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LIETUVOS TARYBA 
skelbia

Lietuvos nepriklausomybę
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: j Rusijos, Vol(ie« 
tijos ir valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, l<aipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintųja tautų apsispren* 
dimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18—23 d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausomą, demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos valstybą 
su sostine VILNIUJE ir tų valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su Ritomis 
tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad liietUVOS Valstybės pa
matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Vilnius, vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Tarybos nariai:
Dr. J. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis. St. 
Kairys^P. Klimas. D. Malinauskas, V. Mironas, St. Narutavičius, A. Petrulis, 
Dr. J. Šaulys, K Šaulys, J Sernas, A. Stulginskis, Ą Smetona, J. Smilgevi
čius, J. Staugaitis, J. Vailokaitis. J. Vileišis.

77ie oldest and biggest Lithuanian 
newspaper in Canada.

L e plus gros et plus vieux jour
nal Lituanien au Canada.

Seniausias tautinės demokratinės 
minties savai trash's Kanadoje.

Tnž. Eugenijus Bartkus- nau- 
asis Amerikos Lietuvių Tary 
bos pirmininkas. Gal dabar 
galima bus susitarti ir dėl 
bendrojo fondo ?

1918 m. vasario 19 d. Lietuvos Aido pirmame puslapy buvo atspausdinta Lietuvos Tarybos deklaracija 
skelbianti Lietuvos Nepriklausomybę. Sis Lietuvos Aido numeris buvo vokiečių karinės valdžios tuoj 
konfiskuotas ir uždraustas platinti.

Solistė Dana Stankaitytė-va- 
sario 18 d. Civic operos rū-

Kanada bus vieninga
PAGRINDINAI BUS PAKEISTA KANADOS

Vasario 5-8 dienomis 
vyko svarbiausia Kana
dos gyvenime konferen
cija, kuri pirmą kartą vi
su atvirumu ir nepakei
čiamu būtinumu svarstė 
Kanados konstitucijos pa
keitimo klausimus.

Federalinės ir visų Ka
nados provincijų pirmi
ninkai su specialistų ko
misijomis dalyvavo kon
ferencijoje, kurią vedė 
ministeris pirmininkas 
L. Pearson, artimiausiu 
patarėju turėdamas tei
singumo ministerį P.Tru- 
deau.

Ligšiol plačiai buvo 
kalbama, kad Quebeco 
provincija nori atsiskirti 
niuo Kanados ir sudaryti 
savarankišką nepriklau
somą Quebeco valstybę. 
Ligšiol tas klaus imas, ku
rį neseniai pakurstė bu
vęs min. Levespue, buvo 
savotiška aktualija, kuri 
jaudino. Šioje Ottawos 
konferencijoje paaiškėjo 
reali tikrovė. Quebecas 
separatizmo nesiekia,bet 
aiškiai siekia, kaip pa
reiškė Quebeco premje
ras D.Johnson, "daugiau 
jėgos" ir prancūzų teisių 
super lygybės su anglais , 
kurie ligšiol dominavo.

Prieš atidarant šią 
svarbią konferenciją,fe

deralinė vyriausybė kon
ferencijos dalyvių tarpe 
paskleidė specialiai šiai 
konferencijai išleistą 
brošiūrą,kurioje pasisa
koma dėl konstitucijos 
principų. Pirmon vieton 
iškeliamas asmens suve^ 
renumas kaipo piliečio 
teisių pagrindas. Konsti
tucija turi užtikrinti są
žinės laisvę, kalbų lygy
bę,įsitikinimų laisvę,vi
sų teisių teismuose. Tai 
yra suformuluota Pilie
čio teisių kodekse.

Atidarydamas konfe
renciją,min. pirm. Pear
son pareiškė,kad ji vyks
ta itin kritišku momentu. 
Nuo jos pasekmių pri
klausys visos Kanados 
ateitis, ką konferencijos 
dalyviai turi žinoti aiš
kiai. Jis pabrėžė, kad bet 
kurios vienos provincijos 
separacija bus katastro
fiška visai Kanadai. Rei
kia išsiaiškinti ir taip pa
daryti , kad būtų užtikrinta 
vieningos Kanados atei
tis .Rimti Quebeco reika
lavimai turi būti supras
ti ir įvertinti. Ypač Pear
son pabrėžė, kad prancū
zų kalba turi būti visomis 
teisėmis išplėsta per vi
są Kanadą ir visos pro
vincijos turi tai priimti 
kaip būtenybę.nes Kana- 

KONSTITŲCIJA 
doje yra dvi oficialios 
kalbos - anglų ir prancū
zų.

Po to prasidėjo provin
cijų pasisakymai ir dis
kusijos,kuriose daugiau
sia pasireiškė Quebeco 
premjeras D. Johnson. 
Newfoundlando Smallwo
od ir Britų Kolumbijos 
Bennet. Tačiau Quebecas 
daugiausia sukėlė disku
sijų.

Ontario premj eras Ro- 
barts tuoj au pasi s akė, kad 
Ontario provincija ne tik
tai sutinka, kad Kanados 
konstitucija būtų pakeis
ta, bet to reikalauja.

Quebeco premjeras 
Johnson pasisakė pla
čiau. Kalbėdamas pran
cūziškai ir angliškai, jis 
pasakė,kad Quebecas bū
tinai reikalauja naujos 
konstitucijos, kuri būtų 
sudaryta ir priimta pačių 
kanadiečių, o ne kurios 
kitos valstybės parla
mento (dabartinė Kana
dos konstitucija yra pri
imta Did. Britanijos par
lamento).Dvi ėjų kalbų ly
gybė dar ne viskas, jis 
pasakė,reikia kompeten
cijų pasidalinimo, kad 
kalbų lygybei atatiktų, at- 
seit-pusinės lygybės.

Pasisakė ir kitų pro
vincijų pirmininkai,kurių 

nuomonės ypač nesutiko 
su Quebeco premjero 
nuomone. Konferencijoje 
buvo gana karštų ir kri
tiškų momentų.

Johnsonui atsakinėjo 
Trudeau pabrėždamas, 
kad jis neturi teisės kal
bėti viso Quebeco pro
vincijos prancūzų vardu. 
Be to, kai bus užtikrintos 
visų Kanados piliečių ly
gios teisės, Quebecas ne
turės teisės reikalauti 
kokių nors specialių tei
sių, kitokių, negu turi vi
sos kitos provincijos. Be 
ko kita Trudeau pašaipiai 
pastebėjo, kad "du irlan- 
diečiai" - Johnsonas ir 
Smallwoodas - daugiausia 
užima kraštutines pozi
cijas. Tuo tarpu premje
rai Manning, Thatcher ir 
Bennet pasisakė už lygias 
etninių grupių teises.

Bet prie vieningos nuo
monės suformavimo dau
giausia prisidėjo minis- 
terio Trudeau pasisaky
mai. Jis ne tiktai visus 
sunkiuosius nesutarimus 
labai realiai ir gyveni
miškai aiškino,bet jo įti
kinimai dvelkė šilima ir 
meile Kanadai ir tas pa
veikė visus konferencijos 
dalyvius.

Konferencijos pasek
mėje nutarta sudaryti 
specialią Konstitucijos 
komisiją,kuri paruoš vi
siškai naują Kanados 
konstituciją, kurią pati 
Kanada ir priims.

Taigi :Kanada pasilieka 
vieninga valstybė, tik- 
riausia-bus respublika. 
NAUJAS LĖKTUVAS

Montrealio Canadair 
Ltd.išleido naują lėktuvą 
C F-5, pagamintą JAV li- 
censijos pagrindu. Šis 
lėktuvas išvysto 1,000 
mylių per valandą greitį 
ir yra aprūpintas raketo
mis,bombomis ir kt.gink- 
lais.Lėktuvas galės ope
ruoti bet kuriame krašte, 
bet kokiose atmosferinė
se sąlygose.Iki 1971 metų 
galo Montrealio Canadair 
pagamins 115 tokių lėktu
vų už 215 mil. dol. Olandi
ja jų užsakė 105, Ispanija 
70.
PARODA "ŽMOGUS IR JO 

PASAULIS"
kurią suprojektavo Mont
realio meras J. Drapeau, 
bus atidaryta Pasaulinės 
parodos vietoje gegužės 
17 d. ir tęsis iki spalio 14 
dienos, turi gerą pasise
kimą, nes priešlaikinis 
bilietų pardavimas jau 
yra davęs milijoną dole
rių pa j amų, Laukiama, kad 
parodą aplankys iki 20 
milijonų lankytojų.
PLANAS "MEDICARE" 

VEIKS
Kanados ministerių ka

binetas tarėsi dėl visuo
tinio aprūpinimo plano, 
vadinamo "Medicare", 
įgyvendinimo.Plačiai iš
nagrinėjus jį, nutarta jį 
įgyvendinti š. m. liepos 1 
dieną.

• Tvirta dvasia ir ryžtas muose dainuos Gaideliokam- 
laimėti mums laiduoja tatoje "Kovotojai".
tiesų kelią

įvykiu apžvalga
RUSAI PRADEDA IŠDRĮS-KARAS PIETŲ VIETNAME
TI REIKALAUTI TEISIŲ EINA ŽlAURYN KAI ŠIAU

RI LAISVĖS RINIS VIETNAMAS DIDINA
Reikalavimas laisvės 

ir pilietinių teisių vis 
daugiau prasiveržia So
vietinėj e Rusi j oj a Pasku
tinėmis dienomis iš Mas
kvos ateina žinios, kad 54 
intelektualai įteikė Aukš- 
čiausiąjam teismui ir vy
riausiam prokurorui gen. 
Romanui Rudenko petici
ją,reikalaujančią,kad ne
seniai vykusios keturių 
rašytojų byla būtų per
svarstyta. Vakarų spau
dos korespondentai pra
neša,kad jiems uždraus
ta susisiekti su nuteistų
jų giminėmis.

Nuteistojo 7 metais ka
lėjimo Ginsburgo motina 
parašė atitaisomąjį laiš- 
ką"Komsomolskaja Praw 
da"laikraščio redakcijai, 
kuriuo reikalauja atitai
syti neteisingai padary
tus kaltinimus.

Intelektualų peticijoje 
Vyriausiam teismui sa
koma, kad "šis keturių 
rašytojų teismas prime
na trisdešimtųjų metų 
procesus,kurių pasekmė
je buvo milijonai žmonių 
sušaudyta, tor turuoth,de
šimtimis metų nuteisti į 
katorginius lagerius". 

atkakliai puolant šiaurie
čiams, nepaprastai pasi
darė žiaurus. Imperialis
tinis priešas, pasiryžęs 
okupuoti pietinį Vietna
mą, veikia partizaniniu, 
slaptu būdu i r. žudo civi
lius gyventojus. Bendrai, 
komunistai ne kariauja, o 
daro tiesioges skerdy
nes.

Amerika padarė klai- 
dą-nepuolė priešo kai jis 
nebuvo pasiruošęs, kai 
galima buvo jį lengvai nu
galėti, tai dabar turi daug 
aukoti ir sunkiai kovoti. 
Ypač, kad Pekinas su 
Maskva jau bendradar
biauja ir nesiginčija. 
Maskvai pasisekė Pekiną 
nuraminti ir įjungti į ka
rą, tuo nustumant kinų pa
vojų nuo Sibiro.

KAIRE TEBEVYKSTA 
TEISMAS

Jame kaltinamųjų suo
le turėjo sėdėti Nasser 
kuris turi atsakyti už sa
vo žioplumą,kad Izraelis 
arabus vienuypu sutriuš
kino, bet kadangi Nasse- 
ras pasiliko valdžioje, tai 
jis teisia dabar kitus už 
tai, apkaltinęs juos są
mokslu prieš save...
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SUSIUS SUKAKTUVĖS
Liūdna ir skaudu mums 

minėti 50-ties Lietuvos 
nepriklausomybės atkū
rimo sukaktuves.

Tie 22-ji nepriklauso
mo gyvenimo metai su
švito ir sužibėjo kaip me
teoras skriejantis per 
Žemės atmosferą ir vėl 
užgeso patekęs, kaip ir 
atlėkęs,į tą pačią rusiš
kos okupacijos baisiąją 
bedugnę tamsą "be auš
ros".

Kažin, ar nebūtų pras
mingiau mums minėti 
Lietuvos valstybės susi
kūrimo sukaktuves? Tai 
būtų jau arti 750 metų su
kaktuvės, kurias gal gi 
sugebėtų minėti ir oku
puotos Lietuvos lietuviai? 
Gal gi, tokiu būdu, mes 
daugiau rastume kontak
tų, rastume bent vieną 
rimtą tašką, kuriuo tvir
čiau susiliestume ?Gal gi 
bent šiuo, labai svarbiu 
istoriniu tautos faktu mes 
sutaptume ir pasijustume 
viena tauta,nežiūrint mū
sų pažiūrų skirtingumo? 
Ar tai mūsų nesustiprin
tų?

laikyti,kaip nors vairuoti 
gyvenimo valtį nuo lem
tingųjų pavojų, kad bent 
kaip galėtum išsaugoti 
gyvybę.O gyvybė-tai pa
grindinis reikalas ir pats 
svarbiausias uždavinys .

Taip:22-ji savarankiš
ko gyvenimo,nors ir labai 
ne pilno, skrosto skaus
mų, vargų ir nesėkmių, 
neprotingų blašlymųsi, 
didelių neapdairumų,aklo 
savanaudiškumo, artire- 
giško žlibumo, - bet vis 
dėlto tie 22-ji metai buvo 
tikrai sušvitęs ir sužibė
jęs meteoras, sužadinęs 
tautos galias, sukėlęs 
ryžtą ir ypač dideles vil
tis ir pasitikėjimą kūry
binėmis savo jėgomis 
statyti tobulesnę,gražes
nę ateitį.

Tikras faktas: Lietuva 
niekam nekliudė, niekam 
nekenkė,su visais kaimy
nais norėjo ir stengėsi 
sugyventi gražiuoju. Ta
čiau rimtai neatkreipė 
dėmesio į žiaurųjį gyve
nimo dėsnį, kurio žmoni
ja dar nesugeba nugalėti, 
kad yra kova už būvį, kova

Laisvė nėraįgijama, ją 
reikia išsikovoti.Tai ypač 
tinka tautai ir valstybei. 
Nors mūsų kovas frontas 
ne karinis,o politinis, ta
čiau drausmės, karių 
glaudos ir tarpusavės pa
garbos privalumai mus 
lygiai saisto. Tautinė 
drausmė turi mus itin 
rišti ir įpareigoti šiais 
Laisvės Kovos Metais . 
Prieš penkiasdešimt me
tų Lietuvos valstybė buvo 
atstatyta tik drausmingos 
ir bekompromisinės ko
vos vedama. Nepriklau
somybės pradžioje šio 
kontinento lietuviai.daug 
padėjo Lietuvai morali
ne, medžiagine parama, 
diplomatine veikla ir net 
kovodami savanorių eilė
se.Tai palengvino Nepri
klausomai Lietuvai ir 
sužydėti.Ir tą didžią au
ką sudėjo tautiečiai,kurie 
paliko Lietuvą caro pa
vergtą ir niokojamą, bet 
kurie tikėjo ir dirbo jos 
šviesesniam rytojui.

Istori j a, s akoma, karto- 
jasi.Ir šiuomet prieš mus 
pastatoma Lietuvos lais
vės ir suverenumo kova. 
Ar kovosime tą kovą, kaip 
ji buvo kovota ir laimėta 
1918-20 metais?Kiekviena 
auka eina tos kovos sti
prinimui. Aišku, kad be 
lėšų neįmanoma tą kovą 
cesti. Įsidėmėkiml Kiek
viena kova pareikalauja 
ir aukų.Už aukos ir kovos 
sąlygas apsisprendžiame 
ar neapsisprendžiame 
mes patys. Abejingi ar 
neaiškūs atsakymai ne
girdimi, galima atsakyti 
lietuviškai "taip" ar "ne'.' 
Šiandien pats metas pa

rafrazuoti prez. Kennedy 
žodžius:

- Neklausk, ką Lietuva 
tau davė, bet ką tu Lietu
vai gali duoti.

Visi žinome,kad po dvi
dešimt nepriklausomo 
gyvenimo metų daug 
mums davė. Šis faktas ir 
džiugina mus, kad skolos 
ir pareigos dalis aiškiai 
mumyse byloja. Žinokim, 
kad nieko negali būti 
brangaus, ko negalėtume 
atsižadėti dėl šviesesnės 
ateities pavergtoje tėvy
nėje.

Lietuvos Valstybės 
Atstatymo Penkiasde
šimtmečio Jungtinis Fi- 
nansųKomitetas Kanado
je pilnai tiki,kad kiekvie
nas lietuvis supras savo 
didžią pareigą šiais Lais
vės Kovos Metais ir au
kos pagal savo vidinį lie
tuviškos sąžinės balsą. 
Vasario 16 minėjimai te
sutelkia mus visus prisi
minti Nepriklausomybės 
Akto signatarus ir tą taip 
brangią kiekvienam lie
tuviui ir Lietuvos valsty
bei sukaktį. Čekius ir 
perlaidas rašyti vardu 
"Lietuvos Nepriklauso
mybė".

"Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse'".

Jungtinis Finansų Ko
mitetas Kanadoje.

Lietuvos Valstybės 
Atstatymo 50 m. Jungtinis 
Finansų Komitetas Kana
doje gavo pirmą $ 100 au
ką. Dėkojame Lietuvos 
Kūrėjų Savanorių Sąjun
gos Toronto skyriui. Jūsų 
auka yra mums paskati
nimas l

Komiteto informacija .

LAISVĖS KOVOS METŲ 
RYŽTAS

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė 1968-sius me
tus paskelbė Lietuvos 
Laisvės Kovos Metais, 
sustiprintos kovos už 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą metais.

Kiekvienas lietuvis, 
lietuvė esantis laisvame 
pasaulyje, vardan žiau
raus okupanto pavergtųjų 
mūsų brolių ir sesių, var
dan jų kančios ir jų sun^ 
klos nedalios, ir už Lie
tuvos laisvę žuvusiųjų 
kraują,privalome išeiti į 
pirmąsias kovų linijas ir 
didžia negęstančia lais
vės kovos ugnimi su - 
liepsnoti prieš raudonąjį 
rusišką komunistinį im
perialistą Lietuvos oku
pantą.

Visam pasauliui priva-

Kun. L. Jankus, miręs vasario 4 
d. Brooklyne.

Mirė kun. L. Jankus
NEW YORK. — Sekmadienį, 

vasario 4 d., apie 5 vai. po pie
tų staiga mirė kun. Lionginas 
Jankus, Balfo reikalų vedėjas.

A. a. kun. L. Jankus buvo 
gimęs 1912 m. sausio 27 d. Pa- 
gurmenčių km., Pašušvio vis., 
Kėdainių apskr. Baigęs Pavasa-

L.K.Mindaugo šaulių kuopos Montrealyje būstinės 
dekoracija. Foto Ig.Petrausko.
lome neatlaidžiai skelbti 
apie žiaurius okupanto 
užsimojimus išnaikinti 
Lietuvos žmones lietuvių 
tautą; apie jo klastą ir 
melą,ir ne prašyti, o rei
kalauti visoms tautoms, 
visiems žmonėms, pri
klausančios teisės,lais
vės ir nepriklausomybės 
atstatymo Lietuvai.

Kiekvienas lietuvis 
kiekvienas lietuviškas 
junginys, kovojantis už 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą, privalo 
suglausti savo gretas ir 
nauju kovos ryžtu išeiti į 
Laisvės kovos areną, ir 
lietuviškos trispalvės 
ženkle suliepsnoti negęs
tančia kovos ugnimi iki 
galutinės pergalės.

Laisvės kovos metų 
ženkle, šalia numatytų 
įvairių darbų,įvairių pro
jektų, privalome nepa
miršti visų okupanto lie
tuvių tautai padarytų nu
sikaltimų, nepamiršti jų

gistruoti visus už Lietu
vos laisvę žuvusius lais
vės kovotojus, partiza
nus, šaulius.

Seženklinti jų visus he
rojiškus žygius, vietas ir 
datas,kurie žuvo garbin
goje laisvės kovoje prieš 
Lietuvos žemės okupan
tus.

Suženklinti visus,kurie 
krito tolimose Sibiro tai
gose, Vorkutos, Kazachs
tano, Kotymos ir kitose 
vergų stovyklose, žiaurių 
kalėjimų kacetuose, kan
kinimų kamerose.

Suženklinti visus žuvu
sius ir išniekintus gimto
sios žemės miškų tank
mėse, bažnytkaimių, 
miestelių ir miestų aikš
tėse, išpjaustytom krūti
nėm,išbadytom akim, iš
rautais liežuviais,pakar
tais raudonose okupanto 
kartuvių kilpose.

Sunaikintus, bet nenu
galėtus, kaimų ir vienkie
mių sodybose, granatų

O gal tuo savo žygiu 
mes padėtume tautos ka
mienui išsikovoti teisę 
susirasti pradžią istori
nei tiesai,kuriai net Mas
kva negalės priešintis ? 
Juk ir Rusijos Mokslų 
Akademijos studijos kal
bama apie Lietuvos vals
tybės pradžią. Tat nebūtų 
pagrindo ir tarybinei 
Lietuvai drausti minėti 
Lietuvos valstybės su
kaktuves.

Pagaliau,ar toks priė
jimas prie klausimo ne
duotų impulso Lietuvos 
mokslininkams, istori
kams .daugiau susirūpinti 
Lietuvos valstybės susi
kūrimo pradžia ir, turint 
daugiau galimybių prieiti 
prie senųjų archyvų, gi
liau ir plačiau įsigilinti į 
Lietuvos praeitį, dėl ku
rios kai kuriais atvejais 
atsiranda tūlų abejojimų, 
o dar daugiau tebėra ne- 
žinojimo.Reikia giliau ir 
plačiau pažvelgti į tautos 
ir jos sukurtos valstybės 
praeitį .Romantika ir sen
timentalumu dabar, o 
ypač ateityje, tenkintis 
negalima,tegul dabar kai 
kas tuo dar gardžiuojasi . 
Gyvenimas pradeda sta
tyti egzistencijos klausi
mus visu rimtumu ir visu 
griežtumu.

Gyvenimas, atnešda
mas naujas sąlygas,įsi
bėgėja inertiniu greitėji
mu ir srovė užvaldo visu 
žiaurumu, -tat darosi vis 
pavojingiau ir vis grės
mingiau gyventi, ir reikia 
įtempti visas jėgas, kad 
galėtum kaip nors atsi-

žiauri ir bekompromisi- 
nė.Tai kovai Lietuva ne
siruošė. Savo žvilgsnio į 
ją rimtai neatkreipė ir 
neįtempė jėgų, - o turėjo 
tą padaryti drauge su ki
tomis Pabaltijo valstybė
mis-kad bent taip atsilai
kytų, kaip atsilaikė Suo
mija, kuri mokėjo įdėti 
supratimo ir jėgos ne tik
tai savo žmonėms,bet ir 
visokiems padargams bei 
įrankiams,kurie pajungti 
didelio proto ir suprati
mo gyvybingų suomių,su
gebėjo ginti suomių žemę. 
Mes to nesugebėjome pa
daryti.

Ir štai stovime prie 
"sudužusios geldos". Im
perialistai okupantai, sa
ve vadiną "vyresniais 
broliais','ne tiktai užgro
bė Lietuvą, bet ją dar iš
parceliavo ir išdalino. 
Daugiausia atidavė Gudi
jai,kitą dalį Lenkijai,tre
čią patys pasigrobė (Ma
žąją Lietuvą) ir ketvirtą 
atidavė Latvijai.Tegul tas 
parceliavimas pagrinde 
turi tiesiogį okupanto 
tikslą,bet kažkodėl viena 
Lietuva taip baisiai "bro
liškai", kaip sako Snieč
kus su Brežnevu, išpar
celiuota?'.

Liūdna ir skaudu kal
bėti apie tokį "brolišku
mą", kuriam įkandin eina 
lietuvių nutautinimas .Tai 
yra dar baisesnis faktas . 
Nes jam panaudojamos 
žiauriausios ir klastin
giausios priemonės: lie
tuvių išvežimas-ir prie
varta ir viliojimais, sta
tymu fabrikų - ir tuo net

giriantis (girdi - indus
trializuojame. .. )ir jiems 
gabenimu rusų, mokyklo
se privalomu rusų kalbos 
brukimu lietuviams, spe
cialiu palaikymu lenkiškų 
mokyklų, kur lenkų kalba 
įveista Lenkijos okupaci
jos laikais, skatinimu 
mišrių vedybų, vyliojimu 
lietuviui "pelningesnius" 
ir "lengvesnius" darbus 
Rusijos gilumoje, rusų 
profesūros ir mokytojų 
brukimu į Lietuvos mo
kyklas ir artistų į Lietu
vos teatrus, išparceliuo
tose ir atiduotose "bro
liškoms" tautoms Lietu
vos lietuviškose žemėse 
visišku neleidimu lietu
viškų mokyklų ir tt. ir tt.

Tai yra ne tiktai liūdna 
ir skaudu, bet ir baisu l 
Kokią baisią tragediją gy
vena mūsų tautai 1'

Sako, Lietuvą valdo ko
munistai. T ai kodėl lietu
vis komunistas blogesnis 
už komunistą rusą ?Kodėl 
lietuvį komunistą turi ant 
pavadžio vesti rusas?Ko- 
dėl lietuviui komunistui 
ant sprando turi sėdėti 
koks rusas Chazarovas- 
šių laikų Muravjovas ?Ar 
gi čia ne imperialistinis 
nacionalizmas -išimtina 
privilegija tiktai ruso vi
sose užgrobtose tautose- 
Kaukaze,Sibire ir Pabal
tijy?

Mes žinome gerai: lie
tuvių tauta gyvai Bet taip 
gi gerai žinome, kad lie
tuvių tautos gajumas vi
sai užblokuotas ir viso
kiais klastingais Įmant
riais būdais trypiamas ir 
tramdomas. Lietuviui
atimta teisė būti ir vadin
tis tauta. Iš jos bandoma 
padaryti "nacija", 
mėšlas, ant kurio turi 
tarpti ruskybėl Kokia gi 
čia komunistinė lygybė? 
Ir kokia gi čia brolybė ? 
Kai vienas ir cypterti už
draustas vergas, o kitas- 
absoliutus ponas ir vieš
pats ? I

Tat, kai dabar minime 
50-ties metų sukaktuves , 
mums reikia įtempti vi
sas jėgas ir rasti būdų ir 
priemonių kaip nors pa
dėti tautai atsilaikyti 
prieš tą baisų spaudimą , 
kuris baisiu krūviu ją 
spaudžia ir smaugia. 
Anuomet, tų 123-jų metų 
okupacijoje užteko"vargb 
mokyklos", dabar to gi 
neužtenka.Modernūs lai
kai yra išradę baisių,kaip 
suminėta anksčiau, prie
monių, ir prieš tas prie
mones reikia taip pat 
rasti moderniškų kovos 
priemonių. Tauta to lau
kia iš mūsųl Ką mes šia 
prasme sukaktuviniais 
metais darome ir ką pa
darysime ?l J. Kardelis .

rio komercinę gimnaziją Kaune 
įstojo į Telšių kunigų semina
riją. 1939 m. birželio 3 d. buvo 
įšventintas kunigu ir paskirtas 
vikaru į Švėkšną. 1940 m. vi
karavo Skuode, o nuo 1943 m. 
buvo Kretingos gimnazijos ka
pelionas. Pasitraukęs nuo bol- 
|ševikų antplūdžio į Vakarus, 
kurį laiką buvo lietuvių kapelio
nas Lichtenfelse, o vėliau Ha- 

kaip 'nau Sėtuvių gimnazijos kape- 
, lion as.

JLEONUI ČERNYŠOVUI TRAGIŠKAI ŽUVUS, 
jo seseriai ir švogeriui Linkonams ir kitiems 
artimiesiems gili užuojauta.

Olgos ir Leono G u rėčkų šeima.

rankomis pralieto mūsų 
brolių kraujo.Neatidėlio
jant privalome okupantui 
suruošt pilną kaltinamąjį 
aktą,privalome tai atlikti 
prieš mūsų tautos istori
jos lapus, šiais Laisvės 
kovos metais.

Tenka džiaugtis, kad
Lietuvos Šaulių S-gos^ taus pasaulio vieškelių 
tremtyje Centro valdyba 
nutarė šiais metais sure-

skeveldrų sudraskytus , 
automatų švino suvarsty
tus miško slėptuvių ir 
bunkerių angose su pa
skutiniais himno žodžiais 
užgesusius, sunaikintus , 
bet nenugalėtus lietuvių 
tautos didvyrius.

Suženklinti visus pla-

NETIKĖTOS MIRTIES IŠTIKTAM
A A

LFONUI ČERNYŠOVUI, 
jo seserį ir gimines nuoširdžiausiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Stasė ir Vladas Vaišvilai.

L. V. S. "R a m o v ė s " M ontrealio Skyriaus nariui 
VINCUI KAČERGIUI

j o seseriai Marijai Kačergiūtei-Ambrazienei Lie
tuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia ir kar 
tu liūdi

Skyriaus Valdyba ir Nariai.

LEONUI ČERNYŠOVUI TRAGIŠKAI ŽUVUS, 
jo seseriai Elenai ir švogeriams Domini- 
kui Linkonui ir Vincui Kačergiui nuoširdi 
užuojauta.

R.Simaniūkštis.

SESERIAI MARIJAI LIETUVOJE MIRUS, 
Vincą Kačergių nuoširdžiai užjaučiu.

R. Simaniūkštis.

dulkėse užmigusius 
tremties pusnynų užpus
tytus. Suženklinti visus 
išduotus, ir išdavikus už 
brolio krauju suteptą Ju
do sidabrinį nuėjusius 
okupantui tarnauti.

Reikia tikėtis, kad šis 
didžios svarbos turintis 
ryžtas L. Š. S-gos Centro 
valdybos bus pilnai įvyk
dytas šių Lietuvos Lais
vės Kovos Metų ženkle, 
kuris tiks neįkainuojamos 
vertės dokumentas Lie
tuvos istorijai ir įrody
mas ateinančioms kar
toms, kad šauliai savo 
pareigą atliko ir savo žu
vusiųjų brolių ir sesių 
nepamiršo. J. Šilėnas. 
L.K.MINDAUGO ŠAULIŲ

KUOPA
Sausio 7 d. kuopos su

dėtyje įsisteigė šaulių 
moterų skyrius. Skyriaus 
valdyba vasario 4 d.posė
dyje pareigomis pasi
skirstė sekančiai: J. Ju- 
konienė pirmininkė, M . 
Kasperavičienė pirm.pa
vaduotoja, J.Strelienė se
kretorė, V. Dikaitienė, P. 
Budrevičienėir M. Grin- 
kuvienė valdybos narės.

Kuopos valdyba ir "Tri 
mito Aidas" sveikina ir

Nukelta į 5 psl.
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Generolo dialogas su
G e n:

Žymiai mažiau yra nu
šviesti du labai svarbūs, 
net lemtingi klausimai:
1. Kaipmin. kabinetas iš
drįso sulaužyti neseniai 
to paties režimo priimtą 
konstituciją, atiduodama 
"nėuždėką"(kaipl516 m. 
Drogičiną lenkams) mūsų 
teritorijos, krauju atva
duotos, brangesnę, gyvy
bei reikalingesnę dalį: 
Klaipėdos žemę, uos tą, jū
rą?
2. Respublikos likimas 
buvo užantspauduotas-iš- 
spręstas įsileidus krašto 
vidun į strategiškai svar
bias kelias vietas žinomo 
priešo daug stipresnes 
negu mūsų šarvuotas įgu
las (bazės).Jau prieš ke
lis šimtmečius mūsų pro
tėviai buvo protingesni- 
gudresni.Jie žinojo, kuo
mi tas kvepia. Mūsų Lie
tuvos Statute, kad ir ga
lingam valdovui,buvo nu
statyta jo karinės galios 
riba tais žodžiais: "Vieš
pataujantis neįvesdins į 
Lietuvą svetimos kariuo
menės" (J. Šliūpo verti
mas.Gadynė šlėktos vieš
patavimo Lietuvoj,p.435). 
Anų laikų mūsų politinėje 
padėtyje (antroji XVI š . 
pusė) svetima kariuome
ne buvo laikoma net są
junginė lenkų kariuome
nė.

