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Lietuva bus nepriklausoma
J. ŽMUIDZINAS 

Lietuvos gen. konsulas

Lietuva, jau 1253 metais pasirodžiusi istorijos scenoje suve
renia valstybę ir tokia gyvenusi pusšešto šimto metų, 1795-siais 
pateko, kaip auka Rusijos ir Prūsijos sąmokslo, Stalino ir Hitlerio 
pakartoto, į Maskvos 123 metus truksiančią priespaudą. Tačiau 
per tą laiką lietuvių tauta niekada neišsižadėjo savo teisės į ne
priklausomybę ir nepamiršo Lietuvos valstybės atstatymo reikalo. 
Tai liudija Daukanto, Basanavičiaus, Kudirkos, Maironio ir kitų 
patriotų mintys bei šūkiai ir eilė tautos sukilimų. Taigi, Vasario 
16 aktas, paskelbęs atstatantis nepriklausomą Lietuvos valstybę, 
yra atremtas į nuo praamžių gyvą lietuvių tautoje valstybinės 
laisvės idėją, kurią carinė valdžia klastojo, 6 dabartinė rusų bol
ševikinė samoderžavije niekina ir braukia iš istorijos lapų.

★ ★ ★
Vertinant Vasario 16 akto dvasinę didybę, reikia atsiminti 

jog jis buvo sudarytas ir paskelbtas be galo sunkiomis Lietuvai 
valandomis. Kraštas kentėjo vokiečių okupacijos replėse: žmonės 
buvo beteisiai ir nepakeliamai nualinti. Lietuvos Tarybos nariai, 
skelbdami tautos valią, rizikavo savo likimu. Tai buvo didvyriškas, 
sveikos politinės vizijos, tapusios tikrove, epochinis žygis, suri
šęs nutrauktą valstybinės laisvės giją. Jeigu Amerikos nepri
klausomybės deklaracijos redaktorius T. Jeffersonas suvažiavu
sius Filadelfijon konstitucijai priimti atstovus, apspręsdamas jų 
kvalifikacijas, pavadino pusdieviais, tai ir mes neperdėsim laiky
dami Lietuvos Tarybos narius tautinės dvasios galiūnais, nes jie 
savo sugebėjimais, patriotine ugnimi, drąsa, ryžtu ir Įžvalgumu 
buvo ano meto mūsų elitas, atstovaujantis brangiausiam lietuvių 
tautos idealui: jos gyvybės apsaugai — valstybinei nepriklausomy
bei. O savanoriai ir masinis partizanų heroizmas aiškiai parodė, 
kiek brangi lietuviui Gedimino mieste paskelbtoji nepriklauso
mybė. Ir šia proga nuoširdžiai sveikinam Vasario aktą pasirašiu
sius ir šios istorinės jo sukakties sulaukusius pagarbius valstybi
ninkus, kankinius prezidentą A. Stulginskį ir minister! P. Klimą.

★ ★ ★
Švenčiant nepriklausomybės atkūrimo 50 metų jubilėjų, kai 

Lietuva tebėra sovietinėj vergijoj, užsienio lietuviam itin Įsidė
mėtinas vienas daug mūsų krašto likimą nulėmęs dalykas: į Lie
tuvos valstybės atkūrimo ir jos tarptautinio Įteisinimo darbą buvo 
karštai Įsijungę ne vien tėvynėje, bet ir visame pasaulyje gyve 
nantieji lietuviai. Tai gražus tautinės dorybės ir politinės išminties 
pavyzdys, Įpareigojantis ir dabar kiekvieną laisvą lietuvį kaip ga
lima veiksmingiau ir didžiadvasiškiau Įsijungti, ypač šiais istori
niais kovos metais, į bendrų pastangų sūkurius, griaunančius sovie
tinę okupaciją. Tebūnie mums laisvės meilė, politinis realizmas, 

■ patirties ir dvasinių galhr darnabei susiklausymas atramomis bei 
gairėmis šioje likiminėje grumtyje su mūsų tėvu žemės pavergėju.

* ★ ★
Liesdami Lietuvos išlaisvinimo galimybes, pastebėsim: nors 

pavergtos tautos likimas nūdien tragiškai sunkus, tačiau jos tarp
tautinė padėtis tebėra teisiškai tvirta. Jėga ir smurtu įvykdytas 
Lietuvos įjungimas į sovietinę imperiją jau 28 metai nepripažįs
tamas daugumos pasaulio valstybių, įskaitant JAV, Kanadą, Japo
niją, Angliją, Vokietiją, Prancūziją ir Ispaniją. Ką tai reiškia? Tai 
rodo, kad ne vien mes, bet ir laisvasis pasaulis tiki teisės pergale 
prieš smurtą bei pritaria Roosevelto 1940 spalio 15 duotam lietu
viams užtikrinimui, kad “Lietuva vėl bus laisva”. Be to, mūsų vil
tys švinta ir dėlto, kad gyvenam ne piramidžių statybos laikais, o 
nesiliaujančios revoliucinės visko kaitos ir nuostabaus valstybinės 
laisvės sąjūdžio laikotarpyje. Argi gali likti be teigiamo poveikio į 
Lietuvos ateitį tai, jog per pastaruosius 22 metus 66 tautos gavo 
nepriklausomybę, ir Rusijos imperija yra jau paskutinė šioje pla
netoje braškanti kolonializmo liekana?

Išvada ta, kad ir šiandien galioja, net labiau kaip 1919 metais, 
Mykolo Sleževičiaus tada — didžios grėsmės Tėvynei akivaizdoje 
— pasakyti tautai aiškiaregiški žodžiai: “Lietuva bus nepriklau
soma. Ji kitokia būti negali!” 

★ ★ ★

Laisve, ne vergija - rytojaus palaima
PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS ATSTOVU VAŠINGTONE J. KAJECKU

Pavergtiems ir laisviems
Penkiasdešimtosios Lietuvos nepriklausomybės dienos proga 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas kreipiasi į lietuvių 

visuomenę Šiuo pareiškimu:

Lietuviai!
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetas Vasario 16 d. pro
ga, minint Lietuvos valstybės at
kūrimo 50 metų sukaktį, sveiki
na pavergtuosius lietuvius, 
trokšdamas jiems kantrybės, iš
tvermės ir ryžto nuožmaus oku
panto priespaudoje, ir laisvuo
sius lietuvius, primindamas jų 
pareigą savo tautai ir kviesda
mas remti Lietuvos laisvinimo 
pastangas.

Lietuvos valstybės nepriklau
somybės šventė išreiškia patį 
svarbiausią lietuvių tautos nau
josios istorijos įvykį — Vasa
rio 16 Aktą, kurio lietuvių tau
ta Lietuvos Tarybos lūpomis pa
kartotinai paskelbė visam pasau
liui savo politinę valią, pagrįs
tą tautų apsisprendimo teise — 
atstatanti nepriklausomą demo
kratiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę su sostine Vil
niuje ir ją atskirianti nuo visų 
valstybinių ryšių, buvusių su ki
tomis tautomis. Vasario 16 Ak
tas, prieš 50 metų atkūręs se
nąją Mindaugo. Gedimino. Algir
do, Kęstučio. Vytauto Didžiojo 
Lietuva, vėl įrikiavo ją į laisvų
jų tautu ir suvereninių valstybių 
bendruomenę ir sudarė sąlygas 
lietuviu tautos politinei brandai, 
tarntautinei veiklai, ūkinei pa
žangai ir kultūrinei kūrybai.

Laisva lietuvių tauta, švęsda
ma savo švente, ženklinančią 
Lietuvos valstybės atkūrimą, 
džiaugdavosi ir dKžitiodavosi sa
vo praeities žygiais ir ypač lai

mėjimais, pasiektais laisvos tau
tos savo nepriklausomoje valsty
bėje. Dabar, kai lietuvių tauta 
yra sovietinėje priespaudoje ir 
kai jos suvereninių teisių vyk
dymas okupanto sutrukdytas, 
Vasario 16 Aktas, prieš 50 me
tų atkūręs nepriklausomą Lie
tuvos valstybę, įgyja kiek kito
nišką pobūdį. Dabar džiaugsmą 
pakeičia laisvės ryžtas, o pasidi
džiavimą — laisvės kova.

Pavergtoje Lietuvoje okupan
tas stengiasi visais jam įmano
mais būdais suniekinti Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės 
mintį lietuvių, ypač jaunosios 
kartos, širdyse ir iškeisti ją į 
neva palaimų priklausomumą 
Sovietų Rusijos imperijai. Lais
vųjų lietuvių tarpe tas pats oku
pantas sėja* nesantaikos sėklą, 
piršdamas sau (ne lietuvių tau
tai) naudingus vadinamo bend
radarbiavimo būdus, siekiančius 
panaikinti Lietuvos valstybės 
tarptautinį pripažinimą ir su
menkinti lietuvių tautos išsilais
vinimo lūkesčius.

Šie nepriklausomos Lietuvos 
valstybės sukaktuviniai metai 
vra paskelbti Lietuvos Laisvės 
Kovos Metais, vieningai siekiant 
išlaisvinti Lietuvą iš sovietinės 
okunaciios ir atrenkant sėkmin
gesnei laisvės kovai paveikiau
sius būdus. Mes. naudodamies 
laisve ir turėdami pareigą bylo
ti ir veikti už pavergta savo tau
ta. privalome Laisvės Kovos Me
tais pasirūpinti: ....................

(Nukelta j 2-rą P«L)

— Dirbate diplomatinėje Lie
tuvos tarnyboje jau daug metų 
ir neabejotinai jaučiate užsienio 
diplomatų nuotaikas Lietuvos at
žvilgiu. Kaip žiūrima diplomatų 
sluogsniuose į dabartinę Lietu
vos padėtį ir jos išsilaisvinimo 
galimybes?

— Diplomatai, kuriuos tenka 
sutikti, labai gerai supranta Lie
tuvos padėtį. Jie mus užjaučia. 
Bet jie akredituoti prie JAV. 
Jie teveikia tik savo vyriausybių 
pavedamais reikalais. Mūsų by
los reikalu jie negali nieko da
ryti be savo vyriausybių patvar
kymo. Lietuvos išsilaisvinimo 
reikalais jie, išskyrus simpatijų 
pareiškimą, nedaug kuo gali 
padėti. Jie brangina savo kraš
to laisvę bei nepriklausomybę, 
linki tų palaimų Lietuvai ir tiki 
jos prisikėlimu.

— Su kokiais sunkumais ten
ka Jums daugiausia susidurti at
stovaujant nepriklausomai Lie
tuvai Vašingtone?

— Iš JAV vyriausybės ir 
Amerikos žmonių jokių sunku
mų netenka patirti. Patiriama 
tik daug simpatijų bei moralinės 
paramos lietuviams. Prisiminki
me tik neseniai padarytą pareiš
kimą JAV viceprezidento ALTa- 
rybos delegacijai, valstybės sek
retoriaus kasmetinius nuo 1961 
m. pareiškimus, atsiunčiamus 
man Vasario 16 dienos progo
mis, JAV kongrese dažnus Lie
tuvos bylos priminimus, Vasario 
16 dienos paminėjimus senate 
ir Atstovų Rūmuose, 416 rezo
liuciją, etc.

Lietuvos Pasiuntinybė oficia
liai. alfabeto tvarka, tebefigū- 
ruoja diplomatų sąraše bei ki
tuose oficialiuose leidiniuose su 
krašto ir pareigūnu išvardini- 
mu. Tai didelės reikšmės daly
kai mūsų dabartinėje padėtyje. 
Mes turime būti neoanrastal dė
kingi JAV vyriausybei, kongre

sui ir Amerikos žmonėms už 
mums rodomą tvirtą, pastovų pa
lankumą Lietuvos sutemų metu.

— Ar ryšium su Laisvės Ko
vos Metais Lietuvos diplomatai 
yra numatę imtis specialiu žy
gių?

— Betkokiu bendro intereso 
reikalu mes tariamės su Estijos 
ir Latvijos diplomatiniais atsto
vais. Deriname su jais veiklą ir 
šiais jubilėjiniais metais. Apie 
tai tinkamu laiku bus pranešta 
ir mūsų visuomenėms. Is anksto 
nesame linkę garsintis, kada ir 
ką darysime.

— Siekiant palengvinti oku
puotos Lietuvos būklę, keliama 
mintis keisti dabartinę išeivijos 
lietuvių politinę taktiką ir pra
dėti kovoti už satelitinį statusą. 
Kaip žiūrite į šią mintį?

— Pirmiausia pastebėtina, 
kad atsakingi asmenys kovoje 
už Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės atgavimą, tiek veiks
niai, tiek atskiri asmenys, — 
niekados ir niekur tokio klausi
mo nekelia. Tą klausimą kelia 
retkarčiais tik neatsakingi asme
nys. Tokio klausimo kėlimas — 
grynas nesusipratimas.

Mūsų veikloje mes reikalauja
me galo Sovietų Sąjungos okupa
cijai be jokių kompromisų. Mes 
skelbiame, kad Lietuva, kaip ir 
kitos tautos, turi teisę laisvai 
apsispręsti. Tad, kol Lietuva 
okupuota, niekas iš mūsų nega
li pretenduoti savajai tautai pri
mesti betkokį statusą. Sateliti
nio statuso klausimo eventua
lus kėlimas prieštarauja laisvo 
apsisorendimo ir demokratybės 
principams.

— Britai pardavė Baltijos 
kraštų deponuotą auksą Angli
jos banke. Kodėl britai taip pa- 
siekė ir ar taitiečių veiksniai 
reagavo?

— Musu spaudoje jau buvo 
rašyta apie atsakingų britų pa

sisakymą, kodėl taip pasielgta. 
Mes apgailestaujame tą britų el
gesį. Dėl Britanijos ir Sov. Są
jungos susitarimo protestavo 
tiek Baltijos valstybių dipl. at
stovai Londone, tiek lietuvių, 
estų ir latvių veiksmai. Bet bri
tai pabrėžė, kad jų elgesys su 
auksu ... “does not reflect any 
change in Her Majesty’s Govern
ment’s policy of withholding de 
jure recongnition of the incorpo
ration of the Baltic States into 
the Soviet Union.” Toks pareiš
kimas mums yra didelės reikš
mės.

— Kaip žiūrite į Lietuvos atei
tį jos penkiasdešimtmečio pro
ga? Ar pasaulis krypsta vergijos 
ar laisvės pusėn?

— Tikiu, kad didingi ir iškil
mingi Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymo paskel
bimo jubilėjiniai minėjimai nau
dingi Lietuvos bylai. Jie ne tik 
sustiprins lietuvių ryžtą, bet pa
žadins ir palankių nuotaikų pa
saulio opinijoje mūsų byloje.

Tikiu, lietuviai tai gerai su
pranta. Jie padarys visa, kad at 
siektumėme geriausių Lietuvos 
labui rezultatų.

Pasaulyje vyksta nuolatinė ko
va tarp gėrio ir pikto. Tikiu gė
rio laimėjimu. Tikiu laisvės 
principo pergale, nežiūrint ver
gijos faktų. Laisvė, ne vergija 
— palaima mūsų rytojaus dienų. 
Nuolat naujos valstybės priima
mos į tarptautine bendruomenę. 
Į ją sugrįš ir Lietuva.

Sveikina lietuvius
Ryšium su Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo penkiasde

šimtąja sukaktimi “TŽ” redakcija kreipėsi į Kanados minister! 
pirmininką Lester B. Pearsoną, kaikuriuos federacinės vyriausy
bės narius ir gavo specialius pareiškimus, kurie čia spausdinami. 
Ministerio pirmininko ir federacinės vyriausybės vardu pareiški
mą atsiuntė užsienio reikalų ministeris Paulius Martinas. Taipgi 
atsiliepė opozicijos vadas Robertas L. Stanfieldas, Ontario ir Kve
beko premjerai. Štai jų tekstai (vertimas).

* * *
1918 metų vasario šešioliktoji iš tikro yra reikšminga data ilgoje ir 

garbingoje lietuvių tautos istorijoje. Vienas iš daugelio jos laimėjimų 
istorijos eigoje yra įnašas į Kanados kūrimą. Lietuvių kilmės asmenys 
vertingai prisidėjo prie mūsų krašto augimo ne tiktai kaip bendruo
menė, bet ir kaip paskiri individai, pasižymėdami kiekvienoje mūsų 
valstybės gyvenimo srityje.

Nuoširdžiai Jūsų —
PAUL MARTIN

❖ ❖ ❖

Man tenka didi garbė ir privilegija prabilti į Kanados lietuvius 
penkiasdešimtųjų Lietuvos atstatymo metinių proga.

Parlamento nariui, kurio apylinkė (Toronto Trinity) yra vienintelė 
tokia įvairi, turinti net 38 įvairių kalbų grupes, — tai reikšminga proga 
Žmogaus Teisių Metais.

Aš suprantu ir giliai vėrtinu lietuvių bendruomenės norą gyventi 
demokratinėje šalyje — Kanadoje. Taipgi žinau suvaržymus, kuriuos 
turi pakelti jūsų tautiečiai, gyveną Europoje. Tai faktas, kurio niekad 
neturėtume pamiršti mes visi, kurie branginame laisvės ir nepriklauso- ■ 
mybės principus.

Visdėlto turime žvelgti į ateitį ne su nusiminimu, o su viltimi, pri
simindami žymiojo amerikiečio Adlai Stevensono pasakytus žodžius 
Jungtinėse Tautose 1963 metais gruodžio mėnesį: “Jokia visuomenė, 
tautinė ar tarptautinė, negali nei klestėti, nei išlikti, jeigu neduoda savo < 
nariams pilnų asmeninių, politinių ir ekonominių teisių. Kada bus lai
mėta kova už asmens teises, neįmanoma pramatyti, bet tai neturi silp
ninti mūsų pasiryžimo, kad pagaliau ji bus laimėta.”

Kanada giliai didžiuojasi savo piliečiais lietuviais ir yra dėkinga 
už jų didžiulį įnašą Kanados augimui bei suklestėjimui. Mums garbė, 
stovėti šalia jūsų. . . \ :

■ PAUL T. HELLYER, P. C., M. M.,
susisiekimo ministeris - a

***.,.' ■■■■; ’V.’--
Malonu man dalyvauti penkiasdešimtose Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo metinėse. Ypač svarbu, kad kanadiečiai, dar neužmirš^' 
savo šimtmečio iškilmių, pažintų daug audringesnį Lietuvos istoriją.

Aš žinau, kad lietuvių kilmės kanadiečiai davė vertingą įnašą mūsų 
šaliai. Jūs prisidėjote prie Kanados įvairumo tradicijos, kuri yra vienas 
didžiausių mūsų valstybės turtų.

, 2 ROBERT Ė. STANFIELD*• * * ■
Lietuvos žmonės nusipelnė visų laisvų tautų pasigėrėjimo už savo 

ryžtingą, pastovią nepriklausomybės dvasią.
Lietuvių kilmės kanadiečių minima penkiasdešimtoji Lietuvos ne- 

priklausomybės atstatymo sukaktis sudaro progą mums prisiminti ilgą 
bei nuolatinę lietuvių kovą už valstybės laisvę. Per praėjusį penkias
dešimtmetį tos mažos Baltijos šalies gyventojai kentėjo sunkumus, oku
paciją ir vergiją. Daugelis pasitraukė iš savo tėvynės, jieškodami Ka
nadoje ir kituose kraštuose naujo, geresnio gyvenimo sau ir savo 

šeimoms.
Ontario provincijoj, kur įsikūrė daugiau nei pusė Kanados lietu

vių, žinome jų įnašus į socialinį, ekonominį ir politinį šios šalies gyve
nimą. Gausūs talentai ir nepalaužiama lietuvių dvasia matyti visoje 
Ontario provincijoje nuo tabako ūkių Tillsonburge iki didžiųjų miestų, 
kur yra daugelio profesijonalų įstaigos. Ypač yra žymus įnašas dau- ' 
gelio moterų, kurios atvyko čia iš Lietuvos.

