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ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA
...IR SOVIETU ĮSTATYMU LAUŽYMAS

Su savotišku, bet ir 
pagrįstu nerimu išeivi
joje sekamos žinios iš 
Lietuvos, kalbančios apie 
labai jau netaiku iškilu
sius nesklandumus ir 
trukdymus, daromus val
diškų įstaigų (ar tik ats
kirų pareigūnų?) tikin
čiųjų sluoksniams. Sako
me, ne laiku, nes dvide
šimtojo amžiaus beveik 
pabaigoje sunku patikėti, 
kad kultūros ir civiliza
cijos pakilimo gadynėje 
kartotųsi įvykiai, kurie 
(bet ir tai tik dalinai) ga
lėjo būti suprantami sta
lininio teroro metais.

Mums žinoma, kad jau
nesnioji karta anapus, 
kurie nemaža dalimi save 
laiko netikinčiais, bodisi 
ar net gėdinasi buvusių 
antireliginės kovos meto
dų, laiko juos neefektin
gais ir pažeidžiančiais 
tikinčių žmonių teises. O 
kalbant apie tas teises, 
kaip tik dabartinė vienos 
ar kitos Lietuvos vieto
vės žmonių akcija ir ban

NUSAUSINIMAS 
LIETUVOJE

Per paskutiniuosius 
penkerius metus (1965- 
1970) Lietuvoje nusau
sinta 627.100 hektarų 
žemių. Iš jų 595.100 ha 
nudrenuota, o kitas plo
tas nusausintas atvirais 
grioviais.

Per tą laiką buvo pa
kalkinta 542.000 ha 
rūgščių dirvų ir įrengta 
150.800 ha kultūrinių 
pievų ir ganyklų.

• Vilniuje ledų suvalgo
ma 7 tonos. Gatvėse va
saros metu buvo 83 ledų 
vežimėliai ir 37 giros 
bei 15 alaus cisternų ant 
ratų.

do bazuotis esamais įsta
tymais bei sovietine 
konstitucija.

Tie tikintieji mano“, 
kad grubiai pažeidžiami 
veikiančios konstitucijos, 
t. y., pagrindinio valsty
bės įstatymo, paragrafai, 
garantuoją sąžinės ir re
ligijos išpažihimo laisvę.

Nereikia nė aiškinti, 
kad Vakarų spaudoje vis 
dažniau pasirodančios ži
nutės ar ir atskiri strai
psniai apie religijos per
sekiojimą Lietuvoje ne
paprastai kenkia ir žemi
na visos sovietinės impe
rijos prestižą.

Aišku, pagrindiniai an
tireliginės akcijos dės
niai nustatomi aukščiau, 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KAREIVIAI

bet, kita vertus, ar kar
tais vietiniai autoritetai 
tik nepersistengia, gal
vodami, kad jie yra tei
sūs ir tik jų veiksmai 
tinkamai interpretuoja 
visus antireliginius po
tvarkius ?

Gali žmogus būti ateis
tas, agnostikas ar tikin
tis, tačiau visada piktin- 
sies bet kuriuo varžymu, 
besikėsinančiu į visur 
priimtą ir pripažintą są
žinės laisvę. Mus čia 
stebina ir tai, kad ana
pus, jau taip tvirtai įsi— 
pilietinus sovietiniam re
žimui, dar vis ’’religi- 
ninkų" tarpe įžiūrimi 
liaudies priešai ar net 
kontrrevoliucionieriai.

Tenka labai abejoti, 
kad esamoje atmosferoje 
ir nuolatinėje baimėje 
bažnyčiose ir klebonijose 
vyktų bet kokia ne su re
ligija susijusi veikla. O 
vaikus prabėgomis mo
kant pagrindinių tikėjimo 
tiesų, ruošiant pirmajai 
komunijai ar tarnavimui 
mišioms, tik jau negalėtų 
būti traktuojamas kaip 
antisovietinis nusikalti
mas.

Tikintieji ten juk ne
laukia ir neprašo jokių 
privilegijų, jie tepagei- 
dauja jų tinkamo trakta
vimo, esamų įstatymų ir 
konstitucijos garantuotų 
teisių ribose.

Jei tikinčiųjų peticijos 
ir prašymai nukreipiami 
Maskvon į pačius vyriau
sius autoritetus, tai ga
lima aiškinti, kad vieti
nės valdinės įstaigos ar 

jų pareigūnai sauvaliauja 
ar net patys laužo visos 
šalies “įstatymus. Tokiu 
būdu ir galima suprasti 
Lietuvos tikinčiųjų nusi
skundimus, nukreipiamus 
tiesiai Kremliun.

Užsieniui skirtoje so
vietų spaudoje dažnokai 
pabrėžiama apie religijos 
laisvę ir netrukdomą 
praktiką. Deja, tiesa yra 
kitokia, ir Lietuvos ti
kintieji, nebodapni galimų 
represijų, jau drįsta 
prabilti.

Jų tas balsas jau yra 
girdimas anoje ir šioje 
pusėje. Tai ne įstatymų 
griovimas, bet, greičiau, 
kaip tik jų stiprinimas. 
Juk ne žmogus įstaty
mams, bet įstatymai 
žmogui yra skirti, ir jų 
turėtų būti laikomasi net 
Sovietų Sąjungoje.'

Al. Gimantas
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DENOS 
TEMOMIS

Tur būt, kiekviena tauta ir valstybė kartą 
metuose švenčia savo karinių pajėgų ir ka
rių paminėjimo dieną. Tokios šventės pa
prastai turi dvi, tiesa, giminingas, bet vis 
dėlto ir savaimingas prasmes.

Vienur tokių švenčių metu pabrėžiamas 
mili tari š kurna s, iškeliama pačios kariuome
nės reikšmė valstybės ir tautos gyvenime, 
dažnai rodoma pagarba karių, ypač karinin
kijos luomui. Tokiais atvejais ruošiami la
bai iškilmingi ir net labai karingi paradai, 
pro tribūnas praūžia šimtai tankų, parado 
žingsniu pražygiuoja tūkstančiai išblizginto
mis uniformomis karių, pravežama daug la
bai grėsmingai atrodančių raketų, praskren
da eskadrilės naikintuvų...

Anksčiau beveik visur taip panašiai būda
vo paminimos kariuomenės šventės. Šiandie
ną nuo tokių pernelyg karingų paradų vis daž
niau atsisakoma, nors su truputį liūdna šyp
sena galime prisiminti, kad ir šiais laikais 
bene karingiausi paradai vyksta ten, kur dau
giausia ir netgi garsiausiai šūkaujama apie 
taiką ir būtiną reikalą nusiginkluoti - Mas

kvoje.
Kitur tokių dienų prasmės ieškoma pačia

me žmoguje. Bene ryškiausiu ir mums gal 
geriausiai žinomu pavyzdžiu yra britų tradi
cijų kraštai, kuriuose paprastai nė nėra ka
riuomenės švenčių tiesiogia to žodžio pras
me. Anglijoje ir buvusiose jos dominijose, 
kaip, pvz., Kanadoje, artimiausias atitikmuo 
europietiškai suprasti kariuomenės šventei 
būtų lapkričio 11 d., kada prisimenami karo 
laukuose žuvusieji ir pagerbiami tebegyve
nantieji ginkluotųjų kovų veteranai.

Tokiomis progomis ne ginklais žvangina - 
ma, nesavo karine galia didžiuojamasi, bet 
pagerbiamas žmogus, kuris dažnai lais - 
vu noru išėjo kovoti už savo tautos, savo 
valstybės reikalus.

Mes kariuomenės šventę minime lapkričio 
23 dieną, kada, prieš 53 metus, buvo atkurta 
savarankiška Lietuvos valstybės kariuome
nė. Nepriklausomą Lietuvos valstybę kuriant, 
lemiamos reikšmės turėjo mūsų karinės pa
jėgos, kurios buvo negausios ir menkai gink
luotos, bet vis dėlto įstengė sustabdyti rusų 
bolševikų, lenkų ir nereguliarių vokiečių da
linių veržimąsi į Lietuvą.

O pirmieji Lietuvos kariai juk buvo sava
noriai, kurie niekieno neverčiami griebėsi 
ginklo ir išėjo Lietuvos valstybingumo ginti.

Daug jų žuvo, nevienas jų pakartotinai gink
lo griebėsi pokario partizaniniame kare prieš 
sovietų okupaciją, nemažai jų mirė natūralia 
mirtimi. Tačiau mūsų tarpe tebėra, kone 
kiekviename lietuvių telkinyje tebegyvena 
būrelis tų tikrųjų lietuviškų veteranų - kū
rėjų savanorių, kuriems pagerbti ir žuvu- 
siems jų kovos draugams prisiminti lapkri
čio 23—ji pirmoje eilėje ir yra skiriama.

Jau daug kartų girdėjome posakį, kad nie
kas nenori mirti. Tai savaime suprantama 
tiesa. Pralekiančių šovinių zvimbimas nie- I 
kam nėra muzika. Ir joks doras žmogus ne
jaučia malonumo gulėti šlapiuose apkasuose 
ir šaudyti į kitus žmones. O tačiau tūkstan
čiai lietuvių išėjo, savo gyvybe rizikavo, 
daugelis žuvo, nes buvo laisvės idėja, buvo 
žūtbūtinis pasiryžimas apginti savo kraštą 
ir savo žmones, buvo bendras reikalas, dėl 
kurio buvo aukojamasi, vargstama ir mirš
tama.

Tuos žmones lapkričio 23-ją ir pagerbia
me, jų žuvusius ir mirusius draugus prisi
mename. Pradedant tais mūsų tarpe tebegy
venančiais seneliais, 1918-1920 metų kovų 
veteranais, ir baigiant 1944-1951 metų didžių
jų kovų dalyviais. Tos pagarbos ir prisimi
nimo jie verti, nes už laisvę ir nepriklauso
mos Lietuvos idėją jie rizikavo iš tiesų vis
kuo - savo gyvybėmis. REM I

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

DIDELIS
SIURPRIZAS

1948 m. birželio 22 d. 
dar Kvebeko mieste, pir
mą kartą gavę Neprkl. 
Lietuvą, atsargiai lapas 
po lapo vertėme ir, iš
plėtę akis, skaitėme žo
dis po žodžio. Mums bu
vo didelis siurprizas šia
pus Atlanto gauti lietu
višką laikraštį ir dar to
kiu reikšmingu pavadini
mu.

Tiesa, tuo laiku NL 
buvo visai kitokio forma
to ir visai kitokio turinio, 
bet idėja ir paskirtis bu
vo ta pati.

Kas dar myli lietuviš
ką kalbą, tam yra miela 
ir 30 metų Neprkl. Lie
tuvos sukaktis. Šia gi 
proga siunčiu iš savo 
pensijėlės kelis grašius 
liet, žodžiui paremti.

A. Lukas

KAS GI IŠ
TIKRŲ JŲ SERGA ?

Toks klausimas man 
kilo, kai perskaičiau Alf. 
Nako "Amerika serga, 
serga, serga...” nL 
spalio 27 d. laidoje.

Prisipažinsiu, kad to
kiu A. Nako nuogąstavi

mu nebuvau nustebintas. 
Nereikia ilgai ir daug 
lietuviškų laikraščių 
skaityti, kad panašias 
’’litanijas” pastebėtume 
beveik kiekvieną savaitę. 
Tai tipiška lietuvių reak
cija gyvenamojo krašto 
problemoms.

Sutinku, kad Amerika 
serga, tačiau nemanau, 
kad serga dėl A. Nako 
nurodytų priežasčių. 
Priešingai, tai, ką A. 
Nakas laiko Amerikos li
gos priežastimis, laiky
čiau šio krašto gijimo 
simptomais.

Pirmiausia, A. Nakui 
turėtų būti žinoma, • kad 
malda mokyklose buvo 
panaikinta, norint nepri
leisti valstybės kišimosi 
į žmonių religinės lais
vės reikalus. Tai žinoma, 
bet, matyt, ne visiems 
suprantama. O kad Ame
rikos kai kurios konfesi
nės grupės būtinai nori 
maišyti religiją su poli
tika, tai parodė žuvusio
jo prezidento J. F. Ken- 
nedžio rinkimai. Dar 
prisimename Kennedžio 
nuolatinį tvirtinimą, kad 
jis nėra joks popiežiaus 
tarnas...

Kartą leidus vienai 
grupei maišyti religiją su 
politika, kas gi nustatys, 
kur ir kada ta maišatis 
turėtų būti sustabdyta ? 
Aišku, bent lig šiolei, 
tokią galią turi šio kraš
to aukščiausiasis teis
mas. Bet tai nepatinka 
A. Nakui ir panašiai gal- 
vojantiems.

Deja, aš kitaip galvoju 
ir taip galvojančių yra 
dauguma, kurios valią 
išreiškia demokratišku 
būdu sudarytas organas. 
Kiti, gal būt, netiki šio 
krašto demokratine sant
varka. Gaila...

Mane gąsdina isteriški 
šauksmai apie ’’bussing” 
problemą. Gąsdina, bet 
nenustebina. Įdomu, kaip 
A. Nakas jaustųsi, jei 
negalėtų pasirinkti lais
vai, kur nori gyventi? 
Niekas juk laisvu noru 
neaps įgyvens šiukšlinga- 
me, žiurkių apsėstame 
geto rajone...

Neverta aiškinti, kaip 
priverstinas juodosios 
rasės žmonių suk iš imas 
į apribotus miestų rajo
nus tiesiogiai paliečia 
mokyklų segregaciją ra
sės atžvilgiu, nes tai ga- 

Urna lengvai pasitikrinti 
studijose, kurių ligšiol 
buvo paruošta tūkstančiai 
ir kurios aiškiai įrodo, 
kad vietos įtaka mokyk
loms yra nedviprasmiš
ka. Ten, kur gyventojuo
se vyrauja namų segre
gacija, ten bujoja ir mo
kyklinė segregacija.

Vadinasi, tas baisusis 
’’bussing” šio krašto gy
venime yra neišvengia
mas dalykas. Jis tol čia 
bus reikalingas, kol ne-r 
bus panaikinta gyvena
mosios vietovės pasirin
kimo segregacija.

Tad veltui yra bevil
tiškai šaukiama ir prie
šinimąsi prieš ”bus- 
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sing". Jis yra pradėtas, 
bus vykdomas ir jo nesu
stabdys nei A. Nakas, 
nei pats Niksonas.

Beje, A. Nako straips
nyje yra daug poezijos. 
Kafkiškos. Gąsdinami 
žmonės nebūtais daly
kais. Amerika prilygina
ma Rusijai. Padori kons
titucija prilyginama
šlykščiai perversijai.
Jeigu viskas taip jau blo
gai šitame krašte, jeigu 
jau Ameriką yra tapusi 
tokia šlykščia ligone, ko
dėl gi “nepabandžius apie 
Lietuvos problemas pa
rašyti, sakykime, ’’Tie
soje”? O gal ten neleis-
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Vadinasi, demokratija 
liks demokratija. Ir to
kia demokratija, kur de
mokratiškai rinktos ar 
sudarytos institucijos 
vykdo daugumos valią, o 
mažuma, a la A. Nakas, 
gali ir turi teisę lais
vai viską kritikuoti. Ir 
tik kritikuoti, o he pri
mesti mažumos valią.

O dėl tos Amerikos li
gos neturėtume labai 
jaudintis, nes, man at
rodo, kad kai kurie 
Amerikos kritikai dau
giau serga.

Jonas Soliūnas

LIETUVYBĖS 
SARGYBOJE

Siunčiu 12 dol. rėmėjo 
prenumeratos mokestį 
1972 metams. Nepriklau
soma Lietuva esu paten
kintas. Linkiu redakto
riui ir štabui ištvermės 
sunkiame darbe, o NL 
tvirtai stovėti lietuvybės 
sargyboje. P. Gulbinas

CITATOS
DARBININKAS 
APIE NAUJIENAS

Darbininkas spalio 8 d. 
laidoje šitaip rašo apie 
Naujienų dienraščio pa
žiūrą į Bendruomenę:

’’Naujienų laikraščio 
santykiuose su Bendruo
mene pastebima tam tik
ra raida — panaši kaip 
sovietinės spaudos san
tykiuose su išeivijos lie
tuviais — tremtiniais. 
Pradžioje sovietai visus 
vadino karo nusikaltė
liais, hitlerininkais, 
buržuaziniais nacionalis
tais. Paskui taktiką pa
keitė: esą tarp jų gerų 
lietuvių, kurie buvę tik 
suklaidinti tų vadų, karo 
kurstytojų... Naujienų 
akyse dabar rado palan
kumo PLB valdybos vice
pirmininkas, o minėto 
pasmerkimo > ’’volertinė 
vadovybė”, kalamas ky
lys tarp PLB valdybos ir 
JAV vadovybės.

’’Motyvą skirti Bend
ruomenės vadovybėje 
žmones į ’’baltus" ir 
’’juodus" gali sugestijuoti 
Naujienų straipsnio ant
raštės žodžiai — tai nauji 
"būdai Bendruomenei 
kenkti".

"Bendruomenė gal ga
lėtų išvengti tų visų prie
kaištų. Gal ir Bendruo
menė būtų gera, ir fron-
1971. XI. 17

ZIGMAS TOLIUŠIS
Praėjus trisdešimt 

vieneriem metam nuo 
Lietuvos okupacijos, 
Zigmo Toliušio vardas 
laisvojo pasaulio lietuvių 
didžiajai daliai nedaug 
kam bežinomas. Jis gali 
būti daugiau ar mažiau 
žinomas bei girdėtas dar 
tik tiem, kurie okupaci
jos metu, 1940 m., jau 
buvo peršokę savo tris
dešimties metų amžiaus 
ribą. Toliušis mirė Kau
ne rugsėjo 12 d., o mūsų 
spaudoje apie jo mirtį te
buvo įdėtos kelių eilučių 
trumpos žinios.

Nors keliais sakiniais 
noriu bent šiek tiek NL 
gerbiamuosius skaityto
jus supažindinti su velio
niu, jo praeitimi ir veik
la.

Z., Toliušis buvo vie
nas geriausių Lietuvos 
advokatų *ir teisininkų 
aplamai. Žmogus buvo 
labai švelnus, patrauklus 
ir kūrybingas.Buvo tvir
tų demokratinių principų 
ir Lietuvoje labai gerai 
žinomas, kaip vienas žy
miausių valstiečių liau
dininkų vadų.- Jis buvo 
išrenkamas į visus Lie
tuvos demokratinius sei
mus ir į valstiečių liau
dininkų valdomuosius 
centro organus. 1926 m. 
jis buvo valstiečių liau
dininkų seimo frakcijos 
lyderis.

