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SUNKU PRALAUŽTI ČEKUS
IR SLOVAKUS

Maskva, tur būt, tiktai dabar 
praregi, kaip giliai įklimpo jų 
imperialistinė mašina,atvažia
vusi Čekoslovakijos teritorijon. 
Dabar jau aišku visiems, ir 
priešams,irdraugams, kad če
kai nei nemano pasiduoti. Visa 
tauta, be galo vieningai, remia 
tuos vyriausybės žmones, kurie 
pradėjo skleisti laisvėjimo ir 
partijos reformos idėjas. Vie
nas tokių, šalia Svobodos, Čer- 
niko ir Dubčeko,yra Josef Smr - 
kovsky. Nuo rugpjūčio, kai 
Kremliaus tankai įriedėjo Pra- 
hon.Smrkovsky vienas tų, kuris 
sėkmingai įstengė sutelkti vi
sus čekus ir slovakus vieningai 
kovai prieš okupantą.

Jau gruodžio mėnesio pra
džioj, kai Kijeve Maskvos vieš
pačiai įsakė čekoslovakams 
šaHnti1 ihpralėjantį Smrkovsky' 
pakeičiant jį Maskvai patiki
mesniu s’ovaku Josef Lenartu 
atrodė kad pirmojo dienos jau 
suskaitytos. Tačiau no trumno 
laiko Alexander Dubček telefo
nu pranešė Kremliui (Leonidui 
I.Brežnevui) partijos prezidiu
mo nutarimą, kad Smrkovskis 
negalįs būti pašalintas, nes Le
narto kandidatūra buvusi at
mesta. Brežnevui liko,tokiu bū
du, tik dvi galimybės: arba vėl 
okupuoti Pragą, panaudojant 
"nenugalimąją" armiją, arba 
sutikti su tokiu nemaloniu faktu . 
Po trijų dienų tas pats čekoslo- 
vakų komunistų partijos prezi
diumas paskelbė,kad Smrkovs
ky pasiliks vienu iš aštuonių 
vykdomojo komiteto narių, ir

MAC VERČIASI ŠUNDAKTARYSTE

Komunistinė Kinija turi tiktai 
115,000 daktarų. Bet ir prieš 
juos didysis "mąstytojas ir mo
kytojas" Mao, pasirodo, griežia 
dantį.Kodėl? Todėl,kad dakta
rai,pagal jį, sudarę kaip ir ne
liečiamą luomą, kitaip tariant, 
nepageidaujamą poniją. "Di
džiausiojo daktaro" Mao recep
tas šiai "ligai" toks-.siųsti dak
tarus į ūkius žemės darbams , 
o ūkininkus paversti daktarais '. 
Tai atliekama labai paprastai. 
Parenkami šiek tiek pamokyti 
valstiečiai, neapsikrėtę jokiom 
buržuazinėm idėjom bei mokslo 
žiniomis. Jie siunčiami trims 
metams (pagal Mao tai pilnai 
pakanka, kad susipažintų su vi - 
som mediciniškomis paslapti
mis) mokytis medicinos. Supa
žindinami su 75 pagrindinėm 
kiniečių ligom,o taip pat su vi
som Mao mintimis. Po to, jie jau 
gauna pirmosios pagalbos dė
žutę, stetoskopą, 20 bonkučių 
vaistų ir pasiunčiami gydyti

taip pat paskiriamas naujai su
darytojo federalinio parlamen
to vicepirmininku.

P. Colętka, naujasis parlamento 
pirmininkas

Aišku, kad ši pergalė prieš 
Maskvą tėra reliatyvi, nes, kaip 
žinoma, Kremliaus vadai nei 
nemano atitraukti savo likusių 
dalinių gegužės mėnesį, kaip to 
yra reikalavę čekoslovakai.Ta
čiau tai lieka įrodymu,kad Dub- 
čeko šalininkai tebėra labai 
stiprūs ir tolimesnėje įvykių 
raidoje vaidins žymų ir reikš
mingą vaidmenį. Pažymėtina, 
kad darbininkija labai stipriai 
ir vieningai remia Dubčeką ir 
Smrkovskį.Dėl tokios paramos 
buvo įmanoma sudaryti šių me
tų sausio mėn. 1 d. Čekų ir Slo
vakų federaciją, tikrai moder
nišką valstybinį junginį visoje 
Rytų Europoje. 900,000 darbi
ninkų,priklaus ančių metalo ap
dirbimo profesinei sąjungai , 
grąsindami streilpi, greičiau
siai atbaidė sovietus nuo .kokio 
nors kito barbariško žingsnio .

Klausimas tik, kaip ilgai ši , 
kol kas patvari, kiek palaisvė
jusi santvarka galės atlaikyti 
įvairius nusivylimus ir kom - 
promisus ?

žmones.Tie "basiakojai dakta
rai" dažnai atlieka operacijas 
dešimtiese, kad gydymas būtų 
efektingesnis, nes ko nežino 
vienas gali kartais žinoti kitas . 
Jie, kaip taisyklė,nepripažįsta 
jokių komplikuotų ligų (kaip an- < 
tai, širdies, inkstų, kepenų su
trikimų), nes tai esančios kapi
talistinės ligos,bet visą dėme
sį kreipia į tokias proletarines 
ligas kaip gumbas, kokliušas , 
trachoma, niežai ir 1.1. Tikint 
Mao filosofija ir savų žolelių 
galia, ši proletariškoji medi
cina sutaupo komunistiniam rė
žimui daug pinigų, laiko ir var
go.

Vakarų medicinos žinovai 
mano, kad tokia medicinos re
voliucija nedaug kuo skiriasi 
nuo paprastos beprotybės.

Kas mano,kad tai feljetonas , 
gali paskaityti rimtą straipsnį , 
atspausdintą anglų laikraštyje 
"The Observer" ir parašytą 

ęnnis Bloodworth.

ŠVEDAI PERSISTENGIA
Švedija, pirmoji iš Vakarų 

valstybių, pripažino Šiaurės 
Vietnamą Ir netrukus pasiųs į 
Hanoi savo ambasadorių.Lyg ir 
norėdami sustiprinti jau pada
rytą Išsišokimą,švedai taip pat 
nutarė pasiųsti ambasadorių 
Havanon.Ko siekia Stockholmas 
kol kas neaišku, bet, atrodo, jie 
norėtų atpirkti savo nuodėmes , 
kai antrojo pasaulinio karo me
tu begėdiškai bendradarbiavo 
su hitlerine Vokietija ir nesi
ryžo paremti sąjungininkų. Jų 
sąžinę,gal būt, tebedrumsčia ir 
liūdni atsiminimai apie neuž
tartus žydus ir sovietams gra
žintus pabaitiečius karius.Ka
žin ar toks keliaklupščiavimas 
atpirks nuodėmes ?

GENERALISSIMO KOVOJA 
SU MALŪNAIS

Sekdamas savo tautiečio Don 
Kichoto pavyzdžiu, Ispanijos 
caudillo (vadas) generalissimo 
Francisco Franco įsakė radijo 
ir televizijos stotims groti bent 
50 procentų ispanų arba Pietų 
Amerikos kompozitorių kūri- 
nlų.Tokiubūdu,pagal jį,bus at
sikratyta kenksmingos vakarie
tiškos modernios (pop) muzi
kos

LIŪDNA PRANAŠYSTĖ APIE 
QUEBECO PROVINCIJOS

ATEITĮ
Rene Levespue,buvęs minis- 

teris Quebeco liberalų vyriau
sybėje ir vėliau iš tos partijos 
pasitraukęs, neseniai su Gilles 
Gregoire, žinomu separatistų 
agitatorium, suvienijo kelias 
separatistines organizacijas į 
Parti Quebecois .Neseniai Mont
real yje įvyko šios suvienytos 
atsiskyrėlių partijos suvažia
vimas. Jo metu lyderis Rene 
Levespue pasakė visiems kana
diečiams,© ypač gyvenantiems 
šioje provincijoje,įsidėmėtinas 
mintis.

Prancūzų karštagalviškas 
akademinis elementas šiuo me
tu Ouebece skleidžia vieną, la
bai paprastą idėją: Quebeco 
provincija turi tapti nepriklau
soma valstybe, nes ji buvusi 
nuolat angliškosios daugumos 
išnaudojama.Taip pat kliše tapo 
separatistų sugalvotas šūkis 
apie "100 metų neteisybės'.'/ Ir 
Rene Levespue, neabejotinai 
pats rimčiausias trokštančiųjų 
atsiskirti atstovas, sutinka su 
jais, kad "Kanados federacija 
yra nebeišgelbstima". Štai ke- 
1 los charakteringos citatos iš jo 
kalbos: "Quebecas sugeba pats 
apsispręsti.žlnotaiir savo ne
priklausomybės atsieks balsa
vimu,kelių metų laikotarpyje". 
"Ottawa! yra visiškai nepriim
tina tai, ką Quebecas laiko ma
žiausia gyvybine sąlyga. Nėra 
jokių būdų, kuriais bet kokios 
formos Kanados federalizmą 
būtų galima ilgiau išlaikyti". 
"Quebeco provincija tėra Kana
dos kolonija, paliesta pokarinio 
išsilaisvinimo sąjūdžio ir todėl 
turi pasidaryti nepriklausoma, 
jeigu nori prisitaikyti prie šian
dieninio modernaus pasaulio. 
Mes, pagaliau, turime pakanka
mai žmonių tokiam žygiui, bet 
jeigu neišnaudosime progos per 
artimiausius kelis metus, bus 
pervėlu". "Dvikalbiškumas ir 
mažumų kalbinės teisės tėra 
iliuzijos. Quebecas turi rūpin
tis tiktai savo kultūrinėmis ir 
kalbinėmis teisėmis". "Quebe
cas turi tuč tuojau padaryti 
prancūzų kalbą vienintele viso
se valstybinėse ir viešosiose 
institucijose". "Prancūziškoji 
dauguma,saugi nepriklausomo
je Quebeco valstybėje, galės 
dabartinei angliškai mažumai 
leisti išlaikyti mokyklas ir bū
tiniausius kultūrinius pasireiš
kimus tol,kol palaipsniui ji bus , 
humanišku būdu, įliedinta į 
prancūziškąją daugumą".

Rene Levesque.

Pirmasis ii? paskutinis Lietu
vos respublikos prezidentas 
Antanas Smetona su žmona So
fija.

1968 metų gruodžio mėn. 28 
dieną, po sunkios ligos, Cleve- 
landemirė pirmojo ir paskuti
niojo Lietuvos respublikos pre
zidento Antano Smetonos žmona ‘

Kaip iš citatų matosi, Quebe
co separatistinis sąjūdis nori 
visai kategoriškai atsiriboti 
nuo kitų devynių provincijų, nes 
netiki konfederacijos principais 
nei suvienytos Kanados ateiti
mi. Klausimas dabar yra tiktai 
vienas-ar šiai nedviprasmiškai 
savižudybei (a la Levespue) 
pritaria Quebeco gyventojų dau
guma ? Labai galimas dalykas , 
kad jau šiais metais, renkant 
naują Quebeco parlamentą, tai 
sužinosime.

VAKARU VOKIETIJOJE 
MINIMA LIETUVA

Penki Vakarų Vokietijos laik
raščiai praėjusių Kalėdų savai
tę vėl paskelbė eilę lietuviams 
ir Lietuvai draugingų straips
nių, kurie beveik visi buvo pa
pildyti dėmesį traukiančiomis 
iliustracijomis. Kaip ir daug 
kartų anksčiau, progą sudarė 
Vasario 16 dienos gimnazija, 
surengusi kalėdinę iškilmę ir 
pasikvietusi į ją eilę vokiečių 
visuomenininkų bei laikrašti
ninkų.

Pasakodami apie išraiškingą 
mokinių atliktą šventės progra
mą, laikraštininkai nenutylėjo 
ir šventės rengėjų bei svečių 
pareiškimų, kurie vietomis bu
vę "beveik politiniai". Pav. , 
mokytojas Skėrys pareiškęs, 
kad nejauku prisiminti praėju
sius metus, vadintus Žmogaus 
Teisių metais, kai pagalvoji 
apie Biafrą, Vietnamą ar Pra
hą, arba kai pagalvoji ir apie 
Lietuvą, kuriai derėjo savo ne
priklausomybės 50 - tą sukaktį 
minėti visiškai kitaip, negu da
bar teko minėti. Buvo paminėta 
ir tai, kad dabar lietuvių tauti
nė mažuma Vokietijoj turi savo 
gimnaziją,panašiai,kaip Lietu
voj gyvenusi vokiečių tautinė 
ųiažuma turėjo tenai savo gim
naziją.

Visuose laikraščiuose su 
užuojauta ir padifąsinlmu minė
tas viltingas lietuvių laukimas 
Lietuvai priderančios laisvės.

(Elta)

Sofija Chodakauskaitė Smeto
nienė. Palaidota gruodžio mėn. 
31 dieną Visų Sielų kapinėse 
Clevelande. Vėliau karstas bus 
perkeltas į Knollwood mauzo
liejų, šalia prezidento Antano 
Smetonos karsto. Kaip žinia, 
Antanas Smetona tragiškai mi
rė jau prieš 25 metus taip pat 
Clevelande.

VIRŠININKAS LIETUVIŠKA 

PAVARDE
Vietoj neseniai mirųęįe. • 

Bielianino,pašto,telefono ir te
legrafo įstaigom Lietuvoj tvar
kyti paskirtas Kostas Onaitis. 
Pirmą kartą, per daugiau kaip 
20 metų,tos srities administra
cijos oficialaus viršininko vie
toje atsirado asmuo lietuviška 
pavarde. Pati administracijos 
šaka ir toliau lieka "sąjunginė- 
respublikinė ministerija", tai 
yra, maskvinės ryšių ministe
rijos skyrius Vilniuje.K. Onai
tis dabar toks pat tos maskvi
nės ministerijos priklausomas 
vietininkas Vilniuje, koks buvo 
ir Bielianinas. Lietuvoje ir to
liau lieka rusiški pašto ženklai, 
rusiški-lietuviški arba vien ru
siški įrašai paštų antspauduose, 
valdžios spausdinami vokai su 
"svietą juokinančiais" įrašais- 
"kuda"ir "komu", daugybė lie
tuviškai nekalbančių pašto tar
nautojų ir vis dar dažnai pasi
taikančių visiškai keistų reika
lavimų ant užsienin siunčiamų 
siuntinių ar registruotų laiškų 
adresus "perslebizuot" rusiš
kom raidėm...

Naujas paštų viršininkas, 
nors ir ministru tituluojamas , 
yra iškeltas iš visiškos neži
nios. Bolševikinė "demokratija" 
neranda reikalo pasakyti žmo
nėms,kas toki yra tie, kurie pa
tenka į aukštas valdžios vietas . 
Apie naują paštų tvarkytoją 
Lietuvoje pranešta tik plikutė
lė jo pavardė, Onaitis, kuri ne
priklausantiems į "valdančiųjų 
klubą", tėra pirmą kartą viešu
moje pasirodžiusi nežinomybė.

(Elta)

LIETUVIŲ DAILĖS INSTITU- 
tas auksiniam Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo jubilie
jui atžymėti š. m. vasario mėn . 
15-23 d. d. Čiurlionio galerijoj , 
Chicagoje, ruošia sukaktuvinę 
dailės parodą. Numatoma išsta
tyti gyvųjų ir mirusiųjų narių 
darbai, Išpildyti įvairiose me
džiagose bei technikose.

t
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Išbėgišbėga iš Rusnės kai
mo
Du jaunu žvejytėliu.
Jie leido leido plonus tink
lelius

i Marelių vidurėlin. 
Žvejų daina.

Kiekvieną sausio penkioliktą
ją, minėdami Klaipėdos krašto 
prisijungimą prie Lietuvos, 
prisimename ir visą Mažąją 
Lietuvą. Prisimename Prūsų 
žemę ir joje gyvenusius mūsų 
genties seseris ir brolius, ku
riuos išnaikino maras, sukili
mus malšinę vokiečiai,© dabar , 
galutinai, raudonoji imperija. 
Gyvenusieji Klaipėdos krašte 
nepamiršo tų, šiandien beveik 
patetiškai skambančių pavadi
nimų- mažlietuviai ir didlietu
viai. Taigi nepriklausoma Lie
tuva buvo jiems, šimtmečius 
atskirtiems nuo mūsų, Didžioji 
Lietuva.Motina,surenkanti-lai- 
mės ir nelaimės valandą-savo 
išblaškytus vaikus.Gi mums jie 
buvo,yra ir bus vienos nedalo
mos šeimos nariai, kurių nei 
pamiršti,nei atsisakyti negali
me ir neturime. Kai 1923 me
tais, po sėkmingo sukilimo , 
Klaipėdos kraštas vėl tapo su
vereninės Lietuvos respublikos 
dalimi,iš tikrųjų prie savo gim
tinės prisijungė tiktai nedidelė 
Mažosios Lietuvos dalis. Plotai 
anapus Nemuno, su nuostabiai 
gražiais lietuviškais kaimų, 
miestų, upių, ežerų ir žmonių 
vardais liko,kaip ir seniau, Vo
kietijos dalimi. Dar Lietuvoje, 
o taip pat šiandien išeivijoje, 
dažnas apie tai kalbėjęs: vieni , 
bandydami išsiaiškinti kokia 
bus lietuviškosios Prūsijos 
ateitis bei likimas, kiti, labai 
karštai ir kategoriškai siūlyda
mi reikalauti tų žemių prijungi
mą prie busimosios neprikl, 
Lietuvos.Pastarieji net atatin
kamus žemėlapius nupiešė ir 
ginčyjosi tarpusavyje ar neper- 
mažai "savos žemės" aprėbta .

Deja, dabartis nuožmiai ir 
negailestingai atlieka savo: už
želia visus pėdsakus. Sovietai, 
pasigrobę Prūsiją, ją stengiasi 
surusinti tikrai stachanovietiš- 
ku tempu.Vietovardžiai’pakeisti, 
privežta galybė rusų kolonistų , 
klastojama praeitis ir negailes
tingai sutrypiamas net mažiau
sias pasipriešinimas okupanto 
valiai. Jeigu tai tęsis dar ke
liasdešimt metų, iš lietuviškos 
Prūsijos teliks atminimas. Hit
lerio pradėtas darbas bus baig
tas. Realiai galvojant, reikia su 
didžiu gailesčiu konstatuoti,kad 
mūsų užnemunės Prūsija vargu 
ar kada nors taps naujos Lietu

vos dalim. Tuo tarpu Klaipėdos 
kraštas šiuo metu yra Lietuvos 
(tegul ir sovietinės) teritorija. 
Nors ir į jį privežta nemaža 
rusų, bet jame lietuviai sudaro 
didelę daugumą gyventojų ir vi
sos įstaigos daugiau ar mažiau 
yra lietuvių rankose.

