vaikai ? Ir kas 
nenorėtų tvirtinti, jog mes priprantame net 
ir prie tokių žmonių, kurių mes niekada ne
mėgom ?

Šiandien užmokėjau Daratai nuomą ir nu
tariau toliau neiti, bet laikinai pasilikti čia 
ir susisiūti savo iširusius batus.

Aš labai mėgstu žiūrėti per mažą savo 
kambarėlio langą ir gėrėtis gamtovaizdžiu. 
Dešinėje pusėje matosi senas, samanomis 
apaugęs, malūnas, o kairėje - tvenkinys, 
kurio pakraščiai apaugę aukštomis žolėmis. 
Darata jas vadina ajerais. Tolumoje matosi 
ežero kraštas ir dalis smėlėto pliažo. Kiek 
arčiau matosi kukli, bet graži bažnyčia, o 
gatvės gale žema žalitvore aptvertos kapi
nės, virš kurių kyšo baltos statulų galvos ir 

kryžiai, kurie atrodo lyg skęstančio burlai
vio stiebai.

Gatvėje, dienos metu, judėjimo kaip ir 
nesimato. Čia būtų nepaprastai nyku, jeigu 
ne tos kapinės, į kurias atsilanko numirėlių 
artimieji. Vieni atsiklaupę meldžiasi, o kiti 
šiaip sau vaikštinėja ir dairosi į visas puses, 
nelyginant ieškodami savo pamestų daiktų.

Labai dažnai šia gatve praeina susilen
kęs, kastuvą ant peties užsimetęs, duobka
sys. Jo pasirodymas gatvėje yra pirmas 
ženklas, kad jau viena siela, Dievo šaukia
ma, atsiskyrė iš šios apylinkės gyvųjų tar-
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tiese, gal. balčiausia iš visų, kokias tik turi, na, ir ima 
nešti visokius valgius. Aš matau, kaip sužvilga brolio 
akys, žiūrint j sirupą, j keptas silkes, j barštelius su 
grybais, kaip krutina ’jis lūpas ir seilę ryja... Gal ir 
mano akys taip žvilga ir lūpos kruta, seilę ryju, lik 
savęs nematau, nejaučiu. Pagaliau motina papraio:

— Tėvai, vaikai, bobužėle, taigi slinkTjės. . .
Ir kokią širdžių šjlumą, gėrį ir jaukumą jausdavome 

prie to stalo! Motina, kupina švelnump. ir. meilės, | vi
sus lygiai kreipdavosi-, klausdavosi: „Tėveli, bobužėle, 
(pas mus gyveno įnamė), vaikeliai. .." geri dar silkės?.. 
Gal dar barštelių? .. O gal aguonų pieno?.. Tik tu, lg- 
neli, nepersivalgyk (per kūčias brolis ne kartą buvo 
persivalgęs)." Valgydami tėvai prisimena, kaip valgy
davo jie kūčias, kai dar buvo pas tėvelius, kaip tada 
žmonės gyveno, kad daugelis dabar jų jau po juoda 
žemele. . . Senelė dūsauja, ašaras nusišluosto.

Pavalgę visi ilgai dar sėdi, lyg norėdami, kad ilgiau 
tarp jų išsilaikytų toji šiluma, kad pajudėjęs katras nesu- 
jaukfų jos. Tėvai kalbasi, kokia galinti būti ateinanti 
vasara, kokius metus dievas duosiąs, kad. .. tik visi 
sveiki būtume. . .

Pagaliau motina ir senelė nukrausto statą, mes, nuo 
valgių apsunkę, pamažu krapštomės j lovą. Tik tėtis 
vis tebesėdi užstalėj, kažkoks susimąstęs. Galop jis pa
ima iš kertės nuo lentynėlės kanflčką, ją atsiverčia ir 
dusliu balsu pradeda:

šventas Jonas Bortstavat.
Keiks tau eiti pas Vaclovą. . .

Galop ir motina, perdien prisikrutėjusi, pavargusi, ren
giasi j lovą, ir senelė, tyliai poteriaudama, dūsaudama. 
Tik tėtis ramiai, vienodai vis tebegieda. Aš žiūriu pro 
apkloto kraštą į jį, j kabančią lempą, kuri šviečia jam 
tiesiog j veidą, ir klausaus. Giesmės žodžiai man mig» 
loti, bet toji melodija ly,g kažkur, tik labai seniai,- gir
dėta. Gal sapnuota, gal... laukų, miškų aiduose ar žmo
nių aimanose pajausta. J| mane tartum supa, liūliuoja, 
man gera, pamažu lyg skęstu jos lelionėje ir užmie
gu. ..

Tada klasėje visa, ką iš vaikystės atsiminiau apie kū
čias, aš ir parašiau. . .

Porai dienų praslinkus, jau prieš pat kalėdų .atosto
gas, mokytoja ir beateinanti su glėbeliu sąsiuvinių.

— Peržiūrėjau jūsų darbus.
Ir pradeda, kviesdama prie stalo, kiekvienam juos* 

grąžinti. Nieko nesakydama, neaiškindama. Atidavė jau 
keliems, jau keliolikai, ir mano bendratuoliui atidavė,, 
o man — ne. žiūriu, kaklą ištiesęs, kad sąsiuvinių ant 
stalo jau gal pora, trejetas telikę. Kurgi mano?. .

Ji paima paskutinį sąsiuvinį ir sako;
— Visi neblogai parašėte. Bet aš jums paskaitysiu 

geriausiai parašytą. *— Ir pradėjo skaityti mano darbą...
O aš tik susigūžiau — čia džiaugsmas,. čia tarytum 

sarmata... Iš pradžių dar girdėjau, ką jj skaitė, paskui 
ir nebegirdėjau, susijaudinau, lyg apkvalšau. Nebegir
dėjau, nė ką perskaičiusi sakė. Tikį kai nuėjau, savęs 
nebejausdamas, prie stalo sąsiuvinio pasiimti, ji malo
niai, motiniškai tarė:

— Tamsta išjautei, išgyvenai, tą darbą rašydamas. Taip 
visada reikia rašyti.

Grįžus į suolą, staiga pasidarė man taip linksma, ge
ra, ir toks dėkingumas apėmė, kad norėjosi prieiti ir 
pabučiuoti mokytojai j ranką, karštai pabučiuoti. Širdis 
smarkiai plakė, sušilau... Vartau sąsiuvinį, žiūriu j 
tą savo aprašymą ir vis tartum girdžiu jos žo
džius*. „geriausiai parašytą... taip visada reikia ra
šyti"... Atsitokėjau, kai ji, prieš išeidama, atistoju
siems mokiniams linkėjo linksmų švenčių ir laimingų 
naujų metų.

Parėjęs radau pusbrolį, jau bededant) šiokius tokius 
savo daiktelius į medinj lagaminėlį. Pagalvojau, kad 
po Naujų metų į Panevėžį mokytis nebeatvažiuosiu. Ir 
pasidarė man liūdna. Nebegirdėsiu (domią mokytojos 
pasakojimų, giliai j širdį smingančių jos žodžių nebegir
dėsiu! Bet nieko nepadarysi — su Šiauliais susisiekimas 
daug geresnis: siaurasis geležinkelis pro pat sodžių 
eina, na ir draugai ten laukia.

Vakare, jau temstant, praėjau porą kartų pro na
melį, kur ji gyvena, j duris, j langus pasižiūrėjau...

Kitą dieną išvažiavau. Ir daugiau niekad aš jos ne
bemačiau. (Lh. Ir Menas)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



po. Paskui jį kaip šešėlis nuolat seka jo kud- 
lotas šuo. Tas šuo visada prasižiojęs, bet 
neatrodo, kad jis būtų piktas. Šunys prasi
žioja dėl to, kad jie prakaituoja tik per lie
žuvį ir per letenų galus.

Kasdamas duobes, tas duobkasys kai 
kada garsiai nusikeikia, matyti, tada, kada 
jis užtinka akmenį, kurį jam sunku perskelti 
arba išmesti.

Keliskart aš jį praeinantį sveikinau, bet 
jis niekada man jokiu žodžiu neatsakydavo. 
Jis tiknusišypsodavo, parodydamas savo il
gus, nelygius ir parudavusius kaip seno ark
lio dantis, ir, mosikuodamas kastuvu, vėl 
pamažu nueidavo į malūną, kur jis turėjo 
įsirengęs butą.

Niekas su juo nesikalba. Visi jo lyg ir 
vengia. Net ir vaikai nuo jo skubiai traukia
si į kitą gatvės pusę.

Jeigu veidas yra sielos veidrodis, tai jo 
siela turi būti tamsesnė kaip naktis ir pavo
jingesnė kaip budelio kilpa. Koks baisus vei
das. Hugo atvaizduotas Kvazimodo yra tik 
angelas prieš jį.

Taip žiauriai sužaloto žmogaus veido aš 
dar nebuvau matęs. Tas žmogus, atrodo, 
tik tam ir gimė, kad taptų duobkasiu. Ar jis 
tą amatą pasirinko savo noru, ar jį privertė 
gyvenimo sąlygos, aš nežinau, bet esu tik
ras, kad niekur kitur jis jokio darbo negau
tų. Jeigu jis būtų pardavėjas, tai ta krautu
vė būtų visada tuščia, o jeigu jis būtų tapęs 
kunigu, tai niekas nesiklausytų jo pamokslo.