Aukštas, gal net dau
giau 6 pėdų ūgio, gražiai 
nuaugęs — tiesus, blon
dinas, elegantiškas, tru
putį praplikusia kakta, o 
todėl ir iš tolo greitai 
pamatomas. Visą laiką 
buvo "kavalierius" ir ve
dė jau turėdamas netoli 
70 metų amžiaus. (Gimė 
1889 m. spalio 30 d.).

Z. Toliušis buvo nuo
latinis spaudos bendra- 

tininkai būtų geri, ir ve- 
dekliai geri, ir "mažos 
grupelės" noras "pri
mesti savo valią", "užsi
spyrimas vienai valdyti 
Bendruomenę" būtų ge
ras, jei ta "maža grupe
lė" vadintųsi... Naujie
nos.

"Deja, tos "mažos 
grupelės" vedeklių 1970 
metų rinkimuose anie 
8,000 balsuotojų neiš
rinko’’.

darbis. Jo straipsniai 
teisiniais, politiniais, 
kultūriniais ir kitais vi
suomeniniais klausimais 
buvo Lietuvos Žinių 
dienrašty, Lietuvos Ūki
ninko. savaitrašty, Teisė
je, Jaunime, Talkoje ir 
kt. Jis parašė visą eilę 
populiarių leidinėlių į- 
vairiais teisės klausi
mais: paveldėjimo įsta-. 
tymai, apie testamentus, 
Lietuvos teismų santvar
ka, teisininkų Petro Leo
no ir Mykolo Sleževi
čiaus monografijos ir kt. 
Drauge su teisininku V. 
Požėla paruošė net 17 
teisininko kalendorių.

Kai 1934-45 m. Kaune 
kariuomenės teismo buvo 
teisiami Klaipėdos kraš
to naciai (Neumanas, 
Sassas ir jų bendradar
biai, pradėję vykdyti te
roro aktus Klaipėdoje), 
Z. Toliušis ir M. Sleže
vičius buvo paprašyti bū
ti valstybės gynėjais toje 
byloje. Tad net to meto 
tautininkų vyriausybė pa
sitikėjo liaudininkais ir 
juos pakvietė ginti Lietu
vos reikalus.

Velionis Toliušis buvo 
įsitikinęs kooperatinin
kas ir aktyviai dalyvavo 
Spaudos Fondo, Koope
racijos Banko, Paramos 
ir kt. kooperatinių orga- 
nazacijų darbe. Būdamas 
platesnių užsimojimų vi
suomenininkas, Toliušis 
stipriai rėmė ir šalpos 
organizacijas: Žiburėlį, 
Varpininkų susišelpimo 
fondą, Moterų globos ko
mitetą ir kt., kurios pa
dėjo jaunajai moksleivi
jai išeiti mokslus.

Tuos ir visus kitus 
Lietuvos valstybės ir vi
suomenės kūrybinius 
darbus, dideliais žings
niais pirmyn ėjusią viso
keriopą pažangą sužlugdė 
rusų-bolševikų okupacija, 
prasidėjusi 1940 m. Z. 
Toliušis buvo vienas iš 
pirmųjų okupanto parink
tųjų aukų — jis tų pat 
metų liepos 11 d. buvo 
suimtas ir be jokio teis
mo išlaikytas Kauno ka
lėjime iki Vokietija pra
dėjo karą prieš Sovietų 
Rusiją 1941 m. birželio 
22 d.

Karui prasidėjus, Lie

tuvos partizanai užėmė 
kalėjimą ir iš jo paleido 
visas bolševikinio teroro 
aukas. Iš kalėjimo išėjo 
ir Z, Toliušis.

Šiek tiek iš po sunkaus 
ir kieto kalinimo atsiga
vęs, Toliušis, kaip ir 
daugelis lietuvių patriotų, 
pamatė, kad naujas oku
pantas, vokiečiai, ne ką 
geresni už bolševikus. 
Jie, vos tik užėmę Lietu
vą, tuojau pradėjo nai
kinti jos gyventojus, dau
giausia žydus, čigonus ir 
kt. Okupantas nepapras
tai išdidžiai demonstravo 
savo pergalę ir net gir
dėti nenorėjo apie Lietu
vos nepriklausomybę, 
kurią sukilėliai prieš 
bolševikus jau buvo pa
skelbę ir net laikiną Lie
tuvos vyriausybę sudarę.

Zigmas Toliušis pra
dėjo rūpintis stiprios ir 
vieningos pogrindžio or
ganizacijos sudarymu, 
kuri pradėtų kietą pasi
priešinimą prieš okupan
to visas piktas užmačias 
Lietuvoje. Bet reikalai 
nelengvai ėjosi. Pats 
reikalas buvo greitai vi
sų, net ir tų, kurie iš 
vokiečių daugiau tikėjosi, 
suprastas.

Buvo pradėti slapti pa
sitarimai, ir jie tęsėsi 
labai ilgai, nenešdami 
reikalingų vaisių. Kietai 
užsispyrę, dėl politinių 
jėgų santykio bendroje 
organizacijoje, laikėsi 
krikščionys demokratai 
ir jiem artimos kitos po
litinės katalikiškos gru
pės. Jie norėję, kad, iš 
dvylikos parinktų asme
nų, į pogrindžio vadovy
bę jų būtų aštuonios vie
tos, o visom kitom gru
pėm tik keturios. Dėl to 
bendrinė visiem priimti
na pogrindžio vadovybė 
— Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 
buvo įsteigtas tik 1943 m. 
lapkričio 25 d., kai nuo 
birželio mėn. iš abiejų 
pusių buvo paskirti kiti 
asmenys (St. Lūšys, ats
tovavęs visam krikščio
nių demokratų blokui ir 
J. Audėnas, visų kitų 
grupių sudarytam vienin
gam blokui).

Vokiečių gestapas per 
savo šnipus pastebėjęs 
Toliušio aktyvumą, pri
vertė jį būti atsargiu ir 
viešajame gyvenime. 
Jam teko ilgai slapstytis. 
Dar 1944 m. žiemą jį ap

lankiau, gyvenantį pas 
gerus žmones, kažkur už 
Jonavos, giliai miške. 
Labai gaila, kad, besi
artinant bolševikų armi
jai, jis nesiryžo pasi
traukti iš Lietuvos ir dėl 
to nuo okupanto rankos 
gana daug nukentėjo.

Sovietai, 1944 m. va
sarą užėmę Lietuvos da
lį, tuojau Z. Toliušį su
ėmė ir uždarė Kauno ka
lėjime. Daugiau kaip me
tus išsėdėjęs, jis buvo 
paleistas', o 1946 m. vėl 
suimtas ir penkeriems 
metams nuteistas. -

Atlikęs bausmę irgi 
nebuvo paliktas ramybė
je. 1951 m. buvo suimtas 
ir dešimčiai metų iš
siųstas į Sibirą. Tik pa
sibaigus Stalino teroro 
valdymui 1955 m., To- 
liušiui buvo leista grįžti 
į Lietuvą.

Tiek daug iškankintas, 
Toliušis vis dėlto turėjo 
labai saugotis ir vengti 
nereikalingų su žmonė
mis susitikimų, dažnai 
rodytis gatvėse ir kitur. 
Tačiau žmonės, kuriem 
tekdavo jį vienur kitur 
pamatyti ir susitikti, vi
sada jį laikydavę Lietu
vos nepriklausomybės 
simboliniu šulu ir elgda
vosi su didele pagarba.

Tai patyriau net iš ke
lių asmenų, juos sutikęs 
Amerikoje, kai jie čia 
buvo atvykę. Bet nežiū
rint visų kančių ir tero
ro, jam okupanto suda
rytų, Toliušis, kad ir 
pasiekęs savo amžiaus 
82 metus, vis buvęs tie
sus, nei fiziškai, nei 
dvasiškai nesusmukęs, 
turėjęs neblogą atmintį 
ir šviesų protą.

J. Audėnas

KINO JUOSTA
PAGAL KATILIŠKĮ?

Lietuvos kino studijos 
direktorius Julius Lozo
raitis spaudoje pareiškė, 
kad kino režisierius Rai
mondas Vabalas galvojąs 
ekranizuoti Mariaus Ka
tiliškio romaną "Miškais 
ateina ruduo".

Kaip žinoma, M.. Kati
liškis yra vienas nedau
gelio tše įvijos rašytojų, 
kurio romaną išleido Va
gos leidykla Vilniuje.

• Vilniuje vasaros metu 
kas mėnuo buvo po 10-15 
gaisrų.
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PANORAMA
VYRIAUSYBĖS 
CENZŪRA?

J. R, Simanavičius, 
Toronto lietuviškosios 
radijo programos vedė
jas, praėjusios ir dabar
tinės kadencijos KLB 
krašto valdybos narys, 
be to, Baltų federacijos 
vicepirmininkas, buvu
siajame KLB krašto ta
rybos suvažiavime pa
reiškė, kad "CHIN radijo 
stotis gavo perspėjimų iš 
vyriausybės sluoksnių, 
draudžiantį kalbėti ar 
komentuoti A. Kosygino 
vizitą. Etninių grupių 
programij vedėjams įsa
kyta įrekorduoti progra
mas, ir juostas persiųsti 
užsienių reikalų ministe
rijai. Nesilaikiusiems 
minėto uždraudimo bū
sianti panaikinta radijo 
programa".

Tokiais žodžiais tą J. 
R. Simanavičiaus prane
šimo dalį atpasakojo 
Tėv. Žiburiai lapkr. 4 d. 
laidoje, panašiai J. R. 
Simanavičiaus pranešimą 
prisimena bent du krašto 
tarybos posėdžiuose da
lyvavusieji ir pranešimą 
girdėjusieji montrealie
čiai.

Jeigu J. Ro Simanavi
čiaus pranešimas buvo 
tiksliai atpasakotas ir 
teisingai suprastas, jis 
viešai iškelia labai rim
tus ir skaudžius kaltini
mus tam, ką jis vadina 
"vyriausybės sluoks
niais". Jis vyriausybę 
arba bent neįvardintas 
vyriausybės įstaigas kal
tina išankstine cenzūra 
ir grąsinimu taikyti 
griežtas sankcijas, pa
naikinant tautinių mažu
mų radijo programas, 
jeigu išankstinės cenzū
ros reikalavimų .nebūtų 
paisoma.

Demokratinėje valsty
bėje kaip Kanada kaltini
mai iš tiesų skaudūs. Ži
nome, kad valstybinės 
įstaigos daug konkrečiau 
kontroliuoja radijo bei 
televizijos programas, 
negu spaudą. Tačiau tik 
paskelbus karo stovį, 
kaip kad buvo praeitųjų 
metų; spalio mėnesį, įs
taigos turi teisiškų prie-* 
monių efektyviai naudoti 
išankstinę cenzūrą.

Faktas, kad tautinių 

mažumų radijo progra
mos įrašomos į juostas, 
kurios siunčiamos tam 
tikroms Otavos įstai
goms, yra visiškai nor
malus ir- nenuostabus. 
Gal tik ne "užsienių rei
kalų ministerijai", kaip 
J. R. Simanavičius kad 
sakė, tokios juostos 
siunčiamos, bet greičiau 
gal valstybės sekreto
riaus departamentui, ku
ris lygia dalimi gauna ir, 
matyt, išsiverčia visą 
tautinių mažumų spaudą. 
Tai visiškai supranta
mas dalykas, kad valsty
binės įstaigos domisi ir 
saka, ką ir kaip tautinės 
mažumos galvoja, rašo 
ir samprotauja.

Išankstinė cenzūra ir 
grąsinimas sankcijomis 
— jau daug rimtesnis 
reikalas. Viešai tokius 
skaudžius kaltinimus iš
kėlęs, J. R.. Simanavi
čius vis dėlto turėtų būti 
ir truputį konkretesnis: 
kas gi tie paslaptingieji 
"vyriausybės sluoks
niai", kokios, konkrečiai 
kalbant, įstaigos grąsino 
nepaklusnias radijo pro
gramas uždaryti ir ko
kiais, būtent, įstatymais 
vadovaujantis tokie grą- 
sinimai buvo daromi?

Jeigu J. R. Simanavi
čiaus teigimai iš tikrųjų 
yra visiškai tikslūs, ver
tėtų daug kam susirūpin
ti. Nekalbant apie kiek
vieną sąmoningą Kanados 
pilietį, vienokių ar kito
kių žygių Otavoje dėl to 
daryti turėtų ir etninės 
spaudos federacija, pa
čių tautinių mažumų ra
dijo programų vedėjai, 
gal ir KLB krašto valdy
ba , pagaliau netgi ir Bal
tų federacija, kurios vi
cepirmininku yra J. R. 
Simanavičius.

Jeigu išankstinė cen
zūra etninėm radijo pro
gramom taikoma Kosygi
no vizito metu, kas gi il
gainiui nustatys tokios 
cenzūros ribas ir leisti
numą? Kas gi garantuos, 
kad kokie nors "vyriau
sybės sluoksniai", nerei
kalaus programų vedėjų 
susilaikyti nuo vyriausy
bės politikos kritikos ar 
kad ilgainiui nebus kėsi
namasi ir į tautinių ma
žumų spaudos turinį ?

1972 METŲ MISS CANADA — UKRAINIETĖ

O gal J. R. Simanavi
čiaus žodžiai iš tiesų ne
buvo visiškai tiksliai at
pasakoti ? Tokiu atveju,

, 18 metų amžiaus Donna Sawicky laimėjo varžybas ir 
buvo karūnuota 1972 metų Miss Canada. Ukrainietė 
iš Kitchener, Ont., laimėjo 12 tūkst. dol. vertės 
kailinius, automobilį, dviejų savaičių pasaulinę ke-

žinoma, derėtų tai viešai
patikslinti. rem

NE PASITENKINIMAS 
LIBERALAIS?

Assinibojos apylinkėje, 
Saskačevane, pagelbinius 
rinkimus į federalinį 
parlamentą laimėjo nau
jųjų demokratų atstovas 
Bill Knight, gavęs 39,5 
nuoš. paduotųjų balsų. Už 
anksčiau apylinkę atsto
vavusius liberalus dau
giau balsų gavo ir kon
servatoriai.

Dabar naujieji demo
kratai federaliniame par
lamente turės 25 atsto
vus, septynis iš Saskače- 
vano. Po 1968 m. federa- 
linių rinkimų įvyko pa- 
gelbiniai rinkimai 11 apy
linkių. Penkis laimėjo 
naujieji demokratai, tris 
konservatoriai ir tris 
liberalai — visus Kvebe
ko provincijoje.

Federalinį parlamentą 
šiuo metu sudaro 150 li
beralų, 71 konservato
rius, 25 nauj. demokra
tai, 13 socialkreditistų, 
2 nepriklausomieji, vie
nas nepriklausomas libe
ralas. Dvi parlamento 
vietos dar turi būti užpil
dytos pagelbiniais rinki
mais.

NEI DANGUS, 
NEI PRAGARAS...

Jeigu kvebekiečiai į 
provincijos parlamentą 
išrinktų separatistų ats
tovų daugumą, tai dar ne

lionę, motorizuotas roges, pianiną, garderobą ir
kt. Per karūnavimo iškilmes Donna Savickaitė mi-
lijonams televizijos žiūrovų pašoko ukrainiečių tau
tinį šokį.

reikštų Kvebeko valstybi
nės nepriklausomybės, — 
pareiškė Kanados minist
ras pirmininkas Pierre 
Elliot Trudeau.

Separatistinė vyriausy
bė Kvebeke teturėtų man
datą tartis su federaline 
valdžia dėl referendumo 
apie Kanados ateitį. Į pa
kartotinus klausimus, ar 
toks referendumas liestų 
tik Kvebeko, ar visos 
Kanados gyventojus, min. 
pirmininkas neatsakė.

P. E. Trudeau, be to, 
pabrėžė, kad jis netiki, 
kad kvebekiečiai į pro
vincijos parlamentą iš
rinktų seperatistų daugu
mą ir todėl apie tai neno
rįs rimtai kalbėti. Jis 
pareiškė, kad kalbėti apie 
Kvebeko nepriklausomybę 
jam yra lygiai taip pat 
nerealu, kaip ateistui bū
tų kalbėti apie dangų ir 
pragarą.

GEZĄ MATRAI
Otavos provinciniame 

teisme 27 m. amžiaus 
Gezai Matrai buvo per
skaitytas kaltinimas už 
sovietų premjero A. Ko
sygino užpuolimą prie 
parlamento rūmų.

Vengrų kilmės parda
vėjo Gezos Matrai byla 
bus svarstoma gruodžio 

23 d. Už kaltinimą numa
tytoji aukščiausia baus
mė yra dveji metai ka
lėjimo. Šiuo metu kalti
namasis, yra paleistas už 
1OOO dol. užstatą.

SAVARANKIŠKI 
UKRAINIEČIAI

Ukrainiečių kardinolas 
JosyfSlipyj Vatikano vys
kupų sinode pasakė kalbą, 
atkreipdamas pasaulio vie
šumos dėmesį į faktą, kad 
Sovietų Sąjungoje keturi su 
puse milijono ukrainiečių 
katalikų yra persekiojami 
ir režimo verčiami tapti 
ortodoksais.

Ukrainiečių kardinolas 
mandagiai ir užuominomis 
kritikavo popiežiaus poli
tiką komunistinių kraštų 
atžvilgiu, nurodydamas, 
kad Ukrainos katalikai iš
liko ištikimi apaštališkam 
sostui, bet jų niekas negi
na.

Ukrainiečiai pageidavo 
nepriklausomo savo pat
riarchato, bet Vatikanas 
nesutikęs, nes dabar tokie 
patriarchatai prilygsta 
tautinėms bažnyčioms, o 
tai skatintų ukrainiečių 
separatizmą, kas neside- 
rintųsu dabartine Vatika
no diplomatų laikysena ko
munizmo ir rusų ortodok-

) 

sų atžvilgiu.
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Iš Detroito rašo
A/f. Nakas

LAIKRAŠTININKAI PERDUODA PAREIGAS

Ūkanotas ir drėgnas 
spalio 24-sios rytas. 
Vlado Selenio automobi
lyje sėdim keturiese: 
pats ’’pilotas” Vladas, 
šalia jo Vytautas Alantas, 
užpakaly Jonas Gaižutis 
ir rašantysis.

Tai lygiais, tai ban
guotais Mičigano laukais 
lekiame Grand Rapids 
link. Žinome, kad kita 
mašina ta pačia kryptimi 
važiuoja Vladas Mingėla 
su savo angelu sargu. O 
iš priešingos pusės, iš 
Chicagos, kaip vėliau pa
aiškėjo, posėdžiaudami 
skubėjo visi penki antro
sios komandos žaidėjai: 
tėv. Juozas Vaišnys, 
Vladas Būtėnas, Jurgis 
Janušaitis, Vytautas Kas- 
niūnas ir Algirdas Pu
žauskas. Du šimtai my
lių be trupučio mums, du 
šimtai mylių be kelių 
jiems, kad susitiktume 
pusiaukely, kaip Nikso- 
nas su Hirohito...

