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SAVAITINIU IVYKIU V LIKO SEIMAS ĮVYKSTA ŠĮ SAVAITGALĮ TORONTE - SVEIKINAME!

APŽVALGA
ENERGIJOS KRIZĖ
A rabų kraštų nutari

mai kai menei į i taurinti 
alyvos išvežimą 5% ir vl- 
iiškai eksporto uždrau
dimai į JAV ir kai ku
riu oi kitus, jų nuomone, 
draugiškus Izraeliui 
kraštui, iukėlė pasaulinę 
energijos krizę.

Tuo reikalu per televi
zija kalbai paiakė JAV 
prezidentai Nikionai ir 
Kanadoi miniiterii pirm. 
Trudeau. Ir vienai, ir ki
tai konitatavo, kad šią 
žiemą gali būti skys- 
to kuro trūkumai ir kad 
reikia imtii priemonių 
nori 1O% jo iutaupyti. 
JAV kalbama apie priva- 
lomub ©kysto kuro naudo
jimo iuvaržymui, kaip 
ai namams šildymo aly- 
o© kiekio iumažinimai Z 

urmininkami, kurie iavo 
ruožtu atitinkamai iuma- 
žintų detalistam©; 50 my
lių makiimalaui greičio 
n Uita tymai automobi
liam©, suvaržymai par
duoti benziną savaitga- 
llaii ir 1.1. Daromi įspė- 
jimai turiitami ne©ilei&- 
ti į dideles kelionei, kad 
tie iuvaržymai neužklup
tų pakeliui. Tikileini iu
varžymai bus JAV pa- 
kelbti jau šiomis dieno

mis .
Kanadoi miniiterii 

pirm. Trudeau suramino 
kanadiečiui tvirtindamai, 
kad rimto ikyito kuro 
trūkumo Kanadoje nebui. 
Net jeigu arabų kraštai 
ir iuvaržytų alyvoi įve
žimą į Kanadą, viikai bū
sią daroma, kad rytinę 
Kanadą pasiektų alyva iš 
Albertos. Eią, būsią pa
naudotos visos transporto 
priemonės — tanklaiviai 
( vienas jau pakeliui iš 
Vancouverio per Pana

mos kanalą), traukiniai 
etc.Tačiau vis dėlto skys
to kuro taupymas būsiąs 
būtinas ir tuo reikalu 
šiomis dienomis instruk
cijos ir nurodymai sava
noriškam kuro taupymui 
būsią paskelbti Energijos 
ministerio Donald Mac
donald.

Europoje daugumas 
kraštų jau įsivedė priva
lomą kuro taupymą— už
draudė važinėti automo
biliais savaitgaliais, su
varžė važiavimo greitį ir 
pn. Arabų kraštų ministe- 
rlai važinėja per Europos 
sostinei ir žada iš pasi
kalbėjimų ir gautų paža
dų nustatyti,kurte kraštai 
draugingi arabams ir ku
riems vertėtų alyvą tiek
ti. Arabų nuraminimui 
Europos Bendrosios Rin
kos kraštai jau deklara
vo, kad jie reikalauja Iz
raelį pasitraukti iš užim
tųjų arabų žemių. Tą patį 
padarė ir Japonija, kuri 
labiausiai priklauso nuo 
arabų alyvos. JAV dėl vi
so to pradėjo nervuotis ir 
jų užsienio reikalų mi- 
nisterli KissingerlS pas
kutinėje savo kalboje pa - 
grąsino sankcijomis prieš 
arabų kraštus,jeigu ir to
liau arabai alyvos išveži
mą varžys.

Taigi, praėjo tie laikai, 
kai dėl ekonominių inte
resų prie mažai išsivys
čiusių kraštų vartų atsi
rasdavo laivynai ir mari
nai, kad užtikrinus di
džiųjų interesus. Pasikei
tė jėgų pusiausvyra, susi
kryžiavo pačių didžių
jų interesai ir tuo pačiu 
atsirado galimybė ma
nevruoti ir mažesniems... 
Tačiau tatai nereiškia, 
kad ne žaidžiama su ugni
mi. Jeigu Japonija ir Eu-

IŠ VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO SEIMO SESIJOS NEW YORKE

ropa pradės šalti, jeigu 
išsivystys pasaulinė eko- 
moninė krizė, nedarbas, 
dievaži kas gali pasida
ryti.

TRAPIOS PALIAUBOS
JAV ir Sovietų Rusijos 

susitarimu arabams ir 
Izraeliui primesto© pa
liaubos tebėra labai ne
tikros. Izraelis šaukia, 
kad sovietai skubotai ga
bena arabų kraštams 
ginklus ir kad karas gali 
atsinaujinti bet kada. Tuo 
tarpu nustatymas ribų, į 
kurias turėtų pasitraukti. 
Egipto ir Izraelio kariuo
menės, vyksta sunkiai. 
Gi, pagal originalų susi
tarimą, gruodžio mėnesy
je jau turėtų prasidėti 
taikos derybos!

JAMES BAY STATYBA
VĖL EIGOJE
Apeliacinis teismas pa

naikino James Bay elek
trinės projekto darbų su
stabdymą, taigi vėl ūžta 
traktoriai, žemsemės ir 
sunkvežimiai, virsta me
džiai ir keičiasi penkta
dalio provincijos aplinka. 
Nedaug kas įsivaizduoja, 
kad James Bay projektas 
apima plotus, į kuriuos 

įtilptų visa Anglija, Škoti
ja, Olandija ir Belgija. 
Kitaip ir būti negalėjo : 
negi dėl 2000 ten gyve
nančių indėnų ir eskimų 
turėtų sustoti 8 milijonų 
kilovatų projektas, ypač 
kai pasaulyje vyksta ener
gijos krizė.

Indėnų ir eskimų advo
katai jau padavė apeita-^ 
clją į Vyriausi Kanados 
Teismą, tačiau ten spren
dimai kartais užsitęsia 
metals. Quebec’o premje
ras Bourassa žada rim
tas derybas su čiabuviais 
ir tam reikalui pakvietė 
valdžią atstovauti Joh 
Ciaccia, buvusį Indėnų 
reikalams ministerio pa
vaduoto ją,kur is nuo to lai
ko turi gerą vard$ indėnų 
tarpe.

KOMETA KOHOUTEK
- NEPAPRASTAS 
ĮVYKIS
Šio mėnesio gale pasi

rodys kometa, kuri švie
sės ir didės iki gruodžio 
pabaigos.

Mokslininkai mano, kad 
kometos susirofmavo 
prieš apie 4.5 bilijonus 
metų, susideda iš smulkių 
metalo ir akmens dalely

čių, laikomų krūvoj užša
lusių cheminių garų ir 
ledo.

Kohoutek kometa pri
klauso saulės sistemai ir 
praskries savo orbita la
bai arti saulės, kurios ra
diacijoj ji įgaus nepapras
tą žibėjimą. Toldamanuo 
saulės, ji po truputį vės 
jo© ’’šydas”— uodega nyks 
ir ji vėl nukeliaus į to
limas, šaltas erdves.

Ši kometa, atrodo, že
mės gyventojų bus vėl 
matoma už kokių 1O, OOO 
metų...

Panaudojant žiūronus,ji 
dar geriau matysi© prieš 
pat ©aulėtekį pietryčių 
kryptyje. Po gruodžio 
28 d. ji bus matoma tuoj 
po saulėlydžio—pietvaka
riuose.

— Egiptas ir Izraelis 
sutarė atskirti prie Luezo 
20 km. neutralios žemės 
ploto taikos deryboms 
vykdyti. Prašoma 20,000 
vyrų kariuomenės prižiū
rėti taikai.

Kanados vyriausybė iš
siuntė kariuomenės ryšių 
dalinį, kuris ten tvarkys 
komunikaciją visai esan - 
čial ten Jungtinių Tautų 
kariuomenei.
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Tautiečių, kurte žvel - 
gla į vi&ką tarptautiniu 
bet globaliniu mastu via 
daugėja. Jų pen>pektyva 
tokia plati, kad į smulkius 
reikaliukus jie tik ranka 
numoja. Jie,tarsi tie lie
tuviškieji mozės, žvelgia 
nuo kalnynų į savuosius 
bendro likimo vargdie
nius. Ir pati lietuvybė 
jiems teatrodo mažytis, 
nereikšmingas trupinėlis, 
kuris veliasi po jų kojom 
Ir tiktai trukdo Išžygiuoti 
į tarptautinius plotus...

Betgi noriu pabūti tuo, 
kuris tuos trupinėlius pa- 
žarsto. Pasidairyti po 
savo klemą.Eavą lietuviš
ką ( kiti pasakys : savo 
geto^bultį. Ir dar arčiau: 
Montreallo lietuviškąjį 
gyvenimą. Vis dažniau ir 
dažniau kitų ( didesnių ir 
mažesnių už mus)vietovių 
lietuviai mus nuoširdžiai 
paklausta : ’’Argi Mon
treallo lietuviai tikrai to
kie apklautę?" Kai žmo - 
gus bandai nustebti Ir ne
va nuleisti Juokais tokį 
nemalonų klausimą, jie 
pradeda kloti prieš tave 
faktus. Ir tada, žinoma, 
sunku ką atsakyti, sunku 
nesutikti, kad Montreallo 
lietuviškoji veikla tikrai 
nekokia. Jeigu Montrealy- 
je Iš tiesų yra (kaip tvir
tinama kai kurtų mūsų 
šaltinių), virš 5000 lie
tuvių, tai mūsų veikla,pa
lyginus ją su kitų vieto
vių, yra apverktinoje pa
dėtyje.

Pažvelkime Iš arčiau 
į save; taip sakant, tiesiai 
į savo akis.Štai, parengi
mai arba, kaip dabar juos 
įprasta vadinti, renginiai.

Nepriklausoma Lietuva
b 2 Lietuvos i šį tu s vinim ą.' U 2 ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Li tu anie! Loy aule an Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Jeigu į juos susirenka 
virš 200 žmonių, tai jau 
tikra sensacija. Nesvarbu, 
ką kviesi, kokia progra
ma, koks tikslas.Būna at
vejų, kai pasirodo apie 
400. Bet tai jau retos 
Išimtys, stebuklai.

Jeigu reikia Išrinkti 
Kanados L let .Bendruome
nės Montreallo apylinkės 
seimelio prezidiumą(koks 
šaunus Ir ilgas pavadini - 
mas apylinkės valdybos i) 
tai jau užslmušdamas ne- 
prlslprašysl į jį kandida
tų. Vieni pers įveikę, kiti 
pergudrūs, kiti perkvalll, 
treti pensijos Ir laurų 
užsipelnę, dar kiti persi
dirbę Ir 1.1. Ir 1.1. Ir vis 
veikla tos pačios pavar
dės, tų pačių mūčelnikų, 
tų pačių, kurie (nedirban- 
člųjų nuomone)t u r i au
kotis lietuvybei ir Lietu
vai.

Lietuviškos spaudos bei 
knygų parduodama tiek, 
kad kiekvienam Montre
allo lietuviui išeitų į me
tus po kelis puslapius.

Šeštadieninė mūsų mo
kykla kasmet vis mažėja, 
nes net ir tauriausių pa
triotų vaikai dažnai jon 
neleidžiami, o jaunimo 
organizacijose tedalyvau
ja mažytė saujelė mūsų 
jaunimo. Dalis senesniųjų 
mokytojų užsispyrusiai 
laikos i”nepriklausomybės 
laikų” dėstymo metodų, 
kitaip tariant, nė iš tolo 
nenori nei susipažinti, nei 
pritaikyti naujesnių peda
gogikos ats lėkimų, ku
riuos mūsų vaikai leng
viau suprastų ir kurie pa
darytų jiems lituanisti
nius dalykus patraukles
niais.

■^v»»r^'«e <■

VILNIAUS 650 m. sukakties minėjime Chicagoje, Jaunimo choras, diriguojamas muz. F.
Strolos, i špildo programą. Nuotrauka M. Nagio

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

AR MONTREALIS
MIRŠTANTI LIETUVIŲ 
KOLONIJA ?
Pagal statistikos duo

menim Montrealyje turėtų 
gyventi virš 5000 lietu
vių?

Kai skaitai kronikas 
lietuviškuose laikraščiuo
se, gaunasi geras įspūdis 
apie lietuvišką veiklą

Turime ir savo savait
raštį. Didelė dauguma en
tuziastingai sutinka, kad 
Kanadoje būtinai rei
kia dviejų lietuviškų laik
raščių ;bet kiek mūsiškių 
’’Nepriklausomą Lietuvą” 
remia ir skaito?

Kadaise garsiai juokė
mės iš genesniųjų atei
vių darkomos lietuvių 
kalbos. O gi dabar kiek tų 
išprususių jų mūsų tarpe 
jau visai nesivaržydami 
’’fiksina paipas beismon- 
te”?

Kelios dar gyvo© orga
nizacijos ir ansamblis 
tikrai tėra kelios kregž
dės, kurios Montreallo 
lietuvybės pavasario ne
atneš. Ir abi parapijos, 
kaip patys gerai žinome, 
tikrai nebujoja ir nekles
ti.Kažkada (o,kaip seniai.1) 
iškelta Lietuvių Namų 
mintis seniai palaidota 
ir, tikriausia, sutrūnijusi.

Taigi, montreallečiai 
lietuviai, kai mū^ų kat> 
nors kitose vietovėse ne
kukliai paklausia : "Ar 
Montreallo lietuviai tik
rai tokie apkiautę?” ką, 
neišsisukinėdami ir pa - 
dėję ranką ant širdies, 
galima jiems atsakyti?

Henrikas Nagys 

Montrealyje.Ten yra daug 
inteligentijas, tituluotų 
žmonių, profesionalų, mo
kytojų, žurnalistų, studen
tų ir pn.,veikia 2 liet, pa
rapijos su žinomo vardo1 
kunigais ir kt.

Kyla klausimas kodėl 
lietuviškas laikraštis be 
pastovaus redaktoriaus, 
ir sunkiai išsilaiko? Be 
lietuviško laikraščio veik
la dar labiau sumenkėtų.

Gal reikėtų "N. Lietu
vai" tapti visų lietuvių 
laikraščiu, ne vien val
stiečių liaudininkų pali
kuonių inter esam s,daugu
moje, tarnauti. Ištikrųjų 
”NL” su J. Kardelio mir
timi pasikeitė ir tapo 
- bendru lietuvių laikraš
čiu.

Negyvenant Montrealy
je, sunku nuspėti, kodėl 
”NL” silpnėja ir gali su
nykti?

Nuo Montreallo lietuvių 
vien geros valios Ir pa
to lauko j im o,b end ra darbia - 
vtmo, "NL” neatsistos ant 
tvirtų kojų.

J. Kelmas 
Toronto.
P.S. Kiek Šiai redakcijai Žino
ma, su red. J. Kardelio mir
tim koks nors specialus ryšys 
N L-vos su Valsticf.iais-liau
dininkais pasibaigė. Šiuo me
lu ši partija N L- vos n ėdi rimuo
ja ir jokių nurodymų bei pa
geidavimų neduoda.

Red.
— • —

LIETUVA YRA NE 
RYTU EUROPOJE
Gabi žurnalistė p. Jū

ratė Stankutė-DeRasales, 
gyvenanti Columbijoje* 
Pietų Amerikoje, tikrai 
įdomiai rašo apie Rytų 
Europos geopolitinę pa
dėtį ( žiūr."Dirvos" š/m.

69-79 numerių). Dabar 
vakaruose, girdi, kalbėti 
apie Rytų Europos geopo
litinę padėtį yra lyg ne - 
taktas. Tai būtų tas pats, 
kaip priminimas nemalo
nių dalykų, apie kuriuos 
jau niekas nenorįs klau
syti. Iš tolimesnių p.Stan- 
kūtės išvedžiojimų lyg 
pirštųsi išvada, kad ir 
Lietuva ir lietuviai pri
klauso Rytų Europai 
("Dirva” Nr.7O ir 72).

Neketinu p. J. Stankutės 
samprotavimą Rytų Eu
ropos klausimu visumoje 
nuginčyti, tačiau yra bū
tina patikslinti tas vietas , 
josios straipsnių, kur ji 
kalba apie Lietuvą. Juk 
tikrumoje Lietuva yra 
Centro Europoje ir fizi
niu—geografiniu atžvilgiu 
ji priklauso Baltoskandi
jos regionui, kuris apima 
Pabaltijį, tuomiją ir 
hkandlnaviją. Centrinis 
visos Europos taškas yra 
ten, kur 54% šiaurės pla
tumas lygiagretė kerta 
25% rytų ilgumos dieno
vidį. Šis taškas kaip tik 
yra Vilniaus srityje prie 
RODŪNIOS. Nuo šio taško 
yra lygus — tas pat atstu- 
mas-tkl Urabo ir Plrėnė- 
jų, nuo šiaurinės Norve
gijos ribų iki pietinės 
Graikijos pakraščių. Tai
gi Lietuva yra vidurio 
- Centro Europos šalis, o 
ne Rytų.

O jau kultūriniu atžvil
giu Lietuva priklauso Va
karų Europai, su kuria ją 
riša sent saitai. Juk Vil
niaus universitetas, kurio 
pradžia siekia 1579 me
tus, įkurtas pagal Vakarų

( Nukelta į 13 psl.) 
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LIETUVA IR BAJORAI
RA$O JUOZAS BENIUS

šuradu* atsakymą į tai 
kas yra tie ,lbajorai", pa
nagrinėję "Lietuva”žodžto 
kilmę, radom,kad Vakarų 
šaltiniai nurodo jį kilus iš 
kovos vieneto. Ar toks 
aiškinimas pasitvirtintų 
Ir pas mus? Ką gi bendro 
turi šie du žodžiai?

Leiskime šiuo reikalu 
pasisakyti mūsų istorikui
S. Daukantui ( 1793-1864):• pavyti, 
"Tie, kurie į karą traukė 
ūkto ( valstybės) nuo ne
prietelių ginti, vadinosi 
vyčiais ( nuo žodžio 
vyti, t. y. ginti), kurie ne
prietelius ujo iš savo ūkio 
laukan. Tie vyčiai že
maičių raštuose žemi lo
mi* yra vadinami, jog už 
savo žemę, kurią dėvėjo 
nieko nemokėdami turėjo 
pavojui ra du* i* į karo 
žygį traukti. Tų ž e m- 
1 i o n i ų buvo kitą kartą 
didelė daugybė Lietu
voje ir Žemale tuo* e,kur tų 
daug pa&kut Jomylisto* 
( didtkal)panaiklno ir pa
vergė ... Tokia daugybė , 
*ako, jų kitą kartą buvusi, 
jog iš vieno mažo pavie
to, kaip yra Pa lango* pa
vietą*, daugiau net 2000 
raitų V y č i ų,o pės-

- člųjų 5000 ar 6000 į ka
rą traukdavo. Šiandien li
kusieji vadinasi bajorais, 
taip pat be kokios šviesy
bės, nebežiną patys kuo 
kitą kartą buvę ir kuo 
šiandien yra, kas kartą 

, spaudžiami ir naikinami."
(Istoryje Žemaytyška)

Ar galima rasti geres
nį Karolio Didžiojo 
liaudų, žemė* bajorų, 
aprašymą? Abiejų socia
linė santvarka Identiška. 
Net Ir mūsų karalius Jo
gaila tai mum* patvirtina. 
Jo 1387 m. duotoje privi
legijoje Lietuvos bajo
rams jis laiduoja jiems 
teisę ir toliau karo žygln 
traukt i" secundum veterum 
usum Pogontae" ir užtik- 
r Ina jiems, kaip ir Karo
lis, žemė* nuosavybę, už- 
dėdamas tik pareigą sta
tyti, kur reikalinga, gyny
bos pilis.

Tas privilegijoje pa- 
brėžtas"karo vedima* pa
gal senovinį pagaunlos 
(vyties) " paprotį daug ką 
reiškia,* kaip sako p.C. 
Gedgaudas ( Mūsų Praei
ties Beieškant):

Visų pirma, bajorai 
"liaudai" arba"vyčtal"ko-

p a g a u-

vo* savo pulku, *avo "vė
liava”, savo karvedžio 
( vėliau maršalkos) veda
mi, o nebus mobilizuoti ir 
išmėtyti įvairiuose kara
liaus daliniuose.