Šia proga, kai lietuvių kilmės kanadiečiai meldžiasi už savo drau
gus bei gimines Lietuvoje, aš, kartu su savo vyriausybės kolegomis 
ir Ontario gyventojais, išreiškiu linkėjimus bendrapiliečiams, minan
tiems reikšmingą pakopą savo tėvynės gyvenime.

JOHN P. ROBARTS,
Ontario ministeris pirmininkas

* * *
GERBIAMASIS REDAKTORIAU,
Prieš penkiasdešimt metų Lietuva, po garbingo istorijos laikotar

pio pajungta Rusijos, atgavo savo laisvę bei nepriklausomybę visos 
Europos džiaugsmui. Per dvidešimt metų ji parodė pasauliui savo nuo
stabų gyvastingumą. Deja, paskutinysis karas jai buvo fatališkas, ir 
šiandiena Lietuva vėl įjungta Rusijon.

Visdėlto, Lietuvos vardo išlaikymu Sovietų Sąjungos sudėtyje, 
ypač gausiu ir budriu savo sūnų buvimu Šiaurės Amerikoje, taipgi 
Kanadoje, — lietuvių tauta tebėra gyva pasaulyje ir jos atminimas 
lieka neišdildomas.

Kvebekas, kuris iš tradicijos respektuoja kultūrines mažumas, linki 
sustiprinti bei išplėsti savo teritorijoje senąją lietuvių kultūrą, vieną 
seniausių bei originaliausių indoeuropiečių pasaulyje.

Priimkite, Gerbiamasis Redaktoriau, mano didžios pagarbos pa
reiškimo.

DANIEL JOHNSON, 
Kvebeko premjeras

★ ★ ★

Tėvynė negali likti viena
Ateitininkų Federacijos atsišaukimas Lietuvos nepriklauso

mybės atkūrimo 50 metų sukakties proga

SIS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
NUMERIS skirtas Lietuvos pen
kiasdešimtmečiui atžymėti. Kvie
čiame skaitytojus atkreipti dė
mesį į Lietuvos ir Kanados pa
reigūnų pareiškimus.

MIELI ATEITININKAI IR 
BRANGŪS TAUTIEČIAI,

Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukaktis kiekvienam iš 
mūsų stato klausimą, ką turė
tume daryti, kad mūsų Tėvynė 
vėl būtų laisva? Ji buvo laisva, 
suverininė šimtmečiais. Virš 
šimtmečio ji buvo pavergta, bet 
vedė atkaklią kova ligi vėl atga
vo savo laisve 1918 metais. Ne
tekusi nepriklausomybės antrą 
karta, ji ligi dabar tebeveda ko
vą. Vienu ir antru kovos laiko
tarpiu pralieta tiek kraujo, su
dėta tiek herojišku auku. kad 
visa tai neleidžia niekam iš mū
sų sudėti rankas ir laukti lais
vės. Laisvės nėra vertas, kas jos 
negina, kas už ją nekovoja.

Ateitininkai nuo savo pradžios 
kovojo visose srityse, siekdami 
tautinės, valstybinės, kultūrinės,

socialinės laisvės. Jie savo aukų 
dalį atidavė nepriklausomybės 
kovose, 1941 metų sukilime ir 
1944-1952 metų partizanų kovo
se, netekdami pačių dinamiš
kiausiu, brandžiausių savo na
riu. Ateitininku įsipareigojimai 
atstatant nepriklausomybe ir ją 
išlaikant lygiai kuriant pažangia 
naująją Lietuvą, buvo natūraliai 
išolauke iš patriotinės sąmonės 
ir krikščioniškosios sąžinės. Išti- 
kimvbė tautai ir atsakomybė už 
’os likimą šiuo metu ateitinin
kams stato naujus tdHavinius ir 
reikalauja naujo ryžto bei su
tepimo darbo.

Mūsų tautos pavergėjas nebė
ra mums naujas ta prasme, kad 
jis seka buvusį caristinio pa
veržėjo Pėdomis^ Kaikur jis iš
tisai naudoja jau mtfns iš anks
čiau žinomus tauto^naikinimo 
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Pavergtiems ir laisviems lietuviams
(Atkelta iš i-mo psL) pasikliaudami ir naudodamiesi, 

1. kad pavergtuosiuose lietu- nugalėsime okupanto priespau- 
viuose Lietuvos nepriklausomy- dą ir laimėsime lietuvių tautai 
bės samprata savo vaiskumu laisvę ir Lietuvos valstybės ne
įstengtų praskrosti okupanto priklausomybę.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas Lietuvos nepri- 
I* .................., , “
dešimt metų sukakties proga lie
tuvių tautos vardu pareiškia vi
sai žmonijai, lietuvių tautos 
draugams ir priešams, kad lietu
vių tauta niekados nesutiks su 
Lietuvos pavergimu, kad Vasa
rio 16 Aktas, atstatęs nepriklau-

brukamąją priklausomumo tam
są, o laisvės kovos ryžtas visa
da išliktų stingrus, ištvermė 
priespaudoje kieta ir tikėjimas 
Lietuvos nepriklausomybe tvir-

2. kad laisvieji lietuviai, bend
raudami su pavergtaisiais lietu
viais, savo santykiavimą apspręs
tų tautine drausme, juo stiprin- . .
tų nepriklausomybės sampratą, somą Lietuvos valstybę, yra 

..... ' šventas, galutinis ir neatšaukia
mas apsisprendimas laisvam ir 
savarankiškam valstybiniam gy
venimui ir kad Lietuvos valsty
binė nepriklausomybė yra pa
grindinė lietuvių tautos gyvas
ties ir kūrybingumo sąlyga.

Ir šviesa ir tiesa mūs žings
nius telydi!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

1968, Lietuvos Laisvės 
Kovos Metų, 
Vasario 16 dieną, 
Niujorke

bet vengtų tokių veiksmų, kurie 
pažeistų nepriklausomos* Lietu
vos tęstinumą;

tybingumas būtų išryškintas, iš
keltas į reikiamą augštumą ir 
išgarsintas laisvajame pasauly
je. šie mūsų veiklos būdai turi 
sudaryti tvirtus jos pagrindus, 
kuriais dabar ir ateityje galėtu
me remtis Lietuvos laisvinimo 
kelyje. Mūsų laisvės kovos gink
lai — ilgaamžis valstybingumas 
ir teisė —. yra patvaresni už 
okupanto smurtą ir klastą. Jais

TĖVYNĖ NEGALI LIKTI VIENA
Atkelta iš 1-mo psl. 

metodus, kaikur vartoja naujus, 
tik žymiai klastingesnių būdu. 
Fizinę tautos eksterminaciją, 
įvykdytą pirmame okupacijos 
dešimtmetyje, dabar seka mora
linis, tautinis, kultūrinis, religi
nis prievartavimas. Šiam prie
vartavimui atsispirti tauta nėra 
nepasiruošusi. Ji dar turi didelių 
dvasinių ir moralinių atsargų 
spirtis. Tačiau ji negali būti pa
likta viena ir ypač jos negali ap
leisti jos broliai ir sesės laisva
jame pasaulyje.

Mes nesame pirmieji tremti
niai, kurie tiesiam rankas ken
čiančiai ir pavergtai tautai. Mes 
tęsiame kovą, kurią pradėjo ge
rą šimtmetį anksčiau mūsų bro
liai, tik ji darosi šiuo metu žy-

niam melui bei klastai, kurią 
taip gausiai vartoja mūsų ir ki
tų tautų pavergėjas.

Šioj kovoj mes nesame vieni. 
Nesame ir silpni, nors mažiau 
gausūs. Kova už didžiąsias verty
bes yra visuotinė ir ji visose 
laisvose tautose padeda mums 
rasti draugų. Jų jieško ir mūsų 
priešas taip naivių, nesusivo
kiančių, pasimetusių masių. Mū
sų balsas sutiks atviras, blaiviai 
žvelgiančias, giliau jaučiančias 
širdis ir protus. Nors priešas 
skaičiuoja klastos įteisinimo me
tus savo naudai, tačiau laikas ne
mažiau ir mums tarnauja. Mū
sų kova kerta šaknis ten, kur 
priešas gal net nejaučia ar ne- 
apskaičiuoja.

____ ______ ___ Mes kviečiame ateitininkus 
miai platesnė. Mes, ateitininkai, suglausti savo eiles, sugyvinti 
nesiribojam praktiniais kovos principinę ir praktinę veiklą aki- 
momentais, nes mums nemažiau vaizdoje šių plačių apimties už- 
rūpi principiniai ir vertybiniai 
dalykai. Mes negalime nurimti 
jau vien dėlto, kad sovietinė sis
tema paneigia laisvės ir suvere
numo teisės principus, kad ji 
vartoja brutalius vergijos ir ko- 
lonizmo metodus, primeta sve
timą teisinę bei okupacinę tvar
ką. Mes laikome išnaudojimu, 
priešingu socialinio teisingumo 
principams, tą visą ekonominę 
sovietinę sistemą, kuri vykdo
ma mūsų krašte, ir tai smerkia
me. Mes negalime tylėti prieš 
negirdėtą šiame šimtmetyje 
minties ir sąžinės prievartavimą, 
atimant mūsų žmonėms žodžio, 
rašto, mokymo, organizavimosi 
ir religinio išpažinimo laisvę. 
Visomis savo jėgomis ir priemo
nėmis mes priešinamės organi
zuotai prievartai ir propagandi-

Kelionė į Baltijos kraštus
Prancūzijos komunistų laikraščio "L"Humanite" korespondento įspūdžiai

Ponai Baltijos kraštuose lankėsi prancūzų komunistų dienraščio “L’Hu- jon atvažiavęs dėl jos Šviesos, 
manitė” korespondentas Jean Kanapa. Jis savo įspūdžius paskelbė 1967 m. Kuri paaaro dangų Žydresnį nei 
m. lapkičio 28, 28, 30, gruodžio 1 ir 5 dienos laidose. Iškarpos “TŽ” redak
ciją pasiekė tiktai dabar. Pateikiame skaitytojams kaikurias būdingesnes 
ištraukas bei atpasakojimus. Red.

Skaldė degtukus? Pravieniškių, Rainių, Červenės,
Korespondentas daugiausia kur sovietai sunaikino daug dau- 

dėmesio kreipė ekonominėms lietuvių nei naciai Pirčiu- 
reformoms ir dėlto plačiausiai Pyje- 
apie jas parašė. Jau iš pat pra- Tauta nekovojo? 
džios matyti, kad jo informaci- j. Kanapa, kad Baltijos
jos šaltiniai yra grynai komu- kraštai sekdami Spalio revoliu- 
nistimai-propagandimai. Pirma- ciją. Rusijoje, buvo sudarę so- 
jame straipsnyje autorius ten- vietines valdžias 1918-1919 m., 
dencmgai rašo: kurios išsilaikiusios tik keletą

„Seniau (prieš sovietinę oku- mėnesių, nes svetima interven- 
paciją, Red.) Lietuvoje švedai cija jas ginklu pašalinusi. Kad 
turėjo degtukų monopolį. Ture- tai padarė Lietuvos kariuome- 
ti žiebtuvėlį buvo uždrausta nė, savanoriai, kad visas kraš- 
(baudžiama, žinoma, konfiskuo- tas stojo į kovą už nepriklauso- 
jant ir žiebtuvėlį). Degtukų dė- mybę, nušluodamas ir svetimas 
žutė buvo brangi — brangesnė bolševikų užmačias, korespon- 
už litrą pieno.arba duonos ki- dentas neužsimena. Jis tik pri- 
logramą. Žmonės, taupumo su- duria, jog Baltijos kraštai ta- 
metimais, skaldė degtuką į ke- po “socialistinėmis valstybėmis” 
turias dalis.” Kad čia korespon- 1940 m. ir dėlto esančios jau- 

klausomybės atstatymo penkias- dentas “skaldo”, aiškiai matyti, niausios Sov. Sąjungos respub-
* X.. 1—i.. Gyvenę Lietuvoje nepriklauso- likos. Kad tos “respublikos” bu-

mybės laikais, gerai .atsimena, vo sovietinės armijos jėga užim- 
kad žiebtuvėliai, nors oficialiai tos ir jėga inkorporuotos, visai 
buvo varžomi, bet praktikoje 
plačiai naudojami ir kad niekas 
degtukų į keturias dalis neskal
dydavo. Taipgi neteisinga infor
macija, kad degtukų dėžutė bu
vo brangesnė už minėtus maisto 
gaminius.

Kaimas medinis?
Toliau korespondentas rašo: 

“Seniau visas Kaunas buvo me
dinis. Tik du gabalai gatvės bu
vo asfaltuoti. ‘Seniau’ čia reiš
kia ne 50 metų, o tik 27, nes 
1940 metais gimė socialistinė 
sovietinė Lietuvos respublika.” 
Ir čia korespondentas labai jau 
šauna pro šalį. Asfalto buvo žy
miai daugiau nei koresponden
tas rašo — ir pačiame Kaune ir 
už Kauno. O kad Kaunas nebu
vo medinis miestas, taipgi pui
kiai atsimena jame gyvenusie
ji. Tiesa, buvo medinių namų, 
bet jų yra ir Vakarų didmies
čiuose, kurių niekas mediniais 
nevadina. ___r___ ____ o______r_____

Užsimena korespondentas, kad to ažkinimo matyti, kad tos “šo- 
Lietuvos sostinė Vilnius karo cializmas” netvarkoj: nebuvo jis 
metu buvusi sugriauta iki 70% geras pradžioje, vargiai ar bus 
(? Red.), o Estijos sostinė — geresnis ateityje. Kaip komunis- 
54%. Matė jisai Pirčiupį, kur tų propagandistams įprasta, J. 
naciai sunaikino 119 asmenų, Kanapa operuoja statistika,

ant popieriaus, 
įtyip atrodo. t 
•r" "■ ’’ •

paprastai, o plytas raudonesnes 
už tas, iš kurių pastatytos se
nos pilys, kokių visai nėra mū
sų krašte. Trakuose, senojoj sos
tinėj, dangus dar žydresnis — 
šiaurės skaidrumo. O pilis sa
loje, raudona pilis atstatoma... 
Restauruojama ne tik Lietuvo
je, bet ir Rusijoje. Tikrai džiu
gu matyti visą tą darbą, siekiant 
grąžinti architektūriniams še
devrams, profaniniams ir tikybi
niams, pirmykštį nuostabų gro
žį.”

“Negali baigti Vilniaus lan
kymo. Štai, tie senieji miesto 
vartai, ant kurių skliauto įreng
ta galerija (koplyčia, Red.). Jo
je, nežinau kurioje praeities 
epohoje pastatytas altorius. Prie 
jo kiekvieną dieną buvo laiko
mos mišios, o tikintieji suklaup 
davo gatvėje, sustabdydami ju
dėjimą ... Dabar nebesimeldžia- 
ma gatvėje, tačiau altorius tebė
ra ten pat. Jis yra barokinio 
stiliaus, su šviesomis, apsuptas 
masyvinio mūro ir turi kažką 
ispaniško. Kaip žavi, gracinga 
ta mažytė plytų bažnyčia, kurią 
Napoleonas norėjo išardyti ir 
parsigabenti Prancūzijon... Bet 
neturėjo laiko, nes didysis ru
sų vadas Kotuzovas atsiėmė tuos

nemini.
Skirtingos tautos
Baltijos tautos esančios gana 

skirtingos. “Lietuvoje žavu, gra
žu, o Estijos žemėvaizdis dvel- . .. ,
kia atšiaurumu. Vilniuje (Lietu- - ten^ aikštėje^ kur Napo- 
voje) katalikų ir ortodoksų šven- "°
tovės prigludusios viena prie ki
tos, kartais išsirikiavusios vie
na šalia kitos. Taline (Estijoje) 
vyrauja liuterinė tradicija. Lat
vija ir Lietuva iš esmės buvo 
išsiplėtusių kapitalistinių kraš
tų priedai, nors Rygoje ir buvo 
šiek tiek pramonės. Estija turė
jo savo gana išplėtotą pramo
nę”. Visas Baltijos tautas jun
giąs “socializmas”.

Korespondentas labai plačiai 
aprašo dabartines ekonomines 
minėto “socializmo” reformas, 
kurios tapusios' reikalingos ry
šium su Sov. Sąjungos padary
ta “pažanga” ir su nauja socia
listinės ekonominės santvarkos 
samprata. Iš ilgo koresponden-

matė peršautą mergaitės malda- skaitmenimis, kurie imponuo- 
knygę muzejuje Jįr girdėjo sa- . jančiai skambą ant popieriaus, 
kant, kad “hitleruusxkaras” Lie- bet tikrovr'" ‘ '
tuvoje sunaikino 700.000 gyven- 7
tojų,' t.y. vieną iš keturių. Tai- Lietuva
gi, kalba korespondentas apie Specialų* straipsnį J. Kanapa 
“hitlerinį karą”, bet nutyli (“L’Humanitė”, 1967. XI. 29) 
“stalininį karą”. Juk tai buvo skyrė Lietuvai ir jį -iliustravo 
Hitlerio-Stalino karas, kilęs iš net penkiom nuotraukom, 
dviejų diktatorių sutarties, pa- Straipsnio pradžioje rašo: “Vieš- 
sirašytos Molotovo ir Ribbent- patie, kokia graa Lietuva! Pa- 
roppo. Nemini korespondentas milsti Vilnių, sostinę, vos tik

- -. "• " - '* ~ “ 1 . .. -,. -

leonas nakvojo keletą naktų 
prieš tai. Dėlto ši aikštė buvo 
pavadinta Napoleono vardu, o 
dabar vėl Kotuzovo vardu.”

Modernumo atspalvis
Esą Vilnius smarkiai plečia

si: per 20 metų atsirado mieste 
daugiau gyvenamų pastatų nei 
per praėjusius 650 metų. Sta
tyba ypač paspartėjusi nuo 1964 
metų. “Ir tai nėra pastatai iš 
blokinių kubų, kuriuos visur ma
tome, bet modernūs, gražūs, 
lengvi ir įvairūs statiniai. Ma
tyti naujumo, jieškojimo pastan
ga. Yra tam tikro elegancijos 
pajautimo ir tai visuose daly
kuose. Vilnius yra elegantiškas.”

Korespondentas pastebi, kad 
Lietuvoje atgimė vitražo menas, 
kad naudojami nauji metodai ir 
kad šioje srityje yra naujų per
spektyvų, ypač dekoruojant vie
šuosius pastatus.

Gerą dalį straipsnio korespon
dentas skiria aprašymui “Leli
jos” ir “Sigmos” įmonių, jų 
santvarkos ir vykstančių pasi
keitimu, pabrėždamas jų “socia-

Iš J. Kanapos rašinio maty
ti, kad ten, kur rašo turistinius 
savo įspūdžius, lieka savaran
kišku stebėtoju, bet ten, kur 
ima žinias iš sovietinių šaltinių, 
yra tik propagandinis garsiakal
bis. žd.
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Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių“ skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram“ Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ? redakciją įvairiais klausimais, į
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Yra žinomas faktas, kad valant su elektrine mašina grindis žmo
gus buvo elektros užmuštas nuo prisilietimo prie mašinos metalo. Dėl
to kaikurie žmonės, tai sužinoję, padėjo į sandėlius savo elektrinius 
siurblius ir jų nenaudoja. Prašoma išaiškinti, kokių saugumo prie
monių reikia imtis naudojant elektrines namų apyvokos mašinas? 
Ar galima prijungti įžeminimo laidą?