Kardinolas Romoje su
šaukė 14 Vakaruose gyve
nančių ukrainiečių vyskupų 
sinodą, kuriame dalyvavo 
ir 150 ukrainiečių pasau
liečių iš Amerikos ir Ka
nados. Vatikanas tokį tau
tinį sinodą sušaukti kardi
nolui neleido.

Trumpai
— JAV senatas patvir

tino sutartį, pagal kurią 
Japonijai bus grąžintas 
Okinavos salynas, kurį 
JA V buvo okupavę 27 me
tus. JAV karo bazės sa
lyne liks.

— Sv. Lauryno jūrke- 
lis, kuriuo vandenyno 
laivai pasiekia Amerikos 
didžiuosius ežerus ir 
JAV vidaus uostus, žie
mai uždarytas lapkričio 
12 d. S v. Lauryno upė 
žiemą užšąlą ir jūrkelis 
3-4 mėnesius neveikia.

— Montrealio miesto 
dalyje Rosemonte polici
ja surado keletą dinamito 
gabalų, kurie buvo pa
slėpti automobilių pasta
tymo aikštelėje.
1971. XI. 17

Devyniasdešimt šeštas 
greitkelis sausas, bet 
debesys žemi, po dviejų 
lietingų dienų vis kaip 
reikia neišlyti. ’’Tai ką, 
vyrai, kalbėsime su Chi- 
caga?”, klausia mūsų ko
mandos viršininkas Alan
tas. Ką kalbėsime? Ko ne 
ketverius metus žaistas 
žaidimas užsibaigė. Ve
žame bylas, protokolus 
ir pinigus. Tai ką gi mes 
kalbėsime? Tegu kalba 
popieriai ir popieriai. 
Selenis vėl pradeda naują 
anekdotą, o Gaižutis, fo
to reporteris iki galo, 
per uždarą langą traukia 
pasakiškas rudenio spal
vas.

Kas čia per komanda ir 
kokią komandą sutikti le
kia? Ogi senoji Lietuvių 
žurnalistų sąjungos cent
ro valdyba važiuoja viską 
perduoti naujajai.

Kažkur už Lansingo 
anekdotai prityla. Mano 
žvilgsnis slysta ant mai
še pūpsančio turtelio. 
Ten yra dvidešimt mano 
protokolų. Dvidešimt po
sėdžių per 47 mėnesius. 
Kuo ne kas antrą mėnesį 
po posėdį ir kiekvienas jų 
turėjo savo prasmę.

Buvo deklaracijų rašy
mas, taisymas, atmeti
mas arba priėmimas. 
Buvo vargstama valandų 
valandas prie įstatų pro
jekto. Buvo kalbama ir 
kalbama apie naujų sky
rių organizavimą ir klau
soma paties pagrindinio 
organizatoriaus Mingėlos

— Prieš britus kovo
jantieji airių pogrindi
ninkai pririšo 19 m. am
žiaus merginą prie aikš
tės stulpo, nuskuto plau
kus, ištepė derva ir api
barstė pūkais už drau
gystę su britų kareiviais. 
Minia šūkavo■ ’’kareivių 
mylėtoja".

— Raudonosios Kinijos 
44 asmenų, viceministro 
Čiaokuanhuo vadovauja
ma delegacija prie Jung
tinių Tautų atvyko į New 
Yorką. Numatoma, kad 
Pekingo delegaciją suda
rys apie 50 asmenų. 

pranešimų. Į centrinį 
skyrių rinkosi, vis po 
kelius, retai tik po vieną 
ar po du, buvę ir nebuvę 
nariai. Kėlėme garbės 
narius (labai atsargiai, 
labai su saiku), dalijome 
nario pažymėjimus, lei
dome Pranešėją. Prane
šėjas gi mums didino iž
dą ir jo sekantis numeris 
vėl tą iždą iššluodavo.

Organizavome LŽS 
konferenciją Tabor Kar
moje, skelbėme šūkių 
konkursą, kalbėdavome 
apie metraščio leidimą. 
Ai, progą pasipinigauti 
radę, ir ją išnaudojome: 
rengėme Draugo romano 
laureato pagerbimą. 
Laureatas, tiesa, neat
vyko, bet visa kita neblo
gai praėjo. Buvo laimėji
mų, buvo nesėkmių, bet 
niekas negali pasakyti, 
jog nebuvo dirbta.

Mašina lekia vis kaire 
linija, lenkdama visas. 
Debesys jau rankomis 
pasiekiami ir cementinis 
kelias padrėksta. Artėja 
priemiesčiai, artėja 
miestas. Dabar greitke
lis iškeltas virš kelia
aukščių namų stogų ir 
bažnyčių bokšteliai po 
mūsų kojų.= Ir vėl man 
tas nepamirštamas pir
masis posėdis. Pas Alan
tą jis buvo, pas pirmi
ninką, nors tada jis dar 
nesivadino pirmininku, 
kai į jo namus susirinko
me.

Tai 1967-jų gruodžio 
pirmoji. Vakaras. Pa
reigomis pasiskirstymas. 
Ryšininkas tarp Chicagos 
ir mūsų, Antanas Gintne- 
ris, tampa vienu iš dvie
jų vicepirmininkų. Kai 
jau pasiskirstėm, kai ap
statėm kai kurias gaire
les, kai rūsyje mus pa
siekė ponios Alantienės 
dėstomų skanėstų kvapas, 
čikagiškis ryšininkas pa
sakė paskutinį žodį. Vy
rai, sakė jis, kolegos... 
Kas bebūtų, kokių nesu
sipratimų, sunkumų, 
barnių, nelaimių iškiltų, 
nekapituliuokime nė vie
nas. Tuos trejus metus, 
kuriems mus viso pasau
lio kolegos laisvu balsa
vimu išrinko, ištesėkime, 
nors ir kažin kas. Tik 
vienas kapituliacijos at
vejis yra pateisinamas — 
mirtis...

Paskui fotografavomės, 
valgėme, gėrėme ir dar 
didesnes gaires statinė- 

jome, ir dar gražesnius 
žodžius kalbėjome. Bet 
tai nebuvo jau protoko- 
luotini žodžiai ir man jie 
seniai išnyko su miglom. 
O Antano Gintnerio gyvo 
Detroite mes daugiau ne
bematėme. Susitikome, 
tiesa, Tabor Farmoje, 
bet jis jau buvo nebe tas 
ir mes jau buvome nebe 
tie. Nekaltinu jo, kaip ir 
nekaltinu nė vieno kito. 
Aplinkybės, maži nieke
liai, keisti nesusiprati- 
mėliai. Vyrai, tik mir
tis... Nemirė kolega, bet 
kartu su mumis nebegy
veno.

Prano Tu rūtos ir ponų 
Raubų namuose mes ant
rąjį kartą. Atmenu patį 
ilgiausią posėdį, ko ne 
visą dieną, kai lyginom 
įstatus. Tuomet buvo va
sara ir ant kalvos, kur 
šis namas pastatytas, 
žydėjo daug rožių. Dabar 
atklydome rudenį ir vėl 
radome rožes. Gal ten 
rožės žydėtų ir sausyje, 
ir vasary?

Tik dvylika minučių ir 
čikagiškiai pribuvo. Jie, 
sako, po posėdžio auto
mobily. Jie nutarę ne 
ketverius metus valdyti, 
o penkiolika. Kai tėvo 
Vaišnio pirmininkavimo 
laikas pasibaigs, sako, 
pirmininku patys per
rinksią sekantį ir vėl taip 
trejiems metams, ir vėl, 
ir vėl trejiems. Jie jau 
lankę Chicagos redakci
jas, greit lankysią Cle- 
velande, Toronte, Mont- 
realyje. Jie planų turi 
pilnas kišenes. Kaip ir 
mes prieš ketverius me
tus, o gal daug daugiau.

Perskaitėme aktą. Ant 
salono grindų, ant kilimo 
ėmėme krauti dovanas. 
Šimtas su keliais dole
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riais, bylos, knygos, 
kartotekos metalinės dė
želės, sąrašai, blankai, 
neišplatintų Pranešėjų li
kučiai. Ai, kelios dešim
tys svarų turto. O pradė
jome 1967-siais iš nieko, 
tik su septyniais dole
riais ir dvidešimčia cen
tų o

Po valandos atsidūrė
me požemyje, prie ilgo, 
baltai dengto stalo, prie 
valgių ir gėrimų. Šeimi
ninkai pakvietė vietinės, 
bene 30 šeimų, Bendruo
menės vadovybę su labai 
gražiom ir inteligentiš
kom poniom. Parinktų 
žodžių kalbelės, patosas, 
pažadai, tostai. Vis nauji 
valgiai, vis seni gėrimai 
iš stiklinių ir molinių bu
telių. Požeminėje menėje 
vis šviesėjo, gatvėje vis 
temo. Griaudėmės, kam 
šitaip sekmadienį, kam 
ne vakar. Būtume tik
riausia nakvot likę jau
kiame Grand Rapids 
mieste.

Vėl po kojų bažnyčių 
bokšteliai. Jūra žiburių. 
"Tai ko gi, kolegos, tyli
te, ko nesidžiaugiat?", 
buvusio pirmininko bal
sas. "Juk atsikratėme 
didelės naštos...'?" O 
kaip gi, buvęs pirminin
ke. Buvęs iždininkas ir 
tamsą skrodžia aštuo
niasdešimties MPH grei
čiu. Buvęs sekretorius 
labai nori dainuoti. Bu
vęs valdybos narys abiem 
rankom apglėbęs savo di
delį foto aparatą laiko 
kaip užmigusį kūdikį. 
Nes tamsa prarijo rude
nio auksą, ir kraują, ir 
smaragdą, ir gintarą, ir 
purvą. Grįžtame ketve
rtais metais senesni. 
Grįžtame aniems pen
kiems visko prįlinkėję.



LEIDYBOS 
ARUODUOS

TECHNIKOS ŽODŽIUI 
20 METŲ

Lietuviai inžinieriai ir 
architektai, susibūrę 
Chicagoje, 1951 m. pra
dėjo leisti kuklų, keturių 
puslapių mėnesinį laik
raštį Technikos Žodį, ku
ris per dvidešimtį metų 
ištobulėjo ir pasidarė pa
saulyje išsiblaškiusių 
lietuvių inžinierių ir ar
chitektų jungiamuoju or
ganu.

Pirmutinis TŽ nume
ris, išėjęs 1951 m. balan
džio mėn., redakcinės 
kolegijos vardu tarė;

’’Technikos darbuoto
jams išsiskirsčius po 
platųjį pasaulį, blėsta tu
rėtos gražios bendradar
biavimo tradicijos. Vie
nus nuo kitų skiria tolimi 
kontinentai, negalime .su
eiti pasidalinti gyvenimo 
patirtimi. Turime vie
nintelę tarpusavio bend- 

darbuoto jus.
’’Technikos Žodžio tu

rinys ir egzistencija pri
klausys nuo bendradarbių 
ir skaitytojų. Laukiame 
visų prisidedant prie sa
vos technikinės spaudos”.

Nuo 1954 metų to laik
raščio formatas perpus 
sumažintas, bet puslapių 
skaičius padidintas iki 
28. Leistas . kas antras 
mėnuo. Nuo 1955 m. TŽ 
įgavo normalų žurnalo 
formatą ir pradėtas 
spausdinti gerame popie
riuje su daug iliustracijų. 
Ypač TŽ viršeliai buvo 
gražiai meniškai apipavi
dalinami. Toks TZ pasi
liko iki šiol.

Jo turinys labai įvairus 
ir įdomus. Maždaug pusę 
teksto sudaro mokslo ir 
specialūs technikos 
straipsniai, o kitą pusę 
užima informacija apie 

technikos ir mokslo dar
buotojus ir jų atslėkimus. 
TŽ spausdinamos žinios 
iš Lietuvos apie tarybinių 
lietuvių inžinierių ir 
mokslininkų atsiekimus. 
Netrūksta vietos ir apie 
organizacinį technikos 
darbuotojų gyvenimą — 
Plias, Alias skyrių vei
kimą paminėti.

Š. m. TZ Nr. 2 pa
skirtas Bostono Alias 
skyriaus 21 m. sukakčiai 
ir veiklai paminėti. Su
žinome, kad Bostone yra 
apie 60 lietuvių inžinie
rių, iš kurių 22 statybi
ninkai. Skyr. pirmininku 
yra E. Manomaitis, Lie
tuvoj buvęs Panevėžio 
cukraus fabriko direkto
rius. Broliai Veitai ten 
turi savo statybinę kon
torą, kuri atlieka projek
tavimo darbus ne tik 
Amerikoje, bet ir toli
muose kraštuose — Tai
lande, Australijoje.

Inž, K. Daugėla pro
jektuodamas Manchester, 
N. H., miesto gatves, 
paliko ir lietuviškumo 

žymę — dvi gatves jis 
pavadino lietuviškais 
vardais.

Paskutinis TŽ numeris 
3 (gegužės-birželio) rašo 
apie dabartinės Lietuvos 
pramonę (A. Mažeika), 
biotech ainius aspektus 
erdvės ir praktikos me
dicinoje (M. Šabanas) ir 
duoda straipsnius iš 
Alias veikios.

TZ atlieka tuos užda
vinius lietuvių visuome
nėje, kuriuos buvo įsipa- 
reieoies savo įžanginia
me žodyje, ir jo 20 metų 
amžiumi tenka pasi
džiaugti.

Bet.. . TZ leidimas 
kasmet darosi sunkesnis, 
nes toji našta vis daugiau 
gula ant Chicagos lietuvių 
inžinierių pečių, mažiau 
ant periferijos. Vyr. re
daktorius G. J. Lazaus
kas, padėjėjai K. Kaunas 
ir J. Slabokas, o taip pat 
skyrių redaktoriai ir ad
ministratoriai turi gero- kįa tikėti, kad tai nebus 
kai pasitempti, kad naują tik tušti žodžiai.
TŽ numerį išleistų. p. Lelis

Visi mėgstame lietu
viškus laikraščius pa
skaityti, bet ne visi 
mėgstame į juos parašyti 
ir prenumeratos mokestį 
reguliariai apsimokėti. 
1970 m. inžinierių suva
žiavime Toronte paaiškė
jo, kad vien Kanadoje yra 
neapmokėti 700 dol. TŽ 
prenumeratos. Tada buvo 
surinkta prenumeratos 
mokesčio apie 200 dol. 
Pasitaiko net ir tokių pa
radoksų, kai Plias sky
riaus valdybos nariai ne
randa reikalo prenume
ruoti TŽ.

Plias įstatams vykdyti 
taisyklėse pasakyta: 
’’Plias spaudos organas 
yra Technikos Žodis”. 
Ir: ’’Technikos Žodį re
mia visi sąjungos padali
niai. Tam tikslui prie 
kiekvieno padalinio suda
roma spaudos komisija 
ar spaudos atstovas, ku
rie rūpinasi žurnalo vi
sokeriopa parama”. Rei-

radarbtavimo priemonę ' ~~ * —— - - -

Tarp kaIbotyros ir istorijos
nesiniu laikraščiu vi
siems technikos darbuo
tojams. Jis rašys įvai
riais technikos ir arti
mais jos sričiai klausi
mais, sekdamas gyveni
mo pažangą. Populiariai 
nagrinės technikos moks
lo ir praktikos klausi
mus. Kviečiame bendra
darbiauti visus technikos

6 psl.

Nepr. Lietuvos savait
raštis turi būti ypatingai 
pagirtas už dažnai patei
kiamus mokslo dalykus 
iš lituanistikos srities 
šalia politinių, visuome
ninių žinučių ir kores
pondencijų iš lietuviškų 
kolonijų buities. Straips
niai imami iš dabar Lie

tuvoje leidžiamų moksli
nių ir pusiaumokslinių 
žurnalų, kurių ten nema
ža yra. Tie žurnalai šia
pus gyvenantiems išei
viams retai kam prieina
mi. O juose pasitaiko 
kartais įdomių lituanisti
kos mokslo gabalėlių. 
Kai kuriuos jų mes ir te
galime pasiskaityti vien 
Nepr. Lietuvoje.

Štai, NL 1265 nr., 
1971. IX. 28 pateikiamas 
kalbininko S. Karaliūno 
straipsnis: Lietuvių kal
bos kilmė. Straipsnis 
laikytinas bendresnio po
būdžio, tariant, dėstantis 
mūsų kalbotyrininkų pa
žiūrą į lietuvių kalbos 
išsivystymą. Kadangi ja
me paliečiamas istorinis 
vyksmas, tai klausimas 
nesvetimas ir istorijai. 
Tad pravartu pažvelgti į 
jį ir istoriškai.

Rytinių baltų 
prokalbė

Skaitytojo dėmesį pir
miausia pagauna auto
riaus pagal Būgą aiški
namas lietuvių ir latvių 
kalbų atsiskyrimas 7 a. 
viduryje. Anksčiau, sa

koma, buvusi rytinių bal
tų (ar lietuvių - latvių) 
prokalbė. Lietuvių ir lat
vių kalbos esančios tos 
prokalbės dukterys. Ta 
prokalbė turėjusi dar 
daugiau dukterų: kuršių, 
žiemgalių bei sėlių. Jos 
išmirusios, įsiliedamos į 
lietuvių ir latvių kalbas.

Gražiai atrodytų tas 
’’šeimyniškas” kalbų kil
mės aiškinimas, jei jis 
atitiktų istorinę tikrovę. 
Juk kalbos susidarymas 
yra didelis istorinis fak
tas ir jis turi būti isto
riškai pateisinamas. Tuo 
tarpu mūsų kalbininkų 
aiškinimas kelia abejo
nes, plaukiančias iš isto
rijos mokslo.

Ką sako 
istorija?

Baltai, kiek siekia is
torinės žinios, gyveno 
pradžioje susiskirstę 
gentimis, kurių kiekviena 
užėmė tam tikrą plotą 
Baltijos pietryčiuose. 
Lietuviai ir latviai buvo 
dvi tų genčių tarpe. Se
novės latviai nemaišytini 
su šių dienų latviais. Jie 
ir vadinti dažnai skirtin

gai — lietgaliais — (Ieti
gali!). Lietuvių gyvena
mosios sodybos buvo Ne
muno aukštupio ir Neries 
baseinuose. Tuo tarpu 
latviai-lietgaliai gyveno į 
šiaurę nuo Dauguvos ir 
siekė estų.

Tas abi gentis geogra
fiškai skyrė jų, pasak 
Karaliūną, trys seserys: 
kuršiai, žiemgaliai ir 
sėliai. Turint galvoje 
taip susiklosčiusius mi
nėtų baltų gyvenamus 
plotus, keltinas klausi
mas, kaip nei iš šio, nei 
iš to lietuviai, gyvenę 
Nemuno aukštupio bei 
Neries baseine, ir lat
viai, į šiaurę nuo Daugu
vos, galėjo susijungti ir 
sudaryti bendrą kalbą — 
lietuvių-latvių prokalbę. 
Juk neįmanoma, kad abi 
gentys, būdamos atskir
tos labai plataus ruožo, 
būtų galėjusios bendrą 
prokalbę išvystyti.