Generolų korporacijos 
pas mus nebuvo, negalėjo
buti (kaip ir J.A.V.) ir 
nėra.Klekvienas gali pa

tinęs gatvėmis nuo A. Pa
nemunės iki prezidentū-

sė savanoriškai stoję po
grindžio kovon karinin-

sių tautiečių negražiai, 
kiti net begėdiškai, susi-

DIALOGO PABAIGA

dariau prieš keletą metų 
būdamas skirtas LVS 
Centro Valdybos į Cleve- 
lando skyriaus vėliavos 
pašventinimą. Viešoje,il
gokoje paskaitoje apie 
tautos ir valstybės gar
bės gynybą. Paskaitos 
metu ir čia aukščiau iš
dėstytos mano mintys- 
pažiūra buvo toji pati. 
Nenuslėpiau, priešingai, 
nežinantiems priminiau, 
kad kritišku momentu vy
riausybėje dominavo ka
riai su pik. Merkiu prie
šakyje. Neskirstau, kaip 
dabar kartais daroma,kar- 
rius į "buvusiųjų" kate
goriją. Yra tikros, aktua
lios tarnybos ir atsargos. 
Bet vieną kartą prisie
kęs,doras karys lieka ka
riu visą gyvenimą. Kad ir 
giliausioje dimisijoje. 
Kaip kunigas. Buvusiu ka
riu sutinku laikyti-pabė
gusį dezertyrą, nuteistą 
ir, kaip seniau "išbūgny
tą" ar "ištriūbytą iš po 
dalies vėliavos". Užbai
giau paskaitą tokia teze:

Mūsų jauna atkurta po 
Rusijoje pergyventos re
voliucijos kariuomenė , 
karininkijos neišskiriant, 
nebuvo pakankamai nusi
stovėjusi ir drausminga. 
Tą įrodo šie įvykiai: a) 
Glovackio su jį mylinčiu 
2 p. pulku vaikštynės-de- 
filiada laikinosios sos-

redaktorium
pačioje A. Panemunės, o 
dalinai A. Fredos ir Šan
čių įgulose, c) garsusis 
gruodžio septynioliktos 
dienos perversmas, d) 
birželio mėn.pučas. Buvo 
dar keli ruošti ir paruoš
ti ,tik paskutiniu momentu 
neįvykdyti sukilimai(man 
pasakojo teismo ir 2 p. 
pulko k arininkas Ivanaus
kas).

Karių nedrausmingumą 
kėlė ne tik komunistai. 
Kėlė ir mūsų stambesnės 
politinės partijos su jų 
"lyderiais "."šeškomais" 
(norėjau pasitikrinti, bet 
LE neradau tokio žymaus 
istorinio termino). Neiš
skiriant paties Voldema
ro: jo "vilkų" organiza
cija. Dažniausiai buvo 
kurstomi jauni e j i, gyveni
me neprityrę leitenantai 
ir kapitonai (kap. Majus). 
Bet ir tokios nuostabios 
karjeros vyrai, kaip karo 
apygardos vadas pik. Pe
trui tis.

Baigiamasis sakinys 
buvo: "O kai tikrumoje 
atėjo rimta "žūt ar būt" 
valanda,kai sprendėsi 11-

Baltijos valstybių diplomatai Kaune 1 924 konferencijoje. Sėdi iš kairės: Latvijos fin. ministe- 
ris Kalnings, Latvijos užsienių r. min. Sėja, Lietuvos m in. pirm, ir užs. reikalų min. E. Galvanauskas, Estijos 
užs. r. min. Tofer, Lietuvos politikos departamento direktorius B. K. Balutis; stovi: Latvijos delegacijos narys 
Balodis, Latvijos atstovas Lietuvai Gilberts, konferencijos generalinis sekretorius O. Milašius, D. Zaunius (?)> 
Latvijos politinio dep. dir. Schumans, Lietuvos atstovas Vokietijoje V. Sidzikauskas, Lietuvos atstovas Sovietuo
se J. Baltrušaitis, Estijos atstovas Lietuvai Seljams, Estijos pol. dep. dir. Schmidt, Lietuvos atstovas Estijai Li
sauskas, Lietuvos atstovas Latvijai Augštuolis.

kimas valstybės ir tautos 
bei kariuorttenės garbės- 
tada kariuomenė nepamė
gino, kaip rašot "pamaiš- 
tauti". Nebuvo laiku pa
leistas nė vienas šūvis". 
Laimei užprotestavo 
valstybės reprezentantas 
- prezidentas. Pažeistą 
kiek tautos garbę atitai- 

tiejum,jaunais kapitonais, 
leitenantais ir puskari
ninkiais bei eiliniais,šau
liais ii’ mokslus einančiu 
jaunimu: studentais, mo
kiniais. Daug jų paklojo 
savo gyvybes beviltiškoje 
kovoje.

Ar atgailavome? Daug 
tautos priešaky stovėju- 

politikai, poetai, premi
juoti rašytojai nuėję tar
nauti Maskvai, dievinti 
Staliną.O vėliau nusiėmę 
kepures ir prieš Hitlerį... 
Vitkauskas .Karvelis, Gi
ra, Salomėja Neris, so
cial - demokratai ir kai
rieji liaudininkai.. . su 
Paleckiu priešaky.

Mane tada stebino mū
sų patentuotų valstybinin
kų, kai kurių karių ir ci
vilių gilus nesuvokimas 
įvertinant įvykusią kata
strofą ir nesugebėjimas 
numatyti jos pasekmių 
ateityje.Manė, kad tai tik 
eilinė,mums,deja,įpras
ta "kabineto krizė"-vy
riausybės eilinis pasi
keitimas .

Buvo proga pasikalbėti 
tik su artimiausiais.Kiti 
manęs vengė: kaip buvęs 
Krašto Apsaugos minis
tras, alsiai turėjau ilgą 
nuodėmių sąskaitą. O 
ypač, kad pardavinėjau 
ginklus prieš Maskvos 
komunistus kariavusiems 
ispanams.Buvau trefnas . 
Gyvenau šešių butų koo- 
peratyviniamename. Ne
paisant, kad kaimynas 
advok. Z. Toliušis bema

tant atsidūrė kalėjime, o 
jo bute apsigyveno nakti
mis dirbę jo NKVD tar
dytojai. Kitas geras kai
mynas pik. V. Steponaitis 
mane ramino :"Nieko ypa
tingo. Bus galima dirbti. 
Ir dirbo: toliau rašinėjo. 
O aš, pradžiai,buvau pa
šalintas iš universiteto.

Paleckiui sudarius"vy- 
riausybę", iš kito kaimy
no, veterano politiko, sei
mų pirmininko, daktaro 
Staugaičio išgirstu dar 
aiškesnio optimizmo žo
džius: "Nieko baisaus. 
Ministeriai-savi social
demokratai ir mūsų liau
dininkai".

Iš to aišku, kiek buvo 
vertos ir kompetentingos 
to laiko mūsų tautos po
zicijai (A.Merkio) ir opo
zicijai vadovavusios gal
vos.Ar jie atgailavo ?Ne- 
žinau. Karininkai su mo
kytojais tikrai atgailavo. 
Pradedant gen.Skuču Lu- 
biankoje ir baigiant ark- 
tikos plotais nuo Vorku
tos iki Kamčatkos. O mes 
čia. S. Pirmautas. 
Red:
Čia galima būtų daug kai 

bėti, bet dialogui labai nu 

sitęsus pasitenkinsime kuo 
trumpiausiai.

Buvo, kaip jau sakyta, 
visiškas pasimetimas, nes 
nebuvo pasiruošta, o nepa 
siruš+a todėl,kad nesuge
bėta realiai žiūrė+i į gy
venimą. Daug energijos tu
ščiai išeikvota, todėl išlei 
sta iš akių kas svarbiausia 
tėvynės gynimo reikalai. 
J. Paleckis jau seniai ne
buvo liaudininkas, jau nuo 
tu laikų, kai jis su Baliu 
Dvarionu lankėsi Maskvo
je, tat dr.Staugaitis arba 
klydo, arba raminsi, kaip 
ir pulk. Steponaitis. Be to, 
visi, kas raminosi, galvo
jo apie egzistenciją. Kad 
ptezidentas pasitraukė, ži
noma, gerai, bet. būtų bu
vę daug geriau, jeigu bū - 
tu pasitraukęs visas mini- 
sterių kabinėtas. Labaine- 
protingai padaryta, kad A. 
Smetona prezidento parei
gas perdavė A,Merkiui,o 
šis...Paleckiui. Taip pa
daryta, kaip negali būti 
kvailiau.

Ačiū Gerb. Generolui, 
Progesoriui, Inžinieriui 
ir Visuomenininkui St.Dir- 
mantui už atsakymus į re
daktoriaus pastabas.

J. Kardelis.

fotam įkišta'
Godcminnus lethowinorum rut- 

henorumque rex.
Reuerendis in Christo patribus 

et dominis cpiscopis Tharbatensi, 
[et] Osyliensi, et capitaneo terre 
Reualiensis, necnon consulibus 
ciuitatis Rygensis ceterisque om
nibus pacem nobiscum tenentibus 
amiciciam suam cum plenitudine 
omnis boni.

Notum facimus vobis omnibus 
et singulis et cum dolore cordis 
nostri conquerimur, quod pax, 
quae inter nos et vos facta et 
litteris ex vtraque parte munita et 
per dominam papam confirmata, 
nullis nostris demeritis nunc hos- 
tiliter est violata per fratres cru- 
ciferos de domo Theuthonica; qui 
formam litterarum non seruantes 
in hoc, vt, quum pacem seruare 
nollent, duobus mensibus eandem 
ante renunciare deberent; hiis om
nibus obmissis, nec attendentes, 
quod iustum est, nobis in terris, 
dominio nostro subiectis, dampna 
plurima intulerunt, tanquam homi
nes immemores proprie salutis.

16. 11324 M. PO RUGSĖJO 22 D.] GEDI
MINO LAIŠKAS DORPATO, EŽELIO 
VYSKUPAMS, REVELIO ŽEMĖS DANŲ 
VIETININKUI IR RYGOS MIESTO TA

RYBAI

Gediminas lietuvių ir rusų ka
ralius.

Gerbiamiems Kristuje tėvams ir 
ponams Dorpato ir Eželio vysku
pams, Revelio žemės viršininkui, 
o taip pat Rygos miesto tarėjams 
ir visiems kitiems, su mumis gy
venantiems taikoje, [siunčiame] 
draugišką pasveikinimą su viso
kių gėrybių linkėjimais.

Jums visiems ir kiekvienam at
skirai pranešame ir su savo šir
dies skausmu skundžiamės, kad 
toji taika, kuri buvo padaryta 
tarp mūsų ir jūsų ir sustiprinta 
raštu iš abiejų pusių ir viešpaties 
popiežiaus patvirtinta, dabar be 
jokios mūsų kaltės yra nedrau
giškai pažeidinėjama brolių kry
žiuočių iš teutonų namo; jie ne
silaiko tos sutarties formuluotės, 
kad tie, kurie nebenori laikytis 
taikos, turi prieš du mėnesius ją 

atšaukti; [tačiau] jie, visa tai pa
niekinę ir nepaisydami jokios tei
sybės, padarė mums labai daug 
žalos mūsų valdžiai priklausan
čiose žemėse kaip tokie žmonės, 
kurie užmiršo savo išgąnymą.

Pirmiausia, jie [padarė tfalą] tuo, 
kad pagrobė šešis pasienio gyven
tojus, kurie buvo priversti iš 
jų išsipirkti, o du žiauriai nu
žudė.

Paskui jie visus kelius tiek sau
sumoje, tiek vandenyje taip ap
statė savo sargybomis, kad nie
kas niekur nuo mūsų pas jus arba 
nuo jūsų pas mus negali praeiti, 
nors tai tiesiog prieštarauja abie
jų pusių išduotų raštų nuostatams.

Taip pat jie užmušė vieną me
džiotoją iš Upytės, o du nusive
dė į nelaisvę.

Taip pat pagrobė Voinatai tris 
žirgus, kuriuos nuvarė pas brolį, 
vardu Ungnadė.

Taip pat jie būtų užėmę mūsų 
pilį Medelą, jei ją nebūtume spė
ję įtvirtinti, bet vis dėlto daug 
žmonių jie užmušė, o kitus su 
savim išsivedė.

Taip pat jie žiauriai nuniokojo 
Polocko žemę, pagrobė ir išsivarė 
žmonių ir žirgų, iš kurių dalį grą
žino, o dar 20 asmenų, darydami 
nemenką žalą savo sieloms, pri
verstinai pasilaiko.

Taip pat [jie užpuolė], tik ga
vėnią praleidę, tą pačią žemę ir 
vėl, kaip plėšrūs vilkai, žiauriai 
išžudė kardu aštuoniasdešimt 
žmonių, kai kuriuos išsivarė su 
savim, [kartu pagrobdami] pen
kiasdešimt puikių žirgų, drabužių 
ir kitokių gėrybių, kurių negali
ma ir suskaičiuoti.

Taip pat [negrąžino] tikrai apie 
300 nusikaltusių pavaldinių, kurie 
[pabėgo] iš mūsų valdomo krašto; 
jie juos priglobė ir nė vieno iš 
jų negrąžino.

Taip pat ir tame dalyke jie pa
žeidė ištikimybę, kad jie užtikri
no saugumą mūsų pasiuntiniams 
vykstant pas juos, o po to, kai 
tie nuvyko, juos paėmė į nelais
vę, išskyrus Lesę, kurį sužaloję 
paleido; kas atsitiko su kitais, iki 
šios dienos nežinome; jie pasi
laiko jų žirgus ir visus kitus 
daiktus.

Taip pat po to, kai mus pasie
kė žinia, jog ponas arkivyskupas 
[Fridrichas] grįžo iš kurijos, mes 
pasiuntėme pas jį savo pasiunti
nį, teiraudamiesi dėl jo sveikatos; 
jie minėtąjį pasiuntinį pakorė.

Taip pat taikos sutartyje buvo 
[pažymėta], kad jie turi grąžinti 
dvi pilis, būtent, Daugpilį ir Me- 

žuotnę; to jie nepadarė.

Visą tą minėtąją žalą turėjome 
kalbamosios taikos laikotarpiu.

Be to, jie, kur tik gali, stengiasi 
šią taiką suardyti..., pagal savo 
išgales [pakenkti] mūsų žmonėms. 
Tuo būdu taika tarp mūsų ilgai 
trukti negali, jei nerasite šiame 
reikale kitos išeities.

Tuo būdu tą visą [žalą] ir dar 
labai daug [nuostolių], kuriuos iš
skaičiuoti čia neįmanoma, mums 
padarė minėtieji broliai kryžiuo
čiai po to, kai buvo sudaryta kal
bamoji taika ir jos veikimo metu; 
jie nebijo dievo, negerbia žmo
nių ir [elgiasi] kaip žmonės, kurie 
tiki tik savo rankos jėga; tačiau 
jums visiems žinoma, kad tokiems 
šios taikos pažeidėjams yra skirta 
bausmė. Tačiau mes, stengdamie
si būti jums teisingi ir palankūs, 
iki šio meto jiems niekur nepada
rėme jokios skriaudos, nors mi
nėtosios taikos dingstimi žalos 
apturėjome be galo daug; dėl to, 
ką reikia toliau daryti arba su 
kuo mums reikia laikytis taikos, 
apie tai praneškite mums kiek ga
lima greičiau.

Duota Vilniuje šventosios Tre
jybės dienoje. Patikimumo ženk- 
lan nutarėme pridėti prie šio laiš
ko mūsų antspaudą.

M.K. Čiurlionis ir jo 
kūriniai Rėks ir kiti.

i
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KIPRAS PETRAUSKAS
LIETUVOS VALSTYBĖS OPEROS TEATRE 

/Lietuvos Valstybės Operos solistės Elzbietos 
Kardelienės pasisakymas per Montrealio lietu
viškąjį pusvalandį 1968 m. vasario mėn. 1C d./

Atėjo liūdna žinia iš 
Lietuvos, kad mirė mūsų 
didysis dainininkas Kip
ras Petrauskas'.

Ši žinia manyje sukėlė 
didžiausią sąmyšį. Kaip 
tai? Mirė Kipras Pe
trauskas ?

Dainuojant Lietuvos 
operoje, mudu abu daug 
kartų mirėm. Bet vos tik 
nusileidus scenos užuo
laidai ir nutylus orkestro 
paskutiniam akordui,mes 
atsikeldavom vėl gyvi, 
susitverdavom rankomis 
ir .užuolaidai pakilus, nu- 
silenkdavom plojančiai ir 
šaukiančiai publikai, ku
rios visada būdavo pilnas 
teatras, kada dainuodavo 
Kipras Petrauskas.

Atsimenu, Kiprą Pe
trauską pirmą kartą pa
mačiau 1923 m.,kada atė
jau pas jį į butą prašyti, 
kad jis mane mokintų dai
nuoti. O jis šypsodamas 
man atsako: "Žinai,miela 
mergaite,aš pats dainuo
ti tai moku, bet kaip tave 
išmokinti dainuoti,tai ši
to nežinau. Eik į muzikos 
mokyklą,ten yra mokyto
jai specialistai, kurie ta
ve ir išmokins dainuoti".

Taip aš ir padariau. 
1930 metais baigiau kon
servatoriją ir išleidžia - 
m am spektaklyje padai
navus Valstybės teatro 
scenoje Traviatos I aktą , 
buvau priimta į operą .

Tą patį pavasarį Kipras 
Petrauskas ir kiti operos 
solistai įdainavo plokšte
les iš Anglijos atvažia
vusiai Columbijos fir
mai.

Kipras Petrauskas pa
kvietė mane su juo įdai
nuoti iš op.Traviatą duetą 
"Aukštai mes pakelkime 
taurę linksmybių”. Šis jo, 
pakvietimas man, kaipo 
pradedančiai dainininkei, 
buvo didelė garbė ir di
delis džiaugsmas.