Vietos gyventojai jį praminė "Samtis", 
turbūt dėl jo panašios į samtį figūros. Lie
sas kaip fakyras, susirietęs lyg dygulio ba
domas, jis labai panešėjo į samtį. Niekas jo 
tikro vardo nežino, bet samtis dėl to visai 
nesirūpina. Jis jaučiasi labai patenkintas, 
kad niekas jo tikruoju vardu nevadina.

Jis čia atvykęs prieš dešimt metų, bet 
niekas nežino, iš kur. Jis pastoviai gyvena 
malūne, kuris žmonių pramintas "Nazareto 
malūnas", nes jo savininko pavardė yra Za- 
retas.

Su juo gyvena moteris, kuri save vadi
na Monika. Ji esanti įtartinos doros moteris, 
todėl žmonės vengia pas juos lankytis. Net 
ir pletkų karalienė, policijos vado žmona Ju
lija, kuri kasdien aplanko beveik kiekvieną 
miestelio namą, pas Moniką vis tik bijo už
sukti.

Mano kaimynas yra Daratos brolis Ra
polas, kuris turi labai keistą nosį, man sa
kė, kad Monika esanti neaiškaus plauko mo
teris, nes ji laiks nuo laiko, kažkur neaiš
kiems darbeliams pranyksta, bet ir vėl at
siranda.

-Ne taip seniai, - sakė Rapolas, — čia 
buvo sustojus kareivių kuopa. Žinai, karei
vis lieka kareiviu, o kuopa kareivių - tai ne 
kuopa angelų ir ne krūva malkų. Visam mies - 
teliui jie neduodavo naktimis ramybės. 
Vaikščiodavo jie triukšmaudami iš gatvės į 
gatvę, ieškodami degtinės ir moterų. Ir nie
kas neturėjo ramybės, bet tikėk manim, vis
kas nurimo, kada jie užsuko į Nazareto ma
lūną. Kareiviams išvykus, ji pardavinėjo 
žiedus, apyrankes ir laikrodukus. Girdėjau, 
kad policijos vadas iš jos nupirkęs daugiau
sia, Jos drąsa ir apsukrumas neturi ribų. 
Net ir žydus ji moka apgauti.

- Jeigu ji tokia yra, - sakau, - tai ko 
ji čia, tokioj ramioj vietoj sėdi ? Kodėl ji ne

važiuoja į didmiestį, kur savo amatui turėtų 
daug palankesnes sąlygas ?

- Kad ji, rodos, iš didmiesčio ir yra 
atvykus. Tu labai nustebtum ją pamatęs. Ji 
labai gražiai atrodo.

-Aš nesuprantu, kas ją privertė gyventi 
su tokia pabaisa kaip Samtis ?

- Sunku moterį suprasti. Ji, gal būt, 
yra padarius kur nors nusikaltimų, gal būt, 
sėdėjo ir kalėjime, o gal būt, iš ten ir pabė
go. Čia, tokioj nuošalioj vietelėj, ji gali 
jaustis saugiau, negu pelė savo urve.

- Ir sakai, kad ji graži?
- Uh, uh... Tai figūra... Tai figūra ... 

Uh, uh...
- Bet moters veidas juk svarbiau už jos 

figūrą, nės...
- Ką čia tas veidas, - prieštaravo Ra

</ KONFLIKTAS
KAZYS BAGDONAVIČIUS

Užsirūkiau ir pabandžiau susikaupti. Bet už 
sienos beldė. Nuėjau Išsiaiškinti. Paaiškėjo, kad 
kaltas kaimynas.

— Kol kas nekaiklt, — paprašiau. — Aš da
bar dirbu.

— Aš irgi dirbu, — parodė | krūvą sulanksty
tų vinių Ir paveikslą.

— Bet aš dirbu protini darbą, — paaiškinau.
— Aš taip pat protini, — šyptelėjo. — Vis su

ku galvą, kaip man įkalti.
— Kaip jums įkalti | galvą, kad mano darbas 

svarbesnis? — pasipiktinau. — Aš juk rašau!
— Kiekvienam savo, — prieštaravo. — Jūs 

rašote, aš kalu. Toks gyvenimas.
— Bet jūs kalat man per smegenis! — jtūžau.

— Jūs užmušat manyje mlnt(! Ar suprantate, 
kad esate nusikaltėlis? Kad balsiausias dalykas
— užmušti minti?

-- Aš nusikaltėlis — užsigavo. — Lžmušia'i, 
mat, kažkokią nupiepusią mintj... Ne mint} rei
kėtų, o tamstą! Už tokius žodžius...

Ir pasipylė žodžiai „Iš širdies'*. Svarūs žodžiai. 
Pagaliau jis stvėrė plaktuką, aš — durų ranke
ną. Tuo konfliktas pasibaigė.

Užsirūkiau ir pabandžiau susikaupti. Už vie
nos sienos beldė kaimynas, už kitos triukšmavo 
vaikai. Nuėjau Išsiaiškinti. Paaiškėjo, kad jie 
choru sprendė uždavinį.

— Kol kas netriukšmauklt, — liepiau. — Aš 
dabar dirbu. Maukit visi j kiemą.

— Ką padarei? — priekaištavo žmona. — Jie 
dar neišmoko pamokų! Ar galima šitaip nepeda
gogiškai?

— Nusukti jiems galvas reikėtų už tokj elge
sį. Aš rašau, o jie apnuodija mano darbo valan
das!

— Tik pagalvok..: Tu apnuodijai man visą 
gyvenimą, — suriko. — Ir nieko.

Vėl pasipylė žodžiai „iš širdies". Dar svares
ni, negu kaimyno. Galų gale ji trenkė durimis 
ir išėjo. Tuo konfliktas pasibaigė.

Užsirūkiau ir pabandžiau susikaupti. Už vienos 
sienos tylu, už kitos — dar tyliau, bet čia kaž
kas paskambino. Nuėjau Išsiaiškinti. Paaiškėjo, 
kad grjžo subnuomlnlnkas.

— Pamečiau raktą, — atsiprašė.
— Jūs pametėte raktą, o aš, — (pykau, — 

per jus pamečiau mlnt|.
— Surasite, — numojo ranka. — O aš rakto, 

matyt, jau nesurasiu! Teks jums kelias dienas 
atidarinėti.

— Spiaut man į jūsų raktą! Sptaut man į jus!
— jtūžau. — Jūs visi vagiate mano darbo lai
ką!

— O jūs vagiate mano pinlgusl — neiškentė
jo.

Ir vėl pasikartojo ta pati istorija su žodžiais 
„Iš širdies". Pačiais svariausiais. Galų gale suta
rėm, kad nuo rytdienos jis Išsikels. Tuo konflik
tas pasibaigė.

Ir staiga supratau, kodėl man nesiseka. Nesi
seka todėl, kad mano pjesėje nėra paties svar
biausio. Konflikto.EFEKTAS

Valgykloje buvo karšta ir nuobodu. Aptarnau
jantis personalas sėdėjo prie sienos Ir žiovavo. 
Klek pažiovavęs, pasitaisė aukštą šukuoseną Ir 
nenorom pakilo. Pagaliau jis Išnyko kiaurymėje, 

polas, - veidas prieš figūrą yra tik tuščia 
vieta.

- Kodėl tuščia? Juk knygose rašoma, 
kad veidas yra...

- Ką čia tos knygos. Moters turtas yra 
jos figūra, o ne veidas. Kiek tu to veido ma 
tai ? Tik iš priekio, o figūra iš visų pusių 
tave vilioja. Uh, uh... Tai figūra jos... Tai 
figūra...

Rapolas su manim dažnai kalba. Jis la
bai šnekus žmogus, tik reikia suabejoti, ar 
jis visada sako teisybę. Jis įdomus ir tuo, 
kad jo vienas sakinys yra pesimistiškas, ki
tas - optimistiškas. Filosofas pasakytų, kad 
jis yra Heraklito ir Demokrito mišinys, nes 
vieną minutę jis skundžiasi, o kitą - tuoj 
juokiasi iš visko.

BUS DAUGIAU

iš kurios veržėsi erzinantys kvapai ir dar labiau 
erzinantys riksmai.

Neturėdamas ką veikti, ėmiau skaičiuoti kė
des. Padauginęs Iš keturių, sužinojau kojų skai
čių. Po to prlpliusavau stalų bei lankytojų ko
jas. Liko nesuskaičiuotos tik aptarnaujančio per
sonalo kojos, nes jų salėje nebuvo. Salėje buvo 
karšta ir nuobodu.

Neturėdamas ką skaičiuoti, pradėjau stebėti 
savo kaimyną. Mane sudomino jo manipuliacijos 
šakute. Pilietis paimdavo ją kaire ranka, po to 
skubiai perimdavo dešine, o kairiąja graibėsi 
peilio. Apčiuoptą peilį paimdavo | dešinę, o ša
kutę — | kairę. Atplovęs perkeldavo peilj | kai
rę, o šakutę -r j dešinę ir tik tada sugrūsdavo 
ją burnon. Po minutės kramtymo operacija pa
sikartodavo: kairė, dešinė, plovimas, kairė, deši
nė, burnon.

