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Prieš dvejus metus 

Didž. Britanijoje asilio 
teisę gavęs sovietų rašy
tojas, ”Babi Jar" ir kitų 
knygų autorius Anatolijus 

* Kuznecovas žmogaus tei
sių dienos proga, gruo
džio 1O d., Londone įvy
kusioje spaudos konfe
rencijoje padarė prane
šimą, kurio ištraukas 
perspausdiname iš Eu
ropos Lietuvio:

Pirmuosius 39 savo 
gyvenimo metus egzista
vau taip, tarytum būčiau 
buvęs siena atskirtas nuo 
žmonijos likusios dalies. 
Kai čia atsidūriau, mane 
giltai sukrėtė tai, kad 

t Vakaruose žmonės be
veik nesupranta sovieti
nės santvarkos tikrosios 
prigimties ir komunizmo 
kaip tokio.

Kaip ir daugelis Sov. 
Sąjungos žmonių, galvo
jau, kad čia, Vakaruose, 
žmonės yra puikiai in
formuoti — jie prieina 
prie bet kurių informaci
jos šaltinių, ir dėl to nė
ra jokių abejonių, kad 

i turėtų viską žinoti apie 
Sov. Sąjungos vidaus pa
dėtį.

Ir staiga supratau, kad 
vakariečiams dar reikia 
įrodinėti tam tikrus ele- 

? mentarius dalykus, kurie 
Sov. Sąjungoje jokių 
klausimų nekelia, kaip 
buvimas psichiatrinių li
goninių, kur žmonės per 
jėgą grūdami, koncen
tracijos stovyklas ir kita.

Manau, kad Sov. Są
jungos propagandos ma
šina turėtų būti sviekina- 
ma už tikrai didelius sa
vo pasiekimus.

Požiūryje į Sov. Są
jungą esama trijų iliuzi
jų. Pirmoji yra ta, kad 
Sov. Sąjunga dabar esan
ti visiškai kita negu Sta
lino laikais. Šitame nėra 

nė grūdo tiesos — tai yra 
tas pats kraštas, ta pati 
politinė santvarka, ta 
pati valdančioji partija, 
tie patys partiniai kad
rai, ir visiškai tokia pat 
politika.

Antra, Stalino laikais 
atitinkamu metu buvo į- 
kalinta penkiolika mili
jonų sovietinių piliečių. 
Dabar, kaip teigia Peter 
Reddaway, už grotų yra 
milijonas kalinių, bet 
skirtumas yra daugiau 
kiekybinis negu kokybi
nis — tai daugiau taktinis 
negu strateginis skirtu
mas.

Tie daugiau kaip 200 
milijonų, kurie ’’laisvi”, 
tebegyvena tame pat or- 
vellškame pasaulyje, ku
ris buvo sukurtas ir iš
laikytas Stalino eros me
tu.

Esu giliai įsitikinęs, 
kad Sov. Sąjungoje žmo
gus dabar blogiau jaučia
si negu Stalino laikais. 
Žinoma, dėl to galima 
ginčytis, bet, mano po
žiūriu, Stalino laikais 
vyko procesas, kuris 
kažkur vedė, bent žmo
nėms buvo pirstatomas, 
kaip kažkur vedąs, o da
bar viskas nusistovėję, 
ir padėtis yra be išei
ties ar bent tikras akli- 
gatvis.

Dar viena iliuzija yra, 
kad protesto judėjimas, 
kova prieš komunizmą 
prasidėjusi neseniai, 
prieš keletą metų, bet iš 
tiesų ne taip yra. Nuo 
pačių pirmųjų sovietinio 
režimo dienų vyko pro
testai ir kovos, kartais 
labai žiaurios ir kruvi
nos. Keletą metų užtruko 
pilietinis karas, 'apėmęs 
visą kraštą, ir to pilieti
nio karo pasėka buvo ta, 
kad antikomunistinės pa

jėgos buvo sumuštos, iš
sklaidytos ar pabėgo.

Ir tada slaptoji polici
ja ėmėsi paties baisiau
sio teroro — Lenino į- 
kurta slaptoji policija 
puolė kiekvieną, kuris 
tik turėjo bėt kokį ryšį 
su rezistencija. Tarp tų, 
kurie buvo sušaudyti, 
mirtinai nukankinti ar 
mirė stovyklose, buvo 
daug didvyriškų ir drą
sių kovotojų prieš komu
nistinę priespaudą.

Kai 1945 m. baigėsi 
karas, partizaninės ko

LIETUVIS ŪKININKAS

vos dar ilgai vyko Latvi
joje, Lietuvoje, Estijoje 
ir Ukrainoje. Bet atėjo 
laikas, kai ginkluotas 
partizaninis pasiprieši
nimas sovietiniam reži
mui pasidarė praktiškai 
nebeįmanomas. Tai yra 
papildomas argumentas 
prie mano užuominos, 
kad dabar yra blogiau 
negu Stalino laikais.

O čia prieiname prie 
reikalo esmės. Dėl viso 
to, ką esu sakęs, jaučiu 
ypatingą pasigėrėjimą 
tais, kurie, nepaisydami 
50 metų vykdomųjų žu
dymų, laikymų stovyklo
se, visos priespaudos,

PANAIKINTAS 
ACENO BIURAS 
VOKIE Tl JOJE

Bonnoje, Vak. Vokieti
joj, eilę metų veikęs A CE- 
No (Pavergtųjų Europos 
tautų seimo) biuras panai
kintas, o jo buvęs direkto
rius W. C. Banaitis iš 
Bonnos išsikrausto.

W.C.Banaitis yra Muen- 
chene leidžiamo Eltos biu
letenio vokiečių kalba re
daktorius .

vis dar tebekovoja prieš 
tą nežmonišką režimą, 
prieš juos iki žemės len
kiuos.



al glmanto skntls
VAllDO Art GIMIMU DIENA?

itar vta mūsiškių imp* 
girdime ginču* ar |nxrt - 
nėjlmuh ftplp **m$nlft| 
apsisprendimų švęsti Mi 
mlnm &r vardo dto*, 
itevtfk v įsa v y r**n iųjų 
dauguma tepHpaiįsta ilk 
vardo dieno* šventimų, 
to tarpų mūsų jamm* 
Majl toto ir tepHpu* 
š|»ta tik gimto© dienų.

Vadinasi, bant šiuo at* 
vaju tikrai esama gito* 
gtmmciju skirtumo. Mur 
ndtoi jet toj* pfitoje 
Atowj* Uvat paprasta I 
Avent la cik savo vardo 
d toms, e vaikai tū gi
mimo metines suĮtakti*.

Tat gal nebūtų blogaj 
jei kai kurių tautiečių 
pastovima* tuoj pat 
a murkti gimimo dim* 
švenčiančius, juo* ap* 
kaltinti svetimų papročių 
peHhUmui nutautėjimu, 
mUittetuviikumu, navų 
tradicijų išsižadėjimu*

(tout pHstmmirm, 
kad M*tuw»je tebuvo h
mt •.—■■ —_--.-■ r-^r—rtx .-.■••= ^=-^.rr - , vs- - >;t- -------~r•••.»».•.«■

PRAMATYKIMI 
AT8ITJ

Jonas Lolitos tei*tn« 
gal bara Chioagos Mar* 
kutparko namų stoto 
bus, kad jie juodiesiem 
kaimynam rodo neapy« 
kantų,

Prieš keti* metu* too 
bMt baliuje. BaM didelė, 
stalai apkrauti apetitų 
gadinančiais valgiais, 
prie jų sėdi gerove jau*- 
diantlejl lletuvlaL Pust" 
girsta kunigo tnvokaeijoa 
luditai, įvelto, jaus® 
mtngl. Po jo prabyla v to 
na* narnų savininkas. Iš 
gilumo* širdie* pasipila 
neapykanta juodiesiems. 
Maginama aktyviai veikti 
prieš jų Invazijų Ir ap« 
saugoti savo namus, jų 
vart$ ir gyventojų ramy- 
h$. Karšiai* plojimai* 
publikų pritaria, Karšto* 
delrtis, garuojanti mėsa 
ir alkoholi* pagyvinu 
nuotaikų, Atrodo, vist 
linksmi, laimingi, sotu*.

Ar kunigo invokauijti* 
lodžius išgirdo Dievas?

hils 

iO*io* svęsli vaidins*, 
visai ušuitrltarit, had ta* 
pMproiyM atėjo ia lunku h 
ftptainal tėra Stoiško* 
kilmė*.. 0 gimimo dieno* 
šventimą* nebuvo popu* 
i|Uto| kažkodėl tai Ui* 
kam vokišku ar protes
tantišku papročiu, Visa 
tai buvo sfajama su Imte 
likų religija, rrnl įtote 
not, kad Vakaruose ir 
katalikai plačiai aveniu 
savo gimimo diena*( '|\h 
dėl tvirtinti, kad varcH* 
nė* yra grynai lietu vii* 
kui kiltoji o gimimo 
diena ■vai svetimybė gal u* 
nebūtų visai liksim įto 
tab tau kad išeivijoj© vi* 
dainiau Ir plačiau austa 
duriama kaip tik su iš
imtiniu gimtadienių 
Šventimu apllnko* gyve* 
nto» ir tas paproty* 
bevelk automatiškai per- 
Imamas mūsų Jaunųjų 4 
Malin ar votėtų jam 
skelbti atvirų kovų?

Taip jau visai* laikam

Tačiau propagandisto 
prieš juoduosius lūpomis 
Dievas tikrai nekalbėjo. 
Kunigas kalbėtojo nejm* 
taisė, nepadėjo įmonėm* 
j* įjungti | dieviško* to* 
Išimties esmę, Jis buvo 
tarpe tų, kurte Jautėsi 
esu geresni ui kitus 
žmones, taip pat jau* 
člančlus, mųstančtus, 
norinčius turėti pakan
kamai duonos, laisvės, 
teisių.

Ir kunigas. Ir propa- 
gandi*ta*, ir aktingųjų 
dauguma* buvo naujieji 
ateiviai, neturintieji po 
savo kojomis gimtosios 
šėmis, Tie patys, kurie 
prieš keliolika metų sava 
kailiu Jautė ir pažemini
mų, ir vargų, ir skriaus 
d|t

©rišdamas iš Markei 
parko, laukiau autobuso. 
Ateina prie arti esančios 
smuklė* girta* žmogus 
Ir nori Jon įsiveržti. De
ja, smuklė uždaryta, Ji* 
užrupūžtuoju Ir verčia 
duris, huprata ji esant 
lietuviu, Mandagiai įspė

būdavo, kad rautos na
riui, likę savo krašte, 
visad likdavo prisirišę ir 
ištik i m i uuttirtiovėju ’ 
šiom* papročiam* t r 
tradicijom*, <» los* pat 
tanios Išeiviai, jų naujoji 
karta, žymiai lengviau 
pasisavindavo vienu* ar 
kilu* aplinkos reiškiniu*, 
nebūtinai atsižadant *a« 
v o* I o* k tlm n* ypatybių, 
Tad Ir artėjamo prie ne
ginčijamo fakto, kad liū
tu v tai tėvynėje ir toliau 
Avęs *avo vardo dienas, 
o tautiečiai, Vakarų pa- 
šaulio kraštuose įsikūrę, 
pasilik* Ištikimi gimimu 
dienos šventimui.

Yra atvejų, kad jau 
pradėto švęsti Ir to abi 
dieno* =« kągl, materia
liniai ištekliai leidžia, o 
kai kada net Ir Ieškomo* 
progos (Ir uėprogo*) 
Šventiniams, susitelkta 
mains, paprastai ir tie
siai šnekant pabalta** 
vijimams.

Nėra jokio reikalo Čia 
mums tik medituoti, am
žina t lindėti, bet, kalbant 
apie tuo* visus ha 1 tavojt- 
mus, kartais imu pagan- 

jau, kad čia vaikštinėja 
poilolnlakas, kad ji* ga
li* turėti nemalonumų. 
Ir atsitiko taip, kad aš 
vos netapau jo antausių 
auka, Hekė mane net au
tobuse. Įš Išrinktosios 
rasė* žmogaus ( burnos 
pasipylė keiksmažodžiai 
ir grasinimai, Bus tojus 
autobusui, palikau ji 
burnojantj, Tai būta vi
dutinio amžiaus vyruko, 
naujo ateivio, tarnavusio 
Lietuvos kariuomenėje.

Ar visi mes išrinktie
ji? Ar neturime pakan- 
karnai išminties supras
ti, kad tie ujami juodi 
žmonės kada nor* gali 
turėti didelę galių ir įta
kų, sprendžiant vietiniu* 
reikalus ir bendrus vale* 
tyhė* interesus ? Kto* 
viena mūsų akolja prieš 
juos nepalieka jų ne
stebėta. Vadinas, šalia 
moralinio principo gali 
būti Ir praktiškas ap- 
skalčlavĮma*. Kvėpuoki
me n* što dieno* plau
čiais, bet pramatykim* 
Ir ateitį. K. Salt, 

da paklausti, ar tik mes 
n* perdaug pusinė t* to*c 
linksmybėse? o g«i uu 
esam* tik dirbtinų pa* 
tangų ulmlrštl prarasto 
tėvynė* ilgesį ir dabar*' 
ties beviltiškumų? Puo
taujame dainai be sulko, 
gal net b p Jokio tikslo. 
Neretų savaitgalį, netik 
ė oš tądien t* i*, bet ir *ek- 
madtėniai* skubam* j 
tUO* bailus, lyg ji* patys 
savyje jau butų pat* tiks
lą*. Apjoję Itejasl ne
kaltų žmonių kraujas, 
gamtinės katastrofos 
kankina milijonu* betur
čių, bet tai, tur būt, vi
sai neltečl* mūsų -* Juk 
visa taip toli, pagaliau 
anie kenčlantlajl ne mūsų 
tautiečiai... Geriau Jau 
rūpintis kaip apsirengti 
Ir kokių dovanų nunešti 
šio Šeštadienio baliun.».

DAH APIE
TA BUBINIMĄ

Mėgstu Alf. Nakų iš 
Detroito, ypač kai jis ap 
rašo Santaros*^ vlesb* 
s u v už I a v imu * Nau j te no- 
* b. Po tokio praeitų me
tų suvažiavimo aprašymo 
pasijutau, lyg būčiau ten 
buvęs, nors Žiauri ilga tr 
jos pasekmė* neleido ta
me suvažiavime dalyvau
ti.

A. Nakas sukėlė N t 
ginčų, į kurį įsijungė J. 
Šoliūnas, P. Visvydas, 
V. Šarka Ir kiti. Ameri
kiniai reikalai, nore esu 
JAV pilietis nuo 1954 m., 
kažkaip manęs per daug 
nejaudina. Esu tik du 
kartus užpultas, vienų 
kartų dviejų baltųjų, kitų 
"*•* juoduko, Įtartų bandė 
mane maža negrė mer

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

gytė nuvaiyt nuo trotuaro 
Iv priversti eiti vidurio 
gatve, nes aš buvau bai
lūs juodųjų karalystėje 
riaušių metų po Kingo 
nužudymo. Prie įminiau 
tada Žydu* Kauno Ir Vil
niau* gatvėse.,.

Hašau šį laiškų ne dėl 
vienos aiškiai absurdiš
kos klaidos, aii\ Nakas, 
norėdamas įrodyti, kad 
Amerika serga (vienoje 
vietoje Ji* net keturis 
kartus tų žddį pakurto ja), 
įdeda ir tokį sakinį! 
’’Dieve gink, nesu prieš 
juodųjų palikimų tamsoj 
ir gete, bet piestu stoju * 
prieš brutalų žlugdymų 
jaunuolių, kurių tėvai 
padarė viekų, kad galėtų 
juos teisti į geresnes 
mokyklas”.

Esu įsitikinęs, kad Alt. ■«$. 
Nakai nėra už Juodųjų 
palikimų tamsoj Ir gete, 
nors jis tai Ir labai aiš
kiai teigta, Tai tėra Ilk, 
kaip sakau, absurdiška 
klaida. Bet antroji jo 
sakinio dalte verčia gi- 
Uau susimuatytt. A. Na
kas moks laivių buslnimų 
aptarta katj> brutalų 
žlugdymų to, kų tėveliai 
padarė vaikams, ir prieš 
tat Jis ”pjestu stoja”,

Nesigilinsime čia į 
teisiškų Šio klausimo pu~- 
sę, ar JAV vyriaustsw 
teismas suvaikėjęs ar 
ne, ar Jis gerai padarė 
ar ne, užgirdomas bust- 
ntmų, ne* ola nei aš, 
nei, esu tikras, Nakas 
nesame kompetentingi*^ 
spręsti. Piestu tilt noriu 
stoti prieš Alf. Nako 
tvirtinimą, kad valkų 
mokyklų gerumų ar blo
gumų galėtų apspręsti 
tėvai. Mokykla turi būti



Cleveland© Grandinėlės atlikėjos ir pertraukos me
tu nenustoja šokusios. Mūsų nuotraukoje iš kairės: 
I. Raulinaitytė, V. Lenkauskaitė, E. Siedraitytė ir 
R. Balytė.

lygi visiems. Negali būti 
ponų ir mužikų mokykla. 
Tiktai mokytojų ir vaikų 
sugebėjimas gali vieną 
mokyklą iškelti aukščiau, 
kitą palikti žemiau.
' Prisimename, kad 
Lietuvoje buvo bandoma 
organizuoti specialias 
gimnazijas inteligentų ir 
karininkų vaikams. Tai 
buvo perversija, prieš 
kurią vertėjo piestu šok
ti. Reikia laikyti perver
siją taip pat, kai turtin
gųjų priemiesčių vaikai 
gali naudotis geriausio
mis patalpomis ir ge
riausiais mokytojais tik 
dėl to, kad jie gali už vi
są tai apmokėti. O kas 
apmokės už miesto lūšnų 
ir brazilkų mokyklas? 
Ar jos visados turės būti 
su išdaužytais langais ir 
su trečios eilės mokyto
jais?

Esu buvęs mokytoju 
Šančių gimnazijoje, dar
bininkų geto kvartale. 
Saugok Dieve, jeigu kas 
būtų išdrįsęs pasakyti, 
kad mūsų mokykla būtų 
buvusi žemesnio lygio 
negu Aušros, n, VII ar 
kokia kita ' gimnazija 
Kaune. Mūsų gimnazijos 
pastatai buvo dar geresni 
negu daugelio kitų gim
nazijų, o apie mokytojus 
tai nėra ko ir kalbėti.

Lygiai taip pat turės 
būti ir Amerikoje. Man 
nesvarbu, kiek procentų 
pasisako už businimą ar 

prieš businimą. Getai ir 
lūšnynai, taip pat ir se
gregacija turi pranykti, 
nors už ją šiandieną pa
sisakytų tik ir 1%, tik 
negrai ekstremistai ir 
tik aukščiausiojo teismo 
seniai. Getuose ir lūšny
nuose turi būti pastatytos 
geriausios mokyklos ir 
jose mokyti geriausi mo
kytojai. O tų .vaikelių, 
kurie priklauso nuo tėve
lių užpelnytų "geriausių 
mokyklų”, žlugdymas, 
neturėtų mūsų visiškai 
jaudinti. Tokie vaikeliai 
šiaip ar taip jau yra ant 
labai blogo kelio, jeigu 
jie priklauso nuo vieno
kio ar kitokio jų tėvelių 
poelgio. V. Trumpa

"LABAI ĮDOMUS 
STRAIPSNIS"...

Skaitant NL 1274, pa
stebėjau labai įdomų 
straipsnį, kurį parašė 
Jonas Šoliūnas "apie lie
tuviškąjį Harlemą". Au
torius paminėjo daug į- 
domių bei teisingų faktų 
apie lietuviškąjį Market- 
parką.

Juodieji draugai ver
žiasi iš rytinės pusės. 
Šis veržimasis neturi 
būti lietuviams katastro
fa. Ne juodžiai gali su
naikinti lietuviškąjį Mar- 
ketparką, o tik tai patys 
lietuviai. Nei vienas ne
turi kraustytis, jeigu 
juodžiai apsigyvena ap
link Marketparką. Jeigu 

namai neparduodami, tat 
ir juodžiai neapsigyvena. 
Lietuviai, gyvenantys 
apylinkėje, turėtų susi
vienyti ir nutarti nesi- 
kraustyti. Jau vieną 
problemą išsprendžiau.

Jonas Šoliūnas parašė, 
kad jaunimas apsigyvena 
priemiesčiuose. Nieko 
nematau blogo. Prie
miesčiuose yra šeštadie
ninės mokyklos, veikia 
organizacijos bei kiti ti
piški lietuviški gyvenimo 
reiškiniai.