14 metų man teko dai
nuoti su Kipru Petrausku 
per 20 operų. Tuos spek
taklius visada prisimenu 
kaipo savo gyvenimo lai
mingiausias valandas.

Kipras Petrauskas man 
kartą pasakė: "Vadink 
mane paprasčiau, tiesiog 
Kipras, o ne ponas Pe

trauskas". Aš jį taip ir 
vadindavau, bet vis dėlto 
ponas Kipras.

Teatre nedarbo metu 
Kipras laikydavosi gan 
iždidžiai.nelabai jau taip 
draugaudavo su jaunes
niais artistais. Pasisvei
kinti su juo reikėdavo 
pirmai. Ne visus jis pa
matydavo ir ne su visais 
turėdavo kalbos.

O moterų gerokai pri
vengdavo, nes žmona,p. 
Petrauskienė, akyliai jį 
sekdavo ir mes visos jos 
prisibijodavom gerokai. 
Neduok Dieve patekti į 
jos nemalonę! Pražūtum 
su visomis rolėmis,, ku
rias dainuoji su Kipru!

Bet kai užkulisyje bū
name atskirti nuo salės , 
per repeticijas ir spek
taklius .Kipras būna visai 
kitoks. Darbe jis visada 
draugiškas, padedantis , 
raminantis.

Kipras buvo ne tik pui
kus dainininkas, kurio 
balsui niekas neprilygs
ta - nei švelniu gražiu 
tembru, nei jėga, nei te- 
sitūros platumu, nei iš
tverme. Jis dar žavėjo 
visus ir savo išvaizda: 
buvo aukšto ūgio, lieknas 
ir elegantiškas. Jis buvo 
puikus artistas,labai jau
triai vaidindavo kiekvie
ną savo rolę.

Pažinojo labai gerai 
scenos reikalavimus ir 
jaunus artistus tėviškai 
pamokindavo,patardavo.

Kartą laike "Rigoletto" 
spektaklio,mums užkuli - 
syje būnant, jis mane už
kalbino. Besikalbant aš 
visai pamiršau, kad tam 
čia ir stoviu, kad dar tu
riu sudainuoti vieną frazę 
ir persigandau kai Kipras 
staiga mane supurtė ir 
sušnibždėjo: "Dainuoki " 
Užgirdau orkestro tre- 
molą.Reiškia Kipro-Her- 
cogo dvariškiai pagrobę 
neša Džildą, kuri suspėjo 
dar surikti: "O, tėve, tė
ve, gelbėk! " Būčiau pra
leidus tąfrazę.jei Kipras 
su manim kalbėdamas , 
viena ausim būtų neklau
sęs orkestro.

Prieš spektaklius ne tik 
mes visi, bet ir Kipras 
labai jaudindavosi. Nenu-

K. Petrauskas ir F.Kardelienė operoje"Lakme"

stovėdavo vietoj, kosėda
vo,mėgindavo kaip skam
ba balsas. Į jį bežiūrint, 
tiesiogužsikrėsdavai di
džiausia baime. Aš jam 
kartą ir pasakiau :"p.Kip
rai, j eigų jau Jūs taip ner
vinatės, tai kas gi man 
daryti, kai aš tik pirmą 
kartą Juliją dainuoju,man 
jau tik mirt iš baimės" .

Kipras, išsigąsta, kad 
tikrai gali ir mane už
krėsti didele baime ir 
įtikinančiai man sako: "O 
Jums visai nėra ko bijoti, 
Jūs jauna, jeigu šiandie 
kas bus ne taip, publika 
supras, kad Jūs pirmą 
kartą dainuojat.Kitus,se
kančius kartus padainuo
site geriau. O apie mane 
publika pasakys :O,Kipras 
jau pradeda blogai dai
nuoti".

Taip visą laiką atsimi
niau tuos Kipro žodžius: 
Teisingai, salėje publiką 
žiauri, neatiaidi. Daini
ninkas turi visada gerai 
dainuoti. Jai nesvarbu, 
kad tu dainuoji sirgdamas, 
gal su aukšta temperatū
ra. Bet Kipras visada la
bai užjausdavo mus vi
sus, kurie dalyvavo spek
taklyje kartu su juo. Pa
guosdavo, patardavo,pa
sijuokdavo ir nuraminda
vo.

Kai būdavo spektakliai 
su Kipru ir salėje ir už

kulisyje jautėsi šventiška 
nuotaika. Ir artistai, ir 
choristai, ir technikos 
personalas daugiau jaudi
nosi, daugiau stengdavo
si. Kipras buvo vieninte
lis asmuo teatre, kuris 
vien savo buvimu visus 
hipnotizavo, jaudino ir 
kėlė aukštyn.

Ne, Kipras nemirė! 
Auksabalsis Kipras bus 
gyvas lietuvių širdyse vi
sus amžius,kol bus Lie
tuvos opera,kol bus lietu
viai gyvi!

APIE KIPRĄ PETRAUSKĄ RAŠO KOMPOZITORIUS 
STASYS VAINIŪNAS objektyviai ir be propagandos:

• • -.Netekome Kipro . • » Savo pasfsaKymuo.se f is ne 
Petrausko, mūsų gimto)o krašto kartą pabrėždavo, kad muzika — 
dainiaus, kurio nuostabūs gyveni- tai nuolatinis judėjimas, veržima- 
mo puslapiai virto legenda... .Ve- sis į prieki, kad gyventi muzikoje 
tekame žmogaus, kurio genijaus — vadinasi, gyventi praeitimi, da- 
švytėįimas per ištisą pusamžį bu- bartimi ir ateitimi, kad kiekvieno 
vo kelrodis lietuvių muzikinei kul- menininko sėkmė scenoje — tai 
turai. Mums, vyresniajai kartai, jo įtempto, pasiaukojančio darbo vai- 
vardas susietas su gražiausiais, ne- sius. Taip, visas K. Petrausko gy- 
pamirštamais jaunystės prisimini- venimas buvo nuolatinis nerimas, 
mals. Mes tiesiogiai pajutome ke- kūrybinis ieškojimas, vokalinio ir 
rinčių Jo talento jėgą, jo jkvepian- vaidybinio talento puoselėjimas, 
tį meną, kuris suteikė žmonėms Milijonai žmonių, su-
tiek pasigėrėjimo, tiek šviesos ir laikę alsavimą, kartu su jo hero- 
džiaugsmo. Ėjo laikas, daug kas jais kentėjo, džiaugėsi ir liūdėjo, 
gyvenime keitėsi, o K. Petrausko mylėjo, nekentė ir baisėjosi... 
menas per ilgus dešimtmečius ne- Bet ar rasime pasaulyje žmogų, 
nustojo savo jaunatviškumo, verž- kurio gyvenimas plauktų jau iš 
lumo, gyvybingumo. anksto numatyta, nustatyta lygia

Puikiai prisimenu savo studija- vaga? Ir K. Petrausko gyvenime 
vimo Rygos konservatorijoje me- buvo prieštaravimų, buvo nusivy
tus, kada 1924 metų rudenį pirmą1Urnų ir sukrėtimų. Ne kartą per
kartą pamačiau ir išgirdau mūsų\gyveno jis žiaurias kūrybines kan- 
Klprą Rygos operos scenoje. To Has, meninės sąžinės nepastovumą, 
susijaudinimo, džiaugsmo, pasidi- aštraus nepasitenkinimo akimirkas, 
džiovimo negaliu užmiršti ir dabar. Bet ar tai mažina šio žmogaus di- 
Nuo tos dienos sekiau kiekvieną dingumą? — Anaiptol ne — savo 
jo žingsnį, menininkas virto švie- dvasinės jėgos dėka jis greit na
šiu pavyzdžiu mano tolimesniame kildavo viršum kasdieninių, pilkų 
gyvenime, visuose mano kūrybi- rūpesčių, greit vėl atgaudavo Pu
rliuose siekiuose. siausvyrą ir ramybę.

 Tiesa Nr. 22/7597/.

Ipolitas Tvirbutas 
Aktorius ir režisierius Ipo
litas Tvirbutas mirė. Jisai 
sirgo džiova ir turėjo sun
kumų įvažiuoti į Ameriką, 
bet Montrealyje jo gydym
ui buvo surinkta maukų ir, 
konsubuojant dr.B.Matu
lioniui, jam buvo pasiųsta 
vaistų ir maisto į Vokieti
ją, ir jis pasveiko ir buvo 
veiklus Amerikoje. Gaila 
gabaus aktoriaus ir rėži- 
sieriaus peranks+i mirusio

NAUJI MŪSŲ LEIDINIAI
Romos kataliku MINIO

TAS. Paruošė lietuviu li
turginė komisija, išleido 
Tėvai Jėzuitai. Šis mi
šiolas yra skirtas ne ku
nigams, bet paprastiems 
tikintiesiems, kaip moder 
n i maldaknygė, pritaiky
ta lietuviškoms pamaldom 
l eidinys kišeninio forma 

to, labai gerame popierių 
je, gerai atspaustas, su 
gaidomis mišių ir kitiem
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VEDA D R. G U M U A 5

MASKVOS RADIO ATSAKO Į KLAUSIMUS
Kl. -Kodėl nebuvo Išleis
tas Chruščiovas atvykti į 
vestuves Toronte?-J. L. 
Toronto, Ont.
At. - Pervėlai gautas pa
kvietimas; negalėjom iš
mokyti taip greit Nikitos 
kaip elgtis prie svečių 
stalo.
Kl.-Kodėl delsiate užpul
ti Kiniją ir ją sunaikinę, 
pašalinsite pavojų Sibi
rui?-A.T.New York,N. Y. 
At. -Tą pavojų mes gerai 
matom,todėl ir meldžia
me J. A. V. pradėti karą 
prieš Kiniją.TikAmeri ka 
gali mus išgelbėti.
Kl.-Ar pas jus galima vi
siems laisvai naktimis 
vaikščioti?-L.I.Sudbury, 
Ont. Canada.
At.-Aišku! Tik ne studen
tams ir rašytojams. Tie 
tipai kiršina žmones.
Kl. - Ar tiesa, kad nauja
sis Maskvos viešbutis 

giedojimam. Leidinys di- 
džiulis-lC24 puslapiai. 
Leidinio kaina nenurody
ta, gaunamas adres:2345 
V. 56 Street, Chicago, 111. 
60636, U.S.A.

Bronius Zumeris. DABA
RTIES SUTFMOSF. 7 vilgs 
nis į mūsų laikotarpio žai
zdas ir skaudulius. Aplan
kas P. Jurkaus. Išleido lie 
tuviškos knygos klubas. 
188 pal.,kaina $2. 50. Lei 
dinys gaunamas adresu: 
4545 W.63-rd St. Chicago, 
Illinois 60629, U.S.A.

Renė Rasa. MEILĖ TRI
KAMPY. Romanas. Aplan 
kas P. Jurkaus. 22C psl., 
kaina 3 dol. Knyga gauna
ma Lietuviškos knygos klu 
bo leidykloje:4545 W.63rd 
Street, Chicago, Illinois, 
6062.9, U.S.A.

J. Bertulis. GAIDOS:!/. 
English Mass.-Vaikų cho
rui unisono ir mišriam, a 
capella. 2/. Lietuvos ginta 
rėliai:Gintarėlių šalis-31y 
giem balsam; Dainuok, mo
dule-2 lyg. balsam;kaip gi 
nemylėti-3 lyg.balsam ii' 
rortepijonui /75 et/; VI-j i 
lopšinė-j lyg.balsam irto 
rtepijonui / 75 et/; tėviškė
lė, tu graži- 23 dainelės mū 
sų mokyklai /75 et/; kanta
tos Mes išarsim aukso sk
rynią libretto /35 et./.

Rosija bus pats moder
niškiausias visoje SSSR? 
-Z. Ch. New York, N. Y.
At. - Tiesa. Visose kam
bariuose bus televizija, 
bet ne svečiams,o milici
jai sekti svečius. Visur 
bus mikrofonai. Sienos ir 
lubos nepraleis jokio gar- 
so.Rūsyje bus MVD būs
tinė.
Kl. -Kodėl nesumokate J . 
A.V.už pagalbą laivais ir 
tankais Il-me pasaulinia- 
me kare ?-J. J. Chicago . 
At. - Tie laivai ir tankai 
buvo panaudoti prieš vo
kiečius, kurie daugumoje 
juos sunaikino. Todėl 
nuostolį amerikiečiams 
padarėme ne mes, o vo
kiečiai. Jie tegu už tai ir 
sumoka. Prie ko čia mes. 
Kl.-Kodėl Castro susipy
ko su SSSR? -I.X.Richford, 
Vermont.
At. - Tas durnelis mums 
vis siūlo cukraus už pa
galbą. Tačiau mūsų liau
dis jau seniai cukraus ne
vartoja, o sacharinu sal
dina arbatą.
Kl. -Ar pas jus yra šoko
lado pirkti ?-Mrs. J. E. , 
Sudbury, Ont. Canada.
At. - Šokoladas gadina 
dantis ir kietina vidurius. 
Užtat jį parduodame pa
gal gydytojo receptus.
Kl.-Ar pas jus yra nudis
tų vasaros stovyklos?-E. 
D. , Vancouver, B. C.
At. -Negalima to pasaky
ti. Žmonės vis dėlto šį tą 
suranda kuo prisidengti.

Mon-realietė Joanna Šim-
kūtė plačiai pagarsėjo Pa
ryžiuje kaip gabi kino ak
torė. šeštadienio Staras 
kultūriniame priede davė 
šį atvaizdą ir ilgoką apie 
ją straipsnį.

Avel Jenukidze pradėjo su manim žaisti, ir aš‘ 
užsimiršau. O į laidotuves manęs jau nepaėmė..

Man, kai aš jau buvau suaugusi, pasakojo,kad 
tėvas motinos mirtį baisiai išgyveno. Jis buvo 
sukrėstas, nes jis nesuprato: kodėl?Kodėl jam 
suduotas toks baisus smūgis? Jis tiek buvo prot
ingas, kad suprato, jog kiekvienas savižuda tu
ri tikslą ką nors nubausti. Jis šita suprato,bet 
jis niekaip negalėjo suprasti, kodėl? Už ką gi? 
Kodėl jis taip nubaustas? Ir jis klausinėjo aplin

kinius: ar jis buvęs be dėmesio žmonai, arne+- 
gerbė žmonos? Ar tas taip jau svarbu, kad jis 
kai kada negalėjo su ja nueiti į kino, teatrą?

Pirmomis dienomis jis buvo sukrėstas. Jis kal
bėjo, kad jis nenori gyventi. Artimieji tėvą bi
jojo vieną palikti, - tokioje jis buvo būsenoje. 
Protarpiais jį apimdavo baisus piktumas. Ta - 
tai buvo aiškinama tuo, kad motina jam paliko 
laišką. Matyti, ji laišką parašė sugrįžusi ifibat 
nkieto Kremliuje ir po to nusišovė. Aš to laiš
ko nemačiau. Jį tur būt tuojau sunaikino. Jis 
buvo baisus. Jis buvo pilnas kaltinimų ir prie
kaištų. Tai buvo pusiau politinis laiškas. Jį pen 
skaitęs , tėvas galėjo pagalvoti, kad motina ti
ktai dėl akių buvo greta jo, o praktiškai ji buvo 
su opozicija.Tuo jis buvo sukrėtas ir supykdy
tas, ir kai atėjo į civilines laidotuves atsisvei
kinti, tai minutei prisiartinęs prie karsto, star* 
ga atsisuko ir, rankomis pastūmęs karstą, iš
ėjo iš kambario. Ir laidotuvėse nedalyvavo.

Motiną laidojo artimieji. Paskui karstą ėjo 
jos krikšto tėvas Avel Jenukidze. Tėvas ilgam 
buvo išmuštas iš pusiausvyros. Jis nė karto ne

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 13.

Laiškai bičiuliui
Dešimtame laiške Svetlana Stalinaitė-AIlilujo- 

va pasakoja, kaip ji ir jos tėvas Stalinas pergy
veno motinos-žmonos mirtį. Bet pakeliui ji už
kliudo ir kitus dalykus, ki+us sovietinės dikta
tūros reiškinius, būdingus tiems laikams. Pir
miausia ji pasakoja apie save.