Žinoma, kalbininkai 
galėtų sakyti, kad jos iki 
7 a. kur nors drauge gy
veno ir bendrą prokalbę 
sudarė, o paskui išsisky
rė. Tuščias būtų toks 
tvirtinimas be jokių įro-
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dymų. Istorijos mokslui 
jie nežinomi. Be įrodymų 
kalbininkų šnekos apie 
lietuvių-latvių prokalbę 
ir jų išsiskyrin ą lieka 
pakibusios ore.

Vakarinių baltų 
prokalbė

Si prokalbė, nasak Ka
raliūno, buvusi ’’sesuo” 
pirmosios ir ’’duktė” 
prūsų kalbos. Tuo būdu 
prūsų kalba buvusi lietu
vių ir latvių kalboms 
pusseserė. Ši vakarinių 
baltų prokalbė "išsisky
rė”. Iš ko ji išsiskyrė, 
autorius tiesiog nepasa
ko. Tik kitoje vietoje pa
stebi, kad tos prokalbės 
(kaip ir jos sesers ryti
nės) motina buvusi baltų 
prokalbė. O jau šios pro
kalbės motina laikoma 
indoeuropiečių kalba.

Kaip matome, sutaisy
tas gražus baltų kalbų gi
minės medis, kur ir prū
sų kalba statoma greta 
lietuvių ir latvių, kad ir 
laikoma jų pussesere. 
Jos artimai giminystei su 
dviem pusseserėms pa
rodyti duodama ištrauka 
iš 1545 m. išleisto vadi
namo prūsiško katekiz
mo.

Reikia pasakyti, jog šis 
katekizmas (šalia kitų 
dviejų) buvo jau nuo senų 
laikų paradiniu arkliuku 
prūsų kalbos atradė
jams. Kažkodėl jie neat
kreipė dėmesio į prie to 
katekizmo pridėtą vokiš
ką prakalbą. Ją dabar ga
lima skaityti Vilniuje 
1966 m. išleistame vei
kale: Prūsų kalbos pa
minklai, 82-83 ir 98-99 
psl.

Prakalboje tarp ko kita 
sakoma: ’’Šitas katekiz
mas yra prūsų kalboje, 
kaip ji Semboje, tikroje 
prūsų srityje vartojama". 
Išeina, kad katekizmas 
parašytas sena sembų 
tarme, kokia ji išlikusi 
svetimybių neiškraipytoje 
srityje. Toliau seka įdo
mus paminėjimas kitų 
gretimų tarmių, skirtin
gu nuo sembiškos. Pirma 
kalbama apie natangus, 
sembų rytinius kaimynus 
ir sakoma: "Natangoje 
kai kuriuos žodžius Tėve 
mūsų trumpina ir kitaip 
taria, bet tai nėra kokia 
skirtinga žodžio kaita. 
Tai tik sutraukimas kai 
kurių balsių. Taip pat iš
tarimas truputį skirtin

gas". Ar neturime mes 
čia sugretinimo dviejų 
tarmių: sembiškos ir na- 
tangiškos ?

Kiti sembų kaimynai 
gyveno jų krašto šiaurės 
vakarų kampelyje. Jie 
buvo maždaug prieš 250 
metų ordino perkelti iš jų 
užkariauto krašto sūdu
viai. Apie jų kalbą pasa
kyta: "Sūduviai, nors jų 
kalba ir žemesnė, susi
pranta vis dėlto šioje 
prūsiškoje kalboje, kokia 
katekizmas išspausdin
tas". Ką žodžiu "žemes
nė" įvado autorius norėjo 
pasakyti, lieka ginčijama 
paslaptis. Bet neginčija
mas yra dalykas, kad sū
duviai skirtinga tarme 
kalbėjo. Jie išlaikė ją 
per pustrečio šimto metų 
gyvendami svetimos tar
mės žemės kampelyje.

Minimi dar treti sembų 
kaimynai: prūsų apie Vė
luvą (Preussen umb 
Welaw). Apie juos pasa
kyta, kad jie "kirtį į lie
tuvių kalbą kreipia" (ihre 
accent etwas nach dem 
Littawischen lencken). 
Pastaba reikšminga lie
tuvių kalbos sienai Ryt
prūsiuose. Juk Vėluvos 
miestas prie Alnos upės 
stovėjo vėlyvesnės M. 
Lietuvos pasienyje, kur 
lietuviškoji tarmė mišo 
su vakarinėmis baltiško
mis tarmėmis, tad ir su 
sembiškąja. Apie Vėluvą 
tie vadinamieji prūsai jau 
lietuviškai kirčiavo dar 
prieš tą tariamą lietuvių 
atsikėlimą į Rytprūsius, 
apie kurį Karaliaučiaus 
mokslininkai kadaise taip 
išpūstai kalbėjo ir rašė.

Kalbos ir 
tarmės

Skirtumas tarp kalbų, 
kilusių iš vieno bendro 
kamieno, labai įvairaus 

,snio. Dėl to kartais 
, ,-s sunkiai skiriamos 
viena nuo kitos. Kai ku
rios kalbos yra tiek arti
mos, kad jos skiriasi tik 
kokiais mažmožiais ir 
gali būti laikomos viena 
kalba. Iš čia suprantama, 
kodėl neretai ginčijamasi 
kokiais politiniais ar tau
tiniais sumetimais dėl 
kalbų skirtumo. Pvz., 
ukrainietis patriotas 
greičiausiai gins jo kal

us savaimingumą. Tuo 
tarpu kokiam rusui gali 
atrodyti rusiška ir ukrai- 
nietiška kalba vien dia

lektais vienos bendros 
kalbos. -

Baltų gentys, kokios 
mums iš istorijos žino
mos, be abejo, kalbėjo 
savomis kalbomis, kurios 
buvo atmainos vienos 
bendros baltų kalbos ar 
prokalbės. Klausimas, ar 
ją galėtų dabar atkurti 
koks nors kalbininkas. 
Jos užuomazga ir kamie
nas palieka pridengtas 
amžių glūdoms. Baltų 
kalba iškilo istorijoje 
genčių tarmių pavidalais 
ir buvo jų pagrindas.

Baltų gentys gyveno 
bendrame pietryčių Pa
baltijo plote ir vis skir
tingose vietovėse; jos ne
buvo geografiškai sumi
šus ios. Genties vardas 
pirmiausia reiškė tam 
tikros vietos gyventojus, 
atseit, jis buvo geografi
nė sąvoka.

Dėl labai reto krašto 
apgyvendinimo paskirų 
genčių sodybos buvo tarsi 
salos tarp girių, pelkių, 
raistų, ežerų ir upių. 
Kiekviena gentis kas sau, 
uždarai gyveno, bendra
vimas jų tarpe buvo men
kas. Iš atskiro genčių gy
venimo tegalėjo išsivys
tyti ir jų tarmės, t. y., 
bendra baltiška kalba ar 
prokalbė skilti tarmėmis.

Skirtumas tarp tarmių 
buvo įvairaus laipsnio.
Artimesnės gentys turėjo žmonės" (unum ydioma et 
panašesnes tarmes nei Uai homines).
tolimesnės. Žemaičiai, Proistoriniais laikais, 
pvz., ir aukštaičiai (lie- prieš ordinų įsikūrimą 
tuviai) greta gyveno. Juos Pabaltijyje ir Lietuvos 
skyrė seniausiais laikais valstybės pradžią, mato- 
ne Nevėžio upė, bet be- me vien baltų gentis. Be 
veik negyvenamas Nevė- lietuvių (aukštaičių) ir 
žio slėnis, kur plačiu žemaičių, tris padaugu- 
ruožu driekėsi dykra, Vyje įr lo maždaug tarp 
panaši į tą Wildnis, kuri Nemuno ir Vyslos, kurios 
dengė M. Lietuvą. Nevė- gavo bendrinį prūsų var
žto upė pasidarė vien ad- dą. Be jų 13 a. šaltinyje 
ministracine siena jau minima dar viena, sėlių 
susikūrus Lietuvos vals- gentis, įsiterpusi tarp 
tybei. Ji buvo rytinė Že- padauguvio ir Aukštaičių, 
maičių seniūnijos siena. Tuo metu negalėjo būti

Nevėžio slėnio per- nei lietuvių kalbos šių 
skirtos žemaičių ir aukš- dienų prasme, nei latvių, 
taičių gpntys nebuvo jau nei prūsų. Negalėjo šu
tą ip nutolusios nuo viena s įdaryti ir jokios prokal- 
kitos ir todėl jų tarmės bės, apie kurias kalba 
labai panašėjo ir istori- Karaliūnas ir kiti kalbi
niais laikais virto beveik ninkai. Tik istoriniais 
viena kalba. Apie tai laikais^ kada baltai atsi- 
gražiai paliudijo ir Vy- dūrė trijose valstybėse, 
tautas D., kai jis gar- galėjo darytis ir jų kai- 
šiame protesto laiške bos.
1420 m. dėl Žemaičių Iš Lietuvos d. kuai- 
priskyrimo ordinui rašė gaikštijos baltų kilo lie— 
imperatoriui, jog žemai- uvių kalba, iš padaugu- 
čių ir lietuvių yra "viena vio baltų (lietgalių, 
kalba ir (jie) tie patys žiemgalių ir kuršių) su

AlfredLaliberte, miręs 1952m., sulaukęs 74 m. am
žiaus, yra vienas žinomiausių Kvebeko skulptorių. Jis 
sukūrė daug žinomų Kanados istorinių asmenų skulp
tūrų, kurios šiandieną stovi Kvebeko mieste, Mont- 
trealyjeir kt. Mūsų nuotraukoje matome jo skulptūrą 
Le Rateau, kuri yra Kvebeko muziejuje.

sidarė latvių kalba, o iš 
prūsiškų genčių, gal būti, 
susidariusi prūsų kalba, 
jei jos nebūtų išnykusios 
baigtinai 17 a. Iš šiaurės 
rytų pakraščio prūsiškų
jų giminių išsivystė Ma
žosios Lietuvos lietuvių 
kalba. Tos senos gentys 
galėjo išlikti su savo lie
tuviška tarme jų gyven
toje vad. Wildnis (dyk
ros) srityje, kurios or- • 
dinas nesuskubo koloni
zuoti ir po to vokiečiai 
germanizuoti. Jų germa
nizacija prasidėjo vos 
nuo 18 a.

Toks buvo lietuvių ir 
latvių kalbos evoliucijos 
kelias. Kokiai nors pro
kalbei čia negalėjo būti 
vietos. Visos gyvos da
bartinės kalbos susidarė 
iš tarmių, joms mirštant 
ir vėliau formuojantis 
rašomajai kalbai. Jokių 
prokalbių tarpininkystės 
tarp senųjų tarmių ir da
bar šnekamųjų kalbų ne
buvo. Lietuvių kalba ne
galėjo būti išimtis.

J. Jakštas
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„Dirbtuvė mano— palapinėj...'
Graži 1959 metų vasara.
Rokiškietis tada dar buvau nesenas ir visų gretimų ra

jonų liaudies meistrų nepažinojau. Nepažinojo jų nė ma
no kolegos, Rokiškio kraštotyros muziejaus darbuotojai. 
Apie Lionginu Šepką taip pat nieko nebuvau girdėjęs, 
nors jis Pandėlio mieste ir apylinkėse jau buvo žinomas 
medžio drožiniais, o ypač savo neįprastu gyvenimo būdu.

Muziejuje buvo ruošiamasi liaudies meistrų kūrybos pa
rodai. Lankėme audėjas, puodžius, medžio drožėjus ir visus, 
kurie bent kiek buvo žinomi kaip nagingi žmonės. Ieško
dami liaudies talentų, užsukome ir į Pandėlį, tada dar ra
jono centrų.

Kalbamės su žmonėmis, sutiktais gatvėje, prie sodybų 
vartų. „Meno dirbėjų“ apie Pandėlį nesą, bet vienas pan- 
dėliečių parodė į Sepkienės daržugalį (Dzeržinskio gat
vė, Nr. 19), kur gyvenąs vienas vyriškis ir drožinėjąs iš 
medžio visokius daiktus. Tik su juo mes jau nesusikalbė
sią; „savotiškas toks, kaip nenormalus“.

Paėjėję per daržus, pamatėme neįprastą „sodybą“, iš 
tiesų įkurtą daržugaly, kiek nuolaidesnėje vietoje, po me
džiu. Iš toliau buvo matyti bestogės mūrinio namo sienos, 
o šalia kažkoks aplūžęs mažesnis pastatėlis. Nutarėme už
eiti. Kieme, prie apžėlusios molduobės mus pasitiko me
dinis „stovylas“, šiuo metu saugomas Rokiškio muzieju
je: pilkas, išraiškingo veido, vienplaukis, su dideliais ūsais 
Kristus. Nepuolėme jo apžiūrinėti. Visa aplinka mums bu
vo perdaug keista ir mįslinga, o „stovylas“ čia buvo tik 
jos dalis.

O vis tik šiandien, kada sodybos nebėra nė pėdsako, 
kada ir ši statula iš natūralios aplinkos perėjo į muziejaus 
sales, įspūdinga skulptūra mano atminty išliko visos buvu
sios meistro sodybos simboliu.

„Stovylas“ stovėjo tvirtai, lyg įaugęs į žemę, nuo lie
taus ir saulės suskeldėjęs, papilkėjęs. Niekas jo nelietė, 
netgi tie padaužos vaikigaliai, kurie drumsdavo meninin
ko ramybę, landydami „pasižiūrėti, kaip gyvena Lionginas“. 
Gal žiemos pašalo pakilotas, o gal paties meistro taip 
pastatytas, jis atrodė kiek pasidavęs į priekį. Skulptūra bu
vo darniai įsiliejusi į žalią aplinkos foną; nors kūrėjas buvo 
sumanęs ją pastatyti ant artimųjų kapo, tačiau, atrodo, vi
sai nenorom sukūrė ją šiai aplinkai, savo sodybai.

Kada kalbėjomės su Lionginu Šepka, pastebėjau, su kokiu 
pasididžiavimu jo žvilgsnis krypsta į skulptūrą. „Kristusėlis!“ 
— taip Lionginas ir mėgo jį vadinti. Jis ne tik sukūrė skulp
tūrą, bet ir savotiškai garbino ją, džiaugėsi, kad, kurdamas 
dievo statulą, sukūrė sau vidinę ramybę. Dėl to Lionginas 
buvo be galo dėkingas savo „Kristusėliui“. Vėliau pats 
buvau Liongino dvasinių sukrėtimų liudininkas, kada jo su
kurtas dievas iškeliavo iš jo gyvenamosios aplinkos, kada 
menininko ir jo kūrinio santykių darna buvo pažeista.

Tą autoriaus meilę namų ramybės saugotojui geriau su
pratau, iš Liongino sužinojęs vieną „smulkmeną". Tą di
delį, apie dviejų metrų ilgumo storą žalio beržo stuobrį, 
iš kurio buvo padaryta statula, Lionginas paryčiais parsi
nešė iš gretimo kaimo miško. Aš vienas vargiai galėčiau 
skulptūrą pakelti nuo žemės — sunki. Medžiagos parsine- 
šimas iš miško „slaptomis“, tiesiog ant savo stiprių pečių, 
kaip vėliau patyriau, buvo vienas iš svarbiausių Liongino 
kūrybinės dvasios akstinų. Apie rąsto parnešimą autorius 
kalbėjo su tokiu pakilimu, kokiu kalbama apie nepakarto

jamą kūrybos procesą.
Namelis, kaip jį vadina pats Lionginas, buvo „dviejų 

galų“. Tai toli gražu ne tradicinis namas; vietiniai gyven
tojai tos sodybos nelaikė sodyba, o Liongino būsto — 
gyvenamu namu. Neįprasta buvo sodyba, keista jos atsira
dimo istorija.

Augęs gausioje šeimoje, piemenavęs svetimiems, buvęs 
grioviakasiu, plentų tiesimo darbininku, kortų lošėju ir mė
gėju išgerti, imtynių, kai kada ir už krūtinių pasive- 
džioti, Lionginas, karui prasiautus, linko į vienatvę. Prie
globstį Pandėlio krašto „zimagoras“ buvo radęs savo brolio 
Petro namuose. „Man taip nebesimėgia būt su žmonėm“, 
— kalbėjęs Lionginas broliui. 1949 m. jo brolis Petras mirė. 
Rinkosi į šermenis kaimynai, artimieji. Budinčiųjų tarpe ne
buvo Liongino. Tik tada, kai vidurnaktį išsiskirstydavo žmo
nės, nuo trobos aukšto nulipdavo ir jis. Ilgas valandas 
vienas stovėdavo prie Petro karsto, paskui... vėl lipda- 
vęs ant trobos, kad žmonės jo nematytų. Ne taip atsisvei
kino su broliu, kaip visi. Skausmas jį palietė savaip, ir sa
vaip ji? jį pergyveno.

Cioiienė paprašė padaryti kryžių ant vyro Petro kapo. 
„Lionginai, sukalk kokį iš medžio“. Argi brolienė nežinojo, 
kad tas, griovius kasdamas, jokių medžio darbų nėra dir
bęs! Lionginas neapsiėmė, •

Po Petro mirties Lionginui pasidarė visai neramu. Rodos, 
apačioje vis gieda. Rodos, palėpėmis Petras vaikšto. Ne- 
bel’ko ramybės. Prieš kelerius metus tėvas nuėjo į kapus. 
Dabar Petras...

Išeis ir Lionginas, nebegyvens čia.
Ir išėjo į galudaržį. Vilko naktimis iš miško medžius, 

šakas; rentė, kasė ir į palėpę pas brolienę nebegrįžo. Čia 
jis įsikūrė 1950 metais, pradėjo daryti broliui medinį kry
žių. Brolio negalėjo, pamiršti nė minute*. O kad būtų ramu, 

Itfy'ių. Paminklą betariant Lionginą mes ir aptikome, 
praėjus gal dešimčiai metų nuo Petro mirties.

Pravėrėme duris. Siauras praėjimas, kurio dešinėje buvo 
prigauta skulptūrų, kryželių, iš medžio išpiaustytų grandi
nių ir viso kito, ko mūsų dėmesys nespėjo užkliudyti. Šią 
daržinėlę jis prisistatęs vėliau, kai pridrožė visko tiek, jog 
žeminėje nebetilpo. Kairėje pusėje — žemos durelės, pro 
kurias aukštesniam žmogui sunku ir pratūpti. Nespėjus mums 
gerai apsidairyti, durelėse pasirodė šeimininkas. Nepasa
kyčiau, kad iš karto pasijutome jaukiai. Jis sustojo ties gy
venamojo galo-žeminės durelėmis, lyg sąmoningai jas už
stodamas, kad mes neįsilaužtume nekviesti j vidų. Į vidų 
niekas ir nekvietė. Kalbinome menininką, o pro jo pečius 
su muziejininkų atkaklumu žvilgčiojome į vidų.