Jonas Šoliūnas yra ne
patenkintas lietuvių eg
zodu į priemiesčius. Ji
sai vienaip arba kitaip 
visą kaltę meta jaunimui. 
Mes gerai žinome kas 
buvo pirmutinieji bėgliai 
į priemiesčius. Tai dak
tarai, teisininkai, archi
tektai, inžinieriai ir taip 
toliau. Tur būt, Market- 
parke trūksta liuksuso.

Toliau straipsnyje Jo
nas Šoliūnas paminėjo, 
kad amerikiečių visuo
menė nebesidomi lietu
viškais restoranais bei 
kitomis institucijomis. 
Tai netiesa. Chicagos 
laikraščiai visai nese
niai plačiai aprašė lietu
viškas kepyklas bei.res
toranus. Vienas lietuviš
kas restoranas jau net 
keletą kartų buvo apra
šytas. The Chicago Guide 
žurnalas, kuris aprašo 
gyvenimą ir kultūrinę 
veiklą Chicagoje, šio 
mėnesio laidoje plačiai 
paminėjo Chicagos lietu
viškas kepyklas. Visa 
amerikiečių spauda labai 
domisi lietuviškais kalė
diniais papročiais ir eg
lučių papuošalais.

Patarčiau Jonui Šoliū- 
nu i atverti akis ir ausis. 
Ir tik tuomet rašyti apie 
Chicagos lietuvių gyveni
mą. Rimantas Genčius 
DAUGIAU PADĖTI - 
MAŽIAU NURODINĖTI

Nusiskundžiama dėl 
Montrealio lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos jau
nimo, kuris, tiesa, ne
pasižymi veiklumu. Ka
me priežastis ?

Kai kas mano, jog čia 
klebono rūpestis. Bet ar 
tikrai taip ? O kur pasau
liečiai? Turime išsilavi
nusių parapijiečių — kur 
jie? Visi gerai žinome, 
jog yra trūkumas kunigų, 
tai kaip dar galime pa
likti viską jiems nuveik
ti?

o V. Jxazinneru parapi
jiečiai turėtų jaustis lai
mingi ir turtingi, turė
dami taip gerai dvasiniai 
ir finansiniai tvarkomą 
parapiją. Jei ne visi pa
rapijiečiai prisirengia 
sekmadieniais į savo pa-, 
rapijos lietuviškas mi
šias ateiti ir jaunimą at
sivesti, argi čia klebono 
kaltė? O pamokslai yra 
visiems lygiai svarbūs — 
tikėjimo tiesos nėra 
skirtingos jaunimui.

Daugiau įvertinkime 
asmenis, kurie ir taip 
jau nepailsdami darbuo
jasi dėl mūsų visų. Tuo 
daugiau atsieksime.

S. N.

NE VIETOJE 
PRIEKAIŠTAS

Pusę milijono dolerių 
įvertindamas ir Šv. Kazi
miero p-jos ateitimi susi
rūpinęs A.P. (NLNr. 1279) 
pasakoja: "Klebonas(kun. 
dr. F. Jucevičius) pralei
do dešimtį pačių savo gra
žiausių darbo metų anks
čiau buvusių nerūpestingų 
planuotojų padarytas sko
las bemokėdamas".

Tie "nerūpestingi pla
nuotojai" buvo velionis 
kun. Jonas Bobinas. Da
bartinį kleboną panaudojęs 
įrankiu, kardinolas Leger 
kun. Bobiną "išėdė" iš pla
nuotojo ir planų vykdytojo 
vietos, supykęs, kam ne- 
prikalbinęs parapijiečių 
užleisti pirmosios Kana
dos lietuvių parapijos vie
tovę Šv. Boromeo prancū
zų parapijai ir keltis į Ro- 
semontą, kur 1960 m. pa
skyrė kun. F. Jucevičių 
"rūpintis vietos lietuviais 
katalikais", įsakydamas 
jam iš Kazimiero p-jos 
iždo mokėti po $50 per mė
nesį.

Galiausia kun. Bobinas 
buvo priverstas keltis vi
karu į airių Šv. Aloysius 
parapiją, o kun. Jucevičių 
paskyrė pirma administra
torium, po to, Šv. Kazi
miero p-jos klebonu.

Tuoj po įšventinimo 1929 
m. Šv. Kazimiero klebonu 
paskirtas jaunas ir nepri
tyręs kun. Bobinas rado 
ižde 10 centų ir skolą-slo- 
gutį $ 14. 000. NL 1961 m. 
sausio 18 d. skelbė admi- 

! nistratoriaus kun. Jucevi
čiaus ir kun. Bobino finan
sinę apyskaitą, iš kurios 
iš ryški, kad dviejų klebo
nijų ir naujos bažnyčios su 
sale statybai jau apmokėta 

JĮ) 1OO» J OOį \J 0IW/JLI£ 
ma $ 169.966,35 (bankui 
$ 82.500, parapijiečiams 
$ 48.790,25, vyskupui $ 
20.000 - šiąkun. Jucevi
čius užtraukė, ateidamas 
administruoti).

Jei nuo 1929 metų kun. 
Bobinas išlaikė parapiją 
sveiką ir apmokėjo didelių 
statybų 183 tūkst. dol. , 
galima tvirtai tikėti, kad 
būtų vykusiai atlikęs tą pa
tį, ką kun. Jucevičius per 
"dešimtį savo gražiausių 
darbo metų" padarė. Deja, 
kardinolas, kuris vėliau 
pats buvo priverstas vietą 
apleisti ir vykti misijonie- 
rium į Afriką, užsispyręs 
neprileido.

Akivaizdoje naujųjų pla
nuotojų rūpestingumo Vy
tauto klube, vargiai galima 
kun. Bobinui prikišti ne
rūpestingumą. Atsimenu, 
kai 1959 m. reikėjo apmo
kėti $ 8. 000 už naujus Bel
gijoj užsakytus varpus, 
buvo suruošta vakarienė, 
pirm kurios ir kurios metu 
entuziastingi parapijiečiai 
sumetė reikiamą sumą. 
Šis entuziazmas, rodos, 
nebūtų it kumparas išga
ravęs ir toliau, jei ne kar
dinolas.

Varpų vakarienės metu 
buvo išspausdinta istorinė 
knygelė, kurios paskuti
niame puslapyje stovėjo: 
"Skambinkper amžius vai
kams Lietuvos". Deja, Šv. 
Kazimiero p-jai gresia 
toks pats likimas, kuris 
jau ištiko ar ištinka dau
geliui 136 Amerikos lietu
vių parapijų. Giltinė jau 
klausosi už durų: jos "nu
tausta", pasilikdamos ka
talikiškomis. Prikišti be
rūpės tingumą planuotojui, 
kuriam per prievartą buvo 
atimta proga planus iki ga
lo pravesti, vis dėlto ne
galima. Vyt. Širvydas

— Kanada vis dar da
lyvauja tarptautinėje 
"taikos" misijoje Vietna
me, kuri taiką tame 
krašte "prižiūri" nuo 
1954 m. Misiją sudaro 
Kanada, Indija ir Lenki
ja.

— Paskutiniųjų aštuo- 
nerių metų bėgyje gydy
tojų ir chirurgų pajamos 
Kanadoje pakilo 76%, 
dantų gydytojų 52%, ad
vokatų 51%, buhalterių 
22%, mokytojų 27%, in
žinierių 36%.
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PANORAMA
TRYS MILIJONAI 
TAUTYBĖMS

Kanados valstybės de
partamentas paskelbė, kad 
federalinė vyriausybė iki 
1973 m. kovo 31 d. išleis 
tris milijonus dolerių va
dinamajai vyriausybės 
multikultūrizmo politikai 
įgyvendinti. Tas sumas 
administruos įvairios fe
deralinės žinybos.

Be kita ko, daugiau lėšų 
gaus valstybinis žmogaus 
muziejus Otavoje, kad įsi
gytų eksponatų, atstovau
jančių tautinių mažumų 
kultūras. Valstybinė filmų 
valdyba kiekvienais metais 
pagamins šešis filmus apie 
Kanados etnines grupes. 
Valstybinė biblioteka įsi— 
gys visus etninius Kanados 
leidinius ir sukurs etninių 
kalbų skyrių. Valstybinis 
archyvas įsigys etninių or
ganizacijų bylas, nes jos 
esančios svarbūs Kanados 
istorijos dokumentai.

Vienas milijonas dolerių 
bus paskirtas kultūrinių ir 
etninių grupių įvairiems 
projektam finansuoti. Vy
riausybė pareiškė, kad 
rems ’’tokias etnines gru
pes, kurios parodė norą ir 
pastangas vystytis, pajė
gumą augti ir prisidėti 
prie Kanados”. Subsidijų 
prašančios grupės taip pat 
turės įrodyti, kad finansi
nė parama iš tikrųjų rei
kalinga. Subsidijos pirmoj 
eilėj bus teikiamos atski 

Kvebeko privincijoje vis dar yra 250 medinių dengtų tiltų — tai senosios staty
bos palikimas. OIP nuotraukoje matome tokį 495 pėdų ilgio tiltą Notre-Dame-la 
-Providence vietovėje, kertantį Chaudiere upę pietiniame Kvebeke.

kurie su etninių tomą išleisti apie 20 knygų

riems projektams finan
suoti, bet ne padengti ei
namųjų išlaidų. Pirmenybė 
bus teikiama tokiems pro
jektams,
grupių kultūriniu palikimu 
supažindins kitus kanadie
čius ir tuo išryškins Ka
nados kultūrinę įvairovę.

Sausio 9 d. pabaltiečių 
atstovai turėjo atvirą ir 
nuoširdų pasikalbėjimą su 
fed.ministru Martin O’Con
nell, kuris administruoja 
šias sumas. Pokalbyje da
lyvavo KLB krašto valdy
bos pirm. E. Čuplinskas, 
vicepirm. V.Gruodis,KLB 
Toronto ap. pirm. J. Kar
pis, liberalų partijos ir 
Baltų veteranų s-gos ats
tovas S. Jokūbaitis, estas 
I. Mikeijohn ir latvis A . 
Kalendra.

Paaiškėjo, kad etninių 
kultūrų programa dar nėra 
visiškai išdirbta. Šiuo me
tu dar studijuojamas ryšys 
tarp kultūros ir kalbos. 
Nuo tų studijų išdavų pa
aiškės, ar fed. vyriausybė 
rems etninių grupių mo
kyklas. Ministrui buvo pa
aiškinta, kad mažesnėm 
etninėm grupėm bus sunku 
sudaryti klases viešosiose 
mokyklose, bet kad į šeš
tadienines mokyklas moki
niai suvažiuoja iš labai pla
čios apylinkės. Atrodo, 
kad jau dabar galima pra
šyti lėšų vadovėiamleisti 
ir vaizdinėm priemonėm 
įsigyti.

Ministras nurodė, kad 
etninių kultūrų ir kalbų 
centrai bus sukurti keliuo
se universitetuose. Numa- 

apie etnines grupes Kana
doje. Taip pat numatyta 
pakeisti nuostatus, kuriais 
CBC radijas tegali trans
liuoti anglų arba prancūzų 
kalba. Ateity CBC trans
liuos įvairiomis kalbomis. 
Ministras pageidavo, kad 
projektai su sąmatomis 
būtų perduodami per cen
trines etnines organizaci - 
jas.

Buvo paliesti ir politi
niai klausimai. Baltiečių 
atstovai perdavė nepasi
tenkinimą Kanados minis
tro pirmininko laikysena 
ir kai kuriais jo viešais 
pareiškimais. KLBkrašto 
valdybos vardu buvo įteik
tas laiškas ministrui pir
mininkui kunigų Zdebskio 
ir Bubnio klausimu. Buvo 
iškelti klausimai ir pagei
davimai ryšy su artėjančia 
Europos saugumo konfe
rencija ir kitais reikalais.

Susitikimas su ministru 
įvyko S. Jokūbaičio inicia
tyva.
SIMOKAIČIO
LIKIMAS

Sovietų pogrindžio 
spaudos duomenimis,
1971 m. sausio 14 d. 
teismo nuosprendžiu Vy
tautas Simokaitis, mėgi
nęs sovietų lėktuvą iš 
Lietuvos nukreipti į Šve-

VELIONIS ANTANAS NOVICKIS (D.) SU P. PAUKŠTAIČIU 1967 ME
TAIS NL REDAKCIJOJE. J. K ardei io nuotr.

diją, buvęs nubaustas 
sunkiausia bausme — su
šaudymu. Jis ilgesnį lai
ką buvęs laikomas Vil
niaus Lukiškių kalėjimo 
mirtininkų kameroje.

Laisvajame pasaulyje 
pasklidus protestams dėl 
mirties nuosprendžio 
bausmės, sovietai pa
skelbė, jog mirties baus
mė Simokaičiui buvusi 
pakeista kalėjimu iki gy
vos galvos. Be to, skelb
ta, jog Sovietų Sąjungos 
prokurorui pareikalavus, 
Simokaičio byla buvusi 
persiųsta į Maskvą. Jo 
žmona Gražina esanti 
kalinama su kriminali
niais nusikaltėliais Pa
nevėžio kalėjime.

Koks, - iš tikrųjų, yra 
Vytauto Simokaičio liki
mas, žinių nėra. A. Ru
dis, lankęsis 1971 m. 
Europoje, buvo paskel
bęs žinią iš Vokietijos, 
kad V. Simokaitis esąs 
sušaudytas.

VINIUKAI IR 
POETAS

Literatūros ir Meno 
savaitraštis papasakojo 
tokį atsitikimą:

’’Redakcijos planuose 
buvo straipsnis apie pre
kybos kultūrą. Šia tema 
apsiėmė pakalbėti vienas 
poetas. Ką gi, poetai irgi 
ne šventa dvasia gyvi, 
jiems, kaip ir kiekvie
nam mirtingajam, reikia 
ir apsirengti, ir pavalgy
ti, ir atsigerti, kuo ir 
rūpinasi mūsų prekyba. 
Autorius nuoširdžiai rin
ko medžiagą, prisirašė 
bloknotą informacijos 
apie procentus, pereina
mąsias vėliavaę, prekys
talio vadovus bei darbi
ninkus. Ir štai prieš ke
letą dienų to poeto skam
butis į redakciją:

” — Straipsnio nerašy

siu.
” - Kodėl?
’’Priremtas prie sie

nos, poetas paaiškino 
priežastį. Pasirodo, jau 
kelinta diena jis vaikšto 
po krautuves, ieškoda
mas kelių nedidelių vinu- 
kų — atsiknojo lango 
stiklas, reikia prikalti. 
Deja, jo 'pastangos ber
gždžios, — tokios prekės 
Vilniaus parduotuvėse 
nėra. Tai kokia gali būti 
kalba apie prekybos kul
tūrą, sako poetas* jeigu 
sostinėje, atsiprašant, 
vinies nenusipirksi...

’’Poetai, žinoma, jaut
rūs, jie viską labai ima į 
širdį. Bet gal iš dalies ir 
teisus mūsų autorius: 
kartais šaukštas deguto 
sugadina statinę gero 
daiktai Na, o tais nelem
tais v inuka is prekybinin
kai, žinoma, galėtų pasi
rūpinti: dar sušals žmo
gus”.

AUDIENCIJOJE 
PAS POPIEŽIŲ

Sausio 10 d., Lietuvos 
atstovas prie Šv. Sosto 
Stasys Lozoraitis, jr., 
kartu su visu diplomati
niu korpusu buvo priim
tas iškilmingoje audien
cijoje popiežiaus Pau
liaus VI.

Šia proga S. Lozoraitis 
jr. Lietuvos vardu palin
kėjo Šv. Tėvui pačios di
džiausios sėkmės sunkio
je ir kilnioje užduotyje, 
valdant visos Bažnyčios 
reikalus, ir išreiškė la
bai gilaus dėkingumo 
jausmus už nuolat rodo
mą tėvišką palankumą 
lietuvių tautai. S. Lozo
raitis, jr., pabrėžė, kad 
lietuviai katalikai visuo
met buvo ir palieka išti
kimi Šv. Sostui.

Popiežius labai nuošir
džiai padėkojo už išrei-
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kštus linkėjimus ir pažy
mėjo, kad jis niekad ne
užmiršta Lietuvos reika
lų, kuriuos gerai pažįsta. 
Melsimės už Lietuvą į 
Aušros Vartų Švenčiausią 
Panelę, pridūrė Šv. Tė

Trumpai
— Trys vadinamieji 

Molotovo kokteliai buvo 
mesti ant sovietų gen. 
konsulato Montrealyje 
durų. Sprogimas padarė 
apie 1OO dol. nuostolio, 
vienas sovietų pareigū
nas buvo nesunkiai su
žeistas.

— JAV prezidentas 
Niksonas pareiškė, kad 
kongreso prašys didesnių 
sumų gynybai, nes tik 
kariškai galingos JAV 
galės išsaugoti taiką.

— Newfoundlande F. 
Moore sudarė konserva
torių vyriausybę, bet 
manoma, kad provincijo
je netrukus vėl bus skel
biami rinkimai, nes da
bar nė viena partija ne
turi pakankamos daugu
mos.

- Oro eismo kontrolie
rių streikas sustabdė orinį 
susisiekimą visoje Kana
doje. Oro kontrolieriai 
reikalauja tokių atlygini
mų, kokie už panašias pa
reigas mokami JAV.

- Negrai sukėlė riaušes 
visoje Rodezijoje, protes
tuodami prieš D. Britani
jos ir Rodezijos baltųjų 
vyriausybės susitarimą, 
kuriuo negram nesuteikia
mos balsavimo teisė. Po
licija riaušes nuslopino, 
buvo užmuštų ir sužeistų.

- JAV vakarų pakraščių 
uostų krovikai praeitą sa
vaitę pradėjo streiką, bet 
derybos su darbdaviais 
vyksta.

- Kvebeko profsąjungų 
vadas M. Chartrand atlie
ka vieno mėnesio kalėjimo 
bausmę už teismo įžeidi
mą. Jis atsisakė mokėti 
1. 000 dol. pabaudą, pasi
rinkdamas kalėjimą.

*

- Lapkričio mėn. Am- 
čitkos saloj daryto atomi
nio sprogdinimo duomenys 
mokslininkams padės iš 
anksto nustatyti žemės 
drebėjimus ir jų pasėkas 
sušvelninti, - pareiškė 
Vašingtono pareigūnai.

“ Edmontone gimę Sia
mo dvyniai Cynthia ir 
Christine > po sėkmingos 
operacijos yra atskirtos ir 
jaučiasi gerai.

vas.

IŠVADAVIMO
BANDYMAS

49 m. amžiaus Leonard 
Milne laikraštininkam pa
pasakojo, kaip jis bandė 
išvaduoti Simą Kudirką iš 
sovietų priverčiamojo dar
bo stovyklos.

Suomijos sostinėje Hel
sinkyje L. Milne susisiekė 
suPan-Am bendrovės ke
leivinio lėktuvo pilotu ir jam 
pasiūlė suorganizuoti ’’la
bai mandagų lėktuvo pa
grobimą”. Milne piloto pa
klausęs, ar jis žinąs Simo 
Kudirkos bylą. Pilotas 
apie Milne planus painfor
mavo suomių policiją, kuri 
jį suėmė ir, nubaudusi pi
ginę bauda už nelegalų 
ginklo turėjimą, ištrėmė 
iš Suomijos. Jis laivu at
vyko į Luebecko uostą Vak. 
Vokietijoje.

L. Milne reporteriams 
pareiškė j kad turėjęs 40% 
galimybių Simą Kudirką 
išlaisvinti, jį iškeičiant už 
pagrobtą lėktuvą ir juo 
skrendančius aukštus so
vietų pareigūnus. Jis te
manąs, kad neturėjęs pa
sakėt amerikiečiu pilotu.

Tačiau jo žygis atkreipė 
viso pasaulio dėmesį į ne
teisėtai sovietų kalinimą 
Simą Kudirką, o tai buvęs 
antras jo pastangų tikslas. 
Jis norėjęs išvaduoti ne tik 
Kudirką, bet aplamai at
kreipti pasaulio dėmesį į 
sovietų politinius kalinius, 
kuriuos žydai vadina ’’są
žinės kaliniais”.

Britų pilietis, jau 12 me
tų gyvenantis Kanadoje L. 
Milne pareiškė, kad jis tęs 
savo darbą padėti sovietų 
politiniams kaliniams.