Antra, senovinė Pagau
ni©*-Vytie* tradicija lie
pė iš patalų įsibrovusį ir 
grobiu nešiną priešą grei
tos lo* raitijos vėliavomis 

pagauti, 
sunaikinti. Iš šių dviejų 
tos pat e*mlnė reikšmė* 
veiksmažodžių kilo mū*ų 
VYTIES, o slavų POGO- 
NIA vardai. Tą senovišką 
’’pagonių” šaknį vakarų 
kalbininkai jau *enal kon
fiskavo, kildindami ją iš 
lotynų "paganusH-žemdir- 
by*. Bet arčiau tą etlmo-' 
loglją išnagrinėjus, pasi
rodo, kad romiečiai to 
žodžio nesugalvojo • jie 
neturi jam veiksmažo
džio. Paprastai jie ardavo 
savo lauku* 
tais kare belaisviais, 
taigi, 
belaisvių dauguma buvo 
šiaurės,prūsų kilmės. Be 
to, kildinant tą šaknį iš 
lotynų kalbos, susidaro 
nesąmonė, bandant patei
sinti jo* atsiradimą toli 
Rytuose, pas slavu*, nes 
tie juk lotynų kalbo* ne
vartojo. Aiškiai ir negin
čijamai slavai savo. ”p o- 
g a n y” išvedė iš jų kal
boje esamo veiksmažo
džio ”p o g o n i t i” (pa
gauti).

Trečia,kai Dlugošas su 
nustebimu išgiria jotvin
gių drąsą,’’kurie nedvejo
dami dešimčia vyrų puo
la šimtinę”, tai jis visai 
nepramato, . jog aprašo 
ŠVENTOS VYTIES ’’seno
vinio papročio” garbės 
dėsnį. Mūsų Vyčiai niekad 
nebėga. Ta”mlrtie* pulki/’ 
tradicija būdavo daugelio 

"pagauniais",o tų.
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SERMAČIŲ draugonė atakuoįa "Suveinia” (kyliu).
( Trojano kolonos detali Romoje, 105 m. po Kr.)

iš
pa- 
ka-

vėlesniųjų karinių dalinių 
perimta. Vengrų, vokiečių, 
rusų ( ir net šiandien Iz
raelio žydų)armijo* tu
rėdavo keletą tokių elito 
vienetų ( juodieji mirtie* 
gusarai, ulonai ir pan.'). 
Ginklavimo ir skaičiau* 
persvarai 12-me amžiuje 
pakrypu* Galyčiaus 
Malapolskos naudai, 
Vakarų atvykbtančtų 
siplėštkauti kryžiau*
ro atėjūnų dėka, jotvingiai 
vistiek juo* savižudiškai 
puldavo, no r* puikiai ži
nodami, jog ”čla ir padė* 
galvele*”.Taip,labai gar
bingai, bet vl*ai nestra- 
tegiškai besiekdami, did
vyriai buvo greit ir siste- 
matiškai išnaikinti.

Kita* pavyzdy*. Kada 
Karolio liaudai prisiek
davo jį ginti iki mirtie*, 
tai anaiptol nebuvo tuš
čia* žodi* ( 7 lūr. Rolando 
Giebmė, kur aprašoma, 
kaip žuvo vi*a* Karolio 
ariergardas, ba&kių už
pulta*. Armijo* sudėtyje 
išvardinti ir liaudų, bei 
prū*ų pulkai).

Vyties ’’senovinį papro
tį" randame ir Lietuvos 
Statute PUV, 9) žirgo, *e- 
novė je švento gyvulio, 
vagystės atveju.Tučtuojau 
sušaukiama kaimynų tal
ka ir vejamasi pėdomis, o 
jei jos nuveda į kitą so
džių, tai ir šio gyventojai 
privalo prisidėti arba, 
atsisakius,sumokėti nuos- 
stolio vertę.

Kaip kovėsi Vyties ka
riai? Tai buvo anų laikų 
fronto pralaužiamoji jė
ga. Šarvuoti nuo galvo* li
gi kojų, ant didžiulių taip 
pat šarvais apkaustytų 
žirgų, jie prilygo šių die
nų tankų daliniams (paly
gink Izraelio kovas *u 
Arabais,ar vokiečių prieš 
rusu*). Mušin susirikiuo
davo ypatingai tvarka 
- "Euvelnia’’.(Nei slavai,

APIE -BIBLINĮ* DAGĮ
PRANYS ALŠĖNAS

Kai Aukščiausias Tvė
rėjas- pasaulį tvėrė, be 
abejonė*, dail. Dagio dar 
nebuvo. Bet, va, didelė* 
fantazijos dėka, dail.Da
gy* ėmė ir atsekė-atkūrė 
visa, kas ir kaip tada 
buvo...

Mūsų torontieti* skulp
torius ir dailininkas /ta
pybine pra*me / Dagys, 
/vardo jis nemėgsta nau
doti prie savo kūrybos 
darbų, nori būti—tik Da
giu /, iš biblinė* sritie*

nei vokiečiai, to žodžio 
nesuprasdami, pritaikė 
*avo sa&kambius "svinja" 
ir Šveine”*)Priekyje sto
davo tik vienas, stipriau
sias milžinas.Už jo pečių 
jau du, beveik jam lygūs, 
už jų vėl trys, - ir taip to
liau, draugonė susiglaus - 
davo aštriu kaip kirvis 
smaigaliu, išsiplėsdama 
tolydžio į šonus viską 
griaunančia kyliu. To žir
gų, raitelių ir geležies 
didžiulio svorio masė 
įsibėgėdavo, kiek tik įka
bindama, ir smogdavo į 
parinktą taikinį taip, kad 
"laukai ir girios nuskam
bėdavo”... Aišku, tokio 
dūžio lengvesni raiteliai, 
o ypač pėstininkai, fiziš
kai nepajėgė atlaikyti. 
Taip Lietuvos Vyties pul
kai, atjoję atvaduoti turkų 
apgulto Vienos miesto, 
perskrodė šimtatūkstanti
nę jų armiją nuo galo iki 
galo, išgriovę visą cent
rą kaip viesulas. Toks žy
gis turėjo net nusistovė
jusį posakį : "pervažiuoti 
priešo pilvais". Štai kaip 
gynė mūsų žemę ŠVEN
TOJI VYTIS, kurios at
vaizdą nešiojame mūsų 
valstybės ženkle.

(Žiūr iliustracija) .
(Bus daugiau).

yra sukūrę* itin platų 
bkaidrinių vaizdų ciklą, 
kurį būtų galima pavadin
ti : "Nuo pasaulio sutvėri
mo iki *avo patles/Dagio/ 
laikų". Taigi, *avo fanta
zijos vedina*, dali. Da
gys-patapo tarytum bibli
nių Dagiu...

Kaip visa tai atrodo
- kiek žemiau šiame ra
šinyje, o dabar— iš kur 
ir kaip tai patirta.

Šių metų pradžioj dail. 
Dagys ruošėsi vykti į 
Chicagą su savo dailės 
darbų paroda. Prieš su
sipakuodama* savo milži
niškąjį kūrinių lobį-skulp- 
tūras, reljefus ir dalį ta
pybinių darbų, jis pasi
kvietė mane su kitu 
plunksnos darbo bičiuliu
- kitu Pranu, tik ne Alšė- 
nu,bet Basčiu-Imsriu, ta
rytum spaudos konferen
cijai į savo namus ir 
mums aprodė, ką daili
ninkas veikia, ką kuria ir 
kokiom i* godomis—gode
lėmis gyvena. Jo visas 
namas Toronte, 78 Chel
sea Ave.,—tarytum dailė* 
darbų muziejus. Daugiau
sia-ta i skulptūros, bet ne
maža esama drožtinių rel
jefų, o taip pat-ir tapybi
nių darbų. Šalia visa to
- dar ir naujausias jo kū
rybinis darbas-tai fantas
tinis skaidrinių vaizdų 
biblinis ciklas, kuri* ta 
proga,šviesografo pagalba 
ekrane, buvo mums paro
dyta* su kolega Basčiu, 
po to dar priduriant ekra
no vaizduose savo eilę

• skulptūrinių ir reljefinių 
vaizdų.

Kaip visa tai atrodė?
- ^akyčiau, — fantastiškai 
ir, kartu, patraukliai
- smalsumą keliančiai. 
Pirmiau* ta-Dievo *utver- 
ta žemė. Be jokio* gyvu - 
nijo*,be žmonių,be auga
lų, be žvėrių ir gyvulių . 

tTal - reljefas, su kažko
kiais/ gal ir psichadellš- - 
ko turinio / brūkšniai* , 
ryškiomis, akį rėžiančio
mis, Spalvomis.

Toliau— jau augalų ir 
gyvių tvėrimo procesas, / 
jų formavimasis,'kartais 
dalimis —kur galva, kur 
kojos ir kitos kūno dalys, 
kartai*-vientisinis gyvis, 
tik dar— menkai apifor
mintas, primityvus.

Pagaliau, jau žmogui 
atsiradus, atseit, Adomui

( Nukelta į 12 psl.)
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BENDRLKDMENYBĖS
VLIKO SEIMO ĮVYKSTANČIO S|_ SAVAITGALĮ TORONTE 
PROGA, PERSPAUSDINAME IŠ ’’AKIRAČIU" Nr.33 ir 36 
V. RASTENIO IR J. AUDĖNO BŪDINGUS PASISAKYMUS.

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ
SUSIRINKIMAS VOKIETIJOJ

YLAStambi juoda antraštė Europos Lietuvio pirmojo puslapio pirmoj vietoj: Vlikas informuoja. Negi prašliauši abejingai pro tokį imperatyvų dėmesio reikalavimą. Pasirodo, tai E. biuletenis, 
jau keliuose laikraščiuose matytas papasakojimas apie rutininį, kas pora mėnesių sukviečiamą Vliko tarybos posėdį. Tik antraštės kitur buvo ne tokios įtaigingos. Tai ir skaitau dar kartą, šį kartą daug atidžiau:„.. .Pranešėjas išryškino visą eilę svarbesnių 
(Vliko) Valdybos veiklos bruožų tarptautiniame gyvenime, į kurį Vlikas vienokiu ar kitokiu būdu buvo įsiterpęs... Arabų pasaulis pradėjo kovą prieš sovietinį komunizmą... raudonoji Kinija greitu laiku gali turėti pasaulio tvarkytojos vaidmenį... Sovietijoj pogrindis gyvai reiškiasi. .. Baltijos tautoms atsiveria naujos galimybės. .. Dėl to mums tenka dar labiau budėti ir veikti... Vliko valdyba pasiuntė raštus visoms arabų vyriausybėms... Kudirkos įnašas (Simo 
Kudirkos ginčas su teisėjais) busimajame Vliko seime Detroite numatyta visapusiškai apsvarsty
ti bei padaryti toli siekiančias išvadas (kažko
dėl gerą pusmetį nudelstas)... Tarpparlamentinės Sąjungos konferencijos eigai stebėti ir žinių apie Lietuvos okupaciją tenai paskleisti Vlikas 
buvo paskyręs savo atstovę, ir ji buvo aprūpinta reikiama informacine literatūra (Skamba, lyg 
atstovės paskyrimu ir tik jos aprūpinimu viskas 
būtų ir pasibaigę)... Vliko atstovas Australijoj 
dėjo daug pastangų, kad ateinančiais metais ruošiamame festivalyje dalyvautų ne iš okupuotų kraštų atkviesti menininkai bei sportininkai, o 
iš laisvojo pasaulio atvykę (kažin, ar bent kiek 
sėkmingos, ar tuščios išėjo tos pastangos?).. . Ir t.t^ ir t.t.Ajajai, tai ne juokai — sekt atidžiai tarptautinius įvykius ir į juos įsiterpinėt. Anava, turėjom tikrą savo valstybę, tikrą valdžią, ir mūsų Augustinas Voldemaras ar Vaclovas Sidzikauskas anuomet Ženevoj sukojos, nešiodamies kišenėj balsą, tolygų su Aristide Briand’o ar Anthony Eden’o. O tų didžkių žvilgsnis į mūsų pastangas įsiterpt vis kažkaip nuslysdavo per viršų, nė viršugalvių beveik neužkliūdamas... Tai ko gi norėt iš egzilo, tremtinio, pabėgėlio, benamio Vliko pastangų... Gal bent, kad perlengvai nepasida- vinėtų savo „toli siekiančių išvadų“ toli siekiančio poveikio iliuzijoms.Anot a. a. Pulgio, ai gaidau, seniai žinau, kad kai tik kiek skeptiškai prasitari apie Vliko (ar kurio kito didžiulio veiksnio) veikimo dydį, bematant gauni nihilisto, niekintojo, griovėjo, tautos priešų talkininko ar stačiai Balio (Jono, dr.)

REIKALINGA IR „YLA“
(Yla, AKIRAČIAI, nr. 9/33, 1971)

V. Rastenis atodairos skiltyje Akiračių 9(33) 
numeryje VLIKO delegatės įsiterpimą į 
Tarpparlamentarų konferenciją Paryžiuje, 
kaip ir nepriklausomos Lietuvos laikais 
Ženevoje Augustino Voldemaro ar Vaclovo 
Sidzikausko įsiterpimus tarp didžkių — 
Briando ar Edeno, prilygino iš bežemio 
trobeles į kaimo kalvę atbėgusio piemenuko 
įsiterpimui į susirinkusių ūkininkų šnekas apie 
mašinų bei padargų taisymus ir pavasario ūkio 
darbus. Visa tai ką ūkininkai kalbėję, 
piemenukui buvę labai įdomu. Pagaliau jis 
pasakęs kalviui: „Dede, ir mes šiemet ylą 
kalsimi“

O vistik, šiuo savo įsiterpimu į ūkininkų 
kalbas, piemenukas atkreipė į save ūkininkų 
demesį ir jie, „nuolankiai šyptelėjo“. Atseit, 
visi „didikiai“, kas jie bebūtų, panašiai 
pasielgia su „mažiukais“.

Kai VLIKo atstovė įsiterpė į konferenciją ir 
jos dalyviams padalino VLIKo paruoštą 
antisovietinę literatūrą, vieni ją priėmė 
susiraukę, kiti su šypsena, treti — rodydami 
gana rimtą veidą, o JAV delegacijos 
pirmininkas kongresininkas E. Dervinskis su 
pilnu pasitenkinimu ir nuoširdžia padėka.

Prieš porą metų susitikau iš Lietuvos j New 
Yorką atvykusį savo gerą pažįstamą, labai 
aukštos inteligencijos asmenį, kuris gerai 
žinojo mano visuomeninę padėtį ir patį 
VLIKą. Tarp kitko jis ir klausia: „Ar jūs 
manote kada nors išlaisvinti Lietuvą iš 
sovietų?“ Aš jam atsakiau, kad mes esame ir 
būsime Lietuvai labai reikalingi ir daug 
padėsime pavergtajai tėvynei išsilaisvinti. 
Pateikiau jam ir pavyzdį iš ne taip jau tolimos 
mūsų tautos praeities.

Po 1831 ir 1861-63 metų nepasisekusių 
sukilimų daug lietuvių ir 'lenkų pabėgo į 
užsienius. Pabėgėliai lenkai susiorganizavo, o 
organizuotai ilgai ir plačiai jie garsino 
Lenkijos bylą. Pabėgėliai iš Lietuvos įsiliejo į 
lenkų eiles ir jie drauge su lenkais garsino 
Lenkiją, o Lietuvos — niekas. Atėjus 
sprendžiamajai valandai atstatyti 
nepriklausomybę (1917-1919). Lenkiją žinojo 
visas pasaulis ir ji greitai buvo pripažinta. Tuo 
tarpu Lietuvai, iki jos nepriklausomybė 
įvairių „didžkių“, buvo pripažinta, teko daug 
ir labai sunkiai kovoti. Todėl dabar mes 
turime eiti anuo lenkų eitu keliu.

VLIKas, tvirtai stovėdamas ant Lietuvos 
valstybės atkūrimo pagrindų, kaip ligi šiolei, 
taip ir toliau ir dar toliau, turės saugoti 
Lietuvos valstybės atstatymo idėją ir del jos 
be pertraukos kovoti. Kita mūsų emigrantų 
didžioji idėja, lietuvybės išlaikymo idėja, jei 
neužplus nauja ateivių banga, pamažu 
blėsdama, gali išnykti, bet valstybinė idėja — 
neišnyks. Tai rodo praeities faktai, kad 

žmonės, ir savo tėvų kalbos nebemokėdami, 
padeda daug pastangų Lietuvos valstybei 
atkurti.

Todėl nors laikui bėgant VLIKo forma gali

Liuteronų pab aulinė s 
tarnybob vyr. vokiečių 
komitetab kiekviena U
metaib Vakarų Vokietijoje 
ruošia Liuteronų Bažny
čių tremtyje kunigų ir 
darbuotojų teologinio pa
biru ošimo buvažiavlmub.

Šiemet suvažiavimas 
vyko nuo spalio mėn.15 
ligi 19 dienob ”Auf dem 
Hesselberg” Bavarijoje, 
Evangelikų liuteronų 
aukštesniojoj liaudies mo
kykloj. Suvažiavimui ir 
šiais metais vadovavo il
gametis liuteronų pasau
linės tarnybos vokiečių 
vyr. komiteto įgaliotinis, 
Bažnyčios tarėjas kuni
gas dr. Ernst Eberhard iš 
Štuttgarto, kuris jau 14 
metų su viršum rūpinasi 
liuteronų Bažnyčiomis 
išeivijoje. Dalyvavo apie 
50 estų, latvių, lietuvių, 
lenkų ir vengrų liuteronų 
kunigų ir Bažnyčios dar
buotojų. Lietuvių grupę 
sudarė kunigai senjoras 
A. Keleris iš Bremeno, 
garbėb senjoras A.Gelži- 
nius iš Braunschwelgo, 
vlcebenjoras Juozas Urd- 
zė iš Bad Godesbergo ir 
Mikas Klumbys iš Barn
trup, bei Bažnyčios dar
buotojai—F r. Šie nter is iš 
Bremeno, Kurtas Klum
bys iš Hamburgo, Marija 
Killenė Iš Slndrlngen Ir 
mokyt. Fr. Skėrys Iš 
Mannhelmo.

Atidarymo pamaldose 
kunigas dr. Eberhard pri
siminė Ir pagerbė šiais 
metais mirusius tris 
evangelikus liuteronus 
kunigus Išeivijoje, tarpe 
jų Ir kunigą Julių Stanaitį.

Po kasdieninio Biblijos 
nagrinėjimo buvo skaity - 
tos šios paskaitos : ’’Pa
rapijos išeivijoje tarp 
geto ( užsidarymo) ir nu
tautėjimo”. Buvo du re
feratai. Abu nušvietė tą 
temą iš latvių ir vengrų 
Bažnyčių perspektyvų.

’’Bažnyčia tarp jauni
mo ir senimo”. Ta tema 
kalbėjo du referentai: 
latvis diplomuotas psi
chologas Beržtns juri. ir 
kunigas Valther iš Hę- 
sselbergo. Abu referentai 
yra susirūpinę, kad šių 
laikų jaunimas tolinasi 
nuo bažnyčios.

"Socialinė atsakomybė 
ir asmeniškas liudijimas”. 
Pirmą referatą skaitė 
socialinis direktorius dr. 
G u t h iš Nuernburgo Ir 
kunigas Juozas U r d z ė 
iš Bad Godesbergo. Pir
mas referantas kalbėjo 
daugiau apie socialinę 
atsakomybę visuomenės 
atžvilgiu, o antrasis apie 
asmenišką liudijimą, pa
grįstą Biblija.

Vieną vakarą direkto
rius dr. V l e g e 1 pain
formavo apie evangelikų 
aukštesniosios liaudies 
mokyklos įsikūrimą. Te
nai vyksta visokie semi
narai suaugusiems, ūki
ninkams ir ūkininkėms, 
Bažnyčių suvažiavimai, 
Bažnyčių darbuotojams, 
poilsio dienos tėvams, 
kursai jaunimui namų 
ruošai ir audimas, 
mergaitėms, specialūs 
kursai jauniems vyrams 
ūkininkų padėjėjams, var
gonų ir pučiamųjų Instru
mentų grojimas Ir 1.1.išrašytą komunistinių idėjų infiltratoriaus diplomą. Bet vistiek, kas bus, ko nebus, o neiškenčiu atvirai nepasipasakojęs, kad, minimąją informaciją beskaitant, prisiminė Cesevičiaus (Domo, dr.) kadai pasakotas jo vaikystės laikų Lietuvos kaimo vaizdelis.

būti ir kitokia negu dabar yra. bet jo Lietuvos 
nepriklausomybes atkūrimo idėja, iki ji bus 
įgyvendinta, neišnyks: POLITINIAI VALS
TYBINIO IDEALIZMO ĮVAIRIOSE MŪ
SŲ BŪSIMOSE KARTOSE NEPRI
TRUKS NIEKUOMET.