— Pasakykit, — neiškenčiau, — kodėl jūs taip 
keistai valgote? Nemokat kaire?

— O koks jūsų, atsiprašant, reikalas? — atšo
vė pilna burna.

— Matot, aš sociologas, — paaiškinau. — Ma
no akimis žvelgiant, jūsų valgymo procesas nėra 
tik jūsų reikalas. Tai viena sudėtinių mūsų vi
suomenės gyvenimo dalių... Paskaičluokim, — 
pasiūliau. — Šitaip valgydamas, tamsta užtrun
kate dešimt minučių Ilgiau. O eilė laukia...

— Tegul laukia. Aš irgi laukiau, — atkirto ir 
vėl stvėrė šakutę. Kaire, Žinoma. O po to 
dešine. Ir t. t.

— Sakykim, tokių, kaip jūs, yra tūkstantis, — 
kantriai aiškinau. — Visi jie sėdi dešimčia mi
nučių Ilgiau. Susidaro dešimt tūkstančių minu
čių. Suapvalinus — maždaug Šimtas septyniasde
šimt valandų. Tamsta valgote tris kartus per die
ną? Kiek valandų prapuola? Daugiau kaip penki 
šimtai! O kiek per metus? Per dešimtį metų? 
Tamsta suvokiate, kur suku?

Pilietis apstulbo.
— Tai tik viena medalio pusė, — karčiai šyp

telėjau. — Dėl jūsų kaltės valstybė priversta sta
tyti trim valgyklom daugiau, negu reikėtų. Kiek 
tai kainuoja? O kur algos personalui? Kur lėšos 
kėdžių remontui, ant kurių sėdite dešimčia mi
nučių Ilgiau, negu reikėtų? Milijoniniai nuosto
liai, tamsta! — įsikarščiavau. — O visos Šalies 
mastu? Milijardiniai, tamsta! Kiek buvo galima 
pastatyti darželių, Institutų, kirpyklų! Bet kaip 
juos pastatysi, jei tokie piliečiai, kaip jūs, nenori 
valgyti kaire ranka? Ar žinot, kad už tas lėšas 
buvo galima pastatyti Jaunimo teatrą?

— Aš... aš... negalvojau, — išsigando. — 
Aš... nežinojau.

— Negalvojot? — įtūžau. — Kad dėl jūsų kal
tės dešimt) metų stato universalinę? Bet čia ne 
viskas! Yra trečioji medalio pusė! — puoliau vi
su frontu. — Tokiu stiliumi valgydamas, tamsta 
pusvalandžiu vėluojate į darbą! Klek per metus? 
Maždaug aštuoniasdešimt trys paros, tamstai O 
algą .gaunate visą! Ir tryliktą algą! Kur jūsų pi
lietinė sąžinė?

Tyliai džlngtelėjo Iškritęs peilis. Iš kairės. Ir 
šakutė. Iš dešinės. Pilietis lėtai nusvyravo prie 
durų.

Dezertyro vietą užėmė pilietis įdubusiais žan
dais. Suvalgęs visą duoną, nutariau apskaičiuoti, 
klek metų jis čia valgo. Nustatyti žandų judėji
mo pagreitį. Galiu, bet nespėjau. Salia manęs 
atsirado aptarnaujantis personalas Ir nutėškė at
šalusį kotletą.

— Pirmas pasibaigė, — paaiškino.
Numojęs ranka į pirmą, skubiai stvėriau ant

rą.
— Pasakykit, — prabilo įdubėlis, — kodėl 

tamsta taip elgiatės? Stverlate mėsą rankomis? lt 
papuasas...

Paraudau. Ir staiga suvokiau radęs aukso gys
lą.

— Žinot... Šitaip aš sutaupysiu dešimtį minu
čių, — paaiškinau. — Įsivaizduojat, klek sutau
pysiu per metus? O per dešimtį metų? Koks bus 
ekonominis efektas? Galim paskaičiuoti...

• ŠVYTURYS
■ ■ -............ - ............. ......................... ................ - ■■■'
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NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ 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.

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

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUTULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti

įvairūs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3^8 4.

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU, SIUVĖJAS

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

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

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

Įvairi industrinė, komercinė ir rexidencine statyba. Duodame 
Įvairius patarimus, įkainavimus.be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

LaSaile Auto Specialist Beg’i 
7725 RUE GEORGE LASALLE, P.Q»Tel.: 366-0500 366-4203

• TAISOME IR DAŽOME AUTO - MASINAS.

• ESAME SPECIALISTAI MOTORINIU ROGIU 

SAV. G. PESROCHERS

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.
e Atsitiktiniai ir kapitaliniai auto - mažinu remontai.
• Degalai, tepalai, padangos ir kt.
e Lengvai pasiekiame qreitkeliu Nr. 40.

BELLAZZI - LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941 Į
- —----------—----------- --------- ------- . — I

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

*★*
TEL. 366-7281 

***
• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas
a Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)
Savininkai: y, Šulinskas 389-0571 ±r J. Z avy s 365-3252 ;
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DATOS ♦ VARDAI ♦ ĮVYKIAI

BENDRUOMENĖS 
SUKAKTIS

JAV Lietuvių Bendruo
menės 20 m. sukaktis 
spalio 8-IO d. paminėta 
New Yorke. Spalio 8 d. 
iškilmingai atidaryta 
dail. J. Bagdono paroda 
Lietuvos partizanų tema, 
spalio 9 d. įvyko simpo
ziumas Bendruomenės 
veiklai ryškinti ir jauni
mo vakaras, be to, spa
lio 8 d. Lincoln Centre 
įvyko pianisto A. Smeto
nos fortepiono koncertas, 
N. Y. Times dienraščio 
itin teigiamai įvertintas.

Pagrindinis 20 m. su
kakties minėjimas su 
akademija ir koncertu, į- 
vyko spalio 10 d. Jį su
rengė JAV L. Bendruo
menės centro ir New 
Yorko apygardos valdy
bos.

Scenoje pasirodė 10 
vėliavų, buvo sugroti 
JAV ir Lietuvos himnai. 
Tėv. Pranciškus Gied- 
gaudas sukalbėjo invoka- 
ciją, muzikos rėmuose 
įspūdingai pagerbti miru
sieji.

Įvadą tarė LB New 
Yorko apygardos valdy
bos pirm. Aleksandras 
Vakselis, ją atidarė LB 
centro valdybos pirm. 
Vytautas Volertas. Žo
dį tarė gen. konsulas 
Nev Yorke Anicetas Si
mutis .

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo prof. dr. Jokūbas 

Stukas, pabrėžęs LB 
reikšmę kitų organzaci- 
jų tarpe. Perskaityta ke
liolikos organizacijų 
sveikinimai. Jų tarpe žy
mėtini: negalėjusio daly
vauti L. Bendruomenės 
kūrėjo prel. J. Balkūno, 
Altos pirmininko dr. K. 
Bobelio ir kt. nuoširdūs 
sveikinimai.

Minėjimas baigtas me
no dalimi. Joje dalyvavo 
iš Clevelando atvykęs, 
R. Babicko vadovauja
mas, vyrų oktetas, su 
soliste Irena Grigaliū- 
naite ir akordeono muzi
kos meistras Ch. Dauba
ras. Baigiamąjį žodį ta
rė V. Volertas.

PADĖKA
Šešiasdešimto gimta

dienio proga sveikinu
siems mane asmeniškai, 
laiškais, straipsniais 
spaudoje ir aplankymu 
namuose bei dovanomis 
labai nuoširdžiai dėkoju 
šiems savo bičiuliams:

Dail. A. Tamošaičiui 
už majestotiškai didingą 
ir puikią dovaną — alieji
nės tapybos paveikslą, 
temoj pagal Pr. Vaičai
čio eilėraštį: "Kur bakū
žė samanota", visuome
nininkams Bronei ir An
tanui Girėnams už jų do
vaną, rašytojams Vandai 
-Ramunei ir Juozui Kra- 
likauskams, sociologei 
Sofijai Butkevičienei, inž. 
Leopoldui Balsiui, mo

kyt. Br. Bujokienei-Viz- 
baraitei, mokyt. A. Vai- 
telienei ir jos šeimai, už 
sveikinimą, prisiųstą iš 
Lietuvos, visuomeninin
kui E. Daniliūnui, Juozo 
ir Algio Jagelių šei
moms, taip pat St. Jage- 
lai, ped. ir rašyt. Mali
nai Mošinskienei-Didžiu- 
lytei, St. Dargiui, dr. B. 
ir Apolonai Radzivanams, 
taip pat Birutei ir Vytau
tui Radzivanams, atspau- 
dusiems specialų sveiki
nimą "Tėviškės Žibu
riuose".