PALAIDOJUS A NOVICKĮ
ATSISVEIKINIMO ŽODIS PRIE KAPO

Man tenka liūdna pa
reiga atsisveikitni čia su 
Antanu Novickiu jo ben
draminčių vardu — Ame
rikos lietuvių tautinės 
Sandaros NewYorko kuo
pos narių, Valstiečių 
liaudininkų sąjungos New 
Yorke skyriaus narių 
(velionis vienu ar kitu 
laikotarpiu buvo abejų 
šių organizacijų pirmi
ninku), o taip pat ir Lie
tuvos valstiečių liaudi
ninkų sąjungos centro 
vadovybės vaizdu.

Velionio Antano ryšiai 
su šia vidurio liberaline 
srove susimezgė jau pat 
jaunystėje. Jis buvo ki
lęs iš Žeimelio vals
čiaus, Šiaulių apskrities, 
pažangiųjų ūkininkų, kur 
jau prieš pirmąjį pasau
linį karą buvo paplitusi 
lietuviška spauda, ypač 
Lietuvos Ūkininkas, kur 
veikė tokie kovotojai už 
laisvę ir prieš carizmą, 
kaip Ignas Lapinskas, 
vėliau Steigiamojo Seimo 
atstovas, turėjęs jau 
anuomet žymios įtakos 
jaunuoliui Antanui.

Lankydamas Mintaujos 
gimnaziją jis priklausė 
Aušrinės kuopelei, o ir 
studijų metu jo ryšiai su 
pažangiuoju jaunimu ne
nutrūko. Po pirmojo pa
saulinio karo grįžo iš 
Rusijos atitarnavęs ka
riuomenėje ir įgijęs ka
rininko laipsnį. Tuojau 
stojo savanoriu kūrėju į 
Lietuvos kariuomenę.

Vėliau jis buvo pasiųs
tas studijuoti į užsienį, 
baigė karo inžinerijos 
mokyklą Versaly, Pran
cūzijoje, įgydamas karo 
inžinieriaus diplomą. Į- 
gytąjį mokslą jis uoliai 
panaudojo/Lietuvoje.

Būdamas kariuomenėje 
jis, žinoma, formaliai 
negalėjo priklausyti bet 
kurtai politinei srovei, 
bet jo įsitikinimai nepa-

- Didž, Britanijoje yra 
per vieną milijoną bedar
bių - tai 25 metų rekor
das. N

“ Montrealio burmis
tras J. Drapeau pareiškė, 
kad 1976 m. olimpiada 
Montrealyj mokesčių mo
kėtojam nekainuos nė vie
no cento.

sikeitė. Jis buvo žino
mas kaip demokratinių 
pažiūrų karininkas, pa
našiai kaip Kazys Škirpa, 
Petras Gužas, Stasys 
Zaskevičius ir visa eilė 
kitų. Ne be pagrindo tad 
ir dr. Kazys Grinius, ta
pęs Lietuvos valstybės 
prezidentu, pasirinko 
Antaną Novickį savo ad
jutantu.

Sudarant 1941 metų su- 
kiliminę vyriausybę jis 
buvo pakviestas susisie
kimo ministru ne vien 
kūip įžymus savo srities 
specialistas, bet ir kaip 
liaudininkas toje faktiš
kai — nors ir ne forma
liai — koalicinėje vy
riausybėje.

Vėliau tremtyje jis 
aktyviai reiškėsi visuo
meniniame ir politinia
me darbe, o savo nenu
trūkstamą ryšį su vals
tiečių liaudininkų srove 
jis ypač ryškiai užak
centavo, 1969 m. lapkri
čio 16 d. Chicagoje mi
nint Mykolo Sleževičiaus 
30 metų mirties sukaktį. 
Tame minėjime Antanas 
pasakė pagrindinę kalbą, 
ypač iškeldamas Mykolo 
Sleževičiaus nuopelnus 
sukuriant pirmąjį Lietu
vos kariuomenės bran
duolį. Pavaizdavo kritiš
ką ano meto padėtį Vil
niuje, kai paskutinėmis 
1918 metų dienomis pir
mojo ministrų kabineto 
pirmininkas Augustinas 
Voldemaras ir Valstybės 
Tarybos pirmininkas 
Antanas Smetona vienas 
po kito išvyko iš Lietu
vos , ir, likus be vairi
ninkų, Vilniuje buvo be- 
susįdaranti visiškai be
viltiška padėtis. Kalbė
tojas, pats pergyvenęs 
tuos momentus, taip ta
rė:

’’Teatsimena busimo
sios lietuvių kartos, kad 
Vilniuje kelais dienas 
prieš naujus 1919 metus 
sprendėsi Lietuvos ne
priklausomybės likimas: 
ar ji žus čia pat, palie
kant istorijai tik popie
rinę Vasario 16 deklara
ciją, ar atsiras žmonių, 
pasiryžusių kovoti gink
lu už tautos laisvę ir ne
priklausomos Lietuvos 
valstybės egzistenciją. 
Tik kas tokiose beviltiš-

A. A. ANTANAS NOVICKIS

koše sąlygose ryžtųsi 
stoti priešakin vadovauti 
laisvės kovai?"

Kad, būtent, Mykolui 
Sleževičiui, o ne kam ki
tam buvo lemta stoti prie 
valstybės vairo pačiu 
kritiškiausiu momentu, 
kalbėtojas aiškino jo as
menybės savybėmis ir jo 
pažiūrų atitikimu to mo
mento reikalavimams:

"Jo politinė ideologija 
susiformavo varpininkų- 
demokratų įtakoje. Jis 
puoselėjo Lietuvos vals-r 
tybės atstatymo idėją. 
Tuo jis daugiausiai ati
tiko tautos daugumos 
troškimą".

Čia pacitavau ilgėles
nes ištraukas iš velionio 
Antano sakytos kalbos 
Chicagoje dėl to, kad tas 
nusakymas atitinka jo 
paties pažiūras ir ideo
logiją, taip pat susifor
mavusią varpininkų-de- 
mokratų įtakoje. Ir jis 
pats ryžosi anuo kritišku 
metu stotf prie ginklo 
laisvės kovoje, vėliau 
pašventė visą savo gyve
nimą darbui valstybės ir 
tautos gerovei.

Todėl tebus leista man 
išreikšti nuoširdžią už
uojautą velionio šeimai 
ir atsisveikinti su juo 
vardu visų jo bendramin
čių bičiulių, kur jie be
būtų — išsiblaškę trem
tyje po platųjį pasaulį ar 
susigūžę priespaudoje 
tėvynėje.

Profesorius Juozas 
Brazaitis, ėjęs 1940 m. 
sukilimo vyriausybės 
ministro pirmininko pa
reigas, labai apgailes
tauja negalėjęs čia šian
dien dėl nesveikatos da
lyvauti ir pavedė man 
taip pat tarti atsisveiki
nimo ir šeimai užuojau
tos žodį visų kolegų, bu
vusių tos vyriausybės 
narių, vardu.

Ilsėkis ramybėje mie
las Bičiuli ir Kolega...

Dr. J. Pajaujis
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KALBA
Pirmieji lietuvių kalbos pamink

lai, kaip žinome, yra „popieriniai", 
tuo tarpu anoje Baltijos pusėje gy
venantys mūsų kaimynai švedai dau
gelį savo pirmųjų raštų „surašė" j 
akmenis. Viename tokiame akmeny
je, rastame pietų Švedijoje, senuo
ju skandinavų raštu runomis iškalti 
žodžiai:

„Sigryda pastatė šį akmenį savo 
vyrui Sveinui.

Jis dažnai nusiirdavo į Žiemgalą 
Brangiu laivu aplink Domesnesą"; 
Nustatyta, kad šis įrašas datuoti

nas XI m. e. šimtmečiu. Taigi kas 
toji Žiemgala, kurios pasiekimą Sig
ryda laikė didžiausiu savo vyro gy
venimo žygdarbiu. Išsiaiškinus, jog 
švedai Domesnesu vadinę į Balti
jos jūrą įsiterpusį Latvijos teritorijos 
smaigaliuką (Kolkos ragą), jau gali
ma spėti, kad Žiemgala buvusi kur 
nors netoli mūsų. Tokį spėjimą pa
tvirtina ir įvairūs skandinavų, rusų, 
vokiečių dokumentai, kur Žiemgala 
paprastai minima šalia kitų baltų 
genčių. Žiemgaliai išnyko, nepalik
dami jokių rašto paminklų, todėl 
apie juos ir ypač jų kalbą ką nors 
tikriau pasakyti labai sunku. Dėl 
atskirų klausimų kyla įvairių ginčų. 
Pavyzdžiui, net iki šiol galutinai ne
sutariama dėl žiemgalių vardo: vie
ni juos vadina žiemgaliais, kiti žem
galiais. Tačiau viena aišku, kad žiem
galiai yra buvusi baltų gentis, vadi
nasi, dabartinių lietuvių ir latvių gi
minaičiai. Gyvenę žiemgaliai dabar
tinės Latvijos vidurio dalyje (Jelga
va, Balduonė, Bauskė, Duobelė, 
Aucė) ir vidurio Lietuvos šiaurinėje 
dalyje (Joniškis, Žagarė, Kriukai, 
Linkuva, Pašvitinys, Vaškai, Zeifne- 
lis).

K. Būga, pastebėjęs, kad kai ku
rie Vilniaus krašto vietovardžiai pa
sitaiko ir žiemgalių srityse, teigė, 
jog žiemgaliai j vėlesnes savo teri
torijas VI—VII- m. e. amžiuose bus 
atsikėlę iš Vilniaus apylinkių.

Apie etninį bei kultūrinį žiemga
lių savarankiškumą spręsti labai sun
ku. Latvių kalbos ir senovės tyrinė
tojas A. Bylenšteinas (Bielenstein, 
1826—1907) buvo įsitikinęs, kad 
žiemgaliai kalbėję latviškai. Pana
šios nuomonės buvęs ir kitas žymus 
latvių mokslininkas P. Smitas (1869— 
1938). Jis įrodinėjo, kad tiek žiem
galiai, tiek kuršiai, tiek ir sėliai ar
timesni latviams negu lietuviams. 
Tačiau P. Smito argumentai yra ga
na silpni. Pavyzdžiui, savo teiginį 
jis remia faktu, kad minėtos baltų 
gentys virto latviais, o ne lietuviais. 
Tačiau toks faktas neatitinka tikro
vės, nes pietinės šių genčių dalys 
nesulatvėjo, o suliefuvėjo. Nepagrįs
tas ir P. Smito argumentas, esą mi
nėtų genčių latviškumą rodanti ap
linkybė, jog Lietuvos kunigaikščiai 
nesistengė prijungti jų prie savo 
valdų. Kaip žinome, Lietuvos kuni
gaikščiai, plėsdami valdas, labai ma
žai galvodavo apie būsimų paval
dinių tautybę.

Pažvelkime, ką lingvistai gali pa
sakyti apie žiemgalių kalbą, o tada 
gal kiek paaiškės ir žiemgalių vieta 
kitų baltų genčių tarpe. Minėjome, 
kad jokių žiemgališkų tekstų nėra 
likę. Apie žiemgalių kalbos ypaty
bes šį tą galima spręsti tik iš šio 
krašto vietovardžių bei asmenvardžių, 
o taip pat iš tam tikro žiemgalių kal
bos poveikio latvių bei lietuvių tar
mėms,.

Kaip parodė prieš keletą metų 
paskelbti latvių kalbininkės V. Dam- 
bės tyrinėjimai, žiemgalių kalbos 
minkštieji priebalsiai k, g išliko ne
pakitę. Nepakito šie priebalsiai ir 
lietuvių bei senovės prūsų kalbose, 
tuo tarpu latvių, kuršių, sėlių kalbo
se jie išvirtę į c, dz.

Lietuvių kalbos priebalsius š. ž 
žiemgalių kalboje, kaip ir latvių, se
novės prūsų, kuršių bei sėlių kalbo
se, atliepia s, z. Pavyzdžiui, Žaga
rės vardas senuosiuose žiemgalių 

kraštą liečiančiuose dokumentuose 
rašomas Sagera, Sagare.

Atrodo, kad žiemgaliai kaip ir 
latviai, o taip pat dalis sėlių, jungi
niuose an, en, in, un neišlaikė n. 
Tai patvirtintų tokie žiemgališki vie
tovardžiai, kaip Mytowe. (plg. lietu
vių Mintauja), Blydienė (plg. lietu
vių blindė), Sluoka (plg. lietuvių 
slanka) ir kt. Tačiau esama nemaža 
pavyzdžių, kur šis n yra išlaikytas. 
V. Dambė netgi linkusi teigti, kad 
n išlaikymas būdinga žiemgalių kal
bos ypatybė.

Kai kuriose žiemgalių krašfo lat
vių tarmėse tam tikrose pozicijose 
po priebalsio r (kartais ir I) atsiran
da įterptinis balsis, pavyzdžiui, iš 
darzs pasidaro darazs, iš galds — 
gaiads. Latvių kalbininkas J. Endze
lynas manęs, kad tai esanti žiemga
lių kalbos ypatybė. Tokiai prielaidai 
pritartų tas faktas, kad latvių vieto
vardis Tervetė viename 1271 m. do
kumente rašomas Terevethene.

Tai ir bus visos kiek' labiau ap
čiuopiamos žiemgalių kalbos ypaty
bės. Jų, mums atrodo, nepakanka 
daryti platesnio pobūdžio apibend
rinimams apie žiemgalių : artimumą 
latviams ar lietuviams.

Žiemgaliai išnyko veikiausiai XV a., 
nors šis procesas, matyt,' prasidėjęs 
gerokai anksčiau.

Norėtųsi aptarti, iš kur yra kilęs 
žiemgalių vardas. Istoriniuose doku
mentuose Žiemgalos ir žiemgalių 
vardo . aptinkamos įvairios . formos. 
Skandinavų kronikoje (Annales Ry- 
enses), rašytoje apiė’ 870 m., užfilč- 
suota Semigaliam. tngvaro sagoje, 
mininčioje XI a. įvykius, ; randame 
Seimgaler. Nestoro kronikoje rašo
ma Zimigola. Henrikas Latvis žiem
galius vadina Semigalli, o senoji 
eiliuotoji Livonijos kronika Semega- 
len ir f. t. Kaip matome, istoriniai 
dokumentai duoda pagrindo vartoti 
tiek formą žiemgalius, tiek ir žem
galius. Kuri forma vis tik teisinges
nė? Skandinavų Seimgaler ir rusų 
Zimigola, rodytų, kad senasis žiem
galių vardas šaknyje turėjęs dvibal
sį. Šiuo 'faktu remdamasis, K. Būga 
teigė, :kad žiemgalių vardas kilęs iš 
žodžio žiemiai (latvių Žiemeli); To
kiai etimologijai neprieštarauja ir 
geografinė žiemgalių padėtis, mat, 
jie buvę šiaurinė baltų gentis. Skan
dinavai šios genties vardą rašę su 
ei veikiausiai todėl, kad jie su šiuo 
vardu bus susipažinę per kuršius, 
kurių ei (bent tarmių dalyje) kilęs 
iš ie. 'K* Būgos' aiškinimui pritarė ir 
J. Endzelynas. Šaknyje su e žiem
galių vardą rašė latvių žodynininkas 
Senasis Stenderis („Letfischęs Lexi- 
kon", 1789). Taip rašė todėl, kad 
žiemgalių pavadinimą jis siejo su 
žodžiu Zems (lietuvių žemas). Nese
niai naują žiemgalių vardo aiškini
mą paskelbė lenkų kalbininkas Ja
nas Otrembskis. Jis žiemgalių vardą 
sieja ne su žodžiu žiemiai, o su 
upės vardu. Konkrečiai šios, upės 
dabartiniu mėty, jo .nuomone, ne
įmanoma nurodyti. Tačiau ano upė
vardžio giminaičiai būtų Žeimys, 
Žeimelis, Žeimiai, Žeimena ir kt. 
(Prisiminus K. Būgos aiškinimą, kad 
žiemgaliai atsikėlę iš Vilniaus apy
linkių, būtų galima netgi spėti, kad 
žiemgaliai savo vardą gavo iš Žei
menos upės.) J. Otrembskis taip pat 
kelia mintį, kad, pavyzdžiui, mūsų 
jau minėtoji forma Semigaliam ir 
panašios dokumentuose vartojamos 
ne žiemgaliams, o,, kitai baltų gru
pei vadinti, būtent,. žemaičiams. Vi
si šie žiemgalių vardo ..aiškinimai 
kol kas yra gana hipotetiniai. Ta
čiau mums atrodo, kad vis tik tei
singiau būtų vartoti. K. Būgos nu
statytą žiemgalių formą.

A. SABALIAUSKAS

SENOVĖ

XII—XIII a. rašytiniai šaltiniai da
bartinės Lietuvos TSR teritorijoje mi
ni gyvenus įvairias artimai giminin
gas gentis ar genčių grupes — są
jungas. Be lietuvių, minimi žemai

čiai, kuršiai, žiemgaliai, sėliai, skal
viai, jotvingiai ir kt.

Archeologinių paminklų tyrinėji
mai rodo, kad i mipėtos1 gentys — 
genčių sąjungos skyrėsi viena, nuo 
kitos kad ir nežymiais . materialinės 
kultūros bruožais. Tie skirtumai la
biausiai pastebimi su drabužiais su
sijusių papuošalų formose. Kiek ma
žiau skiriasi įrankiai ir ginklai.

Teritorija, kurioje XIII a. gyveno 
žiemgaliai, išsiskiria kaip atskira kul
tūrinė sritis mūsų eros pradžioje ir, 
nežymiai keisdamas!, išlieka iki pat 
kovų su kalavijuočiais laikotarpio. 
Jų gyvenami plotai apėmė Lielupės 
baseino lygumas, šiaurės rytuose 
siekė Dauguvą, šiaurėje ribojosi su 
lybiais, vakaruose —su kuršiais, ry
tuose — su sėliais. Pietiniai žiem
galių kaimynai buvo žemaičiai ir 
aukštaičiai. Rakfuvės—Žagarės ir Si
dabras pilys, buvusios dabartiniame 
Joniškio rajone, minimos kaip žiem
galių tvirtovės. Nėra abejonės, kad 
šiaurinis mūsų respublikos pakraš
tys, maždaug į šiaurę nuo Mūšos, 
iki pat XIV a. buvo gyvenamas 
žiemgalių. Galimas dalykas, kad 
anksčiau jų gyventas plotas buvo 
kiek didesnis, galėjo siekti Šeduvos 
apylinkes.

Žiemgaliai mūsų eros pirmaisiais 
amžiais savo mirusiuosius laidojo iš 
žemės supiltuose 5—15 m skersmens 
pilkapiuose, kurių kiekvieną juosė 
stambių akmenų vainikas. Lavonai 
buvo deginami. Viename pilkapyje 

randami keleto ar net keliolikos 
žmonių palaikai, laidoti kartais net 
1—2 šimtmečių laikotarpyje; Matyt, 
kiekvienas toks pilkapis buvo atski
ros šeimos kapinaitės.

IV—V a. pamažu paprotys miru
sius laidoti pilkapiuose išnyko. Im
ta lavonus nedegintus laidoti tiesiog 
žemėje iškastose duobėse — plokš
tiniuose kapuose. Deginiiniai kapai 
sudaro retas išimtis. J kapus buvo 
dedami įvairūs metaliniai daiktai — 
geležiniai kirviai, peiliai, dalgiai, 
net gi. tokie įrankiai , kaip vedegos. 
Retkarčiais m. e. pirmojo tūkstant
mečio'viduryje ir; antroje pusėje į 
kapus moterims būdavo jdėdąnąi ge
ležiniai kapliai, peiliai žemyn, pa
lenktu smaigaliu. Vyrams į kapus 
buvo dėdama po dvi ietis su gele
žiniais antgaliai?. Be užmaunamų ant 
koto iečių-antgalių buvo naudojami 
į medinio koto galą įkalami — įtve
riamieji antgaliai. Vll-r-VIII a. pla
čiai išplito paprotys į kapus vyrams 
dėti trumpus, masyvius, plačius vie
našmenius kalavijus.. IX—X a. imta 
naudoti ir įprastos formos ilgi ka
lavijau ’

žiemgaliai neturėjo papročio mi
rusioms kariams. į kapus dėti žirgo 
aprangos daiktus ar kartu su ka
riais laidoti jų žirgus.