Šiandien būtų bergždžia pra
našauti Mažosios Lietuvos atei
tį, nes ir Didžiosios Lietuvos 
ateitis nežinoma. Viena tėra 
aišku, kad atsikursiančios ne
priklausomos mūsų respubli
kos valdžia turės padėti daug 
pastangų, jei norės išlaikyti 
bent Klaipėdos kraštą savo ri
bose. Juk ir šiandieninėje Va
karų Vokietijoje girdisi pakan
kamai balsų apie Klaipėdos 
krašto išvadavimą iš lietuvių, o 
Prūsijos išvadavimą iš sovietų 
vergijos. Mažosios Lietuvos 
veikėjai,šiuo metu, Vokietijoje , 
daugelio vokiečių šovinistų te
belaikomi paprastais vokiškos 
žemės išdavikais. Erdmono Si
monaičio kryžiaus keliai per 
vokiečių teismus nėra juk vie
nintelis tokio teigimo liudiji
mas'. Todėl, minint šią nepa
prastą sukaktį,gal,iš tiesų, rei
kėtų išeivijos lietuviams pir
miausia rūpintis tais reikalais , 
kuriuos įmanoma dabar ir čia 
išspręsti.Nepaslaptis, kad vie
nintelis, likęs išeivijoje, Mažo
sios Lietuvos Bičiulių draugi
jos leidžiamas, mažlietuvių 
laikraštis "Lietuvos Pajūris" 
merdėja,nes stokoja skaitytojų 
ir finansinės paramos. O kiek 
kartų prašyta pagelbos Vokie
tijoj persekiojamiem ir vargs- 
tantiem Mažosios Lietuvos vei
kėjam ? Gražiai pradėta Vydūno 
premija taip pat serga pinigine 
mažakraujyste .Vasario 16 gim
nazija,kurią lanko daugelio su
sipratusių mažlietuvių vaikai, 
vos vos išsimaldauja mūsų pa
ramą.Mažosios Lietuvos Bičiu
lių draugijos sekretoriai neuž
guiti norinčiųjų įstoti minios . 
Ir dar daug panašių faktų gali
ma būtų nurodyti, minint sausio 
penkioliktąją.Tad, iš tikrųjų, ar 
nereikėtų vieton fantastiškų 
planų bei šaunių prakalbų kon
krečiai padėti tiems Mažo
sios Lietuvos veikė jams, kurie , 
nežiūrint visokių vylionių bei 
persekiojimų, liko su mumis ? 
Padėti jų spausdintam žodžiui 
ir jų tebeveikiančiom organiza
cijom, nes tiktai tokiu būdu ga
lime išeivijoje parodyti, kad 
tikrai įvertiname jų ištikimybę 
savam kraštui ir tikime, kad 
mažlietuvių jaunoji karta, su 
mumis kartu, tęs protėvių ir 
tėvų įsipareigojimus vienai su
vienytai Lietuvai.

Henrikas NAGYS

TYLUS ŽVEJU KAIMELIS.
I

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

Siame skyriuje laiškai gali būti trumpinami redakcijos 
nuožiūra. P ageidautina todėl, kad šie pasisakymai bu
itį, kiek įmanoma,trumpesni. Red.

AR LIETUVIS PAJĖGS 
ATSILAIKYTI?

Taip šiandien stato klausimą, 
apsilankęs Lietuvoje kun.dr. F. 
Jucevičius. Gal pajėgs, o gal ir 
ne ?Tai pareis nuo laiko ir ap-, 
linkybių.

Nors virš šimto metų Lietu
voje buvo labai tamsu, bet keli 
šaukliai neleido lietuvybei nu
mirti ir aplinkybėms pasikeitus 
Lietuva tapo laisva.

Gal ir vėl Lietuvai teks ver
gauti šimtą, kitą metų, bet Lie
tuvoje lietuvis dar tikrai kalbės 
sava kalba,o kaip tuo tarpu, čia , 
lietuvybė bus tik muziejinis 
eksponatas.

Kaip gi kiti atsilaikė ?
Didis kovotojas už savo tau

tos laisvę, M. Gandi ir jojo pa
sekėjai niekad nepavartojo 
ginklo ir nepartizanavo miš
kuose, jųjų ginklas buvo tik žo
dis, ir jie laimėjo.

Austrų-Vengrijos imperato
riai kelis šimtmečius spaudė 
čekus ir slovakus,bet pastarieji 
atsilaikė ir 1918 metais tapo 
laisvi.

Kryžiuočiai ir Germanijos 
karaliai virš 700 metų vokietino 
prūsus,bet ir po šiai dienai da
lis jų kalba lietuviškai; kaimai 
upės ir kalnai turi lietuviškus 
pavadinimus, o moterys dėvi to 
krašto tautiniais drabužiais.

Ar ir kaip bendrauti su kraš
tu, t. y. su Lietuva, ir su iš ten 
atvykusiais ?

Jau labai daug tuo reikalu 
buvo prirašyta ir prišnekėta, 
bet žvilgterkime bent truputėlį 
į įvykius - faktus.

1967 metais Hamiltone, LNV 
- ba surengė iš Lietuvos atvy
kusių menininkų koncertą, sol. 
Noreika, Budrius ir Juodvalky
tė.Gi prieš pat koncertą atsira - 
do grupelė žmonių su piketavi- 
mo plakatais. Teko gerokai pa
vargti pakol pasisekė,bent tuo 
tarpu, nuo to žygio piketuotojus 
sulaikyti.

Įvykusiu koncertu ir piketuo
tojai buvo labai patenkinti ir 
vėliau apgailestavo tą savo už
simojimą. Dar svečiams neiš- 
vykus į Lietuvą, mūsų Spaudoje 
pasipylė įvairiausi užmetimai 
to koncerto rengėjams ir ta po
lemika tęsėsi bent pusmetį. Gal 

tą kartą ir buvo kiek pagrindo 
tam erzeliai, nes menininkus 
tuo kartu lydė jo du "palydovai".

Šiais gi metais atvykus solis
tui Noreikai su žmona,kad ir be 
jokių palydovų,bet joks organ!- 
'zacinis vienetas nedrįso rengti 
jųjų koncertų. Gi pirmąjį svečių 
koncertą surengė Hamiltone 
viena silpna moterėlė. Kaip 
svečių palydovai, taip ir kon
certo rengėja padarė klaidą ir 
svečiai negavo to, kas jiems 
priklausė, bet tai atsitiko ne iš 
blogos valios. Klausytojų susi
rinko virš 3-jų šimtų, bet dau
gumas buvo iš apylinkių ir net 
iš Buffalo atvažiavę lietuviai. 
Hamiltono koncertas ir šiais 
metais norėta sutrukdyti ir vėl

UMMMMMU

JIE MIRTI NEBIJOJO
* 1919 m. gegužės mėn. iš Lie
tuvos bebėgą bolševikai, Pane
vėžy, turgaus aikštėje, sušaudė 
tris,į jų rankas pakliuvusius, 
Lietuvos partizanus: Kazį Šve- 
recką.Kazį Šidagį ir Juozą Za
karevičių.
* 1920 m. lapkričio mėn. 19 d. , 
penki Ramygalos šauliai-moks- 
leiviai, prie Truskavos susiko
vė su į Lietuvą įsiveržusių len
kų kariuomenės eskadronu.

Sunkiai sužeistas šaulys Jo
nas Ambrazevičius pasilikęs 
dengė kitus besitraukiančius 
kovotojus. Žuvo didvyrio mir
timi, nuo priešo kulkų suvars
tyta krūtine. Lenkai sugavę še
šiolikmetį Stasį Klimavičių,no
rėdami iš jo išgauti jam pati
kėtas paslaptis, buvo žiauriai 
mušamas šautuvų buožėmis .ba
domas įkaitintais durtuvais. 
Nieko iš jo neišgavę, galop jį 
sušaudė.
* 1920 m. lenkai už Lietuvos 
partizanų grupės vado (Salako 
apylinkėj, Zarasų aps.) Petro 
Šiaudinio galvą buvo paskyrę 
10. 000 zlotų premiją, bet išda

reikėjo gan griežtai pakovoti, 
kad išvengus bereikalingų ne
susipratimų.

Visur kitur svečio koncertai 
buvo surengti irgi tik privačia 
iniciatyva.
Ko gi mes bijome tų 
žmonių ? Argi jie yra raup- 
suoti?Ar gi jie suminkštins mū
sų širdis,išplaus mums raudo
nais dažais smegenis ir mes 
tapsime Stalino vaikais?Anaip- 
tol,jau Stalino tikri vaikai bėga 
iš jojo sukurto rojausl

A. Lukas
DEL BENDRADARBIAVIMO 
SU OKUPUOTA LIETUVA.

"Tėv. Žib. " nr. 44 1968 m . 
plačiai buvo aprašyta Kanados 
Lietuvių Diena, kuri įvyko To
ronte, spalio mėn. 26 d.

Simpoziume, kuris įvyko 
Brocton gimnazijos salėje, per 
diskusijas buvo iškeltas vertas 
didelio dėmesio klausimas dėl 
okupuotos Lietuvos menininkų 
koncertų Kanadoje.

Tuo reikalu p. J. Audėnas pa
reiškė tokią savo nuomonę: Jei 
tokie koncertai rengiami be po- 
litrukų globos ir be politinio at
spalvio, jie yra naudingi lietu
vybei.

TRIMITO AIDAS
MUM—

!■» 

vikų neatsirado.
* 1923 m. vasario mėn. 27 d. , 
lenkai užpuolė Liškiavos mies
telį. Žiauriai kankindami nužu
dė šaulius Jurgį Grigą ir jo tė
vą.Sužvėrėję lenkai, kankinamo 
sūnaus akivaizdoje, sušaudė jo 
tėvą.Apalpusio sūnaus kūną ba
dė peiliais,šakutė  mis .varstė jo 
gerklę, adatomis badė jo pirštų 
panages ir taip kankindami va
rinėjo miestelio gatvėmis, rei
kalaudami išduttti kitus Liškia
vos šaulius-Jis jųneišdavė. Ilgai 
kankinę, lenkai nuvarė jį į kitą 
Nemuno pusę ir nušovė. Tėvo ir 
sūnaus didvyrių kūnai ilsisi 
Liškiavos kapinėse.
* 1941 m.birželio mėn. .prasi
dėjus rusų vokiečių karui, Kau
ne .begindamas Viliampolės til
tą, nuo bolševikų kulkų žuvo 
Lietuvos partizanas D. Savulio- 
nis. ,
* 1944 m. gruodžio mėn. 28d., 
L. L. K. partizanai puolė ir už
ėmė Čekiškės miestelį, kur tuo 
metu buvo susirinkęs rajono 
komunistinis aktyvas. Partiza
nai, atlikę okupanto pakalikams 
užsitarnautus nuosprendžius ,

> Aš manau, kad p. J. Audėnas , 
perskaitęs Naujienose nr. 294 
1968 m.Jono Vaičiūno straipsnį 
"Ne Noreikos balsas", bus savo 
nuomonę pakeitęs.

Tame straipsnyje tarp kitko 
rašoma: " Mus pasiekiančios 
žinios iš Lietuvos tokios: Vie
nas lietuvis .kuris neseniai lan
kėsi Lietuvoje,ten besikalbėda
mas su gerais pažįstamais kaip 
ir pasigyrė,kad čia Kanadoje ir 
Amerikoje lankosi Virgilijus 
Noreika su žmona ir rengia iš
kilius koncertus.

Į tai Lietuvoje gyvenantieji 
lietuviai su panieka jam atsakė: 
"Jei jūs ten garbinate buvusį 
stribą, skaitykitės, kad esate 
lietuvių tautos nurašyti į nuos
tolius. Palydovai poli tr ūkai 
saugoti solistą V. Noreiką visai 
nereikalingi".

V.Noreikayra jų patikimiau
sias žmogus, nes V. Noreika , 
kaip rašo Naujienose Jonas 
Vaičiūnas .buvo stribas .Kas yra 
stribas? Rusiškai sakoma "Is- 
trebitel',' lietuviškai-"stribas". 
Stribų pareiga buvo naikinti 
mūsų didvyrius partizanus ir jų 
šeimas.

O čia Kanadoje ir Amerikoje 
koncertų rengėjai, tą buvusį 
stribą garbina, ruošia jam iš
kilmingus priėmimus, vaišes , 
dovanas ir išleistuves.

Būkime ateityje labai atsar
gūs .nepasitikėkime jokiam me
nininkui ir bet kam kitam, at
siųstam iš okupuotos Lietuvos 
bendradarbiavimo reikalu.

Jie visi yra prisidengę mas- 
kvinio agitpropo agentai ir jų 
tikslas yra mus suskaldyti, o 
paskui suvirškinti.

Vienais metais Hamiltone 
prof. St. Kairys iš Toronto, per 
Lietuvos kariuomenės minėji
mą,savo paskaitoje dėl okupuo
tos Lietuvos menininkų koncer
tų Kanadoje taip pasakė:'Ant 
kabliuko užmautas solistas, o 
meškerę laiko enkavedistas". 
Jis patarė tokius koncertus boi
kotuoti. Tautiečiai nepamirški
me Lietuvos, Latvijos, Estijos 
tragedijų, nepamirškime Ven
grijos ir Čekoslovakijos žiau
rių įvykių. Būkime vieningi'.

K. Lukoševičius

Norime šio laiško autoriui pa
stebėti, kad jo metamas kalti
nimas solistui V. Noreikai, jei
gu neteisingas, tėra skaudus 
smeigtas. Mums, pavyzdziui, 
žinoma, kad Noreika yra gimęs 
1935 metais. Argi p.p. Vaičiū
nas ir laiško autorius norėtu 
teigti “stribus“ buvus 13-14 
metų amžiaus ?

mwvaiaraaan

pasitraukė be nuostolių.
* 1945 m. rudenį, kautynėse su 
bolševikais, garbingai bekovo
damas, žuvo Kupreliškio L. L .
K. partizanų vadas Kostas Ka
minskas.
* 1945-46 m. prie Naručio eže
ro sėkmingai veikė Lietuvos 
Laisvės Kovotojų - partizanų 
junginys, 800 asmenų.
* 1946 m.birželio mėn. 6 d., dvi 
rusų kariuomenės divizijos, 
ginkluotos tankais, patranko
mis, lėktuvais ir net šarvuotu 
traukiniu, apsupo Kazlų-Rūdos 
miškus ir ieškojo -L. L. K. par
tizanų. Apsupimo kautynėse,ne
lygioje kovoje,krito daugelis L.
L. K.partizanų. Bet kelis kartus 
daugiau krito Lietuvos žemės 
okupantų-r ūsų.
* 1947 m. gruodžio mėn. 8 d. , 
Tolokių km. prie Miroslavo, 
kautynėse su Lietuvos okupan
tais bolševikais žuvo šie L. L. 
K.partizanai: V.Dumbliauskas- 
Pamidor as i A. Labutis - Žilvytis 
ir Vytautas Urbonas-Girinis.
* 1948 m.Slmno apylinkėje, ko
voje su Lietuvos okupantais ir
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IS P.L.B. V A L D Y B O S, J AV IR KANADOS
KRAŠTU VALDYBĄ 

KONFERENCIJOS.

"Nežinome,kaip jaunoms šei
moms padėti lietuvybės ugdy
me,nežinome nei kaip tai suži
noti',' išsitarė PLB Švietimo ko
misijos pirmininkas A. Rinkti
nas, sausio 11 d. Toronte įvyku
sios Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos, JAV ir 
Kanados kraštų valdybų konfe
rencijos proga surengtam Ben
druomenės veikėjų susitikime 
su spauda.

Tą dieną, septynias valandas 
posėdžiavę,veikėjai aptarė visą 
eilę ateities darbo planų, o la
biausiai,kaip KLB p-kas S. Če
pas sakė, kanadiečiai padėjo 
amerikiečiams išspręsti savas 
problemas.Be to, būta naudinga 
artimiau susipažinti tik nese
niai išrinktiems centriniams 
organams. Dalyvavo 21 asmuo , 
jų tarpe vykdomasis vicepirmi
ninkas S. Barzdukas, Amerikos 
LB tarybos pirmininkas J. Ka
počius, ALB k. v. pirmininkas 
B.Nainys,Kanados LB k. v. pir
mininkas S. Čepas, PLB ryši
ninkas Vlike K.Miklas.

Kadangi posėdžiai buvo užda
ri,konferencijos nutarimai pri
statyti atskirai po vakarienės , 
kurioje dalyvavo dar neišvykę 
konferencijos dalyviai, šiaip 
kviesti asmenys ir Darbininko, 
Dirvos, Draugo, T. Žiburių, N . 
Lietuvos korespondentai. Kiti 
laikraščiai, nors ir kviesti, at
stovų neatsiuntė.

Konferencijos nutarimai ne
buvo išdalinti,o tik greitai per
skaityti.Daug kas išaiškėjo, be- 
klausinėjant.

Kaip jau skelbta, šie metai 
paskirti lietuviškam švietimui. 
Bendruomenė tad numato Švie
timo Metuose ruošti tarpmo
kyklinius konkursus, atžymėti 
mokytojus. Reikšmingiausia, 
kad jau rimtai žadama rūpintis 
kaip padėjus jaunom šeimom 
vaikus auklėtijlįętuviškai, nors 
tuo tarpu ir nežinoma kaip tai 
įvykdyti. Čia pat A. Rinkūnas 
kreipėsi į spaudą sugestijų arba 
bent diskusijų tuo klausimu.

Tiktai asmeniškai kalbėda
mas, S. Barzdukas spaudai už
metė, kad ji į Bendruomenės 
reikalus nežiūri tinkamai: kar
tais nespausdinami praneši
mai, arba jie dedami neryškioj 
vietoj.S.Barzdukas apgailesta
vo,kad,ir bendrai,visi lietuviš
ki reiškiniai tepristatomi antri
niuose puslapiuose atseit lietu
viško gyvenimo ypatingai ne
vertiname. Siūlė apie Bendruo

Kanadietes lietuves saules, pirmojo saul it^ su v azi avi

Atkelta iš 2 psl.
JIE MIRTI NEBIJOJO...
jų pakalikais istrebiteliais, 
garbingoje kovoje žuvo šie L. 
L.K.partizanai:Valentinas Juš- 
kauskas, Bronius Aleksandra
vičius ir Vaclovas Vyšniaus
kas.
* 1951 m. spalio mėn. Prienų 
miške,garbingai bekovodamas , 
žuvo vienas iš didžiausių L. L . 
K.partizanų vadų Juozas Lukša 
-Daumantas.