Už straipsnius spaudo
je: prof. dr. A. Ramūnui 
"Drauge", kolegai žurn. 
Vladui Mingėlai už strai
psnį "Tėviškės Žiburiuo
se", redaktoriui kun. 
Kaziui Barauskui už str. 
"Laive", dr. Viktorui 
Gidžiūnui, OFM, už str. 
"Varpelyje" redakt. Vy
tautui Gedgaudai už str. 
"Dirvoje", redakt. R. E. 
Maziliauskui už str. 
"Nepr. Lietuvoj" ir 
"Naujienoms" už straips
nį redakcijos vardu tame 
dienraštyje.

Pranys Alšėnas

ALTOS
SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių Ta
rybos 31 metinis suvažia
vimas įvyks lapkričio 13 
d., šeštadienį, 1O vai. 
ryto Chicagoje, Midway 
House patalpose, 5400 
So. Cicero Ave., Chica-

4

VINCO BALNIAUS ŪKYJE RŪŠIUOJAMAS TABAKAS. STOVI - 0. ADOMONIENE H. ADOMONIS, A. ADO
MONIS, VINCAS BALNIUS IR J. RANKAUSKAS.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

navimus.be


goję, Illinois 60638, 
USA.

Suvažiavimo išvakarė
se, lapkričio 12 d., iki 
1O vai. vak. atstovų pri
ėmimas ir susipažinimas 
Altos patalpose, 2606 
West 63rd St., Chicago- 
je.

Iškilmingos šv. mišios 
įvyks lapkričio 14 d., 1O 
vai. ryto, Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje, 
4557 So. Wood St. ir lie
tuvių evangelikų parapi
jos bažnyčioje, 6641 So. 
Troy St., Chicagoje.

Altos inf.

TREČIASIS
TOMAS

Vadinamosios ’’Mažo
sios tarybinės enciklope
dijos” po beveik 10 metų 
išleistas trečiasis ir pa
skutinysis tomas. (Ameri
koje J. Kapočiaus leistos 
enciklopedijos per 16 metų 
išėjo 36 tomai).

Dabar, matyt, Maskvai 
leidus, jau skelbiama apie 
numatytą naują lietuvišką 
enciklopediją, kuri bus pa
vadinta "universali” ir ku
rios numatyta išleisti aš- 
tuoni tomai, tokio dydžio, 
kaip ligšiolinė "Mažoji en
ciklopedija". Joje tikimasi 
paskelbti 7 0 000 straipsnių 
ir ją rašysią keli tūkstan
čiai žmonių. Pirmasis to
mas pasirodysiąs po 3-4 
metų. Ji būtų baigta apie 
1980 metus.

ĮŠVENTINTAS 
KUNIGAS

Bardi mieste, Italijoje, 
rugsėjo 15 d. pasibaigė 
liturginė savaitė, kuriai 
vadovavo kardinolas A. 
Samore. Buvo atvykęs 
Europos lietuvių vysku
pas A. Deksnys, prel. L. 
Tulaba, St. Lozoraitis, 
jr., Elta-Press redakto
rius prel. V. Mincevičius 
ir kt.

Iškilmėms Bardi bai

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDlTu
KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, teL 528-0511

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta. 

9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 8 v. vak.
9.00 — Iv. p.p.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
, čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.

Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.500.000.

giantis, buvo įšventinti 
kunigais Antanas Trima
kas (Vliko buv. pirminin
ko Trimako sūnus) ir lie
tuvių adoptuotas Norbert 
Vogt. Abu bažnytinius 
mokslus ėjo Romoje, 
Vogt gi šešeris metus 
mokėsi šv. Kazimiero 
kolegijoje.

"LIETUVA" 
PRANCŪZIJOJE

Rugsėjo 29 d. trijų sa
vaičių gastrolėms iš Vil
niaus į Prancūziją išvyko 
"Lietuvos" ansamblis. 
Paryžiuje jau įvyko keli 
koncertai. Jie vyks ir ki
tuose Prancūzijos mies
tuose.

Rodomos dvi progra
mos — kiekvienoje jų 
daugiau kaip po 30 kon
certinių numerių. Pa
ruoštos ir prancūzų liau
dies dainos bei šokiai, 
kurie atliekami pritariant 
lietuvių liaudies instru
mentams. Koncertuose 
dalyvauja ir sol. V. No
reika.

hamilton
NUOSAVUOSE 
NAMUOSE

Hamiltono lietuvių kre
dito ' kooperatyvas Talka 
savo raštinę perkėlė į nau
jas patalpas - nuosavą na
mą, 830 Main Street E., 
Hamilton 22, Ontario. 
Tel. 544-7125.

Talkos darbo valandos 
yra tokios: pirmadieniais, 
antradieniais, trečiadie
niais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
vakare. Penktadieniais nuo 
10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 
12 vai. ryto. Spalio 30 d. 
Talkos raštinė neveikia dėl 
persikraustymo.

Talkos agentūra St. Ca
tharine je veikia pranciš
konų parapijos salėje, 75

Mokame už:
depozitus ...___ __ ________ 5%
šėrus ir sutaupąs ....... 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius____ ___________ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš___ 10%.
nekiln. turto paskolas iš 8% %

MONTREAL!© GINTAR1ECIAI SU EDMONTON© LIETUVIAIS ALBERTOS UNIVERSITETE

Rolls Avė. Londone agen
tūra veikia Šiluvos parapi
jos salėje, 1414 Dundas Str. 
Agentūrose po lietuviškų 
pamaldų vyksta pinigų in
kasavimas ir teikiama in
formacija.

Talkos pirmininkas yra 
E. Sudikas, kasininkas S. 
J. Dalius, vedėjas E. 
Lengnikas. Talkos agen
tūrą St. Catharinėje tvar
ko A. Šukys, o Londone 
- Br. Zabulionis.

BENDRUOMENININKO 
PAGERBIMAS

Lapkr. 13 d., šešta
dienį, 7 vai. v., Hill
crest restorane, 510 
Cencession Str., ruošia
mas Hamiltono bendruo- 
menininkui Kaziui Mik
šiui pagerbimo banketas. 
Jame dalyvauti kviečia
ma visa plačioji lietuvių 
visuomenė.

Apie dalyvavimą iš 
anksto praneškite Bend
ruomenės pirm. K. Mi
leriui, telef. 545-4058, 
ar ramovėnų vicepirm. 
J. Petraičiui, telef. 
544-0113.

ESTŲ GIMNASČIŲ 
MOKYKLA

Estų modernios gim
nastikos klubas, kuris 
yra labai išgarsėjęs Ka
nadoje, žinomas užsieny 
ir kuris valdžios buvo 
nusiųstas 1970 m. į Expo 
Japonijoj atstovauti šį 
kraštą, Hamiltone atida
rė savo skyrių.

Jie, sako, ieško kan
didačių tarp lietuvaičių 

ir latvaičių savo repre
zentacinę grupę papildy
ti. Dėl informacijos 
skaitykite šitame laik
raščio numery įdėtą 
skelbimą.

Į KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMĄ

Šiais metais į KLB 
Krašto tarybos suvažia- 
mą, kuris įvyksta Toron
te spalio 23-24 d. d., iš 
Hamiltono vyksta pagal 
naują sistemą išrinkti 8 
mūsų apylinkės atstovai 
ir Bendruomenės pirm.

Dauguma tarybos su
važiavimuose jau anks
čiau matyti veidai ir ke
letas naujų: G. Breich- 
manas, J. Mikšys, J. 
Pleinys, Aid. Volungytė,

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- D A D A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ F MICM/tIM 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKA 
5Y2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6V2% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš keturių milijonų doleriu

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai 30 mln. 
Dd 8 vaL 30 mln. Šeštadieniais nuo 9 vai. 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

J. Krištolaitis, Kęst. 
Norkus, K. Baronas ir
K. Mileris, kuris taip 
pat yra ir KLB Hamilto
no apyl. pirm. K. M.

L-................................— ,...... ....................... .  ........................ ■.................

• Vilniuje išleista Že
maitės raštų knyga "Prie 
užvertos langinės". Ti
ražas 30.000 egz., 494 
psl.

• Latvių leidykla Lies
ina išleido Just. Marcin
kevičiaus dramą "Min
daugas".

• Iš Vilniaus aerodro
mo kasdien išskrenda 
apie 4.000 žmonių. Be
veik tiek pat ir atskren
da.

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius
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Vancouver
Į NUOŠALESNĘ 
VIETĄ

Ilgametis NL skaitytojas 
Antanas Kenstavičius išė
jo į pensiją ir persikėlė į 
nuošalesnę vietovę - Hope, 
B. C. Su humoru A, Kens
tavičius redakcijai rašo, 
kad persikėlė todėl, jog 
naujojoje vietovėje rado 
labai simpatišką... laido
tuvių direktorių.

montreal
MOKYKLOS 
GERADARIAI

Su nuoširdžia padėka 
lituanistinės mokyklos 
mokytojai, tėvų komite
tas bei visi mokiniai 
skelbia geradarių sąrašą, 
kuris įgalino mokyklai 
išsilaikyti. Kaikurios pa
vardės gal jau buvo 
skelbtos.