Vyrų ir moterų drabužius ‘puošė 
gausūs žalvariniai, rečiau sidabriniai 
(ar sidabro plokštęle'padengti žal
variniai) papuošalai. . Ypač- buvo 
mėgstamos anfkaklės įvairiai, užbaig- * 
tais galais, drabužiams- ; susegti 
smeigtukai -(kryžinėmis, žiedinėmis, 
ratelinėmis, ramenfinėmis, trikampė- • 
mis ir kt. galvutėmis),' daug rečiau 
— segės. Rankas puošdavo didėlės 
įvijinės ar iš platesnės skardos pa
darytos rankogalinės apyrankės. ,

Senųjų žiemgalių kapai yra fur?-. 
tingi įvairiais radiniais. Ypač\ gausu 
plokštinių kapų žiemgalių gyvęnios 
teritorijos pietinėje dalyje — Joniš
kio, Pakruojo, Pasvalio rajonuose. 
Žinomi dideli žiemgalių ‘kapinynai 
Degėsiuose, Diržiūose, Linksmučiuo
se, Žeimelyje ir kitose vietose. Jie 
rodo, kad jau VI—XIII a. čia buvo 
stambūs kaimai.

Lietuvos teritorijoje esą žiemga
lių piliakalniai tebėra netyrinėti. Tuo 
tarpu latvių archeologai plačiu mas
tu yra tyrinėję stambiausius žiemga
lių centrus — Mežotnę, kairiajame 
Lielupės karnte, Daugmalę, kairiaja
me Dauguvos krante, ir Tervetę.

Mežotnės kasinėjimai parodė, kad 
gyvenvietė čia įsikūrė apie VI— 
VII a., o VIII—IX a. šalia jos įreng
tas piliakalnis su aukštu pylimu, pa

statyta stipri medinė pilis. Ji nup- 
lat buvo stiprinama. XI—XII a. pi
liakalnio pylimo aukštis pasiekė 
8 m, ant jo buvo įrengtos sudėtin
gos medinių rąstų sienos, bokštai, 
vartai. Pilies kieme ir šalia pilies 
buvusioje apie 13 ha ploto gyven
vietėje stovėję mediniai 4X5 m — 
6X8 m dydžio pastatai su molio 
krosnimis. Tik XIII a. viduryje pra
dėtos naudoti plytos krosnims.

Gyvenvietėje apie pilį gyvenę 
amatininkai, pirkliai, žemdirbiai. Čia 
aptikta geležies lydymo įrengimų li
kučiai, kalvių įrankiai, spalvotų me
talų dirbiniams lieti naudotų moli
nių ir akmeninių formų dalys, ne
baigti gaminti bronziniai papuoša
lai, įvairūs įrankiai. Visa tai liudija 
XI—XIII a. čia buvus stambų amatų 
ir prekybos centrą, o kartu žymią 
žiemgalių tvirtovę ir uostą. Į šį svar
bų ekonominį centrą atvykdavo ne 
tik kaimyninių sričių, bet ir tolimes
nių šalių pirkliai, ypač Skandinavi
jos vikingai. Tyrinėtojai spėja, kad 
Mežotnė Medsūnės (Medsonės) var
du yra pažymėta 1154 m. arabų 
geografo Indrisi paruoštame pasau
lio žemėlapyje. Prie žemėlapio pri
dėtame apraše Medsūnė vadinama 
dideliu ir daug gyventojų turinčiu 
miestu.

Panašius duomenis davė Daugma- 
lės ir Tervetės piliakalnių kasinėji
mai. Ir juose rastos pastatų lieka
nos, daug suanglėjusių grūdų, įvai
rių įrankių, liejimo formų, papuoša
lų ir kt. Trijų minėtų piliakalnių apy
linkėse koncentruojasi daugumas 
žiemgalių žemėse rastų arabiškų ir 
Vakarų Europos šalių monetų, si
dabro lydinių lobiai, svarstyklių ir 
svarelių radiniai, iš kitų kraštų im
portuoti daiktai. Pro žiemgalių že
mes tekanti Dauguva VIII—XIII a. 
buvo svarbus prekybos kelias Rytų 
Europoje, o Lielupė — patogus ke
lias žiemgaliams susisiekti su Balti
jos jūra. Todėl prekybai padėtis bu
vo ypač patogi.

Darbštūs žemdirbiai, gabūs ama
tininkai ir išaugusi prekyba Žiemga
lą IX—XIII a. pavertė turtingu, gau
siai apgyventu kraštu, j kurį iš pra
džių bandė ginklu skverbtis vikin
gai, o vėliau ėmė brautis kalavijuo
čiai, prisidengę krikščionybės plati
nimu.

A. TAUTAVIČIUS

KOVOS
H. Lovmianskio apskaičiavimu, 

XIII a. visoje Žiemgaloje turėjo gy
venti apie 19—20 tūkstančių žmonių 
(po 2,5 gyventojo viename km'). 
Tačiau tie gyventojai nebuvo pasi
skirstę vienodai po visą teritori
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ją, o gyveno dviem didesnėm gru
pėm. Rytinių žiemgalių sodybų dau
giausia buvo dešiniajame Lielupės 
krante. Didžiausias jų centras, atro
do, buvo Mežotnės pilis. Vakarinių 
žiemgalių centras buvo Tervetė. 
Nuo kaimyninių žemių — kuršių, ly
bių ir Lietuvos — žiemgalių gyve
namą plotą skyrė didelės girios.

Daugiausia žinių apie žiemgalius 
yra iš XII a. pabaigos ir XIII a., 
kai Rygoje įsikūrė vokiečių pirkliai, 
vyskupas Albertas ir Kalavijuočių 
ordinas. Is Henriko Latvio kronikos 
matyti, jog vokiečių atsikraustymą 
žiemgaliai sutiko priešiškai, numa
nydami gręsiantį pavojų. Drauge su 
savo kaimynais lybiais jie mėgino 
sunaikinti pirmąją vokiečių pilį Ikš- 
kilėje, bet neturėjo supratimo, kaip 
griauti mūrines pilis. Rygos vysku
pas Albertas atsilygino žiemgaliams 
tuo, kad išgavo popiežiaus draudi
mą krikščionių pirkliams lankytis 
vadinamajame Žiemgalių Uoste. Taip 
Rygos vokiečių pirkliams sumažėjo 
konkurentų.

Pirmaisiais XIII a. metais, kuomet 
vokiečių agresija dar buvo nukreip
ta į šiaurę — prieš lybių, latgalių 
ir estų žemes, tarp žiemgalių ir Ry
gos vokiečių laikinai buvo susiklos
tę sąjunginiai santykiai, pagrįsti abi
puse nauda. Rygos vyskupui rūpėjo 
turėti saugų užnugarį bei panau
doti žiemgalius prieš lybius, o va
karų žiemgalių kunigaikštis Viestar- 
das tikėjosi pasitelkti kalavijuočius 
prieš lietuvius, su kuriais jam, ma
tyt, tekdavo pakariauti. Tačiau šis 
bendradarbiavimas, priešingas Pa
baltijo tautų interesams, greitai nu
trūko. Mat, bendras žiemgalių ir 
Rygos vokiečių žygis į Lietuvą 
1208 m. pasibaigė nesėkmingai; be 
to, auganti vokiečių galia kėlė Vies- 
tardo susirūpinimą, ir jis nustojo tal
kininkavęs, nors kol kas ir nekovo
jo prieš juos.

Žiemgalių ir kalavijuočių santykiai 
rimtai pasikeitė vėliau, kai vokie
čiams, matyt, buvo pavykę įgyti dau
giau įtakos rytiniams žiemgaliams. 
Rygos vyskupas Albertas 1218 m. 
paskyrė atskirą vyskupą Žiemgalai 
ir pasiūlė jiems krikštytis. Po ilgų 
derybų Mežotnės žiemgaliai, veik
dami prieš Viestardo valią, sutiko 
su šiuo klastingu pasiūlymu ir net 
įsileido j savo pilį kalavijuočių įgu
lą, kad gintų juos nuo kitų žiemga
lių ir lietuvių keršto.

Viestardas į šį vokiečių žingsnį 
atsakė karo žygiu prieš Mežotnės 
kalavijuočius. Pirmasis žiemgalių- 
kalavijuočių karas (1219—1220) me- 
žotniečiams brangiai kainavo: vo
kiečiai nužudė šimtą žymesniųjų 
žiemgalių, neskaitant žuvusių kovo-
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je, pati Mežofnė buvo nudeginta. 
Viesfardul nepavyko išvaduoti ryti
nių žiemgalių. <

Vakarinė Žiemgaloj dalis kol kas 
tebebuvo laisva. 1225 ttl* Vle.MardM 
atmetė popiežiaus pa»lūlymą krikš
tytis. 1228 m. matome IJ kartu su 
kuršiais deginant Daugava*ybo, vie 
nuulyną. Greičiausia tai buvo atsa
kymas Į vokiečių antpuol|. Keršy
dami kalavijuočiai tris savaites to- 
rlojo žiemgaly o Vto«torrfai už* 
puolė vokiečių valdomu Alzkrauklę 
šiauriniame Dauguvos krante, bet 
pralaimėjo. Karas, matyt, Žlemga 
Hams buvo netėkmlngašt 1232 ttv 
ne tik Rytine, bet if Vakarinę Žiem
galą jau valdė voklečlėli

Apie .to patĮ laiką kalavijuočiai 
nukariavo Kuršą, 1229 m. buvo su
rengę iyg| j rytų Lietuvą, ||« keti* 
no užgrobti Žemaitiją, tačiau S«u« 
lės mūšyje (1236 m.) susilaukė to
kio smūgio, nuo kurio pat* Kalavi
juočių ordinas subyrėjo Ir turėjo 
prisijungti prie Prūsijos Teutonų 
ordino (kryliUočių). Po lietuvių per
galės vokiečiai Iš Kuršo Ir Žiemga
los buvo išvyti Žiemgaliai anie ke
turiolika metu buvo laisvi.

Antroji .vokiečių okupacija Žiem
galoje truko devynis melus (1250— 
1259). Livonijos kryžiuočiai, atsb 
gavę nuo Šaulės mūšyje patirto 
pralaimėjimo ir numalšinę kuršius 
(1245), užpuolė Žiemgalą (1250). 
Kraštas buvo balsiai nutottotoš. 
Žiemgalių vadų taryba (Vieifardu, 
matyt, jaU nebebuvo gyvųjų tarpo) 
ryžosi prašyti talkos Ir įsipareigojo 
mokėti duoklę, 1254 m, užkariauto- 
lai pasidalino vakarinę Žiemgalą 
(rytinė Jau buvo pasidalinta prie! 
20 metų). Pats vakarinis Žiemgalos 
pakraštys -- Dubenės Ir Sparnėhės 
žemės — teko Žiemgalos Vyskupl 
jos kapitulai, pietinis — šlienė lt1 
Žagarė — pačiam vyskupui, n cent
rinė Ir Šiaurrytinė dalis su Tervele —1 
Livonijos ordinui. Netrukus, 1 256 m., 
žiemgalių kariai, kaip vokiečių val
dovų vasalai, buvo priversti daly
vauti žygyje j Žemaitiją, Ir šj kar
tą žiemgalių Istorija buvo glaudžiai 
usijusl su Lietuvos jvyklals, Vokie

čiai puolė Žiemgalą tada (1250), 
kai Lietuvoje buvo kilęs vasalinių 
kunigaikščių maištas prieš Mindaugą 
Ir Lietuva negalėja pasipriešinti 
kryžiuočių grobimams Žiemgaloje.

Tačiau patys žiemgaliai laukė pro
gos nusikratyti okupantų. 1259 m., 
kai žemaičiai stipriai sumušė vokie
čius prie Skuodo, |le vėl sukilo Ir 
pasiūlė vokiečių pareigūnams — 
fochtams (teisėjams) geruoju išsi* 
nešdintl. žiemą (1259/1260) vokie* 
člal nesėkmingai mėgino šturmu 
paimti vakarų žiemgalių sostinę 
Tervetę, Sekančią vasarą, 1260 m. 
liepos 13 d>« Livonijos ordinas pa
tyrė bene didžiausią šimtmečio 
pralaimėjimą ties Durbės ežeru, Į 
rytus nuo Liepojos. Po šios lietuvių 
ginklo pergalės sukilo bevelk visos 
riterių pavergtos gentys —• žiemga
liai, prūsai, kuršiai, Sąramos estai, 
Kol Kryžiuočiai atsipeikėjo, žiem
galiai ketvertą metų vėl buvo laisvi,

Livonijos riteriai 1264 m. vėl puo
lė Žiemgalą Ir kariavo 9 metus. Są
lygos žiemgaliams buvo labai ne
palankios. Lietuva laikėsi neutraliai. 
Jos valdovai, užimti vidaus kovo- 
mis, palaikė su Livonijoj ordinu tai
kingus santykius (Mindaugo sūnus 
Vaišvilkas 1265—1267 m., Mindaugu 
žentas Svarnas 1267—1269 m.). Trai
denis (1270—1282) savo valdymo 
pradžioje penketą metų buvo Įklim
pęs aršiame kate su Vdlyhė dėl 
Mindaugo dinastijos palikimo. Tai
gi, žiemgaliai galėjo pasikliauti 

(. vien savo jėgomis. š| kartą kryžiuo
čiai prieš juos panaudojo naują 
taktiką — pasistatė Savo pllj Jelga
voje (Mintaujoje) basę Žiemga
liams nukariauti. 1271 m. žiemą ri
teriai užėmė Tervetę. Pavasar] be 
kovos pasidavė Mežotnė, tais pat 
metais sudeginta Ir RaklėS pilis, 
žiemgalių pasipriešinimas buvo pa
laužtas. 1272 m. liepoi 6 d. buvo 
sudaryta talka. JI nulėmė Žiemgalos 

f. valstiečių padėtj dviem amžiams, 
4 todėl pravartu paminėti tos talkos 

sąlygas.

Duoklė, arba mokestis, palyginus 
su buvusiu Ilgi 1259 m., buvo su
mažintas. Vietoj dešimtinės dabai 
reikėjo duoti 7 pūrus grūdų nuo 
ploto, Jdlrbamb viena žagre. Dar
binės prievolės buvo nustatytos to
kios! dalyvauti pilių statyme, tiesti 
kelius Ir 4 dienas p»t motus ati
dirbti prie kitų ūkinių darbų. Siek
damas užgrobti žuvusių Mrs žiem

galių turtą, ordinas apribojo pavęl. 
dėdino teisę Iki 4-o laipsnio gimi
naičių. hlepakFmČIamliiusIfls žiemga
liams buvo vokiečių teisėjų 
luditų sugrjžimas. žiemgalių didi
kai buvo nepatenkinti, kad II Jų at
imta teisė spręsti svarbesnes by
las, Ir, savaime suprantama, atitin
kamos pajamos. Liaudžiai futliliĮ tol- 
sėląvlmu buvo liktą nelaimė, ne, 
teismines baUdėš reikėju mokėti 
sidabru, fie fu, Livonijos urdlnu ri
teriai savivaliavo Ii iudė pš“«rg- 
tueilus. 1279 m. tlemgallai dėl to 
skundėsi Rygo, arki vyskupui, saky
dami, jog pūslė privet,II vėl nu,l- 
meitl krikščionybės jungą, jšlgu jų 
byloje niekt? nebosią padaryta.

Patogi proga atėjo, kai Traidenis, 
1277 m. padaręs talką su Volyn®*, 
pagaliau atsigręžė | Llvonllos frau- 
fa. 1279 m. kovo 3 d. lietuviai su
triuškino vokiečius ties Dauguvos 
brasta ptl« Alakrauklėii Žiemga
liai. kurie buvo atvaryti J ordinu 
kariuomenę, nepanoro, kautis už 
okupantus Ir vėl sukilo prieš kry* 
žlunčlų valdžią. Sis paskutini, llėm* 
galių sukilimas truko Iki 1290 m. 
Ir buvo paskutinė Jų laisvės kovė. 
Sukilimui vadovavo Namelsli, kut| 
oficialūs vokiečių šaltiniai fltuhm 
Ja Žiemgalos karaliumi, Atrodo, 
kad Jis Iš anksto buvo susitaręs ŠU 
Traldunlu, gal būt, net pasidavę, 
Lietuvos didžiajam kunigaikščiui, 
kaip vasalas. Taip manyti verda kai 
kurie faktai. Pavytdžiul, Namelsh 
1279 rn. pasiuntė Traideniui keletą 
Mežotnėje paimtų riterių, vėliau dar 
Žymasnj belalsv — LlvOnlJn, ordino 
maršalą Kacene enbėgeną, kuris Llę- 
tuvole buvo pr verstas kautis dviko
voje ir žuvo. Be fu, Gediminas 
(1316—1341) titulavosi žiemgalių ka
raliumi Ir reikalavo, kad ordinas |niH 
grąžintų Tervetę ir Mežoinę.

Po dviejų metų aršių kovų, 
12M1 m., ferplnink«tij‘jnf Rygos dva
sininkams, tarp sukilėlių Ir ordlfio 
buvo sudaryta talka 1272 m. sutartie, 
sąlygomis, Tačiau krylluočlal nema 
nė Jos laikyti#. Jie sukvietė žiemga
lių vadus J puotą Ir Išžudė, kaip 
tai buvo padarę 1260 m. su prūsų 
vadais Nameiils Išvengė mirtie,, nes 
išsikėlė J Lietuvą Ir 1281 m. rudenj 
vadovavo lietuvių kariuomenei, ku
ri įsiveržė | Prūsiją ir nusiaubė kry
žiuotų žemes bevelk Iki Vydos 
Žiočių. Ar jis vėliau dar dalyvavo 
Žiemgalių kovoje, nėra žinių.

Po žiauriu., kryžiuočių klastų, 
žiemgaliai vėl sukilo, 1205 m. Llvu- 
nllo, urdlno magistras užpuolė Ter- 
vėlę, bet, jo, neįveikdamas, Čia pat, 
už 200 m., pasistatė antrą kryžiuo
čių atsparos punktą Žiemgaloje — 
Helllgenbergą. Palikta kryžluoč-lų 
įgula neleido žiemgaliams atsi
kvėpti, deginu kaimu, Ir pasėlius, 
žiemgaliai su Žemaičiais nesėkmingai 
mėgino paimti tą pllj, bet, jos ne
įveikę, patys sudegino Tervetę Ir 
Išsikėlė j Raklę.

Vokiečiai 1280—1209 m. žiemą 
molė likusias žiemgalių pilis. Duo
belės gynėjų dalis dėl bado Išslkė* 
ė j Lietuvą, o dalis — j Raktę, ku
rion Jau buvo pasitraukę Tervelės 
gyventojai. Bet Ir Rakto nebeįstengė 
ilgai Išsilaikyti. Liko Ilk viena pilis — 
Sldabrė. Kai dailė |os gynėjų ryžu 
si pasiduoti, atkakliausieji pėrė o | 
Lietuvą tęsti kovus. 1290 m. Je ga
vo, komtūrą, jsakė sudeginti Sltab- 
rę. Tai būvu paskutinioji Žiemgalių 
laisvės kovų metai. „Kai buvo su
deginta Sldabrė, lai visas kraštas 
buvo visiškai Išnaikintai! dar nieką, 
nebuvo girdėjęs, kad kas nors pa
našaus būtų įvykę**, rašo Eiliuotoji 
kronika.

Žiemgala — paskutinė baltiškųjų 
giminių Žemė, kurią XIII a, užkaria
vo vokiečiai. Lietuvos vaidmuo Žiem
galos gynime buvo tas, kad II savo 
stambiomis pergalėmis tris kartus 
(1236, 1260, 1279) sutelkė Jai gali
mybę nusikratyti kry/lnučlų Jungu, o 
taip pat keletą kartų padėjo llem- 
yailnms Įų paskutinio .sukilimo metu, 

Dėl Žiemgaloj teritorijas XIV a. 
tebevyko girdai tarp Lietuvos |r Li
vonijos ordino, bet 1426 m valsty
binė siena visą žiemgale paliko Livo
nijos oidlno pusėje. 1529—1541 m. 
ji buvo nuregulluvta taip, kad Lie
tuvai liko Akmenė, Žagarė Ir Jonlš- 
kis. Čia susiklostė dideli, vaislvhlnlų 
žemių kompleksas, Iki 1795 m. varli
nę,Is Šiaulių ekonomija.

Kovos su vokiečių fltorlęl, labai 
praretino žiemgalių skaičių. Dali, Įų 
Išliko ordino okupuotoje terltorljole,

PRO BLAKSTIENAS
AR $ TIKfirj TOKH JAU GSftAH?

J, Avyžiaus romanas 
”Hodybų hifc įėjimo me
tas” susilaukė labai pa
lankių komentarų, Akt* 
račiai reoenaljos antraš
tėj lėkllmtngM pabrėžė! 
’’Romanas, kokio dar ne- 
turėjome0.

Gal ir neturėjome 7 
Logllkat galvojant, klek** 
v term nauju knyga, gera 
ar bloga, yra tokia, ko-’ 
klos men prie# tat netu
rėjome. Taigi minėta 
antraštė nieko nepasako. 
Atėku, Akiračių recen
zentas norėjo pabrėžti, 
kad sT, Avyžiaus romanas 
yra pate gerinusias mūsų 
literatūroje.