ŠAULIAI-LIETUVIŠKOS
SPAUDOS TALKININKAI

Nepriklausomoje Lietuvoje, 
gražiai veikusi Lietuvos Šaulių 
Sąjunga, šalia karinio apmoky

menę rašyti daugiau ir nebūti
nai tik teigiamai. Jam atsakė T . 
Žiburių redaktorius kun.P.Gai
da,pastebėdamas, kad praneši
mai išsiuntinėjami visiems 
laikraščiams vienodoj formoj, 
todėl reikiamo įspūdžio neturi 
ir redaktoriai tokią medžiagą 
tvarko pagal įdomumą. Spaudos 
konferencijos pravedėjas dr. A . 
Butkus pridėjo,kad valdybos in - 
formacijos netobulumą jaučia 
ir dabar stengiasi laikraščius 
informuoti per progines konfe
rencijas.

Jungtinio Finansų komiteto 
projektas bus vykdomas ir to
liau. Nors pernai ir nebuvo at
siekta norimo tikslo, Bendruo
menė tiki Jungtinio Fondo tiks
lingumu ir bus tariamasi su 
Vliku ir Alfu, kad ateityje toks 
Fondas būtų gyvenimiškas.

Buvo nutarta plėsti kultūrinę 
paramą ir ne Šiaurės Amerikos 
bendruomenėms, Jaunimo kon
gresą šaukti 1972 m. , jį jungiant 
su tautinių šokių švente. Neat
rodo, kad tai pravesti būtų pa
rinktas Toronto,ko buvo laukta , 
nes, pavyzdžiui, Čikaga labiau 
užtikrina materialinį pasiseki
mą.Atskiro kongreso,nesujung
to su kita švente, rengimas at
mestas,nes "jaunimui neužten
ka vien tik paskaitų ir diskusi- 
jų-reikia ir žaidimų".

Netrukus Bendruomenės ini
ciatyva bus šaukiama veiksnių 
konferencija, studijuojami ben
druomeninės informacijos pa
gerinimai.

Kad konferencijoje daug kal
bėta apie grynai JAV bendruo
menės problemas rodo nutari
muose punktas, jog Bendruome
nė ir toliau liksianti nepartine 
ir kad bus suaktyvintas solida
rumo mokesčio rinkimas. Ka
nadoj gi partijos nebeaktualios , 
o solidarumo mokesčiai paken- 
~ . . ... ... lAi .’iciami.

Pirmą kartą lietuviškoj Sj&ti-1 
dos konferencijoj dalyvavusio 
požiūriu, šis susitikimas nebu
vo tinkamai pravestas. Buvo 
leidžiama daug kalbėti pašali
niams .reikšti asmeniškas nuo
mones, taip,kad daug dalykų li
ko nesužinota. O ir spaudos at
stovai nebuvo judrūs, nes tik 
dviem laikraščiam (ar jų ko
respondentams) terūpėjo Ben
druomenės veikla ir jos proble
mos. Visgi toks informacijos 
būdas yra daug tinkamesnis, nei 
sausi ir migloti komunikatai.

ab.

mo metu Toronte 1968 m.

mo.gana plačiu mastu reiškėsi 
ir kultūrinėje srityje. Ypatingai 
savos lietuviškos spaudos rė
mimo bei jos platinimo bare, ne 
tiktai savo narių tarpe, bet ir 
visoje,plačioje lietuviškoje vi
suomenėje.

Manau būtų labai pravartu, 
čia, tremtyje, atsikūrusioje LŠ 
S - gos veikloje atkreipti į tai 
ypatingą dėmesį ir atgaivinti 
laisvoje tėvynėje veikusią tra
diciją šiais S-gos 50-taisiais 
sukaktuviniais metais, kuo pla
čiausiu mastu ateiti į talką sa
vajai, laisvajai, laisvame pa
saulyje išeinančiai,spaudai,ko
vojančiai už Lietuvoj išlaisvi-

Vyriousio Lietuvos ijloisvinimo Komiteto pirmininkas dr. K. Valiūnas (dešinėje) pokalbyje su Tautos Fondo 
Kanados Atstovybės pirmininku S. Banelių po praeitos VLIK'o sesijos. Nuotrauka V. Maželio.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba kaip kiekvienais metais. 
Vasario 16 - tosios proga rašo 
raštus visiems senatoriams ir 
kongresmanam painformuojant 
apie Lietuvos padėtį ir prašant 
neužmiršti Lietuvos reikalų. 
Taip pat senatoriai ir kongres- 
manai prašomi prisiminti Lie
tuvą Vasario 16-tosios proga 
kongrese ir senate.

**$*$$*
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininko inž. Eugenijaus 
Bartkaus ir Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininko dr. J. K. Valiūno susi
tarimu Lietuvos laisvinimo 
darbą vykdančių veiksnių kon
ferencija bus sukviesta 1969 m. 
balandžio mėnesyje,Chicagoje.

Konferencijoj numatoma ap
tarti Lietuvos laisvinimo akci
jos sustiprinimo .veiksnių veik
los derinimo, informacijos, fi
nansiniai ir kiti reikalai .

*******
Dr. Vladas Šimaitis ir Teo

doras Blinstrubas ALTos val

Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI 
Po $ 100. 00:

322. Dudaravičienė Marija
323. Uogintas Titas
324. Zakarevičius Mečys
325. Petrauskas Jonas
326. Stankai Vanda, Kazys
327. Hamiltono Šaulių kp.

Pirmieji trys nariai-Edmon- 
tono Liet. Bendruomenės vei 
kėjai. T. Uogintas buvęs Apyl. 
pirmininku. J. Petrauskas-to- 
tontiškis.

Ponai Stankai gyvena tolimoj 
Norandoj, Kvebeko prov. ir jų 

nimą iš okupantų jungo, ir už 
lietuvybės išlaikymą šiame 
krašte.

Kiekvienas šaulių dalinys, 
kiekvienas šaulys, šaulė turėtų 
atkreipti ypatingą dėmesį į tuos 
mūsų laikraščius ir žurnalus , 
kuriuose yra puoselėjama mūsų 
šauliškos veiklos apžvalga. Juos 
ne tiktai patiems skaityti, bet ir 
ateiti jiems į talką naujų pre
numeratorių rinkime, juos vi
sokeriopai remti, kad išlaikius 
juos tvirtus ir kovingus lietu
viškų reikalų šviesoje.

Šio laikraščio skiltyse, jau 
ketvirti metai,kartas nuo karto 
matome pasirodant šaulių ap
žvalgos skyrių "Trimito Aidas'.' 
Tai.be abejo, labai daug padeda 
šauliškam veikimui.Užtai tenka 
išreikšti labai didelę padėką 
tuometiniam šio laikraščio re
daktoriui Jonui Kardeliui, kuris 
labai nuoširdžiai suprato L. 
Šaulių S-gos reikšmę tėvynėje 
ir čia, tremtyje.

Šiuo metu,atėjus naujam "Ne
priklausomos Lietuvos" redak
toriui dr. Henrikui Nagiui,"Tri
mito Aidas" ir visi jo skaityto
jai,sesės ir broliai šauliai, lin
ki nepalaužiamos energijos, ir 
kūrybingos Ištvermės didžiame 
lietuviško spausdinto žodžio 
darbe.

J. ŠIAUČIULIS. 

dybos nariai paskirti komisijon 
aptarti Lietuvos laisvinimo 
darbui finansinės paramos 
klausimą su Vliko atstovais.

Vliko atstovais paskirti prof. 
Balys Vitkus ir Valerijonas 
Šimkus.

afc * * -Jf. sfc * *

Dr.Leonas ir Irena Kriauče- 
liūnai pakviesti dalyvauti JAV 
prezidento Richard Nixon inau
guracijos baliuje. Dr. L. Kriau- 
čeliūnas tik grįžęs iš atostogų 
taip pat dalyvavo Mr. & Mrs . 
W. Clement Stone surengtame 
R. Nixon pagerbime sausio 3d. 
Chicagoje,Sheraton viešbutyje. 
Ponia Irena tuo laiku dar ilsė
josi Floridoje.

*******

Inž.Eugenijus Bartkus ALTO 
valdybos pirmininkas su ponia 
pakviesti dalyvauti JAV prezi
dento Richard M. Nixon inaugu
racijos iškilmėse ir baliuje. 
Ponai Bartkai rengiasi iškil
mėse dalyvauti.

įnašas surado Liet. Fondą Ha
miltono "Talkoje".

DLK Algirdo Šaulių kuopa 
Hamiltone neseniai įsisteigė, 
bet Liet. Fondui įnašą greit su
krapštė. Geri vyrai ten veikia

Visiems aukotojams Fondas 
dėkoja.

Pagal suvestą gruodžio 31 d . 
apyskaitą Fonde yra narių įna
šų $ 47000, aukų ir dalinių įmo- 
kėjimų$ 1042. Viso $ 48092. Tai 
iki 50 tūkst. trūksta tik $ 1908 . 
Pelno skirstymas numatomas 
kovo mėn.

Hamiltono F. įgaliotinis V. 
Narkevičius pranešė, kad jis 
nuo š. m. sausio 1 d. nebegalės 
tųpareigų eiti. Jis buvo F. įga
liotiniu pusantrų metų ir per tą 
laiką Hamiltone įnašų telkimas 
žymiai padidėjo. Už tai Fondo 
vardu reiškiu jam padėką.

Pradžioj Hamiltone pasidar
bavo į gal.K. Mikšys. Dabar atė
jo eilė pasidarbuoti trečiam F . 
įgaliotiniui Stasiui Bakšiui. Tai 
Fondas laukia iš p. Bakšio tal
kos ir linki jam sėkmės išpil
dyti likusią Hamiltono duoklę .

P. Lelis 
Reik. Vedėjas

ŠALFFAS - gos INFORMACIJOS*,

VISUOTINIS ŠALFFAS-gos 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinis ŠALFFAS 
- gos suvažiavimas šaukiamas 
1969m.vasario 1 & 2d. , Detroi
te, Mich.

Suvažiavimas vyks Lietuvių 
namuose, 3009 Tilman Ave. , 
Detroit, Mich. Pradžia - šešta
dienį, vasario 1 d. , 1 vai. p. p .

Suvažiavi me, pi Ina bal s avi mo 
teise, dalyvauja sporto klubų 
atstovai bei ŠALFFAS-gos pa

reigūnai, pagal ŠALFFAS-gos 
statute nustatytą tvarką.

Kaip suvažiavimo svečiai pa
tariamuoju balsu kviečiami da
lyvauti visi sporto darbuotojai, 
fizinio lavinimo mokytojai, 
sporto veteranai,lietuviškų or
ganizacijų bei spaudos atstovai 
ir visi lietuvišku sporto judė
jimu besidomį asmenys.

Šalia einamųjų administraci
nių reikalų,suvažiavime nusta
tomos sportinės veiklos gairės 
ir nagrinėjamos bei sprendžia
mos įvairios ŠALFFAS-gos gy
vybinės problemos.

Smulkios informacijos bei 
instrukcijos išsiuntinėjamos 
visiems ŠALFFAS-gos viene
tams. Visi kiti norį gauti papil
domų informacijų apie suvažia
vimą, prašomi kreiptis į arti
miausią sporto klubą arba tie
sioginiai į Centro valdybą, šiuo 
adresu;

Algirdas Bielskus,15321 Lake 
Shore Blvd. , Cleveland, Ohio 
44110.

PABALTIEČIŲ SPORTO FE
DERACIJOS SUVAŽIAVIMAS

Metinis Šiaurės Amerikos 
Pabaltiečių Sporto Federacijos 
suvažiavimas įvyks 1969m.sau
sio 18 d. , Clevelande, Ohio.

Suvažiavime dalyvauja kiek
vienos tautybės sportinės vado
vybės ar jų įgaliotiniai. Kiek
viena tautybė turi po 1 balsą, ne
žiūrint Įdek atstovų dalyvauja 
suvažiavime.

ŠALFFAS - gą suvažiavime 
atstovaus Centro valdyba.

Šis suvažiavimas yra reikš
mingas tuo,kad federacijos va
dovybę eilės tvarka perims lat
viai, dviejų metų kadencijai. 
Praėjusią kadenciją vadovybė 
buvo estų rankose.

Pabaltiečių S. F-jos vyriau
sias organas yra Vykdomasis 
komitetas, susidedąs iš 12 na
rių,po 4 iš kiekvienos tautybės . 
Juos skiria kiekvienos tautybės 
sportinės vadovybės.

Suvažiavime bus nustatoma 
sportinės veiklos gairės atei
čiai bei sprendžiami kiti fede
racijos i reikalai.

ŠALFFAS-gos Centro
V aldyba.

3 psl. - NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.4 (113 1) 1969 m. sausio 22 d.

problemas.Be


LIETUVIS SKULPTORIUS LAIMI 3000 
AUSTRALIŠKU DOLERIU

PREMIJĄ

Comalco direktorius D. J. Hibberd įteikia premiją skulptoriui 
Vincui Jomantui.

Didžiausioji metinė Australi
jos premija už skulptūrą (Co
malco Award) buvo praeitais 
metais paskirta lietuviui skulp
toriui Vincui Jomantui. Varžy
bose taip pat dalyvavo kiti ke
turi žymiausi Australijos skulp
toriai: Inge King, Michael Ni
cholson, Lenton Parr ir Norma 
Redptah. 1968 metų skulptūrine 
užduotim buvo sukurti specialią 
skiriamąją sieną didžiulėms 
viešoms patalpoms.Tokiu būdu , 
ši siena yra vidinės architektū
ros dalis. Pati premija įsteigta 
kaip tiktai todėl, kad paskatinti 
australų domėjimąsi skulptūra 
ir skulptoriaus su architektu 
kūrybinį bendravimą. Kiekvie
nais metais konkurse dalyvavusiu 
skulptorių kūriniai yra išstato
mi parodose (Melbourne,Sidney 
ir kitur), o jų nuotraukos at
spausdinamos specialiame lei

dinyje, kuris išsiuntinėjamas 
apie 3000 architektų. Iškilmin
gas premijos įteikimas įvyko 
Viktorijos Nacionalinėje gale- 
rijoje.Šių metų kovo mėnesį vėl 
bus pakviesti šeši skulptoriai 
varžytis dėl 1969 metų premi
jos.

Skulptoriaus Vinco Jomanto 
projektas - skulptūrinė skiria
moji siena.

FELJETONAS I
__ _________ Į

TRANSFORMUOTA
VARLĖ

„Kai kurie literatūros kritikai ta
vo straipsnius rašo taip, tarytum jie 
būtų skiriami ne skaitytojams, o jų 
autorių „erudicijai" parodyti. Savo 
mintis šie kritikai reiškia tokia su

dėtinga kalba, jų rašiniuose taip 
gausu tarptautinių žodžių, kad gal
va plyšta, stengiantis suprasti, 
autoriai nori pasakyti. .

Iš skaitytojo laiško redakcijai

Gal skaitėte mano apsakymą „Bul
vė". Kas neskaitė arba neturėjo kantry
bės iki galo perskaityti, trumpai pakar
tosiu turinį. . . Pagyvenusi moteris gabe
na autobusu krepšį bulvių. Jai lipant iš 
autobuso, pati didžiausia bulvė nurieda 
ant šaligatvio. Kartu keliavęs agrono
mas paspiria ją gatvės vidurin ir min
tyse tyrinėja, kokioje dirvoje ji išaugo 
tokia didelė? Vienai senutei bulvė pri
mena jaunystę ir bulviakasį anuometi
niame kaime. Kita moteris ima skaičiuo
ti, kiek reikėtų tokių bulvių cepelinams, 
kad užtektų pietums jos keturių asmenų 
šeimai. Greta sėdinčiai merginai bulvė 
asocijuojasi su akmenimis juodosios jū
ros pakrantėse, ir ji paskęsta Kaukaze 
patirtų įspūdžių prisiminimuose. Bulvė 
lyg ir vienija keleivius. Kai kas norėtų 
ją pasiimti sau, bet nedrįsta. . . Galiau
siai mašinos ratai bulvę sutraiško. Rytą 
kiemsargis suplotą bulvę įmeta šiukšlių 
dėžėn.

Sakoma, kad pelėdai pats gražiausias 
paukštis pasaulyje — jos pelėdžiukas. 
Prisipažinsiu, kad ir mane apnikdavo 
panašios mintys. Šiaip ar taip, baisiai 
troškau * išgirsti skaitytojų arba kritikų 
vertinimą. Tokia proga pasitaikė pačiu 
netikėčiausiu būdu.

Kartą, važiuojant namo, į troleibusą 
įšoko du jauni, bet plačiai žinomi kri
tikai: Arūnaitis ir Butkus. Jie atsisėdo 
kaip tik priešais mane. Arūnaitis gniau
žė rankoje žurnalą, kuriame buvo iš
spausdinta mano „Bulvė”, ir, atvertęs 
kaip tik tą puslapį, paklausė draugą:

— Vartei?
Butkus papurtė galvą ir įsigilino skai

tyti. Kai jo akys bėgiojo teksto eilutė
mis. aš jaučiausi lyg būčiau nuogai iš
rengtą prieš pašaipų gydytoją. Nekant
riai laukiau pirmųjų pastabų.

— Raidos faktuose įžvalgaus moder
nizmo paradoksas, — pasakė Arūnaitis, 
kai Butkus baigė skaityti.

Aš griebiau užrašų knygutę ir ėmiau 
stenografuoti, kad nepraleisčiau nė vie
no žodžio.

— Kai subjektyvių koncepcijų rentime 
bei jų polemiškame ardyme faktai iš
laisvinami iš konteksto ir įmontuojami j 
kitą — tai istoriškai objektyvu, — tarė 
Butkus.

— Vidinio monologo genezė..
— ImanentiŠka. fenomali proza.
— Mitinio metodo Tantastinis etalo

nas.
— Finale užtikrina komfortišką dva

sios egzistenciją.
— Susvetimėjimo procesai deformuo

ja intelektualo psichiką.
.— Bekonfliktiško mąstymo recidyvas 

bei mentali ir emocinė materija — ver
ta menininko dėmesio realybė.

—• „Bulve" interpretuojama psicho- 
analitinėje sferoje.

— Istorine individo akistata, — nu
mojo ranka Butkus. — „Bulvės" autorė 
neišvengiamai vulgarizuoja ir falsifikuo
ja sąmones srauto prigimtį.

— Tai akivaizdus protestas prieš ap
rioriškus mūsų prozoje autorių tezių 
pylimus, primityviai varžančius stichišką 
jutimą ir minčių tėkmę.

— Visos vertybės čia egzistuoja kri
zės stadijoje. Jos devalvuojamos, kate
goriškai atmetamos ir iš naujo atranda
mos.