J. Audėnas

Po pusryčių buvo na
grinėjama Biblija.

V U i tie kursai Ir semf-
( Nukelta [12 p si.)

Prieš pat Pirmąjį karą, vienkiemiais dar ne- išsiskirsčiusiame kaime, vėlyvos žiemos subat- vakarį keli ūkininkai buvo suėję pas vieną iš kaimynų papypkiaut ir pasišnekėt. Pasieny ties durimis ant dugnu viršum apversto kibiro sėdėjo piemenukas, galukaimio trobelėj gyvenančio bežemio vaikas. Laimingas, kad šeimininkė neišsiuntė namo ir leido pabūt tokiame jo akyse

taisyt ar kaustyt. Bet jam, besiklausančiam kitų taip rimtai ir įdomiai kalbančių apie tokius didelius dalykus, kurie turės dėtis visoj apylinkėj žinomojoj kalvėj, atrodė — štai kur tikras gyvenimas! Ir parūpo, neiškenčiamai parūpo ir jam, mažiukui, pasijusti nors kiek tame gyvenime dalyvaujančiam: jei ne į patį gyvenimą, tai bent be galo svarbiame susirinkime, klausėsi prasi- apie į kalbą apie jį įsiterpiant. Sugavo spragą žiojęs, kaip didieji kaimynai kalbėjosi apie pa- didžiųjų kalboj ir sako, kreipdamasis į paskuti- sirengimus artėjančio pavasario darbams. Visi nį kalbėjusį, žinoma, kad ir kiti gerai girdėtų: rengėsi važiuot pas garsiausi apylinkės kalvį: reiks ne tik arklius kaustyt, bet ir arklus, ir akėčias, ir vežėčias susitvarkyt. Vienas žadėjo tiek ir tiek noragų kaldintis, kitas apie kokį tuziną šyptelėjo ir ėmė toliau kalbėt apie stebules, ašis, naujų ratlankių kalbėjo, trečias netik darbines dyselius ir kitokius, vis ųž ylą daug didesnius vežėčias, o ir lineiką — šventinį vežimą žadėjo dalykus... Bet bežemio vaikas vistiek jautėsi IŠ k. vicesenjoras kun.J. Urdzė, reik, v-jas F.šlenteris, ištisai apsikaustyt. Bežemiai berniūkščio tėvai kaip ant mielių pakilęs, nesgi ir jis įsiterpė į di-garb, senj.kun. A. GelŽinis, M. Kiliene, senį. kun. A.Keleris, neturėjo nei arklio, nei arklo, nei akėčių, nei ve- džiųjų kalbą, bent su yla. K. Klumbys, Pasaulio Liut. Sąj. gen. sekr. V. Vokietijai kun.žėčių, nei kitokių padargų, kuriuos reiktų kalvėj V. Rastenis W. Hirschmann, kun. M. Klumbys ir mok. Fr. Skėrys.

— Dėde, ir mes šiemet ylą kalsimiVisi dėdės žvilgterėjo į mažylį, nuolankiai
IŠ k. vicesenjoras kun.J. Urdzė, reik, v-jas F.šlenteris,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LENKIJA TURISTO AKIMIS •
SEINŲ LIETUVIAI m
BAŽNYČIA
Palyginant su prieška

riniais laikais, dabartinės 
Lenkijos valdžios elgesys 
lietuvių atžvilgiu tapo ga
na padorus,Išskyrus spau
dos klausimą. Bet ar < at
sirado bent kiek žmoniš
kumo lenkų bažnyčioje? 
Čia ir yra skaudžiausioj! 
vieta lietuvių gyvenime.

LAUK IŠ SEINŲ
KATEDROS!
Po ilgų persekiojimų, 

Seinų lietuviai buvo įleis
ti į katedrą - savo tėvų 
statytą- bent kaip kampi
ninkai. Tai įvyko karo 
metu ir tai tik Lomžoj 
vyskupui netekus savo ga
lios karo sąlygose.Lietu
viams buvo leista turėti 
savo pamaldas savo pačių 
bažnyčioje. Vos tik karas 
pasibaigė, jie vėl buvo iš 
savo bažnyčios Išgulti.

Lomžos vyskupo akyse, 
lietuvių Seinų parapijoj 
nėra. Bent neturėtų būti. 
Pagal vokiečių — rusų 
1940 m. sutartį, Suvalkų 
krašto lietuviai tapo pa
smerkti Išgabenti į Lie
tuvą. Tos Hitlerio-Stalino 
sutarties dėka, lietuviams 
Išnykus, vyskupui turėjo 
tekti jų katedra. Buvo ko 
apsidžiaugti. Kai du dide
li ponai dalijasi grobį Ir 
trečiajam, mažesniam, 

z šis tas tenka— bent pa- 
grandai. Bet vyskupo 
džiaugsmas nebuvo tobu
las,kaip Ir daugumas šios 
žemėb džiaugsmų. Dldes- 

Punsko licėjaus salėje Šių metų pavasarį įvyko "tarybinių, dainių konkurso” apskrities turnyras. 
Konkursą laimėjo Punsko Lietuvių kultūros namų estradinio ansambl io vokai ine- instrumentinė 
grupė, kuriai vadovauja Antanas Šliaužys. A. Pečiulio nuotraukoje Punsko licėjaus daininin
kės konkurso metu. (1$ Punske leidžiamo laikraščio "Aušra")

nė dalis Seinų lietuvių 
užsispyrė nevažiuoti į 
Lietuvą. Ir nevažiavo, 
nors buvo vokiečių su
rinkti ir išlaikyti karta U 
po keltas savaites. O dau
gelis ir išvažiavusių
jų vėliau sugrįžo.

JALBZYKOWSKIO 
STRATEGIJA
Lomžos vyskupas, ma

tyt, vartaujasi netiek ke
turiomis evangel i jomis, 
kiek Šv.Tomo evangelija: 
jei nepamatysiu tų chlopų 
savo akimis, netikėsiu.

Bet pamatyti lietuvius 
lenkų vyskupo akimis nė
ra lengva, kitaip tariant, 
yra lengva jų nematyti. 
Tame nematyme Ir glūdi 
Jalbrzykowskio strategi
jos gudrybė.

Valdydamas per tiek 
metų Vilniaus arkivysku
piją, Jalbrzykowskis už
grobė daug lietuvių baž
nyčių, vis tougebėdamato 
nematyti jų pačių.Gavęs 
daugybę tokundų Ir prašy
mų dėl lietuviškų pamal
dų,atvažiuos, būdavo, jisai 
į kokią nusavintą lietuvių 
bažnyčią, užtęs klek gali
ma Ilgiau priėmimo cere
monijas, užsiims kleboni
joje visokiais klausimais, 
visokiais reikalais.Vaka
rop,numanydamas,kad jau 
visi chlopai išvaikščiojo 
karvių šerti Ir melžti, 
liepdavo sušaukti visus 
tuos,kurie nori lietuviškų 
pamaldų. Balsas tyruose 
šaukiančio. Tik keliolika 
gyvų dvasių. Kiti visi jau 

senlal namie. Tat atlaiky
davo pamaldas lletuvjš- 
kai, pasakydavo pamokslą 
apie dangišką teisingumą. 
Kiekvienam turėjo būti 
aišku, kad negalima, dėl 
tokio mažo skaičiaus, 
leisti pamaldas Dievui 
sunkiai suprantama kal
ba. O po to- į kitą užgrob
tą bažnyčią skelbti Dievo 
teisingumo.

PALIKITE VISĄ VILTĮ
Jalbrzykowskis ir Lom

žos vyskupai, tokio sielų 
vadavimo dėka,-yra dau
giau lietuvių atstūmę nuo 
tikėjimo, negu ateizmo 
muziejai. Žmogui sunku 
darosi laukti teisingumo 
iš Daugans,kai čia žemė
je jį skelbia neteisingi 
sielų ganytojai.

Visi tie prašymai Ir 
skundai, siųsti per beveik 
30 metų Lomžos vysku
pui, nieko nepadėjo ir nė
ra nė mažiausios vilties , 
kad jie kada nors ir kuo 
nors padėtų. Lenkų vys
kupams neprieinant da - 
bar prie buvusio Jalbrzy- 
kowskio sosto, teliko tik 
dvi institucijos kur lietu
viai negali turėti jokios 
vilties : Lomžos vyskupo 
rūmai ir Dantės praga
ras. Dantės pragare yra 
mažiau dvideldiškumo. 
Ant jo vartų stovi bent 
parašas : ’’Palikite vUą 
viltį, kurie čia įeinate”. 
Taigi abi tos institucijos 
yra lygiai vengtinos.

(Pabaiga kitame nrj

VLIKo seimas posėdžiaus Toronte
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimo sesija 

1973 m. gruodžio 1-2 d.d. Toronte, Kanadoje, 
Lietuvių Namuose, 1573 Bloor Street West, 

telefonas: (416) 533-9030
DARBOTVARKĖ
Gruodžio 1, šeštadienį seimo na
rių ir svečių registracija — 9 v.r.
Pirmas posėdis — 10 v.r.

1. Seimui rengti komisijos pirminin
ko žodis

2. VLIKo pirmininko dr. J. K. Va
liūno žodis

3. Malda
4. Seimo prezidiumo ir komisijų 

(mandatų, nutarimų ir kt.) suda
rymas

5. Sveikinimai
6. VLIKo valdybas pranešimai:

a. veikla tarptautinėje politikoje
— J. K. Valiūnas, pirmininkas

b. veikla visuomeniniame gyveni
me — J. Valaitis, vicepirm.

cl sąmatos vykdymas — A. Vak- 
selis, vicepirmininkas

7. Tautos Fondo pranešimas:
a. prel. J. Balkūnas, pirmininkas
b. A. Kuolas, Kanados atstovybės 

pirmininkas

POPIETĖ SAVUOSE 
NAMUOSE

Oficialiai atšventus To
ronto Lietuvių Namų ati
darymą, sekmadienio po
pietėje matotoi savaimin
gas pasikeitimas. Jau lei
džiantis laiptais į žemu
tinę salę pasitinka besi
kalbančių žmonių ūžesys 
O atsiradus erdvioje sa
lėje atrodo beveik visi 
stalai užimti. Kiek pasi
vėlinus pietų metui, vie
tos tenka net paieškoti. 
Apie stalus sėdį svečiai 
kuo nors užsiėmę. Vieni 

.iš jų pietauja, kiti gaivi
nasi stipresniais gėri
mais,o treti vaišinasi ka
va su pyragaičiais .Vienur 
kitur matosi tolimo pa
našumo veidas. Kažkada, 
kažkur matytas, gal ir 
pažintas, bet šiuo metu 
taip pasikeitęs, kad tenka 
raustis pasąmonėje ir 
spėlioti. Gal tik atvažia
vus į šį kraštą ? O gal iš 
stovyklos laikų? Bet da
bar taip pakitęję su pra
žilusiu, a r savotišką bliz
gesį įgavusiu viršugalviu. 
Tik pakalbėjus paalškl, 
kad tikrai būta seno pa
žįstamo, bet visam tam 
laikui visai pradingus Iš 
savųjų tarpo. O dabar sa
vieji namai vėl sugrąžino 
paklydusią sielą į jaukią 
pastogę, į savą lietuvišką 
prieglobstį.

Namų komiteto pirmi
ninkas Jurgis strazdas, 
užkopęs ant scenos, per 
garsiakalbį praneša susi
rinkusiems, kad ir šįmet,

Pietų pertrauka 1-2 v.
Antras posėdis — 2 v. p. p.: Pa
klausimai ir diskusijos dėl pra
nešimų

8. “Gyventojų nuteisinimas okupuo
toje Lietuvoje” — prof Br. Kas
ias. Paklausimai ir diskusijos

9. “Rusifikacija okupuotoje Lietu
voje” — redaktorius Br. Kviklys. 
Paklausimai ir diskusijos

10. Vakarienė-koncertas — 8 v.v. — 
Kalbės J. Audėnas, vicepirminin
kas, tema “VLIKas Lietuvos po-

_ grindyje” (30 metų VLIKo sukak
tį minint)
Gruodžio 2, sekmadienį, pamaldos 
9.30 v.r.
Trečias posėdis — 11 vj.

11. “Rytprūsių ateities problema”— 
prof. M. Brakas. Paklausimai ir 
diskusijos

12. Nutarimų priėmimas
13. Sesiją baigiama VLIKo pirminin

ko žodžiu ir Lietuvos himnu

jau trečią kartą šioje vie
toje bus rengiamos torou- 
tiečiams Kūčios.

Į salę įėję du vyrai at
kreipia daugelio dėmesį. 
Jie abu stambūs tiek savo 
ūgiu, tiek apvalumu, tavo 
išvaizda jie skiriasi iš 
bendros lietuviškos visu
mos.

’’Tai detektyvai”, pasa
ko Namų šeimininkas 
Jonas Karpis. Pakildamas 
nuo stalo jis dar sako,kad 
tie vyrai iš aludžlų komi
sijos ateina patikrinti kaip 
bujoja naujai atidaryta 
svetainė.Karpis prisista
to jiems ir supažindi
na pirmininką Ltrazdą. 
Visiems susėdus prie 
stalo, šeimininkės atsku
ba su pietų lėkštėm. Val
dybos pirmininkas nuėjęs 
į barą užsako ką nors at
sigerti.

Lvečiai mandagūs. Jie 
kalbasi ir juokauja su Na
mų šeimininkais. Vaišes 
jie mielai priima. Vienas 
iš jų kerta už du. tutvar- 
kęo padidintą porciją 
dešrų su kopūstais, neat
sisako ir antrosios por
cijos : pilnutėlę lėkštę su 
koldūnais. Namų šeimi
ninko pakartotinai užsa
kytas stiprusis gėrimas 
žadina apetitą ir koldūnai 
bematant paseka dešras.

Prie gretimo stalo, bi
čiulių tarpe sėdi Vacio - 
vas Verikaitls. Jam šian
diena ypatinga diena. Va-

( Nukelto i 12 p s I.)
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TILTŲ IR GELEŽINKELIŲ 
INŽINIERIUS

Praėjusiame amžiuje Lietuva davė 
nemaža gabių žmonių, pagarsėjusių 
už jos ribų. Toks buvo ir S. Kerbedis, 
vienas žymiausių XIX a. inžinierių 
Rusijoje.

Stanislovas Kerbedis, kaip matyti 
iš metrikų knygos, gimė 1810 m. ko
vo 9 d. (o ne 10 d., kaip kartais nu
rodoma literatūroje) Naudvaryje, 
dabartinio Panevėžio rajono Nauja
miesčio apyl. Jo tėvas — bajoras 
Valerijonas Kerbedis čia turėjo dva-

Iš pradžių S. Kerbedis mokėsi Pa
nevėžio pijorų vienuolyno mokyklo
je, o vėliau Kauno ir Varšuvos gim
nazijose. Šešiolikmetis jaunuolis 
jsfojo j Vilniaus universitetų. Stoja
mųjų egzaminų metu jj egzaminavo 
buvęs universiteto rektorius S. Ma- 
levskis. Dvejus metus S. Kerbedis 
mokėsi Fizikos ir matematikos mokslų 
fakultete pas profesorius Mykolą 
Polinskj, Antaną Virvyčių, Valerijoną 
Gurskj, Feliksą Drevinskj. LTSR Cent
riniame vaisi. istoriniame archyve iš
likę dokumentai rodo jj buvus gabų 
studentą. 1828 m. jis persikėlė j Pe
terburgo Susisiekimo kelių inžinierių 
korpuso institutą, čia S. Kerbedis 
netrukus gavo praporščiko laipsnį. 
1930 m. jis atliko praktiką prie kasa
mo Ventos kanalo, kuris per Ventą 
ir Dubysą turėjo sujungti Baltijos jū
rą su Nemunu. S. Kerbedis dirbo prie 
Ventos vagos reguliavimo ties Ko- 
zenhauzeno slenksčiais, o taip pat ap
saugant valstybinius dvarus Kurše 
nuo jūros smėlio.

S. Kerbedis mokslą baigė 1831 m. 
ir, gavęs poručiko laipsnį, liko dirbti 
institute repetitorium — dėstytoju, 
kurio priežiūroje studentai ruošdavo 
namų darbus. Jis aktyviai dirbo, su
darant žymiausių Rusijos hidrotech
ninės ir civilinės architektūros stati
nių brėžinių atlasą, dėstė taikomąją

fete geodezinių instrumentų naudoji
mo taisyklėms paruošti. Nuo 1849 m. 
S. Kerbedis atsisakė pedagoginio 
darbo ir visiškai pasišventė tilto per 
Nevą statybai.

Ligi tol Peterburge per Nevą bū
davo statomi ponfoniniai tiltai, ku
riuos tekdavo išardyti prieš ledoneši- 
Sostinei būtinai reikėjo nuolatinio 
tilto. Pradedant I. Kulibino vienos
arkos tilto 1776 m. modeliu, buvo 
sukurta įvairių projektų. S. Kerbedis 
iš pradžių suprojektavo kabantį tiltą 
su dviem atramomis upės viduryje, 
tarp kurių būtų pakeliama dalis. Vė
liau jis paruošė kitą, špižinio tilto 
projektą, kuris buvo patvirtintas 
1842 m. Tiltas turėjo būti 8 angų, iš 
kurių viena — suveriama. Sunkiausia 
buvo padėti pamatus atramoms. Dau
gelis abejojo tilto patvarumu. Aštria
liežuvis kunigaikštis Menšikovas sa
kydavo, kad jis specialiai nusisamdę 
butą Nevos krantinėje, jog galėtų 
matyti, kaip pavasarį lytys tiltą nu
neš į jūrą.

Tiltas per Nevą buvo statomas pa
ties caro parinktoje vietoje ties Kriu- 
kovo kanalu ir atsirėmė į Vasilijaus 
salą. Technikiniu požiūriu tai buvo 
sudėtingas ano meto statinys, pirma
sis tiltas Rusijoje su pasukama suve
riamąja dalimi. Po ašfuonerių motų 
darbo per iškilmingąjį atidarymą 

S. Kerbedis. Iš J. K. VilCinskio 1850 m. lapkričio 11 d. pirmasis juo 
„Vilniaus albumo“ perėjo Nikolajus I su gausia palyda.

Tilto viduryje caras sustojo ir, pabu
čiavęs S. Kerbedį, pakėlė jį j gene- 

mechaniką Susisiekimo kelių inžinie- rolus majorus ir apdovanojo šv. Vla- 
rių institute ir Vyriausioje inžinerijos dimiro 3 laipsnio ordinu. Tiltas buvo 
mokykloje. 1835 m. S. Kerbedis buvo pavadintas Blagoveščensko, nuo 
paskirtas instituto statybos ir taikomo- 1855 m. — Nikolajaus, o dabar vadi- 
sios mechanikos profesoriaus pade- namas leitenanto Smidfo vardu. Sfa- 
įėju. tybai atminti buvo nukaldintas meda-

Tais pačiais metais S. Keberdis iš- lis su tilto atvaizdu. Mokslų akademi- 
vyko į Vakarų Europą susipažinti su ja S. Kerbedį išrinko korespondentu 
geležinkelių tiesimu. Tobulinimasis fizikos ir matematikos mokslams. Si 
garsioje Paryžiaus kelių ir tiltų mo- statyba inžinierių išgarsino visoje 
kykloje ir Britų mokslo asociacijoje Europoje.
Niukaslyje bei kelionės po Belgiją, 1852 m. S. Kerbedis vėl iškeliavo 
Olandiją, Vokietiją, Austriją ir Svei- į užsienį susipažinti su metalinių tiltų 
cariją davė nemaža naudos. Grįžęs statyba. Jis buvo paskirtas Peterbur- 
iš užsienio. S. Keberdis ėmėsi pro- go—Varšuvos geležinkelio tiesimo 
jektuoti tiltą per Nevą Peterburge, direktoriaus pavaduotoju ir turėjo 
Kartu jis dėstė taikomąją mechaniką projektuoti tiltus. Būdamas Anglijo- 
Peterburgo universitete ir Kalnų in- je, inžinierius susipažino su nesemąV) 
stitute buvo paskirtas Projektų ir pastatytu tiltu per Karališkąjį karųal^. 
sąmatų komisijos nariu, dirbo komi- netoli Dublino, čia buvo panaudotos

Tauno sistemos tinklinės geležinės 
fertnos. S. Kerbedis nutarė tokias fer
mas pritaikyti savo tiltams. Jo supro
jektuotas tiltas per Lugos upę 
(1853—57 m.) buvo pirmasis didesnis 
tiltas Europoje su metalinėmis tinkli
nėmis fermomis, šis dviejų angų tiltas 
buvo žymiai didesnis už panašų vie- 
naangį tiltą prie Dublino. Be dviejų 
geležinkelio kelių, tiltas turėjo pra
važiuojamą viršutinę dalį.