Montrealio lietuvių 
kredito unija Litas pa
skyrė 800 dol., Kanados 
Lietuvių fondas 200 dol., 
Montrealio lituanistinės 
mokyklos laikraštis 
Liepsna 75 dol., L. Ši- 
monėlis 40 dol., tėvai 
jėzuitai 30 dol., Susivie
nijimo Lietuvių Ameriko
je Montrealio kuopa 30 
dol., W. Stankūnas 25 
dol., Karaliaus Mindaugo 
šaulių kuopa 25 dol., G. 
Gedvilienė 24 dol., A. 
Rudytė, S. Jaugei is, E. 
ir R. Verbylos po 20 
dol., M. Barteškienė 15 
dol., D. Jurkus, E. Kar
delienė, S. Naginionis, 

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’A.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 —- 35th Avenue, Montreal 409 

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

A q e n _t jj_r_a_ _v_ e k _i _9_ _n_'L 2. _

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

ESTU MODERNIOS GIMNASTIKOS KURSAI V
Kanadoje gerai žinomas estų modernios gimnastikos klu- 

’* bas atidarė Hamiltone savo skyrių ir, instruktorės Miss Ca- 
ralja Jamada vedamas, duoda pamokas moterų ir jaunimo 
grupėms. Pamokos vyksta trečiadienio vakarais 8-9 v.v., 
Central Public School, kampas Hunter ir Bay Street’s.

Skambinti : Mrs. H. Riimand, tel. 389- 1957.

P. Baleckas, M. Juod
viršis, M. Sinienė, M. 
Vapsva, L. Girinis, A. 
Daugelavičius, K. Rim
kevičius, L. Urbonas, A. 
Danaitis, E. Sther, V. 
Kerbelis, K. Gudžiūnas, 
M. ir J. Adomaičiai, J. 
Zabiela, A. Vazalinskas, 
J. Jurėnas, V. Kisielius, 
A. Drevinskienė, J. Bal- 
tuonienė, J. Dalmantas,
D. Linkūnas, E. Navikie- 
nienė, P. Sušinskas, K. 
Sitkauskas, K. Otto, O. 
Roman, J. Dabkus po 10 
dol., P. Jokubauskas 25 
dol., J. Blauzdžiūnienė 8 
dol., M. Malcienė 8 dol., 
Katilius, S. Mozuraitis, 
A. Bulota, P. Mickus, J. 
Jurėnas, V. Kudžma, J. 
Lukošiūnas, W. Ship, V. 
Bilevičius, O. Brovilly, 
J. Šiugždinis, J. Bulota, 
C. Januškevičius, I. Rei- 
cholds, L. Gedvilaitė, J. 
Keturka, K. Šimkus, E. 
Kudžmaitė, V. Šipelis, 
Šveikauskas, A. Lyman- 
tas, M. Arlauskaitė po 5 
dol., O. Cečkauskienė,
E. Tarasowa, J. Pakulis 
po 3 dol., M. Vasiliaus
kienė, A. Keblys, D. 
Baltuonis, B. Abromonis 
po 2 dol., E. Aleksiejū- 
naitė 1 dol.

Viso surinkta 1803 dol.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame 

už suruoštą mums 35 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakties minėjimą. Ypač 
dėkojame iniciatoriams 
p.p. O. L. Čečkauskams, 
kurių dėka jų namuose 
pobūvis įvyko. Už šaunių 
vaišių paruošimą didelė

B. DIRSES TABAKO ŪKIS WALSINGH AME, ONTARIO

padėka tenka p. O. Čeč- 
kauskienei ir jos talki
ninkei p. D. Svotelienei.

Dėkojame už sveikini
mus žodžiu: visų dalyvių 
vardu p. O. Čečkauskie- 
nės įteiktą brangią dova
ną, sūnui Jonui ir mar
čiai, p. M. Arlauskaitei, 
švogeriui J. Blauzdžiūnui 
ir p. J. Malciui už svei
kinimus.

Dėkojame LKMD val
dybos narėms už gražių 
gėlių puokštę, p. J. Be
niui ir jo šeimai už gra
žių rožių puokštę ir p.p. 
M. L. Gudams už per
duotus linkėjimus.

Dar kartą nuoširdžiau
sias lietuviškas ačiū vi
siems dalyviams, kurie 
savo atsilankymu pagerbė 
mudu.

Jūsų gražias ir bran
gias dovanas laikas anks
čiau ar vėliau gal ir su
naikins, bet Jūsų parody
tas nuoširdumas paliks 
mudviem atminty visada.

A. L. Grigeliai 
APLINK 
AMERIKĄ

Savo įspūdžius iš Ame
rikos lietuvių jaunimo 
kelionės* aplink šiaurinę 
Ameriką labai vaizdžiai 
ir įdomiai papasakojo 
Vytautas Kudžma. Susi
rinkę Akademinio sambū
rio nariai savo eiliniame 
susirinkime iš tiesų 
smalsiai ir su nuoširdžiu 
dėmesiu išklausė bene 
vientėlio montrealiečio 
studento, prie ’’Lithua
nian Express” prisijun
gusio, lakaus pasakoji
mo. Vyto nuomone, toji 
kelionė buvusi ir pavei

kus lietuvinimo akstinas.
Z. ir A. Urbonų na

muose susirinkę sambū- 
riečiai, spalio 1 d., be 
to, išklausė pirm. Algio 
Beniušio pranešimo apie 
busimąjį Sambūrio balių, 
kuris įvyks spalio 30 d. 
Chateau Champlain vieš
butyje, o likusioji vakaro 
dalis buvo paskirta vėžių 
vakarienei ir linksmajai 
daliai.

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU...

Nežiūrint to, kad prekių kainos nuolat kyla, musų 
kainos iki Siu metu galo pasilieka tos pačios.

Išnaudokite proga, pasiųsdami jau dabar dovanų 
siuntinuką savo artimiesiems i Lietuva, v * t

SIUNTINYS 1971 (3)
314 jardo puikios vilnonės angliškos eilutei medžia

gos, 3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui medžiagos, 
1% jardo crimplene medžiagos suknelei, vyriškas arba 
moteriškas nertinis, vyriškos arba moteriškos nailono 
arba vilnonės kojinės, vilnonė gėlėta arba su ornamen
tai s skarelė, 20 geriausių angliškų cigarečių,! dėžė šoko
lado. Siuntinio kaina su muitu ir visoms persiuntimo iš
laidoms yra $ 100.
SIUNTINYS 1971 .(4)

Itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpal
tis, vilnonė angliška eilutei medžiaga, vilnonė medžia
ga suknelei, medžiaga sijonui, vyriški išeiginiai nailono 
marškiniai, bliuskutė, šilkinė gėlėta skarelė, kaklaiais- 
tis, 1 dėžė šokolado. Siuntinio kaina su visomis i ši ai do
mi s $90.

Taip pat galime pridėti prie šių arba kitų siuntinių be 
jokių papildomu persiuntimo išlaidų daiktus, kurių klijen- 
tas pageidauja. Šie yra labai vertingi ir reikalingi daly
kai: nailoninio kailio viršus apsiaustui 8 30, vilnones 
gėlėtos skarelės 85, vyriški arba moteriški nertiniai S 12. 
arba S 18, nailono marškiniai, nailono lietpalčiai 8 11,cri 
mplene medžiaga suknelei 89, ilgi vilnoniai šaliai 8 10, 
komplektas moteriškų nailono apatinių 87, komplektas 
vyriškų šiltu apatinių 8 12.50 ir kita.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734. _____

KLUBO
SUSIRINKIMAS

Spalio24d., sekmadie
nį, 2 vai. p. p., Vytauto 
klube šaukiamas nepa
prastas patikėtinių (trus
tees) susirinkimas. Susi
rinkusieji turės nuspręsti 
turto valdymo ir verslo 
vedimo reikalus.

Visi patikėtiniai ragina
mi šiame svarbiame susi
rinkime būtinai dalyvauti.

12 psi.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVIŲ
REKOMENDUOJAMAS

Artėjant La Salles mies
to tarybos rinkimams, vis 
daugiau lietuvių aktyviai 
domisi ir įsijungia į rinki- 
kiminę kampaniją. Žinomo 
La Šalies verslininko Juo
zo Stankaičio vedama lie
tuvių grupė remia ir siūlo 
į La Šalies miesto tarybą 
rinkti aldermaną Wilfred 
Goddard.

1922 m. gimusio W. God
dard tėvai persikėlė gy
venti į La Sallę 1942 m., 
kai jis pats tarnavo Kana
dos kariuomenėj užjūriuo
se. Grįžęs iš kariuomenės 
jis apsigyveno 2-je Avenue, 
La Sallėje, ir studijavo 
biznio administraciją JAV. 
Šiuo metu yra Volkswagen 
bendrovės vykdomasis ma- 
nažeris La Sallėje. Iš 
Volkswagen bendrovės W. 
Goddard gavo aukso medalį 
už organizacinį ir admi
nistracinį našumą.

Wilfred Goddard yra ve
dęs, augina dvi dukteris ir 
dusūnus. Jis visuomet la
bai domėjosi visuomeni
niais ir savivaldybiniais 
reikalais, ypač skatino 
sportą, jaunimo veiklą, 
vyresniųjų piliečių gero
vę.