— Bulvės akivaizdoje nereglamentuo
tai mergina klausinėja save: kas aš esu?

— Desperatiški idėjos niuansai, — 
kalbėjo Butkus. — Merginos sąmonė 
prabyla lūžio akimirką, kai bulvė krin
ta autobuso pakopomis žemyn. Jos nu
sivylimas nuplauna įprastų tiesų kiautą 
ir paiieka sielą be šarvų.

— Iš inercijos vidinio monologo šak
nys smelkiasi j animistinę dvasinės kri
zės stadiją.

— Psichologizuotai einama prie gilu
minės dvasios substancijos.

-— Tai kompleksas, kurio įtakoje skai
tytojas pervertins ir mistifikuos giluminę 
psichiką.

— Racionalus psichoanalitinio sąmo
nės srauto sluoksniavimas. Mergina ieš
ko nežinomojo ikso

— Avangardistiška, kai įsisiaučia ho
moseksualiniai ir mazochistiniai impul
sai, c pasąmonėje išsiritulioja inversijų 
bei perversųų rezervuaras.

— Žmogiškosios plazmos impulsas. 
Tarpusavyje persipina seksualiniai vyriš
kieji ir moteriškieji pradai bei jų įžūles
nių potraukių šešėliai, kurie įsiveržia į 
pirmapradž'ų gyvenimo procesą. Atgai
vina universalius istorijos procesus. Re
zultatas — prezentatyvi, transformuota 
varlė.

•— Emocijų kaskados garsingai kvie
čia | mėšlavežį ir obsceniškai primena 
smarkesnius kvapus.

— Tačiau erudicija iš anksto sufor
muoja specialiui antierotinius filtrus.

— Dovanokit, — įsiterpiau j pokalbį,
— kiek supratau, jūs nagrinėjate apsa
kymą „Bulvė"?

— Antropologinė koncepcijų sintezė,
— atsakė Arūnaitis.

— įdomu, ar ji jums oatiko?
— Kaip lai patiko? — nustebo But

kus.
— Pavyzdžiui, ar jūs patartumėte ki

tiems žmonėms skaityti „Bulvę"? O gal 
perspetumėte, jog tai yra šlamštas ir te
gu jie negaišta laiko ir negadina sau 
nervų?

— Individuali realybė, — maloniai 
šyptelėjo Butkus.

—- Egoistiniai pradai ir erotiniai sti
mulą’ determinuoja intelektualo instink
tus, — tarė Arūnaitis._________ *

— Aprioriškų abscesų receptas orbi
toje.

— Banalu, — nusipurtė pirmasis.
— Eime! — paragino Butkus.
— Man labai įdomu! Aš esu au... — 

sušveblenau dar jiems girdint. Abu kri
tikai pasistatė apykakles ir, nebodami 
lietaus, nužingsniavo gatve.

— Gal kokie svetimtaučiai? Kalba ta- 
• ytum ne mūsiškai, — pasakė arčiau sė
dėjusi bobutė

— Ne. ne savi, tai mūsų literatūros 
kritikai, — ėmiau teisinti.

— Mat, nereikia vyrų kibinti, — pa
barė rūsčiai.

— Aš tik norėjau išgirsti jų nuomo
ję.

— Matyt, nepatikai, už tat ir pabė
go.

— Kai savos nuomonės nėra, ką ten 
su svetima susikursi? — nusišaipė bal
sas už senutės nugaros.

— Sužiūrėsi. . . Apsimeta.
— Oi, dabar ištvirkęs jaunimas. Mo

ka visokias kalbas.
Aš sprukau laukan ir per darganą 

grįžau pėsčia namo.
Aldona KONDRA5KAITĖ

“Tiesos“ 1968 m, gruodžio 28 d.

KUN. KAZYS ŽITKUS- 
Žitkevičius, tebegyvenąs Kau

M

Mokinių ekskursijos į bažny
čias dabar įprastas dalykas, - 
parašyta Vilniuje leidžiamo 
mokytojams skirto laikraščio, 
Tarybinio Mokytojo lapkr.22 d. 
numeryje.

-Deja,-apgailestauja tos nau
jienos pranešėjas, - daugelio

ne, gruodžio 30 d. sulaukė 75 moįjnjų ekskursijų į bažnyčią 
metų amžiaus. Nors ir nepasi- tikslai apsiriboja estetiniu auk- 
traukęs iš kunigystės, režimo įėjimu. .. Ateinam tam,kad pasi» 
toleruojamas, o kultūrininkų grožėtume architektūra, su- 
sluoksniuose net gerbiamas. Ir kauptais meno lobiais...
dabar,75-tojo gimtadienio pro
ga, net Literatūra ir Menas Tas priekaištas mokytojams 
(1968-52), neslėpdamas, kad K. ekskursijų vadovams sakomas , 
Žitkus yra "nuo 1918 metų kata- žinoma, ne už tai, kai jie ne 
likų dvasininkas", kalbėjo apie melstis veda mokinius į bažny- 
jį, kaip apie poetą, žinomą V. čias, o už tai, kad jie, nors ir 
Stonio vardu,kuris "liko kuklus kompartijos ideologijos dva- 
maironinės tradicijos tęsėjas" šioje išmokyti,užmiršta (ar są- 
ir kurio "geriausi lyrikos pa- monin^ai vengia) naudoti tas 
vyzdžiai patrauklūs savo nuo- ekskursijas skiepyti antireligi- 
širdumu, skambumu". nėms pažiūroms. Būtent, rodo

(Elta) mokiniams tik tai, kas bažny
čioje gražu,apleisdami prievo- 

Gruodžio 30 d. Vilniuje buvo lę rodyti, kur bažnyčiose pa - 
viešai pagerbtas Juozas Lingis, slėptas tasai "liaudies oplu^- 
dabar "Lietuvos" vardu vadina- mas". . .  . (Elta).:

mo '(muziko J. Švedo išugdyto) 
ansamblio choreografas-balet
meisteris. Jam tą dieną suėjo
50 metų amžiaus.

J.Lingis įstojo į ansamblį 1941 
metais, kaip vienas iš šokėjų. 
Nubl946 metų jis to ansamblio 
baletmeisteris.Sakoma,kad lie
tuvių tautinių šokių puoselėjimu 
Lingis atlikęs panašaus lygio 
darbą .kaip Švedas tautinių ins
trumentų muzikos gaivinimu.

(Elta)

Pr. Visvydas.

<4/ AKIO NttMOŽIA
(VIDUDIENIS LOS ANGELES MIESTE)

Mano bosas žodį "bellyaching" 
vartoja kur reikia kur nereikia . 
Anądien,prieš pat šventes,pa
sišaukia jis mane į savo kam
barį ir, baimingai apsižvalgęs, 
sako: "You better watch this 
guy. He likes to bellyache all 
over the place". Ir ima jis kokį 
dešimtį minučių prislėgtu balsu 
koneveikti Henry, kuris šį rytą 
buvo sustojęs prie mano stalo . 
Tiesiog nežinau prie ko tas 
"bellyaching'.' Henry mėgsta su 
manimi persimesti keliais sa
kiniais apie pasaulio situaciją. 
Dar niekad negirdėjau Henrio 
skundžiantis.Nieko nesakau bo
sui, nes kągi sakysi aimanuo
jančiam žmogui.

Kaip tyčia prie mano stalo 
prigula Čarlis, mūsų įmonės 
meno skyriaus vadovas,ir klau
sia, ar aš pasiruošęs sutartam 
pobūviui, kuris įvyks vidudienį 
Los Angeles mieste. Visiškai 
pamiršau, kad buvau per apsi
rikimą pakviestas į tą metinį 
Art Directors Meeting. Aš nesu 
nei direktorius, nei meninin
kas. Bet Čarlis neatsileidžia. 
Pažadas lieka pažadu. Čarlio 
akyse esu "crazy Lithuanian" 
ir jis nori, kad aš pamatyčiau 
kažkokį keistą filmą,kurį rodys 
pobūvio metu.Gerai, kad pasiė
miau šiandien švarką. Pasakau 
bosui apie būsimą išvyką. Žiūri 
jis į mane nelaimingai.Tikriau
siai, man išėjus .pasišauks į sa
vo kambarį Robertą ir aima
nuos dėl bendradarbių per dide
lės laisvės.

Iš Commerce City į Los An
geles miesto vakarinę dalį tik 
koks pusvalandis keliavimo. 
Įvažiuojame į Santa Monica 

greitkelį.Beveik pustuštis. Ne
įprasta.Esam šeši vyrai Chev- 
rolete. Gail, pats jauniausias 
Čarlio piešėjas, vairuoja. Aš 
sėdžiu atsilošęs į priekines du
ris ir vis būkštauju, ar jos at
laikys. Užpakalyje sėdįs John 
mane nuramina, nuspausdamas 
durų saugiklį. Sakau jam: "You 
are a good sport". Kažkaip no
risi gyventi tokią gražią dieną.

Odienelė-vienasmano geras 
pažįstamas s akydavo-tikra lie
tuviška skaidrioji. Tokia retai 
pasitaiko Los Angeles slėnyje . 
Dabar miestas atsiveria kaip 
neregėtas stebuklas. Ir kur tas 
nuolatinis dvokiantis smogas? 
Mūsų Anykščių Šilelio kūrėjas 
tikriausiai būtų sušukęs-Ėgi 
vėjelis išvijo piktąjį smogą. Ir 
dūmai akių negraužia. Ėgi pal
mės džiaugsmu netveria ir lin
guoja pravažiuojantiems. Kas 
ten plazda? Ėgi vėliavos ant 
laibųjų stulpų ir bokštų. Mes 
dabar matome ir trečiąją di- 
mensiją-gelmę. Ir ketvirtąją - 
spindintį oro viršėjimą. Staiga 
atsiveria akiratis su visais 
Wilshire bulevaro dangorai
žiais. Toli banguoja Verdugo 
kalvos. Dar toliau dunkso San 
Gabriel kalnų viršūnės. Taip ir 
lekiame greitkelyje šnekėdami 
apie palmes, vėją ir apie snie
gą kalnynų šlaituose.

Įvažiuojame į Fairfax aveni- 
dą. Kai matai šaligatviu einan
čius jaunikaičius su jarmulko- 
mis,esi tikras, kad yra penkta
dienis ir kad biznio rajonas yra 
čia pat.Sukame į Trečiąją gat
vę.Po kelių minučių jau esame 
ištaigingame restorane Dublin, 
kuris Los Angeles mieste sko

ningas viščiuko patiekalais, pa
ruoštais pagal visus košerio 
dėsnius.

Čarlis patikrina,ar mūsų pa
vardės yra sąraše. Gauna kiek
vienam po kuponą. Iškilmingai 
žengiame į salės vidų, kur jau 
rikiuojasi stalai banketui. Tar- 
pustalėse kur-ne-kur stoviniuo- 
jalvyrukaiHbarzdotiir nusiskutę 
Prie jų glaustosi dulcinėjos . 
Visų rankose, kaip taisyklė, 
šviečia "haibolų" stiklai. Rū
pestingasis Čarlis tuoj pat mus 
nuvaro prie skurdžiai atrodan
čio baro ir iš eilės visiems 
mūsų korporacijos sąskaiton 
užsako po stiklą.

Dabar mes irgi,pagal taisyk
lę, stovime su stiklais, linksmai 
žvalgomės, mirkčiojame vieni 
kitiems. Žodžiu, situacija kute
nanti.Salė jau artipilnė.Aš klau- 
siu šalia stovinčio aukšto, me
lancholiško veido vyro: "O ko
kioj bendrovėj Jūs dirbate?" 
"Aš niekur nedirbu", atsako jią 
šypsodamasis. "Aš iš Long 
Beach State'.' Iš karto nesusivo - 
kiu, ką reiškia tas "iš Long 
Beach State". Vėliau John man 
paaiškina, kad tas vyrukas yra 
jo buvęs mokytojas iš valsty
binės kolegijos, esančios Long 
Beach mieste. Noriu teirautis , 
kaip mokytojui patinkąs moky
tojavimas, bet Čarlis siūlo 
mums dar po vieną "drinksą" 
(korporacijos sąskaiton) ir ra
gina kuo skubiausiai užimti vie
tas.Išalkę menininkai, pasirodo 
jau yra apgriuvę stalus. Vis dėl
to be vargo gauname vietą pa
sienyje, prie aksominių užuo
laidų.

Viščiukas kažkoks be kaulų- 
atrodo ,kaip Iškeptos mėsos gu
mulas. Bematant sutaršome. 
Tada prieina kelneris. Renka iš 
visų kuponus. Nerandu savo. 
Kelneris jaudinasi,bet aš nesi
jaudinu - viščiukas juk yra jau 
suvalgytas.

Prasideda oficialioji dalis . 

Kitame salės gale, prie mikro
fono, energingas ir solidus po
nas ima šnekėti. Tada pakviečia 
vieną menkai apsitaisiusį,barz
da ir ilgais plaukais apžėlusį 
vyruką ir įteikia jam diplomą. 
Visi stipriai ploja. Po to yra 
kviečiamas ir gerai apsitaisęs , 
visiškai plikas kaip tilvikas tė
vukas. Jam irgi yra įteikiamas 
diplomas. Visi ploja. Ir grakšti 
mergina gauna diplomą. Ir pa
gyvenusi dama irgi. Tokių di
plomų yra išdalinama apie de
šimts.Matau,kad elgiamasi de
mokratiškai, atsižvelgiama į 
visokio pobūdžio žmones. Čar
lis man tiksliau paaiškina: 
"Premijos yra duodamos meti
nio projektų konkurso laimėto
jams". Po tų oskarų mums at
neša ledus užtekėtus ant rudo 
pyrago krumblių. Neatrodo 
skalsiai. O kelneris į mane žiū
ri įtartinai, vis negalėdamas 
užmiršti pamesto kupono.

Prie mikrofono yra pakvie
čiamas Saul Bass. Čarlis tuoj 
pat painformuoja: "Famous de
signer'.'Pasirodo,tas Saul Bass 
yra ir garsus, ir turtingas,ir 
kūrybingas.Savo meniška veikla 
labiausiai pagarsėjo bestatant 
filmą Exodus. Simpatiški ūsiu
kai puošia jo apvalų veidą. Yra 
vidutinio amžiaus, pilnas ener
gijos. Metus laiko jis praleido 
bekombinuodamas filmą apie 
kūrybinį procesą - Why man 
creates? Filmo pastatymą fi
nansiškai globojo Kaiser Alu
minum korporacija. Šitą filmą 
dabar jis ir nori mums parody
ti.

Tuoj yra ištiesiamas ekra
nas.Sėdintieji priekyje yra pra
šomi pasitraukti prie sienos ar 
eiti į galą. Mums gerai-sėdime 
šone ir nieko neužstojame. O 
filmas tikrai įdomus, ypač viš
tienos privalgius.Savotiška kul
tūros filosofija-raida nuo urvi
nio žmogaus pirmųjų įrankių 
išradimo ligi šių dienų meni

ninko kaprizų. Istorijos epizo
dai kartūnų pavidalu kaupiasi 
pakopa ant pakopos. Ant senųjų 
griuvėsių auga nauji patobulini
mai. Vėl viskas griūva, vėl naut 
ji išradimai. Žinoma, tai sena 
istorija,bet originaliai parody
ta. Tuoj pat prisimena vaikys
tėje ir dar dabar mėgiamas 
žaidimas su kaladėlėmis. Statai 
ir griauni...

Po tokios istorinės įžangos 
prasideda filosofavimas apie 
patį kūrybos procesą. Žmogus 
pasidaro išradėju bežaisda
mas, tai yra tuo metu, kai jis 
pradeda "fooling around". Man 
atrodo, tai tik šalutinis aksti
nas. Filosofija lieka filosofija. 
Su ja galima sutikti ir nesutik
ti.Mane labiausiai šitame filme 
intriguoja ne filosofija, bet fil
minių epizodų originalumas , 
paremtas išradinga technika. 
Pavyzdžiui,kalbantiems veikė
jams, norint parodyti jų pasą
monines įtakas,yra atidaromas 
galvos kaušas ir pilama atitin
kama mikstūra. Įspūdingai yra 
nufilmuota minia gatvėje, rea
guojanti į naują meno kūrinį. 
Geriausiai pavykęs yra ping- 
pongo sviedinėlio pavaizdavl- 
mas-jo kelionė,pirma, fabriko 
konvejeriuje ir, vėliau,gatvėje . 
Bešokinėdamas sviedinėlis 
sankryžoje sustabdo judėjimą, 
po to įšoka į parką, kur yra ma
sė panašių sviedinėlių, bet jie 
nešokinėja. O mūsų keliaunin
kas pašoka per aukštai ir dings
ta debesyse. Alegorija. Savotiš
kas menininko - individo liki
mas.

Filmui įpusėjus netoliese at
sisėda dvi seserys. Kad jos se
serys .galiu eiti lažybų su kiek
vienu-vienoda laikysena, liek
numas, vienoda šukuosena. Ta
čiau toji .kurios kakta yra aukš
tesnė ir plaukai, rodos, tankes
ni, primena mitologinę Eleną, į 
kurią buvo įsimylėjęs Paris. 
Kodėl aš dabar turiu galvoti 

apie Troją,kai toks įdomus fil
mas vystosi prieš akis? Silp
nybė? Bet ir mano bičiuliai ima 
žvilgčioti. Gal jie irgi galvoja 
apie Troją?

Filmas pasibaigia. Didžioji 
menininkų dalis bematant iš
dulka.Keli likę buriasi prie Saul 
Bass ir teiraujasi kaip jam pa
vykę tą ar kitą vienaip ar kitaip 
nufilmuoti. Daug įkyrių klausi
mų. Bet Saulius nieko tiksliai 
neatsako-negi čia dabar išdavi
nės savo meno paslaptis.

Važiuojame namo. Šnekučiuo
jame įkaitinti filmo. Čarlis ma
nęs klausia: "How did you like 
it?" "Nepaprastai','atsakau ne
mirksėdamas. "Filminė techni
ka mane sužavėjo". Vėliau, pri
siklausęs ir kitų bendrakeleivių 
komentarų, sakau: "Nesutinku 
tik su vienu dalyku,1būtent su tuo 
"fooling around'.' Argi tai būtina 
prielaida kūrybai ? Dažniausiai 
būtinybė verčia žmogų padaryti 
išradimą. Reikalas. Perdaug 
yra įsimylėta į tą pasakišką is
toriją, kad krentantis obuolys 
įkvėpęs poilsiaujantį Newtoną 
gravitacinei teorijai. Apie gra
vitacijos problemą Newtonas 
ilgą laiką galvojo dar prieš 
obuolio kritimą. Senatvėje jis 
prisipažino, kad obuolio pavyz
dys tik pažadino jį pagalvoti 
apie tai, kad mėnulis, kaip ir 
obuolys, priklauso tam pačiam 
traukos dėsniui". Anot Čarlio, 
"fooling around" proceso šių 
dienų mene yra gal perdaug. 
Kažko beieškant metamas! prie 
visko. Disciplina yra paneigia
ma. Menininkas nori būti lais
vas ligi pamišimo. Ar toks me
nas tvers ilgai, pasakys netoli
ma ateitis.