Dėl to galima suabejo
ti. Man meniskai V, 
Ramono ’’Kryžiai” ar J* 
Baltučio ’’Parduotos va- 
saros’l daro didesni įs
pūdį, Be abejo, kai ku
riate atžvilgiais Sodybų 
tužtėjlmo metas” yra 
pulki knyga. Dramatiniai 
epizodai, ralėkūe perao- 
nalal, eklandos dialogai 
ir t, t. J| link iria tė 
daugelio knygų tarpo. VIa 
dėlto Js Avyžiaus roma
nas batų Žymiai geree- 
nla, jei

L botų glaueėlau, tau^ 
plau Išbalonsuotae, ven
giant tėtę etų monotonUkų 
samprotavimų apie mo
ralę, politikai ėmonl- 
jų... Palohologtnlfl-filo- 
floftnts vandenėlio Ir 
kantriausiam moderniam 
skaitytojui Įgrista, Vie
tomis Jauti, kad rašyto
jas kemėa, o ne raAo 
tat, kas reikalinga.

2. nebotų Jame tiek 
daug verksmingo, senti
mentalaus hurnanlsmo, 
kurio drumstame vande
nėlyje paskęsta s var
lį taus tas romano veikėjas 
Gediminas.

3. vaizduojant anuo
metinę atmosfera botų
deugellj luvu jžlkūto LtohiVS* 
je --- žIhuhih. ne Slffltoš ItlltltouSlUi 
kaip niuoduiua ŠalllnlUe'ie lt IItora- 
ioi-uje, u itiafiąių hss Uek daug llėftl- 
gellų iš vise n«bu¥u. ApjlgyvęHušlel! 
Lielupei? Itotfigaltol XIV a plfffte= 
Joje* pusėje dar būvu Išlaikę sav© 
sevllufflą, bei Ilgainiui, pan^ial. kaip 
perslkėluilejl I LtoluVą jtitolnglal ir 
prosai, siiilltoto su Heluvlal*. J vieną 
teulybę. Likusieji s«vę tovlškėjū žlent- 
gąlląi jė|u j lelvių toulybės siidėlj.

R, JASA5

MOKSLAS IR GYVENIMAS

^laikytas didesnis au« 
tentllkumas. O dabar ku
riama klaidinga nuomo
nė, kad Įmonės laukt© 
laukė antrojo bollevflcų 
anptūdlto.

4. okupantams voku- 
ė lama batų taikomas tas 
pats literatūrinio vaisda- 
v Imo matas, O dabar i V“ 
goku me romane j U kai* 
kokio llslglmėltal' ll« 
kamlos, sadistai.

luprantamn, ,T. Avy** 
tlus rslė romanų, shflg* 
damas U nenukrypti nuo 
tapybinio takelio, kurį 
dabar ima Lietuvos pro- 
a In Inka I, apr ai Inėdąm I 
karo ir artimo pokario 
laikmeti. Knygų perso- 
nalst norom nenorom 
kalami pagal nuastovė
jusi modeli.

6ta, kaip blogio Spe
ra , landžioja gesUplnln • 
kas, ė velnią renkis, ra(|* 
nuotas malonumų lelko« 
tojus, bet drauge ėėto- 
nllkus Žmonių naikinto
jas. Jam talklnlnknuja 
kietas, grubus savimyla, 
truputi bukas lietuvių na- 
clone I tetas, buožių va U 
kas, policijos vadas,

Centrinę rolę vaidina 
žvainus, psichologiškai 
komplikuotas (kad būtų 
daugiau sųmonės srauto) 
svajotojas Idealistas, bu
tinei rašytojas ar i meni 
linkęs žmogus, Tasha® 
landėlls i viską labai gi
liai žiūri, jautriai pergy
vena neteisybę, vtsUml 
nori būti geras, klaidžio
jo. abejoju, galantllkal 
svetimoteriauju, kol gulų 
gulo, gyvenimo nudegin
us, padaro lemtinga 
luolj — 18 pasyvaus hu* 
man 1sttnlo Hado i plutų, 
šiltų, kovingų komufils- 
mo glėbį.

Tarp tų vyr Ūkų Jėgų 
maliesi trapios, gražios, 
nors gana guvios mote
rys. Vieno, dėl kurtos 
vyrai proto netenka, my^ 
H geruti svajotojų, o kita 
atiduoda vlakų, kad būtų 
Išgelbėtas jos mylimas 
kovotfijas uj. tarybų val
džių.

Taktų Ir panallų aha^ 
rakięrių apsčiai sutinka
me dabaHIntnlų prosl« 
ninku raituose, Nuo

PllffiM MA -
V, KAVAt^lNUI

Šių melų Draugo ro* 
mn no konkursų laimėjo 
Vacys Kavaliūnas už ro» 
manų ’’Aidai tr Šelė1lMlH,

Vertinimu komisijų 
sudarė torontl eė lai i 
pirm. A, Ourevlėluūi 
sokr. A. Hungattlenėi V, 
Krallkauskienė, VL Salt* 
miras Ir Vyt. Tumulai^ 
tie.

V. Kavaliūnus 1000 
del, Draugo premijų juu 
buvo laimėjęs WI0 m. už 
romuiių ’’Kalnų giesmė’1, 
Premijų bus įteikta Cht® 
ougoje kovo mėn.

Gruodžio mėti, vidų® 
ry, vilnimis f ltharmenl* 
Joj® gastroliavo Vasari 
miesto, miljoje, kame« 
r tols choras, Jis atliko 
G, Buaslnl mažus tas ii- 
kilmingus mlėlus,

doa nepabėgsi. Be to, vi
si trokšta pavateduoil 
anų rūstų laikotarpį.

Gėrio ir blogio scab 
kirtimų ,f. Avyžius trak* 
tuo ja su didele ruSytojlė- 
Uu jėga 9 Gaila tik, kad 
moralinės svarstyklės 
per stipriai apėlakstytos 
sovietiniu odekolonu tr 
nusuktos savlėktų naudai, 
Dažnas lietuvis, žlugs 
tikrųjų anuometinę eitu- 
aoljų, gestapo žiaurumus 
stengsią sutapatinti su 
cmgebtetų nemaresniais 
nūs įkaitimais. Visus rei
kėtų sutalpinti ant tų pa- 
ėlų nesuklastotų svare* 
lyklfth

Nežiūrint to, didesnė 
romano pusė palieką ne- 
llblunkantĮ įspūdį, pa« 
vyzdžiui, Kumlllo kori
mo suėna arba Akvilės 
elgsena slaugant mylimų 
partisan! Marių,

Fr, Visvydus

1972.1, 26 gsL 7



IŠTIKIMOJI ŽOLĖ
"Laisvosios Lietuvos” 

skelbtasis konkursas pa
rašyti romanui partiza
nine tema davė tris ro
manus, visus tris pre
mijuotus.

Tasai trečiasis, Ana
tolijaus Kairio Ištikimoji 
žolė (išleido Lietuvos At
gimimo Sąjūdžio Laisvo
sios Lietuvos knygų lei
dykla 1100 egz. tiražu, 
viršelis A. Rakštelės, 
254 psl.), skiriasi nuo 
anų kitų dviejų J. Gliau- 
dos ir A, Barono) pir
miausia tuo, kad jame 
vaizduojamas ne pats 
partizaninis judėjimas, 
bet Tylėnų kaimas oku
pacijų metais.

Rašytojas tuose Tylė- 
nuose iš pradžių dėmesį 
sustabdo ties Gintautais, 
ūkininkais, kuriems iš- 
siskirstant į vienkiemius 
atiteko kaimo senosios 
gyvenvietės su visais so
dais, kurie buvo darbš
tūs ir plačios širdies, 
kuklūs ir išmintingi. Zo-
džiu, tai visapusiškai 
teigiama, pavyzdinga 
šeima. Jie turi vienturtę 
dukterį, šešetą metų ėju
sią į gimnaziją, porą 
metų pasimokiusią že
mės ūkio mokykloje, 
daug skaitančią, daini
ninkę. Suprantama, kad 
apie tokią merginą ima 
suktis ne tik ūkininkai
čiai, bet ir mokytojas, o 
Gintautams reikia ūki
ninko. Pasirodo, rytų pu
sėje gyvena Norodovas, 
o vakarų — Langė, ir jie 
vienas ir kitas labai no
rėtų susigiminiuoti su 
Gintautais ir per tai savo 
ūkius sujungti su Gintau
tų, bet Monika išteka už 
Vytauto Dainiaus, ūki
ninkaičio, kuris dainuoja 
ir dainuoja ir tuo daina
vimu patraukia į save 
Gintautaitę.

8 pšl.

Bet Monikos vestuvių 
dieną pradeda riedėti ru
sų tankai, ir tada iškyla į 
viršų Norodovai, apsi
leidę ūkininkai, gyvenu
sieji į rytus nuo Gintau
tų. Kaip Gintautai yra į- 
kūnytas gerumas, taip 
Norodovai, gali sakyti, 
biaurumas. Jie pilni 
suktybės, gobšumo, iš 
paskutiniųjų pataikauja 
naujajam režimui. Kai 
prasideda vokiečių oku
pacija, tada iškyla Lan
gė, Gintautų kaimynas iš 
vakarų pusės, dar išra
dingesnis talkininkas 
naujųjų Lietuvos valdovų. 
Visų tų neramių įvykių 
eigoje žūva Gintautų žen
tas Dainius, paskui ir 
vienas Norodovas, o pas
kui ir dar vienas po kito 
kiti knygos herojai, pa
grindiniai ir šalutiniai.

Nors rašytojas mėgsta 
įterpti keletą sakinių šen 
ar keletą puslapių ten to
kio mišinio, kurį galėtu
me vadinti sentimentalia 
ar retorine poezija, bet 
apskritai romaną reikia 
laikyti realistiniu. Visas 
tas atsitiktinis poetizavi
mas yra greičiau nerei
kalingas priedas (pavyz
džiui, Monikos atsisvei
kinimas su aplinka, kai ji 
buvo sugalvojusi pasi
traukti iš Lietuvos, nei 
šis nei tas, ypač tokios 
vietos, kaip miežio ir 
avižos dialogas, arba to
kie nuo visa ko atitrūkę 
šūktelėjimai, kaip ”0, 
šventasis Partizane, 
melskis už mus").

Tačiau, tur būt, pa
grindinė ir esminė A. 
Kairio realistinio pasa
kojimo yda yra jo nenuo
saikumas, jo pastangos 
taip sutirštinti gyvenimo 
įvykius, kad jie pasidaro 
jau nebeįtikimi. Skaity
tojas pradeda jausti iš 
pat pradžių, kad ar ne 
perdaug tik geri tie Gin
tautai. Toks jis geras 
ūkininkas, toks geras 
žmogus. Dar kol jis pa
vyzdingai ūkininkauja, 
dar pusė bėdos, galima 
juo tikėti. Bet kai rašy
tojas ima pasakoti, kad 
jie padeda visiems, kam 
tik pritrūksta darbo ran
kų, pinigų, arklio, paša
ro, ratų, medžių, sėk
los, duonos, tai jau kyla 
įtarimas, kad reikalas

/

žymiai išpūstas, Vytauto
Dainiaus tasai dainavi
mas taip pat perdėtai 
skamba. Bet gero daik
to, kaip sakoma, niekada 
nėra perdaug.

Deja, dar skaudžiau 
pradedame jausti ypač 
žmonių charakteristikų 
sutirštinimą, kai susidu
riame su neigiamaisiais 
herojais. Kol Monika 
Gintautaitė dar nebuvo 
ištekėjusi, Norodovai ir 
Langės rūpinosi per ją 
padidinti savo žemes. 
Bet juos visa neigiama 
pilnybe pamatome ne ta
da, o kaip tik okupacijų 
metais. Maža tai, kad, 
pvz., Norodovas tėvas 
pasidaro rinkiminės apy
linkės pirmininku ir 
vaikščioja per žmones su 
balsavimo urna, kad jis 
padaro kombinacijas su 
savo žeme: jis dar ir 
dukterį pastumia į palai
dumą, žmones iki kraš
tutinumo persekioja, 
Gintautus išveža. Langių 
sūnus Adolfas dar bai

LEIDYBOS
ARUODUOS

DAUG MELODRAMOS 
IR ATSITIKTINUMŲ 
Vytauto Volerto "Pra

garo vyresnysis", roma
nas 1971 metais laimėjęs 
Draugo premiją, yra 
stipriausias iki šiol pa
sirodžiusių jo veikalų.

Romane vaizduojamas 
Lietuvos dabartinių ko
lūkių gyvenimas ir na
grinėjama pareigos ir 
laimės konflikto proble
ma..

Intrigoje susipina trijų 
žmonių likimai. Kunigas 
Rukšys slepia savo pa
šaukimą nuo aplinkinių 
gyventojų ir todėl gyvena 
su nuolatiniu nusikaltimo 
jausmu. Baleika, senas 
komunistas, nesupranta, 
kodėl jam nebėra vietos 
tarp naujai kylančių re
žimo oportunistų. Stasė 
Dimšaitė nesugeba at
leisti nei jaunystėje my
lėtam Rukšiui, nei gyve
nimui, kad jie jai nega
lėjo duoti nė trupučio as
meniškos laimės.

Rukšys savo nusikalti
mą skandina alkoholyje, 
Baleika save nuolatos 
bando apgauti ir kuria 

sesnis už senį Norodovą. 
Naudodamasis vokiečių 
okupacija, jis pasirenka 
sau šitokią filosofiją:

" —Ką supranta ši kai
miečių banda? Botagą. 
Nugara ieško lazdos. Su
laužyti pasitikėjimą,.. 
Reikia paversti visus 
pilvo vergais, juodadar
biais mulais... Mano 
vertė pakils, kada Tylėnų 
smuks... Kada jie taps 
niekas daugiau kaip trąša 
žemei, purvas po galin
gųjų padais... Moniką 
laimės ne meilė, bet jė
ga. .. "

Su vokiečių talka jis 
tuoj ir ima smaugti žmo
nes, ir čia visa ko vir
šūnę pasiekia plytinės 
statymas, tie visi sargy
biniai šunes, jų maitina
mas, staugimas, kai 
Jurgiukas pradeda smui
keliu čir vyt i, Jurgiuko 
šaudymas. Tai vis tokios 
aukštybės, kokių realis
tai rašytojai retai tepa
siekia arba atlieka tai 
įtikinamiau...

K. Abr. (EL)

iliuzijas, kol jos atsimu
ša į realybę ir sudužu
sios nuveda į beprotybę, 
Stasė bando ieškoti kom
promisų su savimi ir su
rasti užuovėją nors ir 
nemylimo žmogaus artu
moje. Visi trys ieško bū
dų pateisinti savo egzis
tenciją, ir nė vienas to 
nesugeba.

Rukšys jaučiasi per 
silpnas ir per daug su
purvintas tarnauti Baž
nyčiai, Baleika per ma
žai mokytas, per daug 
primityvus tarnauti par
tijai. Juos jungia menka
vertiškumo jausmas, 
baimė matyti tikrovę to
kią, kokia ji yra, ir nuo
latinis slėpimasis už 
melo fasado.

Romane pabrėžiamas 
religinio jausmo įsišak- 
nėjimas žmonių pasąmo
nėje ir būtinybė kuo nors 
tikėti. Stasės ir Baleikos 
likimai yra tragiški. 
Stasė, tikėjusi nors ir 
mažos kasdieniškos lai
mės galimybe, miršta 
atsitiktinėje nelaimėje. 
Baleika, tikėjęs komu
nizmo galutine verte, vi-

IŠRINKTA
VLB TARYBA

Korespondenciniu būdu 
praeitųjų metų pabaigoje 
išrinkta tokios sudėties 
Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės taryba: kūn. V. 
Šarka, V. Natkevičius, 
kun, B. Liubinas, J. Va
liūnas, t. A. Bernatonis, 
V. Bartusevičius, kun. 
A. Bunga, J. Grinius, A. 
Lingė, J. Lukošius, J. 
Barasas, R. Baliulis, V. 
J. Bylaitis, F. Skėrys, 
A. Palavinskas.

Išrinktieji gavo tarp 
440 iki 270 balsų. Ma
žiau balsų gavusieji liko 
kandidatais. Absoliučią 
tarybos daugumą sudaro 
Lietuvių fronto bičiulių 
sambūrio ir jam artimi 
žmonės, kurie jau eilę 
metų VLB tarybose vy
rauja. Tarybon, atrodo, 
tepateko vienas ryškus 
opozicijos atstovas — 
gydytojas V. J. Bylaitis, 
liet. socialdemokratų 
draugijos pirmininkas.

sų atmetamas, paskęsta 
haliucinacijose. Rukšys 
laimi tiek, kad krizės 
momente nugali savo 
baime.

Romane yra daug me
lodramos ir daug mecha
niškai autoriaus sugalvo
tų atsitiktinumų, kada 
situacijos turėtų išplauk
ti iš charakterių reikala
vimų. Sakinių kapotumas 
ir dažni pasikartojimai 
taip pat silpnina veikalą.

"Pragaro vyresniaja
me" sukurti gyvi charak
teriai, iškeltos įdomios 
problemos, tik gaila, kad 
stiliaus ir formos nely
gumai neduoda jiems iš
baigtų formų.

Knyga išleista Lietu
viškos knygos klubo Chi- 
cagoje 1971 m. Kaina 5 
dol. ig

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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NAZARETO 
MALŪNAS

- Nelabai kaip baigėsi tavo vedybinis 
gyvenimas, bet ką padarysi, - mėginau ją 
kaip ir guosti, - galėjo ir blogiau būti. Ge
rai, kad tau nieko neatsitiko. Gal vėl ište - 
kėši, gal bus geriau... Esi jauna, esi gra
ži. ..

- Ačiū. Vieno pakako.
Ji pamažu priėjo prie manęs ir pirštu 

bakstelėjo į mano nosį.
- Nebijok, neišdursiu akies... Bet ta

vo nosis šalta kaip agurkas... Na, bet šir
dis, tur būt, kam nors karšta.

- Žmonės Sako, kad širdis karšta tada, 
kada šalta ranka, o ne nosis.

- Žmonės taip sako dėl to, kad rankas 
jie dažniau čiupinėja. Eskimams toks saky
mas nežinomas.

Pasitraukus kelis žingsnius nuo manęs, 
ji pažvelgė į mano akis, o paskui permetė 
mane akimis nuo galvos iki kojų, lyg norė
dama išmatuoti mano aukštį. Surimtėjo jos 
veidas. Ji tylėjo, ir aš tylėjau. Liežuvio 
galu suvilgius savo viršutinę lūpą, ji taip 
prabilo:

- Žinai, ko tau reikia? Kostiume tau 
reikia, ir batų... ir marškinių... Tau vis-:, 
ko reikia.

- Bet šiais laikais nėra lengva.
Nieko nesakius ji nuėjo prie lango ir 

ėmė rąžytis. Rąžėsi pasistiebdama kaip ba
lerina ir iš krūtinės gilumos atsikvėpdama . 
Nuo sunkių atodūsių kilnojosi jos krūtys, sa
kytum, jos nori prasiveržti pro tampriai ap
temptą suknelę.

O ant suknelės, čia aukštyn, čia žemyn, 
judėjo gelsvi karoliai, nelyginant išpurtę 
žirniai ant vėjelio glostomo vandens.

- Jeigu Rapolas dabar tavę matytų, jis 
vėl, atsidusęs, sakytų: "Uh... Uh... Tai 
figūra jos... ”

- Rapojas ? Chi. Tavo nuomonę man 
būtų įdomiau išgirsti.

- Kaip tau, Monika, gali būti įdomu, 
jeigu sakei, kad jau vieno pakako ?

- Daug ką sakiau... Dažnai moterys 
pasako priešingai kaip jos galvoja. Pagaliau, 
ar negalima savo nuomonės pakeisti ? Napa- 
leonas testamentą rašė net keturius kartus.

- Bet rašydamas jis neprisiekė, kad jo 
nekeis. Šliūbo priesaika yra...

- Bet pagalvok, kokią reikšmę gali tu
rėti priesaika prie šliūbo ? Juk gyvenime vis - 
kas keičiasi. Keičiasi žmonių veidai, jų min
tys ir dalbai. Net ir žmonių pavydas keičia
si.