Aldermanas W. Goddard 
kandidatuoja į 3-čios rin
kiminės apylinkės pirmąjį 
mandatą. Jis yra viešai 
pareiškęs, kad išrinktas 
darbuosis už visų La Sal
les piliečių, be tautybių 
skirtumo, gerovę.

PAAUKŠTINIMAI 
TARNYBOJE

Ihž. Stasys Jaugelis, 
Union Carbide Ltd. ben
drovės pareigūnas, yra pa
aukštintas pareigose. Jis 
paskirtas inžinerijos ir 
konstrukcijos skyriaus 
viršininku.

Paaukštinimą tarnyboje 
gavo ir Vacys Žižys. Jis 
Merck, Sharp & Dohme
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farmaceutinėje bendrovė
je yra paskirtas profesinių 
patarnavimų skyriaus vir
šininku.

Jau prieš kurį laiką pa
skirtas Hydro-Quebec 
energetikos bendrovės di
rektorium, Paulius Povi
laitis šitos milijardinės 
apyvartos bendrovėje ku
ria visiškai naują depar
tamentą, kurio uždavinys 
bus tvarkyti projektų koor
dinaciją, duomenų proce
dūrą ir valdymo informa
cijos sistemas.

Visi trys savo profesi
niame gyvenime aukštai 
iškilę lietuviai yra veiklūs 
bei darbštūs veikėjai lietu
viškajame gyvenime. P. 
Povilaitis yra vienas veik
liausių Gintaro ansamblio 
komiteto narių. V. Žižys 
yra buvęs praeitos kaden
cijos KLB Montrealio ap. 
vicepirmininkas. Visi trys 
yra naujai išrinkti N L 
spaudos bendrovės direk
toriai. Jų pavyzdys dar 
kartą patvirtina faktą, kad 
sėkminga profesinė karje
ra gali labai gerai derin
tis su aktyvia lietuviška 
veikla.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už 

mums netikėtai surengtas 
įkurtuves ir įteiktas dova
nas. Ypatinga padėka už 
darbą ir nuoširdumą p. p. 
M. P. Girdžiams, O. J.. 
Šeidžiams ir A. Kuzaitie- 
nei. Labai ačiū Didžiai 
Gerb. klebonui L. Zarem
bai, p. p. O. J. Daude- 
riams, M. Kringeliui, D. 
B. Staškevičiams, M. V. 
Markauskams, M. A. Jo
neliams, A. Bendžiams, 
J. A. Blauždžiūriams, R. 
Kuzaityteiir V. Kačergiul. 
Dėkojame ir tiems, kurie 
prisidėjo bet negalėjo da
lyvauti. R. S. Pocauskal

MIRĖ
A. ZATIERKA

Praeitą savaitę Montre- 
alyje mirė Antanas Zatier- 
ka, sulaukęs 86 m. am
žiaus.

Velionis yra senosios 
išeivijos atstovas, buvo il
gametis Vytauto klubo na
rys.

NAUJA
MOKYTOJA

Naujojo Brunsviko uni
versitete baigusi studijas 
ir gavusi bakalauro laips
nį, Linda Paragytė Mont
realio St. Urbains mokyk
loje pradėjo mokytojauti.

STUDENTŲ
DĖMESIUI

Montrealio lietuvių 
studentų metinis susirin
kimas įvyks penktadienį, 
spalio 29 d., 7,29 vai. 
vak. pas Vytą Ptašinšką 
7759 Broadway La Salle.

Bus puiki proga susi
pažinti su kitais lietu
viais studentais.'

Norintieji gauti daugiau 
informacijų skambina Al
mai Staškevičiūtei tel. 
769-1557.

SPAUDOS
BALIUS

Jau yra tradicija, kad 
Nepr. Lietuvos spaudos 
balius Montrealyje ruo
šiamas Užgavėnėse. Va
dinasi, kitais metais 
spaudos balius įvyks va
sario 12 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje.

Prašome jau dabar šią 
datą įsidėmėti.

MIRĖ
P. NORKELIŪNAS

75 m. amžiaus sulau
kęs rugsėjo 23 d. Ro- 
chesteryje, JAV, mirė 
Petras Norkeliūnas.

PETRAS NORKELIŪNAS

ATLIEKAMI ĮVAIRŪS* MŪRINIMO DARBAI IR VISOKERIOPI 
REMONTAI. CEMENTO, MEDŽIO DARBAI, GELEŽIES 
SUVIRINIMAS (WELDING). VYKSTU IR I PROVINCIJĄ 

ONTARIO IR QUEBEKO.’ 

M.Krauza
10167 48th Avenue, Montreal 477 

Tel. 665-2278
. ________ - - ■ - - —......... ——————

1913-1927 metais gyve
nęs Montrealyje ir Mc 
Gili universitete studija
vęs inžineriją, velionis 
didžiausią savo gyvenimo 
dalį gyveno Rochesteryje. 
Jau Montrealyje uoliai 
dalyvavo lietuviškoje 
veikloje, Amerikoje to 
darbo neapleido: buvo Al
tos, Balfo sk. pirminin
ku, vadovavo parapijinėm 
organizacijom.

Velionio gedi našlė 
Emilija, o Montrealyje — 
jo brolio Domininko vai
kai Julija ir Albertas 
Norkeliūnai bei kiti arti
mieji.

AR JAU TURITE GINTARO LAIMĖJIMU BILIETĄ?

MONTREAL LITHUANIAN
FOLK ENSEMBLE

"GINTARAS"
1 200.00 Dollar
2 100.00 Dollar
3 P. BALTUONIS
4 R. BUKAUSKAS
5 V. LAPINIENE
6 A. LYMANTAS
7 V. REMEIKA
8 O. SABLAUSKIENE
9 A. TAMOSAITIS

10 A. VAZALINSKAS
11 A. ZUBIENE

Wooden Sculpture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture

DRAWING — APRIL 29, 1972
BILIETAI PAS: 
J. S i a u C i u I i, 
6897 Mazarin, 
Montreal, Que.

Donation $2.00

- MODERNIEMS NAKAMS
Visi kiti vandentiekio ir

vimas

Šildymo taisymai ir nau
ji (rengimai. Gazinių 
priemonių pardavimas Fr 
įrengimas. Atstovaujame 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens 
tiekimą. Veltui ikaina-

Plumbing & Healing kori trak tor i u s.
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RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENA TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834 
-4--------- ‘--------------------------------------------------------------------------------------------

PARDAVIMAS
Imperial - Chrysler - Dodge - Charger 
Coronet - Challenger - Swinger - Demon 

Camions DODGE Trucks
76?5 BOUL. LASALLE - LASALLE. QUE.

Mechanizuotomis priemonėmis įvairu jr.ati^ ir 
kiti^ dal it^ reguliavimas. Išores taisymas ir 
dažymas. Kreiptis: De L a Verendrye Blvd.

Tel. 365- 3 364

TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q 

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

Jettė & F r eres

140-2e AVENUE - 366-0330 
_______u—t---—< 1——



Dr.J Frison,B Sc,De
Chiropraktikas

1 20 2 St. Joseph Blvd. East
Montreal (kampas de la Roche).
Tel.: 523-3525

Atdara: nuo 9 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 9 vai. vak.

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

(kampos St. Andr6) 
tel. 522-7236.

Dr.V.Giriuniene
Dantų gydytoja 

5330 L’Assomption Blvd. 

Montreal, 

Tel. 255-3536

Dr.A.O. Jaugelienė
Dantų gydytoja*

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

Dr.j.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866-8235, namų 4 88 - 852 8.

...... ■ ■ ............................—........................................... —............................................... ..................

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.SC., L.M.C.CV, F.R.€.S.(c).

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A., B.C.L.
168 Notre Dame Street E.^uite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

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

Sun Life Building. Suite 2001.
Tel. 866- 1359. 

__________________ _____________________________ ‘

PRAEITĄ
VASARĄ

- Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiemet 
Montrealio jaunimas pa
sinaudojo puikia Baltijos 
stovyklaviete bei jos 
gražia gamta. Gal skai
čiumi ir nebuvo pastaty
tas joks rekordas, bet 
savo kokybe tai daug ką 
viršijo.

Pirmajai savaitei va
dovavo R. Verbyla, R. 
Otto, Br. Niedvaras 
skautams ir M. Jurkienė 
— skautėms. Gražus 
oras ir gera nuotaika 
daug prisidėjo prie pir
mosios savaitės pasise
kimo. Antroji savaitė 
krito ant Montrealio jau
nimui gerai pažįstamo 
Romo Otto pečių. Si ant
roji stovyklos dalis jau 
seniai suplanuota, iš
diskutuota ir visų su di
deliu nekantrumu laukta. 
Joje dalyvavo skautų 
draugovės vyresnieji ir 
fiziškai pajėgesni skau
tai.

Pirmadienio rytą visas 
turtas supakuojamas į 
kuprines, stovyklavietė 
apleidžiama. Visi iške
liauja ieškoti naujų hori
zontų beveik nepereina
muose Kanados miškuo
se. Kartu su savimi pa
siima d-vės žiemos metu 
pastatytą laivą ’’kayak”, 
kuris padeda nugalėti pa
keliui pasitaikančias pel- 
kes-ežeriukus.