1853 m. S. Kerbedis paruošė trijų 
angų tilto per Dauguvą projektą, 
šiam tiltui inžinierius pirmą kartą 
Rusijoje numatė panaudoti metalines 
parabolines fermas. Tačiau geležin
kelio tiesimą perėmė kita žinyba, ku
ri tilto per Dauguvą, o taip pat Veli- 
kają projektus pakeitė. Tiltus per 
Nemuną, Būgą, Narevą ir kitas upes 
projektavo jau prancūzų inžinieriai.

1954 m. rudenį Kerbedžiui pave
dama ištirti galimybes, kaip sujungti 
Peterburgo—Varšuvos geležinkelį su 
Karaliaučiaus geležinkeliu ir paruošti 
patį projektą. Už šio projekto tech
ninį sprendimą Prūsijos vyriausybė 
inžinierių apdovanojo Raudonojo 
erelio 2 laipsnio ordinu. Tačiau galu
tinai įgyvendinti projektą, kaip ir už
baigti Peterburgo—Varšuvos gele
žinkelį, sutrukdė Krymo karas.

Geležinkelio tiesimo darbai Vil
niaus apylinkėse prasidėjo 1857 m. 
gegužės 28 d. Tiesti geležinkeliui 
tarp Daugpilio ir Lentvario rangovas 
pasamdė apie 10 tūkst. darbininkų.

Vyriausioji Rusijos geležinkelių 
bendrovė 1858 m. gruodžio 11 d. 
patvirtino Lentvario—Mergežerio 
ruožo projektą (galutinis šio ruožo 
punktas vėliau buvo pavadintas Va
rėna ir naujai atidaryta stotis davė 
pradžią dabartiniam rajono centrui). 
Pirmasis traukinys j Vilnių iš Daug
pilio atvyko 1860 m. rugsėjo 17 d. 
Daugpilio—Vilniaus ruožą jis prava
žiavo per pusseptintos valandos. 
Susisiekimas geležinkeliu tarp Vil
niaus ir Kauno prasidėjo 1862 m. 
balandžio mėnesį.

Tiesiant geležinkelius, S. Kerbedis 
daugiausia užsiėmė tiltų statyba, ta
čiau jam tekdavo spręsti ir kitokius 
inžinerinius uždavinius, pavyzdžiui, 
tunelių prie Vilniaus ir Kauno kasi
mas. Tai buvo pirmieji geležinkelių 
tuneliai Rusijos valstybėje. Tiesa, tu
nelių projektų autorystės klausimu 
nėra vieningos nuomonės. Antai len
kų žurnalas „Problemy" 1964 m. 12 
nr. ir kai kurie kiti šaltiniai juos tie
siog priskiria S. Kerbedžiui, o, pa
vyzdžiui, S .Zitkovas knygoje „Bio
grafu inžinerov putėj soobščenija" 
(SPB, 1902), rašydamas apie S. Ker
bedį, tunelius nutyli. Matyt, tikrąją 
tiesą slepia senieji Susisiekimo kelių 
ministerijos archyvai.

Panerių (Vilniaus) tunelis, 430 m 
ilgio, buvo pradėtas kasti 1859 m. 
sausio 28 d. Iš pat pradžių susidurta 
su biraus smėlio gruntu. Pagrindinė 
galerija galėjo būti iškasta, tik lai-

VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J. Gliaudąs romano "Sunkiausiu Keliu”)

— Aš kaip žaibas, komendante, — vėl skubiai at
raportavo Steponavičius, patyręs carinės armijos eilinis.

-r Viskas vyko minutėmis. Kas minutė — ir naujas
įvykio atsiskleidimas. Steponavičius bėgo į komendan
tūrą. Škirpa ir Gužas bėgo Katedros aikšte. Iš čia ma
tė: bokšto stiebas be vėliavos. Paskui kopė į statų šlai
tą. Čia buvo medžiai. Juodu slidinėjo, svirduliavo, duso. 
Kiekviena sekundė buvo brangi, kaip visas gyvenimas. 
Atrodė, jog atakuotų ir batalioną priešų, jeigu, įlipę 
kalnan, išvystų bokšte plevėsuojančią lenkų ar bolše
vikų vėliavą.

Tai buvo nuostabus simbolinio interregnum© me
tas, skaičiuojamas sekundėmis. Bokšto stiebas atviras 
kiekvienam. Kas bus pirmas?

, Iš aukšto šlaito matė, kad septyni kareiviai lietuviai 
bėga per aikštę, link tako į kalną.

— Jeigu bėga, reiškia stiebas tuščias, — dusdamas 
iššvokštė Gužas. — Iš ten jie mato bokštą.

Iš tolo bėgantieji lietuviai savanoriai atrodė lyg ru
sų kareivių būrys: visi dėvėjo rusiškas pilkšvai drumz
linas milines. Tačiau iš jų drąsaus bėgimo karininkai 
žinojo — tai lietuviai.

Netrukus visi suėjo prie masyvaus akmeninio bokš
to. Karininkai atvarė pilies sargą, mažą ir išgąsdintą 
žmogelį. Jis rakino sunkias, supleišėjusias, šūvių su
badytas duris. Škirpa, Gužas ir Steponavičius, nešda
mi vėliavą, įžengė į baugias savo skambančia erdve 
bokšto patalpas. Skubiai pradėjo lipti mediniais, vir
puliuojančiais laiptais aukštyn, tarsi į nuostabią varpi
nę, kuri kyla virš auksinių miesto bokštų. Pro kiau
ras, skliautuotas angas lipančiuosius puolė smarkus vė
jas. Oras buvo nuostabiai vaiskus, ir didžiulė miesto 
panorama su kiekvienu angos atsidarymu vis kito ir 
žėrėjo spindinčiu tolimų bokštų auksu.

Apačioje, prie pradarų pilies durų, greta medžių
6 p si.

kamienų/ sustojo saliuto salvei septyni savanoriai, iš 
kurių sąstato istorijai išliko Stasio Butkaus ir kelių ki
tų vardai. Jis buvo sargybos puskarininkis. Karininkas 
Nistelis pasidarė pirmosios sargybos viršininku.

Štai, trispalvė pradėjo kilti, kopdama į dangų, sa A 
vo žėruojančiu pločiu atsiskleisdama ją sutikusiam vė
jui. Du revolverio šūviai sutarškėjo aukštybėse, ku
riems tuojau atsakė apačioje trys šautuvų salvės. Sta
sys Butkus dvi salves praleido neiššovęs, nes trejus 
metus išsaugoti šoviniai buvo sugedę. Tačiau smagiai 
trenkęs trečios salvės šūvis gerokai supurtė jo petį ir 
pripildė jį džiaugsmu.

— Lai gyvuoja Nepriklausoma Lietuva! Valio! — 
sušuko vyrai.

Atrodė, kad šautuvų tūtos vis garuoja ir, įsisma
ginusios nori kartoti salves.

Nusileidęs iš bokšto, Škirpa tarė žodį į būrį ir 
įsteigė sargybos pamainą. Karininkai pasibučiavo su 
kareiviais, ir visi jautėsi tikroj istorinio įvykio dvelk- 
mėj. Jie išgyveno įvykį pakiliai, ir jautėsi sentimen
taliai artimi vienas kitam.

Už trumpos valandos Škirpa raportavo Sleževi
čiui apie sugautą momentą iškelti trispalvę Gedimi
no bokšte.

— Tai mūsų ofenzyvos didybė, — sakė Sleževičius, 
pirma kratydamas Škirpos ranką, ir tuoj patraukęs jį 
glėbin pabučiuoti.

Sleževičiaus akyse buvo žiburėliai, o šypsnis ne
suvaldomai darkė ir virpino ūsus.

Netrukus keli lenkų kariškiai priėjo prie lietuvių 
sargybos Gedimino kalne ir pareikalavo greta lietuvių 
trispalvės iškelti ir lenkų vėliavą. Lietuviai pagrasino 
šausią, ir tuoj pat užėmę nedviprasmišką kautynių 
poziciją. Jie įspėjo neartėti prie bokšto. Valandėlę pa
stoviniavę, lenkai nusileido žemyn.

Bet Katedros aikštėje prisirinko ginkluotų lenkų 
vaikėzų. Jie triukšmavo, grasino. Pagaliau puolė sulai- 
kinėti praeivius ir kratė juos, neva ieškodami pa
slėptų ginklų... į

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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kantis ypatingų atsargumo priemo
nių: darbininkams teko slėptis už me
dinio skydo, o sienas tvirtinti blinda
žu, net užkamšant plyšius, kad ne
prasiskverbtų smėlis. Pagrindinė ga
lerija buvo baigta kasti gruodžio 
aštuntąją, ir kitą dieną prie tunelio 
jvyko iškilmės su iliuminacijomis ir 
muzika. Sprogdinimo darbus tunelyje 
atliko prancūzų ir vokiečių sprogdin
tojai. Kauno tunelis, 1280 m ilgio, 
pradėtas kasti 1859 m. gegužės 22 d.

Abiejų tunelių pastatymas buvo 
laikomas dideliu jvykiu. Pavyzdžiui, 
i Panerių tunelio atidarymo iškilmes 
1860 m. spalio 16 d. atvažiavo Alek
sandras II ir svečiai — Prūsijos kara
liškosios šeimos atstovai, o Kauno 
tunelio kasimo ir geležinkelio tilto 
per Nemuną statybos darbus 1860 m. 
apžiūrėjo Rusijos sosto jpėdinis Ni
kolajus, netrukus j Kauną užsuko ir
pats caras.

Kurį laiką S. Kerbedis vadovavo 
priemiestinių Peterburgo geležinke
lių j Peterhotą ir Krasnoje Selo sta
tybai. 1858 m. jis buvo paskirtas Su
sisiekimo kelių vyriausiosios valdy
bos tarybos nariu, vėliau — ypatin
gojo Geležinkelių komiteto nariu. 
Mokslų akademija inžinierių išrinko 
savo garbės nariu.

1860 m. S. Kerbedis vadovavo ko
misijai, kuri turėjo spręsti, kaip ge
riau Nikolajaus geležinkelį per Mask
vą sujungti su Nižnij Novgorodo ge
ležinkeliu. Sekančiais metais carinė- 
vyriausybė paskyrė jį Lenkijos kara
lystės geležinkelių viršininku. Gy
vendamas Varšuvoje, S. Kerbedis su
projektavo nuolatinį 6 angų tiltą per 
Vislą ir vadovavo jo statybai. Staty
damas šį tiltą, S. Kerbedis ištyrė, 
kad tiltas bus tvirtesnis, jeigu skylės 
kniedėms bus išgręžtos, o ne iškaltos. 
Tokių tyrimų Rusijoje niekas dar ne
buvo daręs. Atramų pamatams staty
bai S. Kerbedis pritaikė dar nelabai 
paplitusį tuo metu kesoninį būdą.. 
Tiltas buvo pradėtas statyti 1859 m., 

fo baigtas 1864 m. pabaigoje ir ofi
cialiai pavadintas-Aleksandro vardu,, 
bet varšuviečiai jį vadino Geležiniu, 
o vėliau — Kerbedžio tiltu. Tą tiltą 
1944 m. susprogdino hitlerininkai. Jo- 
vietoje, panaudojus senas atramas,

Kerbedžio tiltas Varšuvoje. Reginys i Pragos priemiesti.

pastatytas Slionsko—Dambravos til
tas. Varšuvos tilto statybos patyrimas- 
vėliau Rusijoje buvo plačiai taiko
mas, statant tiltus per Volgą, Belają, 
Ufą, Irtyšių, Išimą, Obę ir kitas upes. 
Be aukšto ordino, už tiltą per Vislą 
S. Kerbedžiui buvo paskirta 1500 rb. 
metinė pensija iki gyvos galvos; vė
liau pensija buvo pakeista dvarais, 
davusiais per metus beveik tiek pat 
pelno.

1872 m. S. Kerbedis buvo paskirtas- 
pirmininku specialaus laikinojo komi
teto, kuris turėjo peržiūrėti pasiūly
mus, kaip rekonstruoti Peterburgo ir 
Kronštato uostus ir sujungti juos su 
geležinkeliais. Projektas, sudarytas 
vadovaujant S. Kerbedžiui, išspren
dė daugelį metų besitąsusią proble
mą. Taip gimė Peterburgo jūros ka< 
natas.

Nuo 1874 m. iki 1883 m. S. Kerbe. 
dis dirbo prie Marijos vandens ke« 
lio sistemos rekonstrukcijos. Marijos 
sistema — dirbtinis vandens kelias, 
jungiąs Volgą su Baltijos jūra, — 
buvo sukurta 1810 metais. S. Kerbe
džiui vadovaujant, buvo sutvirtinti ir 
patobulinti kanalai prie Ladogos 
ežero. Pažymint inžinieriaus buvimo 
karininku 50-metį, Susisiekimo kelių 
institute buvo įsteigtos trys jubiliato 
vardo stipendijos. S. Kerbedžiui iki 

gyvos galvos buvo palikta teisė pa
rinkti kandidatus į tas stipendijas. 
Vėliau, po inžinieriaus mirties, į vie
ną vietą pirmenybę turėjo jo pali
kuonys, giimnaičiai ar bendrapavar- 
džiai.

S. Kerbedis kurį laiką ėjo techni
nio skyriaus vedėjo ir net ministro 
pareigas Susisiekimo kelių ministeri
joje. Be to, jis vadovavo Liepojos 
uosto rekonstrukcijos projekto pa
ruošimui. -1889 m., švenčiant tarnybos 
60-metį, jis buvo paskirtas Susisieki
mo kelių instituto garbės nariu ir iš
rinktas Kelių ir komunikacijų inžinie
rių draugijos garbės nariu. Iškilmių 
metu mokiniai, bendradarbiai ir ger
bėjai padovanojo inžinieriui aukso 
medalį su jo atvaizdu. 1891 m. S. 
Kerbedis paliko valstybinę tarnybą, 
persikėlė j Varšuvą, kur ir mirė 1899 
m. balandžio 19 d.

S. Kerbedžio gimtinėje dabar įsi
kūrusi „Pašuojo" kolūkio valdyba. 
Maždaug už 1 km nuo Panevėžio— 
Radviliškio plento, už geležinkelio, 
prie Labos upelio tebestovi šiek tiek 
perstatyti dvaro rūmai, keletas ūkinių 
pastatų, jų tarpe — 1847 m. statytos 
arklidės, yra išlikusių retų veislių 
medžiu.

(|s ’’Mokslas ir Gyvenimas”)

toronto
TORONTO LIETUVIU 
NAMU PADĖKA

Lietuviu Namą atidarymo pokylis 
praėjo sėkmingai ir slclaidžiai. Salė’ 
ir stalai buvo papuošti lietuvių.—
Bramtono gėlininkų, puošniais gėlių 
Žiedais. Bufeto stalai buvo apkrau
ti lietuvaičių suneštais gražiais ir 
skaliais pyragais. Vadovaujant Lai
mai Švėgždaitei prograna praėjo 
tvarkinga. Maloniai dalyvius nu
teikė solistai V. Verikaitis ir G. 
Čcpkauskienė,palydimi piaiisto J. 
Govedos. Tatai įvyko tik todėl, kad 
prisidėjo darbu ir kitapaana daug 
lietuvių moterų. Nevadinait pavar
dėm! s vi soms ir vi siems LN nuoŠir- 
dŽiai dėkoja.

LN Valdyba

• Praėjusias savaites 
ketvirtadieniais vykostalo
teniso pratybas. Jaunus 
stale- teniso žaidėjus tre
niravo garsus stalo teniso 
treneris p. Nešukaitis. 
Stalo teniso treniruotės 
LN vyks kiekvieną ket
virtadienį nuo 7 iki 9 vai. 
vakaro.

• Lapkričio 25 d. įvyko 
vienuolių seselių 25 m. 
įsikūrimo sukaktuvės,ku
rios veda vaikų darželį. 
Buvo paskaita dr. A. Paš- 
kaus ir dainavo sol. A. 
Simonaitytė iš Chicagos.

NAUJŲ METŲ sutiki- 
mas įvykta Prisikėlimo 
parapijos salėje, kurį 
ruošia parapijos jaunimo 
sekcija, Vasagos stovyk
los reikalams. Bilietų ga
lima iš anksto gauti pa
skambinus mok. V.Te- 
□eckai : 535-6659.

• Lietuviška radio pro
grama ’’Tėvynės prisimi
nimai”, vedama J.R. Si“ 
manavlčiaus, vyksta pir
madieniais iki penktadie
nio 3:30-4 v. banga F. M. 
1O1.

• Tylų, šventą vėlintų va
karą tarp 7-9 vai. į Ta - 
mulaičtų butą pro prieš
akines duris, išmušę 
stiklą, įsibrovė vagys. 
Išvartė visa mlegamuo* 
Šiuose. Pasiėmė Savings 
Bonds, pinigus, kur tik 
juos surado. Net "Piggy 
Bank” sudaužė.Sūnui Vy
tautas buvo universitete, 
jo tėvai bažnyčioje.Įdomu, 
kad nei foto aparatinei 
TV, radio, nei auksinės 
apyrankės nelietė. Iš 
pirštų nuospaudų policija 
spėja, kad ta i jaunuolių, o 
ne "profesionalų" darbas.

Koresp.

Sleževičius gavo žinią, kad lenkai mėgino sulaikyti 
kelis'lietuvių savanorius, nors ir žinojo, kad tai lietu
vių, ne rusų, kareiviai. Beveik visi nešiojo carinės ar
mijos milines, tačiau lietuviai segėsi trispalvius tri
kampius. Kai kurie jau turėjo savas kariškas kepu
res su geltonais kaspinais.

— Ak, su lenkais netenka grumtis, — sakė Sleže- 
' vičius. — Jų taršatis laikina. Aukos būtų beprasmės.

) Tikrasis mūsų priešas jau netoli Vilniaus priemiesčių.
Ir tikrai, žinios rodė, kad bolševikai jau gali apšau

dyti Vilnių iš kulkosvaidžių. Pagarsėjusios „tačankes“ 
— sunkieji kulkosvaidžiai vežime arba rogėse — buvo 
labai paslankūs puolimo ginklai. Grasusis šarvuotas 
traukinys sustojo už Pabradės. Jis ginkluotas lengvo
sios artilerijos pabūklais.

Gauta žinia, kad bolševikinė darbininkų taryba 
pradėjo spurdėti, išeiti iš pogrindžio ir reikštis mieste.

— Vyriausybei pavojinga likti mieste, — kažkas pa
sakė visų suprastą ir lauktą prielaidą. — Bolševikai gali 
fiziškai sunaikinti Valstybės simbolį.

Dar kelias dienas prieš tai Sleževičius turėjo viltį 
ilgiau išbūti sostinėje. Dabar tai grėsė pražūtimi. Fi- 

} ziškas Vyriausybės sunaikinimas palaidotų trapią savo
valstybės užuomazgą. Žmogaus gyvybė, tokia nereikš
minga valstybių kovų kataklizmuose, čia įgijo simbo
lišką vertę. Sunaikinę Vyriausybę, bolševikai sunaikin
tų konkretų, gyvą Lietuvos Valstybės simbolį.