Tuo momentu tarpdury pasirodė Samtis.
- O, malonu čia jus abu matyti. Sma

giai laiką leidžiat...
- Leidžiam, - sausai atkirto Monika.
- Bet tu, Grigaliau, saugokis. Ar ži

nai, kad Monika yra našlė ? Jauna našlė ?
- Žinau, bet kodėl turiu jos saugotis ?
- Todėl, kad šventas Povilas liepė jaunų 

našlių vengti, nes jos pasiduodamos gašlu
1972.1.26 

mui noH ištekėti ir atitolsta nuo Kristaus.
- O, senoms našlėms, - įsiterpė Mo

nika, - ar leidžiama pasiduoti gašlumui ?
- Senės tos Dievo dovanos jau neturį,

- atšovė Samtis ir nusijuokė.
Monika nusišypsojo, bet nieko nesakė.
Jos elgesys ir žodžiai mane jau spėjo 

įtikinti, kad ji nėra ir negali būti neaiškios 
moralės moteris, kaip galvoja Rapolas i r 
Darata. Ji dar tebėra sukrėsta šiurpių per
gyvenimų, bet jos siela pamažu nurims ir 
išsivalys 'kaip sudrumstas upelyje vanduo, 
tik nelabai gerai, kad Samtis gali sunaikinti 
jos pasitikėjimą Dievu.

Bet aš turėjau vykdyti savo uždavinį: 
vykti pas Lorą.

- Kurtu norį eiti? - stebėjosi Samtis.
- Juk tu jau girtas kaip Nojus po tvano. Lau
ke tamsu, nors į akį durk. Gulk ant sofos ir 
permiegosi.

Bet mano pasiryžimas buvo nesulaiko
mas.

- Ačiū už rūpinimąsį, - padėkojau, - 
bet kaip nors pamažu pareisiu.

Monika mane palydėjo iki tako.
- Tik atsargiai'. -perspėjoji. - Nenu

riedėk į tvenkinį.

Atsibudau su labai bloga savijauta, kaip 
paprastai visi pagiriom sergą žmonės jau
čiasi. Skaudėjo nugarą ir galvą, tarsi būčiau 
kur nors ant akmenų gulėjęs. Atsikėlęs pa
sižiūrėjau į veidrodį. Nusigandau. Mano no
sis buvo mėlyna kaip varnėno snapas. Rūbai 
buvo numesti ant grindų, bet ne spintoje, kur 
aš juos kiekvieną vakarą pasidedu. Švarko 
skvernas buvo išteptas tamsiai rusvai spalva.

Atsisėdęs ant lovos, pradėjau galvoti: 
"Kur aš buvau? Kas su manim galėjo atsi
tikti ? Kas sutepė švarką ir sumušė nosį ? 

VILNIAUS SENAMIESTYJE
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Gal buvau pargriuvęs ant tako ? Bet ten - 
žvyras, o ne molis. Čia lyg degintų plytų 
spalva. Kur ant plytų galėjau šliaužti?"

Kažkas pabeldė į duris.
- pra... prašau... - vos apversdamas 

liežuvį ištariau.
prasivėrė durys, prieš save mačiau 

Lorą, bet girdėjau Daratos balsą. Kas čia 
darosi ? Vaidenasi ar ką ?... Krumpliais pa
myniau akis. Šį kartą vietoj Loros pasirodė 
Darata, bet taip, rodos, toli, toli, ūkanose...

- Kaip nuotaika ? - pasigirdo Daratos 
balsas.

Aš tylėjau.
- Ar žinai, kas su tavim buvo atsitikę ? 

Tu naktį šaukei ir labai blaškeisi. Tu nesap
navai. Tu kliedėjai. Tu šaukei: Amerika... 
Amerika... Išsigandęs Rapolas net vaisti
ninką pašaukė.

- Vaistininką? Kam?... Ką jis sakė ?
— Sakė, kad tu buvai prisigėręs vyno. 

Jis tave išpumpavo ir liepė nejudinti...
-Aš, prisigėręs vyno? M an e pumpavo?
Ji atnešė man stiklinę rūgusio pieno. 

Išgėriau iki dugno. Pasijučiau truputį stip
riau, bet vėl greitai užmigau.

Kada pabudau jau leidosi saulė. Mėgi
nau atsiminti, kur buvau ir ką veikiau. At
simenu, buvau pas Moniką. Ten gėrėm vy
ną. Bet kas atsitiko vėliau? Kodėl naktį šau
kiau "Amerika", kaip sako Darata.?

Išmiegojęs visą dieną, naktį negalėjau 
užmigti. Tai buvo neapsakomai ilga laukimo 
naktis. Taip ilga, jog protarpiais pradėda
vau galvoti, kad, tur būt, išsipildė Rapolo 
pranašystė:sudegė saulė, ji daugiau jau ne
bepatekės, ir mes visi pavirsim į ledo ga
balus.

BUS DAUGIAU
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Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS »r J. šlAUČlULIS

Darortos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai Ir kiti 
I(valr0s medllo dirbiniai.

547 Lalleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL* 366• 3984.

DATOS ♦ VARDAI ♦ ĮVYKIAI

Highland Auto Body
611 LATLEUR AVE., LaSAUE

■ ***
TEL. 366-7281 
******* #**#***,

• Atliekami mechaniniai darbai

g I fores taisymas Ir dalymas
• Dunlop padangas Ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)

Savininkai: V. Šulinskas 389-057 J ir J, Z avy s 365-3252

Uniue'iAal Cleaned &’ fallow
B, KIRSTUKAS yo|flu |r f«i|Reu vyriškus Ir materliku* 

239 FOURTH AVENUE daužius* Siuvu rt6u|us, pagal ufsaky- 
(of Wellington St.) vyriokus paltus, kostiumus lt kal

tei, 769-2941 Aukotos kokybes medeiagoS*
—bh»—eerWeassS^ew^se—y— iWss i riwajLW ww»wiiw.M«y>ww^iPM7arTy-Ai>^jMaajwrcJ*>/.^wi ict

TĖL. 525-8971

1920 FRONTENAC ST. MONTREAL, P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

T. V. a ii ri li-<i i t i s įvairios progos

BELLAZZI-LAM Y INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 
Durys, langq temai. I sol locija. Ten - Test, 
Masonite, statybinis popleris, cementas, 
B. P. IMdlrblnlal lt visa kt.

7482, BOLL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

M LIETUVIŠKA RADIJO

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJA?

L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr„ Duvernay, P.O. TEL. 669-8834

MIRĖ
A. GINTNERIS

gausto 13 d. Chicago je 
nuo širdies smūgio mirė 
Antanas Gintnerls.

Velionis buvo uolus 
spaudos bendradarbis, 
dviejų knygų autorius, 
pirmininkavo Žurnalistų 
s-gos Chtcagos skyriuiB

PROF. V. RUOKUI 
MIRUS

Prof. Viktoras Ruokis 
mirė Kaune gruodžio 26

V. Ruokis gimė 1885 
m. Daubariškio vteusė“8 
dyje, Švenčionių apskr* 
1919 m. jis atgaivino Dot* 
nuvoje žemės ūkio Ir 
miškų mokyklų. Žemės 
ūkio akademijoje Ruokis 
ėjo agrochemijos ir geo* 
gnozijos katedros vedėjo 
pareigas, nuo 1931 m, 
buvo ekstraordinariniu 
profesorium. Vadovavo 
dirvožemio katedrai iki 
1968 m.

Vilniaus spauda nepa
minėjo, kad velionis 1914 
-15 m, yra dirbęs Cent
riniame lietuvių nuo karo 
nukentėjus lems šelpti 
komitete Vilniuje, kad 
jis ten veikė Rūtos drau
gijoje ir buvo Rūtos cho
ro dirigentu. Taip pat 
neišdrįsta paminėti, kad 
Ruokis yra vedęs žemės 
ūkio skyrių lietuviškoje 
Enciklopedijoje Kaune 
bet rašęs mokslo Žurna
lams nepr. Lietuvoje.

NAUJA LF 
VALDYBA

JAV Lietuvių Fondo 1972 
m. valdybos pi^rn. Išrink
tas d^. Jonas Valaitis, I-ju 
vicepirm. Antanas Rėklai
tis, 11-ju vicepirm* Jonas 
KuČėnas, Itt-jU vloepirm. 
Stasys Džiugas, Sekr* Kle<a 
opas GirvllaSj Ižd. Kazys 
Ba^zdukas K Iždo patarė
ju Petkas Želvys. Į val
dybų dar jeįS lf investa
vimo komisijos atstovas ir 
LF pelno skirstymo komi’ 
sijos atstovas i

Kadenciją baigiančioje 
valdyboje 1971 m. dirbo 
pirm. dr. K. Ambi’ozal- 
tls, vicepirm. A. Rėklai
tis 1*^ V< Šimaitis, ižd- 
H. Daras i? sek*. J. Ku - 
čėnas.

FLAMŲ '
KALBA

Belgijoje flamų kalba 
išleista lietuvių poezijos 
antologija. Lietuvių poe
tų eilėraščius vertė Bel
gijoje gyvenanti Žentą 
Tenison.

Pradžioje įdėta Teni- 
sonlenėš paruošta trum
pa Lietuvos istorijos bei 
jos kultūros apžvalga ir 
A. Vaičiulaičio apybrai
ža apie lietuvių poezijų. 
Rinkiny paskelbti eilė
raščiai šių lietuvių poe
tų: Maironio, Baltrušai
čio, KiršoS, Giedriaus, 
Putino, Sruogos, Lem- 
berto, Santvaro, Tyslta*

vos, Aisčio, Nėries, 
Miškinio, Vaičiulaičio, 
Brazdžionio, Rutkūno, 
Jas manio, Tulauskaltės, 
G r iga itytės, Ra dausko, 
Audronės, A ndr lekaus, 
Kėkšto, Augino, Bradū- 
no, Juragio, Kazoko, 
Mačernio, Nagio, Nykos* 
Nyliūno, Šlaito, Švabai- 
tės, Meko, Barausko, 
Prižginaitės, Sutemos, 
Občarskio, Sadūnaltės, 
Mackaus, Bogutattės, 
Paškevičiūtės Ir Saulal- 
tytės.

TRYS DIPLOMAI 
AUSTRALIJOJE

Praeitaisiais metais 
Adelaidės universitetų 
Australijoje baigė trys 
lietuviai.

27 m. amžiaus Augte 
Zamolskis gavo techni
kos bakalauro laipsnį. 
Jis tarnauja vandentiekio 
departamente, o savo te
noro balsą lavina pas so
listę A. Gučiuvienę.

21 m. amžiaus Violeta 
Vanagaitė gavo humani
tarinių mokslų bakalauro 
laipsnį ir mokytojauja 
aukštesniojoje technikos 
mokykloje. Vakarais Ji 
studijas tęsia, siekdama 
pedagogikos magistro 
laipsnio*

27 m. amžiaus Vytau
tas Straulcas taip pat ga
vo humanitarinių mokslų 
bakalauro laipsnį. Prieš 
tai baigęs mokytojų se-

KELfiiyiS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽOD( SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽlNIU IR ll KANADOS 
GYVENIMO, KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI FAGAR< 
SEJĘ MAIKlO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSK1ENĖ VEDA TEI- 

. SINIU PATARIMU SKYRIU.
Metinė prenumerata tik $ 7,00
KELEIVIO 1971 m. kalendorius $1,50

636 EAST BRO AOWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127
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Or.J Frisoii|,B. sc.,d.c.
Chiropraktikas

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

Atdara:* nuo 9 ikij vaL ir nuo 4 iki 9 val« vak.
Montrealio lituanistinės mokyklos mokiniai vaidina "Meškiuką Rudnoslukų”. 
Nuotraukoje iš kairės: P. Ladygaitė, J, Keršys, L. Staškevičius ir A. Žukaus
kas, i

10 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



minariją mokytojavo, o 
universitetą lankė lais
valaikiu. Be to, konser
vatorijoje mokėsi smuiko 
klasėje, buvo Lituanijos 
choro dirigento pavaduo
toju. 1970 m. buvo iš
rinktas LB apylinkės 
pirmininku.

PADĖKA
Mano mylimam vyrui 

ir mūsų brangiam Tėvui 
Antanui Noyickiui mirus, 
nuoširdžią padėką reiš
kiame visiems teiku
siems jam ligos metu 
pagalbą, slaugius iems,

* vežiojusiems, lankiu
siems ir raminusiems 
sunkioje ligoje.

Ačiū už gėles, už už
prašytas mišias, už au
kas Tautos Fondui ir 
Kultūros Židiniui.

Dėkojame už paramą, 
paguodą ir užuojautą 
skausmo valandose. Taip 
pat esame dėkingi vi
siems atsisveikinusiems 
ir palydėjus iems mūsų 

> Brangiausįjį į amžino 
poilsio vietą.

Žmona Birutė, duktė 
Živilė, sūnus Sigitas.

SKAUTAMS
Skautas vytis Rimas 

neprižadėjo ateiti į šokių 
vakarėlį, nors sesė Rūta 
ir labai kvietė. Jis pano
ro tą šeštadienį pasilikti 
vienas ir nesirodyti vie
šumoje.

Kaip žinome, jis po 
sėkmingų kelių diskusijų 
su broliais - vyčiais jau 
buvo ne vienam paklau
sė jui ar oponentui įrodęs 
savo tezių nesugriauna- 
mumą ir tvirtumą. Ta
čiau dažnai broliai vyčiai 
jam vis pakišdavo kurią 
nors mintį ar klausimą, 
net kartais iššaukiančio
mis bei provokuojančio
mis temomis. Todėl tą 
šeštadienį Rimas, pasi
likęs vienas ir išvengęs 
viešumos, stengėsi susi
telkti, klausydamasis per 
FM vietinę radijo stotį 
geros, nors ir pramogi
nės, muzikos.

Neilgai trukus kažkas 
pasibeldė į duris, kurias 
atidaręs Rimas nustebo, 
kai pamatė, kad tai buvo 
Rytas Tamulis, už kelių

t SPORTO
RŪMAI

Vilniuje gruodžio 17 d. 
iškilmingai atidaryti nau-

* jai pastatyti Sporto rū
mai (kitoje Neries upės 
pusėje, į dešinę nuo buv. 
Žaliojo tilto). Be sporto 
varžybų, tuose rūmuose 
numatyta rengti koncer- 
tus, suvažiavimus, de
monstruoti filmus. Žiū
rovų numato talpinti tarp 
3500 ir 6000.

APGYNĖ
DAKTARATĄ

Žemės ūkio mokslų 
daktaro laipsnį gavo Bro
nius Baginskas, apgynęs 
disertaciją ’’Mikroele
mentų kiekis Lietuvos 

, TSR dirvožemiuose ir jų
* įtaka augalams”. Jis gi

mė 1903 m. ir yra Že
mės' Ūkio akademijos 
agrochemijos katedros 
vedėjas.

•* — Vilniuje gruodžio
mėn. Aktorių namuose 
įvyko Lietuvos scenos 
veteranų 10-sis sąskry
dis. Kalbėjo veteranų 
sekcijos pirmininkė N. 
Vosyliūtė, K. Jurašiū- 
nas, J. Petrauskas, K. 
Inčiūra, M. Karka.

— Kauno Politechnikos 
instituto vyrų choras 
koncertavo Tadžikijoje, 
Uzbekijoje, lankė hidro
elektrinių statytojus. 
Chorui vadovauja A. Bu- 
zys.

gatvių blokų gyvenąs jau
nuolis. Rytas visiškai 
nesidomėjo jokia lietu- 

■ viška veikla ir tik labai 
retai tautiečiai jį sutik
davo.

— Prašau į vidų. Labai 
malonu tave matyti, - 
bandė nors ir dirbtinai 
nuduoti pasitenkinimą 
Rimas.

— Ačiū už kvietimą... 
Prašau man attiesti, jei 
sutrukdysiu tavo laiką 
ir... ramybę, — greitai 
pasakė svečias ir net ne
paprašytas atsisėdo į 
minkštą kėdę.

Rimas nedrįso pradėti 
kalbos, o Rytas taip pat 
tylėjo, nors ir kramtė 
lūpas, lyg norėdamas 
sutramdyti įkyrias min
tis, bet pagaliau pradėjo:

— Jau sakiau, kad gal 
tik sugaišinsiu tavo lai
ką... Bet man kai kurie 
dalykai neduoda ramybės 
ir todėl norėčiau su ta
vim daug ką išsiaiškinti, 
kai ko paklausti ar pri
minti. Būsiu atviras. 
Pasakyk man, Rimai, 
kodėl tu taip plėšais dėl 
tos skautybės? Juk tai 
pasenęs dalykas. Mes, 
jaunieji, esame visai ki
tokie šių dienų žmonės, 
Nesukame sau galvų dėl 
praeities beverčių senie
nų. Mes jaučiamės ge

rai... Ir tu, Rimai, 
naujo-kitoniško žmogaus 
kelyje visai kitaip galė
tum jaustis. Galėčiau vis 
daugiau ką pasakyti, bet 
tu matai mūsų kelią ir aš 
atėjau pakviesti tave mū
sų tarpan.

— Žiūrėk, Rytai, jūsų 
tariamasis jaunų-kitokių 
žmonių kelias manęs ne
vilioja. Negaliu sūtikti, 
kad jūs esate jau kitokie 
žmonės. Moksliniai ty
rimai įrodo, kad žmo
gaus prigimtis, mentali
tetas, pažangumas bei 
dvasinė galia pilnai reiš
kėsi net prieš 3-4 tūks
tančius metų. Žmogus 
niekad nėra paliovęs ieš
koti tobulesnio kelio. Juk 
senovės graikų filosofas 
Sokratas, taip pat nela
bai besirūpinęs savo iš
ore bei drabužiu, tikrai 
sugebėjo sukrėsti žmonių 
žinojimą, sužadindamas 
tolimesnio ieškojimo no
rą ir išlukštendamas 
naujas tiesas taikiu klau
sinėjimo būdu. Nelaikyk, 
Rytai,, savęs kažkokiu 
nauju-kitokiu žmogumi. 
Tie, kurie bandė laikyti 
save viršžmogiais, ne
pasiteisino, ir jiems toli 

Geras darbas paskaidrina sielą, ramina sąžinę, gerina savi
jautą ir taiso sveikatą. Laimingas tas, kuris galėdamas artimam 
duoti, teigiamai apsisprendžia ir duoda nedelsdamas. Kas greit 
padeda, tas dvigubai gelbsti. Geras darbas yra malonUs ir nau
dingas abiem: davėjui ii’ gavėjui. Todėl, artėjant 50-ties metų 
sukakčiai nuo pirmojo, tikrai lietuviško, universiteto įsteigimo 
1922 m. vasario 16 d. laisvoje Lietuvos valstybėje, KVIEČIAME 
TAMSTĄ MALONIAI PAREMTI išleidimą ilgus amžius išlik
siančio ir vertės neprarandančio veikalo apie Lietuvos univer
sitetus 1579-1944.

Užsakant knygą iš anksto, jos kaina tik 15 dol. Tai rimtas 
900 psl. tomas. Prenumeratą siųskite adresu: Lietuvių Profeso
rių Draugija, c/o prof. St. DIRMANTAS, 6616 SO. WASHTE
NAW, CHICAGO, ILL. 60629.

iki to senovės dvasios 
galiūno Sokrato ir dauge
lio kitų, vėliau gyvenu
sių, o jų tarpe ir skauty
bės įkūrėjo Baden Po
well.

— Neseniai skaičiau 
laikraštyje, — tęsė to
liau Rimas, — kad New 
Yorko jipių vadas Abie 
Hoffmanas nusikirpo sa
vo neproporcingai gau
ruotus plaukus, apsiren
gė kaip daugumo jaunų 
žmonių rengiamasi, pa
skelbė, kad jipių kultūra 
perdėm tėra netikra ir 
apgaulinga ir patarė vi
siems savo sekėjams 
žmoniškų tikslų ir gero
vės siekti taikiu demo
kratiniu būdu, o ne nuo
latiniais ir prieš viską 
nukreiptais betiksliais 
protestais.

— Žinau, Rytai, kad tu 
ir kai kas iš jūsų nepri
duoda jokios reikšmės ir 
svarbos senesnio am
žiaus žmonių veiklai. Aš 
gi sakau, kad gyvenime 
reikalingi visokio am
žiaus žmonės. Ir, štai, 
dėl ko. Amerikoj Duke 
universiteto profesoriai

KELIAMA 1 12 PSL.

Ūdros Lietuvoje jau beveik išnykusios, bet Kanado
je jų netrūksta. Ūdrų rusvas, kartais juodas kailis 
labai vertinamas dėl savo patvarumo. Ūdros yra 
vandenyje gyvenantieji žinduoliai, suaugusios sve
ria iki 25 svarų, yra išmintingos ir greitai prijun
ka prie žmogaus. OIP nuotraukoje matome ūdrą ir 
jos pėdsakus.