Teoretiškai imant, žmogus gali būti užmuštas vartojant elektrinį 
valytuvą ar siurblį. Tačiau neatrodo, kad tas galėtų įvykti Kanadoje, 
kur visi elektriniai įrankiai yra patikrinami Kanados Standartų Drau
gijos (Canadian Standards Association). Jei perkate elektrinį įrankį 
mažesnėje krautuvėje, žiūrėkite, kad būtų Standartų Dr-jos patikri
nimo štampas. Jei to nėra, prekės parduodamos neteisėtai. Jei norite 
kokio nors elektrinio įrankio saugumą patikrinti, galite kreiptis į 
Ontario Hydro, bet už patikrinimą reikės užmokėti.

Iš Kvebeko prisiuntė man filmų katalogą, kuriame sakoma, kad 
turi gerą filmą už 25 dolerius. Aš pasiunčiau pinigus, gavau filmą, bet 
jis buvo niekam vertas. Sekančią dieną jį pasiunčiau atgal, prašydamas 
prisiųsti gerą filmą arba grąžinti pinigus. Nei filmo, nei pinigų nėra. 
Pridedu adresą, pinigų kvitą ir grąžnimo kivtą. P. P.

Jūsų skundas buvo perduotas Toronto policijai, kuri mums at
siuntė paaiškinimą, kad filmų pardavėjas yra asmuo, daug kartų baus
tas už žmonių apgaudinėjimą. Jo ir panašių asmenų veikimo būdas yra 
paprastas. Per laiškus ir katalogus pasiūlomi pornografiniai filmai, 
fotografijos ir knygos, pabrėžiant, kad niekur tokių dalykų negalima 
gauti ir kad pirkėjas bus pilnai patenkintas. Kai pinigai gaunami, 
visai paprastas filmas, fotografija ar knyga pasiunčiama. Pirkėjas vie
toje pažadėtos uždraustos pornografijos gauna paprastą prekę. — To
ronto policija persiųs Kvebeko policijai Jūsų skundą kaip įrodymą 
prieš tą pardavėją. Neatrodo, kad Jūs galėtumėte atgauti savo pini
gus. Tai pamoka, kuri Jums kainavo $25. Panašių prekių daugiau 
nebeužsakykite.

Pereitų metų pradžioje pirkau namą ir išnuomojau du kambarius. 
Prieš išnuomojimą turėjau tuos kambarius atremontuoti ir nupirkau 
baldus. Ką turiu daryti užpildydamas pajamų mokesčių pareiškimą? 
Nuoma nėra didelė. Ar turiu tai įrašyti kaip pajamas? Savininkas 

ši nuoma yra Jūsų pajamos, ir todėl jos turi būti įrašytos į pa
jamų mokesčių pareiškimą. Tačiau Jūs galite atskaityti visas išlaidas, 
susijusias su tais dviem kambariais. Išlaidos, kurios liečia visą namą, 
kaip kuras, turto mokesčiai, apdrauda proporcingai padalinamos ir pri
skiriamos tiems išnuomotiems kambariams. Padalinimas gali būti da
romas pagal kambarių skaičių arba pagal grindų plotą. Jei visas namas 
turi, sakysime, aštuonis kambarius, tai du kambariai sudarys vieną kat- 
virtadalį. Tokiu atveju bendros namo išlaidos padalinamos iš keturių.

Namo amortizacijos dalis, priklausanti išnuomotiems kambariams, 
taip pat gali būti atskaitoma, jei kambariai ir toliau bus išnuomojami 
Reikia atsiminti, kad kaikuriais atvejais amortizacija turi būti grą
žinama. Pavyzdžiui, jėi kambarių vėliau nebenuomojate arba namą 
parduodate, tada atskaitytą amortizaciją turėtumėte grąžinti.

davinių. Mūsų gyvybė, tvirtybė, 
dinamiškas veiklumas, derinyje 
su visa mūsų visuomene, bus 
geriausias pasiruošimas ištverti 
kovoje ir sėkmingiau vykdyti 
kovos uždavinius šiuo metu. 
Kiekvienas atlikime įsipareigo
jimus savo organizacijoje ir jun- 
kimės į bendrus visuomenės ir 
politinių veiksnių darbus, kad 
daugiau patarnautume savo tau
tos prisikėlimui ir sovietinio ni
hilizmo sustabdymui visame pa
saulyje.

Dievas tepadeda, Kristus 
laimina!

Prof. Justinas Pikūnas, 
AF vadas 

Kun. Stasys Yla, 
AF dvasios vadas

Dr. Romualdas Kriaučiūnas, 
’ AF gen. sekretorius

te-

Gyvenimo trupiniai ir pipirai

MARIJAI JUŠKAUSK1ENEI mirus', jos vyrui ANTA
NUI ir-dukrai DANUTEI gilią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime —
Matilda ir Pranas Dumčiai Birutė ir Petras Januškos

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
TAISOME IR APTRAUKIAME KADĖS IR SOFAS

Nemokamas | namus pristatymas.
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(Tęsinys iš pr. numerio)
Paslėptas paveikslas
Krekenavoje komisija savo 

darbą dirbo pradžios mokyklos 
patalpose, o maitinosi kleboni
joje. Mes abu su majoru kle
bonijoje buvome ir apgyvendin
ti. Klebonu buvo kun. Spūdas, 
kurio sesuo prieš 22 metus buvo 
Joniškėlio pradžios mokyklos ve
dėja, o aš tada buvau jos mo
kinys.

Kartą klebonas mus abu pa- 
kvietė apžiūrėti Krekenavos 
bažnyčios. Mjr. Bay buvo pro
testantas, bet mielai aplankyda
vo lietuvių katalikų bažnyčias. 
Jis pasakė, kad lietuvių katali
kų bažnyčios gražiai išpuoštos, 
tik jose trūksta suolų. Klebo
nas paaiškino, kad įrengti suolų 
neįmanoma dar ir dėl tos prie
žasties, jog sekmadieniais be
veik vienu kartu visi parapi
jiečiai iš kaimų atvyksta į pa
maldas. Kai bažnyčioje nėra suo
lų, telpa daugiau žmonių.

Klebonas nuvedė mus už di
džiojo altoriaus ir iš vieno stal
čiaus išėmė gražų paveikslą, ku
riame pavaizduotas Kristus ir 
pas jį atėjusios moterys su vai
kais. Nupiešė vienas Krekena
vos dvarininkas, dailininkas. 
Paveikslas lietuviškas — su 
Krekenavos apylinkės berželiais. 
Kristus pavaizduotas rytietiško 
tipo, o moterys ir vaikai — iš 
to dailininko dvaro kumetyno.

J. VAIČELICNAS

tos karinės prievolės būtų at
leistas studentas Jonas Kuosa, 
klebono krikštasūnis. J. Kuosos 
tėvai gyveno Biržų apskrityje, 
Pasvalio mieste, kur jo tėvas bu
vo pradžios mokyklos vedėjas. 
Taigi, jis buvo net iš kitos ap
skrities, bet vasaros metu, ma
tyt, gyveno pas savo svainį; jo 
sesuo Birutė, mokytoja, buvo 
ištekėjusi už vieno dvarininko, 
kurio dvaras buvo netoli Kreke
navos miestelio. Majoras tuo rei
kalu kreipėsi į mane. Aš pasi
sakiau teigiamai. Juk aš ir važi
nėju su komisija, kad padėčiau 
savo tautiečiams. 0 Kuosų šei
ma Pasvalyje buvo mūsų arti
miausi kaimynai ir geri pažįs
tami.

J. Kuosa nuo karinės tarny
bos buvo atleistas. Vėliau, ma
jorui negirdint, darbo įstaigos 
atstovas Egger darė priekaištus 
majorui, kad jis klebonijoje at
likinėja mobilizacinės komisijos 
darbą, žinoma, tas formalumas 
buvo galima padaryti ir oficia
liai, lies ir mokyklos patalpose 
dirbo to paties sąstato komisija, 
o sprendimus dalydavo majoras.

Taip šaudo karininkai
Šimonių valsčius buvo laiko

mas Panevėžio apskrities Kam
čiatka. Toli nuo Panevėžio, bet 
gražioje vietoje. Garsios Šimo
nių girios, kuriose antrojo pa
saulinio karo metu slėpėsi bol
ševikų, o po to karo — lietu
vių partizanai. Netoli Šimonių 
teka g 
šventoji.

Ten komisijos apsistojimo vi

čioje, bet po pirmos bolševikų 
okupacijos buvo nuimtas. Mat, 
vaikutis, kuris paveiksle vaiz
duojamas arti Kristaus, tos oku
pacijos metu jau suaugęs vyras, 
pasireiškė kaip aršus komunis
tas. Parapijiečiai ėmė reikalau
ti, kad tas paveikslas iš bažny
čios būtų pašalintas. Klebonas 
jį nuėmė nuo sienos ir padėjo 
i stalčių. Jis mano, kad po kelio
likos metų tas paveikslas vėl bus 
pakabintas bažnyčioje.

Klebono prašymas ,
Mjr. Bay laikėsi formalumų^

bet kartą ir jis iš _ _ _________________ ___________
Krekenavos vikaras, kuris už penkių hektaru nederlingos že-

ji Lietuvos upė —

Ten komisijos apsistojimo vie. 
ta buvo klebonija, nors tos ko
misijos nariai nakvynei buvo pa
skirstyti pas kitus gyventojus. 
Komisijai apsistojimo vietas 
valsčiuose parinkdavo valsčių 
viršaičiai.

Majorui ši apsistojimo vieta 
patiko, nes Šimonių parapijos 
jaunas klebonas kun. A. Spur- 
gis buvo “Europaeischer 
Mensch”, kaip sakydavo majo- 

jų iškrypoA ras._ Nors klebonija tyrėjo tik
t 

kleboną geriau kalbėjo vokiš- mės ūkį, bet čia viskas* buvo 
kai, paprašė "majorą, kad nuo • tvarkoma gražiai.

Vieną popietę išvykome į Ši
monių girią. Pakraštyje, prie ke
lio, buvo keletas rąstų. Susto
jome keliolikai minučių. Majo
ras norėjo pademonstruoti, kaip 
šaudo vokiečių karininkai. Vie
no rąsto gale prie šerdies pieš
tuku padarė porą ratų, atsitoli
no apie 15 metrų; pasiruošęs 
šaudyti stačias, tarė “taip šau
do Vokietijos karininkai” ir pa
leido šūvį. Iš 15-kos metrų at
stumo nepavyko įžiūrėti pataiky
mo. Majoras net nustebo. Argi 
jis būtų nepataikęs į rąsto galą? 
Tada paėmiau iš jo šautuvą ir 
pasakiau: “Taip šaudo Lietuvos 
karininkai!” Kai paleidau šūvį, 
centre pasirodė taškelis. Visi 
nubėgome prie rąsto. Jame buvo 
du pataikymai. Vienas centre, 
o kitas ant mažojo ratuko. Su
prantama, ,aš laimėjau pirmą 
vietą. Majoras stebėjosi, kad aš 
civiliuose drabužiuose geriau 
šaudau, negu jis karinėje uni
formoje.

Sėdome į sunkvežimį ir va
žiavome mišku. Po keliolikos 
minučių privažiavome švento
sios upę, kuri tekėjo mišku. Čia 
išlipome iš sunkvežimio, išėjo
me iš miško ir nusileidome į at
virą šventosios upės slėnį.

įmonių valsčiaus viršaitis A. 
Sabaliauskas, kuris vyko kartu 
su mumis, pasakė, kad antroje 
upės pusėje statoma nauja baž
nyčia. Persikėlėme per upę ir 
įkopėme į augštą, medžiais ap
augusį, krantą. Ant kalno gra
žioje vietoje pamatėme naują 
medinę bažnyčią ir kleboniją. 
Tie pastatai dar nebuvo baigti, 
šiuo metu prie jų neradome jo
kio žmogaus, čia buvo kuriama 
Andrioniškio filiia. kuri priklau
sė Anykščiu naranijai. Jos kle
bonu buvo paskirtas kun. Jonas 
Uogintas, buvęs mano klasės 
draugas Joniškėlio vidurinėje 
mokvkloie.

Kupiškio valsčius yra vienas 
iš didesniu Panevėžio anskrity- 
ie. Čia viršaičiu buvo rašytojas 
Bnkėnas. kuris jau buvo kokių 
68 metu amžiaus. Kuniškvie lan
kėmės pora kartu ir išbuvome 
no tris dienas. Kaip visur, taip

Čia dažniau vakarieniaudavo
meprivačiose ir viešose iškil-

Pasaulio įvykiai
P. VIETNAME KOVOS TEBEVYKSTA SAIGONE IR HUE 

MIESTE, kur komunistų partizanai yra įsitvirtinę keliuose budistų 
šventnamiuose. šiandien jau paaiškėjo metodas, kurio dėka komu
nistai infiltravo kelis batalijomis vyrų į Saigoną. Savaitę prieš bu
distų N. Metus Saigoną buvo užplūdusi laidotuvių banga. Pasirodo, 

. į kapines lydimuose karstuose buvo sukrauti komunistų ginklai, o 
laidotuvių palydą sudarė partizanai. Karstai su ginklais buvo už
kasti kapinėse ir atkasti tada, kai atėjo laikas pradėti kautynes. 
Dalis partizanų atvyko autobusais, ginklus susikrovę į lagaminus. 
Buvo ir tokių, *kurie atvyko sunkvežimiuose pasislėpę po gėlėmis. 
Spėjama, jog kautynių planus buvo paruošęs didžiausias š. Viet
namo strategas gen. Vo Nguyen Giap, krašto apsaugos ministeris, 
1954 m. smogęs triuškinantį® 
smūgį prancūzams Dienbienphu 
vietovėje. Galimas dalykas, par
tizanai tikėjosi miestų gyvento
jų paramos ir netgi visuotinio 
sukilimo. Tai liudija partizanų 
šūkiai Saigono gatvėse: “Išlaisvi
nimo armija atvyko išvaduoti 
jūsų miesto. Būkite patrijotai, 
ištieskite mums pagalbos ran
ką!” Numatytas sukilimas ne
prasidėjo. Tik vienoje kitoje vie
tovėje labai nežymi gyventojų 
dalis išėjo į gatves. Gyventojus 
prieš partizanus, matyt, nuteikė 
jų parodytas žiaurumas, valdžios 
pareigūnų bei jų šeimų egzeku
cijos. Hue miesto burmistro pik. 
Itn. Phan Van Khoa pranešimu, 
čia buvo nužudyta ir bendroje 
duobėje užkasta apie 300 asme
nų. Gatvių kovos buvo labai nuo
stolingos partizanams. Amerikie
čių duomenimis, partizanų jau 
yra žuvusių 30.995, nelaisvėn 
patekusių 5.728, kai .tuo tarpu 
amerikiečių ir jų sąjungininkų 
žuvo tik 3.149.

Jungtinių Tautų generalinis 
sekr. U Thant lankėsi Maskvoje 
Vietnamo taikos reikalais. So
vietų spauda jau keletą dienų iš 
eilės skelbia, kad š. Vietnamas

yra pasiryžęs pradėti taikos de
rybas, jeigu amerikiečiai sustab
dytų bombardavimus. Pagrindą 
šiems spėliojimams sudaro pran
cūzų žinių agentūros France- 
Presse korespondento pasikal
bėjimas su š. Vietnamo užsienio 
reikalų ministeriu Nguyen Duy 
Trinh.* Jeigu iš tikrųjų Hano
jus būtų linkęs sėsti už derybų 
stalo, tokiu atveju miestų puo^ 
limas turėjo aiškų tikslą — su
stiprinti komunistų poziciją de
rybų metu. Amerikiečių karo 
aviacija, nepaisydama blogo oro, 
padidino bombardavimų intensy
vumą š. Vietname ir P. Vietna
mo šiaurinėje dalyje, kur ko
munistai grasina Khe Sanh ka
rinei bazei, čia komunistams pa
vyko užimti Lang Vei vietovę ir 
atidaryti kelią tankams iš Laoso 
teritorijos į P. Vietnamą.

Sovietų Sąjunga pradėjo telk
ti karo laivus Japonijos jūroje, 
norėdama suteikti moralinę pa
spirtį š. Korėjai jos ginče su 
JAV dėl pagrobto žvalgybos lai
vo “Pueblo”. Ligšiolinės dery
bos nėra davusios jokių konkre
čių rezultatų. Jos tik padidino 
įtampą tarp P. Korėjos ir JAV- 
bių. Seoule studentai surengė 
demonstracijas prie amerikiečių 
ambasados, pasisakydami prieš 
amerikiečių nuolaidas š. Korė
jai. JAV-bių ir š. Korėjos dery
bas pasmerkė P. Korėjos parla
mento priimta rezoliucija. P. Ko
rėjos politikams atrodo, kadVa- 
šingtonas perdidelį dėmesį ski
ria “Pueblo” laivui ir permažai 
domisi įsiveržėliais į P. Korėją, 
norėjusiais nužudyti prezidentą 
Chung Hee Park.

Belgijoje atsistatydino Paul 
Van den Boeynants vyriausybė 
dėl prancūzų ir flamų kalbų gin
čo senajame Louvaino universi
tete. Flamai studentai ir profe
soriai reikalauja, kad šiame uni
versitete viskas būtų dėstoma 
tik flamų kalba, šis reikalavi-

mingose vakarienėse. Viena to
kių iškilmingų vakarienių buvo 
Kupiškio žemesnės žemės Ūkio 
mokyklos išleistuvių proga. Jo
je dalyvavo apie 30 asmenų, ku
rių skaičiuje ir ats. gen. J. Čer
nius, tada buvę Kupiškyje vieno 
malūno direktorius.

Maitindavomės daugiausia 
Kupiškio kooperatyvo valgyklo
je. Nors čia valgėme be maisto 
kortelių ir gavome didesnį davi
nį, negu gaudavo kiti valgytojai, 
o ant stalo stovėdavo ir bonka 
degtinės, bet majoras nebuvo pa
tenkintas. Pripratęs prie viešų 
ir privačių vaišių — Velykų 
stalo, kaip jis pats sakydavo, čia 
jis iškeldavo savo nepasitenki
nimus. Kartą per pietus pasa
kė, kad čia valgis paduodamas mas suskaldė socialinės krikš- 
prastose lėkštėse. Jam pasakiau, čionių partijos ministeriu kabi- 
kad dabar eina karas ir naujų neto narius, kurių dalis yra fla- ' 
lėkščių neįmanoma gauti. Ir vai- mų, o kita dalis valonų kilmės, 
šėse pasitaikydavo prastesnių Prancūziškai kalbančiu valonų 
lėkščių, bet tada majoras jų Belriįa biri 3 milijonus, flamų 
prastumo nematydavo. — 5 milijonus.

(Bus daugiau) (Nukelto į 9-tą psl.)



kūrėjo-savanorio žodis
POVILAS

Paskelbti pasauliui Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktą nebuvo 
taip sunku, kaip jį apginti. Tuo 
laiku dar nebuvo aišku, kas iš
eis iš karo sugriauto pasaulio. 
Net tie vyrai, kurių rankose at
sidūrė pasaulio likimas — Wil- 
sonas, Clemenceau ir Lloyd 
George — nežinojo, kaip viskas 
baigsis ir kaip sutvarkyti pasau
linio gaisro degėsius. Tačiau 
mes, lietuviai, tik tiek žinojo
me, kad norime būti laisvi ir 
turėti nepriklausomybę, ir todėl 
ta kryptimi kas ką galėjome, 
kaip supratome, taip ir dirbome. 
Apginti nepriklausomybės de
klaraciją ir atkurti Lietuvos 
valstybę nepadėjo nei tautų ap
sisprendimo teisė, nei Versalio 
taikos konferencijos pagimdyto
ji Tautų Sąjunga. Lietuva liko 
nepriklausoma valstybe tik vie
nybės bei ryžtingumo, savano
rių žygių ir visos tautos vieny
bės dėka.