Darbovietėje bosas klausia: 
"Did you see any cuties ?" "O 
taip", atsakau linksmai. Ir ko
kios žavingose Imu jam pasakoti 
apie aną tamsiaplaukę Eleną, 
dėl kurios graikai griovė šau
nųjį Trojos miestą.
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PROPIRSClAI A. Povilainis

TORONTO
1968 METŲ APYSKAITA

Kaip ir pritinka Jubilieji
niams metams,Tor onto koloni
jos gyvenimas praeitais metais 
buvo gyvesnis, nei ankstyves
niais.

"Karšta" Expo vasara atsi
liepė ir čia. Bendrumoje, šiltai 
buvo priimtas Vilniaus solistas 
V. Noreika, kurio dviem kon - 
certam netruko klausytojų. Ga
lima nujausti, kad kontakto su 
Lietuvos žmonėmis pasėkoje 
gimė jaunimo ansamblis "Bir
bynė". Išsireiškiant pagal įsipi - 
Lėtinančius terminus,valstybi
ninkų pokalbis su tautininkais 
vyksta subtiliai, kaip kad, pa
vyzdžiui, neišrenkant buvusio 
PLB pirmininko į New Yorko 
seimą. Visgi aistros,nelyg pas 
kaimyną, neįsiliepsnojo. Nevel
tui torontiečiai buvo to nelem
to sportininkų ginčo lyginto
jais.

*******
Nors Toronte ir turima pa

kankamai bendruomeninių val
džių,įskaitant ir Politinį komi
tetą, Čekoslovakijos įvyki ai,de
ja,nebuvo išnaudoti mūsų bylai. 
Net perdaug ir nebandyta. Mat, 
kaip vienas įžvalgus veikėjas 
aiškino: "Kamkištis,kai komu
nistai plaunasi su komunistais".

*******
Šiais metais Toronto ir pie

tinio Ontario lietuvių galutinio 
susirinkimo vietoje - šv. Jone 
kapinėse-pradėta statyti koply
čia, kuri jungiama su paminklu 
Lietuvos laisvei. Pačios kapi

nės neišvengiamai pilnėja.Nors 
ir kiekvieno žmogaus mirtis: 
skaudi, labiausiai pergyventas 
dar nė pusamžio nesulaukusio 
statybos inžinieriaus Mykolo 
Gvildžio išsiskyrimas.

*******
Plaktukai kaukšėjo ir Prisi

kėlimo parapijoj begrąžinant(?) 
sales. Nors paskutiniosios T . 
Pranciškonų statybos buvo su- 
kėlusios erzelį .dabar viena yra 
tikrai gera, kad turima atskira 
patalpa, kur nuolat ruošiamos 
daugiau ar mažiau meniškų da
lykų parodėlės.Tiktai gaila, kad 
saliukė ir po remonto, liko tin
kamai neparuošta galerijai.

Taigi,viešų statybų būta, tik
tai šiemet niekas rimčiau ne
kalbėjo apie senelių namus.

*******
Šiemet pagaliau pasirodė, 

daugumoje torontiečių pastan
gomis išleista, knyga "Lithua
nians in Canada", apšlakstanti 
mūsų didžiai nuveiktus darbus 
Kanadai. Gerai, kad bent išma
ningi kanadiečiai jos neėmė 
rimtai.

*******
Salia Noreikos viešnagės, iš 

kultūrinių pramogų paminėtos 
Pulgio Andriušioir Co. gastro
lės,čia vykusioje Lietuvių Die
noje CIevelando Grandinėlės 
pasirodymas su perkurtų tau
tinių šokių programa, hamil to- 
niečių gerų norų vaidinimas.

*******
Jaunimo lietuviškas gyvas

tingumas neatrodė kad būtų su

mažėjęs, bet gal dar net ir 
anaiptol. Su ūpu įsijungimas ir 
į jau minėtą "Birbynę", Stepo 
Kairio puoselėjami skautukai 
skudutininkai ir organizuoja
mos kanklininkės bei birbyni
ninkai, Prisikėlimo par. "stu- 
dentų"(tikriau,moksleivių)cho- 
ras ir gausiai lankytos vasaros 
stovyklos rodo, kad dar nesi
ruošiama pasiduoti. Ateitinin
kai tebeleido savo laikraštėlį 
"Pirmyn". Abu sporto klubai 
suruošė pirmą kartą grynai 
sportines stovyklas. Atšventęs 
pirmąjį dvidešimtį,Vyčio spor
to klubas turi apščiai jaunimo. 
Į šeštadieninę mokyklą atėjo ei
lė naujų jaunų mokytojų.

*******
Iš Vatikano antrosios santa- 

rybos malonės,prie abiejų ka
talikiškų parapijų sudaryti ko
mitetai su didesnėmis teoreti
nėmis teisėmis nei iki šiol. To
rontiečiai, tiek kunigai tiek ofi
cialūs katalikai pasauliečiai, 
rodė susirūpinimą platesniam 
katalikų gyvenimui, tačiau ne
gavo pritarimo JAV-se.

*******
Akademikų draugijos viešos 

paskaitos vyko į prastinai: ir vėl 
buvo išgirstas pustuzinis mūsų 
įdomesnių žmonių.

*******
Pradėta ruoštis ir didesniem 

ateities a vykiam. Tikimasi, kad 
Toronte įvyks sekantis Jaunimo 
Kongresas, o Katalikų Mokslų 
Akademijos suvažiavimas jau 
užsakytas.

Toronto kolonijoje dar daug 
ko bus.

PED. LITUANISTIKOS INSTI
TUTO IŠLEISTUVĖM

Su praeitų (1968) metų jiabai-

ga, gruodžio 38 d., Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas Čikago
je turėjo diplomų įteikimo šven
tę.Iškilmės įvyko Jaunimo Cen
tro didžiojoj salėj. Jos buvo 
pradėtos Bacho preliudu ir fu
ga,kuriuos forteplonu atliko M . 
Drunga.

Ta proga Instituto rektorius 
kun.V.Bagdanavičius.MIC. tarė 
atidaromąjį žodį .pasveikino ab
solventus ir įteikė jiems diplo
mus.

Pradinės lituanistinės mo
kyklos mokytojo cenzu Institutą 
baigė: J. Bradūnas, E. Juodval
kytė, U. Juodvalkis, J. Juozevi- 
čiūtė.E. Miniataitė-Jasaitienė , 
M. Pakalniškytė - Girniuvienė , 
D. Prišmantaitė-Malauskienė, 
J.Raslavičiūtė,J.Reinys, D. Šu- 
kelytė,A., D. ir J. Vaičeliūnai- 
tės.

Aukšt.lituanistinės mokyklos 
mokytojo cenzu Institutą baigė: 
Pr.Alšėnas, M. Drunga, N. Jan- 
kutė-Užubalienė,J. Jasaitytė,J. 
Račkauskas, V. Narutis, J. Šuo- 
pytė, D. Valatkaitytė, A. Velič
kai tė.

Oficialioj diplomų įteikimo 
dalyje dar kalbas pasakė ir ab
solventus sveikino vyks. V. 
Brizgys, Tėvų jėzuitų provin- 
ciolas ir Instituto globos k-to 
pirm.kun.G.Kijauskas.SJ. ,JAV 
- bių Centro v-bos pirm, inž . 
Br. Nainys ir gen. konsulas dr . 
P. Daudžvardis.

Instituto direktorius D. Velič
ka dalyvius supažindino su nau
jausiais Instituto leidiniais: dr . 
R. Šilbajorio "Socialistiniu re
alizmu" (veikale surinkti doku
mentai, kaip okupantų Lietuvos 
ir kt.kraštų m-klose viskas ru
sinama ir tempiama ant vadina
mo socialistinio Maskvos kur
palio).

Nukelta i 6 psl.
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DIRBANČIŲJŲ BALANSAS
KANADOJE

Žmonių skaičius Kanadoje 1................................. 20,000,000
65 metų ir vyresni 6, 000, 000

Balansas galinčiųjų dirbti ............................... 14,000,000
(21 metų ir jaunesni 8,000,000

Balansas galinčiųjų dirbtiI........................ . 6,000,^00
Dirbantys federalinėj valdžioj 3, 000,1)00

Balansas galinčiųjų dirbti Į......................................3,000,000
Dirbantys provincijų ir miestų valdžioje 1, 500, 000

Balansas galinčiųjų dirbti |....................................  1,500,000
Karinėje tarnyboje 750,000

Balansas galinčiųjų dirbti............................................750,000
Be pastovaus darbo ir simųliMOjantys 500, 000

Balansas galinčiųjų dirbti.......................... .. .'250, 000
Ligoninėse ir beprotnamiuose ,225,000

Balansas galinčiųjų dirbti........................................ 25,000
'Kalėjimuose f 24,(998

Balansas galinčiųjų dirbti .................................................... 2
Du? Na taip, tai tu ir aš. Ir 

žiūrėk, kad pradėtum greičiau 
suktis, nes aš labai pavargęs 
pats vienas visą kraštą tvarkyti'.

pagamintas mūsų jmonėje. . . A. DELTUVA
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Gegužės 26 d. į Vilnių atvyko naujasis general 
gubernatorius grafas Michailas Muravjovas. Trečią 
valandą po pietų raitų žandarų lydima karieta susto
jo prie generalgubernatoriaus rezidencijos. Iš karie
tos išlipo žemo ūgio, storas, sudribęs, nukarusiais 
žandais generolas ir, pasiramsčiuodamas lazda, adju
tantų lydimas, įėjo į rūmus. Nazimovas laukė jų su 
pietumis.

Dar pakeliui į Vilnių Muravjovas pradėjo eiti 
savo pareigas — malšinti sukilimą. Trumpai apsisto
jęs Dinaburge, jis susipažino su tvirtovės padėtim, 
surinko žinių apie gresiantį pavojų iš sukilėlių pusės, 
davė įsakymus, kaip užtikrinti saugumą. Čia pat pa
sirašė mirties nuosprendį jaunajam grafui Flateriui, 
kuris neseniai su maištininkų būriu kėsinosi pulti 
ginklų transportą ir paimti tvirtovę. Jau Dvinske 
naujasis generalgubernatorius apsigaubė nepalaužia
mo, griežto, žiauraus imperijos priešų tramdytojo 
šlove.

Pasilsėjęs po kelionės, praleidęs pirmąją naktį 
Vilniuje, Muravjovas rytojaus dieną pirmiausia at
lankė metropolitą Josifą ir nuvažiavo pasimelsti į 
Nikolajaus soborą. Čia jis patyrė pirmą šiurpų suki
limo įspūdį. Soboro viduryje stovėjo katafalkas su 
karstu, o jame gulėjo sukilėlių nukauto gvardijos ka
reivio kūnas. Apie karstą stovėjo jo draugų kuopa, 
atvesta dalyvauti laidotuvėse.

Sužinojęs apie tai, generalgubernatorius žemai 
nusilenkė karstui, tris kartus plačiai persižegnojo ir 
čia pat prisiekė dievui, kad be jokio pasigailėjimo 
naikins miatežnikus šiame krašte. Piktas, paniuręs, 
susiraukęs, kaukšėdamas lazda į akmenines grindis, 
išėjo Muravjovas iš soboro, sėdo į karietą ir nubil
dėjo į savo rezidenciją. Salėje jo laukė kariškiai, val
dininkai ir bajorijos maršalkos. Generolas pirmiausia 
kreipėsi į kariškius, kurių tarpe buvo nemaža gvar
dijos karininkų, ir imperatoriaus vardu dėkojo jiems 
už narsą, ginant caro imperijos neliečiamybę. Malo
ningasis ciesorius jiems gausiai už tai atlyginsiąs.

Bajorijos atstovų priešakyje stovėjo su kitais Vil
niaus maršalka Domeika ir Gardino — grovas Sta- 
šinskis. Nemėgo jo Muravjovas. Jis girdėjo, kad tai 
atkaklus, priešiškai nusiteikęs lenkų ponas. Tad ėmė 
kalbėti apie kiekvieno pareigą būti ištikimam vy
riausybei ir kad maršalkos turį pranešti apie priešiš
kai nusiteikusius žmones, ypačiai iš bajorijos sluoks
nių. Į tai Stašinskis atsakė, kad šiuo metu yra įsiga
lėjusios tokios nuotaikos, jog vyriausybė niekuo iš 
bajorijos pasitikėti negali. Muravjovas įniršęs nuvė
rė maršalką neapykantos kupinu žvilgsniu, tačiau 
susivaldęs atšovė:

— Jūs, šviesiausiasis pone, visados rasdavote 
priežasčių išsisukti iš jums pavedamų įsakymų. Pa
tariu jums nuo šiol sąžiningiausiai, be jokių išsisu
kinėjimų pildyji mano įsakymus.

Ir, paliesdgjnas pirštu ordino kryžių bei kaspiną, 
kuriais buvo pasipuošęs maršalka, pridėjo:

— Priešingu atveju, jūsų šviesybe, nei šitas, nei 
šitas neapsaugos jūsų nuo kartuvių.

Nustėro susirinkusieji, išgirdę tokius satrapo žo
džius.

Rytojaus dieną audiencijoje katalikų dvasininki
jai Muravjovas vėl grasino maištininkams ir reika
lavo visiškos ištikimybės vyriausybei. Labai nepatiko 
satrapui, kai Vilniaus vyskupas Krasinskis bandė su
menkinti sukilimo pobūdį ir reikšmę Lietuvoje. Vys
kupo žodžiuose generalgubernatorius įžvelgė jo pa
ties, jo vaidmens tokiu pavojingu imperijai momen
tu menkinimą. Į vyskupo pastabą, kad katalikų dva
sininkija esanti ištikima ciesoriaus vyriausybei, Mu
ravjovas piktai atkirto, bene vyskupas turįs galvoje 
kunigą Mackevičių kaip dvasininkų ištikimybės pa
vyzdį! Jeigu taip, tai tegu vyskupas žino, kad jis, 
generalgubernatorius, imsis kuo griežčiausių priemo
nių tokiems kunigams sudrausti. Nusiminę, įbauginti 
paliko dvasininkai Muravjovo rezidenciją.

Prasidėjo niūri naujojo generalgubernatoriaus 
veikla, malšinant sukilimą Lietuvoje. Pradėta nuo 
Vilniaus miesto. Išleista įsakymas areštuoti ir varyti 
į kalėjimus už mažiausią pasipriešinimą policijai, ka
riuomenei, valdžios pareigūnams. Buvo įvesta griežta 
priežiūra atvykstančių ir išvykstančių iš miesto žmo
nių. Įmonių savininkai, meistrai, vienuolynai, para
pijų administratoriai, ūkiai turėjo mokėti stambią 
piniginę pabaudą už kiekvieną be policijos žinios iš
vykusį jų žmogų. Buvo baudžiami ir nešiojantieji ge
dulą dėl žuvusių sukilėlių.

Įsidrąsino ir suįžūlėjo policininkai, žandarai, visi, 
kas tik buvo ar dėjosi veikiančiu prieš sukilimą bei 
Muravjovo valios vykintoju. Prasidėjo sauvaliavimai 
neregėtas teroras. Pats Vilniaus policmeisteris majo
ras Sarančevas landžiojo po bažnyčias, atiminėda
mas ten renkamas sukilėliams aukas. Greitai prisi
pildė visi Vilniaus kalėjimai.

Į svarbesniuosius nusikaltėlius, jau seniau užda
rytus į kalėjimą, tuojau atkreipė dėmesį naujasis ge
neralgubernatorius. Tai buvo du kunigai — 25 metų 
Stanislovas Išora, Zaludzės bažnyčioje paskaitęs sau
sio 22 dienos sukilimo manifestą, ir seniukas Raimun
das Ziemackis, taip pat paskelbęs tą patį manifestą. 
Kartu su jais kalėjime sėdėjo jaunas šlėkta Albertas 
Leskavičius. Visų trijų laukė ta pati žiauri bausmė — 
sušaudymas Lukiškio rinkoje.

XXV

Tą rytą naujasis Vilniaus generalgubernatorius 
generolas grafas Muravjovas pabudo gana anksti, 
jautėsi išsimiegojęs, po kelionės pailsėjęs ir tuoj ke
tino imtis darbo. Po pusryčių žvaliau, negu paprastai, 
pakilo nuo stalo ir, pasiramsčiuodamas lazda, ėjo į 
savo kabinetą. Nauja vieta, naujos atsakingos parei
gos stiprino jo jėgas. Visame sudribusiame savo kū
ne jautė pagyvėjimą, o apgriuvusios mažos akutės 
žvitriai bėgiojo plikomis koridoriaus sienomis, netu-
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rėdamos kur sustoti, prie ko susitelkti. Vieną kitą 
kartą akys pro langus nuklydo į tolį, kur stūksojo 
katedros kryžius ir bokštas. Pasibjaurėjimo grimasa 
iškreipė generolo veidą. Juk tai miatežnikų lizdas! 
Šlykštus vaizdas!

Adjūtantaš'atidarė kabineto duris, įleido general
gubernatorių, pribėgęs prie rašomojo stalo, atitraukė 
krėslą, pagarbiai paėmė iš jo šviesybės rankos lazdą. 
Muravjovas sudribo krėsle visu riebalais aptekusiu 
savo kūnu, padėjo ant stalo rankas, atsilošė, primer
kė akis ir valandėlę susimąstė. Tai štai čia, šitoj vie
toj, šiandien jis pradeda savo pareigas — tarnauti jo 
didenybei imperatoriui, be atodairos naikinti jo prie
šus, numalšinti maištą šiame krašte. Jis tą uždavinį 
atliks, ciesoriaus neužvils. Jis atsimena savo žodžius, 
pasakytus monarchui: „Šviesiausiasai Pone! Esu žiau
rus ir savo charakteriu, ir savo įsitikinimais. Krauju 
sutepsiu tavo viešpatavimą.'1 Jis dar prisimena, kaip 
kadaise šito paties krašto mieste, Gardine, gyrėsi, 
kad esąs ,,ne iš tų Muravjovų, kuriuos karia, bet iš 
tų, kurie karia". Ir jis pajunta širdy sadistišką malo
numą, pagalvojęs, kad štai dabar turės progą tuos 
savo žodžius pateisinti darbais.