KAS RAŠOMA KELEIVIO KALENDORIUJE?

Ką tik išėjo Keleivio kalendorius 1972 m. štai kokie 
jo straipsnių pavadinimai:

Apie Simą Kudirką; Kaip buvo atkurtas Donelaičio 
atvaizdas; Lietuvos gyventojų statistika; Dvejopos Viet
namo paslaptys; Kiek kainuoja šaltasis karas; Vokiečių 
patriotai neatsižada Klaipėdos; Kaip rusai paėmė Berly
ną; Įdomi Kėdainių istorija; Belgijos lietuvis apie Ame
riką; Didelis ge&eftas iš vedybų; Siūlo apsidrausti nuo 
Dievo; Aukso kasykla gerklėje (Kaip Sodeika iškilo i daL 
nos aukštybes); Ką parodė 1970 m.cenzas; Gaivinantieji 
gėrimai; Moteris vyrų pasauly; Rusai pasiekė Veneros 
planetą; Sąmokslas studentams diskredituoti; Penkias, 
dešims Amerikos karų; Chruščiovo atsiminimai; Knygos 
progresas; Kova su vėžio liga; Nelaiminga sala ir kt. Yra 
ir gražių Putino, K. Jakubėno, Vaidilos Ainio ir kitų eilė
raščių.

Kalendoriaus kaina — tik $1.50.

KELEIVIS
636 E. Broadway

So. Boston, Mass, 02127

1972.1. 26 psl. 11



SKAUTAMS 

ATKELTA IŠ 11 PSL.

C. Eisendorf ir F. Wil
kie įrodė, kad protinis 
pajėgumas daugiau pa
reina ne nuo senatvės, 
bet nuo peraukšto kraujo 
spaudimo. Tų profesorių 
tyrimai patvirtino, kad 
ir vyresnio amžiaus 
žmonės, turintieji nor
malų kraujo spaudimą, 
neturėjo jokių pasikeiti
mų protiniuose sugebėji
muose per visą dešimtį 
metų.

— Ačiū, Rimai. Turiu 
jau eiti, nes matau, kad 
tavęs įtikinti ir savo pu
sėn patraukti neįsten
giau,

— Ačiū labai ir tau, 
Rytai, kad teikeis manęs 
išklausyti. Kai kada nors 
pas tave atsilankysiu, jau 
aš pabandysiu tave įti
kinti ir į skautų eiles pa
kviesti. L, Eimantas

sudbury
’’LENINIZMAS
BE KAUKĖS”

Baltų Fedaracijos Sud- 
burio skyrius gavo paro
dą ’’Leninizmas be kau

HAMILTONO LIETI
KOOPERATYV/

8 3 0 Main Street East
Darbo valandos:
pirmadieniais 10 —5 v. p.p.
antradieniais 10— 5 v. p.p.
trečiadieniais 19 t—5 v. p.p.

? ketvirtadieniais 10 —5 v. p.p.
penktadieniais lū > — t v. vak. 
šeštadieniais . 9 —12 v. p.p.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

UVIŲ KREDITO 

kS “TALKA” 
, tel. 544-7125

Mokame už: 
depozitus  ......________ 5%
šėrus ir sutaupąs_________6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius  ................... 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš___ J.0%-
nekiln. turto paskolas iš 8% %

•
Nemokama gyvybės z ir asm. paskplų drauda. Nemokamas pilnas 

. čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $:2,800.000

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5’/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term. dep. 
614% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTLINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. ‘ • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3

kės", kuri sėkmingai ap
keliavo JAV, Filipinų ir 
Kanados centrus. Jos 
tikslas parodyti doku
mentuotus faktus apie 
komunizmo doktriną ir jo 
tikslus laisvajame pa
saulyje.

Paroda vyks miesto 
bibliotekoje vasario 1-4 
dienomis, nuo 10 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. 
Parodos metu bus dalija
mos brošiūros ir rodomi 
filmai. Įėjimas nemoka
mas.

Vietinės radijo ir tele
vizijos stotys sutiko vel
tui reklamuoti parodą. 
Deja, vietinis laikraštis 
Sudbury Star atsisakė 
spausdinti bet kokį strai
psnį ar pranešimą. Bet 
manome, kad dolerių su
vilioti nuomonę pakeis, 
kas yra atsitikę praeity
je.

Kviečiu visus apylin
kės lietuvius atsilankyti 
parodoje, o taip pat pa
raginti dalyvauti ir savo 
kitataučius draugus.

J. Staškus, 
Liet, atstovas BF

SĖKMINGAS 
RENGINYS

Naujųjų Metų sutiki-

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius 

mas, suorganizuotas 
Baltų Fedaracijos praėjo 
gana sėkmingai. Dalyva
vo apie 65 pabaltiečiai.

Gautas pelnas bus pa
naudotas "Leninizmo be 
kaukės" parodos išlai
doms padengti. J. S,

hamilton
SKLYPAS 
PARDUOTAS

Sausio 15 d. parapijos 
salėje įvyko Liet. Namų 
akc. b-vės narių susi
rinkimas, kuris buvo 
specialiai kviečiamas 
svarstyti pasiūlymo,
gauto per B. Krono par
davimo įstaigą už turimą 
žemės sklypą.
' Nariais susirinkimas 
nebuvo gausus, bet jame 
atstovautos 654 akcijos. 
Iš viso parduota 1OOO 
akcijų, tiek, kiek b-vės 
buvo išleista po šimtą 
dol. Už pasiūlymą sklypą 
parduoti pasisakė 440 
akcijos, prieš — 211. To
kiu būdu b-vė artėja prie 
paskutinio žingsnio — jos 
likvidavimo. Pasiūlytoji 
už sklypą suma yra 235 
tūkst. dol...

Susirinkime dalyvavęs 
iš Toronto J. Strazdas, 
Toronto liet, namų įsigi
jimo darbuotojas ir ha- 
miltoniečių b-vės narys, 
kvietė hamiltoniečius 
prisidėti prie Toronto 
jau nupirktų liet, namų 
pertvarkymo bei pritai
kymo mūsų reikalams. 
Jame numatyta įrengti 
vieną iš gražiausių To
ronte salių. Zp.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1972 METAIS

USS 530PRADEDANT

Išvykimo datos: gegužės 18, 30, birželio 20 , 29, 
liepos 13, 27, rugpiučio 10, 24, 
rugsėjo 7 d.

Lankoma Maskva, Vilnius, Druskininkai ir Kaunas.

REGISTRUOKITĖS DABAR!

Parūpiname dokumentus Jūsų giminėms iškviesti iš 

Lietuvos. Siunčiame siuntinius ir automobilius i 

Lietuv a. %
Anglų kalba rašykite:

ADRIA TRAVEL SERVICE 
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL 131. QUE. - CANADA 

TEL.: 844-5292 844-5662

ŠACHMATININKAI 
VĖL ŽAIDŽIA

Lietuvių šachmatų klu
bo nariai, praeitais me
tais mirus jo vadovui P. 
Savickui, buvo lyg ir iš
siskirstę. Betgi šiais 
metais jau sudaryta nau
ja vadovybė ir klubas 
pradeda veikti sena tvar
ka.

Praeitis parodė, kad 
klubas turi gan stiprių 
žaidėjų. Žaidynės su lat
vių bei estų klubais mū
siškiams atnešė stiprių 
laimėjimų. Kol kas žai
dynės bus vykdomos tarp 
klubo narių, o vėliau nu
matoma žaisti su kitais 
klubais.

Klubo vadovybę sudaro 
pirm. L. Koperskis, 
sekr. A. Matulienė ir 
ižd. A. Paukštis. Buvę 
klubo nariai ir kiti abie
jų lyčių lietuviai, besi- 
domį šachmatų sportu, 
prašomi susisiekti su 
klubo sekretore, tel. 
529-1857. Numatomas 
mažas nario mokestis. 
Smulkios išlaidos gali 
susidaryti pravedant 
tarpklubines žaidynes.

VEDYBŲ 
SUKAKTIS

Dešimties metų vedybi
nio gyvenimo sukakties 
proga, Angelos ir Petro 
Giedraičių draugai jiems 
suruošė malonią staigme
ną.

Sukaktininkai, sausio 8 
d. atvykę pasisvečiuoti pas 
Albiną ir Joną Adomaičius, 
buvo maloniai nustebinti 
gausaus draugų būrio, ku
ris juos pasitiko. Dalyvavo 

per 30 asmenų, bičiuliai 
atvyko net iš Toronto, o iš 
Chicagos specialiai atvyko 
A. Giedraitienės sesutė J. 
Labanauskienė, kuri su J. 
Lenkučiu "jaunavedžius" 
sutiko su duona ir druska. 
Sveikinimo kalbą pasakė J. 
Petraitis, visi sugiedojo 
"Ilgiausių metų", įteikė 
vertingų dovanų. J. P. y

bndon, ont.
VASARIO 16 
MINĖJIMAS

K LB apylinkės valdyba r 
nutarė Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį pa- 
minėti vasario 13 d., 
sekmadienį, Londono lie
tuvių parapijos salėje. 
Pradžia 6 vai. vak.

Pagrindiniu kalbėtoju 
bus stud. A. Puteris, o 
meninę programą atlikti 
pakviesti vietinio jauni
mo sambūriai: Baltija, 
studenčių kvartetas Rasa 
ir lituanistinė mokykla.

Kadangi iki šios di
džios mūsų šventės teli
ko nedaug laiko, apylin
kės valdyba rado, kad 
geriausia būtų, jog Va
sario 16 minėjimas šį 
kartą tebūtų savybinis, 
artimas ir vieningas mū
sų visų susitelkimas. 
Todėl Londono lietuvių 
studentija paruoš ir pa
prašys (po oficialios mi
nėjimo dalies) susėsti 
bendroms, kuklioms vai
šėms prie stalų, artimais 
pabendrauti, pasidalinti 
mintimis ir išlieti lietu
višką nuotaiką dainoje.

Į minėjimą įėjimas ne
mokamas. Bus renkamos 
aukos Tautos Fondui.

Iškilmingos pamaldos 
bažnyčioje bus 11 vai. 
ryto.

Laukiama visų gausaus 
dalyvavimo. L. E-tas

NAUJA APYLINKĖS 
VALDYBA

Pernai lapkričio mėn. 
pabaigoje Londono lietu
vių bendruomenė buvo 
išsirinkusi apylinkės 
valdybą, tačiau ji ir po 
ilgų pastangų negalėjo^ 
pasiskirstyti pareigomis 
bei rasti bendrą kalbą. 
Teliko tik viena išeitis: 
šaukti vėl visuotinį susi
rinkimą ir prašyti iš
spręsti reikalą.

Susirinkime, daugeliui 
išdėsčius savo nuomo
nes, prieita galimų dvie-
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jų išeičių: išrinkti naują 
apylinkės valdybą ar pa
vesti nesusitariančiai 
apylinkės valdybai dar 
kartą pabandyti rasti 
bendrą kalbą. Kadangi 
daugumas pastarosios' 
valdybos narių pareiškė 
atsistatydinimą, susirin
kimas turėjo išrinkti 
naują valdybą. Reikia pa
sakyti, kad naują valdybą 
pavyko išrinkti, nes jon 
sutiko kandidatuoti ir 
naujų žmonių.

Valdyba dar tos pačios 
dienos vakare pasiskirs
tė pareigomis šitaip: 
pirm. E. Petrauskas, 

** vicepirm. ir visuomeni
nių reikalų reprezentan
tas A. Puteris, kasinin
kas St. Keras, sekr. Ir. 
Jakuba itytė, kultūr in ių
reikalų vadovas M. Chai- 
nauskas, S. Dragūnevi- 
čius ir L. Keraitė — stu
dentijos ir jaunimo rei
kalams atstovai.

* Reikia pažymėti, kad 
tai, tur būt, amžiumi 
jauniausia Londono lietu- 

0. vių bendruomenės apy
linkės valdyba: keturi jos 
nariai tarp 18-23 metų 
amžiaus, visi jie akty
vūs ir studijuojantys jau
nuoliai. Apylinkės valdy- 
bos pirm, ir kult, reika
lų vadovas yra universi
tetą baigę čia, Kanadoje, 
prieš keleris metus. 
Valdybos kasininkas — 
nuoširdus lit. švietimo 
rėmėjas ir ilgametis lit. 
mokyklos tėvų k-to pir
mininkas. Sėkmės.

tuves, malonu buvo pa
tirti, jog mažutė kolonija 
laikosi ir nemažėja... 
Bet 1972 m. sausis mus 
sukrėtė: sausio 15 d. su- 
pylėm net du kapus iš 
karto ir toks liūdnas įvy
kis ištiko mus pirmą 
kartą nuo Londono lietu
vių kolonijos susikūrimo.

Amžinybėn iškeliavo 
Vincas Uždravis, 76 m. 
amžiaus, kilęs iš Slavikų 
apylinkės, Šakių apskr. 
Jis, širdies smūgio iš
tiktas, mirė sausio 12 d. 
Paliko liūdinčią žmoną, 
dukterį ir du sūnus.

Velionė Paulina Kate- 
lienė, veik to paties am
žiaus, kilusi iš Šimonių, 
Panevėžio apskr. Kana- 
don ji atvykusi dar prieš 
karą. Per paskutinius 12 
metų ji sirgo sunkia pa
ralyžiaus liga. Nuliūdi
me liko vyras J. Katelė, 
kuris rūpestingai globojo 
taip ilgai sergančią žmo
ną. Ji mirė sausio 13 d.

Tebūnie jiems lengva 
svetimoji Kanados žemė.

L. E-tas

s e), bet per porą pasku
tinių mėnesių neišgirdo
me nė apie vieną gimusį 
lietuviuką. Ar neturėtu
me nusigąsti, kuria 
kryptimi lietuviškas gy
venimas suka?

Gal jaunesnieji tėvai 
turėtų daugiau susirūpin
ti? Ankstyvesnės emi
gracijos lietuviai išaugi
no, išauklėjo, išmokslino 
nemažesnes šeimas kaip 
vėliau atvykusieji, nors
jų darbai buvo daug sun
kesni ir uždarbiai men
kesni. A. P.

Jette & Frėres
- MODERNIEMS NAMAMS 1 
Visi kiti vandentiekio ir 
Šildymo taisomai ir nau- 
jiųrengimai.if fazinių' 
priemonių pardavimas ir>
įrengimas. Atstovaujame , 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens 
tiekimą. Veltui įkaina
vimas.___

Jette & Frėre Ltėe 
Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330;

montreal
ATOSTOGOS
JAMAIKOJE

Ž iemos atostogom į 
Jamaiką išskrido Ina ir 
Algis Kilčiai ir Silvija ir 
Vincas Piečaičiai.

Draugai ir bičiuliai 
saulėje įdegusių atosto
gautojų Montrealin grįž
tant laukia sausio 30 d.

L. E-tas
SUPYLĖM KURIA
DU KAPUS ' KRYPTIMI?

Kai parapijos klebo
nas, darydamas metinį 
ataskaitinį pranešimą, 
pažymėjo, kad 1971 m. 
Londono lietuvių kolonija 
teturėjo tik vienas laido-

Paskutinių dviejų sa
vaičių laikotarpyje palai
dojome net 6 lietuvių 
bendruomenės narius (jų 
pavardes matėte anksty
vesniuose NL numeriuo-

Vida Kizerskytė ir Edmundas Kudžius išvyko į 
Australiją ir apsigyveno Brisbanėje. A. Adomonio 
nuotraukoje matome po sutuoktuvių Aušros Vartų 
bažnyčioje: K. Buzaitę, M. Buzaitę, L Gurklytę, 
L. Grinkevičiūtę, jaunoji pora ir kt.

DALYVAUSIME 
SU VĖLIAVOM

Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės proga 
Aušros Vartų ir Šv. Ka
zimiero lietuvių bažny
čiose vasario 20 d., 11 
valandą, bus laikomos 
specialios iškilmingos 
pamaldos.

K LB Montrealio ap. 
valdyba, prašo visų lie
tuviškų organizacijų pa
maldose dalyvauti su vė
liavomis.
KAS BUS
LAIMINGIEJI?

Iš tiesų — kas gi bus 
tie laimingieji, kam teks 
tie vertingi laimėjimai 
Nepriklausomos Lietuvos 
spaudos baliaus lo
terijoje? O tų dėmesio 
vertų laimėjimų bus ne 
vienas ar du, bet ištisa 
jų virtinė, tad ir laimin
gųjų sąrašas nebus 
trumpas.

Spaudos baliaus loteri
ją tvarko Danutė Staške- 
vičienė. Ji subūrė eilę 
talkininkių ir talkininkų, 
kurie renka fantus arba 
pinigines aukas laimėji
mams įsigyti. Visi no
rintieji NL spaudos ba
liaus loteriją praturtinti 
prašomi susisiekti su 
šiais loterijos talkinin
kais: D. Staškevičienė, 
tel. 769-1557, Zina Ur
bonienė, tel. 672-3262, 
Vladas Drešeris, tel. 
768-5533, Viktorija Bu- 
zienė, tel. 637-9229, 
Marija Girdžiuvienė, tel. 
366-6148, Marytė Žižie- 
nė, tel. 366-9094, Juli
ja Mickienė, tel. 674- 
3551, V. Dikaitienė, tel. 
366-1673, arba NL re
dakcija, tel. 366-6220.

Kaip žinome, spaudos 
balius įvyks šeštadienį, 
vasario 12 d., Šv. Kazi
miero parapijos salėje.

IAUBENT OAIGHEAULT
President

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

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

Mechanizuotomis priemonėmis įvairus ratu ir 
kitu dalių reguliavimas. Išorės taisymas ir 
dažymas. Kreiptis: De L a Verendrye Bl vd.

Tel. 3 $ 5- 3 36 4

AUTOMOBILE INC.,

366-7818

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

ONTARIO IR QUEBEKO.

M.Krauza
10167 48th Avenue, Montreal 477 

Tel, 665-2278

LaSalle Auto Specialist Sep’d.
Taisymas ir dažymas automobilių 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower

Sav. G. Desrochers

7725 George Street 1 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

STATION 
5)

MIKE'S TEXACO SERVICE 
(M. RUTKAUSKA

POINTE CLAIRE, P.O. 
601 St. Jean Road. 
Tel. 695-3883

• Atsitiktiniai ir kapital iniai automobi I i ų remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kt.
• Kiekvienas klientas gali laimėti “Snow-blower“

• Parduodamos “Scorpion“ firmos motorinės roges

• Lengvai pasiekiama greitkeliu Nr. 40.

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

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

[vairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas saiiningai ir prieinama kaina.'
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montreal
J. ŠABLAUSKAS 
VICEPREZIDENTAS

Jurgis Šablauskas, il
gametis montrealietis, 
pastaraisiais metais gy
venąs centrinėj Ameri
koj, neseniai išrinktas 
Bartkaus International 
Ltd. viceprezidentu. Jo 
įstaiga atidaroma Gvate
maloje su poskyriu Be- 
litz, Britų Hondūre.

Inž. E. A. Bartkus, 
šios bendrovės steigėjas 
ir prezidentas, šia pro
ga paryškina, kad besi
plečiant darbo organiza

ADVO K ATAS

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

TM: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

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

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 87 7 — 1430

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL 
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE & IŠGANA1TIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
2^6 ST. JAMES ST.. WEST - SUITE 523 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų 674-7038

ADVOKATAS

U.K. Schneider, BA, BCL

DORCHESTER TOWERS 
5.55 DORCHESTER BLVC^ W 

SUITE 1616 

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja 

5330 L’Assomption Blvd. 

Montreal, 
—. ■ a 

Tel. 255-3536

Dr. A.O. Jaugeliend
Dantų gydytoja

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

Dr. J. Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866-8235, namu 488 - 8528.

S. PopieraitisDr.
B A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C*, FJR.C.S.fc).

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

cijai Centro ir Pietų 
Amerikoje buvo reika
linga pasidalinti sriti
mis. Taip inž. J. E. 
Guevara, vicepreziden
tas su įstaiga San Salva
dore, vadovaus kelių ir 
greitkelių darbams loty
nų Amerikos valsty
bėse, o inž. J. Šablaus
kas —- industriniams ir 
komerciniams projek
tams Centro Amerikoje 
ir Karibų salose.
ŠAULIŲ
VAIDINIMAS

Mindaugo šaulių kuopa 
Montrealio Aušros Vartų 
parapijos salėje sausio 
15 d. suruošė vakarą, 
kurio metu buvo suvai-

PHONE 871-1224
RES. 486-3361

MONTREAL 128, QUE. 

dintas St. Butkaus dviejų 
veiksmų vaidinimas 
’’Partizanų motina”.