Ministerių Kabinetas, ilgai dvejojęs dar vakar, sku
biai nutarė išvykti į Kauną. Sleževičius susižinojo su 
vokiečių ešalonų centrine.. Jis žinojo, kaip tinka kalbėti 
su vokiečiais kariškiais. Neprašė malonės ar nuolaidų. 
Tonas buvo metaliniai griežtas. Jis įsakė vieną pasku
tinio sąstato vagoną rezervuoti Lietuvos Vyriausybei.

— Jawohl, — atraportavo stoties komendantas.
Prieš išvykdamas iš Valstybės Tarybos rūmų, Sle

ževičius sėdo prie didžiulio stalo ir parašė potvarkius 
ant Tarybos blankų. Raštvedžio nebuvo. Nebuvo gali
ma perrašyti raštus mašinėle. Jis įsakė Vilniaus Ko-
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mendantūrai likti tam tikrą laiką Vilniuje. Taip pat 
paskyrė Vilniaus lietuvių įgaliotiniu Mykolą Biržišką..

Pranešimas skelbė:
„Išeidamas iš faktinio padėjimo, jog mūsų sosti

nė— miestas Vilnius — susisiekimo žvilgsniu liko at
skirtas nuo Lietuvos ir jog šiuo karo metu yra būtinas 
reikalas ankštame sąryšyje su visu kraštu organizuoti 
krašto pajėgas, Ministerių Kabinetas posėdyje sausio 
1 d. yra nutaręs:

1. Visą valdžią mieste Vilniuje pavesti Vilniaus 
Karo Komendantūrai, palikus prie jos atskirų ministe
rijų įgaliotinius,

2. Generaliniu Laikinosios Vyriausybės įgaliotiniu 
Vilniuje palikti Švietimo Ministerį Mykolą Biržišką,

3. Visas ministerijų įstaigas laikinai perkelti į Kau
ną.“

Pasirašė tą raštą pats jo autorius, ministerįs pir
mininkas Mykolas Sleževičius ir įstaigoje buvęs Kabi
neto reikalų vedėjas Tadas Petkevičius.

Kada Sleževičius ėjo namo, buvo jau labai vėlus 
vakaras. Kai kur mieste pokšėjo šūviai. Siautėjo lenkų 
legionas. Gatvės buvo tamsios ir baugios. Varnių gat
vės rajone šūvių buvo tirščiau. Sleževičius žinojo — 
ten atkutusios bolševikinės darbininkų tarybos būsti
nė.

Generolas Mokrzeckis skubėjo įbauginti vilniečius 
naujos ir griežtos lenkų tvarkos įkurdinimu. Lenkų 
patruliai dėstėsi gatvių sankryžose. Ant tvorų ir sienų 
lipdė skelbimus, kuriuose lenkų kalba skelbė apie ViL 
niaus atitekimą lenkų valdžiai.

— Tai mums pirmoji Naujųjų metų diena, — pasa
kė Sleževičius Domai, kuri jo laukė beveik prie durų • 
ir jas atidarė.

Mieste pokšėjo šūviai.

(Bus daugiau)
i x •
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KULTŪRINIS PUSLAPIS B
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Antanas Gustaitis "Saulės Šermenys 

Dailininkas V. Vizgirda 
Išleido Algimanto Mackaus Knygų 
Leidimo Fondas, Chicago, III. USA. 
Spaudė Morkūno spaustuve. Tiražas 
1500 eg z. Kaina nepažymėta, bet 
parduodama po 7 dol.

Imu į rankas didelio formato (jeigu nori
te — pusantro vyriško sprindžio ilgumo ir 
sprindžio ©u nykščiu platumo) sunkią kny
gą. Šalia titulinio puslapio vaizdų montažo, 
kab keliolika knygos puslapių randame Vik
toro Vizgirdob paveikslus, juose vyrauja 
juoda-ruda-pilka, juoda-žalia-pilka, ruda 
— žila — tambiai pilka spalvos. Tik ten, kur 
ant šluotob joja ragana, tarp žilob ir tam
biai pilkob bpalvų pritaškyta rašalinio 
mėlynumo dangaub. Prieš paskutinį viršelį 
užbkleidžiant, vėl dviejų puslapių tapybos 
ir, galbūt, fotografijos montažas, kuriame 
ant asilo be joją© Vyras, kaukuolė, kaukės, 
kapinių akmeny s, šernas, nei-velnio-nei-gy- 
vulio galva. Reikėtų atskirai kalbėti apie 
kiekvieną paveikslą knygos viduje, bet apie 
juob • pradėjęs su keliais žodžiais neiš&l- 
versčiau. Galiu tiek pasakyti : jie labai 
įdomūs, pusiau abstraktūs, labai sunkūs, kiti 
tiesiai makabriški. Knygą skaitinėdamas 
skaitytojas vėl ir vėl prie jų sustos ir ilgai 
neats iplėš.

Bet gana apie Iliustracijas.Norėjau kal
bėti apie Antano Gustaičio kūrybą. Prie 
iliustracijų kiek ilgiau sustojau tik todėl, 
kad, žinau, V. Vizgirda savo paveikslų ten 
nesukrovė be Antano Gustaičio palaimini
mo. Kitaip sakant, autoriaus šitaip buvo pa
geidauta. A.Gustaičio jausmus V. Viz girda 
paryškino savo vaizdais.

Girdėjau dvi poniute©, iš Washington©, iš 
LB seimo grįžusias, maždaug šitaip pamai
nom šūkaujant : "Ale jau tas Gustaitis kad 
skaitė, tai skaitė. Neduok Dieve. Apie krū
tis. Apie šlaunis. Fe. Nei sarmatos, šitaip su

• žodžiais nesiskaityti. O ten kunigai. Vysku
pai, tamsta, vyskupai sėdi. Ir visa grietinė
lė..."

Šiaip skaičiau, ir taip skaičiau "Saulės 
šermenis" ir niekur neradau žodžių, frazių, 
nuo kurių turėtumei iš gėdos po stalu 
lįsti. Neturiu "Anapus teisybės", pirmojo 
A.Gustaičio humoristinės poezijos rinkinio, 
tai nežinau, kiek ten buvo erotikos, taigi 
"apie krūtis ir apie šlaunis". Turiu antrąją 
knygą,"Ir atskrido juodas varnas".Manding, 
erotikos ten kur kas daugiau, negu "Saulės 
šermenyse". Bet, va, Lietuvių Rašyto
jų Draugija "neturėjo sarmatos"lr aną kny
gą premijavo. LRD premija, kaip žinome,

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
IR KITOS LIET. ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOS IŠLEISTOS KNYGOS 

Teirautis: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 W. Broadvbay, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617> 282-2759 
Dėmesio! Kai kurioms knygoms daroma nuolaida net iki 50'.. 
Prašykite kainaraščio.

yra pati garbingiausia, nes apie veikalo 
vertę sprendžia pats kompetentingiausias 
elementas.

Yra, tiesa, ir čia erotikos. Ne betkokios! 
Štai :

Pirmoji meile, deive šimtavarde, 
Birute, Liole, Zuzi, Filomena, 
Karšinčiai, grabo antklodes nuspardę, 
Tave nuogi raitydamiesi mena, 
O aš —prakeikčiau valandą dalios, 
Jei grįžtum atgalios.

Arba s

Gaubia vakaras vėsią verandą, 
O poniutė nuo vakar šilta, 
Ranka, rankoj paklydusią randa, 
Glaudžia širdį, kur meilės vieta.

A rba :

Karšto jausmo prisirinkus, 
Pagal būdą katinų, 
Tarsi senas karininkas, 
Ūsais šlaunį kutenu.

Arba :

Kad skruostai —mėnulis, o ašara - upė, 
Blakstienos - žolelė dirvonų, rudų, 
O krūtys - dvi gulbės, ant Valės nutūpę, 
Vis girgsi į dangų ir laukia grūdų...

Čia cituoti keturi posmeliai paimti iš ke
turių eilėraščių. Čia cituotieji būdingiausi 
erotinei sričiai, "taulės šermenyse" jų daug 
nesulasysi.

Yra keletas tokių eilėraščių, kur liečiami 
moters - vyro santykiai, bet kurie erotikai 
jau jokiu būdu nepriskirtini. Štai, pavadin
tas "Liaudiškai".Cituoju jo antrą posmelį :

Ne, ne volungėlė mūs vargų pagaili.
Nekukuos gegutė žiemą vakare.
Tai tik motinėlė už tėvelio kailį, 
Su kitu pabėgus, krykštauja bare.

IŠLEISTAS ’SĖJOS’ ŠIUMETU 3 NUMERIS 

SU VIRŠELIO ILIUSTRACIJA - MIRUSIO

DR. JUOZO PAJAUJO NUOTRAUKA 
SĖJA eina 4 kartus per metus. 

Metinė prenumerata $5.00.. 
Atskiro numerio kaina $ 1,50.

Arba, sekantis eilėraštis, HIšbėg’ išbė
go "..Jo visi penki posmeliai pilni dina
mito. Cituoju pirmąjį ♦

Išbėg’ išbėgo iš Rusnės kaimo
Pulkelis mergužėlių •
Viena su Maiklu, kita su Chaimu, 
Trečia su juodužėliu.

Kaip rinkinyje "Ir atskrido juodas var
nas", taip ir "Saulės šermenyse",A.Gustai
tis nepagaili botago kirčių nei pseudoveikė- 
jam, nei pseudopatriotam, nei visokiem 
tarptautinio masto "didiesiems". Čia man 
labiausia į akį ir širdį krito "Tauraus žmo
gaus dienoraštis".Kiti šios rūšies charak
teringiausi : "Užburtoji lietuvybė", "Apie 
gyvus numirusius", "Gera būti dideliam", 
"Raminantis žodis broliui tėvynė j e","Ir ne
baisu" ( jis dargi smarkiai pamuštas eroti
ka), "Kariškoji baladė" ir dar visa eilė.

Juokiasi pajacas, o širdis jo verkia... 
Raštuose, operuose, filmuose Seniai skel
biama tiesa.Rašytojas—humoristas,argi ne 
Pajacas iš didžiosios raidės? Juokiasi An
tanas Gustaitis ir kartu su juo žvengia mi
nia. Bet jeigu tik susimąstai, jeigu tik pro 
dviprasmybes pa&istengi už eilučių pasi
žvalgyti, kartais juoktis visai nebesinori. 
Ak, žinoma, labai grakščiai, labai šmaikš
čiai parašyta. Rašyta, kad juoktumeis.O 
juokas nebeima ir tiek. "Saulės šermeny
se" apstu ir graudulio, ir melancholijos,ir 
tikros sunkios nostalgijos. Tuos eilėraš
čius aš pavadinčiau Antano Gustaičio lyrine 
filosofija. Jau pats pirmas rinkinio eilė
raštis , Saulef ( iš didžiosios) Skirtas, pa va- 
dintas"Rauda", labai filosofiškai-nostalgiš- 
kai nuskamba. Tik atydžiai pasiskaityklme 
antrąjį posmelį :

Užklojome tave puošniu namų šešėliu, 
Akis - aistrų nakties žvaigždėta skarele 
Ir raudame tamsoj nuogi barzdom apžėlę 
Užgesusios dienos pagražintam gale.

Prie tokių priklauso "Abstraktas Nr.I", 
"Elegiškas regėjimas", "Žmogiškoji iš
mintis", "Senatvė" (prie šito ne vienas kva- 
tosis, o nusikvatojęs susimąstys), "Sausio 
pirmąją", "Paskutinė peticija". Tokių, grau
džiai filosofiškų, vlršūnėn atsistoja visi ke
turi dedikaciniai-"Bernardas Brazdžionis", 
"Stasys Santvaras", "Viktoras Vizgirda" ir 
"Pulgis Andriušis". Ypač paskutinysis.

(Bus daugiau)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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AR ŽYDIŠKIEJI
PAVYZDŽIAI 
SKATINA ?

Įdomu, kaip ilgai mu- 
mybe tęoib tas didžiulib 
busižavėjimas visais iz- 
raelitiškaib žygiaib, me
todai ir bendrąją veikla? 
Grįžo nesenai bičiulib iš 
tokio lietuviško buvažia- 
vimo ir porina, kad pobė- metų dienomib. 
džių metu atskiri kalbėto
jai beveik daugiau kalbėjo 
apie žydub ir reikalą jais
gėrėtis ir sekti, negu apie 
Visus lietuviškuosius rū
pesčius. Priėjome beveik 
prie tokio įsitikinimo 
briaunos, kad visa, ką tik 
Izraelitai sugalvoja, veda, 
bando ar vykdo,jau savai
me lemta pasisekimui.At
seit, tampame lyg ir ša
liškais ir visai nekritiš
kais .Jei taip, kažin ar yra 
ir bus lengva teisingai 
vertinti galimas naujas 
situacijas ir bendrąją 
padėtį, bent kiek jau tas 
liebtų lietuviškiuobiub in- 
terebUb.

7 inoma, gera turėti sa - 
vo tiesius įsitikinimus ir 
kietus principus ir jų lai
kytis, bet net jau sekant 
tų pačių žydų pavyzdį, 
nesunku matyti, kad kur 
reikia, jie ir jų metodai 
yra labai lankstūs, visada 
siekią išgauti kiek galint 
daugiau naudos savie
siems reikalams, kai ka
da, gal tik laikinai, ’’pa
mirštant” ir pačius prin
cipus ir ’’aukštuosius 
idealus". Žydi ja jau senai 
įsitikino, kad pasitikėti 
vien tik gražiais žodžiais 
ir pažadais,nelydimais jo
kių veiksmų, tėra tik lai
ko gaišinimas ir tuščia
žodžiavimas, ne artinąs, 
bet tollnąb savųjų siekių 
įgyvendinimą. Todėl ir 
nereikėtų perdaug stebė
tis vienais ar kitais jų 
veiksmais, visai neatsi - 
žvelgiant, ar kam toks jų 

' elgesys patiks ar nepa
tiks.

Taigi, pasidavus laiko 
madai ( gal ir reikalavi
mams ?) skrupulingai teko 
ieškoti ką gi naujo ir įdo
maus vėl sugalvojo mū
sų izraelitiški bičiuliai. 
Va, spalio antrą sa - 
vaitę dėmesį patraukė di
dokas skelbimas "The 
New York Times" dien
rašty, užvardintas "A n

Ltd. kelionių agentūra at
kreipia bavo klijentų. dė- 
mebį į:

1. Neatidėkite bavo pla
nuotos kelionėb į Izraelį. 
Jei tikrai atbirabtų reika
las, tai atidėkite tik labai 
trumpam laikui. Šis mūsų 
patarimab pilnai pasltel- 
bino anomib 1956 ir 1967

2. Jeigu jūs iš vis ne
galvojote apie tokią ke
lionę, dabar patb gerlau- 
biab laikab tai atlikti.Re
krutuok savo šeimą ir 
draugus__ Atlikite inva
ziją į Izraelį1. Jūbų buvi
mas ten buteiks itin stip
rią moralinę paramą, pil
nai užtarnautą Izraelio 
žmonių.

3. Nebūtinai jū& turit 
naudotis mū&ų agentūrob 
patarnavimu. Kreipkitės 
į bet kurią agentūrą, 
skriskite kurios tik norit 
bendrovėm lėktuvą ib, b va r- 
bu, kad apsilankytumėte 
Izraelyje tuoj pat.

Šalia pridėtas ir tele
gramos tekstas, kurią iš 
Tel Avivo atsiuntė tos pat 
kelionių agentūros sky
rius. Tvirtinama, kad kas 
liečia turistų judėjimą, 
tuoj pat viskas grįš į nor
malią padėtį. Patariama 
besidominčius supažin
dinti su visa situacija ir 
paraginti dvejojančius, 
kad kaip tik dabar yra ge
riausias laikas ten nuvyk
ti ir tuo suteikti savo mo
ralinę ir materialinę pa
ramą. Tuo pačiu, savo 
buvimu identifikuoti save 
su Izraelio žmonėmis ir 
kraštu,ir idealais.

Toli gražu, bendroji 
padėtis nebūtinai lyginti
na su Lietuvos atveju, bet, 
galima įžvelgti ir kai ku
rių panašių niuansų. Lie
tuvos lankymas, viešėji
mo laikas dirbtinai maži
namas ir siaurinamas. 
Ar kraštas tikrai nerei
kalingas mūsų moralinės 
paramos, ar mums tikrai 
nereikia ir nedera identi
fikuoti save su tėvynai
niais likusiais ten? Tai 
vis klausimai, į kuriuos 
reikalingi ir gilesnę pras
mę turį atsakymai. KaS 
juos duos ?

Rugsėjo mėn. 22-ros 
dienos rytą / šeštadienį/ 
edmontoniečius lietuvius 
pasiekė liūdna žinia, kad 
1973 m. rugsėjo mėn. 
21-mos dienos / penkta
dienio/ vakare Edmontone, 
gatvėje netoli nuo savo 
buto 7 sunkvežimio buvo 
mirtinai užmuštas tautie
tis Antanas Kulikauskas. 
Apie tai pakartotinai pra
nešė Edmontone esančios 
radio stotys, aprašė' di
džiausias dienraštis "Ed
monton Journal", taip pat 
trečiasis televizijos ka
nalas.

Vellonies palaikai buvo 
nuvežti į ligoninę, mirties 
priežasties ištyrimui ir 
mediciniškam lavono ap
žiūrėjimui, kurie yra rei
kalingi teismo reikalams.

A.A.Antanas Kulikaus
kas gyveno kaip viengun
gis, nei Edmontone nei 
Kanadoj giminių neturėjo, 
ir nebuvo kam rūpintis jo 
laidotuvėmis. Net lietuvių 
bendruomenės valdyba, 
nei lietuvių Romos katali
kų parapijos komitetas, 
nei "Lietuvių Namų" di
rektoriai, nei, pagąliau, 
lietuvių Romos katalikų 
parapijos kapelionas lai
dotuvėmis visai nesido - 
mėjo, nors apie tat kape
lionui buvo pranešta. Li
goninės vadovybė parei
kalavo lavoną iš ligoninės 
atsiimti, o jeigu per tam 
tikrą laiką lavonas nebus 
atsiimtas, jie lavoną ati
duosią mokslo instituci
joms. Susidarė nemaloni 
situacija, nes anksčiau 
paminėti nei piršto nepa
judino sutvarkyti reikalą. 
Kodėl taip atsitiko?

Velionis Antanas Kuli
kauskas buvo 52 metų am-

Edmontono karo veteranų kapinėse velionies karstas prie . 
iškastos duobės ir laidotuvių dalyvių dalis.