— Kas laukia? — kreipėsi į adjutantą švelniu, 
plonu balseliu, keistai nesiderinančiu su visa gremėz
diška jo išvaizda ir piktu veidu.

— Pirmoj eilėj vyresnysis auditorius Nejelovas, 
jūsų šviesybe,— atraportavo adjutantas, išsitempęs 
ir kaukštelėjęs kulnimis.

— Prašyk!
Įėjo auditorius bylom nešinas.
— Ką čia man atnešat, jūsų kilnybe,— saldžiai 

paklausė generolas, įsmeigdamas į Nejelovą žvitrias 
akutes.

Auditorius taip pat išsitempė ir kaukštelėjo kul
nimis.

— Laisvai,—maloningai mostelėjo ranka genero
las.— Rodyk, ką atnešei.

— Patvirtinti tris teismo nuosprendžius, jūsų švie
sybe. Jūsų pirmatakas generolas Nazimovas nesu
spėjo jų pasirašyti.

— Kokiems nusikaltėliams tie nuosprendžiai?
— Miatežnikams, jūsų šviesybe.
Pikto džiaugsmo banga perliejo Muravjovo širdį, 

o akyse plykstelėjo žalsvos liepsnelės. Bet jis ats' 
liepė tokiu pat tyliu, švelniu balseliu:

— Sakai, miatežnikams? Kas jie tokie?
— Du kunigai ir vienas šlėkta. Kunigas Stanislo

vas Išora 25 metų, kunigas Raimundas Ziemackis 53 
metų ir šlėkta Albertas Leskavičius 20 metų.

— Už ką jie nubausti?
— Kunigai — kad skaitė bažnyčiose kurstančius 

į miatežą atsišaukimus, o šlėkta — kad tam pritarė 
ir pats ruošėsi stoti į sukilėlius.

— Kaip nubausti?
— Po 10 metų katorgos darbų, jūsų šviesybe
Muravjovas piktai šyptelėjo ir dešinės rankos 

pirštais ėmė barbenti į stalą. Jis kažką mąstė. Jis pri
siminė, kad jo pirmatakas Nazimovas vakar patarė 
jam elgtis atsargiai su kunigais, kadangi juos liaudis 
labai gerbianti.

— Paikas senis,— pagalvojo Muravjovas.— Jeigu 
juos liaudis gerbia, tai reiktų įvaryti baimės ir jiems, 
|r liaudžiai... _____________________

VA N r.14 (1131) 1969 m. sausio 22 d.

Nieko netardamas, jis paėmė teismų sprendimus 
ir ant kiekvieno užrašė: „Pakarti", „Pakarti", „Pakar
ti"— ir pasirašė visą savo titulą ir pavardę.

— Viešai paskelbti ir vykdyti nedelsiant! — įsa 
kė šį kartą jau piktu balsu.

Auditorius išbalo, virpančiais pirštais sugraibštė 
popierius, išsitempė, kaukštelėjo užkulniais ir išėjo.

Gegužės 31 dieną tame pačiame kabinete Vilniaus 
oberpolicmeisteris pranešė Muravjovui, kad mirties 
bausmės nuosprendis, paskelbtas „Vilniaus Kurjery", 
padarė mieste baisų, slegiantį įspūdį. Mirties bausmė 
kunigui Išorai būsianti įvykdyta birželio 3-čią, o Zie- 
mackiui ir Leskavičiui — birželio 6 dieną.

— Jūsų šviesybe,— baigdamas savo raportą, kal
bėjo oberpolicmeisteris,— norėdamas išvengti žmo
nių antplūdžio ir galimu neramumų, aš įsakiau mir
ties bausmę įvykdyti Lukiškių aikštėje anksti rytą, 
kai miestas dar miega.

Apdribę Muravjovo žandai paraudo, o užgriuvu
sios akys vėl plykstelėjo žalsvomis liepsnelėmis. Jis 
rūsčiu žvilgsniu nuvėrė policmeisterį ir kimstančiu 
balsu sušuko:

— Ką?! Jūs bijotės minios, driskių?! Atsimink, 
jūsų malonybe, kad čia ne diplomatinės derybos, ne 
flirtas, o bunto, miatežo malšinimas. Tegul visas kraš
tas sužino, kad aš turiu kietą ranką ir nebus pasigai
lėjimo niekam. Tegul tą pirmąją . egzekuciją mato 
kuo didžiausios minios. Ji turi būti įvykdyta pačiam 
vidurdienį, dvyliktą valandą, su deramu iškilmingu
mu, pagal karo baudžiamojo kodekso 549 straipsnį. 
Tamsta pats josi paradine forma pėstininkų bataliono 
prieky. Turi mušti būgnai ir groti triūbos. Nusikal
tėlių kelias ligi kartuvių turi būti visų matomas.

Oberpolicmeisteris buvo žmogus ne iš bailiųjų. 
Išklausęs piktos Muravjovo tirados, jis nuolankiai 
atsakė:

— Viskas bus padaryta pagal jūsų šviesybės įsa
kymą, tačiau leiskite išreikšti vieną pageidavimą. 
Nuteistiesiems nuosprendis negali būti šiomis dieno
mis įvykdytas pakariant. Prašau jūsų šviesybę įsakyti 
juos sušaudyti.

— Dėl ko gi? — nustebo Muravjovas.
— Dėl techniškų kliūčių, jūsų šviesybe. Vilniuje 

neatsirado korimo specialisto.
— Jūs teikiatės juokauti, jūsų malonybe? — pra

švokštė generalgubernatorius.
Oberpolicmeisteris teisinosi kaip įmanydamas;
— Apklausinėjome kalėjime kriminalistus, plėši

kus, žmogžudžius, gatvėse visokius driskius, visus 
įtartinos reputacijos subjektus, bet tokio, kuris apsi
imtų karti kunigą, nesuradome.

— Reikia surasti, balandėli,— vėl saldžiai prašne
ko Muravjovas.— Miatežnikus, ciesoriaus priešus, aš 
noriu karti, o ne šaudyti. Tai būtų jiems per didelė 
garbė. Kartuvės ir minioms daugiau baimės įvaro. 
Suraskite koriką!

— Surasime, jūsų šviesybe. Iš Varšuvos išrašysi
me. Ten jau yra prityrusių. Bet kol kas reikia šaudyti.

Muravjovas gailiai atsiduso.
— Kur tie nuosprendžiai?
Jis paėmė iš oberpolicmeisterio lapus, išbraukė 

„Pakarti" ir aiškia rašysena įrašė: „Sušaudyti", „Su
šaudyti", „Sušaudyti".



|s kaires if dešine: J. Raud (ėst as), veikalo “ Baltic Story“ pastatymo kom. narys; 
A. Štai s (latvi s), “Imanto" org. pirm. Edmontone; A. Dudaravi č i us, veikalui pastatyti 
ko'«i. pirmininkas ir Nijolrė Karosaitė, kuri ištraukė Isterijos laimėtoją pavardes.

BALTIEČIAI VISOJ KANADOJ Anglijoje,Australijoje bei Nau-
REMIA "BALTIC STORY" VEI

KALO PASTATYMĄ
Loterijos laimėtojai.
Lietuviai,latviai ir estai, gy

venantieji įvairiose vietovėse, 
atsiliepė su entuziasmu,nupirk
dami virš 5000 bilietų. Pinigai 
už bilietus buvo gauti net iš 
Corner Brook, Nfld. ir iš Na
naimo, Britų Kolumbijos. Ma - 
žiau, negu buvo tikėtųsi, gauta 
iš Montrealio ir New Yorko.

Pačios loterijos paruošimas 
prasidėjo keletą dienų prieš 
Naujus metus. Veikai ui pastaty
ti komitetas suregistravo visus 
gautus bilietus ir sudėjo juos į 
bačkutę,Naujų Metų vakarą,Ed- 
montono Liet.namuose susirin
kus baltiečiams, 7 metų am
žiaus Nijolė Karosaitė ištraukė 
trijų aukotojų pavardes: laimė
jo:
$ 500. 00 K. Šalkauskas, Calga
ry, Altą (lietuvis),
$ 250. 00 Ponia G.Upite, Hamil
ton, Ont. (latvė),
$ 100. 00 Mr.O; Roscher, White 
Rock, B. C. (vokietis).

Veikalui pastatyti Komitetai 
širdingai dėkoja visiem platin
tojam už įdėtą darbą ir pirkė
jams už aukas.
Vaidinimo tikslas.

"The Baltic Story" bus pirma 
istorinė drama, kuri kreipsis 
į laisvo pasaulio žmonių sąži
nes. Veikalas truks virš 2 vai. 
ir bus pastatytas Vakarų Kana
dos geriausiuose teatruose, ku
rių bendra talpa yra virš 12000 
žmonių.

Knygų yra parašyta atskirai 
apie lietuvių,latvių ir estų tau
tų likimą,bet nėra nė vieno vei
kalo,skirto visoms trims vals
tybėms.

Kodėl rašoma drama ? Dėl to, 
kad teatras yra visiems priei
namiausias ir,palyginus su te
levizijos 3 min. ar 15 minučių 
programomis,duos galimybę šį 
klausimą iškelti 2 valandas. Be 
to, dramos veikalas yra rašo
mas ir dėl to, kad ateityje bal- 
tiečiai, gyvendami mažose ko
lonijose, galėtų pastatyti ne tik 
Kanadoje ar Amerikoje, bet ir

ST. CATHARINES, ONT.
Buvusio Lietuvos prezidento 

a. a. A. Smetonos 25 metų mir
ties sukaktuvių paminėjimą tu
rėjome šio mėn. 11 d. Iniciato
riai įdėjo gan daug darbo ir tu
rėjo nemažai rūpesčių bei iš
laidų. Bet mažoje liet, kolonijo
je visuomet yra sunkumų su 
menine dalimi. Taip atsitiko ir 
šiuo atveju. Meninė dalis buvo 
labai trumputė,kurią atliko so
listas V.Verikaitis iš Toronto, 
padainuodamas keletą dainų.

Jau gan pasikeitęs-susilpnė
jęs solisto V.Verikaičio balsas , 
o ir dalis jo pasirinktų lengvo 
žanro dainuškų netiko laiko

/ < 

joje Zelandijoje ir angliškai vi
suomenei.

Pats veikalas galės būti pri
taikintas radijui ir televizijai.

Be abejo, kad šis projektas 
baltam duos galimybės bendrai 
dirbti, įtraukiant mažas jėgas 
dideliam darbui. Ta nuolatinė 
apatija "Mūsų maža, mes nieko 
negalime padaryti", galės būti, 
esant geriems norams .pakeista 
į produktyvų darbą.
Premjera Vak. Kanadoje.

Veikalas bus pastatytas pir
mą kartą Edmontone, 1969 metų 
rugsėjo 20d. "Northern Jubilee" 
auditorijoje.1969 m. rugsėjo 27 
d. Calgary "Southern Jubilee" 
auditor! joje, 1969 m. spalio 3 d. 
Manitobos "Centennial Centre" 
ir spalio 23d."Queen Elizabeth" 
teatre.
Reikalinga parama.

Dramos pasisekimas pri
klausys ne tik nuo dramaturgo 
John Havard, bet nuo visų Ka
nados ir Amerikos baltų orga
nizacijų pastangų, teikiant me
džiagą ir paremiant lėšomis.

Pirmajam pastatymui yra 
reikalingi pinigai, kad galima 
būtų padengti kelionės išlaidas , 
teatrų salių nuomą, garsinimą 
ir 1.1.

Pastatymo komitetas nori pa
dėkoti Liet.Bendruomenei,Bal
tų Federacijai, jos atstovui p. 
J. R. Simanavičiui, kun.dr. P. 
Gaidai ir kitiems už pagelbą, 
suteiktą veikalo parašymui. 
Veikalas bus galutinai baigtas 
š. m. sausio mėn. pabaigoj.

Kaip matote, pinigų reikės 
daug daugiau.Tikslus biudžetas 
bus sudarytas sekantį mėn. Vei
kalo komitetas kreipiasi į visas 
liet.organizacijas, prašydamas 
ruošti šokius,bingo ir kt.paren
gimus, skiriant pelną šiam pro
jektui.

Tikrai mažą kainą tenka mo
kėti už projektą,kurio pasiseki
mas išreikš mūsų idealus nely
gioj kovoj už Lietuvos nepri
klausomybę.

Aukas galima siųsti: the bal- 
Tie STORY PRODUCTION Co.
Box 1431, Edmonton, Alta.

rimčiai. Nors scena atrodė gan 
patraukliai,kurioje buvo didelis 
A. Smetonos portretas, pieštas 
p.S.Setkaus ir prie portreto la
bai gražiai derinosi keturios 
vėliavos, kurias labai gražiai 
visuomet ir visur tvarko jaunas 
ir energingas p. Z. Jakubonis.

Svečias S. Karpius iš Cleve
land©, JAV. padarė trumpą ap - 
žvalgą iš a. a. A. Smetonos gy
venimo ir veiklos JAV, o taip 
pat ir jojo mirties aplinkybes . 
Gi priedu dar parodė du filmus: 
vieną iš velionio A. Smetonos 
gyvenimo JAV, o kitą iš įvairių 
iškilmių Cleveland© parke 

esančio lietuviško sodelio.
Taip pat velionis buvo prisi

mintas ir per lietuvišką radijo 
valandėlę iš radijo stoties Oak
ville, Ont. ,bet šiuo atveju kal
bėtojas nebuvo objektyvus.

S-tis .

TRADICINĖ KALĖDŲ EGLUTĖ
KLB vietos a-kės v-bos pa

stangomis ir šiais metais tra
dicinė šv. Kalėdų eglutė vietos 
vaikučiam buvo surengta gruo
džio mėn.22 d.mūsų lietuviškos 
parapijos salėje. Gi atsilankiu
sių vaikučių skaičius šiais me
tais buvo rekordinis.

Šia proga turėjome ir labai 
gražią meninę dalį, kurią išpil
dė mūsų gražusis jaunimėlis , 
neišskiriant nei pačių mažųjų 
pipiriukų. Jaunųjų tėveliai ir 
svečiai su nuostaba ir džiaugs
mu sekė, kaip jųjų atžalynas 
grakščiai šoko tautinius šokius, 
dainavo ir deklamavo. O pati 
"didžioji" dalyvė, Rasutė Zu- 
brickaitė labai rūpestingai pa
dėjo Kalėdų seneliui dalinti do
vanėles.

Bet norint atlikti ką nors nau
dingo ir gražaus, neužtenka tu
rėti daug pinigo ir gerų norų , 
bet dar reikia lietuviškos šir
dies ir didelio pasiaukavimo.

Taip ir šiuo atveju,mūsų jau
nųjų šis gražus pasirodymas 
įvyko ne savaime, o tik dėka 
mažos grupelės pasišventėlių. 
Kad ir štai,p.D. Eimantienė gy
vena gan tolokai nuo St. Catha
rines,bet kiekvieną šeštadienį, 
aukodama savo laiką,atvažiuoja 
pamokyti mūsų jaunųjų lietuvių 
kalbos. Šiuo gi atveju p. D. Ei
mantienė parengė jaunuosius 
vaidybai, gyvajam paveikslui, 
deklamavimui ir kt.

O ir pp. S. S. Zubrickai, tai 
mūsų gyvasis sidabras. Abu 
muzikalūs, nuoširdūs ir visa 
siela atsidavę mūsų lietuviš
kiems reikalams.Kaip p. D. Ei- 
mantienė, o taip pat ir pp. S. S . 
Zubrickai yra jaunos kartos at
žalos,bet nuo Hetuviško kamie
no nepasitraukė.

Mes visi dėkingi mūsų jau
niesiems už taip gražų meninį 
pasirodymą.

Dažnai pasakome, kad mūsų 
jaunimas nesidomi lietuviška 
veikla, kad nelanko lietuviškų 
parengimų ir pan.ir pan. Bet šis 
paskutinis gražus įvykis aiškiai 
parodo, kad tai netiesa.

Mūsų jaunimas visur eina ir 
viskuo domisi, tik reikia dau
giau tokių pasišventėlių,kaip p. 
D.Eimantienė,pp. Zubrickai, p. 
A. Šetikas ir kiti, kurie su jau
nimu dirba. Mūsų a-kės v-ba 
padarė labai gražų gestą šiais 
metais, pakviesdama Kalėdų 
eglutės šventėn ir mūsų apylin
kės mišriųjų šeimų jaunimą. 
Gal tik vienas kitas iš mišriųjų 
šeimų jaunutis nemokėjo,© gal 
nedrįso,bet dauguma lietuviškai 
dėkojo Kalėdų seneliui už dova
nėles.

Bet mums visai nėra ko ste
bėtis iš mišriųjų šeimų, kai čia 
pat mes turime grynai lietuviš
kas šeimas,kurių vaikai jau nei 
žodžio nesugeba ištarti lietu
viškai.

Tikėkime, jog ir ateičiai ši 
graži pradžia liks pavyzdžiu 
mūsų broliško ir gražaus sugy
venimo šių kilnių švenčių pro- 
ga.

Šv. Kalėdos yra Kristaus gi
mimo diena.Kristus yra vieno
dai visiems geras ir teisingas . 
Ir mes neturime teisės išskirti 
iš savo tarpo žmonių, kuriems 
likimas lėmė sukurti mišrias 
šeimas. Visi esame to paties 
Kristaus vaikai,o tuo pačiu bro
liai ir sesutės.

Tenka dar pabrėžti, kad LB 
St. Catharines ap. v-bos pirm . 
p. A. Šetikas ir šiuo atveju pa
sielgė labai korektiškai, pa
sveikindamas mišrių šeimų na
rius anglų kalba.

Koresp.

HAMILTON, ONT.
Hamiltone Liet. Kariuomenės 

atkūrimo 50 m. sukakties minė
jimas praėjo labai sklandžiai. 
Lapkričio 23 d. šeštadienį su- dirbti tautinį darbą. Iš parengi -

6 psl. - NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.'4 (1 131) 1969 m. sausio 22 d.

CLEVELAND

Visus Cleveland© lietuvius 
sukrėtė žinia,kad gruodžio 14 d. 
sunkios vėžio ligos nukankintas 
mirė Aleksas Šemeta,vos prieš 
kelias dienas ligos patale at
šventęs savo 65 metų gimtadie
nį-

A.Šemeta, gyvendamas Cle
veland© nuo 1951 metų ir akty
viai dalyvaudamas vietos lietu
vių visuomenės kultūriniame 
gyvenime, buvo visiems gerai 
žinomas ir plačiai pažįstamas.