52 minutėms praėjus 
nuo skelbtos vakaro pra
džios Mindaugo šaulių 
kuopos valdybos pirm. L 
Petrauskas vakarą atida
rė, o St. Barauskas su
sirinkusiems žiūrovams 
papasakojo, kad su vai
dinimo autoriumi St. 
Butkum buvo pažįstamas 
pokarėje pabėgėlių sto
vykloje Vokietijoje, kur 
paprašęs vaidybos mėgė
jams parašyti tinkamą 
veikalą scenai, o ’’Par
tizanų motina” ir buvusi 
to prašymo išdava.

1961 m. miręs Stasys 
Butkus buvo ilgametis 
žurnalistas, kone nuola
tinis Kario žurnalo re
dakcijos darbuotojas 
Lietuvoje ir svetur, pla
čiajai visuomenei bene 
geriausiai žinomas savo 
prisiminimų knyga ’’Vy
rai Gedimino kalne". 
Kaip dramaturgas St. 
Butkus nėra žinomas nei 
literatūros ar tektro kri
tikams, nei pagaliau pla
čiajai visuomenei.

Parankiui neturint 
"Partizanų motinos" 
spausdinto autentiško 
teksto, sunku, žinoma, 
susidaryti nuomonę apie 
patį veikalą. Atrodo, kad 
tai vienas tų proginių 
vaidinimų, kokių panašia 
tema buvo nemažai pri
rašyta stovykliniais me
tais Vokietijoje specia
liai scenos mėgėjams, 
^eri norai ir patriotiz
mas tokiuose vaidini
muose paprastai vyrauja 
prieš įprastus literatūri
nius reikalavimus.

Vaidinimą režisavo Br. 
Malaiškienė, J. Malaiška 
ir V. Bašinskas. Drabu- 
žiais ir grimu rūpinosi 
St. Barauskas. Sufleria- 
vo St. Pocauskas. Sceno
vaizdis, matyt, buvo ko
lektyvinių pastangų vai
stus, nes vakaro progra
moje įrašyta: "dekoraci
jos — LK Mindaugo šau
lių kuopa".

Vaidmenis atliko Julija 
Jukonienė, Genė Kaz
lauskienė, Rima Tekuty- 
tė. Pranė Tekutienė, Al
dona Urbanavičienė, Vik
toras Sušinskas, Augus
tas Mylė, Antanas Ka
činskas, Petras Gabrys, 
Juozas Zavys, Balys 
Kasperavičius, Jonas 
Babrauskas, Augustinas 

Kalvaitis, Antanas Žiū
kas, Stasys Reutas, Bro
nius Bagdžiūnas, Juozas 
Viera itts.

Prieš antrąjį veiksmą 
I. Petrauskas žiūrovus 
įspėjo, kad scenoje bus 
šaudoma ir prašė susi
rinkusių moterų dėl to 
nenusigąsti, tuo, žinoma, 
parodydamas šeiminin
kišką rūpestį šaulių 
viešnių gerove. Vakaras 
buvo baigtas šaulių mo
terų paruošta šilta vaka
riene ir linksmais šo
kiais.

Nemažas būrys Mont
realio lietuvių moterų ir 
vyrų ištisus tris mėne
sius kone kiekvieną dieną 
ruošėsi šiam vaidinimui, 
o už savo pastangas jie 
tiš tikrųjų visi yra nusi
pelnę pripažinimo. Kri
tikos, deja, yra nusipel
nę tie, kurie paruošė 
žiūrovams pardavinėtą 
programą, kurioje be
veik nebuvo eilutės be 
rašybos ar kalbos klaidų. 
Rašomųjų mašinėlių su 
lietuviškais rašmenimis 
Montrealyje netrūksta, o 
blogiausiu atveju juk ga
lima lietuviškus ženklus 
ir ranka įrašyti... Iš to
kios patriotiškos organi
zacijos, kokia yra šio 
vakaro rengėja, vis dėlto 
lauktina truputį daugiau 
pagarbos mūsų gimtajai 
kalbai. r.

STUDENTŲ
PARAMA

Montrealio liet, stu
dentų s-gos pirm. Vytau
tas Kudžma, jn., KLB 
Montrealio ap. valdybai 
atsiuntė 10 dol.

Ta suma lietuviai stu
dentai prisideda prie iš
laidų, kurios susidarė 
ruošiant lietuvių skyrių 
Terre des Hommes pa
rodoje.

AV PARAPIJIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 16 d., sekma
dienį, susirinko 39 bal
savimo teisę turinčių pa
rapijiečių metiniame 
Aušros Vartų par. susi
rinkime. Parapijos 1971 
metų gyvavimo praneši
mą padarė klebonas tėv. 
L. Zaremba, SJ. Aušros 
Vartų parapija skaitlinė
mis atrodo taip: parapi
jos nariais yra 460 vie
netų — šeimų, skirtingų 
pavardžių. Pakrikštyta — 
U. Mirė —• 9. Suteikta 

pirmoji komunija — 12. 
Suteiktas sutvirtinimo 
sakramentas —23. Jung
tuvių 11, visos mišrios, 
išskyrus 2-jas jungtuves, 
bet ir tos dvi lietuvių 
jaunavedžių poros išva
žiavo iš Montrealio.

Klebonas suminėjo ge
rąsias ir blogąsias pa
rapijos veiklos puses, 
taip pat patiekė smulkią 
piniginę apyskaitą. Paja
mos — $26.000, iš jų 
rinkliavos bažnyčioje 
$12.000. Išmokėta skolų 
$6.900, lieka skolų 
$48.000.

Į parapijos komitetą 
pririnkti du nariai P. 
Vileniškis ir J. Klisevi- 
čius.

Nors parapijos komi
tetas yra faktiškas para
pijos valdytojas, bet vi
sus pranešimus turėjo 
daryti klebonas. Būtų 
laikas, kad parapijos ko
mitetas daugiau įsijungtų 
į parapijos ūkišką tvar
kymą, o kunigams liktų 
daugiau laiko dvasiniams 
reikalams. Nieko nebuvo 
pranešta nei apie parapi
jos tarybos veiklą.

Susirinkimo pabaigoje 
klebonas atsakė į patiek
tus klausimus bei suma
nymus, kurių galėjo būti 
apie 25, pradedant išgė
rimo padauginimu para
pijos salėje ir baigiant 
mišių ' metu skaitomų 
tekstų reikalu. A. P.

PARAPIJOS 
KOMITETAS

Montrealio liet. Šv. 
Kazimiero parapijos ko
mitetą sudaro: pirm. 
Vincas Markauskas, K. 
Rašytinis, VI. Giriūnas, 
Alb. Norkeliūnas, Jonas 
Staniulis ir Ant. Šmitas.

Šv. Kazimiero parapi
jos klebonu eilę metų yra 
kun. dr. Feliksas Juce
vičius.

TRADICINĖS
SKAUTŲ KŪČIOS v

Gruodžio 22 d. Šv. Ka
zimiero parapijon susi
rinko apie šimtas skau
tiško jaunimo. Pirmiau
sia įvyko trumpa kalėdinė 
sueiga, kurios metu ne
mažas pulkas paukštyčių 
ir vilkiukų davė įžodžius, 
keletas paukštyčių buvo 
perkeltos į skautes, be 
to, nemažai geltonšlipsių 
perkelta į vyr. skautes 
kandidates. Sueigos metu 
abieju tuntininkų vardu
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aus trinkusius pasveikino
• paktn. V. Piečattts.

Po sueigos visi susėdo 
prie gražiai Išpuoštų 
stalų. Rasa Lukošev lėtu
tė, vadovavusi šiom Kū- 
Čloms, pale v tėtė klebonų 
F. Jucevičių pradėti va
karienę žvakių uždegimu. 
Pirmiausia uždegtos tun- 
t įninku, po to Mkautlntn-* 
kų, vienetų vadovų, kurie 
uždegė visų sesių ir bro
lių indivldultas žvakes. 
Sekė malda ir plotkelių 
laužymas.

Šįmet prie stalo palik
ta tuščia kėdė buvo su
jungta su geruoju darbe
liu ir visi buvo paprašyti 
nesėsti prie Kūčių stalo, 
nepasidalinus ir neprtst- 
minus to, kurio gal nie
kas nepakvies prie Kūčių 
stalo. (Girdėjom,' kad 
lėkštėj atsirado pakanka
ma suma Skautų Aldo 
prenumeratai Vasario 16 

•gtmnazijon).
Beaiškindama Kūčių 

valgius, Rasa pakvietė 

HENRY'S
BAVARŲ ORKESTRAS

PRADEDA PROGRAMĄ DLK VYTAUTO KLUBE, 
2159 St. Catherine Street E., PENKTADIENI, 
sausio 21 d., ir gros kiekvienų vakarą. Veiks 
bavariška virtuvė su įvairiais užkandžiais. 
Kviečiame lietuvius ir lietuvaites atvykti 
ir linksmai bei įdomiai praleisti laika.

Klubo valdyba

paukštytes ir vilkiukus 
parodyti, kaip auga aguo
nėlė. Tai gera mintis, 
kad mažiesiems per daug 
nenusibostų. Burtai trau
kiamu šiaudu nevienam 
sukels rūpestį vasarų 
nuvažiavus į stovyklų, jei 
išsipildys... Atrodo, bus 
nemažai tokių, kurtuos 
su rūbais išmaudys. 
Paukštytės , puikiai išpil
dė angeliukų pasikalbėji
mų apie Kristaus gimi
mų. Visi gražiai pagie
dojo kalėdines giesmes.

Džiugu, kad mūsų tra
dicijas Ir papročius jau 
labai sumaniai pajėgta 
paaiškinti, palyginti, la
bai jauni vadovai. Rasa 
Lukoševlčiūtė yra gabi 
laužvedė, kuri Šių vasa
rų jubiliejinėj stovykloj 
Vokietijoje buvo apdova
nota Vėliavos žymeniu.

S. B.
SKAUTU
MUGĖ

Montrealio Geležinio 
Vilko skautų tuntas sek

madienį, kovo 12 d., Šv. 
Kazimiero parapijos sa
lėje ruošia skautų darbų 
parodėlę ir tradicinę 
mugę.

Skautai tam jau uoliai 
ruošiasi ir tikisi gausaus 
visuomenės dėmesio.

JAUNIMO
STOVYKLOS

Montrealyje žiema 
šiais metais — tikras 
pavasaris. Gal net pava
sariniais reikalais rūpi
nimasis būtų vietoje. 
Svarbiausias iš jų — jau
nimo vasaros stovyklos 
organizavimas, Pradė
jus iš anksto sėkmė būtų 
užtikrinta.

Ar nevertėtų , tiek 
skautams, tiek ateitinin
kams į Montrealio apy
linkės Bendruomenės 
stovyklų kviesti savo 
idėjos draugus iŠ Toron
to? TorontleČtams, be 
abejo, patiktų ir ne daug 
kų daugiau kainuotų. 
Montrealio stovyklos bū
tų daug gausesnės ir vi
siems būtų daugiau 
džiaugsmo. A.-P,

nauji 
paskautininkai

Liet, skautų sąjungos 
vyriausias skautininkas, 
įvertindamas sėkmingų 
veiklų lietuviškojoje 
skauttjoje,' į paskautlhin- 
ko laipsnį pakėlė Romų 
Otto ir Bronių Niedvarų.

Naujieji paskautininkai

Ateinančiame Nepriklausomos Lietuvos spaudos 
baliuje vasario 12 d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje spaudos baliaus karalaitė bus rankama jau 
dešimtą kartų, vadinasi, ’’Miss Nepriklausoma 
Lietuva” rinkimai iš tiesų jau išvirto gražia tradi
cija. Štai, tos devynios NL spaudos baliaus kara
laitės: 1963 m. — D. Klemkaltė^ 1964 m. — J. Sa- 
kalaltė, 1965 m. — ’R. Lukošlūįnaltė, 1966 m. — R, 
Kudžmaitė, 1967 m. *'T7.'"Barkytė, 1968 m. — A, 
Skrupskytė, 1969 m. —, R. Sušinskaitė, 1970 m. — 
M. Buzaitė, 1971 m. — A. Staškevičiūtė, O kas gi 
bus dešimtoji?

yra gerai žinomi Mont- 
realto visuomenininkai, 
ypač daug darbo ir šir
dies paskyrę jaunimo 
veikiat. Romas Otto va
dovauja skautų draugo
vei, o Bronius Niedvaras 
yra vilkiukų drauginin
kas.

VIEŠI
VOKIETIJOJE

Kelis mėnesius pralei
dęs Portugalijoje, Ispani
joje Ir Graikijoje, Kazys 
Barteška dabar apsistojo 
Hamburge, lankėsi Bonno- 
je ir kituose Vokietijos 
miestuose.

SUSILAUKĖ
PIRMAGIMIO

La Sallėje apsigyvenę 
Julytė Ir Jonas Mastavlčlal 
susilaukė pirmagimės du
krytės.

ATOSTOGOS
FLORIDOJE

Žiemos atostogas Flo
ridoje leidžia Kazys Lukas 
su šeima Ir Stasys Jes- 
pelskls.

LIGONINĖJE
La Sallės ligoninėje sun

kiai serga Anelė SalaRenė,
Ligonę prižiūri jos duk

terys Onutė Augūnlenė Ir 
iš Hamiltono atvykusi Aly
tė Norkienė,

IŠVYKO Į
SAN SALVADORĄ

Savo tėviį San Salvadore 
aplankyti atostogom Išvy
ko Liūtas Šablauskas, dir
bantis Royal Victoria ligo
ninėj e.
VAKARO
SKANĖSTAI...

Jaunųjų talentų vakaro 
paruošimo šeimininkė
mis sutiko būti M. Kas
peravičienė, O, Lapinai- 
ttenė ir M, Grlnkienė, 
kurios visiems atvyku- 
s tems į vakarų, numato 
paruošti ir lietuviškų 
dtdžkukultų-”cepelinų”.

Tad visi kviečiami ne
praleisti ' retos progos 
pamatyti ne tik mūsų 
jaunimo talentus, bet pa
ragauti ir reto skanumy
no.
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KRONIKA——
laikraščio
RAMSČIAI

Rėmėjo prenumeratą — 
12 dot. — apmokėjo J. E, 
Bitneriai iš La Šalies, 
H. Slapšinskas iš Lon- 
gueil, dr» E. Malkus iš 
Seaforth, Ont,, J. Kriš
tolaitis iš Cleveland, 
Ohio, N. iš Toronto.

Aukomis savo laikraštį 
parėmė KLB Vancouve- 
rio apylinkė — 15 dol., 
KLB Sudburio ap. 10 
dol., KLB Sault Ste. Ma
rie ap. — 10 dol., P. 
Girdžius, E. J. Paunks
niai, M. E. Lukošiai, S. 
Skučienė po 5 dol., J. 
Gustainis — 3,50 dol., 
VI. Juodis ir No po 3 
dol., St. Tabb, O. Sta- 
siulis, E. Davidėnas, J. 
Bitner is, M. Aukšta itė, 
A. Šukaitis, B. Saulėnas, 
J. Beržinskas, A. Pet
raška, B. Mozūras, P. 
Kerevičius, J. Vaitie
kūnienė — po 2,50 dol., 
Z. Barysas, L. Kunna- 
puu, A. Lapinskas, J. 
Rugienius, J. Pronskus, 
O. Šablauskienė, J. Ma- 
tijošaitis — po 2 dol., 
VI. Jasinavičius — 1,50 
dol., J. Oscila — 1 dol.

STAIGMENŲ 
NETRUKS...

Vasario 12 d. Šv. Ka
zimiero salėje NL spau
dos baliaus metu malonių 
staigmenų viešnioms ir 
svečiams, atrodo, iš 
tiesų netruks.

Praeitą savaitę antra
jam posėdžiui susirinkę 
spaudos baliaus rengimo 
komiteto nariai palygino, 
kokie paruošiamieji dar
bai jau atlikti, kas dar 
turi būti padaryta, nu
matė busimojo baliaus 
detales.

Baliaus komitetui va-

NL 
AKCIJŲ 
VAJUS

Skelbiame pirmuosius 
NL akcijų vajaus talkinin
kus:

1. S. Jaugelis
2. R. E. Maziliauskas
3. A. Mylė
4. L. Norvaiša-Girinis
5. P. Paukštaitis
6. P. Povilaitis
7. J. Šiaučiulis
8. V. Žižys 

dovauja Zina Piečaitienė, 
kuri derina visų organi
zatorių pastangas,'' palai
ko ryšius, na, ir baliaus 
ruošai pritraukia vis 
naujų talkininkių ir tal
kininkų. Jonas Zabie- 
liauskas rūpinasi bilietų 
platinimu. Juos iš anksto 
galima įsigyti P. Ada
monio draudimo įstaigoje 
ir NL redakcijoje, be tor 
pas platintojus. Algis 
Beniušis rūpinasi gėrimų 
bufetu. Jau anksčiau 
skelbėme, kad šiame ba
liuje bus ypač įvairus ir 
įdomus gėrimų pasirin
kimas. Monika Jonynienė 
organizuoja baliaus tar
nybą, idant kiekviena 
viešnia ir svečias greitai 
būtų aptarnautas vaka
riene, gėrimais ir kt. 
Ilona Gražytė organizuo
ja baliaus karalaitės rin
kimus.

Vukas Akstinas sutiko 
rūpintis pačios salės ir 
scenos dekoravimu. Bū
damas komercinių tele- 
filmų prodiuseriu, jis ti
kisi galėsiąs parūpinti 
įdomias dekoracijas, ku
rios visam spaudos ba
liui suteiks įdomią ir ne
kasdienišką atmosferą.

Vyriausioji baliaus 
šeimininkė J. Garbuse- 
vičienė jau turi smulk
menišką planą, kaip ska
niai gausias viešnais ir 
svečius pavaišinti šilta 
vakariene, įvairiais . py
ragaičiais, kava. O va
karienės metu Algio Be-

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Namų 376-3781

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B. 
Agentūra veikia nuo 1945 iii. 

Komercinio, privataus turto, automobiliiį, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

- MEDŽIOTOJU KLUBAS

NIDA
VASARIO 5 d., 7 vai. v ak.,

AUŠROS VARTŲ SALĖJE RENGIA

JAUNŲJŲ TALENTŲ
VAKARĄ

P R 0 G R A M 0 J E:
Meninę programą atliks Montrealio lietuvių 
jaunimas.

Lietuvos operos solistės Elzbietos Kardelienės 
muzikos studijos mokiniai 
ir
Montrealio lietuvių jaunimo ansamblio Gintaro 
atžalynas.

Šilta vakarienė. Bufetas. Ukrainiečių orkestras.
Šokiai. Loterija.

Įėjimas 3,50 dol. Jaunimui 1,50 dol.

__________________________

PETRAS A D A M D N I S
• ■ • -■ : ...’»•» ■*’. '■ ■ ■ • 

C. I. B.

GA.SRAS ■ AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBE HR GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39D7a Rosemont Blvd.; Montreal. Que.

; : ■ ■■ ■■ ■ > - ' '..................... '

■ - ’ t. „

... a„

Montrealio lit. mokyklos mokiniai dainioja Kalėdų eglutės metu, diriguojant
mokytojai E. Navikėnienei.

niušio tvarkomas gėrimų 
bufetas visus aprūpins ir 
tinkamu gėrimu be jokio 
atskiro mokesčio.

Vadinasi, jau pats lai
kas iš anksto įsigyti bi
lietus NL spaudos baliui, 
kuris įvyks vasario 12 d. 
Šv. Kazimiero salėje. 
TĖVŲ 
MĖNUO

KLB švietimo komisi
ja kovą yra paskelbusi 
tėvų mėnesiu ir išsiunti
nėjo apyl. valdyboms 
bendraraštį tuo metu 
ruošti tėvams paskaitas, 
svarstybas ir pan. Taip 
pat siuntinėja apylinkių 
valdyboms platinti tė
vams P LB švietimo ta
rybos išleistą V. Cižir- 
no knygą ’’Šeima tautinė
je bendruomenėje”.

LITĄ
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE 

Telefonas: 766 5827

MOKA Už:

Einamąsias s-tas .................. 5.0%
Taupomąsias s-tas  ______6.0%
Term. ind. 1 metams _____ 6.25%
Term. ind. 2 metams______6.75%
Term. ind. 3 metams_____ 7.0 %

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. iki S10.000 už paskolos sumą.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines .........   8.5%
Nekiln. turto_____  _______ 8.75%
Čekių kredito______________ 9.0%
Investacines.........nuo 9% iki 12%

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadie
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgaHus.

MONTREALIO LIETUVIŲ ŽVEJOTOJŲ
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