Dešinėje buvo matyti mažas langelis, visai prie žemės. 
Jis menkai teapšvietė virtuvę — priekinę žeminės dalį, ku
rioje stovėjo nedidelė, grubiai iš molio nudrėbta krosne
lė su rinkėmis. Už krosnelės — didesnioji Žeminės dalis, 
o ten — kažkoks gultas.

Visos žeminės asla kiek žemiau žemės paviršiaus.

Prie langelio ties krosnele stovėjo nedidelis stalelis, 
apkrautas įvairiais daiktais. Tai meistro darbo vieta, čia, 
kada oras šaltas, Lionginas drožė medį.

Į vidų tąsyk taip ir nepatekome. Nenorėjome būti įky
rūs.

Juodbruvis, nežemas pusamžis vyriškis, pabrėžtinai užsi
maukšlinęs ant akių kepurę, mums atsakinėjo kategoriškai,

su aiškiu nepasitikėjimu. Skubėjome prisipažinti, kad esa
me iš muziejaus, domimės liaudies menu, menininkais. Ta
čiau ir po to, matyt, jam mūsų atvykimo tikslas liko neaiš
kus. Kai pasisakėme norį pasižiūrėti jo dirbinių, jis taip pat 
trumpai ir griežtai atsakinėjo:

— Tai ką čia žiūrėt. Bene yra čia ko žiūrėti.
Gal tai buvo tik meistro kuklumas, o gal ir baimė, kad 

mes galime io darbus suniekinti.
— Tai viskas čia jūsų padaryta! — paklausiau, žvelgda

mas į krūvą įvairiausių drožinių.
— Tai kieno gi, mano.
Autorius drąsėjo. Kilojome skulptūrėles. Pastai nuvedė 

į bestogj molinį pastatą, papasakojo apie savo sumanymą. 
Sį dar nebaigtą molinį apie 5 m ilgio ir 4 m pločio pa
statą Lionginas surentė tada, kai, prikrovus daržinėlę dir
binių, prireikė Šimtus detalių sumontuoti, pažiūrėti, kaip 
atrodys jau eilę metų kuriami paminklai broliui ir tėvui 
Naktimis kieme kasė molį, suplūkė pastato sienas, aukštas, 
kad tilptų paminklai. Tik stogui medžiagos dar nebuvo. 
Puošnaus, gausiai ornamentuoto paminklo pagrindinė dalis 
jau stovėjo viduje, atremta į sieną. Atrodė, kad ir čia, dar 
nebaigtame „paviljone“, autoriaus sparnuotam kūriniui 
ankšta. Paminklo viršūnė tarytum veržėsi į dangaus žydry
nę, kol jos dar neuždengė stogas.

Mes gyrėme jo sumanymą ir darbus. Lionginas stebėjo 
mus. O kai paderėjome darbus pirkti muziejui, jis drąsiai 
atsakė:

— O kodėl ne!
Bet greit paklausė:
— Ar nesityčiojai iš manęs!
— Mes visai rimtai.
— Iš manęs tyčiojasi žmonės. Nesupranta.
Kada mes pakartotinai ėmėme lygtis dėl kainos, ilgai ne

galvojęs, užsiprašė dvidešimt tūkstančių rublių (tai buvo dar 
prieš pinigų reformą). Jutome, kad autorius įvertino savo 
kūrinius, įsitikinęs, jog n:ekas tiek nemokės. Pasakė, nore 
damas pabrėžti, kad jo pastogėje yra pigiai neprieinamos 
vertybės...

Viskas buvo mįslinga toje menininko dirbtuvėje. Mes 
darėmės vis rimtesni, o Lionginas — atvirkščiai, Matyt, pa 
juto, kad nugali mus, kad mes parblokšti |o darbų ir su
manymų. Nieko negalėjome atsakyti dėl kūrinių kainos, ne< 
liovėmės apie tai kalbėti. Pirkti tuos kūrinius atrodė per 
maža. Jie dar neišėjo iš meistro rankų, jie dar tebegyvena 
meistro buityje. Jie dar... Apie juos reikia dar pagalvoti. 
Taip pat ir apie meistrą, kurio nespėjome per trumpą laiką 
pažinti. Dar ir dar kartą atvažiuosime.

Kai ruošėmės išeiti, Lionginas kreipėsi j mane nušvitu- - 
siu veidu, ar aš neturįs jam duoti papirosų.

— Rūkot! — paklausiau.
— Ne. Mergikių pas mane ateina, pavaišinsiu.
Apgailestavau neturįs rūkalų.
— Nieko, — nuramino jis mane. — Aš tyčiom.
Kaip vėliau patyriau, Lionginas buvo įpratęs, kad kiek

vienas, kas ateina apžiūrėti jo dirbinių, palieka čia papiro
sų, čia pinigų, maisto. Jis iš to gyveno ir įprato tokiu bū
du „išnaudoti“ savo kūrinius.

Domėjimasis jo taryba, atrodė, mus suartino, palaips
niui atsivėrė „paslaptys“. įsivaizdavome' Liongino Šepkos 
kūrinių ateitį: mūriniam pastate stovės paminklai, juos ro
dys žmonėms.

— Pas man irgi bus muziejus, — pasakė.
Gaila, šio muziejaus jis nebaigė kurti. Pertvarkant mies-
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to gyventojų sklypus, pasirodė, jog Lionginas Šepka ne 
vietoje savo muziejų kuria.

Šiandien vis labiau aiškėja, kiek svarbu yra, norint su
prasti Šepkos kūrybą, jo gyvenimo ir aplinkos, kurioje jis 
kuria, pažinimas.

Lionginas tikrai savo kurinių r.ęslepe nuo visuomenes, 
nors iš karto atrodė, kčtd vengia jos. Meistrą; vengė žmo
nių, kurie drumste jo dvasinę ramybę. Tačiau be jų nega
lėjo, ir todėl per savo kūrinius ieškojo ryšio su jais. Kūry
ba darė jį vertą savo paties akivaizdoje, ir autorius jautė, 
kad savo kūriniais jis pelno prideramą vietą visuomenėje. 
Jis didžiavosi savo darbais, kurie teisino prieš žmones jo 
keistą gyvenimo būdą bei jo psichines būsenas.

Visa L. Šepkos buitis, gyvenimo būdas, kiek aš sugebė
jau įžvelgti, tvirtino, jog autorius prasmingai traukėsi nuo 
žmonių, užleisdamas vietą tarp jų savo kūriniams. įsikūrė 
„sodybą", statė dirbtuvę, pastatė kūriniams sankrovą. Visa 
tai darbui, kūrybai. Sau pačiam iš medgalių pasistatė ren
tinį, kuris turėjo atstoti jam gyvenamąjį būstą, apkasė jį 
žemėmis, apdėjo velėnomis — nuo vasaros karščių, nuo 
žiemos šalčių ir nuo gyvenimo triukšmo. Lionginas apsi
kasė. Žeminė, matyt, jos gyventojui buvo geriausia prie
monė susikurti visiškos vienatvės iliuziją.

„Dirbtuvė mano buvo palapinėj, ant vėjo, ant lietaus, 
ant sniego", — rašo jis man 1962 m. jau iš Didvydžių se
nelių ir invalidų namų Vilkaviškio rajone. Čia jis neper
deda. Pandėlio miestelio gyventojai pasakojo, kad Šepkos 
žeminę žiemą kone visai užpustydavę, duris užversdavę 
pusnimis. Gerieji kaimynai eidavę pasižiūrėti, ar Lionginas 
gyvas, ar neužduso po pusnim. O jis kur ten: drožia paukš
čiukus, lyg savo „palapinėj" jaustų gaivų pavasarį. Kartą 
prasivėręs' dureles ir užmigęs. Naktį pūga prinešė jo „pa
lapinę" sniego. Ateina kaimynė aplankyti, atneša karštimo 
pusryčiams, žiūri — Liongino tik kojos iš pusnyno išlindu
sios.

Žinoma, miestelio gyventojams toks Liongino gyvenimo 
būdas buvo ne mažiau imponuojantis už jo kūrinius.

1962 metai.
Didvydžių senelių ir invalidų namai įsikūrę buvusiame 

dvare, keliolika kilometrų nuo Vilkaviškio. Administracijos 
rūmai, toliau korpusas, kuriame gyvena globotiniai, dar to
liau statomas kitas korpusas...

Namų direktorius įdėmiai klausėsi manęs, o aš klausinė
jau apie jo globotinį. Kai ką buvo girdėjęs, o daug ko ne. 
Mano sąsiuvinis pildėsi naujomis žinutėmis iš asmens by
los: „Lionginas Šepka, Justino s., gimęs 1907 m. rugpjūčio 
21 d. Pandėlio vis., šiaudinės kaime, bylos Nr. 429, įrašy

tas 1961 m. sausio 30 d., atvežtas iš Pandėlio, antros gru
pės invalidas, pagal socialinio aprūpinimo įstaigų skyriaus 
viršininko komandiruotę Nr. 608" ir t. t. Žinias papildė 
direktoriaus žodinė charakteristika: Lionginas nedirba dar
bų grupėse, malkas piauna vienas, nuo balandžio mėnesio 
visai- neina prie darbo, pareiškęs, kad jam „nervas pavei
kė". Paskutiniu laiku nebeišeina iš palatos, šiaip taikus, 
apie save nieko nesipasakojąs ir aplamai nė su kuo nesi
kalbąs.

Pasikėlėme į antrą korpuso aukštą.
Lionginas gyvena viename kambaryje su dar keliais li

kimo draugais. Pasitiko mane, žvelgdamas pro juodus aki
nius, nešiojamus tik tam, kad žmonės nematytų jo „bai
sių akių".

— Pažįsti mane! —klausiu, spausdamas ranką.
— Nepažįstu, — atsakė trumpai, be jokių išraiškos pa

kitimų veide. Buvau bebandąs kažką aiškinti, bet jis:
— Kaip nepažinsi. Stanislovas. Nuluptą pažinsiu,
Buvo toks pat apšepęs, su kepure, „uniforminiais" dra

bužiais.
Direktorius mus įvedė į kultūros salę ir išeidamas užra

kino duris: kai reikės, turėsime pabelsti. Kalbų daug. Lion
ginas kalbėjo sveikai. Svarbiausias klausimas — kada bus 

galima grįžti namo.
Salė apstatyta naujausiais baldais, šviesi, radijo apara

tas, televizorius, takai, kilimai, užuolaidos... Gera čia tu
rėtų būti Lionginui. Tačiau jam atrodė kitaip.

— Va, Staseli, kaip čia įtaisyta. Manai, kad aš nesupran
tu, kaip čia gražu. Viskas čia nauja, o man — neramu, kai 
pažiūriu. Nervos neperneša, bėgti norisi...

Ir čia jis pasineria į atsiminimus, kaip gerai gyvenęs 
Pandėly, savo nameliuose. „Buvo ramu, gera. Atsikeli ry
tą anksti, išeini, atsisėdi ant slenksčio, žemė kvepia. Pa- 
sodniuose gieda paukščiai. Duonos žiauberę kramtai — 
skanu. Arba imi drožti... Kokie ten įrankiai, bet viską su 
jais padarai. Rantai, droži, užsimiršti viską — ir valgį, ir 
miegą. O kai kas nors išeina — gera. Negi pats čia pada
rai. Ką čia padaryčiau, jei nebūtų buvę stebuklo. Buvo 
stebuklas, Staseli."

Mano žvilgsnis įsmigo į rankas, grubias, įraudusias, pa
dėtas ant kelių. Ir aš tikiu, kad tos rankos padarė stebuk
lą. Tas stebuklas mane atvedė čia, į Didvydžius. Tas ste
buklas pateko į muziejų ir laukia rankų, nebaigusių pradė
to darbo.

— Tai, ką aš padariau, nerasit visame pasauly, —' kal
bėjo Lionginas, kupinas pasitikėjimo ir kūrinių vertės su
pratimo.

Nemaža kalbėjom apie tolimesnį darbą. Jis dirbsiąs, „tik 
išimk iš tų namų". Dirbsiąs viską, ką liepsiu. Buvo įsikalęs

M.CapkausKas

NAZARETO 
MALŪNAS

Žemkasę valdąs vyras jautėsi labai iš
didus prieš tokią žioplių minią, rodos, kad 
tik jis vienas pasaulyje gali tokią pabaisą 
valdyti.

Pirmiausia jis pradėjo su ja raustis prie 
upės kranto. Žemkasės nosis nustūmė į upę 
netikkrūmus, bet ir didokus medžius. Vėjų 
užgrūdinti berželiai ir gluosniai buvo bejė
giai prieš geležinę nosį. Kad ir nuo menko 
stuktelėjimo, jie virsdavo su nutrauktomis 
šaknimis.

Žiūrovų tarpe buvo ir Rapolas su Sam
čiu. Buvo ir Julija, bet Daratos nebuvo.

Girdėjosi įvairūs pasisakymai.
- Stipriau už kiaulės snukį verčia, a?
- Netir pats velnias nusigąstų, tokį sli

biną pamatęs...
- Nesijuokit iš velnių! - rimtu tonu 

perspėjo Samtis. - Niekur nėra parašyta, 
kad velniai blogi. Jie geri. Dievas velnius 
laiko tiktam, kad žmonėms būtų įdomiau gy
venti. Be velnių būtų labai liūdnas gyveni
mas. Kas gi žmonėms iškrečia įvairiausių 
pokštų, jeigu ne velniai.? Pagarbos, bet ne 
pajuokos jie užsitarnauja.

-Negeraikalbi, mielas, -įsiterpėRapo
las, - ne vieta čia apie velnius...

Po pietų, ant plento pasirodė ilga sunk
vežimių kolona. Visi jie vienas paskui kitą 
įsuko į Daratos žemelę. Ten jie paeiliui su

mintu, kad jį kažkas žūt būt nori priversti dirbti ne tai, ką 
jis nori. Sutinkąs, tik „duokit laisvę", padarykit, kad jis 
galėtų gyventi taip, kaip gyveno „savo nameliuos" ir kad 
galėtų „numirti savo žemėj", t. y. Pandėly.

To „išvadavimo" klausimas dar buvo neaiškus. Kol vis
kas išsispręs, teks gyventi čia. Pabeldėm į salės duris. Di
rektorius nuvedė mus į ilgo koridoriaus galą ir parodė ma
žą kambarėlį, siūlomą apsigyventi Lionginui. Sis užmetė 
akį ir papurtė galvą. Situos namuos nedirbsiąs.

Koridoriuje prie manęs priėjo neaukštas, pagyvenęs žmo
gus.

— Jis menininkas! — paklausė mane apie Lionginą ir, 
nelaukdamas atsakymo, ėmė pasakotis, kad jis irgi esąs 
tapytojas, buvęs žymus ir dabar nemetąs teptuko.

1969 metai.

Baigtas restauruoti paskutinis Rokiškic kraštotyros mu
ziejaus korpusas. Jis skirtas Liongino Šepkos „stebuklui" 
eksponuoti. Nežinia, kiek dar užtruks, kol „Šepkos muzie
jus" atvers lankytojams duris. „Palapinėj, ant vėjo, ant lie
taus, ant sniego" atgimęs medis keturiose salėse prabils 
meno mylėtojams.

O Lionginas!

Jis nuo 1963 metų vėl „savo žemėje". Nebetraukė jo bu
vusi brolio sodyba, kurios daržuose seniau stovėjo jo 
„troba". Buvo besutinkąs keltis gyventi į Rokiškį prie mu
ziejaus ir ten baigti kūrinius, tik........ ne ta žemė, ne savas
kraštas". Nesuviliojo Pandėly siūlomas komunalinis butas: 
„žmonės aplink, ir man darbas neis". Pagyvėjęs miestelis 
atrodė perdaug triukšmingas, kad vėl jame būtų galima 
„pasislėpti", ir Lionginas palieka jį, nusikelia pas savo se
serį j Čeponių kaimą. „Tarybinės žemės" kolūkio žmonės 
menininkui paskiria butą, nuperka baldus, rūpinasi juo. 
Bet.........Situos namuos, kur dabar gyvenu, man labai blo
ga. ..", — rašo jis laiške. Viskas baigta, daugiau nieko 
nebedirbsiąs.

Bet po kurio laiko susitinku su Lionginu jau pakrūmėje, 
nedidelėje, naujais dirbiniais užverstoje trobelėje. Ir vėl 
čia viskas ne taip, kaip kitur. Jo gyvenimas — kūryba; tai 
jos šauksmas verčia Lionginą atsisakyti siūlomų gyvenimo 
patogumų ir pasirinkti vienatvę, asketišką aplinką, atsisky
rėlio dalią. Dabar jis vėl savojoje stichijoje: vėl jo rankos 
ranto med|, įkvėpdamos jam naują, amžiną gyvybę.

S. DAUNYS
(Kult. Barai) 

stodavo prie žemkasės, kol ji juos pripildy
davo, ir jie vėl grįždavo iš kur atvykę.

Vakare Daratos sklypas jau buvo pana
šus į fronto lauką, nes jis pasigailėtinai at
rodė. Jokio juodžemio, kurį norėjo Darata 
pasilaikyti, nesimatė, kadangi žemkasė jį 
nustūmė į upę. Kai kau baltžemio jie rado 
labai daug, nes vietomis buvo išraustos net 
trijų, o gal ir keturių metrų gilumo duobės. 
Į kai kurias veržėsi vanduo, o kitos jau buvo 
pilnos vandens...

Tą vakarą Rapolas dažniau spiaudėsi ir 
pikčiau kalbėjo.

- Negerai, kai duonkepis pradeda batus 
siūti, bet dar blogiau, kai moteris žemę 
tvarkyti ima ...
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Šįvakar, vaikščiodamas pastebėjau ka
lėjimą. Kad ir kurortiniame miestelyje, bet 
kalėjimas, pasirodo, reikalingas. Ir dar ko
kioj vietoj... Visai netoli parko. Jau būtų 
daug įdomiau, jeigu čia būtų skerdykla, o ne 
toks niūrus, tylus ir pilkas, be jokio archi
tektūrinio grožio kalėjimas. Bet kalėjimai, 
tur būt, visose valstybėse pilkai nudažyti. 
Kodėl kalėjimai pilkos spalvos ?