"Atsimenu, -ji rašo, -kaip mus vaikus staiga 
ir neįprastu laiku išsiuntė rytą anksti pasivai
kščioti. Vaikščiojome mes neįprastai ilgai.Pa 
skui, pusryčiaujant, atsimenu, Natalija Kons - 
tantinovna šluėstė skariūte akis. Paskui stai
ga mus nuvežė į vasarnamį Sokolovką,-tamsų, 
niūru namą... Į dienos galą pas mus atvyko El
ement Jefremovič Vorošilov ir išėjo su mumis 
pasivaikščioti ir bandė su mumis žaisti, o pats 
verkė. Aš neatsimenu, kaip jis suminėjo mirtį; 
Man tada dar tolima buvo ta sąvoka... Aš kai- 
ką supratau tiktai tada, kai mane nuvežė įGU 
M pastatą, kuris tada buvo kažkokios oficiajioą 
įstaigos ir jame buvo karstas. Zina Ordžonikid' 
zė manę paėmė ant rankų ir prinešė visiškai ai> 
ti ptie motinos veido "atsisveikinti". Turbūt da
bar aš ir supratau mirtį, man pasidarė la
bai baisu ir aš atsisukau nuo mirusios veido ir 
baisiai surikau. Mane išnešė į kitą kambarį tr
l f

aplankė jos kapo Novodievičjame. Jis negalėjo. 
Jis laikė, kad motina išėjo kaip asmeniškas jo 
nedraugas. Ir tiktai paskutiniais laikais prieš 
mirtį jis pradėjo apie tai kalbėti ir mane išves
davo iš proto.. .Aš pamačiau,kad jis ieškoprię. 
žasties. Jis koneveikė"šlykščią knygiūkštę"
buvusią tada madoje-"?alia skrybėlė"-Michael 
Arlen'o"The Green Hat".

Tais laikais buvo daug nusišovimų. Pabaigta 
su trockizmu, buvo pradėta žemės ūkių kolek- 
tivizacija, partija buvo plėšoma grupiruočių, o* 
pozicijos. Vienas po kito žudėsi stambūs par
tijos veikėjai. Visai neseniai nusišovė Majako- 
vskis,- tai dar nebuvo užmiršta ir suspėta įsi
sąmoninti. . .O Majakovskis gi visai prieš savo 
mirtį tvirtino:"Ir po traukiniu nesimesiu, imą 
odų neišgersiu, ir gaiduko prie smilkinio neįs
tengsiu paspausti”.. .Ir šita sakydamas vis dėl
to šita padarė. Tokių dalykų niekas iš anksto nė 
planuoja. Tais laikais žmonės buvo labai emo* 
cingi ir nuoširdūs - jeigu jiems tokiais gyven
ti nebuvo galima, tai jie žudėsi, nusišaudavo..» 
Kas dabar taip daro? Kas taip karštai vertina 
gyvenimą? Visais užvaldė šalto skepsiso dva
sia; skepsiso, neatbolnumo svarbiausiam ir 
brangiausiam gyvenime. Gyventi kaip nors... 
Aš dažnai galvoju, koks likimas jos lauktų, jei
gu ji nebūtų mirusi?Nieko gera.Anksčiau ar vė
liau ji vis vien būtų atsidūrusi tėvo priešų eilė
se. Ar gi ji būtų galėjusi tylėti, kai buvo žudo
mi geriausi seni draugai-Bucharin, Jenukidze, 
Radens,Svanidze. Gal likimas jos pasigailėjo, 
neiji nesugebėtų to pergyventi. Daugiau bus.

Svetlanos tėvas Stalinas /kairėje/ ir Hitlerio 
užsč reik.min. Ribbentropas /dešinėje/ pa - 
siraše Europos pasidalinimo sutartį ir taip 
pat susitarę pasidalyti Lietuvą, vienas kitam 
spaudžia patenkinti kriminalinėmis derybo
mis rankas Maskvos Kremliuje. Tai du di
džiausi tarptautiniai kriminalistai, Stalinas 
ii’ Hitleris, atnešė žmonijai nelaimes.

I

pasfsaKymuo.se
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AUŠROS VARTŲ PARAPI
JOS MONTREALYJE KLE 
BONO TĖVO KAZIMIERO 
PEČKIC, S. J. PAGERBI
MO VAIZDAI:
Kairėje klebonas.Tėvas 
Pečkys.SJ; į dešine-pa- 
gerbimo vakaro vedėjas 
Augustinas Ališauskas; 
dar dešiniau-klcbonas 
su vyriausia pagerbimo 
rengėja Ponia Ūsiene ir 
svečias iš Jėzuitų Cent
ro Tėvas AranauskasSJ, 
anksčiau vikaravęs šio
je parapijoje, o dabar 
dirbąs Čikagoje; toliau 
parapijos komiteto na
rys d ir. Antanas Vaup- 
šas ir toliau į dešinę - 
gausingoji pagerbimo 
vakarienės publika už
pildžiusi parapijos sa
lę.

NEPRIKLAUSOMA LIE TUVA 5 PSL.

įvykiu apžvalga
/ atkelta iš 1-jo puslapio/ 

ŽINIOS TRUMPAI
• Nasseris lankė Tito, o 
dabar lanko Irako prem
jeras Aref, prieš tai lan
kęsis Paryžiuje pas de 
Gaulle.
• Anglijos min.pirm. Wil
son lankėsi Vašingtone ir 
tarėsi su JAV prezidentu 
Johnsonu.opo to Ottawo- 
je sumin.pirm.Pearsonu.
• JAV prezidentas John- 
sonas šiemet paprašė 
kongresą kitoms valsty
bėm paremti skirti 2 mi
lijardus ir 900 miljonų- 
dolerių.
• Belgijoj, flamandams 
susikivirčijus su valo
nais, iširo Balgijos mi-

nisterių kabinetas. Belgi
joje ligšiol buvo tiktai 
prancūzų kalba Luveno, 
Briuselio ir kituose uni
versitetuose.
• Ramiajam vandenyne, 
Polinezijoje, 6,000 gy
ventojų sala paskelbta 
Nauru respublika, tiktai 
Lietuva negauna laisvės.
• Izraelio užs. reik, min. 
Ebanvėl pakvietė arabus 
tartis ir nustatyti valsty
bių sienas.
• Robert Kennedy griež
tai kritikavo prezidentą 
Johns oną.Taip nesąžinin
gai galima daryti tiktai 
Amerikoje. Fulbrightas

ten taip pat panašiai siau
tėja.
• JAV prezidentas į Ko
rėją pasiuntė spec, dele
gaciją tartis dėl Korėjos 
saugumo, kurią puola 
šiaurinės komunistai.
• Maskvos delegacija su 
Ponomariovu priešakyje 
atvyko į šiaur. Korėją 
kurstyti šiauriečius pul
ti pietiečius.
LIETUVIŲ FILATELISTŲ 
draugija "Lietuva" minė
dama 5C’-ties metų sukak 
tuves, drauge ir pirmojo 
Lietuvos pašto ženklo, va
sario 16-18 dienomis Bal

zako muziejuje /4O12-3O 
Archer Avė, Cik'agoje/ruo 
šia Lietuvos pašto ženk
lu parodą ir kviečia daly
vauti ypač jaunimą.

LIETUVIS MOKINS 
KANADIEČIUS ŽUVAUTI

Ežerų tyrimo institu
tas Winnipege pakvietė iš 
Lenkijos Vidaus vandenų 
žvejybos instituto prof, 
dr .Kazį Patalą, kuris pa
tars kanadiečiams kaip 
tvarkyti vidaus vandenis 
ir juose vesti žvejybą. 
Patalas -lietuvis.
• Prekybos ir pramonės 
ministeris R. Winters,ta
ręsis ir susitaręs Rali-

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. L A U R I N A / T I S

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ

joje, lankėsi Teherane ir 
Delhi, Indijoje, kur vyks 
ekonominė konferencija. 
• Kanadietį Tėvą Drio 
Maria Hout Popiežius pa
skyrė Vatikano religinių 
institucijų kongregacijos 
pasekretorium.

LIETUVOS LAISVĖS
KOVOS METŲ
darbų kalendorius papil
domas:
31. Lietuvių Fondas išleis 
sidabrinį trijų serijų me
dalį Lietuvos valstybės 
50 metų sukakčiai pami
nėti. (Medalio išleidimą 
finansuoja LF tarybos na
rys dr. Balys Poškus).
32. Vilkas išleis vyskupo 
V. Brizgio parengtą lei-

Kanados Lietuvių Fondas
Nauji nariai ir inašai: visuomeniškų organizacijų

233 Mikšys J........ .. . . S 250. veikėjas ir pedagogas, A. Si
234 .Silinskas A.............$ 100 Hnškas statybininkas, pulk.
235 Pik. Michalauskoatm. Kleop. Michalauskas dalyva

$ 100.v?s Nepriklausomybes kovo-
236 Toronto Šaulių kp. $ lOO’.se, po to buvęs Mažeikių, Bir 
Papilde i'naša K. Pakai- zu- Vilkaviškio ir Ukmergės 
niškis iki . . ’. ..... . $ 60.|Karo Komendantu, žuvo kan

kinio mirtimi Sibire. Jo atmi 
nimui inaša L. Fondui auka
vo sūnus Homas per Winnipe

Pirmieji du nariai hamilto • 
niečiai: J. Mikšys žinomas

dinį apie Bažnyčios ir ti
kinčių padėti okupuotoje 
Lietuvoje. (Elta).

• Laisvės Kovos Metai 
laukia rėmėjų, savanorių 
ir kovotojų. Kurių gretas 
manai papildyti ?

go igal. Pov. Liaukeviciu.
Toronto Šaulių Vl.Putvio 

Kuopa (pirm. St. Jokūbaitis ) 
yra trečioji įsijungusi i Fon 
da. Trūksta dar Hamiltono 
šaulių Algirdo Kuopos.
Visiems aukotojams Fondas 

širdingai dėkoja. Šiemet per 
pusantro 'mėnesio gauta $2, 
200.- Viso yra $36,000.-

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209
/ Prie pat požemi;) - METRO stoties/.

® ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri įgaliota pri
imti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokestį.

9- ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kurią 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metą.

• ABC turi didelį pasirinkimą^ įvairią gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina! 11

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

HIGHLAND AUTO BODY
C a I ex Gas Bar

DIRBTUVE - GARAŽAS

• Atliekami visų rūšių išores darbai ir dažymas
• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611b Lafleur Avė. LASALLE Tel. Buss. 366- 7281- 

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

Valdyba nutarė narių susi
rinkimų šaukti kovo 2 d. Su
sirinkime bus išrinkti 8 tary
bos nariai, o 4 paskirti Ben
druomenės ir Fondas įeis i 
normales vėžės.

P. Lelis.
Reikalų Vedėjas.

TRIMITO AIDAS 
/atkelta iš 2 psl/ 

linki sesėms gražaus ir 
kūrybingo darbo sėkmės .

Kuopos garbės nariui, 
Aušros Vartų parapijos 
klebonui kun. K.Pečkiui 
S.J., 50-ties amžiaus su-

UZV2 KAINOS(50% NUOLAIDA/

100 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus
100 sv. fniltų '21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir t.t.
100 sv. ryžių 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno centą
20 sv. taukų... .... $ 12.7,0 daugiau!

UniueUal Cleaned & UailolJ
9 Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvo naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

kostiumus ir kelnes.
• Aukštos kokybės medžiagos.
239 FOURTH AVENUE B. KIRSTUKAS ____

fat Willington St J I €?l. 769-2941

Telcfonas 7 6 8-6679

WINDSOR
** DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Kersys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus
1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

Užeikite j ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
išvengsite skubėjimo.

ABC patarnavimas — 100 % p a s i t e n k i n i m a s !

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
------- PRESCRIPTIONS -------

Baby needs-Cosmetics - Articles pour bėbės-Cosmetiques 
Livraison gratuite 7 jours par setnaine -- Free delivery 7 days a week 
Naujagimiams reikmenys-Kosmetika-Pristatymas visas 7 d. savaitėje

BOOKS----LIVRES
SPAUSDINIAI

7581 CENihALE, coin - corner 2e AVENUE 365 0770 LASALLE

Johan Tiedman Regd 
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/. M o n t r e a I.P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

--------------------------------------------------------- ----- |

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. K1ĄUŠAS Ir J ŠIAUČIULIS.

Adresai: 547 Lafleur Str., LaSalle.
Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. Laurinaitis

Montreal. Tel.CR 7-0051.

kakties proga Aušros 
Vartų parapijos šv. Onos 
draugija suruošė didelį, 
puikų viešą pagerbimą, 
kuriame dalyvavo apie 
300 asmenų. Ta proga 
kuopos valdybos vardu 
sveikino ir dovaną įteikė 
kuopos vald.pirm. Ig. Pe
trauskas.

Sausio 31 d. tragiškai 
žuvoL.K.K.V. "Ramovės" 
Montrealio sk. v-bos 
pirm. Leonas Černyšo- 
vas, nuoširdus šaulių 
kuopos rėmėjas.

Kuopa pagerbdama jį, 
prie jo karsto, laidotuvių 

Nukelta į 8 psl.

L AI K R 0 D ĮNINKĄS 
ANTANAS ŽUKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA I K RQ D ZIUS I R J U V E L Y RU S .

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, LachinC.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rėg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos** redakciją)
TeI.t garažo 366-0500

Barny 366-4203

BELLAZZI - L.AMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
{vairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rėmai- 

{niuliacija, Ten * Te ii, Masonite, statybinis popieris.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOUENSsTEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL, QUE, TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30% 40 ZEMIAU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PA L TAMS.SUKNELĖMS IR Š ILK INE S- Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K AŠMIR O , N AILON 1N FŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure 
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

SAVININKAS CH.KAUFlrfANAS, buvęs audinių fabriko* Litex* vedėjas Kaune. Laisvai kliba 
lietuviškai.
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TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME PAD AM A
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I llllrilllfl

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.
MOKAME DUODAME

4^4% ui depositus Morgičius iš 6'^Po
5'^% numatyta už serus Asm. paskolos iš 7%

.Asmenines paskolas duodame iki $.“>,000,- ir morgieius 
valdžios nustatytų normų, 66 p, įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau S 2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000. -
1 aramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gy venas 
Kanadoje. '
Kasos valandos: Kasdiena nuo K) vai. iki 3 vai. p.p., 
i.(skyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 
I vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki I vai 
p p liepos ir riiį'piūeio men. šeštadieniais uždaryta )■

Būstine. Lietuviu Namai - 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. , Telefonas LE 2- 8723. _______ .

e PARAMA

DIANA 
____DftOPg 

COUGHS 
CATAMH

COLDS 
HVfftiSHUSS 
HOARSCHESS 

ASTHMA 
aaOHCmrts 
HAvnvta 

SOM THROAT

/or
FAST 

RELIEF 
of 

RHEUMATIC 
ARTHRITIC 
MUSCULAR

ILGIAU LAUKSITE, ILGIAU KENTĖSITE.
TIE, KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.
Imkite DIANA D RO P S-la^us ir tuomet palengvin
site stipry, kosėjimą slogoje, krūtinės peršalime, šalčio 
krėtime, kar'šligėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, ukkimimą, biauriam čiaudėji
me, nosies negalavime, asmoje, bronchite, Dėl paleng
vėjimo ir laisvesnio kvėpavimo. Niekas neveikia taip 
— kaip DIANA D R O P S - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2.00 butelis mūšy vaistinėje.

ROXODIUM mediciniškas skystis įtrinant greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskulų skausmų, nu
garos skausmų, isijos - Šlaunies skausmų, uždegimo- 
skausmų pečiuose, rankose, alkūnėse, riešuose, skaus
mingiems nelankstiems pirštų sąnariams, skausmų kojų 
riešuose, keliuose, krūtinės persišaldyme, neuralgijos- 
- galvos skausmų, aplinkinio ausų skausmo, veido ar 
sprando skaudėjimo, nuo sužeidimų, nudrėskimų, išnėri 
mo ir patęsimo mazguotų venų blauzdose.galvos ir odos 
niežėjimo, pūliavimo, spuogų veide arba visame kūne. 
Pasekmės greitos-minutėmis. ROXODIUM nedegina ir 
neerzina odos. Laikykite atokiau nuo akių.

Kainuoja $2.00 butelis
LUSCOE PRODUCTS LIMITED
5 5 9 Bathurst Street, T oronto4, Canada.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Prieš pajudant trauki
niui, į vagoną įskuba už
dusęs, vidutinio amžiaus 
vyras. Sunkiai alsuoda
mas jis perbėga žvilgsniu 
vagoną ieškodamas sėdi
mos vietos. Prie lango , 
šalia patogiai įsitaisiusio 
keleivio,jis pastebi lais
vą sėdynę.Tamsiai mėly
no nylono kurtke apsiren
gęs, vienplaukis pilietis 
skubiai patraukia laisvos 
vietos link. Tuo pačiu 
metu sėdėjusiam kelei
viui pakėlus akis, susi
tinka judviejų žvilgsniai. 
Sėdinčio vyro veidą nu
šviečia šypsena, kokia , 
paprastai, atsiranda pa
mačius savą žmogų. Tuo 
tarpu prie sėdynės besi
artinąs vienplaukis neti
kėtai pamatęs pažįstamą, 
kiek pasimeta. Jo veide , 
nespėjusią susiformuoti 
šypseną pakeičia tarsi 
pagauto, ar perdėm vie
šoje vietoj e iš visų pusių 
stebimo žmogaus išraiš
ka. Bet jis,lyg niekur nie
ko,prisiartina prie sėdy
nės ir,atsisėsdamas,gal
vos linktelėjimu, pasvei
kina ten esantį vyrą.