Po 22 metų ir vėl Lietuva at
sidūrė tame pačiame taške, ku
riame buvo prieš 50 metų. Lie
tuvos žemę dengia tiršti rūkai 
ir slegia sunki naktis. Beliko tik 
skaidrūs prisiminimai ir ryžto 
dvasia, kaip anais kovų laikais.

šiandieną mes esame tos di
džiosios dienos — Vasario 16-os 
išvakarėse. Nevienas klausia, ar

mis
verta minėti tą įvykį, kai laisvos 
Lietuvos nebėra? Taip, verta! 
Juk Lietuvos valstybė yra, tik 
ją gaubia klaiki naktis. Lietuvių 
tauta gyva. Vasario 16-ji lietu
viams yra pasiryžimo diena. 
Kiekvienas lietuvis bei lietuvė, 
tos dienos belaukdamas, nežiū
rint kur jis bebūtu ar begyven
tų, savo mintis ir savo jausmus 
turi sieti su Tėvynės reikalais. 
Vasario 16 dieną buvo atvertas 
naujas lapas lietuvių tautos is
torijoje. Dėlto jos sukakties pro
ga paklausykime lietuviškos pa
reigos balso ir pasukime tikruo
ju Lietuvos keliu. Dalyvaukime 
minėjimuose ir aukokime vada
vimo darbui. Tikime, kad vėl su
lauksime teisybės triumfo prieš 
neteisybę, laisvės — prieš ver
giją-

Vasario 16 dienos šventės 
proga reikia visiems padaryti 
sąžinės sąskaitą, išgirsti lietuviš
kos pareigos balsą ir iš apsilei
dimų ar paklydimų pasukti tik
ru Lietuvos vadavimo keliu.

Vasario 16-ji yra viena tų gra
žių progų atsitraukti valandėlei 
nuo kasdieninių darbų, rūpesčių 
ir susikaupus pagalvoti, kokie 
keliai galėtų mūsų tautos kan
čias sutrumpinti ir kuriuos nau
jus žygius pradėti.

Lietuvos nepriklausomybės karo invalidai prie senojo Karo Mužėjaus Kaune pagerbiant žuvusius
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Lietuviškųjų nuotaiku įvairumai
AL. GIMANTAS

Šie Laisvės Kovos Metai ver-

KAREIVIŲ STREIKAS DĖL ŽIRNIENĖS
Savanorio atsiminimai • Bolševikų agitacija • Žygis į Vilnių 

• Majoro Kerbelio pipirai

1917-18 metais Rusijos revo
liucinio chaoso atmosferoje mū
sų inteligentija sugebėjo išnau
doti padėtį, susiburti Į šalpos 
komitetus visuose Rusijos did
miesčiuose bei provincijose ir 
išspręsti labai svarbų uždavinį 
— paskelbimą nepriklausomos 
Lietuvos. Mūsų inteligentijos dė
ka šis uždavinys buvo išspręstas 
1918 m. vasario 16 d. Tais pa
čiais 1918 metais prasidėjo sa- 
vanorių-kūrėjų telkimas, nes 
mes, partizanai, nepajėgėme 
įveikti vokiečių-bermontininkų 
gaujų ir artėjančio raudonojo 
maro iš rytų. Pirmieji savano- 
riai-kūrėjai buvo iš įvairių Lie
tuvos provincijų, kalbančių že
maitiškai, dzūkiškai, gudiškai ir 
augštaitiškai. Bežemiai, mažaže
miai, ūkininkaičiai ir labai ma
žas skaičius miestiečių. Jie bu
vo beraščiai, mažaraščiai ir la
bai mažas skaičius raštingų, ta
čiau širdyse visi jautėsi ne tik 

’lietuviai, bet ir patrijotai. Vy-- 
resnieji ir eiliniai kariai vilkė
jome tokį drabužį, kokį turėjo
me iš namų.

Bermontininkai-vokiečiai, be- 
sitraukią iš Lietuvos, buvo plėš
rūs, kaip alkani vilkai. Bolševi
kų rusų kareiviai buvo ne tik al
kani, bet ir apiplyšę, basi, kai- 
kurie avėjo ant vienos kojos vy
žą, o ant antros veltinį.

Kai bolševikai 1920 m. vasarą 
nuvijo lenkus netoli Varšuvos, 
pasiūlė Lietuvos vyriausybei ma
gijos lazdele pasidžiaugti: ati
duodame jūsų sostinę Vilnių su 
aplinkinėmis apskritimis.

■Priartėjus mūsų kariuomenės 
daliniui (7-to pėst. Ž. K. But. 
pulkui) prie Pabradės miestelio, 
sulaikė bolševikų rusų dalinys, 
stipriai ginkluotas, remiamas 
šarvuoto traukinio iš vakarų 
pusės. Bolševikų vadai įsakė mū
sų vadams susodinti kareivius 
ant žolės poilsiui. Neilgai trukus 
bolševikų vadai įsimaišė į mūsų 
kareivių tarpą ir pradėjo šmeižt 
ti mūsų demokratinę santvarką, 
o no to — nuiminėti mūsų ka
rininkams laipsnius ir nuo ke
purių dirželius. Jiems pasiprie
šinti mūsų pulkas neišdrįso.

Apie 3 v.p.p. gavome iš bol
ševikų sutikimą užimti Vilnių.

Antrasis batalijonas buvome 
patalpinti Vilniaus vakarinėje 
pusėje buvusiose rusų kareivi
nėse. Tą naktį buvo įsakyta mū
sų vadų nenusirengti ir būti na- 
siruošušiems kautynėms. Bolše
vikai. traukdamiesi iš Vilniaus, 
sušaudė daug civilių ir Lukiškių 
kalėūme politiniu kaliniu. Se
kančia diena bolševikų karinin
kai vėl aplankė mūsų pulko ka
reivines ir ragino muš prisijung
ti prie bolševikų dalinių. Anie 

- dvylikta valanda mūsų batalijo- 
no virėjai išvirė pietus, bet jų 
parakanti nirma nuėjo bolševikų 
vadai. Paragavę žirniu sriubos*, 
spjaudėsi ir vėl pradėjo savo 
propaganda mūsų kareivių tar
ne. atseit, tokios sriubos ne tik 
iu kareiviai nevalgo, bet ir kiau
lės neės+n “Paskelbkite savo va
dams griežtą protestą ir tos sriu
bos nei vienas neimkite.”

Kai bolševiku vadai pasitrau
kė. virtuvės prižiūrėtojai ragino 
rikiuotis i eiles pasiimti metu 
davinio. Tačiau mūsų tarpe kai- 
kurie kareiviai iau buvo bolše
viku suagituoti ir pietų davinio 
neėmė. Altarijai pakluso la
binusiai sulenkėję miesčioniu
kai.

Apie jvvkį pasiekė žinia bata- 
liiono vada Andriu Kerbeli ir 
nulko vada Adamkavičiu. Neuž
ilgo jiedu atvyko. Majoras Ker-

belis davė įsakymą kuopų va
dams, kad surikiuotų tuos karei
vius, kurie neėmė pietų davinio. 
Kai kareiviai buvo surikiuoti, 
majoras Kerbelis paklausė strei
kuojančius: “Tai ką, vyrai, pa- 
klusote bolševikų propagandai ir 
lietuviška žirnienė pradėjo ne
patikti? Tikriausiai norite perei
ti pas bolševikus ir tenai valgy
ti sausą davinį — sausų grūdų 
kišenę visai dienai. Vyrai, ku
riems nusibodo žirnių sriuba, 
amerikoniška švari mundiruotė 
ir nauji amerikoniški pusbačiai, 
galite eiti pas savo draugus bol
ševikus. Mes jums kelio nepasto
sime, tik palikite čia duotąją 
jums karišką mundiruotę ir 
ginklus.” Po to majoras suko
mandavo: “Ramiai! Norintieji 
eiti pas bolševikus, tris žings
nius pirmyn marš.” Streikuojan
tieji pasižiūrėjo vienas į antrą, 
bet nepajudėjo iš rikiuotės, tar
tum negyvi. Majoras vėl sušuko: 
“Tai ko Jaukiate? Kurie nesijau
čiate lietuviais, tris žingsnius 
pirmyn marš.” Rikiuotėj nepa
judėjo nei vienas kareivis. Ta
da majoras A. Kerbelis davė 
karčių pipirų už pasidavimą bol
ševikinei propagandai. Po kar
čiųjų pipirų majoras sukoman
davo: “Pasiimti katiliukų marš!” 
Rikiuotė sujudėjo ir visi streiki
ninkai nuskubėjo pasiimti kati
liukų. Majoras vėl sukomanda
vo: “Vienon eilėn rikiuotis ir 
prie virtuvių pasiimti pietų da
vinio marš!” žirnienė jau buvo 
atšalusi, bet streikininkai taip 
gardžiai valgė, kad net.neturėjo 
laiko vienas į antrą pasižiūrėti.

Kai lenkai sumušė prie Var
šuvos bolševikus, mūsų kariuo
menę privertė pasitraukti iš 
Vilniaus ir visų Vilniaus sričių 
Širvintų link. Tik majoro And
riaus Kerbelio ir kapitono Bal
no dėka sumušėme Želigovskio 
dalinius prie Širvintų miestelio 
1920 m. rudenį. Jų likučiai su 
generolu Želigovskiu priekyje 
visu smarkumu traukėsi Vil
niaus link.

Po nutraukimo karinių veiks
mų su lenkais ir po atgavimo 
Klaipėdos krašto Lietuvos ne
priklausomybės vairas išsibalan- 
savo, ir sparčiai pradėjo klestėti 
ekonominis ir kultūrinis gyveni
mas.

Vokietijos piliečiai pėsti atei
davo iš Tilžės per Nemuno til
tą į Lietuvos pusę ir Panemunės 
valgyklose gardžiai, sočiai ir pi
giai pavalgydavo, slėpdami nuo 
savo pasieniečių parsinešdavo 
šiek tiek į namus savo šeimoms.

Išeivijoje iškilmingai minime 
tautines šventes. Tiktai kartais 
būna graudu, kai pažvelgęs į su
sirinkusius tautiečius salėje, ne
matai daug pažįstamų veidų, 
nors tikrai žinai, kad jų dalyva
vimui kliūčių nebuvo. Dar blo
giau, kai tų neryžtingų tėvų na
muose vaikai tokiais tinginiais 
tampa.

Skeptiškai galvojantieji tau
tiečiai nepagalvoja anie mūsų 
tautos gyvybinius reikalus. O jei
gu ir ateityje skeptiškai stebė
sime mūsų gyvybinius tautos rei
kalus, tai nei mes, nei mūsų vai
kai nesulauksime, kad kas pa
siūlytu nepriklausomos Lietuvos 
atstaymą.

1918-20 m. Amerikos lietu
viai ne tik materialiai prisidėjo, 
bet teko susitikti vieną antrą 
musu gretose su ginklu ranko
se. Gi anais laikais mūsų tautie
čiu išeivijoje buvo neperdau- 
giausia. todėl ju garbingi žygiai 
bei aukos neišdils nėr amžius iš 
Lietuvos istorijos. B. M.

įvykių raida atneš laisvą
PASIKALBĖJIMAS

— Ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės penkiasdešimtąja 
sukaktimi politiniai veiksniai pa
skelbė Manifestą. Ar jis buvo 
perduotas ir okupuotos Lietuvos 
žmonėms ir kokie atgarsiai? -

— Veiksnių politinė konferen
cija Vašingtone 1967 m. spalio 
mėnesį, kurioje dalyvavo ir 
spaudos atstovai, priėmė Mani
festą, kuris pirmoj vietoj yra 
taikomas lietuviams visame pa
saulyje: okupuotoj Lietuvoj ir 
išeivijoj. Kaip Jūs žinote, oku
pantas neleidžia jokio spausdin
to žodžio iš užsienių Lietuvon, 
bet radijo bangomis* ir kitomis 
priemonėmis Manifestas pateko 
Lietuvon. Aš manau, jog būtų 
tikslinga, kad mes nepasitenkin
tume vien tiktai jo paskelbimu; 
Manifestas turėtų būt komen
tuojamas bei cituojamas ištisus 
Laisvės Kovos Metus per radi
ją, spaudoje bei privačiu žodžiu, 
kad jo įtaka stiprėtų. Man teko 
girdėti gana daug pozityvių pa
sisakymų dėl Manifesto teksto ir 
lietuvių tautos nusistatymo at
kakliai* kovoti už nepriklauso
mybės atstatymą.

— Buvo skelbta, kad minėta
sis Manifestas skirtas tik lietu
viams. Kas daroma nelietuviams 
informuoti? Ar jiems paruoštas 
specialus tekstas ar kaip kitaip 
į juos kreipiamasi?

— VLIKas yra paruošęs me
morandumą Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50 metų pro-

bet ir, kaip matome, nebeįparei
goja. Niekas nenori rūstinti so
vietų. Tai jaučiama ir tarpvals
tybiniuose santykiuose tarp di
džiųjų ir Jungtinėse Tautose, į 
kūnas kaikas deda viltis, lauk
dami iš jų bent moralinio so
vietų pasmerkimo už Pabaltijo 
tautų užgrobimą.

voti visus tuos Įdėtos kasdieny
bės faktus, kurie, deja, nelei
džia optimistiniu giedrumu 
žvelgti į visos mūsų tautos atei
tį. Iki šiol, gal iš įpratimo, o gal 
ir iš savotiško naivumo, kiekvie
nos šventės, kiekvienų naujų 
metų proga vis linkėjome vieni 
kitiems ir guodėmės, kad, va, 
jau kitais metais susitiksime 
laisvoje ir nepriklausomoje tė
vynėje. Bėgo metai po metų, o 
mūsieji lūkesčiai nesipildė, o gal 
net ir nė vienu coliu nepasistū
mėjo išsipildymo kryptimi.

Tiesa, matomi lyg ir laisvėji
mo procesai sovietinamos ryti
nės Europos dalyse, kyla tuose 
kraštuose tam tildo nepasitenki
nimo balsai vietinėje tautinį ko
munizmą skiepijančioje hierar
chijoje, bet faktas lieka nepa
keičiamas, kad visi sovietiniai 
satelitai, nežiūrint kaikurių lais
vėjimo tendencijų, ir toliau lie
ka pakankamai stiprioje Mask
vos įtakos sferoje.

Laiko ratai
Vakaruose, išskyrus tiltų sta

tymo politikos bandymus, kaip 
ir nieko nedaroma padėti pa
vergtiems kraštams vaduotis iš 
jėga primestų jiems santvarkų. 
Tad guostis,* kad laikas dirba 
mūsų naudai, vargu ar yra pa
grindo. Keli dešimtmečiai sovie
tinės santvarkos, nors mums ir 
nepatinka, bet turime sutikti, 
yra palikę pakankamą antspau
dą gyventojų masėje, vidurinio
joje kartoje ir ypač jaunime. Iš 
susitikimų su mūsų vyresniosios 
kartos intelektualais, atvyku
siais iš anapus sprendžiant, ma
tyti, kad ir jie turi neretai skir
tingas nuomones, na, kad ir pa
saulinės politikos klausimais. 
Sakysime, kad atsargumas juos 
varžo laisvai išsireikšti. Tai gali 
būti, bet net ir kalbantis tarp 
keturių akių, tarp gerų ir inty
mių bičiulių* ar net gimimų, kur 
tikrai nebūtų ko nei bijotis, nei 
varžytis, — neretu atveju išgirs
tama nuomonių, kurios mums 
nevisada suprantamos ar net ne
norimos patikėti.

žodžiai nekainuoja
Beveik kiekviena proga džiau

giamės, kad Vakarų demokrati
jos nepripažįsta priverstinės Pa
baltijo valstybių inkorporacijos 
sovietinėn imperijon. Bet staty
kime klausimą, kiek gi tų Vaka
rų demokratijų liko, aiškiai ir 
nedviprasmiškai nepripažįstan
čių okupacijos fakto? Kaip da
lykai stovi Londone, Paryžiuje, 
Romoje... ? Vašingtone ir tai 
jau nebeturime ministerio ran
go atstovo. Iš JAV sostinės, tie
sa, gana dažnai ir pakartotinai 
ateina patikinimai apie tą ne
pripažinimą, bet visa tuo ir bai
giasi. žodžiai ne tik nekainuoja,

Nuo kalbų iki kalbų
Kasmet minėdami Vasario 

16-ąją, pasikviečiame senatorių 
ar kongresmaną, kurie pasako 
šaunias kalbas, kurios neretai iš
spausdinamos ir kongreso darbų 
knygoje, o mes pasiliekame vėl 
toliau laukti naujų Vasario 16- 
sios iškilmių ir naujų pažadų. 
Guodžiamės ir džiaugiamės vie
tinių valstybių gubernatorių ar 
miestu burmistrų proklamacijo
mis, užmiršdami, kad tas prokla
macijas, su pasitaikančiomis iš
imtimis, matome ar girdime tik 
mes patys. Įdomu, kad visa tai 
jau spėjo pastebėti ir svečias iš 
Anglijos, jaunosios kartos moks
lininkas dr. Kastytis Baublys, 
šiuo metu dėstąs viename JAV 
universitete. Jis, kalbėdamas 
paskutiniame studentų suvažia
vime, irgi pabrėžė mūsų perdi- 
delį įvertinimą, perdidelį dė
mesio teikimą toms politikų kal
boms ir pažadams, kurie, deja, 
tiek mažai praktinės reikšmės 
teturi krašto politikoje, kurią 
diktuoja sausas ir besentimenti- 
nis realybės reikalavimas.

Sovietinė įtaka
Lietuvos jaunimas pradeda- 

Sas sovietinti jau nuo darželi- 
o amžiaus. Mokykla, gimnazi

ja, universitetas, spaliukai, pijo- 
nieriai, komjaunimas, partija. 
Visa tai lydi beveik nuo lopšio 
iki pat karsto lentos. Laikraštis, 
knyga, radijas, televizija, teatras 
ir kinas. Auga nauji intelektua
liniai sluogsniai, neatsilieka ir 
platus biurokratinis aparatas. 
Tūkstančiai valstybės tarnauto
jų, kuriems dar vis primenama, 
kad “buržuazinėje” Lietuvoje 
buvo inteligentų perteklius, kad 
mokytiems nebuvo kur dėtis, o 
dabar turimos užtikrintos tarny
bos, atostogos, pensijos. Bene 
prieš penketą metų atvirai šai- 
pėmės iš vieno Laisvos Lietuvos 
Komiteto nario, kuris viešai bu
vo iškėlęs mintį, esą nepapras
tai išsiplėtęs biurokratinis 
sluogsnis, įskaitant jų šeimos na
rius bei artimuosius, šiandien 
Lietuvoje sudarąs nemažą 
sluogsnį gyventojų, kurie, nuo
latinės sovietinės * propagandos 
įtakoje, galį patikėti dabartinės 
padėties nepakeičiamumu. Iš 
pirmo žvilgsnio, aišku, kiekvie
nas mūsų karštai protestuotume 
prieš tokį teigimą, bet jis, atro
do, ir toliau gali kyboti lyg tas 
Damoklo kardas. Sovietai tai ži
no ir stengiasi tai išnaudoti kiek
viena proga.