Grįždamas nuvykau į kapines ir apžiū
rėjau tą kapą, kurį Lora taip rūpestingai 
tvarko ir prižiūri. Gal teisingai Rapolas ir 
sakė, kad čia gali būti šuns kaulai, o gal ir 
arklio, kuriuos žmonės paprastai nugalaby- 
ja, kada jie nustoja tarnauti. Ant to kapo ne
buvo jokio užrašo, jokio kryželio. Jis, tie
sa, buvo skoningai sutvarkytas: pakraščiai 
apdėti akmenėliais, o vidury žaliavo dvi, lyg 
į pinavijas panašios gėlės. Nekuriu gėlių 
žiedai vietos neklaužadų jau buvo nuskinti.

Pasidairęs pastebėjau, kad ne tik šis 
kapas, bet ir visi kiti buvo be jokių antkapių. 
Kiek toliau matėsi kita kapų eilė, prie kurių 
buvo pastatyti įvairiausio dydžio kryžiai bei 
šventųjų stovylos, tačiau jie visi nuo tų ka
pų buvo atskirti akmenine tvora.

Rapolas neklydo. Šis kapinių kampas 
buvo skirtas laidoti tik tokius tipus, kurie 
mirė be paskutinio sakramento. Čia turėjo 
būti laidojami pasikorėliai, paskenduoliai ir 
kitokios rūšies savižudžiai, kurių kūnais 
Bažnyčia atsisakė rūpintis.

Čia tikrai ilsisi Loros meilė, kuris dėl 
jos pasikorė ar pasiplovė, nes kitaip - jis 
būti) kitoj pusėj palaidotas.

Atsirėmęs į tvorą, pradėjau galvoti apie 
nusižudėlius. Kodėl juos smerkti? Juk daug 
filosofų tvirtina, kad mirtis yra geriau už 
sunkų gyvenimą. Kuo žmogus visuomenei 
nusikalsta, jeigu jis savanoriškai iš jos pa
sitraukia ? Kam iš jo kūno tyčiotis ? Ir koks 
tikslas žmogaus kūną bausti, kada ji be šie - 
los ? Nepriimti jo į bendrus kapus ? Palaidoti 
jį kur nors pelkėje ? Palikti jo kūną varnoms 
sulesti? Bet juk numirėlio kūnui skirtumo 
nėra...

Sugirgždėjo kapinių varteliai. Krūptelė
jau kaip arklys šūvį išgirdęs. Pamačiau Lo- 
rą... Ji pamažu kaip procesijoj, ėjo nulei
dus galvą. Už kelių žingsnių nuo manęs ji 
sustojo. Mes abu tylėjom ir kaip šunys vie- 
vienas kitam žiūrėjom į akis., Buvau labai 
sumišęs ir pykau pats ant savęs, kad čia per 
ilgai užtrukau, nors.ir atėjau tik smalsumo 
vedamas, kad galėčiau pasikalbėti su Lora 
ir sužinoti jos paslaptingą meilės istoriją.

(BUS DAUGIAU)
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Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 
ivairūs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-38 84.

DATOS ♦ VARDAI ♦ ĮVYKIAI

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

***
TJEL. 366-7281 
************ **-j

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas
• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)
Savininkai: y, Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

(UniueMal CleąneU & ZlaiL
B. KIRSTUKAS V_l—. ......... _

j 239 FOURTH AVENUE 
j (at Wellington St.) 
I Tel. 769-2941

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

TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

onp 5
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

IO

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

7682. BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

RAD10 141
M LIETUVIŠKA RADIJO

DU TŪKSTANČIAI 
TAUTOS FONDUI

Tautos Fondo Kanados 
atstovybės pirm. St. Da
nelio pranešimu, praei
tųjų metų bėgyje Kanados 
lietuviai Tautos Fondui 
suaukojo per 2000 dole
rių.

STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Dvidešimts pirmasis 
Šiaurės Amerikos lietu
vių studentų suvažiavi
mas lapkričio 25-28 die
nomis įvyks Toronte.

Suvažiavimo vieta — 
Downtowner Motor Inn 
viešbutis, kuris yra prie 
pat Toronto tarptautinio 
aerodromo, 5875 Airport 
Road, Mississauga. Su
važiavimo rengėjas yra 
ŠALSS Toronto skyrius.

Registracija prasidės 
ketvirtadienį, lapkričio
25 d., 2 vai. p. p., vieš
butyje. O tos pačios die
nos vakarą, 7,30 vai. 
susipažinimo šokiai — 
vyno ir sūrio pobūvis Šv. 
Jono Kr. parapijos salė
je, 941 Dundas Street 
W., Toronto.

Penktadienį, lapkričio
26 d., 1O vai. ryto, vyks 
darbo posėdis. 11 vai. 
ryto bus oficialus suva
žiavimo atidarymas ir 
centro valdybos praneši

mai. 12 vai. ryto bus pa
skaita "Ką reiškia Lietu
vių studentų sąjunga".

2 vai. p. p. paskaitą 
skaitys dr. R. Kriokus 
iš Vašingtono miestų et
ninių reikalų valstybinio 
centro (National Centre 
for Urban Ethnic Af
fairs). Po paskaitos seks 
diskusijos tarptautinio 
bendravimo klausimais, 
kuriuose dalyvaus kana
dietis, estas, latvis ir 
lietuvis.

7 vai. vak. Bostono 
studentai suruoš skaidrių 
vakarą. 8 vai. vak. vieš
bučio Golden Ballroom 
salėje bus šokiai. 1 vai. 
ryto — paskutinioji taurė, 
kurią rengėjai kažkodėl 
pavadino "folk night
cap".

Šeštadienį, lapkričio 
27 d., 1O vai. ryto, bus 
darbo posėdis. 11 vai. 
ryto, po antrojo pasauli
nio lietuvių jaunimo 
kongreso pirmininko Ro
mo Sakadolskio praneši
mo, bus svarstomi jau
nimo kongreso reikalai.

2 vai. p. p. vyks 
svarstybos "Įspūdžiai iš 
Lietuvos". 4 vai. p. p. 
Algis Rukšėnas pristatys 
savo knygą apie Simą 
Kudirką.

7,30 vai. vak. viešbu
čio Golden Ballroom sa

lėje prasidės suvažiavi
mo balius, kuriame me
ninę programą išpildys 
Winds or o mergaičių
kvartetas. >

Sekmadienį, lapkričio 
28 d,, įvyks suvažiavimo 
uždarymas. 2 vai. p. p. 
viešbutyje bus koncele- 
bracinės pamaldos — 
liaudies mišios, karias 
rengėjai pavadino "Folk 
Mass".

* 
KLB 1971-1972
METŲ SĄMATA

KLB krašto tarybos 
posėdžiuose buvo priimta 
KLB krašto valdybos 1971 
-1972 metų sąmata.

Numatyta gauti 2350 
dol. pajamų — solidaru
mo įnašų iš apylinkių 
1400 dol., Lietuvių die
nos dalį iš St. Catharinės (
700 dol., kitų pajamų 
250 dol.

Pašto, telefono, rašti
nės reikalams numatyta 
300 dol. išlaidų, kelio
nėms 300 dol., Vakarų 
Kanados delegatų kelio
nėms 1OO dol., skelbi
mams ir sveikinimams 
150 dol., kultūros komi
sijai 300 dol., švietimo 
komisijai 200 dol., vi
suomeninių reikalų komi
sijai 400 dol., jaunimo 
sekcijai 300 dol., kraš
to tarybos suvažiavimo

MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanel Qr., Duvernay. P. Q. TEL. 669-8834

KELEIVIS
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

Dr.J FrisonVlB sc.d c
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.
MONTREALIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS PARENGIAMOJOJE KLASĖJE SUSIKAUPĘ DIRBA SHIRLEY 
MILAKNYTĖ IR ARAS BUKAUSKAS. KLASĖS AUKLĖTOJA - ZINA PIECAITIENĖ. DAUGIAU NUOTRAU
KŲ, 12 PSL.
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išlaidoms 200 dol., so
lidarumo įnašų 15 nuoš. 
PLB valdybai 200 dol*

1970-1971 metais KLB 
kr. valdyba iš viso turėjo 
2778 dol. pajamų. Di
džiausią pajamų dalį — 
1056 dol. Sudarė Lietuvių 
dienos Londone pelno da
lis.

KLB kr. valdybos ižde 
šiuo metu yra apie 3000 
dol.

PABALTIEČIU SPORTO 
FED. SUVAŽIAVIMAS

Metinis Pabaltiečių 
sporto federacijos suva
žiavimas įvyks gruodžio 
4 d. Clevelande. Suva
žiavime bus nustatyta 
veiklos programa sekan
tiems metams ir aptarti 
federacijos gyvybiniai 
reikalai. Suvažiavime 
dalyvauja kiekvienos tau
tybės paskirti atstovai ir 
federacijos vykdomojo 
komiteto nariai.

Lietuvius federacijoje 
šiuo metu atstovauja Si
gitas Krašauskas, Her
bertas Stepą itis, < Algir
das Bielskus, Vida Čy- 
vaitė ir Vytautas Jokū
baitis. Lietuvių sekcijai 
federacijos vykdomajame 
komitete vadovauja V. 
Jokūbaitis.

Federacijos vykd. k-to 
centras šiuo metu yra 
Clevelande. Šioje kaden
cijoje federacijos vykd. 
k-to vadovybę sudaro 
lietuviai: A. Bielskus — 
pirmininkas, V. Jokū
baitis — I-sis vicepirmi
ninkas, V. Čyvaitė — 
sekretorė.
OPEROS 
PREMJERA

K. V. Banaičio operos 
Jūratės ir Kastyčio 
spektaklius Chicagos lie
tuvių opera statys 1972 
m. balandžio 29 d. ir ge
gužės 6-7 dienomis Ma
rijos gimnazijos salėje.

Tai bus Banaičio ope
ros pasaulinė premjera.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

8 3 0 Main Street East, 
Darbo valandos:
pirmadieniais 10  5 v. p.p.
antradieniais 10 > 5 v. p.p.
trečiadieniais 10 t — 5 v. p.p.
ketvirtadieniais 10 —5 v. p.p.
penktadieniais ’to »— 7. v. vak
šeštadieniais 9 —12 v. p.p. 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2,800.000

PAGELTUSIUS PUSLAPIUS 
BEVARTANT

jau prieš porą metų 
Lietuvių darbiečių grupė 
Didž. Britanijoje ėmėsi 
uždavinio surinkti prof. 
Stepono Kairio 1945-1964 
m. laikotarpio knygas ir 
brošiūras., rankraščius, 
laiškus, fotografijas.

Raštus norima surinkti 
pirmiausia jo išeivijos 
meto pilniausiai biblio
grafijai sudaryti. Be to, 
ruošiamojoje knygoje bū
tų atspausdinti svarbes
nieji jo raštai ištisai, o 
kai kurių įdomesnės iš
traukos. Laiškai sudary
tų atskirą knygos skyrių, 
gal ir atskirą knygą.

Per dvejetą metų jau 
nemaža kas atlikta: jau 
surinktos jo parašytosios 
knygos, politinės brošiū** 
ros, komplektai tų žur
nalų, kuriuos jis redaga
vo ar kuriuose pastoviai 
bendradarbiavo. Nemaža 
turima iškarpų iš Vokie
tijos ar JAV ėjusių laik
raščių su jo straipsniais. 
Surinkta apie 300 jo ra
šytų laiškų. Iš viso jau 
pasisekė sukaupti į krūvą 
daugiau kaip tris tūks
tančius su S, Kairio as
meniniu ir jo veikla su
sijusių archyvinių viene
tų.

Dar esama ir spragų. 
Surinktieji laiškai yra 
daugiausia iš 1945-1952 
m., kol S. Kairys gyve
no 
tepasisekė gauti tokių, 
kuriuos jis yra rašęs vė
lesniu metu, kai jau buvo 
įsikūręs JAV. Esama 
šiek tiek sunkumų nusta
tyti, kurie straipsniai yra 
rašyti S. Kairio dar Vo
kietijoje leistuosiuose

Vokietijoje, bet maža

Ateities Keliu, Jaunaja
me Socialdemokrate ir 
Bendrame Darbe.

Ano meto įpročiu be
veik visi straipsniai buvo 
spausdinami be parašų.

tel. 544-7125

itlokame už:
depozitus ........... 5%
šėrus ir sutaupąs  ..............6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius........................... _...6te %
ir virš $10.0000 •• 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš ___ 10%-
nekiln. turto paskolas iš 8% % 

Buvusieji šių leidinių 
spausdintojai, S. Kairio 
jaunieji bendraminčiai — 
kaminskiečiai prašomi 
padėti išaiškinti, kurie 
tuose leidiniuose iš
spausdinti straipsniai 
yra S. Kairio.

Užsimotajam darbui 
baigti esame reikalingi 
visuomenės talkos. Dėl 
to prašome organizaci
jas, laikraščių redakci
jas ir pavienius asmenis, 
kas tik turi savo žinioje 
su S. Kairio asmeniu ar 
jo veikla susijusios me
džiagos, atsiųsti mums. 
Originalai, jei pageidau
jama, bus grąžinti, o už 
kopijų pagaminimą susi
tarę apmokėsime.

Kiekvieni metai siauri
na talkininkų ratą. Dėl to 
būkite malonūs — peržiū
rėkite laiškų ryšulėlius, 
pageltusius laikraščių 
komplektus, albumuose 
sudėtąsias fotografijas. 
Radę ką tinkama — padė
kite prideramai paminėti 
šį Lietuvai nusipelnusį 
vyrą — siųskite mums 
šiuo adresu: R. Baublys, 
55 Ringmer Avenue, Lon
don SW6, 5LP, Gr. Bri
tain.

’’LAIMĖS
RINKIMAS”

Lietuviai vienuoliai 
saleziečiai Amerikoje ir 
Kanadoje yra pasiryžę 
kiekvieną mėnesį išpla
tinti bent po 200 knyge-
lių, t. y., 2400 bilietų, 
vadinamuosiuse ’’mėne
siniuose laimės rinki-

METINIS BAZARAS 

Trečiadienį, lapkričio 24 
d., bazaras su daug puikių 
pirkinių truks visa diena .

Beth Aaron Hall, 81 25 
Stuart Av e.,Park Ext., 
Montreal.

VILNIAUS ir GARDINO 
įrėmintos ir istiklintos 
k *■

XVIII a. graviūros.
H,5“x 16“ dydžio. Kaina 
$30 arba $50 už du.

Mr. Partyka, tel. 274-7217

REIKALINGAS rusiškai 
kalbantis šoferis vairuoti 
nedidelį privatų autobuso. 
Teirautis pas G.M.Shabot, 
tel. 93 2 - 4101.

m uos e”, kuriuose galima 
bus laimėti iki 1O tūkst. 
dol. Platintojams teksią 
20 nuoš. nuo laimėjimų.

Lietuviai saleziečiai, 
be to, organizuoja 33 
dienų kelionę į Izraelį ir 
Romą. 900 dol. kainuo
sianti kelionė prasidės 
1972 m, kovo 1 d. New 
Yorko aerodrome„

Lietuvius saleziečius 
Amerikoje atstovauja tėv. 
P. M. Urbaitis, c/o F. 
Ao Valaitis, 6800 S, 
Cambell Ave., Chicago, 
ILL. 60629, USA.

LIETUVIŠKA
OPERETĖ

Dainavos ansamblis 
Chicagoje Marijos gim

VISI i KARIUOMENĖS ŠVENTES 
MINĖJIMĄ IR PASKUTINIUS 

šokius prieš adventą i

LAPKRIČIO 27 d., ŠEŠTADIENĮ, J aunimo Centro 

salėje, 48 Dundurn St. N., HAMILTONE.

Programoje:* trumpas iškilmingas aktas.
• Toronto Prisikėlimo parapijos su

augusiųjų choras, diriguojamas 
B. JurkŠo

• Vytauto Babecko orkestras
• Turtingas bufetas su įvairiais gėri

mais ir šiltais užkandžiais
• Vertingi laimės staliukai ir loterija

• Bus ir staigmenų.
KVIEČIAME TORONTO, ST. CATHARINES, DELHI, 

HAMILTONO IR APYLINKIU VISUOMENĘ GAUSIAI 
DALYVAUTI.

Pradžia 7 vai. vak. 
Bilietai 2,50 dol. suaugusiems ir 

1 dol. studentams.

HAMILTONO RAMOVĖNAI IR ŠAULIAI

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA 

514% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep. 

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., Išskyrai 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 mln. 
fU 8 vai 30 mln. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (depo* Ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

nazijos salėje gruodžio 11 
-12 d. stato naują lietu
višką operetę ’’Sidabrinė 
diena”.

Operetę sukūrė kompo
zitorius B. Budriūnas, 
pagal A. Kairio libretą. 
Pastatymui diriguos Dai
navos vadovas P. Armo- 
nas, režisuos Z. Keva- 
laitytė - Visockienė. De
koracijos — J. Daug vila. 
Baletui vadovaus L. 
Braždienė. Pastatyme 
dalyvaus 22 asmenų or
kestras.

Veikale vaizduojamas 
Amerikos lietuvių šių 
dienų gyvenimas. Pasta
tymas kainuosiąs apie 18 
tūkst. dol.

IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius

■■
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Lituanistinės mokyklos parengiamajame skyriuje Aida Lu- 
koševičiūtė dėsto spalvas,

Audrius Valinskas labai atidus,

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ

Kariuomenės šventės 
minėjimas Toronte į- 
yyksta lapkričio 28 d*, 
sekmadienį. Iš ryto pa
rapijų bažnyčiose bus 
pamaldos, o 4 vai. p. p. 
iškilmingas minėjimas 
Prisikėlimo parapijos 
salėje.

M inė jime dalyvaus
Lietuvos gen. konsulas 
dr. Jo Zmuidzinas, St. 
Catharines ir Hamiltono 
ramovėnai ir šauliai. 
Programą atliks jauni
mas.

Minėjimą rengia KLB 
Toronto apylinkės valdy
bos pakviesta VI. Putvio 
šaulių kuopa, padedant 
savo kūrėjų kar. Juoza
pavičiaus skyriui,

ŠAULIŲ
BALIUS

Toronto Vi. Putvio 
šaulių kuopos tradicinis 
renginys - balius įvyks 
lapkričio 20 d., šešta
dienį, 7 vai. vako, Šv. 
Jono Kr. parapijos salė
je.

Dalyvaus Toronto estų 
ir latvių veteranų atsto
vai ir svečiai iš JAV ir 
Kanados vietovių.

hamilton
Rita Jaugelytė piešia,

Audrius Knystautas draugauja su Vytuku Mickumi,

o Vilija LukoševiSiūtė rašo žodžius... 

12 psl.

ŠVENČIŲ
PROGA

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga, savo gimi
nes, draugus ir pažįsta
mus geriausia ir gra
žiausia pasveikinti yra 
ne atvirlaiškiais ar ki
tais įvairiais blizgučiais, 
bet paskiriant piniginę 
auką Tautos Fondui. Pa
lengvinsime netik sau 
darbą, bet taip pat pa- 
remsime kovą už Lietu
vos laisvę.