Atsakęs į pasveikinimą 
ir matydamas taip uždu
susį bendrą,amžiumi vy
resnis keleivis išreiškia 
nusistebėjimą.Susidomė- 
jęs, jis pasiklausia, kas 
nutikę: kodėl anas taip 
skubėjęs ? Apskritai jam 
norisi žinoti, kodėl anam 
prireikę naudotis šia su- 
sisiejdmo priemone? Iš 
tolimesnių keleivio klau
simų paaiški, kad skubė
jęs bendrakeleivis, savo 
laiku buvo išsitaręs, kad 
be automobilio jis nega
lėtų išsiversti,o naudotis 
požeminiu,ar tramvajum 
neleistų jo savigarba- 
(Tuometanas panaudojęs 
žodį "dignity").

Vienplaukis vyras sun-

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽlUS.B.L. 
Bendradarbis V.S, Mastis,L.L.D.

Namų, tarnui ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentu su 
darymas, mortgičiai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESVALLES AVĖ.,

TORONTO. ,
Margio vaistinės II aukštas.
Tel: Jstaigos LE 7- 1708, 

Namų CR9- 6166.

kiu, palaipsniui rimstan
čiu alsavimu,tartum nori 
prislopinti jam statomus 
klausimus. Jam kiek ne
patogu. Bet kiek atsikvė
pęs, jis prabyla. Jis pri
sipažįsta,kad turėtoji au
to nelaimė,grįžtant iš sli
dinėjimo Collingwoode, 
privertusi jį čia skubėti. 
Nežinant kiek laiko truks 
pasiekti darbovietę. Jis 
atvirai pasipasakoja,kaip 
ten atsitikę,kaip mašinos 
suvažiavę vieną į kitą ir , 
svarbiausia,kad šalia ap
laužyto automobilio,poli
cija po sėdyne radusi pu
siau nugertą "Mike". Apie 
ką jis buvęs visai pamir
šęs.Nors ir kaip nepato
gu,bet kurį laiką jam rei - 
kėsiąnaudotis šiuo pože- 
miniu. Toliau jis sakosi 
esąs susirūpinęs dėl to
limesnės įVykių eigos ir 
būsimo teismo.O netekus 
šoferio leidimo,gal turė
siąs nuo mašinos visai 
atsisakyti.

Vyresnis keleivis neva 
ramindamas,neva užjaus
damas sako, kad mašina 
nesanti viskas. Jis netru
kus ir pats įsitikinsiąs , 
kad naudotis šia, požemi
nio susisiekimo sistema, 
esą labai patogu. Čia ke
liaujama be jokio rūpes
čio, be pavojaus,be jokių 
stovinėjimųprie raudonų 
šviesų.Tuo pačiu jis ste
bisi kaip mes čia pasi
keitėme. Lietuvoje vos 

į LIETUVA 
geriausia ir vertingiausia 
dovana yra DOVANOMS PA
ŽYMĖJIMAI (Certificates).
TIKTAI DOVANOMS PAZY 

MEJIMUS gavę jūsų giminės 
galės įsigyti keturis kartus 
daugiau vertybių. TIKTAI 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMĄ! įga 
lins pirkti kq panorės jūsų 
giminės - maisto, drabužius, 
medžiagas, avalynę ir daugy 
be kitų amerikoniškų, vakarų 
europietiškų namų apyvokos 
dalykų, — tiesioginiai per 
Vneshposyltorg’o dolerines 
parduotuves ir labai žemomis 
dolerio kainomis. Jūsų pačių 
gimines tą patvirtins.

SU PILNA GARANTIJA
BE JOKIO MOKESČIO.

Tai yra absoliučiai be mokes 
čio šitas patarnavimas, tiek 
siuntėjui - tiek gavėjui, vi
sas persiuntimo išlaidas pa 
dengia Vneshposyltor gas.

Užsakymus darykite dabar, tik 
tai tiesiog per INTERTRADE 
EXPRESS CORP.- 
125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 10010 USA.
Reikalaukite veltui duodamo 

mūsų kata/ogo^^

galėjome dviratį įsigyti. 
Pėsti į miestelį,ar į gre
timo kaimo gegužinę ėjo
me, o čia, turint tokias 
patogias susisiekimo 
priemones, nebegalime 
išsiversti be savo auto
mobilio. Apgailestavęs 
auto nelaimę, vyresnysis 
keleivis toliau sako, kad 
mes taip išpaikome, net 
nebematome kas aplink 
mus darosi.Nenorime net 
pastebėti,kai daug turtin
gesni, daug pajėgesni 
žmonės eina kukliai per 
gyvenimą.Tai sakydamas, 
jis parodo žvilgsniu kitoj 
vagono pusėj sėdintį, ge
rai apsirengusį, laikraštį
skaitantį, senyvą žmogų. 
Tuo pačiu vyresnis kelei
vis paaiškina,kad tai esąs 
milionierius Thomson, 
kurį galima dažnai maty- 
tišiame traukinyje. Kili
mu jis torontietis, o pra
turtėjęs iš laikraščių. Jo 
žinioje esą 150 laikraščių 
įvairiuose kraštuose, jis 
turįs keletą radio stočių 
ir keleivinių lėktuvų lini
ją. Prieš kelis metus jis 
užsimanė gauti lordo ti
tulą. Atsisakęs Kanados 
pilietybės, jis nuvažiavo 
į Angliją, patepė kur rei
kia ir grįžo jau kaip lor
das.Nežiūrint senyvo am
žiaus, jis dar dirbąs, o 
pensijon išeiti nutaręs tik 
turėdamas 80 metų.

Vienplaukis vyras su
sidomėjęs klauso aiški
nimo,o akimis seka laik
raštį skaitantį senuką. 
įsiterpdamas jis sako,kad 
žinojus anksčiau, vien iš 
storųjų akinių stiklų būtų 
buvę galima atpažinti šį 
turčių. Bet, antra vertus , 
jis prisipažįsta, nors ir 
ne vieną kartą matęs laik
raštyje jo nuotrauką, šiuo 
atveju nebūtų net pagalvo
jęs, kad čia keliauja toks 
magnatas.

S. Pranckūnas.

L. K. KŪRĖJŲ-SAVANO- 
RIŲ S - GOS
Toronto skyriaus narių 
metinis susirinkimas 
įvyko vasario 4 d. Liet. 
Namuose,kurį atidaryda
mas skyriaus pirm. V. 
Streitas pasidžiaugė, kad 
praeiti metai skyriui bu
vo laimingi ir nereikia, 
kaip kitais metais būdavo, 
kviesti atsistojimu ir ty
los minute pagerbti vieną, 
ar kitą skyriaus narį, nu
keliavusį į amžinybę. Iš 
anksčiau buvusių skyriu
je 30 narių, beliko 21, ku
rių 5 gyvena už Toronto 
ribų.

Susirinkimui pirminiu-

AA.ŪS'U^POKTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

Gyvenimoknyga
* D R. S. DAUKŠA * ~

NEO LITHUANIA

GRENOBLY ATIDARYTA 
X TARPTAUTINĖ ŽIE - 
MOS OLIMPIADA

Vasario6 d. Grenobly, 
Prancūzijoje,atidaryta X 
- ji tarptautinė žiemos 
olimpiada, kurioje daly
vauja 1,355 sportininkai 
iš 37 valstybių, dalyvau
jant 60, 000 publikos.

Olimpiadą atidarė prez. 
de Gaulle. Septyniems 
tūkstančiams Grenoblio 
mokyklų mergaičių gie
dant olimpinį himną,paly
dimą pučiamųjų orkestro 
ir šaudant patrankoms , 
buvo išnešta olimpinė 
penkių ratų vėliava iškel
ta aukštame bokšte ir es
tafete atnešta olimpinė 
ugnis, kuri tame bokšte 
uždegė olimpinį židinį; 
helikopteriai tuo metu iš 
oro pabėrė įkvėpintu pla
katų lietų.Sportininkų pa
radas buvo nepaprastai 
spalvingas-Koresponden- 
tai atkreipė dėmesį į Ka
nados sportininkų apsi
rengimo puošnumą.

1968 M. Š. AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ SLIDI-’ 
NĖJIMO PIRMENYBĖS 
įvyks vasario 17 d. (šeš
tadienį), Horse Shoe Val
ley Skiing Resort, Ontario 
provincijoje,Kanadoje. Ši 
vietovė yra 65 mylios į 
šiaurę nuo Toronto.

Programoje bus vyk- 

kauti pakvietus prof. A . 
Zubrį ir sekretoriauti VI. 
Kazlauską,pirm. V.Strei
tas padarė praeitų metų 
skyriaus veiklos apžval
gą. Skyrius organizuotai 
su vėliava visada daly
vauja mūsų tautinių šven
čių iškilmingose pamal
dose, skyrius atstovauja 
Liet.B-nės apylinkės Ta
rybos posėdžiuose, ka
riuomenės šventės proga 
prie lietuvių bažnyčių pa
darė rinkliavą laisvės ko
vų invalidams sušelpti, 
lankė skyriaus sergan
čius narius ligoninėse bei 
nemuose ir kit.

Praeitais metais skyr. 
turėjo 678.40 pajamų ir 
529. 37 išlaidų. Skyr. po
būvis davė 229 dol. pelno. 
Kariuomenės šventės 
progomis prie lietuvių 
bažnyčių skyriaus daro
mos rinkliavos, jau eilė 
metų įgalina skyrių Vely
kų ir Kalėdų šventėms po 
200 dol. kasmet pasiųsti 
Vokietijoje esantiems 
laisvės kovų invalidams 
ir vargan patekusiems 
kūrėjams - savanoriams 
sušelpti.Be to, kukliomis 
daugiau simbolinėmis su
momis paremiami ir vie
tos skyriaus sergantieji 
nariai. Šiam reikalui iš
leista 150 dol.

Revizijos aktą perskai
tė A. Jakimavičius, pa
brėždamas,kad atskaito
mybė rasta pilnoje tvar
koje.

Valdybai už našų darbą 
susirinkimas išreiškė 
padėką visai eilei ponių, 
ypač toms,kurios be ats
kiro atlyginimo daug dar
bo įdėjo ir net savo gami
niais pobūviui suruošė 

domas slalomas ir didy
sis slalomas (Slalom and 
Giant Slalom).

Varžybos bus vykdo
mos šiose grupėse: sen
jorų vyrų (virš 45 m.), 
vyrų (18-45 m.), jaunių 
(14-17 m.imtinai), jaunu
čių (žemiau 14 m.); mo
terų (virš 17 m.),mergai
čių (14-17 m.imtinai) Jau
nučių mergaičių (žemiau 
14 m.).

Pirmenybes vykdo To
ronto Estų Sporto Klubas 
Kalev.

Lietuvių pirmenybės 
bus išvestos iš pabaltie- 
čių varžybų pasekmių,at
skirų rungčių visai ne- 
vykdant. Registracija ir 
informacija gaunama šiuo 
adresu:

Mr. S. Kėkštas, 47 St. 
George Rd.,Islington,Ont. 
Canada (Tel. (416)-223- 
1372.S.Kėkštasyra lietu
vių atstovas Pabaltiečių 
Sporto Federacijos slidi
nėjimo komitete. Varžybų 
pradžia 11:00 AM.Regis
tracija nuo 9:00 AM.

ŠALFASS C. Valdyba . 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
XVIII - toji sporto šventė 
įvyko Adelaidėje nuo 26 
iki 31 gruodžio, kurioje 
dalyvavo rekordinis ko
mandų ir žaidėjų skai
čius: iš Perth "Neris", 
vyrų komanda,iš Canber
ra "Vilkas", jaunių ber
niukų komanda, iš Hobart 
"Perkūnas",vyrų koman
da, iš Geelong "Vytis", 
Melbourne "Varpas " Syd
ney "Kovas "ir Adelaidės 
"Vytis". Stipriausi klubai 
šiame krašte pajėgė iš
statyti vyrų ir moterų 
krepšinio komandas, bei 
jaunių ir kitų šakų ko
mandas.

puikų užkandžiams bufe
tą.

Susirinkimas, turėda
mas galvoje Lietuvos Ju
biliejinius metus,iš savo 
surengto pobūvio gauto 
pelno po 100 dol. paskyrė 
Sukaktuviniam Jungti
niam Finansų Komitetui 
Kanadoj ir Lietuvių Fon
dui.

Lietuvių kapinėse pa
minklo statymo reikalui 
nuo aukų paskyrimo su
silaikyti.

Šiems metams į valdy
bą išrinkti prof. A. Zub
rys, V. Streitas ir St. Pa- 
ciūnas. Revizijos Komi- 
sijon K. Aperavičius, A . 
Jakimavičius irK.Kregž- 
dė.

Po susirinkimo, skau
tų, kurie tą pačią dieną 
vakare Prisikėlimo pa- 
rap. salėje buvo suruošę 
Vasario 16 minėjimą, sa
vanoriai buvo gražiai pri
imti,susodinti į specialiai 
rezervuotas kėdes ir su 
tam tikra ceremonija se
sių skaučių kiekvienas 
buvo apdovanotas tauti
niais kaspinėliais pa
puoštomis baltomis gėlė
mis, su jaudinus iki ašarų 
gyvenimo metų naštos 
palinkusius, bet dvasioje 
stiprius baltagalvius ve
teranus.

Šis skautų vadovybės 
gražus mostas,kviečiant 
k. - savanorius į jų ruo
šiamas iškilmes bei mi
nėjimus, yra įėjęs į tra
diciją ir turi tam tikrą 
tautinės dvasios auklėji
mo prasmę, o savano
riams lig ir atpildas už jų 
tinkamą įvertinimą.

S. B-lis.

Lietuvių tautininkų kor
poracija Neo Lithuania, 
kaip Lietuvių Enciklope
dijoje tvirtinama, yra 
apolitinė organizacija. 
Gal būt taip, bet man at
rodo, kad tautininkų aka
deminis jaunimas neven - 
gė reikštis politiniame 
lietuvių gyvenime. Neo 
Lithuanų veikla ir jų 
spauda neslepiamai siekė 
tų pačių politinių tikslų, 
kaip ir Tautininkų Sąjun
ga. Pasirinkdami šūkį 
"Pro Patria" N. L. korpo- 
rantai,talkinami mergai
čių Filiae, Lithuaniae ieš
kojo sau ideologinių pa
grindų Viltyje ir Vaire, 
kai Antanas Smetona ir 
Juozas Tumas Vaižgan
tas pradėjo skelbti Lie
tuvių Tautininkų Sąjungos 
politinę programą.

Neolithuanai labai ak
tyviai talkino Tautininkų

Vyrų krepšinio turnyrą 
laimėjo Adelaidės "Vy
tis"!, "Varpas "II ir "Ne - 
ries" III.Moterų krepši
nio nugalėtojos tapo Ade
laidės "Vytis".

Jaunių berniukų ir mer
gaičių laimėtojais tapo 
Adelaidės "Vytis".

Tinklinis laimėtas 
"Kovo" trečius metus iš 
eilės.

Moterų tinklinį laimėjo 
Adelaidės "Vytis", įvei
kęs Geelong "Vytį".

Geelong "Vyty" žaidė 
neseniai atvykus iš Lie
tuvos Irena Skerytė.kuri 
labai gerai pasirodė.

Lauko tenisą koman - 
diškai laimėjo vyrai ir 
moterys Adelaidės "Vy
tis". Individualiai laimė
jo Špokevičius iš "Varpo" 
ir A. Morkūnaitė iš Ade
laidės "Vyčio".

Šachmatus Adelaidės 
"Vytis" I.Indiyidualiai R. 
Arlauskas iš Ad. "Vytis".

Stalo tenisą laimėjo 
"Varpo" vyrų komanda ir 
moterų Adelaidės "Vytis 
Individualiai vyrų Vasa
ris iš "Vilko" ir R.Dec- 
kytė iš Adelaidės "Vytis'.' 
Krepšinio baudų metimą 
laimėjo E.Palubinskas ir 
moterų Milvydaitė.

Sporto šventė praėjo 
labai geroje nuotaikoje.

Šiais metais ir vėl 
sportininkai rinksis Ade
laidėje XIX-tai sporto 
šventei,kuri sutaps kartu 
su Dainų švente.

E. Taparauskas. 

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius Vytautas Bildušas.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Hl., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE K£ RAŠO 

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

KELEIVĮ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių .

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR 
LIK $5,00.
jau galima gauti 1968 metų kalendorių, kai
na $ l.OO. Korespondenciją adresuoti: 

n E LE1 V I S
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.