Velionis buvo gimęs 1903 m.
Šiauliuose.Pačioj savo jaunys
tėje įsijungė į Nepriklausomy
bės kovas ir buvo narsus gar
saus Kužių partizanų būrio ka
rys.Šis būrys labai stipriai pa
sireiškė kovose su bermonti- 
kais ir daug pasitarnavo parū
pinant ginklus ir šaudmenis mū
sų savanorių kariuomenei.

Atgavus Nepriklausomybę,A . 
Šemetakurį laiką tarnavo Lie
tuvos karo aviacijoje, o vėliau 
dirbo policijoje.

Nuo pat savo jaunystės Šeme- 
ta labai mėgo spaudos darbą. 
Lietuvoj gausiai bendradarbia
vo "Trimite" ir vietinėj Šiaulių 
spaudoje. Tačiau jau daug pla
čiau į spaudos darbą įsijungė 
čia Amerikoje. Būvo nuolatinis 
"Naujienų" dienraščio bendra
darbis. Be eilinių vietos lietuvių 
gyvenimo informacijų bei vi
suomeninių įvykių įvertinimo , 
Šemeta yra parašęs ir eilę 
straipsnių įvairiais visuomeni
niais ir lietuviškos politikos 
klausimais. Taip pat "Naujieno
se" yra paskelbęs labai įdomių 
ir gyvai parašytų straipsnių 
serijąišmūsų Nepriklausomy
bės kovų laikotarpio: "Eilinio 
partizano prisiminimai".

Velionis buvo stiprių demo
kratinių pažiūrų žmogus ir de
mokratines humanistines idė
jas gynė spaudoje ir gyvenime , 
niekada nevengdamas griežtai 
ir kategoriškai pasisakyti ir 
pasmerkti šių idėjų priešinin
kus.Todėl spaudoje dažnai įsi
leisdavo į plačią ir gana aštrią 
polemiką.

Gruodžio 17 dieną Jakubs lai
dotuvių namuos e būrys lietuvių 
susirinko pasakyti paskutinįjį 
sudieuAleksui Šemetai. Kalbė
jo: Lietuvių Bendruomenės ats
tovai F. Eidimtas ir P. Balčiū
nas, Krikšč. Dem. Pirm. A. Ka- 
siulaitis,ALT-o Pirm.inž.Ku- 
dukis. Akademiją pravedė ir 
idėjos draugų vardu žodį tarė 
Jonas F. Daugėla.

Sekančią dieną, žvarbiam vė
jui maišant lietų su sniegu, A . 
Šemetos žemiškieji palaikai 
buvo nuvežti į Šv. Jurgio bažny
čią,kur gedulingų pamaldų metu 
giedojo solistė Juoze Krištolai - 
tytė - Daugėlienė. Po to gausus 
draugų būrys, ilga automobilių 
virtine, palydėjo savo mielą 
draugą į Visų Sielų kapines, kur 
Aleksas Šemeta ilsėsis nesu
laukęs savo krašto laisvės, už 
kurį jaunystėje ginklu kovojo ir 
kurio reikalais rūpinosi visą 
savo gyvenimą. Karstą nulei
džiant paskutinį jį žodį tarė Pe
tras Tarnui! onis.

Velionis didžiame nuliūdime 
paliko žmoną Anelę, kuri jį taip 
ištikimai lydėjo visu sunkaus 
gyvenimo keliu,sūnus: JAV ka
riuomenės majorą Rimutį ir 
Gediminą, dukteris - Laimutę , 
Skirmantę ir Audronę. Nors 
pats Aleksas Šemeta ir nebuvo 
baigęs aukštojo mokslo, tačiau 
ir sunkiose gyvenimo sąlygose , 
dirbdamas nelengvą fabriko 
darbą,nepagailėjo visų asmeni
nių pastangų ir pasiaukojimo, 

■ kad sudarytų sąlygas visiems 
vaikams baigti universitetą.

J. F. Daugėla.

MIRĖ ALEKSAS ŠEMETA.

Aleksos Jemeto pereitu metu “Varpo” konferencijoje buvo vieno pranešimo 
moderatoriumi. Kalba (iraneSėja dr. V. Sruogienė.

ruoštas švenčių išvakarės ba-mo gauto pelno šaulių k. valdyba 
liūs davė sėkmingą pelną. Už tai paskyrė Lietuvos fondui šimtą 
reiškiame nuoširdžią padėką dolerių įnašą.
mecenatams-stambiųjų fantų ir 
ir laimės staliukų aukotojams .

Lapkričio 24 d.sekmadienį iš
kilmingas šventės minėjimas 
prasidėjo 11 vai. Aušros Vartų 
bažnyčioje: Šv.Mišias atnašavo 
ir "Liberą" sugiedojo mons. dr . 
J. Tadarauskas. Taipogi Mišių 
metu pašventino DLK Algirdo 
Š. K. vėliavą ir pasveikino jos 
krikšto tėvus. Po pamaldų išne
šant iš bažnyčios L. Veteranų ir 
Šaulių kuopos gyvų gėlių vaini
kus padėti prie Kankinių kry
žiaus šventoriuje, lydėjo visų 
organizacijų vėliavos. Po p. Ba
rono trumpos kalbos su vėliavo
mis visi nuvyko į J. C. salę. Iš
kilmingąjį posėdį atidarė DLK 
Algirdo šaulių kuopos pirminin
kas P.Kanopa. Invokaciją sukal
bėjo mons. dr. J. Tadarauskas . 
Tarė žodį :gen.konsulas J.Žmui- 
dzinas, šaulių s-gos įgaliotinis 
J. Preikšaitis, Kanados šaulių 
rinktinės pirmininkas St. Jokū
baitis ir Hamiltono KLB pirmi
ninkas Alf. Juozapavičius. Pa- 
skaitininkasprofesoriusA.Mus-  
tei'ūs savo trumpoj kalboj vaiz
džiai nušvietė karybos istoriją.

Šventę užbaigti pasirodė ak
torė Vilimaitienė su jautriomis 
detdamacijomis,"Gyvataro" šo
kėjai , "Aukuras" suvaidino 
"Milžino paunksmę" ir A. V. pa- 
rap.choraszpadainavo šios šven
tės progai parinktų dainelių. Po 
meninės dalies gerb. svečiai iš 
toli ir arti buvo pakviesti pietų į 
E. Galinio restoraną.

Čia buvo tęsiamos nebaigtos 
kalbos ,o labiausiai visus juokino 
parapijos kunigas dr. S.Valiu- 
šaitis savo taikliu humoru,už tai 
kunigui dr. S. Valiušaičiui šir
dingas ačiū. Ponai Paulioniai pa
dainavo duetą ir aktorė p. Vili
maitienė užimponavo svečius 
gražiomis deklamacijomis.

Hamiltono L.veteranai ir šau
lių kuopa nuoširdžiai dėkoja vi
soms ir visiems prisidėjusiems 
prie parengimo Kariuomenės 
šventės minėjimo.

Nuoširdžiai dėkojame: mons . 
dr. J. Tadarauskui už papigintą 
J.C.salę,už atlaikytas pamaldas 
bažnyčioje ir gražų pamokslą , 
už šaulių k. vėliavos pašventini
mą ir už invokaciją salėje. Nuo
širdžiai dėkojame gen. konsului 
J.Žmuidzinui ir poniai už daly
vavimą bei prisidėjimą pakelti 
šventės nuotaiką,už tartą žodį ir 
už sutikimą būti vėliavos kūmu. 
Širdingas ačiū šaulių rinktinės 
įgaliotiniui J. Preikšaičiui, Ka
nados šaulių rinktinės pirminin
kui p.St. Jokūbaičiui ir H. LB v- 
bos pirmininkui Alf. Juozapavi
čiui už dalyvavimą ir tartą žodį . 
Nuoširdus lietuviškas ačiū St. 
Catharines L.veteranams, Delhi 
šauliams už dalyvavimą ir tartą 
žodį, taipogi H. KB valdybai ir 
visoms lietuviškoms organiza
cijoms už gausų dalyvavimą su 
vėliavomis ir visam Hamiltono 
lietuviškam kolektyvui su vado
vais priešaky. Taip pat Hamil
tono ir apylinkių lietuviškai vi
suomenei už gausų dalyvavimą 
šeštadienį baliuje ir sekmadienį 
šventės minėjime.

Tik visuomenės parama su
teikia organizacijoms pajėgumą

Š. K. korespondentas B. M

WELLAND, Ont
GRAŽIAI PAMINĖTAS JUBI
LIEJINIŲ LIETUVOS METŲ

UŽBAIGIMAS
Naujųjų metų išvakarėse KL 

BWellando bendruomenės val
dyba suruošė gražiai pasise
kusį, jubiliejinių metų užbaigi
mo minėjimą. Paskaitininku bu
vo A. Šukys. Jis kaip savanoris 
kūrėjas,Vyties Kryžiaus kava
lierius, labai jautriai perteikė 
jubiliejinių metų reikšmę.

Po to buvo padaryta staigme
na apylinkės nenuilstamam dar
buotojui, dideliam visuomeni
ninkui tėvui Barnabui Mikalaus
kui, OFM. Atatinkama kalba jis 
buvo pasveikintas, gimtadienio 
proga jam įteikta graži gėlių 
puokštė ir sveikinimas su visų 
parašais. Buvo palinkėta svei
katos ir Aukščiausiojo palai
mos , kad ir toliau galėtų dirbti 
tuo pačiu atsidėjimu bei ener
gija Dievui ir Tėvynei.

Po to T. Barnabas parodė 
spalvuotą ir garsinį filmą iš 
apylinkės ir parapijos gyveni
mo. nm.< ‘

Sekė vakarienė. Po vakarie
nės buvo šokiai. Lygiai 12 va
landą tėvas Barnabas jautriais 
žodžiais pasveikino visus susi
rinkusius, palinkėdamas lai
mingų 69-jų metų.

Minėjime dalyvavo 140 žmo
nių.

Tolimesnis apylinkės valdy
bos rūpestis yra tinkamai su
ruošti Vasario 16 - tos minėji
mą. Minėjimas bus ruošiamas 
vasario 8 d., šeštadienį, toj pa
čioj salėj su šokiais ir menine 
dalimi. . S,
A tkel ta i t 5 p si.
PED. LITUANIST. INSTITUTO...

Antruoju leidiniu išleistas 
dr. Pr. Skardžiaus "Lietuvių 
kalbos kirčiavimas". Pirmojo 
leidinio mecenatas A. Mackaus 
knygų leidimo fondas, antrojo- 
Lietuvių fondas.

Abu išleistieji leidiniai buvo 
įteikti,(kaipprisimintina dova
na) .visiems absolventams. "So
cialistinį realizmą "įteikė Mac
kaus fondo pirm. Vėžys, o Pr . 
Skardžiaus veikalą-Liet. fondo 
atstovas pik. Rėklaitis.

Meninėj išleistuvių dalyje 
savo kūrinius įvairiomis temo
mis paskaitė Instituto studen
tai: G. Aukštuolis, R. Černius , 
L.Juodviršytė,R.Pliopytėir D. 
Stončiūtė.

Be to buvo išpildytas grožinio 
skaitymo etiudas - D. Poškos 
"Mužikas Žemaičių ir Lietu
vos'.'Jį scenai pritaikė Instituto 
direktorius ir lektorius Domas 
Velička. Sceniniam paruošimui 
vadovavo akt. ir rež. St. Pilka.

Išpildė: R.Černius, G. Aukš - 
tuolis.M.Eivaitė, L. Juodviršy- 
tė,Ž. Karallūnaitė, A. Krutulis , 
Br.Trapikas. Muzikinius įtar- 
pus paruošė J. Mačiulis, garsus 
tvarkė inž. J. Ralis, šviesos 
efektus-K.Oželis ir J.Meškaus
kas.

Po oficialiosios ir meninės 
dalių visi dalyvavo vakarienėje, 
kurią o. .nizavo ped. A. Rugy- 
iė. (P. a.)



ATEINANTI ŠEŠTADIENĮ, sausio 25 d. 7 vai. vak. VISI VYKSTAME Į 
JAUNIMO CENTRO SALĘ PAMATYTI VIETOS MENINIU PAJĖGU SUKURTO ANSAMB
LIO, KUR BUS STATOMA G. VELIČKOS DVIEJU VEIKSMU 

y • • W

.ŠI E N A PI U TE
Veikalo pastatyme dalyvauja “AUKURAS“ , rez. E. Dauguvietytei - Kudabienei, 

AV parapijos CHORAS, ved. muz, A. Paulionio ir “ GYVATARAS“ , vad. G. 
Breichmanien&s.

Po to šokiai su Nenni Ferri muzika; veiks bufetas.
Ir seni ir jauni — tenelieka nė vieno 

nemaciusio mūsų ansamblio!

/ ė j i m a s 2 do/., stud. —- I do/.
RENGĖJAI.,

Hamilton

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių
Kredito Kooperatyve “TALKA”

21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.
•Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas

Nemokamas pilnas fekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers Čekius ir money orderius 
U Ft (krintąs indėliu saugumas 
Kapitalas vir/$ 1,600,000.00

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—S v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penki. 9JO—8 v.p.p.

MOKAME UZ:

Depozitus 
y 
Serus
Terminuotus indėlius

SKOLINAME:
Asmenines paskolas if 
Nekiln. turto paskolas i?

Toronto!

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE

5% 
4.5%
6%

?_% 
8/z%

PARAMA

VĖDARŲ BALIUS
Hamiltono lietuvių DLK Al

girdo šaulių kuopa, įsisteigusi 
prieš 2 metus,tai sukakčiai pa
minėti, ruošia vasario 1 d. Vė
darų balių ir prašo visus Ha
miltono lietuvius, taip pat ir 
apylinkių: Toronto, Delhi, St. 
Catharines ir kitų vietovių, at
silankyti ,o svečius užimponuoti 
pasirūpinsime mes.

Hamiltono DLK Algirdo š.k.
VALDYBA

IŠRINKO SLA 72 K. VAI.DYBĄ
1968 gruodžio 14 d.Buidina- 

vičių patalpose įvyko SLA 72 k. 
metinis susirinkimas.Susirin
kimui pirmininkavo kuopos 
pirm. J. Šarapnickas. Dienotvar
kė buvo ilga, bet susirinkimui 
vykstant sklandžiai, nuotaikin
gai, visi klausimai buvo iš
spręsti. 55-to SLA seimo atsto
vas J. Šarapnickas padarė pra
nešimą apie seimo nutarimus 
ir nuotaikas. Atstovas plačiai 
painformavo narius apie SLA 
materialinį stovį: kiek ir kur 
wainvestuoti pinigai,kokį nuo
šimtį gauna palūkanų.. .Po pra
nešimo buvo paklausimų. Kiek 
ilgiau buvo diskutuota apie jau
nimo dalyvavimą SLA. Be to, 
buvo pageidavimų, kad SLA 
centras vėl suteiktų galimybių 
įsirašyti į ligos pašalpų skyrių 
(kaip anksčiau) iki 55 metų am
žiaus nariams.

Išrinkta kuopos valdyba 1969 
metams: pirm. J. Šarapnickas , 
vįcep.J.Butkevičius,prot.sekr . 
^Rimkus,ižd.A.Kauspėda,fin. 
sekr.S.Pilipavičius ir valdybos 
narys V. Bagdonas. Iždo globė
jais išrinkti: J. Bajoraitis ir 
Ignas Varnas.

Kuopos pirm.išreiškė padėką 
SLA veikėjams už atliktus dar
bus ir prašė ir toliau tokio nuo
širdaus bendradarbiavimo.

Po susirinkimo pp. Burdina- 
vkĮiai visiems dalyviams su
ruošė vaisęs.

Pp.Burdinavičiai netik Susi
vienijimui,bet ir kitiems lietu
viškiems reikalams yra duos- 
nūs.

Vaišių metu, kuopos pirm. 
kreipėsi į SLA narius, prašyda
mas,kad įsigytų H. Tautvaišie
nės knygą (anglų kalba) "The 
Cemetery of Nations in the Si
berian Tundra" ir jas paskleistų 
tarp Kanados valdžios ir politi
kos atstovų ir, tokiu būdu, juos 
Supažindintų su Rusijos komu
nistų teroru. Knygas tuojau nu
pirko F. Rimkus, S. Burdinavi- 
čius, Ig. Varnas, Z. Pulianaus- 
kas ir J. Kažemėkas. SLA na
riai .išplatinę šią knygą svetim
taučių tarpe, pasitarnaus savo 
gimtojo krašto laisvei.

Susirinkimas ir vaišės praė
jo labai darnioje nuotaikoje.

AR ŽINOTE, KAD

“NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS“ SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pakvietimus, 
vizitines ir vadėkos korteles, i- 
vairius blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvietimus, mir 
ties atveju užuojautos laiškus, vi 
sokius finansinius praneSimus,uc- 
ku§ su adresais, lumalus, laik
raščius ir kt.
Adresas: 7722 Gearne StreeL

LaSalle (690) Mtl. p. Q. 
C a n a d a. ,

Iškentėjusi tremties į Sibirą kančias nuo 1948 m. iki 1956 m. 
ir ten išauginusi didžiausiame varge savo jauniausia sūnt{, siais 
metais Lietuvoje mirė ONA STASIULIENE, jos sūnui

OTONUI STASIULIUI,
Lietuvių Namų Hamiltone kontrolės komisijos pirmininkui, reiškiame 
gilia ir nuoširdžia užuojautų

LN Valdyba ir Kontrolės Komisija.

Liūdesio valandoje Brangiam Tėveliui mirus Lietuvoje,

Broli, Sauli B. D A U G I L I ir Šeima giliai užjaučiame 
D.L.K. Algirdo Šaulių Kuopa.

KAPITALAS *ifš trijų MILIJONŲ DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

MOKAME 
5 % už depozitus 
5!6 % ui Šerus

DUODAME 
mdrtgičius ir asmenine: 
paskolas iš 7%.

KASOS VALANDOS: kasdiena, nuo 10 vai. iki 3 vai. p 
p.įfsskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadie
nį vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

BŪSTINE: Lietuvių Namai - 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. — •  Telefonas LE 2-8723.

VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į - Į-.L”'' ’ Er"° ,k c * U. S. S. R. paprastu bei oro
BE MUITO 

įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motociklai, dviračiai, SKalbiamosios mašinos, siu 
vamosios mašinos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.

DOVANOS:
Turime naujus iliustruotus katalogus, kuriuose yra smul

kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra galu
tines.