Aukas prašome siųsti 
pirm. J. Stonkui, 102 
Ontario St., arba ižd. Ig. 
Varnui, 11 Grosvenor So. 
Visų aukotojų pavardės 
bus skelbiamos spaudoje.

TF Hamiltono 
atstovybė 

IŠVYKO 
ATOSTOGOMS

Jeronimas ir gyd. Ona 
Valaičiai lapkričio 2’ d. 
išvyko vieno mėnesio po
ilsio atostogoms į Meksi
kos Akapulko vasarvietę.

Šiam laikotarpiui lieka 
tik vienas liet. gyd. Gai
lius. zp„

LAIDOTUVĖS
Lapkričio 3 d. Port 

Credit liet, kapinėse bu
vo palaidotas netikėtai 
miręs 15 m. amž. D. P. 
Stonkus, Katedros ber
niukų gimnazijos moki
nys.

Nuliūdusius paliko tė
vus, brolį, dvi sesutes 
bei kt. gimines. Liūdin
tiems užuojauta. zp.

LOTYNIŠKOS 
PAMALDOS

Vietos anglų dienraš
čio pranešimu, vienoje 
Hamiltono kat. bažnyčio
je mišios pradėtos laiky
ti lotynų kalba.

Pranešėjo manymu, tai 
esanti pradžia, lotynų 
kalbos grįžimo. Maldi
ninkai nejaučią tokio 
dvasinio pakilimo ir iš
kilmingumo tautine kalba 
laikomose mišiose. Lo
tynų kalbos išmetimas, 
kuri žmonijai davė tiek 
daug gero civilizacijos ir 
kultūros srityse, buvusi 
klaida. zp.

MAŽAI
BALSŲ

Ontario provincijos 
rinkimuose kandidatavęs 
į parlamentą vienintelis 
komunistų partijos kan
didatas Hamiltone surin
ko tik 223 balsus. zp.

st.catharines
VISUOTINAS 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 28 d., 11 
vai., tėvų pranciškonų 
patalpose, 75 Rolls Avė., 
St. Catharinėje, šaukia
mas visuotinas KLB St. 
Catharines apylinkės na
rių susirinkimas.

Bus renkama nauja 
apylinkės valdyba. Visi 
kviečiami dalyvauti.

NETEKOME 
TAUTIEČIO

Spalio 24 d. po sunkios 
ligos St. Catharines li
goninėje atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Juozas Ka- 
valėlis, o spalio. 27 d., 
dalyvaujant dideliam 
skaičiui tautiečių, po 
bažnytinių' apeigų buvo 
palaidotas vietos kapinė
se. '

J. Kavalėlis buvo gi

męs 1903 m. lapkričio 1 
d. Kilimu jis buvo ute
niškis, tikras aukštaitis.

Lietuvoje jo liūdi sū
nus ir podukra, o čia 
daugybė draugų ir pažįs
tamų. J. Kavėlelis buvo 
aktyvus Bendruomenės 
narys, priklausė SLA 278 
kuopai ir KLVS Ramovės 
vietos skyriui, kur ėjo 
iždininko pareigas.

Dirbdamas ilgus metus 
vietos savivaldybėje, iš
sitarnavo pensiją, susi
taupė nemažai pinigo, bet 
kaip ir vienas kitas lie
tuvis, būdamas labai ge
ro būdo, savo santaupas 
išskolino ir paliko visai 
neaiškioje padėtyje.

Kaip ir daugumos iš 
mūsų, taip ir Juozo sva
jonės neišsipildė pama
tyti savo tėvynę. Tat iki 
pasimatymo mielas Juo
zai anapus.

LAUKIAME
RINKIMU

Senosios LB valdybos 
kadencija pasibaigė rug
sėjo mėn., bet įvairūs 
darbai, sąryšyje su Liet. 
Diena, naujų rinkimų da
tą kiek užtęsė.

Kartais ir didesnėse 
liet, kolonijose yra sun
kumų išrinkti naują val
dybą, bet pas mus St. 
Catharinėje, nėra prob
lemos. Nors mes mažoki 
skaičiumi, bet turime 
savo tarpe 3-4 intelektu
alų šeimas, kurios ir pa
laiko mūsų kolonijos tau- 
tinį-kultūrinį judėjimą.

Mes juos matome nuo
lat mūsų bažnytėlėje pir
muose suoluose, jie pir
mutiniai prie altoriaus, o 
taip pat ir visuose paren
gimuose. Tautiniam-kul- 
tūriniam darbui dirbti, 
ar tai virtuvėje priejuos
tę pasijuosus patarnauti 
svečiams nėra būtinas 
universiteto lankymas. 
Užtenka gerų norų ir pa
sišventimo. O mūsų vi
suomenininkai ir jų žmo
nos bei šeimos visuomet 
esti dirbančiųjų pirmose 
eilėse.

VĖLINIŲ
PAMALDOS

Jau antri metai kai 
naujas pranciškonų vie
nuolyno viršininkas tėv. 
J. Liauba praveda Vėli
nių pamaldas mūsų Lie
tuvoje poselėtomis. apei
gomis. Šiais metais į to-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
' '"S



kias pamaldas atvyko 
daug lietuvių net iš Wel- 
lando, Niagara Falls ir 
plačios apylinkės o

Gedulingos - mistinės 
maldos ir įspūdinga so
listo giedama Libera 
žmones nuteikia susi
mąstymui ir rimčiai. Jau 
antrą kartą taip, įspūdin
gai giedojo ir vargoninin
kavo solistas A. Paulio- 
nis. Viena tolimos apy
linkės lietuvė ūkininkė po 
pamaldų net ašarą nu
braukė ir pasakė: pasi
jutau kaip tėvynėje Lietu
voje pabuvusi.

Lietuviai yra labai dė
kingi tėvo J. Liaubai už 
gražias ir prasmingas 
Vėlinių pamaldas.

KOLONIJOS 
ATOSTOGAUTOJAI

Jau senokai pasibaigė 
vasaros atostogos, ir vi
si vėl įsitraukė į savo 
darbus. Tik nerimą kelia 
General Motors kelių 
šimtų darbininkų atleidi
mas neribotų atostogų.

Bet mes turime savo 
kolonijoje ir laimingų 
tautiečių, kurie žiemos, 
šalčius praleisti išvyko į 
šiltus kraštus.

Prieš kurį laiką išvyko 
į Floridą mūsų apylinkės 
visuomenininkas ir daili
ninkas S. Šetkus, o pas
kutiniu laiku ir senelis 
A. Lukas, užbaigęs visus 
darbus, iškeliavo taip pat 
į Floridą pasišildyti. Dar 
vienas kitas pensininkas 
yra išvykęs Chicagon ir 
kitur.

Senas sankatarinietis

kolonijų tautiečius. Lau
kiame. J, K.

KRAŠTO
TARYBOJE

Lietuvių Bendruome
nės valdybos pirm. Juo
zas Bataitis, tarybos 
atstovai Juozas Kručas ir 
Juozas Staškus dalyvavo 
KLB Krašto tarybos su
važiavime Toronte, J. K.

LAIMINGIEJI 
MEDŽIOTOJAI

Juozas Paula itis ir 
Pranas Gabrėnas iš dau
gelio Sudbury j e esančių 
medžiotojų buvo laimin
giausi, nes šį medžiok
lės sezoną nušovė po 
briedį.

J. Paulaičio sūnus Re
migijus Geležinio vilko 
klubo šaudymo varžybose 
jaunių klasėje laimėjo 
pirmą vietą ir gavo’pe- 
reinamąją taurę. J. K.

ŠEŠTADIENINĖJE 
MOKYKLOJE

Tumo-Vaižganto šeš
tadieninė mokykla veikia 
Christ the King bažnyčios 
salėje. Lanko apie 12 
mokinių. Mokytojauja: 
vedėja Marija Venskienė, 
mokytojai Nijolė Paulai- 
tienė ir kun. Antanas Sa
bas. J. K.

sudbury

DALYVAVO
LIET. DIENOJ

Sudburio lietuvių kolo
nija maža, bet St. Catha- 
rinės 17 lietuvių dienoje 
dalyvavo: P. Jutelis, A. 
Kusinskytė, Z. Griško- 
nytė, J. Z. Labuckai, J. 
A. Gataučiai, A. Kručie- 
nė, Alg. Kručas, A.

Kručaitė, Ang. Kručaitė, 
J. Venslovaitis ir kt.

J. K.

KOLONIJOS 
STATISTIKA

Lietuvių kolonijos sta
tistika: lietuvių nuo 1 ligi 
18 metų amž. 111, nuo 18 
ligi 80 metų — 210. Viso 
apie 321. Šeimų — 75. 
Dirbančių asmenų apie 
95.

Lietuviai gražiai sugy
vena, ypač vieningi tauti
niuose reikaluose. Kana
dos Lietuvių Fondui įnešė 
2800 dol., kas metai 
Tautos Fondui surenka 
apie 400-500 dol., soli
darumo mokesčio pusę, 
apie 80-90 dol. pasiun
čia KLB Krašto valdybai.

Veikia 2 būreliai — 
Vasario 16 gimnazijai ir 
saleziečių gimnazijai 
remti. Aukos siunčiamos 
toms įstaigoms betar
piai. Vasario 16 būreliui 
vadovauja J. Staškus, 
saležiečiųA. Rukšys.

Veikia vienintelė orga
nizacija Geležinio vilko 
žvejų- ir medžiotojų klu
bas, kuris turi valdžios 
pripažinimą — chartą. 
Nuoširdžiai bendradar
biauja su Lietuvių Bend
ruomenės valdyba. Klu
bui vadovauja Stasys 
Krivickas, Povilas Jute
lis ir Mykolas Pranskū- 
nas. J. Kručas

• Turistinėje kelionėje 
Italijoje, drauge su rusų 
bei kitais sovietiniais 
dailininkais, lankėsi ir 
trys Lietuvos grafikai: 
J. Kuzminskis, R. Giba- 
vičius ir S. Rozinas.

por mois 
per month

1.75
par mon

apmokate TpWqA 
mėnesinę 
elektros sąskaitą.

Jette & F r eres
Hydro - Quebec

1 Tik Cascade atstovas,
kuris išnuomuoja 
ir įrengia karšto 
vandens šildymą.

Visi kiti vandentiekio ir Šildymo—" i 
taisymai ir nauji įrengimai. Taip <■ 
pat gaziniu priemonių pardavimas L 
ir įrengimas. Veltui įkainavimas.

Jettė & Frėre Lt ė e __
Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

LAURENT DAIGNEAULT
President

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

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE - LASALLE, QUE.

Mechanizuotomis priemonėmis įvairu ^T.oti^ ir 
kitu daliy reguliavimas. Išorės taisymas ir 
dažymas. Kreiptis: De L a Verendrye Blvd.

Tel. 36 5- 3 364
-____-_ _________________________________ _______ ___ :__ s__ •.____ - * - . - —... --

ATLIEKAMI ĮVAIRŪS MŪRINIMO DARBAI IR VISOKERIOPI 
REMONTAI. CEMENTO, MEDŽIO DARBAI, GELEŽIES 
SUVIRINIMAS (WELDING). VYKSTU IR f PROVINCIJA 

ONTARIO IR QUEBEKO.

M.Krauza
10167 48th Avenue, Montreal 477 

Tel. 665-2278

LaSalle Auto Specialist lleg’d.
7725 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. Tel.: 366-0500 366-4203

• TA/SOME IR DAŽOME AUTO - MASINAS.

• ESAME SPECIALISTAI MOTORINIU ROGIŲ

SAV. G. DESROCHERS

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

Lietuvių Bendruomenės 
valdyba lapkričio 27 d., 
šeštadienį, 130 Frood 
Rd., ukrainiečių salėje, 
rengia Lietuvos kariuo
menės ir kovotojų pami
nėjimą. Programoje: 
paskaita, Ramunėlės tau
tinių šokių grupė, vado
vaujama Silvijos Martin- 
kutės, ir kt.

Bus šokiai, veiks bufe
tas, gros geras orkest
ras. Pradžia 6,30 vai. 
vak. Pobūvis šiemet jau 
paskutinis. Kviečiame 
visus tautiečius dalyvauti 
ir pasikviesti svečių. 
Kviečiame ir kitų lietuvių

BUV. KLB PIRM. DR. S. ČEPAS PAS BR. KOLUMBIJOS LIETŲVIUS- 
K. VAITKŪNAS, DRUTEIKIENE, DR. S. ČEPAS, A. KARPIENE IR B. 
VILUTA. E. Gumbelio nuotr.

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”1 firmos motorinės rogės.
• Atsitiktiniai ir kapitaliniai auto-mašinų remontai.
• Degalai, tepalai, padangos ir kt.
• Lengvai pasiekiama greitkeliu Nr. 40.

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

(Storage)
6396 Bannantyne Ave. Verdun, M o n t r e a I. Tel. 767-6183

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q .Tel.366-6237 
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

^71. XI. 17 psl. 13



montreal
VALDYBOS 
POSĖDYJE

K LB Montrealio apy
linkės valdybos posėdyje, 
kuris lapkričio ii d, vyko 
Oo ir A. Norkeliūa^ na
muose, dalyvavo valdy
bos pirmininkė Silvija 
Piečaitienė, vicepirmi- 
ninkaiM. Beniušienė, A„ 
Norkeliūnas, R. E. Ma
ziliauskas, sekr. R. Va
linskienė, ižd. J. ŠLau
čiui is, narė jaunimo rei
kalams D. Kerbelytė ir 
įgaliotinis švietimo rei
kalams A. Kličius.

Apie Kanados Lietuvių 

ADVOKATAS

J. P. MI LLER , B.A., B.C.L.
168 Notre Dome Street E.^uite 205. 

Tel: 8 66-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

ADVOKATAS

R-J- Išganaitis I BA, BCL
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE & IŠGANAITIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
2?6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų 674-7038

ADVOKATAS

B.K* Schneider, BA, BCL

DORCHESTER TOWERS Phone 871-1224
555 DORCHESTER BŪVĄ, W RES- 486-3361

SUITE 1616 MONTREAL 128, QUE.

Dr. V. Gir iunienė
Dantų gydytoja

5330 L’Aijsomptįon Blvd. 

Montreal,

Tel. 255-3536

Dr.A.O. Jaugelienė
Dantų gydytoja 

1410 Guy St. pirmas aukotas, T T - 12 kambarys 
T ei: 932 - 6662; namų 737 - 9681.

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

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

Dr. A.S. Popieraitis
B A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C*, F.R.Č.S.(c).

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -3275 
Suite 215, Montreal 109, Que.

Bendruomenės krašto ta
rybos sesiją Toronte 
pranešimą padarė J. 
Šiaučiulis, S. Piečaitie- 
nė pranešė apie Kanados 
valstybės sekretoriaus 
departamento raštą dėl 
federalinės vyriausybės 
būsimos paramos etni
nėms grupėms, Algis 
Kličius referavo apie 
ateinančiais metais 
Montrealyje būsimų Ka
nados Lietuvių dienų ko
miteto organizavimą, 
pirmininkė pranešė apie 
valdybos ryšius bei san
tykius su kitų etninių 
grupių ir kanadiečių or
ganizacijomis bei įstai
gomis.

Posėdyje buvo smul
kiau svarstytas ir aptar
tas ateinančių metų Va
sario 16 minėjimas, ku
ris montrealiečiams ge
rai žinomoje Plateau sa
lėje vyks vasario 20 d. 
Po išsamių pokalbių ir 
kiekvieno dalyvio pasisa
kymo buvo nutarta atsi
sakyti minties prelegen
tu kviesti senesnės kar
tos atstovą, nors toks 
asmuo ir būtų didžiai 
praeityje nusipelnęs bei 
geras kalbėtojas. Daugu
mos nuomone, prelegen
tas turįs būti patrauklus 
ir įdomus pirmoje eilėje 
viduriniajai ir jaunajai 
kartai, kurioms palaips
niui ir tenka atsakomybė 
už visą lietuvišką veiklą 
išeivijoje.

Ateinančių metų Vasa
rio 16 minėjime progra
ma bus atlikta vien pačių 
montrealiečių jėgomis. 
Prelegente pakviesta dr. 
Ilona Gražytė, o koncer
tinės dalies atlikėjai bus 
paskelbti vėliau, su jais 
galutinai susitarus. Iš
kilmingos pamaldos su 
organizacijų vėliavomis 
bus abejose lietuviškose 
Montrealio bažnyčiose — 
Aušros Vartų ir Šv. Ka
zimiero.

Aptarus einamuosius 
reikalus, K LB Monrea
lio apylinkės valdybos 
posėdis buvo baigtas.

METING ES 
RENGINYS

Šv. Kazimiero parapi
jos metinis renginys-Io- 
terija vyksta lapkričio 20 
d., šeštadienį.

Naujųjų metų sutikimą 
Šv. Kaz. parapijos salėje 
ruošia par. komitetas.

1972 m. sausio 29 d. 
Šv. Kaz. parapijos salėje 
įvyks Šv. Onos draugijos 
metinė vakarienė.

RENKAMAS KLB
SOLIDARUMO MOKESTIS

Kiekvieną sekmadienį 
nuo lapkričio 28 d. Auš
ros Vartų parapijos salė
je tuojau po pamaldų KLB 
Montrealio apylinkės val
dybos iždininkas J. Šiau- 
čiulis priiminės solida
rumo mokestį. Visi 
Montrealio lietuviai ma
loniai prašomi savo tau
tinę pareigą be didelių 
raginimų atlikti.

Šiandieną kiekvienam 
dirbančiam dviejų dole
rių solidarumo mokestis

PR. BALTUONIO DROŽINIŲ PARODA 
Lapkričio 15-20 dienomis Montrealyje, Place Ville 
Marie pastate, Air Canada bendrovės patalpose 
vyksta Prano Baltuonio medžio šaknų skulptūrų pa
roda. Lapkričio 25-29 d. Pr. Baltuonis vyksta į 
Detroitą, kur jo drožinių parodą lietuvių klube ruo
šia studentų s-ga. Mūsų nuotraukoje: Pr. Baltuonio 
darbas ’’Kombinacija”.

nėra jau tokia didelė naš
ta. Tačiau tas mokestis 
apylinkės valdybos veiki
mui yra pagrindinė bazė, 
jos plačių darbų skalei į- 
gyvendinti.

PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Naujai išrinktas Mont
realio lituanistinės mo
kyklos komitetas lapkri
čio 3 d. posėdyje pasi
skirstė pareigomis: pir
mininkas Ao Kličius, 
švietimo atstovė S. Pie- 
čaitienė, sekretorė R. 
Valinskienė, iždininkas 
R. Jurkus, mokesčių 
rinkėjas E. Dainius, pa
rengimams M. Papaure- 
lienė ir inform a c i jos ats
tovė A o Ottienė. A. O.