Po ilgos kelionės pa
vargę ir išalkę, pagaliau 
suranda tinkamą pionie
rių stovyklai vietą. Pail

ADVOKATAS

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

INSURANCE EXCHANGE BUILDING
2^6 ST. JAMES ST.. WEST - SUITE 523 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų 674-7038_______

ADVOKATAS

B.K. Schneider, ba, bcl

DORCHESTER TOWERS Phone 871-1224
S55 DORCHESTER BLVt^ W RES. 486-3361

Suite 1616 MONTREAL 128, QUE.
------------------------------------------------------------------------------ - . .... ....... ...--------- -------

UniveiAal Cleaned & UailoiA
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.}

Tel. 769-2941

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

s ėjus prasideda patys 
pirmieji įrengimo darbai. 
Jie taip primena pirmą
sias Kanadoje stovyklas. 
Viskas po atviru dangu
mi... Visokios medžia
gos daugybė — įrankiai 
geri. Viena po kitos 
dygsta lapinės. Viena už 
kita įdomesnės ir patva
resnės. Liejasi prakaitas 
bei per metus sutaupyta 
energija. Trūksta delnuo
se pūslės, bet visų vei
duose matosi pasitenki
nimas savo darbo vai
siais.

Jie čia jaučiasi laisvi. 
Laisvi nuo stovyklos į- 
prasto ritualo, ypatingų 
komandų, raportų. Sto
vyklos atsakomybę kiek
vieną dieną perima vis 
kitas skautas. Jo nurody-

MONTREALIO SKAUTAI PIONIERIŲ STOVYKLOJE

mais tęsiama dienotvar
kė. Vakarais susėdama 
gal ir ne prie didelio bei 
triukšmingo lauželio — 
prasideda dienoraščių 
skaitymai, diskusijos,
sekančios dienos planavi
mai.

Laisvalaikiais, jei to
kiais juos būtų galima 
pavadinti, tyrinėjama 
apylinkė, sekami brie
džių pėdsakai, gaudomos 
žuvelės, renkami ’’drift
wood” (galvoj turima 
ateinančių metų mugė), 
daromi švilpukai arba 
tiesiog ilsimasi. O koks 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

saldus miegas po tokių 
didelių darbų... Apetitas 
— ką jau ir kalbėti — nie
kaip negalima privalgy
ti.

Kaip visi geri dalykai, 
taip ir ši stovykla turėjo 
pasibaigti, o ji pasibaigė 
su tikrais, gerais pačių 
skautų komentarais, čia 
jų keletą paduodu ir jums 
pasiskaityti:

’’Man šita stovykla la
bai patiko, kad ji buvo 
skirtinga nuo kitų. Pats 
pajutai, kad tu darai ką 
nors — verdi, statai la
pinę irt. t.". G. Nagys
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"Ši stovykla turėjo 
trukti bent vieną savaitę 
ilgiau, kad būtume galėję 
pilnai pasidžiaugti savo

Europa jaunom akim
ŠVEICARIJOS ALPĖSE

darbu — lapinėmis ir ki
tais įrengimais..." R. 
Ž itkus

"Stovykla be skaučių 
bei gerų maudynių..." R. 
Ališauskas

"Stovykla, kurioje tik
rai maloniai jaučiausi, 
tikiuosi kad ją ateityje 
pakartosime. Tiesa, vi
rėjai nebuvo vieni iš ge
riausių..." G. Brikis

"Daugiau fizinio darbo, 
didesnių statybos projek
tų, tiltų ir panašiai..." 
T. Žižys

"Ačiū broliui Romui už 
tokią gražią savaitę, 
praleistą su mumis" R. 
Piečaitis

Atrodo, kad ateityje 
reikės grįžti daugiau į 
gamtą ir eiti toliau nuo 
civilizacijos bei praban
gos. J. P.

KAT. MOTERŲ 
SUSIRINKIMAS

Montrealio Lietuvių ka
talikių moterų draugija 
spalio 31 d., sekmadienį 
po 11 vai. pamaldų, Seselių 
namuose šaukia visuotinį 
narių susirinkimą.

Taip pat kviečiamos vi
sos draugijai prijaučian
čios moterys. Valdyba

LANKĖSI
VYR. SKAUTININKAS

Praeitą savaitgalį Mont- 
realy lankėsi iš New Yor- 
ko vyriausias skautininkas 
Petras Molis. Jis tarėsi 
su Montrealio lietuvių 
skautų vadais.

Iš Montrealio P. Molis 
išvyko į Torontą.

SERGA
J. VILIUŠIS

Ligoninėje gydosi Jo
nas Viliušis, žinomas 
Montrealio lietuvių vei
kėjas.

RENKASI
ATEITININKAI

Spalio 24 d., sekma
dienį, Seselių namuose 
vyks Montrealio jaunučių 
ateitininkų susirinkimas, 
o moksleiviai ateitininkai 
ten pat renkasi spalio 31 
d.

SKAIDRIŲ
VAKARAS

Spalio 15 d. A V para
pijos salėje daugiau 1OO 
montrealiečių stebėjo
1971« X. 20 J

Jau matėm Anglijos 
bokštus, Prancūzijos mu
ziejus, o liepos 14 d. pa
siekėm Šveicarijos aukš
tas snieguotas Alpes. 
Niekad niekad neužmiršiu 
to įspūdžio ir džiaugsmo, 
kurį išgyvenau, juos iš
vydus. Tai buvo milžiniš
ki kalnynai, balzganos 
uolos, begaliniai uogynai, 
gėlėti slėniai, švarios, 
mažos ir raitytos gatve
lės ar takeliai su šveica- • 
rams tipiškai dekoruotais 
nameliais.

Mes atvykome trauki
niu į Montreux vėlai po 
pietų. Mus pasitiko ke
lionės gidai, kurie pasi
liko su mumis iki stovyk
los pradžios Vokietijoj.

Mus nuvežė į mažą ho- 
telį ant ežero kranto. 
Pro mūsų langus kiekvie
nas galėjo grožėtis kal
nais kaip atvirutėje. Su
sitvarkius vadovai pa
skelbė, kad tie kurie vis 
dar turi energijos ir no
ro, gali važiuoti aplanky- 

skaidres iš gintar iečių 
kelionės Vancouveryje, 
Edmontone ir Winnipege. 
Skaidres gyvu žodžiu ko
mentavo Zigmas Lapinas 
ir Rasa Lukoševičiūtė.

Ansamblio komitetas 
susirinkusius pavaišino, 
vynu, kava ir užkan
džiais.

RENKASI 
ONIETĖS

Spalio 17 d., sekma
dienį, po 11 vai. pamaldų, 
A V par. salėje vyks Šv. 
Onos d-jos susirinkimas.

Kitą sekmadienį, spalio 
24d., po 11 vai. pamal
dų, onietės AV par. sa
lėje ruošia loto žaidimą, 
kurio njetu bus duodami 
užkandž iai.

VALDYBOS 
POSĖDYJE

Paskutiniajame KLB 
Montrealio apylinkės val
dybos posėdyje, kuriam 
pirmininkavo Silvija Pie- 
čaitienė, buvo smulkiai 
aptarti busimojo Vasario 
16 minėjimo reikalai.

Be kitų einamųjų reika
lų, buvo tartasi dėl Mont
realio lietuvių atstovavimo 
KLBKrašto tarybos sesi
joje, kuri spalio 23-24 d. 
įvyks Toronte.

t i Chillon pilį ir pasikelti 
autobusu į artimiausią 
kalną. Nenorėdama nieko 
praleisti, šokau į autobu
są ir tęsiau ekskursiją.

Chillon pilis, tai 13-to 
amžiaus liekana. Joje 
buvo kalinamas Ženevos 
patriotas Benivard. Jis 
yra įamžintas Byron po
ezijoj— Chillono kalinys. 
Pilis nepaprastai graži 
ir istoriniu atžvilgiu la
bai įdomi. Kylant į aukš
tą kalną atrodė, kad 
sieksim dangų ir jautė
mės galingi. Bet užkopus 
pamatėm dar didesnius 
kalnynus ir uolas, snie
guotas kalnų viršūnes, 
gėlėtą žemę pilną "deg
tukų dėžučių" ir "skruz
dėlių", ir pasijutom ma
ži. Galvojau apie žemę, 
pilną tokio neaprašomo 
grožio, ir žmogų, kuris 
ne visada pajėgia pajaus
ti, kas aplink jį dedasi.

Vakarui atėjus keli 
mūsų šeiminėlės nariai 
užsimanė maudytis. Bū
dami tvirtai nusistatę, 
užsidėjom maudymosi 
kostiumus ir pasileidom 
į nežinomybę. Paėję apie 
pora mylių, atradom 
gražiausią ežero krantą. 
Visi šokom į vandenį, 
taškėmės, dūkom lyg nu
jausdami, kad tai vienin
telis ežeras, kuriame 
galėsime maudytis visos

KREPŠINIO 
TRENIRUOTĖS

Jaunieji Montrealio 
lietuviai Tauro krepši
ninkai dabar kiekvieną 
penktadienį, tarp 7 ir 9 
vai. vak., treniruojasi 
Trenholm Park salėje.