Taip pat persiunčiame pinigus, uz kuriuos gavėjas gali nu
sipirkti įvairiu prekių specialiose dolerinėse krautuvėse.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki Itflj svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
a Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešima.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
e Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimu

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus,

0. STASIULIUI ir seimai nuosirdžig užuojautų 

reiškia T e n i k a i £ i u šeima.

a Musu ištaiga labai daug patarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais
— penktadieniais nuo 9 vai. ryto

iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais
— nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. pv

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

c fimb
montreal

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT. 
Telefonas LE 1 - 3098

Savininkai A. ir S. KALŪZA

BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

TEL. 669- 8834. Programos vedėjas L. Stankevičius

LaSalle Luto Specialist /leg’ll TEL
TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASIN AS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. SAV. G. DESROCHERS.

(Priešais NL redakcija)

Universal Cleaners & ZjailoTA

Windsor
Dry cleaners & dyers Co. Ltd. 

1205 Church Avenue. Verdun. P.Q.

B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(of Wellington St.)

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

Deluxe Cleaners & Dyers Ltd.
117-6TH AVENUE.

LACHINE, QUE. TEL. 637-6727

Sav. P. RUTKAUSKAS
Viską paima is namų ir išvalytus 

pristato.

Tel. 768-6679.

Valome visokius drabužius, langų užuolai- 
das, lovų ūžt i esalu s, antklodes, kerpėtus, 
sopkas ir visą kitą namų apyvoką.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tų patirtį šiam darbe. Turinti naujai įrengtų 
moderniškiausių drabužiu apsaugo (storage) 
ir greitą patarnavimą..

Savi'ninkai: A. Kersys, P. Petrulis, P. Kersulis, A, Greibus.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUCIULIS Daromos įvairios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio
547 Lafleur Ave., L a Sal I e (650) P. Q. dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 61ėme Ave., LaSalle

I EDCO" 
Construction Co.

1 Ltd.

TEL. 366-6941

(VAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA:

Durys, langų rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris , cementas, 
B.P. išdirbiniai , cementas'ir kt.

« Visokių namų pardavimas ir išnuomavi
mas La Solleje ( 5&, 4)4, 3J6 kambariai).

• Su bendru apšildymu ir atskirai.

• Su virtuvės pežiuir, šaldytuvu ir be jų.

kambinti W. Lapenciciui -- 366-6237. • Žemos kainos ir maži (mokėjimai.

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus, ji vieni gina, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

Todėl, kad jis niekam negataikauja ir nesjbijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is_yisur ( daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duodą ir teisinių patarimų, jame rasite gražią ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $ 5.Č0.

Jau galima gauti — 1969 — metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

536 Broadway,
So. Boston,Mass.

02127 USA.

SĖJA Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

Redaktorius Grožvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Pork, 111. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

SIUNTINIAI LIETUVON
KAUFMAN’S WOOLLENS & TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P.Q. — TEL. 842 - 5319

IŠ ČIA PASIUSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMS

URMO KAINOMIS
30% 40 % ŽEMIAU RINKOS KAINOSo TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PALTAMS, 

SUKNELĖMS IR SILKINES - Brocade & Dainty MEDŽIAGOS.
• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ KASMIRO,NAILONINIŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, SVEDERIŲ IP. VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS
• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS - Made to measure - IS GERIAUSIŲ ANGLIŠKU MEDŽIAGŲ

I KAINA $54.00 ir extra kelnes $13.50.
SAVININKAS CH. KAUFMAN A S, buvęs audinių fabriko " LITEX“ vedėjas Kaune. Laisvai kalba lietuviškai.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKO SKONIO DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS,'SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

LAURINAITIS JUOZAS

TEL: 524-0209
1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q 

( Prie požeminio “ METRO“ stoties).

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius • Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

LASALLE 366-0330
• Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimcy

• Apkainavima s nemokama s

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

TEL. 525-8971.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis

k.B.C
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

3891 St.Lawrence Blvd.

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4 - 9098

9 ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri [galiota priimti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokesti,.

• ABC aptarnauja Montrealyje LIETUVIUS klientus, kurių pilną pasitikėjimą turi jau 14-ką metų.

9 ABC turi dideli pasirinkimo, (vairių gėrybių siuntiniams, - — aukščiausios kokybės ir žemiausia kaina!!!

• ABC priima ir pinigus už kuriuos jūsų gimines gali nusipirkti (vairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.

9 ABC turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams i Lietuva,:

NELAUKDAMI UŽEIKITE l ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas — 100%pasitekinimas!

UŽV1 KAINOS(50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus .... S 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus,
100 sv. miltų 21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių 25.00 Jūs nemokėsite nė viena cento
20 sv. taukų... 12.70 daugiau!

7 psl. - NEPRIKLAUSOMA LIETUVA N r. 4 (113 1) 1969 m. sausio 22 d.
i



Vasario 15 d. SPAUDOS BALIUS,] Vakarais ir sestadieniois pagal susitarime;.

1082 Bloor W., Toronto, On t. 
( į rytus nuo Dufferin St. ) 
R aJtinė: L E4- 4451.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJASDLK Vytauto klube bus įdomus 

ir,kaip visuomet,linksmas "NL" 
spaudos balius.Šokių metu dai
nuos,palydimas puikaus orkes
tro,BOSTONO VYRŲ SEKSTE
TAS, vadovaujamas kompozito
riaus Juliaus Gaidelio. Bus iš
kiliausios lietuvaitės rinkimai, 
gausus bufetas, turtinga loteri
ja (jai jau plaukia vertingi fan
tai) bei kitokios staigmenos . 
Kviečiame visus Montrealio 
lietuvius nepamiršti šito tradi
cinio baliaus'. Taip pat prašome 
tą šeštadienį susilaikyti nuo ki
tokių parengimų. Iki pasimaty
mo vasario 15 dieną DLK Vy
tauto klube'.

Sekite mūsų skelbimus "Ne
priklausomoje Lietuvoje'"

VASARIO 1 D.
R E A

Wlffl RIA
PROGRAMOJE : AS

ŠILTA VAKARIENE AS

ĮE.JUV
PRADŽIA

MONTREALIO STUDENTU 
SIAURĖS STOVYKLA.

ORKEST S

JA
SUAUGUSIEMS

SALĖJE
G

UŽ SANTAUPAS 7%
"Lito" valdyba nutarė pakelti 

palūkanas už terminuotus indė
lius iki 7%.Tuo būdu šiuo metu 
už terminuotus indėlius "Litas" 
moka: metams 6,5%, dvejiems 
6, 75% ir trejiems 7%. Indėlius 
galima išimti ir prieš terminą, 
tik tokiais atvejais nustojama 
nedidelės dalies numatytų pa
lūkanų.

Palūkanos už paskolas nepa
didintos,nors bankai ir "Trust" 
kompanijos jas jau padidino. 
"Litas" tikisi, kad aukštos pa
lūkanos už terminuotus indėlius 
sutrauks į "Litą" tiek naujo ka
pitalo, kad padidėjusi apyvarta 
leis išvengti palūkanų padidini
mo už paskolas. Pr.R.

GRAŽI SUKAKTUVINĖ 
STAIGMENA.
* Praeitu metu pabaigoje 

Martynui ir Teresei Zavec- 
kams, 25 metu vedybiniu 
sukaktuviu proga, ju vai
kai Jeneta, sffnus Edis ir 
draugai surengė AuSros 
Vartų parapijos salėje gra 
5ia staigmenų. Dalyvavo 
pilna salė jų pagerbėjų. 
Vaisių metu solenįįantai 
buvo nuožirdŽiai pasvei? 
k nti ir įteikta dovanos.

Šis ilgamečiu verdunie- 
?ių pagerbimas prae'jo la
bai gražioje nuotaikoje.

L.K MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

"SUBATVAKARIS"
Lietuviško kaimo buities 

montažą, kurį rengia LK Min
daugo šaulių kuopos scenos mė
gėjų grupė vasario mėn. 1 d . 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
ruošiamo kuopos moterų sky
riaus vakaro-baliaus metu, yra 
pravartu kiekvienam pamatyti. 
Tai yra viena iš populiariausių 
nepriklausomoje Lietuvoje bu
vusių, lietuviško kaimo buities 
tradicijų. Ypatingai jaunimui, 
kuris lietuviškas kaimo tradi
cijas težino tik iš tėvų ir vy
resniųjų pasakojimų.

Subatvakarių tradicija lietu
vių kaimo žmonių tarpe yra ga
na sena, kaip ir pati lietuvių 
tauta. Ji per kartų kartas išsi- 

■ laikė iki šių dienų ir mūsų kul
tūros kelyje paliko ryškius pėd
sakus.

Subatvakaris, tai kai po sun
kių dienos darbų susirinkdavo 
kaimynai pas kaimyną. Moterys 
atsinešdavo įvairių darbų, su
eidavo pasidalinti įvairiais rū
pesčiais, susižinoti kas už jų 
tvoros vyksta, paplepėti, apkal
bėti. Sulinguodavo vargo ir dar
bų užgrūdinti kaimynai,skanes
nio dūmo užtraukti,alučio para
gauti, reikalų aptarti, senų is
torijų pasiklausyti, skambiųjų 
dainų padainuoti ir užmirštų,

jaunystėje šoktų, tautinių šokių 
patrepsėti. Sueidavo jaunimas , 
kad susitikus, kad pakalbėjus , 
kad savo godas, savo jausmus 
išsakius.

Subatvakariuose skambėjo 
lietuviška daina ir šokis. Tokie 
tai būdavo ir tebėra lietuviški 
subatvakariai. J. Š.

» Mariaj ©aunoraviČienė ir Nata
lija Vasiliauskienė su šeimomis 
buvo išvykę i motinos laidotuves 
St. Catharines, Ont. Be sitį duktė 
ru^neteko motinos Adelė ir Izabe
lė Skrebuteniend, pastarieji gyve 
na St. Catharines, Ont.

• Martinas ir Lyza Bajorai 
susilaukė naujagimio siTnaus.

Montrealio studentų organi
zuota Šiaurės stovykla įvyko 
nuo 1968 m. gruodžio mėn. 29 d . 
iki 1969 m. sausio mėn. 1 d. Al
pino lodge, prie Morin Heights , 
Que. Stovykla buvo organizuota 
Naujųjų Metų sutikimo proga ir 
labai gerai pavyko.Suvažiavo 46 
studentai ir studentės iš Mont
realio,Toronto,Hamiltono,Sim
coe, Čikagos, Stanford ir New 
Yorko. Būtų labai malonu, kad 
ir ateityje būtų panašios akade
minės stovyklos organizuoja
mos ir kad į jas suvažiuotų dar 
daugiau studentų iš įvairių Ka
nados ir Šiaurės Amerikos vie
tovių.Visi dalyviai iš šios sto
vyklos išsivežė labai gražius 
įspūdžius, nors oras ir nebuvo 
labai palankus slidinėjimui. 
Kviečiame ir ateityje visus stu
dentus atsilankyti į mūsų sto
vyklas.

Laima BAKAITYTĖ 
Montrealio Lietuvių Studentų 

sąjungos sekretorė .

"Tėvynės Prisiminimų" Ra
dijo valandėlė, vad. Simanavi- 
čiaus,sausio!8d. renglė sukak
tuvinį vakarą.

KLBŠalpos Fondas, gruodžio 
15 d., Vasario 16 gimnazijai, 
surinko aukų: prie Prisikėlimo 
par .bažnyčios-$ 200.45, šv. Jo
no Kr. -$ 75. 05, lietuvių ev. -$ 
$ 25.70; iš šv. Jono Kr. par. K 
LK Moterų d-jos skyriaus gauta 
$10.00. Viso-$ 311. 20. Šalpos 
Fondo v-ba visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja.

Išoriniai kapinių koplyčios 
darbaibaigiami. Greit bus bai
giamas Laisvės paminklas. Pa
minklo vitražo dydis -10 pėdų 
pločio ir 13 pėdų aukščio. Ko
plyčios statybą parėmė- dr.A . 
Šalkus-$ 200. A. Bartininkaitis 
- $ 100; inž. L. Balsys,inž. P. 
Lelis, A. Rekštys, L. A. Stadis , 
A.Sirutis ir S. Teišerskis-po $ 
50. 00.

Kazimieras Vabalas, 63 m. 
amžiaus, iki pat mirties dirbęs 
Sunnybrook ligoninėje,mirė nuo

širdies smūgio. Kilimo nuo Ša
kių. Artiemleji likę Lietuvoje £

Vincentas Čekavičlus, 51 m . 
po sunkios ligos,mirė šv. Juo
zapo ligoninėje

B.ir J. Morkūnų sūnaus Jur- j 
gio Dubausko jungtuvės su E -. , 
Taylor būsiančios š. m. balan
džio mėnesį.

AUKOS JUNGTINIO FINANSŲ 
KOMITETO KANADOJE REIKA- į 
LAJUS. Tautos Fondo Toronto, sky
riaus valdyba 1968 m. pagal aukt^la- 
pus surinko $225,90. Aukojo $25 —
J. Tumoea; $20 — dr. A. Dikson; 
$15 — dr. J. Urbaitis, $10 — dr. M. 
Arštikaitytė, inž. E. Rūbelis, P. Da- 
linda, inž. A. Ketvirtis inŽ. J. Kuli
kauskas, inž. P. Lelis, dr. V. J. Mei- 
luvienė, Br. Sergautls, inž. St. Šilto
kus, B. Urbonavičius, inž. V. Ūsas^ 
$5 — inž. M. Gvildys, dr. S. Janušo- 
nienė, D. Kazlauskas, V. Kerulis, 
archit. dr. A. Kulpavičius, A. Mor- 
kis, archit. V. Petrulis, inž. V. Pšez- 
dieckis, V. Rušas, J. Sinkevičius, inž. 
V. Stukas, A. Smigelskis; $4 — dr. 
Galiauskienė; $2 — G. Balsienė, inž.
K. V. Balsys, p. Kryževičienė, L. 
Murauskas, inž. R. Paškauskas. To
ronto lietuvių šeštadieninės mokyk
los mokiniai, tarpininkaujant mo
kyklos vedėjui J. Andruliui, suauko
jo $16,90.

TREČIOJI MOKYT OJŲ STUDI- 
jų savaitė 1969 metais įvyks 
rugpiūčio 17-24 dienomis Dai
navoje. Studijų savaitėje daly
vauti kviečiami visi lietuviai 
mokytojai,ypač dirbantieji lie
tuviškose mokyklose ar besi
rengią jose dirbti.

Šiais lietuvių švietimo ir šei
mos metais studijų savaitėj bus 
ypačiai laukiami ir tėvai. Stu
dijų savaitę rengia JAV LB 
Švietimo Taryba.

Padėka
Mirus mūsų rr.amai Petronėlei 

Maseckienei, St. Catharines, 
Ont., visiems dalyvavusiems jos 
laidotuvėse bei visu Nitu prisidė- 
jusiems prie paskitinio patarna
vimo reiškiame nuoširdžiausia 
padėką,

Marija ir Stasys
D aunoraviJi ai.

5.0%
5.5%
6.5% 
6.75% 
7.0%

Lietuviai studentai slidinėja 
Siaurės Žiemos stovykloje. — 

Laurention, Que.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

DR,A,S, POPIĖRAITIS
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c). 

CHIRURGINE PRAKTIKA KREIPTIS T E L; 931-3275.
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

MOKA UŽ:

DEPOZITUS
ŠERUS (numatyto)
TERM.IND. 1 metams
TERM.IND. 2 “
TERM.IND.3

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 Šerų sumos.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTES MINĖJIMAS — VASARIO 

16 d. 3 vai. po piety. ECOLE NORMALE DE MUSIQUE 
SALĖJE, 4873 Westmount Ave., Montreal.

SIŪLOMAS DARBAS
Raštinėms palaikyti švara, reikalingas 

vyras. Darbas nesunkus, atlyginimas pa
gal susitarimą.

Skambinti 288-7231, Mr.Waldrin.

VESTUVINIU SUKNIŲ 
PASIŪLYMAS

Puošnios ir įvairaus dydžio vestuvinės suknios 
žemiau išpardavimo kainos, kurių vertė $ 100 ir 
daugiau — parduodamos po $ 25 - 35.
Darykite užsakymus'sau ir giminėms į Lietuvą.

Br. Kirstukas, tel. 769-2941 
239- 4 Ave., Verdun, Mtl. P.Q.

H

ADRESAS: 1465 De Seve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.
KASOS V AL ANDOS: 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7

DUODA paskolas:
ASMENINES iš 9.% 
NEKILN. TURTO iŠ 8.5% 
iškaitant gyvybes apdrauda 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis paluko n o m I s 
( pradedant 6.5 % ).______ .

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.- penj^ 
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--P irmadien i iRn, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. 
iki rugsėjolS d. ir per visus ilguosius savaitgalius

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorofus

- Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galiq su
traukti hemoroj us ir patai syti 
sugadintus audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas at
rado nepaprastą gydomąją medžia
gą, sugebančią sutraukti hemorojus 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistu 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams ivykd- vo hemoroju 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rezul
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugelį mė 
nešiu.»

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bi o- Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina naujų audinių 
augimą.

Dabar B i o- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose " Pre
paration H" vardu. Prašykite viso 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampas St. Andre) 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1396 St. Catherine Street West 
Suite 419

Tel: 866-8235, namų 681-2051.

Dr. A. O. JAUGELIENE ę
1410 Guy St. pirmas aukštas

Dantų gydytoja 11-12 kambarys.
Tel. 932-6662; namu 737■ 9681.

Dr. V. GIRIUNIENĖI
Dantų gydytoja

5330 L'Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.'

J.P. Miller, b. a., b.c.l.
Suite 205

168 Notre D ame St. E. 
Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L
Sun Life Building 

Suite 200 1
Tel. 866- 1359

KAILIU SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Verdun, Mon t r e a I

o
o
o

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

(Storage)'
Te/. 767-6183.

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR

DIRBTUVĖ — GA

611b Lafleur Ave. LASALLE 
Savininkai: V. Šulinskas 389-0571

RAŽAS

Te/. Buss. 366-7281 

ir J. Zavys 365-3252

Atliekami Įvairūs automobilių taisymo ir 
dažymo darbai:

Infra red & Vinyl Tops painting

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai
Padangos žemiausiomis kainomis

Lietuviams nuolaida. ir baterijos.

10% speciali nuolaida iki 1969 m. vasario 28 d.
Kkurie atsinež Sį skelbimą.W-

ADAM ON IS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722-3986

RES. 256-5355

6695 — 35th Avenue, Rosemount, 
(kamp. St. Zotique)

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

Tel. OFF.: 722 - 3545
S-tos "Lite" nr. 752D

VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

LaSalle Restaurant
16 metų pagarsėjęs “ smoked meat" patiekalu. 

Visoks maistas pristatomas i namus.

Juozas Stankaitis TEL. 366 - 0754. Leonas Gureckas

7633 LaSalle felvd. ir 4. Avė. kampas, L a S a I I ė j e.
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