Nuotr. S. Gudeievičiaus

( Stasys Misiulis)

žlaus, kilęs iš Panevėžio 
apskrities. Pačioje Lietu
vos Nepriklausomybės 
pabaigoje buvo mobilizuo
tas i Lietuvos karluome* 
nę. Pirmosios bolševikų 
okupacijos metu buvo in
korporuotas į raudonąją 
armiją. Traukiantis rau
donajai armijai iš Lietu
vos jam pavyko iš raudo
nosios armijos laimingai 
pasišalinti ir likti tėvy
nėje. Raudonajai armijai 
grįžtant į Lietuvą, Anta
nas pasitraukė į vakarus. 
Būdamas vakaruosef jis 
įstojo į Amerikos kariuo
menę Vokietijoj. Dėdės 
Juozo Kulikausko padeda- 
mas?1947 metais atvyko į 
Kanadą ir laikinai apsi
gyveno mažam Spirit Ri
ver miestelyje, Albertoje. 
Gyvendamas Edmontone 
įstojo į Kanados karo Ve
teranų sąjungą : Army & 
Air Force Legion 92. 
Dirbo lentpjūvėj, farmose, 
miškuose, ligoninėj, ka
syklose. Patenka į ligoni
nę,ries paaiškėjo, kad dir
bant kagyklpje, į plaučius 
prisirinko dulkių ir rei
kėjo pergyventi labai sun
kią plaučių operaciją. Kai 
Antanui gyvenimai būda
vo dėkingas, jis atsilan
kydavo į "Lietuvių Na - 
mus" tautiškų parengimų 
pamatyti, pasilinksminti 
ir "klebonišką" išmesti, o 
tuomet, ka ( "Lietuvių 
Namuose" buvo statomas 
altorėlis— jis altorėlio 
įrengimui dovanėjo 25 
dol. Prie jo pamaldieji 
ne vieną rožančių sukal
bėjo, o kaip reikėjo palai
dot gavo tautietį, vist nu
garas atsuko. Kada kape
lionas sužinojo apie ve- 
Jionies Antano Kulikaus

ko tragišką mirtįjls apie 
velionį gana neigiamai 
atsiliepė.Atrodo,kad ka
pelionas turi visokių pla
nų, kurie yra susiėję su 
ftnanclnėmts Išlaidomis, 
jo supratimu yra tas blo
gas katalikas, kuris ne
remta jo planų. Lietuviš
ka savigarba jamjrra sve
timas reikalas. Nežiūrint 
tų visų nemalonumų, ku
rie šiame rašiny yra pa
minėti, velionis A. Kuli
kauskas buvo iškilmingai 
ir su priderama pagarba 
palaidotas. Tautietis Ste
ponas Gudelevičiug, ne 
raginamas, gryniausiai 
savo iniciatyva, vtsą lai
dotuvių naštą pasiėmė 
patg ant gavo pečių ir at
liko labai garbingai nuo 
pradžios ligi pabaigos Jig 
dalyvavo palikimo sutvar
kyme, parašė Antano Ku
likausko broliui į Lietu
vą, pranešdamas apie ne
laimę laišku, jlg surado 
laidotuvių Mūrą, 8Ug įtarė 
su laidotuvių direktoriais 
dėl vtetbg ir laikoJlg lan
kėsi ligoninėj, prašyda
mas, kad lavoną kiek ga
lima ilgiau palaikytų^ nes 
visko skubiai buvo neįma
noma atliktl43teponat Gu
dei evlčtug, dirbdamas 
naktlmig savo darbovie
tėje, dienomig rūpindama
sis laidotuvių reikalais, 
važinėjo po miestą 8avo 
automobiliu pas gera
širdžius tautiečius, rink
dama^ auka8 vainlkams, 
gėlėms ir kitiems reika
lam^. Jlg surado kunigą, 
kuris gUtiko atlikti reli
gines apeigas, jis lankėgi 
pas Kanadog karo vetera
nų vadovybę ; karo vete
ranai nupirko Antano Ku- 
llkaugko palaikams 
kargtą. Laidotuvės buvo 
paruoštos ir vietiniame 
dienrašty " Edmonton 
Journal" paskelbta laido
tuvių data ir kapinių vie
ta. Du bukietai ir viena8 
vainikas buvo nuo Kana
dos karo veteranų. Dido
kas, Iš gėlių nuplntag 
kryžtug-nuo ukralhlečių. 
Trys vainikai — nuo buvu
sių Antano Kulikausko 
draugų.

Romos katalikų kuni
gas-Re v. Leo Floyd atliko 
pamaldas prie karšto, o 
vėliau palydėjo į kapines.

( Nukelta į 13 psl.)

1973. XI. 28
9 psl.
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PANORAMA nesočiai drinker 
is one of the 
leading causes 
of traffic accidentsSKELBIAMA SAUGAUS VAŽIAVIMO SAVAITE ******* *************

KANADOS MlNILTERlO
PIRMININKO žodk
Saugaus Sus is lėkimo 

Taryba rūpinasi saugaus 
važiavimo savaitės vyk
dymu, ragindama kana
diečius prisimint i milži
nišką susisiekimo nelai
mių skaičių. Praeitais 
metais mūsų krašte įvyko 
virš 500,000 nelaimių.

Tai aiškiai parodo, kad 
kiekvienas vairuotojas 
turi būti atsakingesnis, 
labiau susirūpinti netik 
mechanišku savo automa
šinos stoviu, bet ir pasi
stengti geriau suprasti 
ir pagerinti savo kaipo 
vairuotojo elgesį ir suge
bėjimus.

Tegul Saugaus Vaira
vimo Savaitė tampa rū
pestingumo Ir atsakomy
bės įsipareigojimu ir 
kiekvienai metų savaitei.

Pierre Elliott Trudeau

... Saugaus važiavimo 
savaitė skelbiama nuo 
gruodžio mėn. I - 7 d. d. 
... Miestai su 40, OOO ar 
daugiau gyventojų, Išva
žinė ję savaitę be nelai
mių, gaus atatinkamą pa
žymėjimą. Pernai Iš 62 
vietovių tokius pažymė
jimus užsitarnavo 50. 
Taip pat vietoj vidutiniš
kai 115 auto susidūrimo 
mirčių per savaitę,įvyko 
53.

... Pasistenkime, kad 
minimalų nelaimių skai
čių Išlaikytumėme per 
visus metus.

... Artėjant žiemai, 
vairavimas daromi sun
kesnis : blogas oras, pa
blogėję keliai, prastesnis 
matomumas , ypač pra
džioje sezono, yra labai 
pavojingas.

Saugoti, ypač, nuotolius 
tarp mašinų , naudoti 
saugumo diržus.

Iš Saugaus Važiavimo 
Tarybos pranešimo

VAŽIUOK SAUGIAI!

1. Abi rankas laikyk 
ant vairo Ir nenuleisk 
aklų nuo kelto.

2. Nes įklijuok— laikyk 
atstumą bent 1-os maši
nos nuotolio kas 1O mylių 
tavo važiuojamo greičio.

3. Sumažink gerokai 
greitį, kai keltas šlapias, 
apsnigtas ar apledėjęs.

4. Visuomet signali
zuok posūkiams, aplenki
mams, kelių keitimams.

5. Ant lenktų posūkių 
- sulėtink pradėdamas ir 
tada paduok daugiau gazo. 
Saugokis atvažiuojančių, 
jie dažnai perkerta cen
tro liniją.

6. Nelenk kito ant kal
nų ar lenktų posūkių.
. 7. Nevairuok Išgėręs. 
Jei ne daug gėrei - pra
leisk valandą už kiekvie
ną 12 uncijų alaus bonką 

ar l unc kitokio gėrimo 
prieš vairuojant.

8. Prižiūrėk j»avo ma- 
šlną, ypač stabdžius, pa
dangas, vairo ir priekinių 
lingių ( s u&p*ens ion) siste
mą, šviesas, yeidrodžlūs, 
posūkių signalus, langų 
valytuvus, degalų išme
tamąjį vamzdį ir duslin
tuvą.

9. Užsek diržą ir užra
kink mašinos duris.

10. Vairuok atydžiai: 
’’Atpažink pavojų ; žinok 
išeitį*, reaguok laiku”.

CANADASAFETYCOUNCIL
kaip gali būti,anot jo, toks 
faktas "Stebinanti daugu
ma sovietų piliečių nesu
tinka su akademiko Sak
harov nuomone” įmano- I
m as, jeigu tie žmonės net 
jo straipsnių ar knygų so
vietinėje spaudoje negali 
gauti? Nel per radio jo 
kalbančio Išgirsti? ’ Joks 
Sovietų laikraštis, laisvai 
dalinamas Kanadoje, ne - 
pat tek Ja nė vieno vienin - 
tėllo žodžio šio akademi - 
ko, kuris, kaip Sovietai 
tvtrtina”tendencingat kri
tikuoja Sovietų vidaus Ir 
užsienio politiką”.

Kanadoje, kaip profe
sorius tikriausiai žino, 
jokia, kad ir labiausiai 
tendencinga,valdžios kri
tika neskaitoma priežas
timi uždrausti ją viešai 
išreikšti.

Sekant prof. Suvorov 
logika, mes turėtumėm 
savo opoziciją iš visų 
viešo pasireiškimo vietų 
išbraukti ir Peklstus pa
talpinti į "Specialias psi
chiatrines ligonines", 
kaip kad yra daroma 
USSR su bet kokia opozi
cija. (seka parašas)

kole
te h>ę 
unl-

Fernand Lalonde

Fernand Lalonde, Que
bec’o liberalų partijos 
atstovas, gimė Mont 
- Laurier, studijavo Que
bec ir -Montreal 
džuose ir baigė 
Montreal ir McGill 
versitetuose.

JU buvo specialus Val
stybės prokuroro patarė
jas ir liepos mėn.1972 m. 
buvo paskirtas vice mi
nis ter iu finansinių insti
tucijų, bendrovių ir kor
poracijų reikalams.

Šiuo metu jis paskirtas 
ministeriu vykdomajame 
komitete. Jis buvo Mar
guerite - Bourgeoys apy
linkės rinkiminis kandi
datas.
LAISVAS PASIKEITIMAS ?

Neseniai kanadiečių 
spaudoje Laiškai Leidėjui 
skyriuje buvo atspausdin
tas tokio turinio laiškas • 

Gerbiamasai, -
Profesorius Suvorcxpa- 

neigla faktą, kad akade
mikas Sakharov yra sts- 
tematlngai grąslnamas 
KGB. Bravo,tai štai koks 
yra laisvas pasikeitimas 
Idėjomis!

Pasinaudodamas kartu 
su prof. Suvorov ta laisve 
aš, buvęs Sovietų pilie
tis, norėčiau paklausti:

Lietuviai pritaria tegy
vuoja laisvi pasisa
kymai - nes be tiesos 
nėra tikros laisvės nie
kur, Ir be lalsvės-tlesa 
yra neįmanoma. O pasi
keisti Idėjomis ir naudin
gais patyrimais-būtų tik
ro humaniškumo Ir kultū
ros kelias.

BULVES LAIKYK 
UŽDENGTAS
Permatomu popierium 

maisto pakavimas padeda 

Komu (corn) derliaus nuėmimo metu. , . ,
* (Photo by Ontario Ministry of Agriculture and Food)'

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
♦ ' • * •

I I A C * I

pirkėjui įvertinti prekę. 
Tačiau bulvės, gaudamos 
šviesos, pažaliuoja, ar tai 
būtų natūralios ar dirbti- v 
nos šviesos paliestos.

Patariama bulves lai
kyti tamsoje suvyniuotas 
nepermatomu popierium!
78-as NIAGAROS 
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 
AUGINTOJŲ 
suvažiavimas

įvyks gruodžio 5 ir 6 , 
dienomis Park Motor Ho- 1 
telyje,Niagara Falls.Pro
grama žada būti aktuali 
ir įdomi. Informacija-Mr. > ' 
Jan Smith, Vineland Sta- jįj 
tion, Vineland. Ont.
3 DIENU KONFERENCIJA

Agrikultūros Minlste- > 
rija informuoja : prie 
Guelpg'o Universiteto On
tario Agrikultūros ko
ledžas švenčia savo eg
zistavimo 100 metų. Ta 
proga numatyta 3-jų die
nų konferencija sausio 2, 
3 ir 4 dienomis, 1974. Pa
grindinė tema ’’Ūkiai ir 
ūkininkai kintančiame pa- 
šaulyje”. Bus svarstoma 
ūkių dydžiai, nauji atsie- " 
k ima i ūkio produktų pa
skleidimui rinkoje, finan
sai ir gyvenimo kvalite- 
tas ūkyje, nuodingi purkš- 
kalaišplinka ir mes. Atei
ties perspektyvos grūdų, 
jautienos kiaulienos ir 
pieno produktam^, maisto 
kainos ir vartotojas, įvai
rūs specialūs klausimai 
ir problemos.Visa tai su
daro turtingą konferenci
jos programą.

Saugaus darbo ūkyje 
sąjunga konferuoja sausio 
27, 28 ir 29 Toronto lėk
tuvų stotyje Hilton,Missi
ssauga.

Papildomų informacijų 
galima gauti Farm Safety 
Association, 74 Victoria 
Street, Suite 903, Toronto 
arba 2 Quebec Street, 
Guelph, Ont. ,po gruodžio 
mėn. 1 d.

10

10



Hamilton
įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA"

830 Main St. East. tel. 544-7125

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.

ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka** 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers’* čekiui. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S 4.600.00Q

■GY V AT ARO” PAR ENGI MAS
Gyvataras vasario mėti. 

16 d. išskrenda į pietinę 
Ameriką —Kolumbiją, kur 
duos eilę koncertų. Išlai
dų padengimui Gyvataras 
gruodžio mėn. 1 d. Jauni
mo Centre ruošia links
mą pobūvį s>u įdomia pro
grama. Prašome atsilan
kyti ir paremti mūsų šo
kėjų pastangas ir jų dir
bamą lietuvišką darbą.

elionės išlaidų padengi
mui reikia 2.5 tūkbt.dol. 
( dalį prideda patys daly
viai),tad malonu būtų ma
tyti gruodžio mėn. 1 d. 
pilną Jaunimo Centro ba
lę svečių iš Hamiltono ir 
artimų kolonijų. K. B.

NUOŠIRDŽIOS 
PAGERBTUVĖS
Šių metų lapkričio mė

nesio 18-tą dieną,Jonas ir 
Aleksandra Leščiai kuk
liai paminėjo, atšventė 
5-kių metų vedybinio 
yvenimo sukaktį. Nuo 

platesnės ir iškilminges
nės sukakties šventės 
buvo atsisakyta dėl mielo 
sūnaus Kęstučio ligos, 
kuris, šiuo metu gydo
si Šv. Juozapo ligoninei.

Artimieji ir draugai, 
kurtų J.A.Leščiai, dėka 
gero būdo savybių daug 
turi. Teikėsi atsilankyti 
i jų namus net iš tolimes
niu Ontario vietovių, kaip 
Okvllės, Burhngt'Hio, tuo 
labiau iš paties Hamilto
no. fcukaktuvinįnka; buvo

Mokame už:
depozitus C. A. Kiekių 6 %
Šerus ir sutaupąs -------- 7%
už vienų metų terminuotus 
indėlius — 8%
3 metams ir 5 m.___ 9%
Duodame:
asmenines paskolas iŠ — 
nekito. turto paskolas iš 9^ %

atatinkamai pagerbti, pa
linkėta sėkmės ateičiai Ir 
apdovanoti vertingomis 
dovanomis. S. P.

ŠEIMOS ŠVENTĖ
Lapkričio 10 dienos 

šeštadienio vakarą, pus
šimtis neprašytų tautie
čių, atvykę iš Toronto, 
Bramptono ir Hamiltono 
užgriuvo Juozo ir Mary
tės Zurlių namus, nešini 
įvairaus dydžio paketė
lius bei gėles. Tai buvo 
abiejų šeimininkų gimta
dienis.

Abu buvo gimę toli nuo 
čia, Lietuvoje, gražioje 
dzūkijoje, prie Nemuno 
krantų, ir suėjo 30 metų, 
kai juodu sumainė aukso 
žiedus Ir pasižadėjo ne
apleisti viens kito. Tai 
triguba sukaktis, kurios 
priežastimi ir buvo skait
lingo skaičius atvykimas 
prleteltų dar iš senos tė
vynės laikų ar jau su- 
megstų draugiškų ryšių 
šiame krašte begyvenant. 
Visi susirinko prisiminti, 
pagerbti ir palinkėti gra - 
žios sėkmės, ne eilinio 
įvykio proga. Šventę pra
dėjo J.Gimžauskas, kaip 
vienas iš inicljatortų šio 
siurprtzinlo sutėklmo, 
kuris visų vardu šeimi
ninkus pasveikino ir to
liau kalbėti pakvietė J. 
Pyragių, kuris irgi perda
vė sveikinimus ir prisi
minė keletą epizodų iš 
jaunystės — kaimynystės 

laikų. Dar sveikino A. Ke- 
liačienė, specialiai šiam 
vakarui sukurta sava poe
zija. Jubilljantai apdova
noti, dar gavo gražių rau
donų rožių buketą nuo jų 
krikšto dukters Audros 
Gimžauskaitės. Oficialio
ji dalis buvo baigta šei
mininko padėka ir lai
mingų bet džiaugsmingų 
metų-dainos posmais. Po 
to, pradėtos nuotaikingos 
vaišės, nusitęsusios dar 
ir po vidurnakčio.
• Buvęs Lietuvos šach
matų meisteris ir dabar 
hamiltonietls P. Vaitonis, 
lapkričio 18 dieną, para
pijos salėje davė simul
taną.
• Lapkričio 10 dienos
vakarą, vietos katedroje 
Hamiltono R.Kat. diece
zijos vyskupo pareigoms 
buvo įvesdintas vysk. 
Reding. Buvęs vysk.Rayn 
iš šių pareigų pasitraukė 
sulaukęs senesnio pensi
ninko amžiaus. Z p.

toronto
LIETUVIU NAMAI

1573 Bloor St. W.,Toronto 9, Ontario

LN Statyboje vykdomi 
užbaigiamieji darbai. 
Ant stogo užkelti du šil
dymo aparatai ir dar vie
nas bus pristatytas vė
liau. Viduje namo tvarko
mi virtuvių ir baro įren- 

. girnai.
LN atidarymo iškilmių 

nuotaikos užsibaigė. Pra
dėta rūpintis būsimomis 
iškilmėmis. Ruošiamasi 
kūčių vakarienei ir vaka - 
rienės stalas ruošiamas 
pagal Lietuvoje įprastas 
tradicijas. Tikimasi, kad 
kūčių vakarienei atsilan
kys daug vienišų ir su 
šeimomis lietuvių.

Ruošiamasi ir Naujų
jų Metų sutikimui, kuris 
vyks visose LN patalpo
se. Viena salių bus skirta 
lietuvių jaunimui. Tiki
masi, kad šiemet čia 
Naujus metus sutiks gau
sus skaičius jaunimo.

Sekmadienio popietės 
numatomos gerinti ir 
plėsti. Popiečių metu bu
dės Vajaus ir Parengimų 
komisijų .atstovai. Pas 
juos galima įgyti ir atsi
imti LN paskolos lakštus, 
įstoti į LN narius, užsisa
kyti kūčių ir Naujų Metų 
sutikimo pakvietimus.

LN lėšų telkimo vajaus 
komitetas praneša, kad 
praėjusią savaitę narto

Taupyk ir skolinkįg
Pirmutiniame ir didžiausiame Al A
toronto lietuvių , . rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------——

MOKA 
6%. už depozitus 

7%% už taupymo s-tos 
8% už 1 m. term. dep. 
•Vz% už 2 m. term. dep. |

Kapitalas — septyni

Asmenines paskolai duodame iki $5.000 ir mortjSčtos iki 
75% įkainoto turto. Visų nerių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės pastotos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių rr sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kmdlee ano !• vaL 1M S vsL po Hskyrei 
sekmadienius. Pirmadienį ir penkiadienį noo lt v. r. iki S vaL vakare. 
Settadieniais nuo 9 vaL ryto 8d 1 vaL po pietą (Uepoa ir rugpjūčio 

mėnesiais iežtadienlais aūaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street Yįfast; 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P IAB

įnašub išmokėjo: po $1OO, 
Juozab Petraubkab, Anta- 
nab Palvenib, M. Mall- 
naubkas, Telebforab Va- 
liub, Sofija $tonkub ;po 
$75-Ona Indrelienė, Eml- 
lib fcmilgis, po$5O-lnž. 
Juozab Dragušiub, Alglb 
Dūda, Lidija Novog, Bi
rutė Lenertienė - Indrely- 
tė, Kazys Lazaubkas, Dr. 
Juozas Uleckas, po $25, 
B.Bakevičlub.

Praeitą savaitgalį Lie
tuvių Namuose įvyko šie 
lietuvių subuvimai: penk
tadienio vakarą,Inžinierių 
ir Architektų sąjungos 
pasitarimas ir Vyties 
sporto klubo balius. Šeš
tadienio vakare, žemuti
nėje salėje įvyko šaulių 
kuopos pobūvis.

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS 
PAMINĖJIMAS
Lietuvos valstybės at

kūrimą realizavo 1918 49 
m. atkurtoji Lietuvos ka
riuomenė. Jos gimimo 
data skaitoma 1918 m. lap
kričio 23 d.

Okupuodama Lietuvą 
1940. VI. 15., SSSR pama
žu išformavo ir Lietuvos 
kariuomenę.Gi dabar lie
tuviai,paimti rusų kariuo
menėn, yra išvežami net 
už Lietuvos ribų, arba, jei 
ir dalis vyrų paliekami, 
tai ne daugiau kaip 3 ka
reiviai lietuviai kuopoje. 
Atominis milžinas, rusas 
— okupantas bijo Uętuvio 
kario .