Trenerio Romo Otto 
rūpesčiu, salė treniruo
tėm buvo gauta nemoka
mai.

VERDUNO 
VILKIUKAI

Verdune veiklą pradėjo 
skautų-vilkiukų būrelis, 
kuriame dalyvauja ber
niukai tarp 7 ir 11 metų 
amžiaus. Norintieji pri
sijungti skambina Br. 
Niedvarui, tel. 767-3285.

— Montrealio gaisri
ninkai dvi dienas strei
kavo ir miestas išbuvo 
be gaisro apsaugos.

DAINA. RASA IR GEDIMINAS ŽENEVOJE

kelionės metu.
Sekančią, liepos 15 

dieną, ekskursija važia
vo į Ženevą. Tai indus
trijos, kultūros ir pra
monės centras, Atvykus 
į šį miestą, nesijauti, 
kad esi Šveicarijoj. Čia 
buvo tiesios ir didelės 
gatvės, aukšti komerci
niai ir miesto pastatai, 
muziejai, krautuvės ir 
1.1. Buvo nuspręsta, kad 
pirmą pusdienį pašvesim 
miesto lankymui, o po
pietį — pirkiniams.

Ženeva yra švarus ir 
gerai prižiūrimas mies
tas. Atrodo, kad jo pa
grindinis tikslas yra pat
raukti turistus. Ženevą 
apžiūrėjom autobusu. 
Matėm turtingą ortodoksų 
baziliką, išpuoštą auksi
niais altoriais ir statu
lom, iškilmingą Ženevos 
fontaną pačiame ežero 
viduryje; gražiame ir ra
miame Ženevos parke 
auga milijonai rožių ir 
kitų augalų, o jų tarpe 
yra Kalvino ir jo pasekė
jų paminklai.

Ir, štai, Ženevos var
pai išmuša 12 vai. — visi 
keliauninkai pasileido po 
Ženevos gatves ir krau
tuves, norėdami apsirū
pinti laikrodžiais — sau 
ar dovanom. Buvo labai 
įdomu ir komplikuota — 
kas antra krautuvė par
davinėja laikrodžius ir 
vis "geriausius, įdomiau
sius, ypatingiausius", ir 
būk žmogus gudrus pasi
rinkti.

Greitai atėjo laikas 
grįžti. Plaukėm laivu Le
man ežeru, o mus lydėjo 
baltos žąsys, žuvėdros ir 

maži burlaiviai, ir vėl 
išvydom kalnus, miške
lius, gėles, šveicarų na
melius ir jų žmones, ir 
mėginom suprasti, kaip 
jie jaučiasi ir kokie iš 
tikrųjų yra kasdien gy
vendami tokiam grožyje.

Atplaukėm į Lauzane, 
kur mūsų laukė autobusai 
ir nuvežė į mūsų ramų 
miestelį. Išalkę ir pa- 
vargų, ir jaunesni ir vy
resni, pasisotinom ir dė- 
jom galvas ant pagalvių. 
Sekanti diena — liūdnas 
ir ašaras ryjant atsisvei
kinimas su Šveicarija ir 
garsus "Bonjorno" mie
liems italams.

Rasa Lukoševičiūtė

BLOGA
AVALYNĖ

Bloga avalynė gamina
ma Kauno avalynės fa
brikuose. Inspekcija vie
name fabrike vasario 
mėn. 60 proc. produkci
jos pripažino netinkama 
dėvėti.

Kauno "Raudonojo spa
lio" fabriko vyr. inžinie
rius skundėsi: ne mes 
vieni blogai dirbam... 
Neturime gerų klijų, da
žų, stinga darbininkų. 
Jaunimas nemoka dirbti: 
šiandien jie siuva, ryt 
batus klijuoja — ir nė 
vieno darbo gerai nemo
ka. .. E

• Lietuvoje antrą kartą 
išleistas albumas "Vel
niai" su dail. A. Žmui
dzinavičiaus kolekcijos 
1OO velnių reprodukcijo
mis. Albumo išleista 
40.000 egz.
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KRONIKA——
GINTARAS VYKSTA
Į CHICAGĄ

Montreal!© lietuvių jau
nimo ansamblis Gintaras 
spalio21-24 dienomis vie
šės. Chicagoje, kur atliks 
programą "Margučio” 
koncerte.

Ansamblis vyks specia
liu autobusu. Be Gintaro 
meno vadovo Zigmo Lapi
no, šokių vadovės Hildos 
Lapinienės ir vokalinės 
dalies vadovės Inos Kli- 
čienės, kartu vyks ir an
samblio informacijos va
dovas Paulius Povilaitis.

RESTAURUOS 
VIENUOLYNĄ

Iš Lietuvos pranešama, 
kad numatyta restoruoti 
Pažaislio vienuolyną. Tai 
būsią vykdoma atlikus il
gus istorinius, architek

tūrinius ir archeologinius 
tyrinėjimus.

Ręsto racijos projekto 
vyriausioji architektė — 
Stefa Čerškutė.

17-jo amžiaus vienuo
lyno restauracija, tai ne 
vienerių metų darbas. 
Esą, būsiančios atstaty
tos koplyčios, kapitula, 
zakristija, galerijos. Kai 
kurias vienuolyno deta
les, teigiama, atkurs ge
riausi dailininkai, liau
dies meistrai, specialis
tai, ■v

Sis vienuolynas ligšiol 
yra M. K. Čiurlionio dai
lės muziejaus filialu ir 
tikimasi, kad jį atnauji
nus, jis sulauksiąs šim
tus tūkstančių lankytojų.
NEBE
SAVAITRAŠTIS

Toronte leidžiamas pro
sovietinis savaitraštis SU VIŠČIUKAIS UŽAUGUSI LAP AITE

L.Š.S.T. JURU ŠAULIU KUOPA “NERINGA“

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI I 
KUOPOS RUOŠIAMĄ PARENGIMĄ -

RUDENS BALIU,
KURIS [VYKS SPALIO 30 DIENA, AUŠROS VARIU 
PARAPIJOS SALĖJE.

Programa išpildys:
1. Montrealio baleto Studija
2. Pianistas Michel McMahon (laimėjęs Pierre La

porte memorial TROPHY).

Visi bus pavaišinti šilta, sesių šaulių pagaminta 
v akariene.Veiks baras. Gros populiarus orkes
tras. Turtinga loterija ir kitkas.

PRADŽIA 6,30 vai. v ak. [ėjimas suaugusiems $3.00, 
studentams-$ 2.00. Bilietai gaunami pas piatintojus: 
Adams restorane, 7633 LaSalle Blvd. La Salle,Univ ersal 
Cleaners&Tailors, 239 Fourth Ave. Verdun ir prie [ėjimo

Liaudies Balsas nuo vasa
ros pradžios teišeidavo 
kas dvi tris savaites. Laik
raščio finansinė padėtis 
esanti sunki, neužtenka 
netgi lėšų tarnautojų algas 
mokėti.

Spalio pradžioj Liaudies 
Balso redaktorius J. Yla 
lankėsi Montrealyje, kur 
iš vadinamųjų "pažangių
jų” lietuvių surinko laik
raščiui 550dol. aukų. To
kia suma, matyt, neiš
sprendžia laikraščio klau
simų, nes spalio 8 d. nu
meryje rašoma, kad atei
tyje LB pasirodysiąs tik

kas antrą savaitę.
Dėl sovietams palankios 

linijos ir pritarimo dabar
tinei Lietuvos priklauso
mybei sovietam, Liaudies 
Balsas įleidžiamas į Lie

tuvą ir privati em asmenim.
Finansiniais sunkumais 

skundžiasi JAV leidžiami 
du prosovietiniai laikraš
čiai -New Yorko Laisvė 
ir Chicagos Vilnis.

722-35-45
256-5355

GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE A3ENCY INC 
39ū7a Rosemont Blvd., Montreal. Que.

Tel. Bus.:
Res. :

'Vo

A D A M O N I S
I. B

GAISRAS • AUTOMOBILIAI ATSAKOMYBĖ IR

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.
Telefonas: 766 5827

KETVIRTASIS METINIS

AKADEMINIO

MOKA Ui:

Eimunąaias 5.0% 
Taupomąsias s-taa ................ 6.0%
Term. ind. 1 metams____6.25%
Term. ind. 2 metams____6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą Iki $2,006 už taup. s-tos 
sumas.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines .................... 8.5%

Nekilo, tarto ........ ........ .... 8.75%

Čekių kredito .........  9.0%

Investacines__nuo 9.0% iki 12%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis -r- 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 — pirmai, trečiadieniais Ir penktsd. nuo 7 iki 9 v.

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

■

SAMBŪRIO BALIUS!

Šeštadienį, sp a I i o 30 d., Chateau Champlain viešbutyje, sale Viger 
Pradžia 7 vai. v ak.

AKADEMINIS SAMBŪRIS VISUOMENE
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA DALYVAUTI

Programoje: banketas - vakarienė, šokiai, 
grojant Noel Talarico orkestrui 
Henriko Nagio poezijos 
rečitalis.

Bilietus po 12,50 dol. asmeniui platina valdyba 
Skambinti Algiui Beniušiui, tel. 671-6374
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