Šie žodžiai jokiu būdu netu
rėtų būti suprasti kaip pasida
vimas pigiam pesimizmui. Prie
šingai, realybės Įžvelgimas, ati
tinkamų faktų supratimas kaip 
tik gali padėti mums geriau 
orientuotis padėtyje ir išeivijos 
lietuvių pastangose pagelbėti pa
vergtam kraštui, priartinti tą 
valandą, kai patys krašto lietu
viai galės savarankiškai ir ne
priklausomai nuo didžiųjų kai
mynų tvarkytis bei gyventi.

SU VLIKO PIRMININKU DR. J. K. VALIŪNU '
ręikšti, kad mūsų planai vyksta — Buvo skelbta spaudoje, kad 
pagal nustatytą kalendorių, nors britai pasinaudojo Baltijos vals- 
F - ■ ------- -- tybių auksu. Ar VLIKas bei kiti

politiniai veiksniai reagavo?
— Britų ir Sovietų Sąjungos 

sutarimas'atsiskaityti dėl britų 
bendrovių nacionalizuoto turto 
Pabaltijy yra sutartas tik prin
cipe ir VLIKas šiuo metu aiški
nasi per mūsų atstovybę Londo
ne, kokioj teisinėj formoj tas at
siskaitymas norimas padaryti. 
Mes esame pareiškę protestą dėl 
principinio sutarimo panaudoti 
Lietuvos auksą Anglijoje to
kioms sąskaitoms išlyginti ir to
liau kartu su Diplomatine Tar
nyba darysime reikalingus de- 
maršus.

— Kaip žiūrite į Lietuvos by
lą antrame penkiasdešimtmety
je?

— Negalvoju, kad kas nors 
šiandien gali žvelgti į ateitį to
liau kaip vieną dešimtmetį. Pra
ėjusių ir šių metų politinė bei 
karinė raida yra tokia netikėta 
ir staigi, kad neįmanoma pra
matyti, kada pasaulis išgyvens 
didesnius sukrėtimus, kurie, aiš
ku, gali turėti lemiamos reikš
mės ir Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo galimybėms.. Aš 
esu tikras, kad pasaulio įvykių 
raida atneš laisvę mūsų kraštui 
ir, aš viliuosi, gana greitai.

Šia proga noriu pasveikinti 
Jus, Gerbiamas Redaktoriau, bei 
visą Jūsų laikraščio redakciją ir 
palinkėti jums jėgų, ištvermės 
dirbant mums visiems taip svar
bų darbą. Noriu prašyti visus 
jūsų skaitytojus dar tvirčiau su
glausti savo gretas ir vieningai, 
nesileidžiant klaidinti okupanto 
tarnautojams, dirbti Lietuvos la
bui ir perduoti Lietuvos mei
lę jaunajai kartai.

tas iš mūsų visų VLIKo valdy
bos narių pareikalauja gana 
daug pastangų.

— Jubilėjinių metų darbams 
finansuoti sudarytas jungtims 
komitetas, apjungiąs pagrindi
nius lietuviškosios veiklos vie
netus. Ar šis naujas žingsnis vi
suomenės sutinkamas palankiai?

— Jungtinis Finansų Komite
tas yra pirmas žingsnis konsoli
duoti lėšas Lietuvos laisvinimo 
darbui. Mano nuomone, mes tu
rime perdaug įvairiausių organi
zacijų bei fondų, kurie renka pi
nigus. Ir, mano nuomone, būtų 
laikas lietuvių aukas apjungti į 
kelis stipresnius vienetus. Tai 
sumažintų lėšų telkimo išlaidas 
ir palengvintų*aukotojams apsi
sprendimą, kam ir kiek aukoti. 
Jungtinis Finansų Komitetas 
mielai norėtų, kad visos lietu
viškos institucijos nuoširdžiai ir 
vieningai, ypač šiais metais, 
bendradarbiautų.

— Okupuoto krašto lietu
viams informuoti veikia radijo 
tarnybos. Rodos, buvo keliama 
mintis jas sustiprinti. Ar šioje 
srityje numatoma kas naujo?

— Europos radijo stotyse lie
tuviškųjų transliacijų , vedėjai - 
daro daug žygi«p kad 'būių pra
ilgintas transliacijų laikas. Aš 
pats, būdamas Europoje, kele
tą kartų kalbėjau ir nekartą pa
tyriau, kad Lietuvoje viskas bu

Dabartinis VLIKo pirmininkas dr. J. K. Valiūnas
atspausdintas. Kaip Jūs žinote, 
Diplomatijos Šefas ir VLIKas 
yra parašę laiškus visoms laisvų 
šalių vyriausybėms, kurie yra 
pasirašyti Diplomatijos šefo ir 
VLIKo pirmininko. Juose reika
laujama Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo. Prie jų yra 
pridedamas memorandumas, aiš
kinąs padėtį Lietuvoj ir mūsų 
kovos eigą. Tie laiškai bus įteik
ti mūsų diplomatų, VLIKo de- 
legatūrų arba Bendruomenės at
stovų laisvojo pasaulio vyriau
sybėms. Kur mūsų atstovybių 
bei organizacijų nėra, jie bus 
įteikti tų kraštų atstovybėms 
prie Jungtinių Tautų arba pa
siųsti paštu.

— 1968-tieji paskelbti Lietu
vos Laisvės Kovos Metais. Ku
rie yra pagrindiniai VLIKo užsi
mojimai ir kaip sekasi juos vyk
dyti?

— Lietuvos Laisvės Kovos 
Metų programa VLIKas yra pa
skelbęs per Elta mūsų spaudai 
ir visuomenei. Man malonu pa-

vo girdėta.
— Neseniai lankėtės Europo

je. Kokios nuotaikos okupuotos 
Lietuvos ir kitu okupuotų kraš
tų atžvilgiu?

— Po antrojo pasaulinio ka
ro Vakarų Europa rūpinosi savo 
saugumu ir stengėsi atitinkamai 
sustiprėti, sukurdama Atlanto 
Sąjungą kartu su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis ir Kana
da sovietų invazijai pasipriešin
ti. Dabar padėtis yra kiek pasi
keitusi ir Vakarų Europos kraš
tai plečia ryšius su Sovietų Są
junga ir jos satelitais. Lietuva 
yra visiškai skirtingoje padėty-

Euroniečiai supranta, kad rytų 
bei šiaurės-rytų Europos klausi
mas po antro pasaulinio karo bu
vo neišspręstas ir kad šio klau
simo sprendimo metu bus nagri
nėjamas ir Lietuvos likimas. Va
karu Europos valstybės nori Lie
tuvos laisvės. Tas mums ir yra 
svarbiausia.

KANADOS ĮVYKIAI

DAUGIAU TEISIŲ PRANCŪZŲ KALBAI
Tris dienas trukusioje provin

cijų premjerų konferencijoje 
buvo nutarta Užtikrinti lygias 
teises prancūzų kalbai už Kve
beko provincijos ribų. Pagrin
dą šiam nutarimui sudarė ne 
žmogaus teisių įtraukimas į nau
ją konstituciją, bet komisijos 
dvikalbės ir dvikultūrės Kana
dos reikalu anksčiau padarytas 
pranešimas federaciniame par
lamente. L. B. Pearsonas dėjo 
visas pastangas, kad šis nutari
mas būtų įtrauktas į reformuo
tinos konstitucijos paragrafus, 
tačiau jis susilaukė Britų Ko
lumbijos, Albertos ir Manitobos 
premjerų opozicijos. Prieš šią 
mintį pasisakė ir Kvebeko prem
jeras D. Johnsonas, kuris nori 
visiškai naujos konstitucijos, su
teikiančios Kvebekui didesnes 
politines bei ekonomines tei
ses.

D. Johnsonas teisingai prama
tė pagrindinį seno politikos vil
ko L. B. Pearsono siekį — re
formuotos konstitucijos para
grafais užtikrinti prancūzų kal
bai lygias teises visoje Kanado
je ir tuo būdu pastatyti tašką 
tolimesniems Kvebeko reikala
vimams. Federacinė vyriausybė 
tada būtų galėjusi teisintis, kad 
prancūzų* kilmės kanadiečiai tu
ri lygias teises su angliškai kal
bančia dauguma ir kad Kvebe
kui nėra jokio reikalo siekti di
desnės laisvės federacinėje Ka
nados sistemoje, kai lygiateisiš
kumą garantuoja konstitucijos 
paragrafai, žmogaus teisių įjun
gimu į konstituciją L. B. Pear
sonas tikėjosi išspręsti Kvebe
ko problemą ir sudaryti naują 
pagrindą ateities federacijai, šis 
jo bandymas nepawko. D. John
sonas kol kas pasitenkino pro
vincinių premjerų pažadu, kad 
jie savo provincijose, kur yra 
didesnis skaičus prancūzu, rū
pinsis prancūziškomis mokvklo- 
mis ir prancūzu kalbos ivedimu 
valdinėse įstaigose. Kiti reika
lavimai paliekami ateičiai. Tuo 
būdu Kvebeko premjeras D. 
Johnsonas turės laisvas rankas

sekančiuose pasitarimuose, kai 
bus sprendžiamos ne prancūzų 
teisės už Kvebeko ribų, bet pa
ties Kvebeko problema Kanados 
federacijoje.

Premjerai taipgi nutarė su
daryti nuolatinį komitetą, kuris 
toliau svarstys prancūzų kal
bos lygiateisiškumo įgyvendini
mo reikalus, konstitucijos refor
mą, tarpprovincinį bendradar
biavimą, provincijų ryšius su 
Otava, finansines problemas, se
nato ir augščiausiojo teismo re
formas. Sprendimus visais šiais 
klausimais turės padaryti sekan
čios premjerų konferencijos.

Oficialiai konferencija buvo 
užbaigta didelio optimizmo 
ženkle. Premjeras L. B. Pearso
nas pvz. pareiškė: “Galimas da
lykas, praėjus penkioms dešim
tims metų, mokiniai mokyklose 
apie šį niūsų susitikimą sakys 
tai, ką mes sakydavom apie fe
deracijos tėvus, — kad jie pa
darė geriau nei mokėjo.” Kvebe
ko premjeras D. Johnsonas kon
ferenciją taip pat pavadino di
deliu laimėjimu, nors separatis
tų vadas R. Levesque, dar kon
ferencijai nepasibaigus, ją ap
šaukė tragikomedija, anglosak
sų diduomenės bandymu sustab
dyti Kvebeko pažangą. Iš tikrų
jų D. Johnsonas Kvebekan par
veža tik provincijų premjerų pa
žadą, kad prancūzų kalbai sutei
kiama didesnė laisvė už Kvebe
ko ribų. Ar tuo bus patenkinti 
pačiame Kvebeke gyvenantys 
prancūzai, yra kitas klausimas. 
Separatistai reikalavo ir reika
lauja išskirtiniu teisių ir netgi 
visiškos neoriklausomybės Kve
beko provincijai. Šiuo degančiu mą.

klausimu premjerų konferenci
joje pažangos nebuvo padaryta. 
D. Johnsonas Kvebekan grįžo 
tuščiomis rankomis. Kaip seksis 
komitetui, kuris svarstys konsti
tucijos reformas, sunku pasaky
ti. Britų Kolumbija, Alberta ir 
Manitoba, atrodo, nenori ar 
bent jau nėra linkusios refor
muoti Britų š. Amerikos Akto, 
sudarančio pagrindą dabartinei 
federacijai. Oficialiai Kanados 
konstitucija tebėra Britanijos 
rankose. Jai repatrijuoti reikia 
federacinės ir visų provincijų 
vyriausybių bendro nutarimo. 
Jeigu būtų susilaukta kaikurių 
provincijų* opozicijos, šį klau
simą reikes perkelti į federaci
nį parlamentą. Federacinė libe
ralų partija tada gali būti pri
versta šauktis visuotinio refe
rendumo naujų rinkimų būdu.

Toronte pasakytoje kalboje 
premjeras L. B. Pearsonas, pra
matydamas ateities pavojus, pir
mą kartą viešai pasmerkė antrą
ją medalio pusę — probritiškų 
nuotaikų kanadiečius, nieko ne
norinčius girdėti apie prancūzų 
kilmės kanadiečių reikalavimus. 
Jo teigimu, Kanados federaci
jai pavojingi ne tik Kvebeko 
separatistai, bet ir tie asmenys, 
kurie neigia krašto dvilypišku-

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicinims ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuvižka klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranka masažai, spindulinės ir 

ir ganj vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.NTL

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



e PAVERGTOJE TEVYtJE HAMILTONO D. L. K. ALGIRDO ŠAULIŲ KUOPOS
ANSAMBLIŲ SUKAKTIS
Vilniaus filharmonijos salėje bu

vo paminėta 1943 m. Zalesės Peres- 
lavlyje, sovietinėje užfrontėje, kom
partijos suorgonizuotų ansamblių 25 
metų sukaktis. Tuos ansamblius ta
da sudarė mišrus choras, šokėjų 
grupė, liaudies instrumentų ir est
radinis orkestrai, dramos aktoriai ir 
dainininkai. Didžioji dalyvių dalis 
buvo iš Lietuvos su sovietų kariuo
menės daliniais pabėgę komunistai. 
Jų gretose taipgi buvo vienas kitas 
menininkas, kurį karas užklupo So
vietų Sąjungoje, kaip pvz. operos 
soL A. Staškeviciūtė, soL R. Marijo
nus, balerina G. Sabaliauskaitė. 
Koncertinėms programoms pagrin
du buvo pagal A. Griciaus siužetą 
sukurta dainų ir šokių pynė “Iš ry
tų Šalelės”, kurią režisavo dramos 
aktorė K. Kymantaitė ir kurios mu
zikine dalimi rūpinosi kompoz. A. 
Klenickis. Jiems talkino dailininkai 
S. Žukas, V. Jurkūnas ir A. Savic
kas. ši labai menka ir trumpa an- 
samblininkų veikla sukaktuvių pro
ga buvo išpūsta iki dangaus debesų, 
lyg kad be jų įnašo Lietuvoje nie
kad nebūtų buvę galima suorgani
zuoti jokio ansamblio. Visiems dar 
gyviems dalyviams buvo įteikti va
dinamieji "garbės raštai”. Pagerbtu- 
vėms skirtą programą atliko an
samblis "Lietuva” ir sol. R. Marijo- 
šius.

NUŽUDĖ D. BAGDONĄ
"Tiesos” pranešimu, Radviliškio 

rajono PanartyČių kaime buvo nužu
dytas atsiskyrėliškai gyvenęs žem
dirbys D. Bagdonas. Po dviejų dienų 
milicija suėmė Joniškio rajono Jan
kūnų kolchozo narį R. Burneckį, ku
ris tardymo metu prisipažino apiplė
šimo tikslu nužudęs D. Bagdoną. Nu
sikaltėlis jau buvo nusipirkęs nau
jus drabužius, pakeitęs šukuosena ir 
pasiruošęs išvažiuoti iš Lietuvos.

KARINGASIS V. SLIVKA
Skaitytojus su vilniečio chuligano 

Vladimiro Slivkos "žygdarbiais” su
pažindina "Tiesa” sausio 23 d. lai
doj: "Vieną praėjusių metų rudens 
dieną, nuo pat ryto įgėręs, jis šlais
tėsi Antakalnyje. Rudens gatvėje su
mušė pilietį Milevskį, kuris atsisakė 
jam nupirkti vyno, paskui įsibrovė į 
vieną butą, sukėlė skandalą, puolė 
mušti gyventojus. Vėliau įžūliai su
draskė žurnalą, paėmęs jį iš spaudos 
kiosko, užpuolė pirkėjus parduotu- 

' vėje L. Giros gatvėje. Įsisiautusi 
chuliganą teko sutramdyti...” Tas 
sutramdymas — ketveri metai kalė
jimo. Anksčiau V. Slivka jau buvo 
baustas už asmeninio ir visuomeni
nio turto vagystes, mėgino laimės 
jieškoti Kazachstane, bet vėl grižo 
Vilniun. >

KAUNO MUZĖJUS
Kauno mažėjus įsikurs Perkūno 

namuose, kur prieš karą buvo 
"žvaigždės” administracija ir Kau
no jėzuitų gimnazijos bendrabutis. 
Šis XV—XVI šimtmečiui priklau
santis statinys atkuriamas pagal 
XIX šimtmečio piešinius. Restaura
cijos projektą paruošė kaunietė D. 
Zareckienė. Devyniose parodų salėse 
sutelkti eksponatai vaizduos Kauną 
nuo pirmųjų dienų iki dabartinių 
laikų. Pirmame augšte įsikurs geo
logijos - archeologijos skyrius, ant
rame — feodalizmo, trečiame — ne
priklausomybės laikų ir sovietinės 
okupacijos skyriai. Mažėjui vado
vaus N. Bielinskienė. Organizacinio 
darbo didžioji našta teko architektū
ros mokslų kandidatui J. Baršaus
kui, paminklų apsaugos ir kraštoty
ros draugijos Kauno skyriui ir M. K. 
Čiurlionio dailės muzėjui.

PRISIMENAMI 
TIK MIRĘ
J. Kardelis "NL” puslapiuose 

skundėsi, kad turbūt niekas nėra 
nufilmavęs nė vieno operos spektak
lio su Kipru Petrausku. Atsakymą 
duoda "Liter, ir Meno” redakcija 
Vilniuje, sausio 27 d. kartodama pa
našų skundą: "Palaidojome Kiprą 
Petrauską. Neseniai į Rasas palydė
jome V. Mykolaitį-Putiną, dar anks
čiau atsisveikinome su A. Žmuidzi
navičium, J. Mikėnu, A. Vienuoliu. 
Kad ir kaip skaudu, — rūsčiajam 
mirties dėsniui paklusta visi, ir vie
nas po kito mus palieka senosios 
kartos menininkai. Paskutinėmis at
sisveikinimo valandomis prie jų 
karstų dūzgia filmavimo kameros, į

VASARIO 16 MINĖJIMAS Niaga
ros pusiasalio lietuviams įvyks St 
Catharines mieste. Vasario 15 d. bus 
banketas, dalyvaujant miesto bur
mistrui, policijos šefui, radijo stoties 
vedėjui, trim parlamento atstovam, 
St Catharines “Standard” laikraščio 
korespondentui ir organizacijų atsto
vam. Vasario 16 d., 9 vai. ryto, bus 
Lietuvos vėliavos pakėlimas prie 
miesto rotušės, dalyvaujant Niaga
ra pusiasalio lietuviams. Tą pat die
ną, vasario 16, per CKTB 610 radi
jo stotį klausytojai bus supažindin
ti su Lietuvos praeitimi, nepriklau
somybės laikotarpiu ir sovietų smur
tu.

Pagrindinis minėjimas įvyks va
sario 24, šeštadienį, 7 vaL vakaro, 
St Denis salėje (Carlton St ir 
Lake St gatvių kampas). Programo
je: A. Stankaičio paskaita, “Varpo” 
choras ir tautinių šokių grupė. Šo
kiams gros puiki kapela. Bus lote
rija ir baras. Vasario 25 d., 12 <, 
Tėvų pfanbiškonų koplyčioj pamal
dos u^ Lietuvą, dalyvaujant Lietuvos 

magnetofoną įrašomos gedulo kal
bos. O jiems gyviems esant? Ar 
daug kino juostos susukta apie Ki
rą, Mikėną, Putiną, apie kitus įžy
mius rašytojus ir menininkus? Tur 
būt, apgaįlėtini metrai. Kažin ar mi
nės geru žodžiu už tai mūsų kino do
kumentalistus tiek amžininkai, tiek 
ateinančios kartos. Reikėtų neatidė
liojant ir konstruktyviai išspręsti šį 
užleistą, o labai svarbų mūsų kultū
rinio gyvenimo, meninės istoriogra
fijos reikalą”.