Vakarų pasaulyje atsi
radę lietuviai visad mini 
Lietuvos kariuomenės 
sukaktį,norėdami išlaiky
ti kovingumo dvasią, sem
damiesi stiprybės Iš lie
tuvio kario, kuris virš

IMA

8% ri asm. paskolas

8% ui mortgičias 

milijonai doleriu

lOOO-čio metų atmušė vi
sų priešų .užpuolimus.

Šįmet, minėjimas pra
dėtas pamaldomis baž
nyčiose su pritaikintais 
pamokslais, dalyvaujant 
organizacijoms su vėlia
vomis r

Prisikėlimo parapijos 
salėje buvo viešas minė
jimas, kurį ruošė sava- 
nortai-kūrėjai ir šauliai, 
kartu suKLB-nės valdyba.
• Toronto par. Kata!. 
Moterų D —ja ruošia tai
komosios dailės parodą 
gruodžio 1-2 d.,Prisikėli
mo parapijos parodų sa
lėje.
• Praėjusią savaitę mi
rė viengungis Vladas 
Gledrikas, kuris palikęs 
virš 1/4 mil. turto.Ar da
lį turto paliko liet, orga
nizacijoms, nežinia. Rei
kėtų prie LB-nės suor
ganizuoti testamentų sky
rių, kuris veltui iš anksto 
darytų testamentus. Tuo
met gal trupiniai tektų ir 
liet, organizacijoms ar

’’Homemaker’s Magazine" rą
žomą, kad ji yra laimėjusi 
apie 400 kartų stoję tenise, 
o Šiais metais i Žiulio laidT-s 
mu kanadietėms jnoterims 
pasisekė laimėti'II ji vieta 
pasaulio pirmenybėse, Vali- 
joje. Kai ji lankydamasi Ki
ni joje/irgi iŽsiskyrusi it ki
tų žaidėjų, nes pajėgusi į- 
temptai pažaisti su Kinijos 
stalo teniso Žvaigždėmis.

1973. XI. 28
I 1P si.
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DAGYS — Geras gyvulėlis ir piemenėlis (medis)

API E’BIBLINf DAGĮ. . .
( Atkelta i š 3 psl.) 

Aukščiausiojo tveriama 
moteri*/žinoma,iš Adomo 
šonkaulio/. Tvėrimo pro
cesas, galimas daiktas, 
panašus į patiem Dagio 
mkulptūrų kūrimą : padro- 
žiama, padailinama, pake
liama į viršų prieš akis , 
pasidžiaugiama grąžė jau
čia figūra ir pn.

Keliaujant per b folinius 
laikus, pagaliau, atsidu
riama ir prie žemiškųjų 
scenų. Iš Rojaus sodo 
Adomo su Ieva išvary
mas. Kaino ir Abelio tra
giškoji scena —pastarojo 
užmušimas. Tvano ir No - 
jaus arkos fantazija : 
vaizdai, kaip ’’nusimi
nę gyvuliai” slenka į No
jaus laivą, o paskui-kokie 
jie linksmi, kai vėl gali 
išeiti iš šeimininko laivo 
į atsigauti pradedančią 
žemę...

Na, ir, pagaliau, po visų 
ekscesų žmonėse, jų nu
puolimų ir po pirmosios 
žmogžudystės žemėje, 
parodomas ir Pats Aukš
čiausias Tvėrėjas-Dievas 
vas. Jis-toks majestotiš
kai didingas,kiek rūstoku, 
pratįsusių veidu / pagal

c fm: a Lietuviška radijo 
I PROGRAMA 
radio 1410 montrealĮ

KIEKVIENĄ .TREČIADIENI, 11 VAL. VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albane! Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669*8834

KELEIVIS
NIEKAM NĖPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIU IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR* 
5ĖJF .7.AIKI0 SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRĄŽUI AP
SAKYMU. EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIU.

Metinė prenumerata tik $ 7.00
KELEIVIO 1973 m* kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

12 psl. 

dailininko įtikinančią fan
taziją/, bet - šiek tiek ir 
nusiminęs, susimąstęs, 
gal begalvojus : ”Ir kam 
aš sutvėriau pasaulį, ku
riame tokie negeri žmo
nės gyvena?”...

Po šios fantastinės 
skaidrinių vaizdų filmos, 
buvo parodytos ekrane ir 
Dagio skulptūros / jų da
lis/, reljefai-daugiausia 
medžio darbai. Esama 
skulptūrų ir metalinių, 
marborintų, bet nedaug.

Skaidrių spalvos? Jos, 
kaip jau buvau užsiminęs, 
dažnai aštrios, akis ir net 
ausis rėžiančios...” Au
sis?”— gal įsiterpsite.

-O taip - ausis... Nes 
gi ir mūsų genialusis dai
lininkas, Čiurlionis, būda
mas ir muziku, ir daili
ninku — ieškojo sintezėj 
tarp muzikos garsų ir 
teptuko brūkšnių, kurda
mas drobėje”jūro& sona - 
tas”...

Paminėtasis daii.Dagio 
biblinis vaizdų ciklas 
“drąsus užsimojimas ir 
didelis darbas, atliktas 
daugiau pusiau—abstrak
tiškai ir gana talentingai. 
Sėkmės dali. Dagiui jo 
naujuosiuose ieškojimuose.

EVANGELIKU LIUTERONŲ., 
( Atkelta iš 4 psl.) 

narai vedami krlkščto - 
niškaib pagrindaib.

Du vakarub vyko daly
vaujančių Bažnyčių pra
nešimai. Mū*ų *enjora& 
kunigas A. Keleris iš 
Bremeno painformavo 
apie lietuvių evangelikų 
liuteronų Bažnyčios veik
lų Vakarų Vokietijoje ii> 
mokyt. F r. Skėrys parodė 
skaidrių iš mū*ų Bažny
čiom ir Vasario 16 gimna
zijos gyvenimo. Mirus 
kunigui Juliui Stanaičiui, 
jo pareigas laikinai per
ėmė vicesenjoras kunigas 
Juozas U r d z ė iš Bad 
Godesbergo.

Religiniai suvažiavima 
įvyko Bad Godesberge, 
Annabergo pilyje, Pabal- 
tiečių krikščionių studen
tų name. Tam namui jau 
ilgus metus vadovauja 
mūsų vicesenjoras kuni
gas Juozas U r d z ė. Ten 
įvyko valandžio mėn. pa
baigoje ir gegužės mėn. 
pradžioje lietuvių jauni
mo suvažiavimas, motinų 
poilsio dienos, Pabaltijų 
kraštų jaunimo ir lietuvių 
evangelikų liuteronų kuni
gų ir darbuotojų suvažia
vimai.

Penktadienio rytą visi 
dalyviai atsisveikino su 
Hesselbergo namų vedė
ju kunigu dr. Viegel ir 
išsiskirstė į namus, 
e Chicagoje leidžiamas 
irKanadoje spausdinamas 
evangelikų liuteronų lai- 
kraštis"Svečias”,4O pus
lapių, pasirodo keturis 
kartus į metus.

Mokyt. F r. Skėrys

POPIETĖ SAVUOSE. . .

( Atkelta iš 5 psl.) 
kar jis dalyvavęs Delhi 
miestelyje kariuomenės 
šventės minėjimo progra
moje ir šauliai apdovano
ję aukščiausiu pasižymė
jimo žymeniu. Bičiuliai 
džiūgaudami sveikina taip 
gražiai pagerbtą meni- 
ninką. et Vaclovas nepa
rodo didesnio entuziaz
mo. Jis prisipažįsta sa
viesiems, kad buvę kiek 
nemalonu kai sužinoję o, 
kad tūli torontiečtat šau
liai buvę priešingi jo ap
dovanojimui.

S.Pranckūnas

REIKALINGAS DARBINIMCAS 
Reikolingas vyras gazolino pils
tymui, gali būti pensininkas.

Kreiptis pas V. Šulinską. - 
HIGHLAND AUTO BODY, 
tel. 366-7281. LaSale, MTL.

KReK/i 
VE/DROD2./M

KASDIENINES 
PASTABOS

Mėsinėje moterį* pa
rodo pirštu į gražų gaba
lą jautienos - ir klausia, 
kiek kainuoja. Mėsininkas 
atsako $6.95.

— Kaip jūs žinot nepa - . 
svėręs ? ^ )

Ponia, atsakė liūndai 
pakratę* galvą mėsinin
kas, šį rytą tas gabalas 
buvo jau 6 kartus pa
svertas. ..

Geriausia* būda* ap
sukti moteriai galva- pa - 
sakyt, koks gražus jos 
profilis.

Graži moteris - ta^ku
rią tu pastebi.

7 avi, - kuri tave pastą- \ 
bi. "

-•-

Jeigu galvojate, kad šių 
dienų jaunimas nevertina 
pinigo, - pabandykite duoti 
jam ’’dešimtuką”.

■. r-. • • : 'f' •-•-

Pa8tsaugok kantrau 
jei jis pagaliau supyksta

Daug yra prikalbėta ir 
prirašyta apie girtuoklia
vimą, bet ntekas taip

Soli»ta.ę ; - Ką aš turiu 
daryti, jei man dainuojant 
visada pa5trodo ašarog?

Jo mokytoja^ : — Pa
bandyk au3is užsikimšti 
vata.

trumpai ir tiksliai apie
tai ne Išsireiškė, kaip «e- 
neca ( Kristau<j laikais): 
Girtuokliavimas yra sa- 
vanorlška beprotybė.

Kas praleidžia naktis 
linksmai—dienas pralei
džia liūdnai.

—o—
Teisybei labiausiai pa

kenkia jos pertempimas.

Galimybės niekad nėra 
prarandamos : nes jei tu 
pražlopsal gerą progą 
— kiti ja pasinaudoja.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA'

Vyras, kuris prisipa
žįsta padaręs klaidą—yra 
protingas ;o tas, kuris pa
siduoda , kada yra teisus 
— yra vedęs.

Surinko V.Š.
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LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMĄ MININT
(Minėjimas ir koncertas Įvyko Toronte, lapkričio 18 d.)

Lapkričio mėn. 18 d., 
sekmadienį, Toronto Apy- 
linkėb Valdyba, talkinin
kaujant šauliams, šau
lėms ir savanoriams-kū
rėjams paminėjo Lietuvon 
kariuomenėb atkūrimą. 
Minėjimą pradėjo Toron
to šaulių kuopob ptrmi- 
ninkab Ltasys Jokūbaitis 
trumpa įžangine kalba ir 
pakvietimu įnešti organi
zacijų vėliavas. Vėliavas 
įnešus | buvo sugiedotas 
Kanados himnas. Po him-

> susirinkimui vadovau
ti buvo pakviesta jauna 
lietuvaitė Žibutė Šiltu- 
skaitė. Ji paprašė Tėvą 
Augustiną sukalbėti mal
dą už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės, o po mal
dos sekė pats kariuome
nės minėjimas. Minėjimo 
kalbas pasakė Lietuvos 
Generalinis Konsulas J. 
Žmuidzinas ir svečias iš 
11. Catharines, L. Šetkus. 
Konsulas palietė kuni
gaikščių laikus ir Vil

ius miesto svarbą, o 
svečias ėmėsi apibūdint 
Nepriklausomos Lietuvos 
ir vėlesnius laikus. Abu 
kalbėtojai kalbėjo gra
žiai ir panaudojo daug 
puošnių bei poetiškų fra
zių, tačiau kariuomenės 
ir jos minėjimo reikšmę 
mažai tepalietė.

Kalboms e pasibaigus, 
Lietuvos Generalinis 
T" ^nsulas J. Žmuidzinas 

to apdovanotas Šaulių 
^4 jungos žvaigžde. Ją
Konsului prisegė scenoje 
St. Jokūbaitis.

Po minėjimo kalbų pra
sidėjo.koncertas. Koncer
to išpildyme dalyvavo 
Londono lietuvių jaunimo 
ansamblis ”Baltija”ir To
ronto lietuvių choras 
’’Varpas”. Batltja, diri
guojant Petrauskaitei, 
gražiai padainavo kelias 
lietuviškas dainas ir pa - 

ko tautinius šokius, 
ivau maloniai nustebin

tas, kad tokioje mažoje 
lietuvių kolonijoje, kaip 
Londonas, sudarytas jau
nų lietuvių ansamblis taip 
gerai išmokytas dainuoti 
ir šokti. Tai didelis nuo
pelnas vadovų D. ir M. 
Chainauskų. Jų paruošto 
ansamblio dainos ir šo
kiai, atrodo, patiko minė
jimo dalyviams, kurių bu
vo per keturis šimtus, 
beveik pilna Prisikėlimo 
Parapijos salė. Šokėjai ir
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dainininkai / beveik vist 
tie patys/ sulaukė daug 
plojimų, ypač pašokus 
vestuvinį šokį. O aš pa
galvojau, kad iš to šokan
čio gražaus jaunimo at
siras ne viena lietuviška 
šeima.

Toronto lietuvių chorą 
’’Varpas” girdėjau daug 
kartų. Jis visada buvo pa
lyginti geras mėgėjų 
choras. Kadaise Toronto 
mėgėjų chorų tarpe buvo 
gavę© net pirmąją vietą. 
Tačiau šiandien Varpo 
pasirodymas buvo visai 
naujas, nes jam vado
vavo jaunas, šiame 
krašte gimęs ir užaugęs, 
muzikas J. Govėdas. Šis 
pasirodymas »u choru 
scenoje J. Govėdui buvo 
bene pirmasis. Jo įėji
mas į sceną dar nedrąsus 
ir keistokas.? iūrova i ne
kantriai laukė, kaip jau
nam dirigentui pavyks. 
Nuotaika buvo lyg prieš 
egzaminą. Panaši nuotai
ka, atrodo, buvo ir cho
ristų tarpe, nes visi buvo 
r imti,susikaupę ir įtemp
ti. Tačiau tik pirmąją 
dainą, Neapleisk Aukš
čiausias_ _ sudainavus,
salėje įtampa ėmė at
slūgti, ne© daina buvo su
dainuota gražiai. Gerai 
sudainuota ir antroji dai- 
naHKurgirios žaliuoja... V 
O kai sudainavo ” Beržy
nai, lygumos... ”/ muzika 
berods Lt. Gailevičiaus/, 
tai buvo aišku, kad jaunas 
dirigentas egzaminą iš
laikė labai gerai. Nors 
dainuojamos dainos buvo 
išmokytos kitų dirigentų, 
bet, kad ir negausiose re
peticijose su jaunu muzi
ku J. Govėdu, tos dainos 
įgijo naują spalvą, labiau 
paįvairintą niuansais,ku
rių anksčiau nebuvo gir
dėti. Plojimų buvo bega
lės. Vadinas, visiems dai
nų spalvos ir dainavimas 
patiko. Paskutinę dainą, 
’’Lietuva brangi. >.. ”, Jau
nasis dirigentas pravedė 
ypatingai gerai. Joje niu
ansai dar labiau išryškė
jo. Klausydamas girdėjau 
švelnią ir nuotaikingą 
garsų pynę, kuri spaudė 
iš akių ašaras ir pripildė 
krūtinę giliu ilgesiu. Už
baigus dainą t plojimas 
buvo nepaprastas.

Jaunas muzikas pirmąjį 
choro dirigento egzaminą 

iš laikė .Varpas gavo gabų 
dirigentą. Reikia laukti, 
kad jis, būdamas jaunas, 
į chorą patrauks jaunų 
dainininkų. Dirigento J. 
Govėdo išmokinti jauni 
dainininkai Varpą gali iš
kelti į naujas aukštumas. 
Iš širdies linkiu dirigen
tui ir Varpui geriau
sios sėkmės!

V. Rasa

sudbury
Lietuvių Bendruomenės 

valdyba gruodžio mėn. 
8 d., šeštadienį, ruošta 
Lietuvos Kariuomenės at
kūrimo 55 metų sukakties 
minėjimą.
Programoje : Koncertas, 
kurį išpildys Hamiltono 
mergaičių choras”AIDAS” 
vadovaujamas solisto V. 
Verikaičio, akomp.J.Go- 
vėdos. Pradžia : 7 vai. 
Įėjimas $3.00. Kone ertas 
vyksta Sudbury Gimnazi
jos auditorijoje, 45 Ma
ckenzie str.

Koncertui pasibaigus, 
tolimesnė minėjimo pro
grama bus tęsiama 130 
F rood Rd., Ukrainiečių 
salėje. Kviečiame visus 
tautiečius dalyvauti, pasi
kviesti Svečių, nes tokių 
progų pamatyti ir išgirsti 
didesnius lietuvių meno 
vienetus pasitaiko retai. 
Parodykime pagarbą Lie
tuvos kariui ir tarpusavį 
vieningumą, dalyvaukime 
v i SS i!

Lietuvių Bendruomenės 
valdyba

KUUKAUSKA PALAIDOJUS-..
( Atkelta is 9 psl.)

Po pamaldų Rėv. Leo 
Floyd susirinkusiems pa
sakė jaudinantį pamokslą 
primindamas,kad velionis 
Antanas Kulikauskas buvo 
lietuvis ir prieš gavo va
itą buvo įveltas į karo sū
kurius ) to pasekmėj atsi
rado Kanadoje, sunkiai 
dirbo ir 1.1.ir po pamaldų 
ir pamokslo velionies pa
laikai buvo palydėti į Ka
nados karo veteranų ka
pines ir ten palaidotas. 
Prie esančios veteranų 
kapinėse Kanados vėlia
vos, du karo veteranai 
stovėjo garbės sargybo
je. Laidotuvių direktoriai 
karstanešiams prisegė 
ant apsiausto atlapų po 
baltą rožę, kur ^kapinėse 
jie padėjo ant velionies 

karsto.
Būtiniausioms laidotu

vių išlaidoms buvo renka
mos aukos* kurių surinkta 
devynias dešimt penki do
leriai. Aukų lapas ir iš
laidų pateisinamieji do
kumentai randasi pas lai
dotuvių organizatorių Ste
pą Gudelevtčtų. Tai prie 
tokių aplinkybių ir prie 
tokios nuotaikos buvo pa
laidotas tautietis Antanas 
Kulikauskas. Rašančio 
šias eilutes nuoširdus 
Ačiū, Steponui Gudelevt- 
člut už suorganizavimą 
gražių laidotuvių. Ačiū 
visiems aukavugiemg lai
dotuvių reikalamg. Ačiū! 
Visiems tautieČiamg kuo 
nors prisidėjusiems prie 
šių laidotuvių ir palydė
jus tem8 velionį į kapines. 
A č iū. kunigui - Rev. Leo 
Floyd už pamaldas koply
čioje Ir palydėjusį velioni 
į amžiną palietę vietą. 
Ačiū Kanados karo vete
ranams. Ačiū r-broliams 
ukrainiečiams,gaus ta i da
lyvavus iemg la idotuvėge 
ir už tą jų^iŠ gėlių nu
pintą ^kryžių.O Tau,Anta
nai, ilgėkis svetimoje, bet 
mieloje Kanados žemėje!

P. S. Renkant aukas 
paaiškėjo, kokių kartais 
šlykščių žmonių esama, 
kai vienas rinkėjas ra
šančiam šias eilutes pa
sakojo : ’’Patelefonavau 
pasiturinčiam dviejų na
mų savininkui, papasako
jau, kad renku auka5 tau

JUOZAS GRAŽYS
^KAILIU, SIUVĖJAS
e Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laikė saugojin)a*

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
[vairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas- Darbas 
atliekamas sgžiningai ir prieinamomis kainomis, Taip pat 

INTERNATIONAL dažą išpardavimas -tel. 366-6237/ 3896

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairūs medžio dirbiniai.

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

13 psl.

tiečio laidotuvėm^. Atga* 
kė - nevažiuok pa* mug 
esame biednl. Patelefona
vau kitamjturinčlam trijų 
aukštų virš dvidešimt 
butų apartamento savi
ninkui, i r papasakojau vigą 
reikalą; atgiltepė : Gerai 
atvažiuok duobiu, Kaip nu
važiavau ir sutikau apar
tamento gaviųinką jlg 
vargais negalais su
krapštė vog vieną dolerį. 
Tuomet aš jam pareiš
kiau, pasilik sau tą dole
rį grabui nusipirkti, aš 
daugiau kaip už dolerį 
išleidau ant gazolino kol 
pervažiavau miestą.

GERAI IR BLOGAI. . .
( Atkelta i? 2 psl.)