Sąjungai organizuojant 
moksleivių Jaunosios 
Lietuvos būrelius ir kai
mo jaunalietuvius.Tačiau 
jų pastangos nedavė tokių 
gerų rezultatų, kurių at
siekė moksleiviai ateiti
ninkai ir kaimo jaunimas 
pavasarininkai.

Neolithuanai veržėsi į 
Lietuvos akademinio jau
nimo avangardą,norėdami 
išsikovoti akademinio 
jaunimo elito pozicijas . 
Troško ypač blizgėti iš
oriškai, tiek daug troško, 
kad dažnai pamiršdavo 
ideologinį turinį.

Sekdami estų Fraterni- 
tas Estica ir latvių Fra- 
ternitas Latviensis Let- 
tonia, nusirašė žodis žo- 
din šių korporacijų orga
nizacine santvarka su ar
biter elegantiarum, vyr. 
dainininku ir 1.1.

Šie korporacijos parei
gūnai parodė didelę veik
lą, jog po vienerių kitų 
metų neolithuanai iš stu
dentiško švarkelio, kuris 
dažnai buvo sukirptas iš 
mamos kaime austo mi
lelio. Patys prašmatniau
si Kauno studentų baliai 
vykdavo N.-L.korporaci
jos rūmuose Vytauto kal
ne, o studentų valgyklos 
patalpos e, rūmų pusrūsy
je pūtuodavo Engelmano 
ar Ragučio alutis litri
niuose bavariško stiliaus 
bokaluose,palydimas dai
nų,kurioms intonaciją pa
duodavo korporacijos 
vyr. dainininkas. Dides
niam įspūdžiui sukelti iš 
kitų korporacijų sukvies
tiems svečiam atstovam 
kuris nors įsilinksminęs 
neolithuanas su švabiško 
stiliaus špaga ir orą per
skrosdavo.

Galbūt neolithuanai ne
žinojo, kad estų ir latvių 
minėtos korporacijos nu
sirašė savo ruožtu beveik 
taip pat žodis žodin savo 
korporacijų įstatus iš 
švabų korporacijų su vi
sais švabiškais atribu
tais, arbiter elegantiarum 
ir vyr. dainininku. Todėl 
nenuostabu, kad mūsų 
neolithuanai, lygiai kaip 
estų ir latvių kolegos ,taip 
sutartinai traukė švabiš- 
kas smuklės dainuškas.

Ne man kritikuoti ar 
peikt šios garbingos kor
poracijos santvarką ar 
jos siekimus.Tačiau,man 
atrodo,kad L.N. korpora-

Nukelta į 7 psl.

Ps.D.R.M.N.Pt
su%25c5%25a1elpti.Be
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haaaiAlton
Geriausia taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve “TALKA’ 
21 Main St. E., Kamb. 203, Tel. 528-0511.

Darbo valandos

Pirm. ?• 3 vai. p.p.
Antr. 9- 1 ir 5-8 vai. p.p.
Tree .9-3 vai. p.p.
Ketv. 9-3 vai, p,p.
Penkt.9- 1 ir 5 - 8 vai. p.p.
Sėst. 9- 12 vai. dienos.

St. Catharines agentOra: 75 Rol I s Ave. Pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

KRISTINA PARĖŠTY1Ė 
laimėjusi pirmąją premi
ją knygų skaitymo konkur
se vyresniųjų grupėje. 
Kristina Parėš+ytė gimu
si 1952 m. Anglijoje.Hamil
tone pirmąja baigė lietu - 
wų šeštadieninę mokyklą 
ir be to, kad lanko aukš
tesniąją mokyklą, kores- 
pondenciniu būdu studi
juoja Pedegoginiame Li
tuanistikos Institute Čika
goje. Nors ji turi laiko la
bai maža, bet norėdama 
geriau išmokti lietuvių ka 
Ibą, 
gas, iš kurių jai daugiau 
patinka. Alė Rūta.

Kristina Parėštytė geras 
pavyzdys visoms lietuvai
tėms ir lietuviams moki
niams.

VYSK.VALANČIAUS ŠEŠ
TADIENINĖ MOKYKLA 
Lietuvos nepriklausomy 
bės atkūrimo 50-ties me
tų sukaktuvių proga vasa
rio 17 dieną, šeštadienį , 

skaito lietuviškaskny- ka: 1/.1C

ST. CATHARINES, ONTARIO
SLA 278 K. VISUOTINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

šaukiamas kovo 2 d. sek
madienį,172 Glendale Av. 
Pradžia 6 vai. vakare.

Be svarbesnių dieno
tvarkės punktų, naujos 
valdybos,revizijos komi
sijos ir Pildomosios SLA 
tarybos rinkimai ir daug 
kitų organizacijai svar
bių reikalų.

Valdyba maloniai visus 
prašo metiniam kuopos 
susirinkime dalyvauti ir 
išsirinkti 1968-tiem me
tams naują kuopos valdy
bą, nes fin-sekr. p. Pol- 
grimas per valdybos po
sėdį sausio 22 d. pareiš
kė, kad sekančiai kaden
cijai minėtom pareigom

CHICAGO
Vasario mėn. 3d.įvyko 

SLA 6-tos apskrities kuo
pų rinktų atstovų konfe
rencija, kurios pradžioje 
buvo pagerbtas miręs SL 
A garbės narys Bronius 
Balutis.Dr.Steponas Bie- 
žis,kalbėdamas apie Ba
lutį,pastebėjo, kad jo dė
ka jis šiandieną esąs me
dicinos daktaras, nes, kai 
atvykęs į šį kraštą iš Lie
tuvos, tuojau buvo supa- 
žiiuįŲntas su Balučiu,kurs 
pritaręs ir rėmęs jo su
manymą vykti į V alpar ai - 
są ir studijuoti mediciną. 
Valparaiso universitete 
tuometu lituanistika buvo

: Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi
sąlygos.
Nemokamas C UN A gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Uitikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patam avim as

UŽGAVĖSIME TRADICI
NIU MASKARADU

Į kaukių balių, kurį 
Tautos Fondas ruošia va
sario 24 d. Jaunimo Cent
re,atėjusieji su kaukėmis 
bus įleidžiami nemoka
mai. Norima šiais me
tais, kad dauguma daly
vaujančių turėtų kaukes. 
Penkios įdomiausios jų 
gaus pinigines premijas. 
Patys rengėjai ir visas 
aptarnaujantis persona
las taip pat bus pasidabi
nę kaukėmis ir maskara
dine apranga, nors kon
kurse jie nedalyvaus. Va
karui gros Dominic Ferri 
pilno sąstato orkestras ir 
veiks šiltų užkandžių bu
fetas. Dar yra laiko tam 
pasiruošti.Tad tegu būna 
kiekvieno kalendoriuj tas 
šeštadienis pažymėtas 
Tautos Fondo kaukių ba
lium. K. M .

rengia minėjimą šia tvar- 
val. pamaldos Au 

šros Vartų bažnyčioje;2/. 
po pamaldų Jaunimo Cent- 
re minėjimo aktas ir me 
ninė dalis. Programą at
liks mokyklos mokiniai.

Tą dieną mokykloje pa
mokų nebus. Mokiniams 
dalyvavimas minėjime pri
valomas .

Kviečiami visi tėvai ir 
Hamilton iečiai į šį minė
jimą atsilankyti.

Mokyklos Vedėjas.

nekandidatuos.
Organizacijos reikalai 

turėtų rūpėti ne vien tiem, 
kurie jau daugelį metų 
dirba, bet ir tiems, kurie 
dar galėtų ar norėtų dirb
ti organizacijos labui.

Į susirinkimą prašome 
narių atsivesti ir antrąją 
pusę bei draugus ir sve
čius, kurie interesuojasi 
SLA organizacija, ar ga
lėtų prie jos priklausyti.

Prieš susirinkimą ir po 
jo bus renkami narių mo
kesčiai. Po susirinkimo, 
ir, atlikus visus reikalus, 
bus vaišės. Laukiame.

Valdyba.

dėstoma lygiai su visais 
kitais dalykais ir po 10 
vai. į savaitę. Tik Valpa
raiso dr.Biežis sužinojęs 
apie garbingą Lietuvos 
praeitį ir kad Lietuva il
gus šimtmečius yra bu
vusi nepriklausoma vals - 
tybė.

1968 metams apskrities 
valdyba palikta ta pati. 
Kai kurių kuopų atstovai 
nusiskundė,kad nebegau
na pranešimų apie įvyks
tančias metines kuopų 
atstovų konferencijas ir 
apie jas sužino iš spaudos 
ir pasiteiravę pas kitų 
kuopų veikėjus.'

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

HAMILTONO D. L. K. ALGIRDO

ŠAULIŲ KUOPOS

VĖDARŲ BALIUS
VASARIO 17 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, JAUNIMO CENTRO

SALĖJE, 48 DUNDURN STREET NORTH, HAMILTONE.

P R O U k A M 011=:
• BUFETAS - BARAS - LOTERIJA
• BABECKO ORKESTRAS
• TURTINGI LAIMĖS STALIUKAI IR.
• SPECIALIAI GAMINTOS DEŠRELĖS SU KARŠTAIS KOPŪSTAIS

Pradžia 6:30 valandą vakaro.
Įėjimas: $ 2.00, moksleiviams nemokamas. Valdyba.

KANADS VAKARU LIETUVIŲ DIENA

Vankuverio lietuvaitės dainuoja Vasario 16-sios dieną /iš kairės/: p.Kaulienė, 
p. Vilenčikienė, p. Gumbelienė; prie fortepijono p-lė Kauliūtė.
KANADOS VAKARŲ LIETUVIAI ORGANIZUOJA KANADOS VAKARŲ DIENĄ

Vakarų Kanados Lietu
vių Dienos Komitetas ir 
Britų Kolumbijos Lietu
vių Bendruomenės valdy
ba nutarė Lietuvos nepri
klausomybės 50 metų 
proga surengti Vakarų 
Kanados Lietuvių Dieną, 
kuri įvyks š. m. rugpiūčio 
mėn. 3-4 dienomis Van- 
couverio mieste.

Ta proga vancouverie- 
Čiai kviečia visus tautie
čius vasaros atostogas 
praleisti žaliuojančiame 
Vancouverio mieste.

Atvykusius svečius į 
Lietuvių Dieną vancouve- 
riečiai aprūpins nakvy
nėmis,aprodys miestą ir 
jo gražias apylinkes. Mė - 
gėjams čia yra gerų vietų 
stovyklauti, žvejoti ir 
maudytis.

Taigi,mieli tautiečiai,

Daugiausiai diskusijų 
sukėlė Čikagos apylinkė
se SLA vasarnamio įsigi
jimas. Šiuo reikalu Ma
čiukas padarė ilgą ir iš
samų pranešimą ir pa
brėžė,kiek jis ir kiti į šį 
reikalą yra įdėję darbo. 
Sustota prie apleisto va
sarnamio, Lakeside, Mi
chigan, tuojau už lietuvių 
pamėgtos Union Pier va
sarvietės.Be apleisto ir 
kiauru stogu didelio na
mo, čia tinkami naudoji
mui 3 katedžiukai, salė, 
sporto aikštė ir k. įrengi
mai. Eilė kalbėtojų pasi
sakė teigiamai už šios 
vietos pirkimą,tik vienas 
M.Vaidyla abejojo dėl šio 
žygio tikslumo.Viešu bal
savimu didelė atstovų 
dauguma-apie 30,pasisa
kė už ir 4, su Vaidyla 
priešaky .prieš. Po balsa
vimų Vaidyla tuojau pasi

kur jūs begyvenate, toli
muose Kanados rytuose 
ar JAV didelėse ar mažo
se kolonijose, mes visus 
kviečiame atvykti į Van
couver! ir dalyvaut vasa
rą Kanados Lietuvių Die
noje.

Daugiau informacijų 
duosime artimiausioje 
ateityje per spaudą arba 
rašykit: Vakarų Kanados 
Lietuvių Dienos Komite
tui, 2366 West 7th Avė. , 
Vancouver 9, Canada.

Korespondentė . 
LIKVIDAVOSI VANCOU
VERIO LIETUVIŲ KLU

BAS
Paskutinis visuotinis 

susirinkimas lapkričio 
m.25 d. 67 m. nutarė lik
viduoti V.L.klubą. Turtas 
šimtas šešios dešimtys 
dolerių pavestas V. K. L„.

ėmė paltą ir demonstra
tyviai konferenciją aplei
do.

Tektų pastebėti,kad La
keside,kaip ir Union Pier, 
kadaise buvo labai mėgiar 
mos Čikagos žydelių va
sarvietės,bet dabar į jas 
veržiasi juodieji,dėl to ne 
vien užsilikę žydeliai, bet 
ir lietuviai,kurie čia buvo 
nusipirkę,nori savo nuo
savybes likviduoti. 
________ S, Paulauskas . 
~ PAIEŠKOJIMĄ i:

Paieškomi broliai Julius ir 
Vladas Rudšiai, gyvenę Vo
kietijoje Hanau stovykloje . 
Paieško Juozas P altanavi- 
cius, 5 Greenwood Avenue, 

B ankstown ,N-S-W • - 2200. 
A u s. t r a I i a.
Paieškomas Juozas Skiparis 
apie 44 metų amžiaus.

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 
1 Trillium Terrace
Toronfo IR- Qnt. — 

Dienos Komiteto reika
lams.

Klubas įsisteigė prieš 
vienuoliką metų.Steigiant 
klubą, iniciatorių turėta 
galvoje nuosavų namų 
įsigijimą; turėta daug ir 
gerų norų, daug buvo pa
sidarbuota, ypatingai daug 
pasidarbavo E.Smilgis, E. 
Gumbelis.A.A. Subačius , 
J. Naruševičius, J. Naru- 
ševičienė,J.Macijauskas, 
W. Valiukas, B. Vileita, J . 
Urbonas ir kiti.

Aktyviai klubui vei
kiant,per keletą metų bu
vo paruoštas klubui val
dytis įstatai, sukelta šiek 
tiek pinigų, daug planuo
ta,bet pagrindinis tikslas 
liko nepasiektas.Praslin
kus vienuolikai metų, te- 
besėdime po svetimu sto
gu. .. E.G .

GYVENIMO KNYGA 
/atkelta iš 6 pusi. / 

cija, kuri pagal Lietuvių 
Enciklopediją (XX1.194), 
"siekdama savo tikslų ir 
vadovaudamosi kūrėjų ir 
garbės narių mintimis 
bei idėjomis, lietuviš
koms tradicijoms krikš
čioniškos dorovės dės
niais", galėjo apsieiti be 
tų abejotinos vertės "dei
mančiukų", anot Vaižgan
to.

Kaip kiekviena organ!- 
zacija.N.L.džiaugėsi kas 
metais didėjančiu narių 
skaičiumi,nes per pirmą 
dešimtmetį iš 13-kos iš
augoj 250,o 1940 jau pra
šoko 500, neskaitant neo- 
lithuanų perėjusių į filis
terių sąjungą (Liet. Enc. 
ibid).

• Auka yra konkretus 
žingsnis atstatyti Lietu
vos Nepriklausomybę.

7 PSL.

V. Maželio nuotrauka
Prel. J. Balkūnas

WINDSOR, Ont.
VASARIO 16 DIENOS

ir 50 metų nepriklauso
mybės atstatymo paskel
bimo minėjimas yra ruo
šiamas vasario 18 d.

Minėjimas prasidės 10 
vai. 30 min. iškilmingo
mis pamaldomis šv. Ka - 
zimiero lietuvių bažny
čioje (808 Marion Ave.).

Po pamaldų,12 vai. pats 
minėjimas įvyks Kroatų 
salėj,2520 Seminole Str . 
Pagrindinis kalbėtojas 
bus prelatas J. Balkūnas 
ir meninė dalis išpildyta 
Winds oro lietuvių jauni

BOKIME SVEIKI
J. VENCKUS. S.J

LSD GYDYME
Yra psichodelinė ir psi- 

cholisinė terapija. Psi- 
cholisinė terapija yra 
praktiškai tas,kas ir psi
choanalizė, tik kad psi- 
cholizinėj terapijoje vis
kas eina greičiau. LSD ar 
psilocybinas (kiek silp
nesnis už LSD) yra duo
damas mažuose kiekiuo
se ir ilgai. Psicholisine 
terapija galima gydyti vi
sas proto ligas. Psicho
delinė terapij a yra varto- 
jama alkoholikų gydyme. 
Ligoninės, kurios gydo 
alkoholikus yra South 
Oaks Psychiatric Hospi
tal Amityville, N.Y. ir 
Spring Grove State Hos
pital, Maryland. JAV yra 
apie 5 milijonai alkoholi
kų,kuriem atsiveria nau
jos galimybės ir naujos 
viltys. Įdomu, kad tie iš
gyja arba pagerėja, kurie 
savo valia nuvažiuoja ir 
nori išgyt.Bet jeigu žmo
na ar giminė daugiau ar 
mažiau priverčia juos ir 
jeigu jie patys mano, kas 
dažniausiai atsitinka, kad 
jie nėra alkoholikai, juos 
daug sunkiau pagydyti.

išvados
Dabar jau visiškai aiš

ku, kad niekados neimti 
LSD be gydytojo priežiū
ros, kitaip įvyksta baisių 
nelaimių.
KAIP APSAUGOTI JAU
NIMĄ NUO LSD ?