G. PETKEVIČAITĖS-BITĖS
TĖVIŠKĖ
Pernai prie Joniškėlio miesto ligo

ninės pastato buvo prikalta lenta 
su užrašu: "Šiame name 1865—1909 
m. m. gyveno kultūros veikėja, ra
šytoja Petkevičaitė-Bitė”. Minėjimą 
surengė Joniškėlio vidurinė mokyk
la. Ta proga rašytojos tėviškę Puzi
niškį nutarė aplankyti Pasvalio ra
jono Daglėnų mokyklos direktorius 
A. Butkevičius ir rajoninio laikraš
čio "Darbas” redakcijos atstovas L. 
Oškinis. Jiedu pasakoja: "Važiavo
me takeliu, prie kurio spietėsi krū
mokšniai. šonuose išsirikiavę stovė
jo šimtamečiai beržai, čia kadaise 
buvo nuostabi parko alėja, štai ir 
namas — gana tvirtas raudonų ply
tų pastatas. Langai išdaužyti, balko
no grindys išlūžusios. Riogso aprūdi
jusio metalo karkasai. Verandos grin
dys išpuvusios, kampe — šiukšlynas. 
Aplink prūdą šimtamečių klevų, 
skroblų, liepų kelmai. Guli kaladė
mis supiaustyto didžiulio uosio ka
mienas. Atšovę stūmas, atkabinę 
kablius, įeiname į pastato vidų. Bu
vusioje svetainėje, kur vykdavo jau
nimo užsiėmimai, skambėdavo rojalio 
melodijos, išdaužytos sienos, kros
nys, ant grindų — šiukšlės. Žiemą 
kolūkiečiai čia laikydavo šieną, net
gi gyvulius...” Taip rašytoją gerbė 
Panevėžio rajono S. Nėries kolcho
zas, Puziniškį dabar jau perdavęs 
Pasvalio mišų ūkiui, kuris čia pla
nuoja įkurdinti girininkiją ar eigu
vą, sutvarkyti aplinką ir įrengti Bi
tės atminimui skirtą muzėjėlį.

ATEITIES KAIMAS
Ateities kaimo problemas "Kom

jaunimo Tiesos” sausio 3 d. laidoje 
svarsto E. Balaišis, pabrėždamas 
žemdirbių nepakantumą daugiaaugš- 
čiams ir daugiabučiams pastatams, 
kuriuos per prievartą bando įpiršti 
kaikurių kolchozų ir sovchozų vado
vai. Dėl to nėra kaltas žemdirbių at
silikimas, bet jų meilė žemei: "Juk 
negalima būti geru žemdirbiu ne
mylint žemės, nesidžiaugiant, kai ji 
žydi ir brandina svarų derlių, ne
pergyvenant dėl išgeltusių nuo saus
ros daigų ir nesijaudinant dėl ne 
laiku užėjusių lietingų dienų. Namu
kas, apsuptas sodo, gėlyno, agurkų 
ir pomidorų lysių, bulvių plotelio 
— tai ne atgyvenusių pažiūrų žmo
gaus įnoris, siekiant pasipelnymo ar 
kitų tikslų. Nors panaši pažiūra dar 
gerokai išsikerojusi. Tai tiesiog žmo
gaus noras bendrauti su žeme...” 
E. Balaišis primena pačių ūkinin
kų statytas sodybas: "Argi mes ne
sižavime iš senų laikų išlikusiais so
džiais? Gerai įsižiūrėkime. Kaip nuo
stabiai jie prigludę prie upės vin
gio ar kitos landšafto detalės. Tar
si menininko ranka įpiešti. O pa
čios pirkios, dabar jau pradėjusios 
į žemę lįsti. Kiekviena savita, nie
kuo nepakartojama, kaip ir visas 
kiemas kartu su ūkiniais pasta
tais ...” Architektų ir planuotojų 
kuriamas kaimas E. Balaišiui teikia 
liūdną vaizdą: "... gyvenvietė nere
tai plyti ant pliko kalniuko, strėlės 
tiesumu šauna. O namukai — tarsi 
vieno puodžiaus žiesti puodai. Vienas
nuo kito niekuo nesiskiriantys. Grau
du darosi į juos žiūrint. O gretimai,
žiūrėk, fermų pastatai gražiausio pu
šyno pavėsyje dunkso...” Toliau E. 
Balaišis konstatuoja: ‘Kai pravažiuo
ji vieną, antrą, dešimtą gyvenvietę, 
nulipdytą iš standartinių namukų, 
darosi koktu...” Kalti ne žemdir
biai, bet architektai, neparūpinę pa
kankamo skaičiaus planų. Ta pati 
klaida, pasak E. Balaišio, daroma ir 
miestuose. Atsistojęs naujame kvar
tale ir žvilgterėjęs į pastatus, nega
lėsi pasakyti, kur esi — Vilniuje, 
Kaune, Panevėžyje ar Šiauliuose. 
Kaimą jis norėtų matyti tokį, kad 
į jį galėtų prabilti poeto žodžiais: 
"Aš sveikinu tave, kertele nuosta
bi...” V. Kst.

Niagaros pusiasalis
ramovėnų ir skautų vėliavoms. Pa-

Pake- 
tenka 
kitaip 
indėli-

maldas laikys ir pamokslą pasakys 
T. B. Mikalauskas, vargonuos pa
nelė Gverzdytė. Didelė padėka Tėvui 
Barnabui už jubilėjinę penkiasde
šimtmečio ugnį, kuri įrengta jo su
manymu ir pastangomis. Jubilėjinė 
ugnis dega nuo N. Metų ir degs per 
visus 1968 metus. Visi Niagaros pu
siasalio ir apylinkės lietuviai pra
šomi šiame jubilėjiniame minėjime 
ir pamaldose dalyvauti. Išsisukinėji
mai, pagrįsti suktais išvedžiojimais, 
turi šimtą kelių, tačiau mes laisvoj 
šaly turim tik vieną tikrą kelią — 
kovą už Tėvynės Lietuvos laisvę. At
vykime pasakyti laisvajam pasauliui, 
kad pasmerkiame okupantą komunis
tą už Lietuvos nepriklausomybės atė
mimą ir lietuvių tautos naikinimą. 
Mes saugūs nuo priešo, turime lais
vę žodžiui ir susirinkimams. Šių me
tų Vasario 16 minėjimas tebūnie pa
drąsinimas tiems, kurie buvo apsnū
dę mūtų tautos reikaluose. Tad visi 
į jubflėjinių metų Vasario 16 minė
jimą. Vasario 16 minėti komitetas

VĖDARU BALIUS
Vasario 17, šeštadienį, Jaunimo Centro salėje, 

48 Dundurn St., Hamiltone.
Bufetas - Baras - Loterija - Babecko orkestras.

Turtingi laimės staliukai ir specialiai gamintos dešrelės su
karštais kopūstais. Pradžia 6.30 v.v.

Įėjimas — $2, moksleiviams — nemokamai.
Valdyba

VASARIO 24 HAMILTONE

paskutinį šeštadienį prieš gavėnių, planuokime ir j 
ruoškimės viri dalyvauti grandioziniame Užgavėnių 
maskarade-

BALIUJE |
Rengia Tautos Fondas Jaunimo Centre. 
Hamiltone

s
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S HAMILTON"
VYSK. VALANČIAUS ŠEŠTADIE

NINĖ mokykla Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 50 metų sukakties 
proga vasario 17, šeštadienį, rengia 
minėjimą šia tvarka: 1. 10 vai. pa
maldos Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje; 2. po pamaldų Jaunimo 
Centre minėjimo aktas ir meninė da
lis. Programą atliks mokyklos mo
kiniai. Tą dieną mokykloje pamo
kų nebus. Mokiniams dalyvavimas 
minėjime privalomas. Kviečiami tė
veliai ir visi hainiltoniečiai į šį mi
nėjimą gausiai atsilankyti.

Mokyklos vedėjas
BANKELIO "TALKA” visuotinis 

metinis narių - šėrininkų susirinki
mas — vasario 24 d. 4 v. p.p., Auš
ros Vartų par. salėje, 58 Dundurn 
St. N., Hamiltone. Visi nariai - šėri- 
ninkai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Visuotinieji narių-šėrininkų su
sirinkimai įvyksta tik kartą per me
tus. Tai vienintelė proga pasvarstyti 
ir išsiaiškinti įvairius piniginius rei
kalus. Bankelis yra nuosavybė pačių 
narių - šėrininkų ir todėl kiekvie
nam turi rūpėti, kaip jų santaupos 
yra naudojamos ir pajamos išleidžia
mos, kokios išlaidos daromos ir Lt. 
Dalyviai bus pavaišinti kava bei ar
bata.

1967 m. “Talkai” nebuvo blogi, 
nors dideliu šuoliu pirmyn nepasi
žymėjo. Balansas gruodžio 31 d. pa
siekė $1.327.000, t. y. padidėjo be
veik $146.000. Narių tai dienai buvo 
1083. Šiuo metu bankelio balansas 
jau peržengė pusantro milijono do
lerių. Praėjusieji metai pasižymėjo 
dideliais svyravimais paskolų ir nuo
šimčių srityje. Paskolų buvo sunku 
gauti — truko rinkoje laisvų pinigų 
ir dėlto vis kilo paskolų nuošimčiai. 
Bankai pakėlė nuošimčius už indė
lius. Žinoma, nuo to negalėjo atsilik
ti ir “Talka” — nuo Naujų Metų pa
kėlė pusę nuošimčio (4.5%) už de
pozitų sąskaitose laikomus pinigus. 
Už 1967 m. šėrų sąskaitose laikomus 
indėlius siūloma mokėti 5% metinio 
dividendo šėrininkams. Tai turės nu
tarti visuotinis susirinkimas, 
liant indėliams nuošimčius, 
pabranginti ir paskolas, nes 
nebus iš ko mokėti pakeltus 
ninkams nuošimčius. Visdėlto lietu
viškieji bankeliai moka didesnius 
nuošimčius už indėlius ir ima ma-

Tai bus vienas Įdomiausių parengimų 

Tautos Fondo valdyba

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS iškil
mė rengiama ateitininkų, įvyks kovo 
3 d. Dalyvaus "Laiškai Lietuviams” 
redaktorius kun. Kęstutis Trimakas, 
SJ, kuris praves šeštadienio vakare 
susikaupimo valandėlę ir sekmadienį 
11 vai. iškilmingų pamaldų metu pa
sakys pamokslą. Sesuo Igne, jaunimo 
auklėtoja bei globėja iš Toronto, su
tiko kalbėti šv. Kazimiero šventės 
akademijoje. Ateitininkai kviečia vi
sus iš anksto šioje šventėje gausiai 
dalyvauti.

AR JAUNIMAS TURI LAISVĄ 
GALVOJIMĄ? Si tema buvo disku
tuojama paskutiniame moksleivių 
ateitininkų susirinkime sausio 28 d. 
Sekantis moksleivių ateitininkų susi
rinkimas įvyks vasario 18 d., 3 v.p. 
p., parapijos salėje. Sutiko kalbėti 
dvasios vadas mons. dr. J. Tadaraus- 
kas tema “Vasario 16-toji ir jauni- 

. mas”. Kuopos nariai būtinai priva
lo dalyvauti; kviečiami ir nenariai. 
Tėveliai prašomi savo jaunimą para
ginti, kad reguliariai lankytų susi
rinkimus. t

TRADICINIS VAIKŲ KAUKIŲ 
BALIUS, rengiamas ateitininkų sen
draugių, įvyks vasario 25 d., 4 v.p.p., 
parapijos salėje. Gražiausios ir įdo
miausios kaukės bus premijuojamos. 
Kviečiami visi kolonijos vaikai daly
vauti. L P. *

ŠAULIŲ KUOPA vasario 17, šeš
tadienį, Jaunimo Centro salėje ren
gia vėdarų balių (žiūr. skelbimą). 
Rengėjai laukia gausaus tautiečių 
dalyvavimo.

TĖVYNĖS SUEIGA. 1968 LSS su
kaktuviniai metai yra numatyti at
žymėti keliais didesniais įvykiais. 
Pradinę sukaktuvinių metų sueigą 
turėjome Toronte kartu su Toronto 
skautais. Vasario mėnesiui numaty
ta Tėvynės sueiga įvyks vasario 25 
d., 10 vai. “Širvintos” ir “Nemuno” 
tuntų skautai dalyvaus pamaldose, 
o 4 v.p.p. Jaunimo Centre įvyks iš
kilminga sueiga, dalyvaujant mons. 
dr. J. Tadarauskui, Kanados rajono 
vadeivai K. Batūrai ir kitiems sve
čiams. Numatyta įžodžiai, pakėlimai, 
apdovanojimai. Po trumpos pertrau
kos — šventės programa. Antroje da
lyje paminėsime poetorašytojo Vin
co Mykolaičio-Putino 75 m. gimimo 
sukaktį. Įžangoje — supažindinimas 
su Putinu, po to eilėraščiai, daina, 
paįvairinimui — tautiniai šokiai 
(“Gyvataro” mažųjų šokėjų grupė), 
“Geležinio vilko sapnas”, išpildomas 
skautų ir skaučių, “Aukuro” “Val
dovo sūnus” (I veiksmas), režisuotas 
E. Kudabienės. E. Kudabienė ir ps. 
I. Jokūbynienė padeklamuos vienus 
iš paskutinių Putino kūrinių — "Mi
rusius šaukiu”, “Gyvuosius apver
kiu”. Kviečiame ne tik tėvus, bet ir 
visą Hamiltono visuomenę tame mi
nėjime dalyvauti. Esame dėkingi E. 
Kudabienei, kuri sutiko programą 
sustatyti ir, ps. L Jokūbynienės pa
dedama, paruošti. "Širvintos” tunto

žesnius nuošimčius už paskolas, ne
gu viešieji bankai ar finansinės 
bendrovės. Čia ir glūdi lietuviškųjų 
bankelių paskirtis: ne pelno sieki
mas, bet patarnavimas.

“Talka” 1967 m. didelio pelno ne
turėjo, tačiau iš pajamų valdyba siū
lo visuotiniam susirinkimui paskirti 
pašalpas Vasario 16 gimnazijai — 
$400 ir Hamiltono šeštadieninei mo
kyklai—$500. Bankelio valdyba ma
no, kad tos dvi švietimo institucijos 
yra reikalingos nuolatinės šalpos. 
Numatoma metų eigoje paremti ir 
kitas lietuviškas institucijas bei or
ganizacijas. — Smulkesnis bankelio 
finansinis stovis ir operacijos yra iš
dėstomos kasmet išleidžiamose apys
kaitose, kurias gauna visi nariai.

E. S.
KAUKIŲ BALIUI, kuris ruošia

mas vasario 24 d. Jaunimo Centre, 
yra gautos pinigais 5 premijos. Pir
mą premiją $25 paskyrė statybinin
kas A. Liaukus, antrą $10 — “Bar
ton Court” apartamentų sav. Alf. Pa
tamsis, trečią $15 per O. Stasiulį at
siuntė torontietis statybininkas O. 
Delkus, ketvirtą $10 davė “Olympia” 
grožio salono sav. J. Norkus ir penk
tą $5 — statyb. E. Apanavičius. Tau
tos F. v-ba labai vertina šį nuošir
dų mūsų verslininkų prisidėjimą.

LAISVĖS KOVOS METUS hamil- 
toniečiai atžymės pastatydami žinomą 
G. Veličkos scenos veikalą “Šiena
pjūtė”, kuriam rengėjai dabar nori 
duoti naują “Rugiapjūtės” pavadini
mą. Tai bus visų vietos meno pajė
gų sutelktinis darbas. Iniciatyvos 
ėmėsi AV par. choras, pasikviesda
mas talkon dramos sambūrį “Auku
rą” ir tautinių šokių grupę “Gyva- 
tarą”. Nors veikalą scenoje matysi
me tik ateinantį rudenį, bet jau vis
kas sutarta, išplanuota ir neužilgo 
bus pradėtas darbas. Veikalas para
šytas dar Lietuvoje ir pritaikytas an
sambliui. Gal tai bus mūsų pradžia 
antros “Dainavos” ar "M. K. Čiurlio
nio”? O čia turime pakankamai vi
sokio talento ir norint daug ką gali
ma padaryti. Ansamblius mes mėgs
tam ir seniai beesame čia vieną jų 
matę. K M.
matę. Tikimės, kad naujos pastangos 
bus sėkmingos. Jomis galės pasi
džiaugti ne tik Hamiltonas, bet ir 
kitos kolonijos. K. M.

V. GERULSK1S ROOFING
UE.MilV VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU. 
MI 83400 ANCASTER, ONT.

noje uniformoje — bus daromos vie
netų nuotraukos L.S.S. Seserijos su
kaktuviniu metų vaizdų leidiniui.

SIrvintietė

skautės privalo visos be išimties bū* 
ti salėje 3 v.p.p. tvarkingoje, pil

Dirbtiniai dantys
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© LIETUVIAI PASAULYJE

Laidotu- 
atvykęs

ALTos

J. A. Valstybės
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS penkiasdešimtmečiui skirtą pro
gramą vasario 16, penktadienį, 9.05 
— 10 v.v. transliuos Seton Hall uni
versiteto radijo stotis WSOU (89.5 
meg.), So. Orange, N.J. Transliacijai 
bus panaudoti vasario 11 d. magneto
fono įrašai, padaryti Sacred Heart 
katedroje, Newark, NJ., ir Robert 
Treat viešbutyje, kai ten vyko pa
maldos už Lietuvą ir jos auksinio 
jubilėjaus minėjimas. Šią programą 
paruošė universiteto tarptautinės 
perkybos instituto direktorius prof, 
dr. Jokūbas Stukas, kuris kiekvieną 
pirmadienį 8.05 v.v. per šią stotį duo
na programą anglų kalba "Music of 
Lithuania”.

KUN. LIONGINAS JANKUS, 
BALFo reikalų vedėjas, mirė vasa
rio 4 d. Niujorke. Velionis buvo gi
męs 1912 m. Pagurmenčių kaime, Pa
šušvio vlsč., Kėdainių apskr. Baigęs 
"Pavasario” gimnaziją Kaune, -įstojo 
\ Telšių kunigų seminariją ir kunigu 
buvo įšventintas 1939 m. birželio 3 
d. Vikaravo Švėkšnoje, Skuode, bu
vo Kretingos gimnazijos kapelionu 
nuo 1943 metų. Amerikoje pirmiau
sia įsikūrė Kalifornijoje, o iš ten 
buvo pakviestas j Niujorką BALFo 
reikalų vedėjo pareigoms. Šalpos or
ganizavimo darbą dirbo su dideliu 
ryžtu ir energija. Tai liudija jo gau
sūs pranešimai ir rašiniai spaudos 
puslapiuose. Palaidotas vasario 8 d. 
iš Angelų Karalienės parapijos baž
nyčios Brooklyno kapinėse, 
vėse dalyvavo iš Čikagos 
vysk. V. Brizgys.

ČIKAGOJ SUŠAUKTOJ 
spaudos konferencijoj buvęs pirm, 
inž. Antanas Rudis pristatė naują 
centro valdybą: pirm. inž. Eugenijų 
Bartkų, I vicepirm. dr. Pijų Grigai
tį, vicepirmininkus — Teodorą Blinst- 
rubą, Paulių Dargį, Joną Evans, tei
sėją Alfonsą Wells ir dr. Vito Yasus, 
I sekr. dr. Vladą Šimaitį, II sekr. 
Joną Jasaitį, ižd. Miką Vaidylą ir fi
nansų sekr. Joną Talalą. Naujasis 
pirm. inž. E. Bartkus yra palyginti 
jaunas vyras, gimęs 1925 m. Zubiš- 
kių dvare, Trakų apskr. Inžineriją 
studijavo Vytauto D. universitete 
Kaune, Darmstadto technologijos ins
titute V. Vokietijoje ir Illinois tech
nologijos institute, kur 1955 m. jam 
buvo suteiktas magistro laipsnis.