Akademijų pavyzdžius ir 
nuostatus, Tai aukštojo 
mokslo institucija, kuri 
yra 176 metate senesnė 
už pirmąjį Rytų Europio? 
Universitetą, įkurtą Mas
kvoje.

Taigi, jeigu kas nors 
mūsų tėvynę ir žmonės 
norėtų priskirti Rytų Eu
ropai, mokėkime pagris
tai kiekvienam paaiškinti 
kurtai Europos sričiai 
mes priklausome. L.D. 
Ontario.

— • —
VLIKO SEIMAS įvyks 

Lietuvių Namuose gruo
džio 1-2 d.Vaišės—baltus 
bus gruodžio I-ą, šešta
dienį.

1
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VIENUOLIŲ SESELIŲ VEIKLA
MONTREALIO NEK. PR. MARIJOS SESERŲ

20 METU VEIKLOS SUKAKTIS

Vist žinom, kad Mon- įsikūrimo Ir darbo vaisių 
treaty je gyvena Ir dirba dvidešimtmetį.
Nek.Pr. Marijos seserys. Nek.Pr. Marijos seserų 
Dažnai»ar tai reikalo ver- centras randasi Putnam 
člami , ar šiaip kokiai Conn. Jų kongregacijos 
progai pasitaikius, turime įsikūrimo pradžia skai-

rljos seselėms yra tik 
vienuolyno skyriai, bet jų 
namai į kuriuos jo® nuolat 
grįžta yra Putnam Conn. 
Seserų Kapelionas Kun. 
Et. Yla.

G
pharmacie

agnon
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

Ir asmeninius ryšius su 
maloniomis ir visada pa
siruošusiomis padėti,ypa
tingai lietuviškuose rei
kaluose, seselėmis.

Kai sesuo Paulė, dabar
tinė energinga, visą laiką 
skubanti, vienuolyno vir
šininkė šeštadieninėje 
mokykloje pareiškė, kad 
jų vienuolyno šakai Mon- 
trealyje jau 20 metų, kad 
vienuolynas čia įkūrtas 
1953 metais lapkričio 
mėn. pirmą dieną, —net 
krūptelėjau pagalvojus, 
kad laikas bėga, bėga...

Seserys atvažiavo ir 
įsikūrė Montrealyje, kad 
padėtų mums visiems iš - 
stlalkytt lietuviais,© svar
biausia, kad padėtų lietu
vybę ugdyti. Šių metų 
gruodžio mėn. pirmą 
dieną jos švenčia savo

tomą 1918 m.spalių mėn.
15 d. Jos įsteigėjas buvo 
arktv. Jurgis Matulaitis, 
tuomet jis buvo kunigas, 
marijonas. Istorijos įvy
kių raidoje seserys buvo 
mėtomos Ir vėtomos .Sun
kiausia, žinoma, padėtis 
buvo, Lietuvai netekus 
nepriklausomybės. Ru
sams išdraskius vienuo
lynus, seselės dirbo kaip 
privatūs asmenys mokyk
lose ir darželiuose, bet 
keletą i teko atsidurti ne
svetingajame Sibire ir 
ten amžinai pasilikti...

Amerikoje jos įsikūrė 
tįk 1936 m.Dirbo kartu su 
tėvais marijonais, bet 
1943 metais nusipirko 
Putnam Conn, sodybą ir 
čia įkūrė centrinį vie
nuolyną. Montrealis, kaip 
ir Torontas'Nek. Pr.Ma-

Liet. Enciklopedijoje

apaštalavimas, 
tvirtumas ir 

lankstumas

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS. *

Danty gydytoja
DR. Ą. O. JAtfGELIENE

1410 Guy St. pirmas aulcStas,

Tek 932-6662; namų 737-9681.

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bju B.C.L.
168 Notre Darnu Struut E.juita 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

STS ST. JAMES ST. WEfT - SUITE *29 MONTREAL tXS.

Tel: 842-1126, namų £78 - 3660

yra nusakyta ir kongre-. 
gactjos charakteris ir 
veiklos pobūdis : ”Kon- 
gregactja yra naujųjų 
laikų vienuolijų pobūdžio. 
Esminiai jos bruožai f gi
lus dvasinis gyvenimas Ir 
veiklus 
principų 
priemonių
vidinis susitelkimas h 
didelis veržlumas eiti 
dirbti ten, kur tik gali
ma įnešti Kristaus dvasią, 
darnus bendruomenišku
mas ir atskiriems na
riams platūs pasireiški
mų galimumai, vertini
mas individualinių gabu
mų, asmenų atranka, jų 
parengimas atatinka
miems uždaviniams ir 
platus apaštalavimo dar
bas”.

Į vienuolynus pasaulie - 
člai įpratę žiūrėti, kaip į 

’ kaž-ką be galo uždaro, 
atitrukusio nuo pasaulio 
ar negalėjusio prie jo 
pritapti žmogaus gyveni
mą. Neatrodo, kad tokių 
esama Nek. Pr. Marijos 
seserų tarpe. Kiek teko 
stebėti per metų eilę 
Montrealyje gyvenančias 
seseles, jos visos sten
gėsi vykdyti savo kongre
gacijos uždavinius.

Sesuo M. .Paule ir Lilija 
gendziūtė

— Pas seseles.
— Kur mokytojų 

dis?
— Pas Seseles.
— Kur seminaro 

rinkimas ?
— Pas S —

posė-

Susi-

visų darbų, kuriuos atli
ko ir atlieka Nek. 
Pr.< Marijos seserys 
Montrealyje, bet tik at
kreipsiu dėmesį į dabar
tinę vienuolyno viršininkę 
seselę Paulę ir jos padė
jėją seselę Jonę. Pragy
venimui jos užsidirba 
vesdamos vaikų darželį 

. ( deja ne lietuvių, nes jų

ir Vida Morkunaitėušuo M. raute,

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
5 P/oce Villa Maria IBM Building 

Suit* 417, Mantra al t Que.
Tai. 871- 1430

Ir mes montreallečiai 
galime džiaugtis, kad jas 
turime, kad turime na-

Ir taip tų ’’pas seseles’’ 
be galo ir be krašto. O 
kokių tos seselės susi

Dr.V.Giriunienė
Danty gydytoja 

5330 L’Amomotkm Blvd.

Mont ee au

Teu; 250-3836

mus, kur visi atranda pa- rinkimų, vaidų ir veidų 
stogę ir prieglaudą. Juk per metų eilę nematė! 
nuolat girdime : Tik jos vienos ir tegali

— Kur tautinių šokių pasakyti...
repeticija? Nemoku išskaičiuoti

Dr.j.Mališka
Danty gydytojas

1440 SL CATHERINE Street W.v ®°° 
Tel: 866-8235, muaą 488-8528.

Dr. A.S. Popieraitis
B.Ą., U.D., CJL, M.8e>. L.lLC.Ci gJLC.S.(C>.

Medical Arts Building, 
1538 SUrbrook St. West, Tel. 931 -4024
Suite 215, Montreal 109, Que. NEK.PR. M. SESERYS: H k. M. Jone, M.Magdeiena, 

M. Terese ir M. Paulė* prie savo namųMontrealyje.

vą laiką pašvenčia jauni
mui arba šalpai. Didelis 
nuopelnas seselės Jonės, 
kad h u valkų trikampis gar 
vo 113 siuntinių pereitais 
metais. Nemažiau galime 
būti dėkingi seselei Pau
lei už sugebėjimą subur
ti -ne tik mokyklinį jauni
mą, bet ir studentus, 
įkvėpti jiems norą ugdyt: 
savo asmenybes, pažint 
lietuvių kultūrą, o ne vien 
tik gyventi ’’karčiam! - 
nials” malonumais.

Jų šventė tebūna visų 
montrealiečių lietuvių 
šventė! Švęskime visi 
kartu! Gausus atsilanky
mas į Nek. Pr. Marijos 
L eserų rengiamą 20-ties 
metų sukakties minėjimo 
koncertą bus tik mažytė 
padėka už jų nenuilstamą 
darbą mūsų kolonijai.

M. Jonynienė

M p.l. NEPRIKLAUSOMM.1ETUVA

14

14



V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

montreal
“LITAS”

7% UŽ SANTAUPAS
’’Lito” valdyba praeita

me posėdyje nutarė už vi
sus 1973 metus nariamb 
už taupomąsias sąskaitas 
( true savings'") išmokė
ti 7% palūkanų, vietoje 
sąmatoje numatytų 6.5%. 
Kadangi tose sąskaitose 
’Lito” nariai laiko apie

-LAURENT PASTRY-
735 Decarie, St. Laurent, Montreal, P. Q.

Tel. ,744 - 5000
(Savininkas. Ignas Zizas).

KASDIEN KEPAMI DANIŠKI SU VARŠKE IR 
PRANCŪZIŠKI PYRAGAIČIAI. ,

Galima užsisakyti vestuvinius ar sukaktuvinius 
tortus ir kitus skanėsius. Taip pat parduodamas 
visokios rūšies konservuotas maistas, sūris, duona 
ir kiti produktai.

DĖMESIO! Tel. 758-5909

LAUKIAMOS LIETUVĖS MOTERYS UŽEINANT! 
DRAUGIŠKAS APTARNAVIMAS!

— JOLIE DAME—
EUROPIETIŠKOS RŪŠIES IMPORTUOTŲ SUKNELIŲ 

IR ITALIŠKŲ MEGZTINUKŲ KRAUTUVE

25 Church Ave. Verdun (Prie LaSalle Blvd. į 
Adara nuo 2 vai. po pietų kiekvieną dieną .

Jettė & Frere Ltėe
Plumbing-& Heating kontraktorius

366-0330
140 - 2e AVENUE LASALLE

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

BELLAZZI - LAMY INC.
įvairi MRDŽtp Statybinė medžiaga » 
Durys, langų rural. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, stqtyoinjs popietis, cessentas, 
B. P. Udlrblnlol Ir visa te.

Mlft. CHAM>LAD< LAŠALU 366-6941
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2.5 mil.dol.tai tas pusės 
procento palūkanų padidi
nimas sudarys apie 
12, OOOdol. sumą. Papil
domai už tas sąskaitas 
taupytojai gauna nemoka
mą gyvybės apdraudą iki 
2,000 dol. pagal turimą 
CUNA apdraudos polisą, 
kuri”Litui”kainuoja 0.6%.

METINIS
susirinkimas
"Lito1* metinis susirin

kimas įvyks 1974 m. kovo 

mėn. 23 d. Šv.Kazimiero 
parapijos halėje.

premijos jaunimui
’’Lito” valdyba paskyrė 

dvi premijas taupantiems 
jauniesiems ’’Lito” na
riams.

Pradedant gruodžio 3 d. 
ir baigiant 1974 m. kovo 
22 d. visi jaunieji ’’Lito” 
nariai (16-18 m. imtinai), 
kurie asmeniškai įmokės 
ne mažiau kaip $5.00, 
kiekvieną kartą gaus po 
loterijos bilietą. Tuo bū
du bus galima laimėti dvi 
dovanas : $100.00 arba 
$50.00. Įmokėtų pinigų 
negalima išimti prieš lo
terijos uždarymą.

’’Litas” tikisi, kad jau
nieji nariai šia proga pa
sinaudos ir ne tik išban
dys savo laimę,bet ir pa
didins savo santaupas.

Dovanų paskirstymas 
įvyks ”Lito”metinio susi
rinkimo metu 1974 m. ko
vo mėn. 23 d. pr<

IR VĖL FLORIDA.. .
Kai kiekvienais metais, 

taip ir šiemet montrea- 
1 iečiai bėga nuo žiemos. 
Ankstyvesni planavimai 
nepasitvirtino ir dar žie
mos iki šiol Montrealyje 
nebuvo. Jau išskrido į 
Floridą Stasė ir Augusti
nas Ališauskai su arti
miausia kaiminka B. Rup
šiene. Jie apsistos £ar- 
gaučio hotelyje prie pat 
vandens. Taip pat išskri
do Kazė ir Jonas Petru
liai statybos verslininkas 
Bostone). Visi pramatę 
Kalėdų šventėm ib sugrįž
ti į namus.
• Susirgusi NL bendra
darbė Nijolė Bagdžiūnie- 
nė, kuri virš savaitės gu
lėjo Verdun Gen. ligoni
nėje.
• Susirgęs buvo tipiška 
studentų" liga Richardas 
Gureckas, kuris studijuo
ja psichologiją New 
Brunswick universitete.
• Ignui Petrauskui su
laukusiam 70 m.amžiaus, 
šeštadienį suruoštas gra
žus pasveikinimas Auš
ros Vartų salėje. Soleni- 
zantas buvo sunkiau su
sirgęs, tad ir šis jo pa
gerbimas įvyko kiek vė
liau.

*

-Žvejai- 
paroda
Skulp. Prano BALTUO- 

NIO medžio— šaknies 
skulptūrų paroda įvyksta 
Lachinės Muziejuje, 110 
LaSalle Blvd., netoli La- 
chines tilto. Prie įvažia
vimo yra įstatyta 10 dider 
lių vėliavų.

Lankymo laikas : 
Gruodžio mėn.5-7 d. nuo

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M.RUTKAUSKAS)

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

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

AUTOMOULf II

366-7818

■ IMP E R! AL - CHRY SL LR - jODGE - CH ARG ER
CORONET-CHALLENGER-SWINGER-DART 

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

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas. 
Išorės (Body) taisymas ir dažymas naujame 

garaže ir moderniom! s priemonėm is. Kreipkitės 
LAURENT DAIGNEAULT De La Verendrye prie Lapierre, tel. 3^5 • 3364

15 psl.

7 v. v. - 9 v. v.
Gruodžio mėn. 8 - 9 d. nuo 
12 v.—10 v. v.

Gausus tautiečių atsi
lankymas suteiks kūrėjui 
naujų jėgų tolimesnei kū
rybai.
• Inž. Stasys Matulis 
tarnybos reikalais išva
žiavo į Lenkiją ir Pran
cūziją, išbus 2 savaites.
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NL DRAUGIŠKAS POBŪVIS
b

RUOŠIAMAS l^L’-^ŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE.

POBŪVIS PRASIDĖS KANADOS KARIUOMENĖS VEIKSMU UŽSIENYJE PAVEIKSLŲ - SKAIDRIŲ (SLIDES) PARODYMU:

"Nt" KVIEČIA
Kokį parengimą kab be

rengtų, bet visų rengėjų 
ttkblab kuo daugiau bu- 
lauktl dalyvių. Nieb Irgi 
beblruošdaml gruodžio 
8 d. pobūviui,tlklmėb gau
saus montreallečlų atsi
lankymo, kurte niekuomet 
neapvylė rengėjų. Tad Ir 
šį kartą būkite malonūb 
atbtlankytl ir pralelbtt 
keletą valandų laiko ben
droje draugiškoje vakaro 
nuotaikoje. Pasiryžę eba- 
me maloniai jub priimti, 
pavaišinant karšta vaka
riene, kuri bus pagaminta 
geros šelffitntnkėb M. 
Kasperavlčlenėb. Vetkb 
populiari plokštelių muzi
ka, barab, loterija Ir kiti 
įvairumai.

Bus Ir kultūrinio pobū
džio vakaro dalis, tai Ka
nados kariškių pas 1 gamt ir
tų skaidrių (slides) paro
dymas Iš Išvykų kariuo
menės už Kanados krašto 
ribų. Bub įdomu pamatyti 
Iš Korėjos karo veiksmų, 
kai tuomet Kanados ka
riuomenės eilėse dalyva
vęs karininkas Justinas 
Kisielius užfiksavęs ne
mažai vaizdų. Jis vėl 
( būdamas kapitono laips
nyje) dalyvavo Kipro su -
irutėje tvarkai atbtatytt 
Su Kanadob milttarlnėb 
pollctjob daliniu ir iš ten 
užflkbavęb įdomebniub 
va iždu b.

Gal įdomtaubia bub pa
matyti iš Vietnamo valz- 
dub,kur štatb metalb ma- 
jorab Valdotab R.Paukš- 
taitlb praleido apie 6 mė- 
neblub laiko gana pavo
jingo žmogaub aplinkai. 
Jlb buvo išvyk^b bu kltalb 
mūbų kariuomenėb kari
ninkais į Tarptautinę Taf- 
kob Priežtūrob Komiblją, 
Iš kur vėliau Kanadob vy
riausybė juob atšaukė.

Majoraa R. V. Paukš- 
taltib Ir J.KibteliUb pa- 
tyb perduob šluob skaid
rių vaizdus bu tinkamalb 
paaiškini math. Tad nepra- 
letbktme retai paaltalkanr 
člob progos. NL.

a/ ii Vietnamo - Taikos priežiūros Komisijos veiksmą - Majoras R.V. Paukštaitis 

b / ii Korėjos karo ir Kipre tvarkos palaikymo veiksmų - ats. Kapitonas J. Kisielius

BUS ŠILTA VAKARIENĖ, BARAS SU MUZIKA 

Įėjimas $5.00, jaunimui $3.00.

’NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’ MALONIAI KVIEČIA VISUS MONTREALIEČIUS 

ŠIAME RETAI PASITAIKANČIAME POBŪVYJE DALYVAUTI.

K.L.K. d-jos Montrealio skyrius maloniai 

kviečia visus atsilankyti į skyriaus dvidešimt 

vienu metų gyvavimo

MINĖJIMĄ,
kuris įvyks gruodžio 9 d. Aušros Vartų parapi
jos salėje po 11 vai. mišių.

Programoje: Tėvo J. Kubiliaus, S. J. - 
paskaita, pritaikyta 
Šventei ir trumpa 
meninė dalis.

Po programos kavutė (7 

Valdyba

• Gruodžio mėn. 9 d., birlnkimas, į kurį yra 
bekmadienį, 12 vai. p.p., kviečiami Seimelio na- 
Aušros Vartų parapljob rial, organizacijų atsto- 
oalėje yra šaukiamab KLB vai ir vibl lietuvių ben- 
Montreallo Seimelio su- druomenėb nariai.

Susirinkimo tikslab yra 
aptarti ir nubtatytl toll- 
mebnę Montreallo Seime
lio Ir Apylinkės Valdybos 
ateitį Ir veiklą. Kaip ži
note, Montreallo Seime
lio rinkimai turėjo įvykti 
gruodžio mėn. 2 d. Dėl

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMI TURT^ PADĖS JUMS

V. Pete ra it i s
353 - 9960 / Namą 721 - 06 14
UNITED TRUST REALTIES
7995 Blvd. Les Gaieties, D’Anjou, P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL.727-3120 Namų 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bu. : 722-3545

R” = 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

bUbidėjubių aplinkybių, 
KLB Montreallo Apylinkėb 
Valdybob pobėdžlo įvyku- 
bio š.m. lapkričio mėn. 
22 d. nutarimu, šie rinki
mai yra atšuakiaml ir jų 
vietoj yra šaukiamab šis 
bUbirinkimab.

Kiekvlenab lietuvis,ku
ris tiki Bendruomenės
reikalingumu ir jaučia pa
reigą išlaikyti ją gyvą, 
privalo dalyvauti šiame 
busirinkime, kuriame bus 
nubpręsta Montreallo %
apylinkes ateitis.

K LB Montreallo Apy
linkės Valdyba

LEONAS GURECKAS

MONTREAL WEST 
t gfll AUTOMOBILE

Pontiec ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU

■ IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
i • NESITIKETINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
1 j • MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,

\ IR su išimtimi JUMS,
PASITARNAUS I _

Sales Manager 
(Lietuvis atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
'Managerdiiu 

LEO GUREKAS

GM GM

mu montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the end of Sherbrooke Street West)

Montreal™ Lietuviu Kredito Unijų
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.

Telefonas: 766 5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Term. ind. 1 m. ...... 
Term. ind. 2 m. ... 
Term. ind. S m. ...

6%
......6,5%

___ 7,5%

--9%
_»%

9%

DUODA PASKOLAS 
Asmenines ..... T ._. _
Nekilo. turto _____
čekių kredito _____
Investicines____nuo 9,5% iki 12%

Duoda nemokamą gyvybės apdraujNemok. gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 ui taup. s-tos už paskolos sumą.

Koopcroty vine nomtį ( iki 4 butų) ir namu inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Con st antini, C. I. B., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48 7 - 5 8 20.
______________________ _______________ r ' __ _____________ ______________________________________________

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St, pirmadieniais, antradieniais ir trečia 
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 
iki 8 v. vikaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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