ORGANIZACIJŲ 
PARAMA

• KLB Montrealio apy
linkės valdyba raštu 
kreipėsi į visas Montrea
lio lietuviškas organiza
cijas, prašydama prita
rimo ir finansinės para
mos įrengti lietuvišką 
skyrių Montrealio pasau
linėje parodoje. Kaip ži
nome, toks skyrius buvo 

įrengtas, kas, be abejo, 
pareikalavo ir lėšų.

Į valdybos kvietimą pa
veikiai atsiliepė keturios Į 
Montrealio lietuviškos 
organizacijos. Kaip pa
prastai dosniausias buvo I 
Montrealio lietuvių kre
dito kooperatyvas Litas, 
tam reikalui paskyręs 
200 dol. Po 25 dol. pa
skyrė tėvų komitetas ir 
SLA Montrealio 123—ji 
kuopa. Jūrų šaulių Ne
ringos kuopa paskyrė 10 g 
dol. g|

Bendruomenės valdyba 
visiems rėmėjams nuo
širdžiai dėkoja.

LATVIŲ 
ŠVENTĖJE

Latvių nepriklausomy
bės šventėje dalyvauti ir 
sveikinimo žodį tarti yra 
pakviesta KLB Montrea
lio apylinkės valdybos 
pirm. Silvija Piečaitienė.

TĖ VŲ
DIENA

Vaikų mokymas ir auk
lėjimas yra bendras tėvų 
ir mokytojų uždavinys. 
Užtat visos mokyklos 
stengiasi į tą darbą akty-

14 psi.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



ČIKAGOS TRIUKŠMAS

Svečiai iš Mont realiu Čikagon 
atvažiavo ne lėktuvu, bet veži
mu — “pilkuoju ainkiu”. Atva
žiavo iš ten, kur žiema šiurpi 
kaip Sibire, vasara švelni kaip 
Palangoje, vanduo saldus kaip 
(Menas, gatvės tylios ir švarios, 
nes dūmai ir triukšmas uždary
tas po žeme. Visi tie svečiai ži
no, kas tai yra jogiška medita
cija ir akrobatika, nes jogos 
centrų Montreatyje daugiau 
kaip kitur.

Marijos mokyklos balkono 
viršūnėje stebėjimo taškas. Ant 
scenos visas Gintaro ansamblis 
su daina. Mums jų dainavimo 
technika per daug nerūpi, nes 
taukiame, ką daugiau jie paro
dys. Atsistoja Rasa Lukoševi- 
čiūtė deklamuoti. Mano kaimy
nas P. klastingai laukia, ar ta 
Rasa bus šaunesnė ar prastesnė 
kaip Lina, jam jau truputi žino
ma. Rasa ne deklamuoja, bet 
skaito. Gerai, bet šiek liek pro
fesoriškai. Vis dėlto žinome, kad 
Rasa šauniai rašinėja Monl rea
liu N. Lietuvoje.

Duetas — Algis .langelis ir 
Algis Lapinas su Sekminių ra
geliais kopia j Parnassą. Tai 
daugiau, negu mes iš juodviejų 
laukėme. Juodu pūtė ir trimi
tus, kai reikėjo daugiau triukš
mo. Orkestras su kanklėmis, 
birbynėmis ir tabalais triukšmo 
padalė.

Rasa pranešinėjo, 'kaip pat ji 
braukė arfą ar dideles kankles: 
Ji nelinkusi programos “rikiuo
ti”. Iš balkono viršūnės matėme 
Kubilą, Malūną ir Kalvelį. Dar

vikrus klounas šokius pagyvino. 
- Programos lapelių negavome.

Spaustuvė susirgo. Lapeliai atsi
rado tik po pa rengimo. Tad ne
galėjome dėmesio atkreipti į 
tabalus ir kitas orkestro gudry
bes.

Parengimui baigiantis, mus 
ištiko netikėtumas. Gintaras 
mus užkariavo. Ar lie scenos 
mėgėjai apšilo, ar mes apšilo
me, ar nematomais siūlais susi
rišo pasąmonė tarp Gintaro ir 
žiūrovų. Šitaip atsitinka, kai 
scena pavirsta “vienu asmeniu”, 
o salė pavirsta “kitu asmeniu”. 
Aikštėn išėjo taip pat Rasos ge
bėjimas jautriai deklamuoti.

Tenka dabar pripažinti, kad 
Gintaras auga, lyg jaunesnysis 
Čiurlionio Ansamblio brolis. 
Abu ansambliai mus žavi savo 
liaudies muzika, kuri dar nėra 
liek iškultivuota, kiek liaudies 
daina.

Lietuvoje prieš porą savaičių 
mirus prof. Jonui Švedui, prof.
J. Žilevičius savo nekrologe 
Draugui pažymėjo dėmesio ver
tą pučiamųjų liaudies muzikos 
instrumentų momenta.

Prieš 4(1 - 50 metų, jam dir
bant Klaipėdos konservatorijo
je, prasidėjo liaudies muzikos 
instrumentų rankiosimas. Jo 
mokinys švedas tais instrumen
tais susidomėjo. Vėliau švedas 
turėjo savuosius studentus, ku
rie sprendė pučiamųjų instru
mentų problemą: “Mes sugrai
žėme du vežimus miško medžia
gos, kol suradome medį, kuris 
nuo pūtimo drėgmės nepakeičia 
savo išduodamo tono.” Tatai 

labai svarbu, kad orkestras ga
lėtų darniai pagroti. Nepasaky
ta, ar ši gudrybė senovėje buvo 
žinoma liaudies muzikos instru
mentų meistrams.

Prieš I pas. karą šakių aps
krityje su birbyne po sodybas 
vaikščiodavo senulis Sabastijo- 
nas. Vaikai matydavo, kaip jis 
birbyne valo: išsitraukia iš bir
bynės mažą vamzdeli, kuris gali 
rėkli vienas. Jau išvalytas 
vamzdelis įmaunamas į didįjį. 
Jaunieji kaimo samdiniai senu
čiui geidavo sakydami:

K.leviėiau, tu.
Jo pavardė galėjo būti Kolevi- 
čius. Būta neblogo muzikanto. 
Birbynė švelniai tiūliūliuodavo. 
Kaimo moterėlės jį gerbdavo.

Liaudininkai miegoti nebe
nori. š. m. spalio 17 įvyko
L. V. L. S. Čikagos skyriaus susi
rinkimas. Atėjo 11 narių. Tai 
skaičius ne per mažas pagal įp
rastus mastus. Susirinkimo pir
mininkas Edv. Boreiša, sekreto
rius J. Kaunas.

Žodį gavęs, bičiulis M. Macke
vičius pranešė naujienas iš 
aukštesniųjų sferų. Saka, kad 
L. V. L. S. centro komitetas vis 
tariasi kaip išjudinti liaudinin
kų skyrius iš chroniškojo mie
go. Kas gi daryti su K. Škirpos 
pasiryžimu atkurti vyriausybę 
egzilėje (atveiksminti ar al- 
veiksninli) ? čia atmosfera tam 
dar nepalanki. Tačiau VLIKas 
ir ALTas ieško, kas būtų galima 
padaryti nepriklausomas Lie
tuvos idėjai tvirtinti. Bič. L. Gi
rinis Montrealyje budi, kad Nep
riklausoma Lietuva nenuskęstų 
džiunglėse, kurios taip vilioja 
mūsų Jaunimėlį Lepūnėlį. Sako, 

reikia Girinį paremti turimomis 
N. L. akcijomis. Dainų šyentės 
proga Čikagoje š. m. liepos 3 
įvyko L. V. L. S. pasitarimas, 
kuris pritarė linkėjimui sąjun
gai daugiau dalyvauti kultūri
niame, politiniame ir ekonomi
niame gyvenime. Buvo aktualių 
klausinių dėl Sėjos ir santykių 
su pavergta tėvyne, į kuriuos 
atsakyti buvo labai kviečiami 
ekspertai bičiuliai L. Šmulkštys 
ir dr. K. Karvelis. Deja, abudu 
ekspertai pasitarime nepasiro
dė.

Skyriaus sekretorius bič. Ant. 
Luneckas pranešė, kad skyrius 
lik užmigo, bet nenumirė.

Po bičiulių V. Motušių ir M, 
Simokaičio pranešimų apie sky
riaus., finansus bič. Ti Briskaitis 
pabarė, kad skyrius aukoja ki
toms org - ozus, kai lėšų savajai 
spaudai trūksta. Į tai bič. A. 
Kučys pareiškė, kad savajame 
kevale užsidarinėti neleistina. 
Tad nutarta truputį aukoti bent 
ALTai ir Tautos Fondui.

Sekančios skyriaus valdybos 
pirmininku Išrinktas bič. V. Da- 
linkevičius sau padėjėjais pasik
vietė V. Motušį ir J. Kauną.

Skyriaus revizijos komisijon 
pateko M. Simokaitis, Gr, La
zauskas ir A. Luneckas.

V. Motušis palinkėjo nauja
jai valdybai sudaryti sąrašą tik 
lų narių, kurie moka skyriaus 
mokestį. Vienas bičiulis pasiūlė 
burti jaunimą į Simo Kudirkos 
susivienijimą.

Bič. E. Boreiša, uždarydamas 
susirinkimą, palinkėjo sky
riaus valdybai sėkmės, deri
nant skyriaus drausmės reika
lą su atsargumu.

Jonas Kaunas 
(NAUJIENOS. 1971.XI.5)

viai įtraukti ir tėvus per 
tėvų komitetus, bendrus 
tėvų ir mokytojų susirin
kimus, periodinius tėvų 
susitikimus su mokyto
jais ir t. t.

Lituanistinėse mokyk
lose tas. tėvų ir mokytojų 
bendradarbiavimas lig 
šiol buvo gana mažas. 
Dabartinis mokyklos tėvų 
komitetas su mokytojų 
pritarimu ir pagalba nu
tarė lapkričio 27 d., 
šeštadienį, JO vai. 30 
min., surengti lietuvių 
mokyklos tėvų dieną.

Visi tėvai kviečiami 
atsilankyti į Montrealio 
lituanistinę mokyklą. Bus 
gera proga pasiklabėti su 
mokytojais ir apžiūrėti 
vaikų parodėlę. Lietuvių 
mokyklos adresas: E eo
le St. Jacques, 301 Mai- 
sonaeuve Blvd. East, 
Montreal 129, Que.

A. Ottienė 
1971. xi. v

RINKIMŲ
REZULTATAI

Kaip jau rašėme, lapkr. 
7 d. La Šalies burmistru 
buvo išrinktas Gerald Ray
mond. Tik 13 šimtų mažiau 
balsų gavo jo stipriausias 
varžovas Andre Poupard.

Trečioje La Šalies apy
linkėje savo vietos miesto 
taryboje nustojo Yvan Ser
ve, iš kurio 400balsų per
svara aldermano pareigas 
perėmė Robert Lefevbre. 
Antruojuatstovu3-je apy
linkėje buvo išrinktas Ro - 
bertCordner, kuris aiškia 
persvara nurungė net ke
turis varžovus.

Kitose apylinkėse buvo 
perrinkti tie patys La Šal
ies miesto tarybos nariai.

KVIEČIAMOS 
PAUKŠTYTĖS

Mergaitės, 6 - 10 m. 
amžiaus, yra kviečiamos 
prisijungti prie aktyviai 

veikiančios paukštyčių 
draugovės. Galima re
gistruotis pas Audrą 
Žurkevičiūtę (669-5898).

Busimosios ir esan
čios paukštytės bei kan
didatės renkasi sueigai 
NP seselių patalpose 
šeštadienį, lapk. 20 d., 
po šeštadieninių pamokų 
arba 12,30 vaL p. p.

SUSIŽEIDĖ^
Antanas Žiūkas darbo

vietėje susižeidė kairę 
koją, gydosi namuose.

STIPENDIJANTĖ
H. VAUPŠAITĖ

Šįmet Mount Royal 
gimnaziją baigusi Helen 
Vaupšaitė (Vaupshas) lai
mėjo eilę dovanų ir pažy
mėjimų už pažangumą 
moksle.

Ji laimėjo dovaną už 
gerus matematikos pažy
mius,'bronzos medalį už

gerą griežtųjų mokslų ži
nojimą, 50 dol. premiją 
už bendrą pažangumą 
moksle, be to, gavo ke
turių metų stipendiją stu
dijuoti McGill universite
te.

H. Vaupšaitė yra Ju
liaus Vaupšo duktė.

VYTAUTO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, lapkričio 21 

d., 2 vai. p. p., klubo pa
talpose, 2161 St. Catharine 
Street E., šaukiamas DLK 
Vytauto klubo akcininkų 
nominacinls susirinkimas.

Klubo valdyba ragina vi
sus akcininkus (vadina - 
muosius "šėrininkus") su
sirinkime dalyvauti. Bus 
siūlomi kandidatai klubo 
valdybonir svarstomi kiti 
svarbūs klubo reikalai.

RENKAMA
SPAUDA

Renkama visokio turi
nio sena lietuviška spau
da, knygos, žurnalai, 
laikraščiai, įvairūs už
rašai, laiškai, fotografi
jos ir kt.

Kas to turite ir mano
te, kad tamstoms nebe
reikalinga, malonėkite 
pranešti J. Šiaučiuliui, 
6897 Mazarin St,, Mont
real 206. Tel. 767-2781, 
366-3884.
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KRONIKA
LAIKRAŠČIO
RAMSČIAI

12 dot, rėmėjo prenu
meratą apmokėjo Vikto
ras Kijonka iš Monroe9 
Conn.,, JAV, ir P. Gulbi
nas iš Toronto o

Aukomis laikraštį pa
rėmė: Pr. ir Jz. Šimelai- 
čiai ir Ant. Vaupšas po 
1O dol., J. Jakštas ir A. 
Lukas po 5 dol., Jz. Ka
činskas, M. Zaliauskie- 
nė, J. Stankus po 2,50 
dol., J. Vinčiūnas, K. 
Veselka po 2 dol., S\ 
Tomkus 1 dol.

Visiems rėmėjams ir 
aukotojams — nuoširdus 
ačiū.

LIETUVIS
SINODE

Vatikane neseniai pasi
baigusiame vyskupų si
node dalyvavo Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų 
apaštališkasis adminis
tratorius vysk. Juozas 
Matulaitis-Labukas.

Lietuvos vyskupas da
lyvavo vokiečių kalbos 
grupėje.
BROLIO 
PĖDOMIS

Spalio 31 d. Cleveland© 
muz ikos mokyklos kon
certe debiutavo 16 m. 
amžiaus pianistas Vytau
tas Smetona, žinomo pia
nisto Antano Smetonos 
brolis, pas kurį ir gilina 
muzikos studijas.

Vienybė paskelbė, kad 
parduoda savo archyvą, 
kuriame yra daug 19 
amž. leidinių ir raštų. 
Taip pat parduodamas 
Vienybės nuotraukų ir 
negatyvų rinkinys bei V. 
Tysliavienės muzikinė 
kolekcija.

Skelbiama, kad tokiu 
būdu būsiąs sudarytas 
fondas Vienybei toliau 
leisti.

L. DOVYDĖNO
DARBAI

Europos Lietuvio pra
nešimu, JAV gyvenantis 
rašytojas Liudas Dovydė
nas dabar rašo romaną.

Jo sūnus - žinomas fo
tografas Jonas Dovydėnas 
į anglų kalbą išvertė Liu
do Dovydėno pasakų ir at
siminimų knygas "Mes 
valdysime pasaulį”. Auto
rius vertimams ieško lei
dėjo.

PARODA
KROKUVOJE

Krokuvoje šiuo metu 
vyksta dail. Romo Vie
sulo grafikos darbų pa
roda.

Ta proga dail. Romas 
Viesulas lankėsi Kroku
voje.

NOBELIO PREMIJA 
KANADIEČIUI

Šių metų Nobelio premi
ja.chemijos srity teko dr. 
Gerhardui Herzbergui, 
Otavos valstybinės tyrimų 
tarybos moksliniam ben
dradarbiui.

88 tūkst. dol. premiją 
gavęs mokslininkas gimė 
Hamburge, Hitleriui perė
mus valdžią Vokietijoje, 
jis išemigravo į Kanadą, 
nuo 1935 m. dėstė Saska- 
čevano universitete, nuo 
1949 m. mokslinį tiriamą
jį darbą dirbo Otavoje.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL. 727-3120 Namų 376-378T
Albertas N 0 R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.C., LB.

A g e n_t_ui_r_a__v_£. i J$ J_9_2._L245-J2*-.

Komercinio, privataus turto, automobilių,

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

MOKA Ui:

Einamąsias s-tas 5.0%
Taupomąsias s-tas.......... 6.0%
Tenn. ind. 1 metams :___ 6.25%
Term. ind. 2 metams___ 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki >2,006 ui taup. stos 
sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines..........   „... 8.5%
Nekiln. turto ? ................. 8.75%
Čekių kredito .................. 9.0%
Investacines .... nuo 9.0% iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki 110.000 
ui paskolos sumą.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907a Rosemont Blvd., Montreal. Oue.

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,k 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vaL ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.

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

Vytautas Smetona yra 
buvusiojo Lietuvos pre
zidento vaikaitis.
PARDUODAMAS 
ARCHYVAS

atsakomybės, gyvybės draudimas

PETRAS AD AM O N I S 
C. I. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBE IR GYVYBE

I
)

Tai ketvirtoji kanadie
čiui tekusi Nobelio premi
ja. 1923 m. už inzulino at
radimą premiją medicinos 
srity gavo dr. F. Banting 
ir dr. J. Macleod, o 1957 
m. Nobelio taikos premiją 
gavo Lester Pearson.

DAIL. V. KASIULIS 
CHICAGOJE

Chicagos Čiurlionio 
galerijoje atidaryta Pa
ryžiuje gyvenančio dail. 
Vytauto Kasiulio tapybos 
paroda, dalyvaujant pa
čiam dailininkui.

Parodą ruošia Illinois 
lietuvių gydytojų pagelbi- 
nis moterų vienetas.

JONAS DOVYDĖNAS 
EUROPOJE

Vieno žurnalo pavestas, 
žinomas JAV fotografas 
Jonas Dovydėnas su repor
teriu buvo Šiaurinėje Airi
joj e, kur labai pavojingos e 
sąlygose padarė eilę nuo
traukų.

Tarnybiniais reikalais 
apsilankęs Londone, J. 
Dovydėnas užmezgė ryšius 
su vietos lietuviais, po to 
išvyko į Muencheną. •

DOKUMENTINIAI 
FILMAI

PIRMASIS SNIEGAS JAU IŠKRITO ...

Lietuvoje baigtas do
kumentinis H. Šablevi
čiaus režisuotas doku
mentinis filmas apie Pa
nevėžio dramos teatro 
aktorių D. Banionį. Do
kumentiniai filmai, be to, 
gaminami apie Salomėją 
Nėrį, Poškos Baublius, 
Čiurlionio meno mokyklą 
ir kt..
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