LIETUVOS GEN. KONSULAS Či
kagoje dr. P. Daužvardis gavo pra
nešimą iš televizijos programos "Bell 
Telephone Hour” techninio vadovo 
Edward R. Spiegei, kad ši programa 
vasario 16 d., 9 v.v. (Čikagos laiku), 
parodys ištraukas J. Karnavičiaus 
operos "Gražina”, kurią pernai pa
statė Čikagos Lietuvių Operos ko
lektyvas. Kadangi "Bell Telephone 
Hour” programą transliuoja daug 
televizijos stočių, į šį pranešimą tu
rėtų atkreipti dėmesį ir kitose vie
tovėse gyvenantys lietuviai.

Britanija
BRITANIJOJE LANKĖSI drau- 

gystės ir kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis draugijos pirmininko pa
vaduotojas Antanas Paragys ir kul
tūrinių ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto pirmininko pavaduotojas 
žurnalistas Vytautas Kazakevičius, 
kurio pastangomis Vilniuje buvo iš
leista poezijos antologija "Graži tu, 
mano brangi tėvyne”. Apie jų vieš
nagę žinių pateikia "Gimtasis Kraš
tas” vasario 1 d. laidoje: "Svečiai 
turėjo progos tiesiogiai susipažinti 
su Škotijos lietuvių veikla, jų rei
kalais, išeivijos padėtimi šiame kraš
te. Jie susitiko su pažangaus Škoti
jos Lietuvių klubo veikėjais, su žmo
nėmis, kurie priklauso organizaci
joms, susijusioms su buržuazine iš
eivija. Ilgą pasikalbėjimą jie turė
jo su kas trečia savaitė leidžiamo 
klierikafinio "Išeivių draugo” redak
toriumi, vieninteliu lietuviu kunigu 
Škotijoje Juozu Gutausku, kuris ten 
gyvena apie 30 metų. Galimybe at
vykti į Lietuvą su Bellshillo lietu
vių choru domėjosi šio choro vado
vas Pranas Dzidolikas. Londone jie 
lankėsi "Lietuvių namuose”, kur yra

DELHI -TILLSONBURG, ONT.
DIDELĖ STAIGMENA!

TRADICINIS
ŽIEMOS BALIUS

SU ŠILTAIS IR SKANIAIS VĖDARAIS
Įvyksta 1968 m. vasario 24, šeštadienį, 

7 vai. vakaro, Delhi lenkų salėje.
Bus geras orkestras, šokiai, bufetas, loterija. Visi ir iš visur 
prašomi atsilankyti. Laukiame!

D. L. K. Gedimino šaulio kuopa

VISI WINNIPEGO IR MANITO-
BOS lietuviai kviečiami atsilankyti į 
iškilmingą Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo 50 metų minėjimą 
vasario 18 d. Sv. Kazimiero bažny
čios salėje tuoj po 11 vai. Mišių.

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS. Sau
sio 28 d. įvykusiame Sv. Kazimiero 
parapijos susirinkime buvo pasiūlyti 
ir priimti nauji nariai į šios parapi
jos komiteto. Susirinkimo metu buvo 
duoto praeitų metų apyskaita, nu
matyti ateinančių metų planai, pa
diskutuota. Po šio susirinkimo at
vykęs vietos Kanados Pensijos Pla
no direktorius padarė visiems jdo-
mų pranešimą apie galimybes pasi- jos. Ev. F.

“Europos lietuvio” laikraščio redak
cija ir “Nidos” leidykla, taip pat 
svečiavosi pas Londono lietuvius. Jie 
susipažino su dailininkais Elena Ga- 
putyte ir Antanu Braždžiu, rašytoju 
Kaziu Barėnu-Barausku, žurnalistu 
Romu Maziliausku, su kitais Londo
no lietuvių kultūros ir visuomenės 
veikėjais, žodžiu, kiek leido trum
pas laikas, svečiai bendravo su įvai
rių pažiūrų Didžiosios Britanijos lie
tuviais, visur matydami didelį susi
domėjimą Tarybų Lietuvos gyveni
mu ...” Tai, žinoma, viena medalio 
pusė. Kaip į tai pažiūrėjo Britanijos 
lietuviai, kol kas dar nėra atgarsių.

Prancūzija
JŪRATĖ IR ČESLOVAS NORVAI- 

ŠOS, Lietuves pramoginių šokių čem- 
pijonai, žiemos olimpinių žaidynių 
atidaryme Grenoblyje kartu su dvi
dešimt kitų pasaulio šalių geriausių 
šokėjų demonstravo pramoginius šo
kius. Iš Grenoblio jie vyks į Aust
riją ir V. Vokietiją dalyvauti tarp
tautinėse pramoginių šokių varžybo
se. Miunchene bus kovojama dėl 
Europos pramoginių šokių taurės.

Australija
N. S. W. VU DAINŲ ŠVENTĘ 

Sidnėjaus ukrainiečių salėje suren
gė du lietuvių chorai — Kanberos 
"Aušra”, vadovaujama P. Dariaus, 
ir Sidnėjaus "Daina”, kurios vado
vas yra K. Kavaliauskas. Programa 
buvo pradėta atskirais abiejų cho
rų pasirodymais ir baigta jungtinė
mis jėgomis sudainuotomis daino
mis, sugiedotu Tautos himnu. Pir
mojoje programos dalyje porą šokių 
pašoko M. Osinaitės-€ox vadovauja
ma Sidnėjaus tautinių šokių grupė, 
ši jau tradicine tapusi metinė dai
nų šventė buvo pradėta rengti 1960 
m. Anksčiau joje dalyvaudavo ir 

* Newcastle lietuvių choras, vadovau
jamas S. Žuko, šį kartą negalėjęs 
dalyvauti dėl prasidėjusių vasaros 
atostogų, šventės dalyvius sveikino 
ALB krašto valdybos pirm. S. Naru
šis. Dviejų lietuvių kolonijų susiti
kimas buvo užbaigtas šokiais ir bend
romis vaišėmis.

KĘSTUTIS V. KURAITIS, ameri
kiečių karys iš P. Vietnamo, atosto
gas praleido pas Sidnėjaus lietuvius. 
Svečias ypač domėjosi skautų vyčių 
ir studentų veikla, nes jis pats yra 
medicinos fakulteto studentas, baigęs 
šv. Antano gimnaziją Kennebunk- 
porte. Į amerikiečių marinų dalinius 
yra įstojęs savanoriu. Jo teigimu, 
gyvenimas P. Vietname primena 
skautų stovyklą, tik tenai gyvybė yra 
nuolatiniame pavojuje. Lidcombe 
Lietuvių Klube svečiui buvo sureng
tos išleistuvės. Karinei tarnybai Viet
name užbaigti jam trūko vieno mė
nesio.

POKARINĖS IŠEIVIJOS DVIDE
ŠIMTMETIS kengūrų žemėje buvo 
paminėtas Adelaidės Lietuvių Na
muose. Vakarienėje dalyvavo dau
giau kaip 100 svečių, jų tarpe P. 
Australijos premjeras D. A. Dunstan 
ir imigracijos departamento atstovas 
McCann. Programai vadovavo advo
katas St. Čibiras. Gražiausią žodį tarė 
premjeras D. A. Dunstan, raginęs 
tautines grupes išsaugoti savo kal
bą ir tradicijas, nes tik tokie žmonės 
gali būti gerais Australijos pilie
čiais. ALB Adelaidės apylinkės pirm. 
V. Raginis svečiui įteikė tautiniais 
raštais austą juostelę. Premjeras bei 
kiti svečiai aplankė lietuvių muzė- 
jų-archyvą ir pasirašė svečių kny
goje. Lietuvių atvykimą Australijon 
ir jų įsikūrimą nušvietė vakarienės 
metu rodytos skaidrės. Apylinkės 
vicepirm. P. A. šliužo pastangomis 
lietuvių įsikūrimo dvidešimtmetį pa
minėjo vietinė televizija, skyrusi 10 
minučių pasikalbėjimui su D. Viliū- 
naite, M. Neverauskaite ir A. Vašku. 
Australai buvo supažindinti su Lie
tuva, tautiniais drabužiais ir lietu
vių imigracijos Australijon tikrosio
mis priežastimis. Panašaus pobūdžio 
pasikalbėjimą su lietuviais paskelbė 
dienraštis "The Advertiser”, įsidė
damas skulptorės I. Pocienės, M. 
N ever a u skaitės ir G. Straukutės nuo
traukas.

naudoti pensija. Dalyviai buvo pa-
tenkinti galėję duoti klausimus, o 
direktorius pareiškė, kad labai pa-
tenkintas įdomiais klausimais bei 
mandagiais žmonėmis.

MŪSŲ KLEBONAS kun. J. Berto- 
šius vasario 13 d. išskrenda kelionei 
j šventąją žemę, kur tikisi aplan
kyti daugelį krikščionybės lopšio is
torinių vietų; be to, sustos porai 
dienų Atėnuose, Graikijoje, ir Ro
moje. Sugrįš atgal į Winnipegą ko
vo 2 d. Mūsų bažnyčioje Šv Mišios 
vyks įprasto tvarka — jas laikys vie
nas kunigas iš šv. Pauliaus kolegi-



.AtA

JONUI YOKUBYNUI atsisveikinus su Šio gyvenimo 

veikla, jo žmoną MARIJĄ visuomenės veikėją bei 

plunksnos darbuotoją, visą jos šeimą ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia —

"Tėviškės Žiburiai"

AtA

JONUI YOKUBYNUI mirus, skausmo valandoje gilią 

užuojautą reiškiame žmonai MARIJAI ir artimie

siems — '

S. M. Kojeliai

AtA

JONUI YOKUBYNUI mirus, žmonai MARIJAI ir šei- 
k

mai reiškiame gilią užuojautą —•

M. Traškevičienė A. A. Kocėnai

Gerbiamajam JONUI YOKUBYNUI mirus, jo žmoną 
.MARIJĄ YOKUBYNIENĘ, sūnų BENĮ su šeima ir duk- 

>: x terį GENOVAITĘ KUZMIENĘ su vyru giliai užjaučia- < 

me ir kartu liūdime —
M. Pečiulienė Nina

'<■ Rąžulių šeima

AtA
JONUI YOKUBYNUI mirus, jo žmoną MARIJĄ YOKU- 
BYN1ENĘ, dukterį GENUTĘ KUZMAS, sūnų BENEDIK
TĄ YOKUBYNĄ ir jų šeimas bei kitus artimuosius nuo- 

. širdžiai užjaučiame —
Joana ir Stasys Bubelis

Giliausią užuojautą siunčiame mūsų ilgametei bran

giai draugei MARYTEI F. YOKUBYNIENEI, neteku

siai brangaus vyro JONO, ir vaikams, netekusiems

Liūdime ir mes netekę tokio brangaus žmogaus ir 

draugo Jono —

Zosė ir Mykolas Užemeckai Antanas ir Antanina Pauliai 
Uršulė ir Antanas Cagarai Julė ir Emilius Budvilaičiai 
Stella ir Antanas Baikal Adelė Nausėdienė

Barbora Trakienė

Los Angeles, California

AtA

JONUI YOKUBYNUI mirus,

žmonai MARIJAI, dukrai GENOVAITEI KUZMIENEI, 

sūnui BENEDIKTUI ir jų šeimoms reiškiame nuošir

džią užuojautą —

V. L. Kybartai V. P. Jankaičiai

P. S. Vytės V. H. Ūsai

V. V. Stokai

A t A
JONUI YOKUBYNUI mirus,

jo žmoną MARIJĄ, sūnų BENEDIKTĄ, dukterį GE
NOVAITĘ su šeimoms nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

O. ir A. Jakimavičiai E. ir E. Miliauskai
A. ir VI. Ramanauskai A. ir V. Petruliai

R. ir P. Bražukai

A t A
tauriam lietuviui JONUI YOKUBYNUI mirus, 

žmonai MARIJAI, dukrai GENOVAITEI, sūnui BENE

DIKTUI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą —

Stasė ir Bronius M alijošiai
Dr. Antanas ir Birutė Salkai-Salkauskai

AtA

JONUI YOKUBYNUI mirus,

mielai tetai MARIJAI, dukrai, sūnui ir jų šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

Vytautas, Sofija ir Viktoras Šakaliai

Prel. J. Balkūnos, vadovaująs Jungtiniam Finansų Komitetui, kuris telkia lėšas didiesiems lietuvių 
darbams Lietuvos penkiasdešimtmečio proga. Komitetas yra išleidęs klijuotinius ženklus bei šū
kius automobiliams, vokų ženklus, segamuosius ženklelius ir t.t. Be to komitetas platina loterijos 
bilietus, kuriais galima laimėti lietuvių dailininkų darbų. Komiteto adresas: 29 West 57th Street, 
New York, N.Y. 10019, USA. Nuotr. C. Binkins

BUFFALO, N.Y.
LIETUVOS NEWUKLAUSOMY- 

BES atgavimo 50 metų sukakčiai pa
minėti Buffalo apylinkėje sudarytas 
komitetas, į kurį įeina Lietuvių Klu
bo valdyba, kun. dr. V. Andriuska, 
Niagara Falls šv. Jurgio parapijos 
klebonas, ir vienas jo parapijietis, 
šis komitetas savo darbą pradėjo 
1967 m. spalio mėn. Nutarta jubUė- 
jinių metų atžymėjimą skirti į dvi 
dalis: 1. paminėjimą tiktai lietuvių 
tarpe ir 2. pasirodymą amerikiečių 
visuomenei. Atsiradus įvairioms ne
nugalimoms kliūtims, antrajai da
liai sudaryti planai teko pakeisti, 
apie jų vykdymą pranešime vėliau. 
Pirmoji dalis — Vasario 16 paminė
jimas lietuvių tarpe įvyks sekmadie
nį, vasario 18 d. Programa: 10 v. r. 
pamaldos už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės bei nepriklausomybės Šv. 
Jurgio bažnyčioje, 1910 East Falls 
St., Niagara Falls, N.Y. Pamaldas 
laikys ir pamokslą sakys kun. dr. 
Vincas Andriuska MJ.C., tos bažny
čios klebonas. 3.30 v. p. p. Interna
tional Institute patalpose įvyks mi
nėjimas. Kalbės kun. dr. Juozas Vaš
kas, MIC. Jo kalba skirta jaunimui. 
Po kalbos bus rodomas filmas apie 
Sibiro lietuvaičių maldaknygę. Me
ninę programos dalį atliks Buffalo 
Filharmonijos orkestro smuikinin
kas L. Hajoš ir pianistas R. Obalis. 
Visi artimiausieji kaimynai kanadie
čiai,, ypač jaunimas, kviečiami į šį 
minėjimą atsilankyti.

Lietuvių Klubo valdyba 

WINDSOR, ONT.
VASARIO 16 DIENOS ir 50 me

tų nepriklausomybės paskelbimo mi
nėjimas rengiamas vasario 18 d. Iš
kilmės prasidės 10.30 v. r. iškilmin
gomis pamaldomis šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčioje, 808 Marion 
Ave. 12 v. pats minėjimas įvyks kro
atų salėje, 2520 Seminole St. Pagrin
dinis kalbėtojas — prel. J. Balku- 
nas. Meninė dalis bus atlikta Wind- 
soro jaunimo. Vasario 16 dieną 930 
v. ryto bus iškelta Lietuvos trispalvė 
prie Windsoro miesto rūmų. Tą pa
čią dieną 4—6 v. p. p. bus transliuo
jama lietuviška muzika su komenta
rais per Windsoro CBE radijo stotį. 
Visi Windsoro ir apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti šioje šventėje.

KLB Windsoro apylinkės valdyba

Laisvė nėra įgyjama, ją rei
kia išsikovoti. Tai ypač tinka 
tautai ir valstybei. Nors mūsų 
kovos frontas ne karinis, o po
litinis, tačiau drausmės, karių 
glaudos ir tarpusavės pagarbos 
savybės mus lygiai saisto. Tau
tinė drausmė turi mus itin riš
ti ir. Įpareigoti šiais Laisvės Ko
vos Metais. Prieš penkiasdešimt 
metų Lietuvos valstybė buvo at
statyta tik drausmingos ir be- 
kompromisinės kovos vedama. 
Nepriklausomybės pradžioje šio 
kontinento lietuviai daug padė
jo Lietuvai moraline, medziagi-

patys. Abejingi ar neaiškūs at
sakymai negirdimi. Galima atsa
kyti tik trumpai lietuviškai 
“taip” ar “ne”, šiandien pats 
metas parafrazuoti prez. Kenne
dy žodžius: “Neklausk, ką Lie
tuvą tau davė, bet ką tu Lietu
vai gali duoti.” Visi žinome, kad 
virš dvidešimt nepriklausomo 
gyvenimo metų Lietuvoje mums 
daug davė, šis faktas džiugina 
mus, o skola ir pareiga aiškiai 
byloja mumyse. Žinokim, kad 
nieko nėra taip brangaus, ko ne
galėtume atsižadėti dėl švieses
nės savo brolių ir sesių ateities 

ne parama, diplomatine veikla pavergtoje tėvynėje.
ir net kovodami savanorių eilė
se. Tai palengvino nepriklauso
mai Lietuvai ir sužydėti. Ir tą 
didžią auką sudėjo tautiečiai, ku
rie paliko Lietuvą caro paverg
tą ir niokiojamą, bet kurie tikė
jo ir dirbo jos šviesesniam ryto
jui.

Istorija, sakoma, kartojasi. Ir 
šiuo metu prieš mus pastatoma 
Lietuvos laisvės ir suverenumo 
kova. Ar kovosime tą kovą, kaip 
ji buvo kovota ir laimėta 1918- 
20 metais? Kiekviena auka eina 
tos kovos stiprinimui. Aišku, kad be 
be lėšų neįmanoma tą kovą ves
ti. Įsidėmėkim! Kiekviena kova 
pareikalauja ir aukų. Už aukos 
ir kovos sąlygas apsisprendžia
me ar neapsisprendžiame mes

Kanados Lietuvių Fondo nariai
Nauji nariai ir įnašai:

226. “Nežinomas karys”____ $100
227. Klimas, J._____________$100
228. Kūrai, Č. ir J., dr. ______$100
229. Naikauskienė, D. dr._____ $100
230. Misevičius, P.
231. Adomaitis, J.
232. Žiurinskas, J.

Papildė įnašus: 
Inž. Paškevičius, A. 
L. Karbūno atminimui iki___ $300
Kun. D. Lengvinas iki_____ $100
K. Pakalniškis iki _________ S 60

Vasario 16 d. ir 50 metų Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo su
kakties proga šiame Fonde pradėtas 
“Nežinomo kario” vardu įnašas iki 
$1000. Pirmą auką $100 atsiuntė 
Fondo narys J. Vąičeliūnas iš Sud- 
burio (jo paties įnašas $300). Ne
žinomas karys žuvo už Lietuvą ir vi
sus lietuvius, tai kviečiame visus, 
ypač karius veteranus, šaulius, sava
norius tą įnašą užpildyti.