Puola į akis, kad LSD 
veikia labai mažuose kie
kiuose - 100 -150 mikro - 
gramų (mikrogramas yra 
milijoninė gramo dalis) 
yra paprastoji žmogui do
zė. Kokia dozė būtų mir
tina, nežinoma.Viena do
zė kainuoja maždaug $2. 
50.Valstybėsusavo nar
kotikų policija labai pa
sekmingai kovoja prieš 
"dope'.' Neseniai dvi mer
gaitės mokytojos vežėsi 
didesnį kiekį marijuanos 

mo.
Vasario 16 d. 9.30 vai. 

iš ryto bus iškelta Lietu
vos trispalvė prie Wind- 
soro miesto rūmų.

Vasario 16 dieną 4-6 
vai. po pietų bus trans
liuojama lietuviška mu
zika su komentarais per 
Windsoro CBE radio sto
tį.

Visi Windsoro ir apy
linkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti švenčiant šią 
svarbią šventę.

Apylinkės valdyba.

iš Meksikos mašinos at
sargos padangoj e. Polici- 
ja susekė ir pagavo.Ir iš
galvoti sau vietą įdėti ir 
ateiti policijai į galvą pa
tikrinti, kas yra viduryje 
padangos'.Policijos agen
tai yra labai išgudrėję , 
daug pagauna ir tokiu bū
du daug dope išima iš 
apyvartos.Antra, pati vi
suomenė labai padeda po
licijai, nes iš tiesų žmo
nėms gaila, kad jauni 
žmonės save nuodija. 
Trečia,kadangi tas "dope" 
yra labai persekiojamas , 
jis juodoje rinkoje labai 
pabrangsta ir jo stipru
mas susilpnėja, nes par
davėjai pradeda dėti vi
sokių priemaišų,kad dau
giau būtų ko parduoti.

ŠEIMA
Šeima yra tas ceterum 

censeo. Jeigu berniukas 
pradeda su marijuana ar 
LSD tai šeimoje yra "so
methingwrong". Kada tė
vai nebeturi įtakos savo 
vaikams, tai berniukai ir 
mergaitės atranda drau
gų,kurie viską papasako
ja apie marijuaną, LSD ir 
heroiną, vieną kitą kartą 
duoda pamėginti. Viską 
padaro prasti draugai; 
J eigų vaikai neranda savo 
šeimoje, tėvų pastogėje 
draugiškumo,tai jie susi
ras draugų gatvė j e, ir dar 
lengviau mokykloje. Daž
nai tėvai yra tokie naivūs, 
mano,kad kitų vaikai gali 
naudoti "pot" (marijuaną) 
ar LSD, bet ne Juozukas 
ar Birutė. Visi tėvai ma
no, kad jų vaikai iš kito
kio molio yra nulėti. Čia 
ne vieta yra duoti tėvams 
patarimus .kaip apsaugoti 
savo vaikus nuo prastų 
draugų, bet tifek galime 
pasakyti,kad marijuana, 
LSD, heroinas yra tėvų 
rankose .Nuo tėvų pareina 
ar tie nuodai pateks į jų 
vaikų rankas, ar ne.

vasarviet%25c4%2597s.Be
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimas Montreallyje

šventės

Prof. Dr. A. Paplauskas-Ramūnas.

VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME Į LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 50-TIES METŲ MINĖJIMĄ,

KURIS ĮVYKS VASARIO 18 DIENĄ 3 vai. po pietų, PLATEAU HALL Montreal, P.O.

Iškilmingos pamaldos abiejose lietuviu parapijose 11 vai., dalyvaujant visoms lietuviškoms 
organizacijoms su vėliavomis. Minėjimo metu paskaitą skaitys Prof. Dr. A. Paplauskas - Ramūnas 
iš Ottawos. Meninėje dalyje programą išpildys sol. V. Verikaitis, Aušros Vartų parapijos Choras. 
Lituanistinių Kursu jaunimas, Tautinių Šokių grupė ir jaunimo liaudies instrumentų orkestras.

KLB-nės Montrealio Seimelio 
Prezidiumas. Sol. Vaclovas Verikaitis.

Vasario 24 d.,šeštadieni, didžiausias metinis parengimas
Jįt TAI BUS MONTREALIO LIETUVIU SPAUDOS BALIUS

AUSROSVARTŲ 
ŠEŠTADIENINES

mokyklos Lietuvos 50 metu 
nepriklausomybes atstatymo 
minėjimas įvyks šeštadienį 
vasario 17 d., 11 vai. mokyk
los patalpose, 5525 Angers 
St. Programa atliks visi mo
kyklos mokiniai. Maloniai 
prašome tėvus ir svečius mi 
nėjime dalyvauti.Mokytojai

$5.-
$2.-
$2.-
$1.-

SPAUDOS BALIUI 
AUKOJO.

8. Lukošiūnas J.
9. Reutas St.
10. Verykis P.
11. Sagai ti s K.
12. Baltuonis Pr. savo meno

išdirbinį,
13. Barauskas V. “Polaroidt/‘
14. Cerkus Otas laikrodi,
15. Gureckas Leonas labai

vertingą daiktų,
16. Kavaliūnaite A- įvairiu

vertingu daiktu,
17. Jocys Juozas su žmona-

- 2 bonkas vyno,'
18. Petrulis Jonas vyno bon-

ka,1 ‘-‘H1 J'“’F'J *'-***•**'- *,uw t-'v*v pi- j
mų laiku. Vaikams ir artimie. 19. Leknickai J. ir M. 2 bon

kas vyno ir kt.
NL visiems aukojusiems

nuoširdžiai dėkoja. Dar norin=

AUSROS VARTŲ PARAPIJA

— Vasario 7 d. palaidotas 
Baltrus Kisielius. Paskuti
niu laiku gyveno Kingstone, 
Ont. Jis dalyvavo mūsų pa
rapijos gyvenime nuo pat pi r.

siems reiškiame gilios už- 
uoj autos.

Tie, kurie metu bėgyje 
vartojo vokelius ar šiaip di- Čius paaukoti, prašome tele- 
desnes sumas yra aukoję pa-fonu pranešti, kuriu patogumo 
rapijai, gali gauti resytes dėliai fantai bus priimami ba 
klebonijoje. ' Uz aukas baz- liaus metu, 
nyčioje rinkliavų metu pa
skaitoma resytes tik tiems, 
kurie vartojo vokelius.
— Rinkliava $290.- Bažny
čios naudai aukojo: J.Paku- 
lienė, A. Pakulis, L. Černy- 
šovas po $ 10.-

Dr. J. SBMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdupi

Pirmadienį ir 2.4; 7.9p m 
ketvirtadienį

antradienį 2 - 4 p.m. 
penktadieni 2 - 4; 7 - 9 p.pi.

trečiadienį 7- 9 p. m.

• Montrealyje Sevilijos 
Kirpėjo operoje, kuri da
vė'. du spektaklius, daly
vavo lietuvis solistas Vo
kietaitis. Jis išpildė Don 
Bazilio rolę- labai pui
kiai, labai gražiu balsu 
ir gerai vaidino, ir tu
rėjo didelį pasisekimą.
• Povilas Rutkauskas, 
vedąs savo rūbų, valymo 
įmonę, išvyko dviem sa
vaitėm atostogų laivu į 
Karibų jūrą.

767" 3175; namų 366 ■ 9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

1396 St Catherine St W.
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051 *

GERA PROGA

Vytauto Klubui yra reikalin
gas asmuo, sugebanti s vesti 
restorano^. Restoranui patal
pos naujai ir moderniai ireng. 
tos prie veikiančio alkoholi
niu gėrimų verslo. P as iteira- 
vimui skambinkite 728-0343.

M CNTREA LIO SKA UTA I 
šeštadienį ir sekmadienį 
buvo .susirinkę A.V. salė
je, kur buvo išstayti pav
eikslai-fotografijos iš sk
autų gyvenimo ir iš jų gi 
gyvenimo parodyta labai 
daug skaidrių. Įdomubu- 
vo pasižiūrėti ypač tiem 
skautam, kurie save vos 
atpažino senesnėse nuo
traukose. Tai buvo labai 
įdomus prisiminimas ir 
malonus. Gerai, kad bu
vo savo metu fotografijo
se užfiksuota praeitis.
EASTERN TOWNSHIP 
Medžiotojų klubas me
džiokle turėjo anksčiau, 
ne dabar, iš medžioklės 
turi pusę stirnos ir ruo
šiasi medžiotojų baliui, 
o ne medžioklei, kaip 
kalaidingai buvo para
šyta.
• MireBaltramejusKisielius, 
kuris buvo kilęs iš Mariam- 
polęs miesto. Kanadon atvy
kęs su mažamete šeima sun
kiau pergyvenęs depresijos 
laikotarpį, vienus iš pirmųjų 
Montrealio lietuviu, turėda
mas meniškų gabumų, ėmęsis 
privataus verslo. Turėjo nuo 
savą dirbtuvę ir išdirbinėjo 
įvairius meniškus dalykus, o 
paskutiniuoju laiku prieš par 
duodant, dirbtuvė buvo gana 
išplėšta. Sveikata ir amžius 
velioniui neleido toliau šiuo 
verslu verstis ir buvo pasi
traukęs visiškai iš miesto.
B. Kisielius buvo gana susil 
pratęs lietuvis ir jaunesnis! 
būdamas reiškėsi lietuviško 
j e veikloje Montrealyje. Jo i 
sūnus Justinas yra Kanados 
kariuomenės kapitonas, ku
ris priklauso lietuviškoms 
kaikurioms organizacijoms ir 
yra dažnas svečias parengi
muose.PrP.

TRIMITO AIDAS 
/atkelta tš 5 psl./ 

namuose, bažnyčioje ir 
kapinėse nešė garbės 
sargybą. Bažnyčioje prie 
jo karsto šalia tautinės 
buvo ir šaulių kuopos vė
liava.

Kovo 17d. 12.30 Aušros 
Vartų salėje kuopos būs
tinės kambaryje šaukia
mas metinis visuotinis 
LK Mindaugo š. kuopos 
narių susirinkimas .Prieš 
tai, 11 vai. bažnyčioj įvyks 
iškilmingos pamaldos už 
LŠ S-gos įkūrėją Vladą 
Putvį.Visi kuopos šauliai 
šaulės susirinkime ir pa
maldose dalyvauti priva- 
lo.Taip pat maloniai kvie
čiami dalyvauti ir norin
tieji jais būti.

Visi kuopos nariai kvie- 
, čiami dalyvauti ruošia
moj Lietuvių Dailės ir 
Tautodailės parodoj, kuri 
įvyks Aušros Vartų salė
je nuo kovo men,. 30 d. iki 
balandžio mėn. 7 d.

Vasario 16 dienos mi
nėjime,kurį ruošia K. L. 
B. Montrealio Seimelio 
Prezidiumas,visi kuopos 
šauliai uniformuoti ir ne- 
uniformuoti, šaulės su 
tautiniais rūbais maloniai 
kviečiami dalyvauti iš
kilmingose pamaldose 
Aušros Vartų bažnyčioje

ir minėjimo akte Plateau 
salėje.

Prie naujai įsisteigu
sio moterų skyriaus or
ganizuojamas moterų 
kvartetas jnorinčios jame 
dalyvauti savo sutikimą 
prašomos pranešti sk. v- 
bos pirm. J. Jukonienei.

Kuopoje gauta ir plati
nama: S-gos garbės nario 
R.Skipičio knyga "Nepri
klausoma Lietuva". No
rintieji ją įsigyt prašome 
kreiptis į kuopos valdy
bos iždininką Br. Bag- 
džiūną. J. Š.
PRISIKĖLIMO PARAPIJA 
vasario 4 d. turėjo nepa
prastą parapijiečių susi
rinkimą,tikslu, kaip pra
nešė klebonas Tėvas Pla
cidas Barius, pagal naują 
parapijos administravi
mo tvarką,prie parapijos 
bus sudaryta taryba, kuri 
susidės iš 9 paties klebo
no pakviestųjų ir 9 para
pijos žinioje esamų orga
nizacijų deleguotų atsto
vų. Be to,kaip pilnateisiai 
tarybos nariai į tarybą 
įeis klebonas ir dar vie
nas kunigas.Ši taryba dar 
pasidalins į atatinkamas 
sritis - sekcijas ir kiek
vienas narys turės para
pijos tvarkymo klausi
muose sprendžiamą bal
są.

ŠAULIU VL.PUTVIO KUOPA 

vasario 18 d., sekmadieni, 
dalyvauja organizuotai H 
vai. pamaldose Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje. Šau
liai ir šaulės renkasi salėje 
po bažnyčia 10:30 vai. Vi
siems dalyvavimas būtinas.
Be to primename, kad kovo 

3 d., sekmadienį, po pietą 
Įvyksta visuotinis kuopos 
šauliu susirinkimas Sv. Jono 
parapijos salėje.V a 1 d y b a.

Susirinkimą sklandžiai 
vedė buv. par.k-to pirm. 
dr. Songaila, o klebonas 
Tėvas Placidas Barius 
suteikė šiuo ir bendrai 
parapijos reikalų- platų

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir. šeštadieniais 
pagal susitarimą.

(1082 Bloor W., Toronto)
(į rytus nuo Dufferin St: ) 

Raštinė: LE 4-445L.

apibūdinimą.
Į tarybą buvo pasiūlyta 

30 kandidatų, bet didžiu
mai kandidatūras atsiė- 
mus, sutinkančių būti iš
rinktais pasiliko tik 9 ir 
jie buvo skaitomi išrink
tais.

SPAUSTUVININKŲ ŽINIAI 
pranešamą, kad ryšium su spaustuvės persitvar
kymu, parduodama:

1/. Labai gerame stovyje "Intertipas ’ su 3 ka
som lietuviškų, angliškų ir dalinai praticūzišktt 
rašmenų;

2/. Labai gerame stovyje spausdinimo auto
matinė mašina "CENTURION", visiškai tiksli.

Mašinos parduodamos progos sąlygomis.
Teirautis adresu: 7722 George Street, LaSal

le- Montreal, Canada. Telefonas: DO 6-6220. t

PARDUODAMA LIETUVIŠKA ENCIKLOPEDIJA 

UŽ PUSĘ KAINOS

Skambinti vakarais — 739-9150.

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC.
GAISRAS- AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

DR. A. O. JAUGEL1ENE
DANTU GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel: 932-6662: namu 737-9681

JOSERH P. MILLEE
B. A., B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DĖMESIO!
Turime skanių šviečiu baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis Šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis.

Prašome nasinaudoti mūšy 
produktai s pristatant į namus. 
Skambinkite Bruno Jazokas, 

tel. 766 - 9041.

T. I. ASHKENAZY, b.cūmm., c.a.
CHARTERED ACCOUNTANT

50 Place Cremazie, Suite 611
M o n t r e a I 11, Que. Tel. 381- 9227

(Susikalbėjimas ir lietuviškai)

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722-3545 RES. 256-5355

S-tos "Lite" nr. 752D

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER c r M B STOTI k

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766-5 82 7

BANGA

TEL. 669 = 8834.

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO
Programos vedėjas L. Stankevičius

DR. V. GIRIUNIENė 
DANTŲ GYDYTOJA

5330 L’Assumption Blvd.
Tel. 255- 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite ,2001

Tel.: UN 6-4364.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

M O K A už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5W% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumos.

I M A už:
Nekiln. turto paskolas 8%
Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $ 10,000 abiejų rūšių 
paskolom s.

Kasos valandos: 1465 De Seve St..sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30 
vai., išskiriant šeštadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 
vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 545.Dieng--penktadieniaisnuo Iv. 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

A. J. Norkeliūnas
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

Sav. J. Adomonis - Adams
Namu tol, 747 - 9000.

BcuįĮaul (duto Body
6636, Clark St. Montreal 

(prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277-5323

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

f Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183.

ATLIEKAME DARBUS:
Electric Welding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric
ir kitus Steering Service

Wheel Alingment
T une - up

Clutch- Brakes

AR ŽINOMA, KAD
’’NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju ui
tu: jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P .Q. 
C a n a d a.

VISU Rūšių DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, (kamp. St. Zotique) 
Montreal. Telefonas RA. 7-3120

Kviečia visus atsilankyti i 
Intercontinental klubą, kuris 
yra 696 St. Catherine Street W,,. 
(prieš T.Eaton’o krautuvę).

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį • jausitės kaip 
Bavarijoje.

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Juozas Stankaitis 
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

INTERCONTINENTAL CLUB 

Cocktails •• Dancing Nightly
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