A. a. Leono Karbūno atminimui 
Įnašas padidintas jo mirties metinių 
proga. Leonas žuvo automobilio ne
laimėjo 1966 m. vasario 22 d. Jam

Lietuvos Valstybės Atstatymo 
Penkiasdešimtmečio Jungtinis 
Finansų Komitetas Kanadoje 
pilnai tiki, kad kiekvienas lie
tuvis supras savo didžią parei
gą šiais Laisvės Kovos Metais ir 
aukos pagal savo vidinį lietuviš
kos sąžinės balsą. Vasario 16 mi
nėjimai tesutelkia mus visus 
prisiminti Nepriklausomybės 
Akto signatarams ir taip bran
giai Lietuvos valstybės sukak
čiai. čekius ir perlaidas rašyti 
vardu “Lietuvos Nepriklausomy-
’ T’. i- ■

“Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse!”

Jungtinis Finansų 
Komitetas Kanadoje

pinnininkaujant “North Sylva B- 
vei”, L. Fondas kasmet gaudavo po 
$200. Kiti keturi nariai yra iš Wind- 
soro. Jų įnašus atsiuntė įgaliotinis 
inž. S. Naikauskas. — J. Klimas (p. 
Kulienės tėvelis) yra 72 m. amžiaus 
pensininkas. Jis pats pasisiūlė įga
liotiniui būti Fondo nariu ir tuoj pi
nigus įmokėjo.

P. Misevičius yra labai judrus 
spaudos platintojas, Prisikėlimo pa
rapijos kiosko vedėjas.

J. Devenis, KLB Calgary apyl. pir
mininkas, skundžiasi laiške (Tž nr. 
5) dėl “pylos” Vakarų Kanados lie
tuviams. Į tai galima paaškinti, kad 
aukojimas nėra privalomas ir tuo 
reikalu kiekvienas gali kalbėti tik 
už save. Kitas kalgarietis, 76 metų 
amžiaus pensininkas, atvykęs į Kana
dą 1910 m., mielai įmokėjo Fondui 
$100 ir džiaugiasi, kad gali prisidėti 
prie bendrų lietuvių pastangų.

Visiems aukotojams Fondas nuo
širdžiai dėkoja.

“Tž” nr. 5 Fondo pranešime at
spausdinta, kad praeitais metais iš 
Toronto gauta Fondui $300; turėjo 
būti $3000. P. LELIS, reik. ved.

___ $100
$100
$100

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

gė Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas, o B. Balučio pagerbimą — 
korporacija Neolithuania. Gana gerai 
meniškai paruoštas buvo Putino mi
nėjimas, kuriam muzikinį apipavida
linimą davė pagarsėjęs jaunas kom
pozitorius Darius Lapinskas. Labai 
sukrečiantis buvo Putino “Prometė- 
jaus” inscenizavimas. Į Putino pager
bimą susirinko pilna Jaunimo Centro 
didžioji salė. Mūsų minėjimuose tai 
nėra dažnas reiškinys.

EDVARRAS SULAITIS
URŠULE ŽEMAITYTĖ-BAČINS- 

KIENĖ, žymiosios, daug ginčų sukė- 
lusios poetės Salomėjos Nėries-Bu- 
čienės motina, mirė vasario 1 d. Ci
cero mieste. Ji čia gyveno pas savo 
jaunesniąją dukterį Oną Kizlauskie- 
nę (Kizlavičienę). Velionė ilgą lai
ką sunkiai sirgo ir mirė sulaukusi 
beveik 85 metų (jos gimtadienis bū
tų buvęs vasario 16 d.). Velionė buvo 
pašarvota Vasaičio-Butkaus koplyčio
je, palaidota vasario 5 d. šv. Kazi
miero kapinėse. Prieš tai už velionę 
buvo atlaikytos Mišios šv. Antano 
par. bažnyčioje, kurių metu giedo
jo iš Lietuvos atvykusi ir Cicero 
mieste viešinti Bačinskų šeimos na
rė, dabar dėstanti Lietuvos konser
vatorijoje. Uršulė Bačinskienė pali
ko du sūnus — Viktorą ir Bronių, 
kurių vienas gyveno Čikagoje, o ki
tas — Kanadoje. Velionės brolis Pi
jus ir dvi seserys gyvena Lietuvoje.

šalia lietuvių Marquette parapijos 
esančiai Mount Carmel parapijai ir 
kartu dėstė šv. Ritos berniukų gim
nazijoje (joje mokosi gera šimti
nė lietuvių), turėjo palikti Čikagą 
vasario 6 d. ir vykti į savo vienuo
lijos (augustinijonų) centrą Fort 
Wayne, Ind. Parapijiečiai sekmadie
nį, vasario 4, paskelbė gedulo diena. 
Daugelis parapijiečių savo namų du
ris ir langus papuošė juodomis ir 
violetinėmis spalvomis. Prie bažny
čios buvo dalinami atitinkami lape
liai. Viena iŠ tokių lapelių dalinto
jų “Chicago Tribune” dienraštis, ku
ris plačiai aprašė šį incidentą, nu
rodė lietuvę p. Savickienę (Mrs. Ed
ward Savickas).

Čikagos lietuviai šiuo metu mobili
zuoja savo jėgas kovai prieš kapinių 
vadovybę ir stengiasi atkovoti seną
sias lietuviškas tradicijas lietuvių 
įsteigtose šv. Kazimiero kapinėse.
Vasario mėn. pabaigoje vėl bus kvie- • o • 
čiamas šiam reikalui dar platesnis 
lietuvių susirinkimas.

ČIKAGIEČIAI LIETUVIAI irgi 
yra paliečiami karo Vietname. Vis 
užtinkame lietuviškų pavardžių, ku
rios skelbiamos amerikiečių spaudo
je, minint žuvusius tame krašte. Ne
seniai “Chicago Tribune” plačiai ap
rašė Vietname žuvusį Anthony Vaič
kų, kurio tėvams buvo įteikti sū
naus atsižymėjimo ženklai, šis 20 m. 
amžiaus jaunuolis buvo pavyzdingas 
ir kruopščiai planavo ateitį, kai bus 
paleistas iš kariuomenės. Jis buvo 
susižiedavęs su čikagiete mergina ir 
siųsdavo pinigus į namus, taupyda
mas juos būsimam šeiminiam gyve
nimui. Vaičkaus tėvas, kuris buvo 
pasižymėjęs kareivis II pasaulinia
me kare, paklaustas ką galvoja apie 
karą Vietname, atsakė: “Mano moti
na visuomet sakydavo, jog Sov. Są
junga yra trigalvis slibinas. Rusai ją 
išvarė iš Lietuvos. Rusai meluoja,

be. Mano sūnus kovojo už gerą Ir 
teisingą tikslą.”

VIS DAUGIAU NERAMUMŲ ky-

džios bei miesto įstaigos, bet taip 

mo kardinolo peršamai integracijai

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Cicero 
šv. Antano liet, parapijos biulete-

JAUNIMO CENTRE buvo paminė- rapijoje 1967 m. buvo 60 krikštų,

rupijos mokyklą lanko 244 mokiniai.
— Kun. Juozas Budzelka, MIC, ku-

v., Toronto Our Lady of Mercy patrijoto tėvo buvo išsiųstas, 
ligoninėj, po ilgos ligos, mirė kaip atstovas iš Toronto, jauna- 
ilgametis Toronto gyventojas ir sis Benediktas Yokubynas. Pa- 
visuomenės veikėjas a.a. Jonas žymėtina, kad ir jaunasis Yoku- 
Yokubynas. bynas, tėvo pavyzdžiu persi-

Velionis buvo gimęs 1896 m. ėmęs, buvo ir tebėra lietuvis- 
vasario 13 d. Kriokialaukyje, patrijotas. Kai Kanados karo m- 
Alytaus apskr. Kanadon atvyko kloj buvo siūlyta jam sutrumpin- 
1926 m. rugpjūčio mėn. su afi- |i pavardę, jis su tuo nesutiko 
davitu ūkio darbams Saskačeva- ir visdėlto karo mokyklą baigė, 
no provincijoj. Vasaros darbams 
ūkyje pasibaigus, tų pat metų 
rudenį atvyko Torontan.

1927 m. gegužės mėn. pas 
savo vyrą J. Yokubyną atvyko 
iš Lietuvos ir žmona Marija su 
vaikučiais: Genovaite 6 metų ir 
Benediktu pustrečių metų am
žiaus.

Kadangi abu Yokubynai Lie
tuvoje aktyviai dalyvavo cho
ruose ir vaidinimuose, tai ir 
Kanadoje sukruto jieškoti gali
mybių įsijungti kultūrinėn veik
lom Anuometinė imigracija To
ronte jau buvo sutraukusi gra
žaus lietuviško jaunimo būrą, tad 
tereikėjo iniciatorių įkurti Jau
nimo Sąjungai, skirtai grynai 
kultūrinei veiklai. Susiorganiza
vus, pradėta veikti — ruošti vai
dinimus, o kiek vėliau suorgani
zuotas ir choras, kuriam vado
vavo Jonas Martinonis.

Visoj šioj veikloj labai akty
viai dalyvavo ir jaunas, pilnas 
energijos ir noro veikti, Jonas 
Yokubynas. Jis dainavo, vaidi
no, režisavo veikalus, dažnai at
likdavo ir solo partijas scenoj 
— vienas ir duetuose.

1929 m. atvykus Torontan 
Jonui Kružinaičiui-Kruzei, Ang
lijoj studijavusiam ir dirbusiam 
prie laikraščio, buvo įsteigtas lie
tuviškas laikraštis Kanadoje. Jo
no Yokubyno namuose tuo rei
kalu buvo sušauktas posėdis ir 
įkurta “šviesos” Dr-ja, kurios 
tikslas — leisti rotatorium spaus
dinamą mėnesinį laikraštį “Ka
nados Lietuvis”. Be kitų, labai 
aktyviai tame laikraštyje bend
radarbiavo ir a.a. Jonas Yoku
bynas. Deja, šis laikraštis tega
lėjo išsilaikyti tik iki 9 numerio 
ir užsidarė.

1934 m. J. Yokubyno ir kitų 
iniciatyva įsteigta Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje — SLA 236 
kuopa. J. Yokubynas buvo ilga
mečiu jos pirmininku, organiza
toriumi ir daugelio seimų atsto
vu.

1936 m. J. Yokubynas buvo 
vienas iš steigėjų Kanados lie
tuvių žinių skyriaus “Naujieno
se”. Tas skyrius šiame dienraš
tyje veikė ištisą dešimtmetį, kas 
trečiadienį nušviesdamas Kana
dos lietuvių gyvenimą. A.a. J. 
Yokubynas labai aktyviai rašinė
jo į tą skyrių įvairiausiais klau
simais.

1940 m. įsisteigus Kanados 
Lietuvių Tarybai ir pradėjus 
leisti “Nepriklausomą Lietuvą”, 
J. Yokubynas visa energija įsi
jungė į Tarybos ir į laikraščio 
veiklą, siųsdamas koresponden
cijas, dalyvaudamas organizaci
nėj veikloj ir t.t.

Tarybos centrą su “NL” laik
raščiu iš Toronto perkėlus į 
Montrealį, kartą siunčiant dele
gaciją Otavon, imigracijos minis
terijom su prašymu, kad Kana
dos durys būtų atidarytos Lie- 
raTm ■— » w ■■ih„i i w.im

(Jis dabar yra Kanados armijos 
atsargos kapitonas).

194748 m. į Kanadą atvyko 
nauja lietuvių imigrantų ban
ga, nemaža skaičiumi ir tauti
niu, akademiniu bei intelektua
liniu svoriu. Toronte 1949 m. 
gimė naujas savaitraštis “Tėviš
kės Žiburiai”, buvo įsteigta Ka
nados Lietuvių Sąjunga, paskiau . 
pereita į Lietuvių Bendruome
nę. Ir čia visur nuoširdžiai vei
kė a.a. Jonas Yokubynas. Jis bu
vo ir pirmosios KLB krašto v- 
bos narys ir kitų organizacinių 
darbų atlikėjas bei rėmėjas.

1956 m. J. Yokubyną ištiko 
smūgis, kuris jį palaužė fiziškai 
ir atėmė galimybę reikštis vi
suomenėje ir kitokioje veiklo
je, o žmoną įpareigojo rūpintis 
jo sveikata. Kartą, šio nekrolo
go autoriaus užkalbintas, velio
nis šitaip išsitarė:

— Nekas šiandieniniam ma
no gyvenime beliko: tik du rams
čiai — lazda ir žmona. ..

Velionis paliko didžiam- nu
liūdime žmoną, taip pat nepails
tančią visuomenės veikėją Mari
ją Yokubynienę, dukterį Geno
vaitę ir sūnų Benediktą su šei
momis, o Lietuvoj — brolį Vla
dą ir seserį Mariją Leonavičie
nę taip pat su šeimomis.

Velionis buvo pašarvotas Tur
ner and Porter laidotuvių na
muose, Roncesvalles gatvėje, 
kur kasdien jį lankė daugelis 
tautiečių.

Velionis palaidotas, dalyvau
jant dideliam skaičiui tautiečių, 
iš šv. Jono Krikštytojo liet, pa
rapijos bažnyčios vasario 8 d.

Teilsisi jis Viešpaties ramy
bėje ir Kanados žemėje, kurios 
keliais vaikščiojo daugiau kaip 
40 metų. i i M

Uošviui JONUI YOKUBYNUI mirus, Klubo narį STA

SĮ KUZMĄ ir jo žmoną nuoširdžiai užjaučiame —

Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas "Tauras'

JONUI YOKUBYNUI mirus, velionies žmoną, dukrą 
ir žentą GENOVAITĘ ir STASĮ KUZMUS gilaus skaus
mo valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

Skautų stovyklavietės "Romuvos" valdyba

JONUI YOKUBYNUI mirus, velionies žmonai ir arti

miesiems reiškiame gilią užuojautą —

F. Kupčiūnienė F. S. Janavičiai

JURGIUI JANUŠKAI mirus, nuoširdžiai užjaučia jo 

brolį PETRĄ JANUŠKĄ ir jo šeimą —

Kanados Lietuvių Fondo taryba

rijonams, atvyko J Čikagą.

Ne žodžiais, bet darbais ir tvirtu ryžtu gali< 
me padėti Lietuvai atgauti nepriklauso* 
mybę.
Lietuva ir vėl bus laisva, jei tikėsi jos švie* 
siu rytojumi ir remsi jos išlaisvinimo kovę



Kodėl švenčiame Vasario 16-tqjq?
Kiekviena valstybė, didelė ar 

maža, turi teisę gyventi laisva ir 
nepriklausoma. Prie Baltijos jū
ros yra trijų milijonų tėvų šalis 
— Lietuva. Nusikračius rusų 
priespaudos, Lietuva pradėjo sa
varankišką gyvenimą. Tai buvo 
1918 m. vasario 16 d. Kiekvie
nais metais Vasario 16 laisvoj 
Lietuvoj buvo švenčiama. Tėve
lių pasakojimu, įstaigos būdavo 
uždarytos, visi rinkdavosi į baž

nyčią pamaldoms, vaikai eidavo 
irgi padėkoti Dievui už suteiktą 
laisvę. Eidavo šauliai, skautai, o 
didesniuos miestuos — Lietuvos 
kariuomenė. Po pamaldų būdavo 
minėjimai mokyklos salėse, kur 
programą atlikdavo moksleiviai. 
Dabar Lietuvoje yra uždrausta, 
švęsti Vasario 16, nes rusai yra 
atėmę laisvę.

Danius Ciparis, Rodney

Lietuva nepasidavė rusams
Visos tautos nori turėti lais

vę. Daug iš tų tautų buvo pa
vergtos. Lietuvą buvo užėmę ru
sai, bet ji nepasidavė ir laimė
jo savo laisvę. Penkioliktame 
amžiuje Lietuva buvo garsi vals
tybė'visoje Europoje. Prieš šim
tą- septyniasdešimt metų rusai 
pavergė Lietuvą ir neleido lietu
viškai skaityti. Lietuva nepasi
davė — jos rašytojai rašė, o lie
tuviai slaptai skaitė. Daug knyg

nešių žuvo slaptai nešdami tas 
knygas. Lietuva laimėjo savo 
laisvę 1918 m. vasario 16 d. Lie
tuvos Taryba Vilniuje paskelbė 
Lietuvą nepriklausoma valsty
be. Tada pradėjo lietuviai sta
tyti modernius namus, fabrikus, 
ir mokyklas. Mes turim kovoti 
už Lietuvą taip, kaip tie lietu
viai anksčiau kovojo.

Gytis Andrulis,
7 a skyrius, Toronto

Toronto lietuvių $v. Jono Kr. parapijos jaunųjų choras su savo vadovu sol. V. Verikaičiu (dešinė
je) ir klebonu kun. P. Ažubaliu (kairėje) Nuotr. S. Dabkaus

Visuomet prisimenu tq dienq
Vytauto laikais Lietuva buvo 

didelė ir galinga valstybė. Per 
sekančius šimtmečius Lietuvą 
valdė Lenkijos ir Rusijos val
dovai. Nors ir kitų valdomi, lie
tuviai neužmiršo savo Tėvynės 
ir kalbos. Per pačius sunkiausius 
priespaudos laikus laisvės viltį 
išlaikė Lietuvos didvyriai: Mai
ronis, Kudirka, Basanavičius ir 
daug kitų.

1918 metų vasario 16 dieną 
išsipildė visų lietuvių troškimas 
— Lietuva tapo nepnklausoma

valstybe. Nuo tos dienos kiek
vienas lietuvis švenčia šitą Ne
priklausomybės šventę.

Nors ir ne savo krašte, mes 
renkamės ir švenčiame Vasario 
16-tąją. Aš visuomet prisimin
siu tą Vasario 16-tos minėjimą, 
kai aš daviau vilkiuko įžodį ir 
man Tėvynės mazgelį tada už
rišo savanoris karys, kuris ka
riavo už Lietuvos laisvę.

Paulius Tarvydas,
VII b skyrius, Toronto

Ko mes ten važiavom?
IDEOLOGINIAI ATEITININKŲ KURSAI DAINAVOJE

Kiekvieną žiemą, Kalėtų ato- buvo kada. Buvo ir laisvalaikio, 
stogų metu, vyresniesiems kurio metu čiuožėme ant Spyg- 
moksleiviams Moksleivių Atei- lio ežero, turėjome net laužą

rontiškiai tų kursų jau laukė. 
Atsirado daugiau norinčių vą- 
žiuoti, negu kad buvo galima 
nuvežti. Mes laimingi, kad ga
vome du didelius automobilius 
iš seselių ir Tėvų pranciškonų. 
Paskutinę dieną trys susirgo, 
tad tik 12 torontiškių tepasiekė 
Dainavą. Prie jų prisidėjo “šofe
ris” ir viena iš vadovių Dainavo

sniege. Buvo smagu. Trūko tik 
vieno dalyko — miego. Kai su
sirenka to paties amžiaus jau
nuolių iš tiek daug skirtingų 
vietovių, tai vakare miegas ne
ima.

Visi kartu linksmai sutikom 
Naujus Metus ir po to naktį — 
pusę pirmos turėjome Mišias,

kurios buvo tikrai gražios ir vi
siems paliko didelį įspūdį.

Esame dėkingi MAS centro 
valdybai už tu kursų suruošimą. 
Mes, torontiškiai, buvome di
džiausia grupė iš vieno miesto. 
Galbūt nebuvome pati darbš
čiausia grupė, bet tikrai stengė
mės toltia pasidaryti. Panašūs 
kursai nepraeina tik su ta išbū
ta savaite. Lieka daug.

Algis žabas

Su mokyklos pradžia vaikas 
vis dažniau pradeda būti atsa- 
kinkas už savo veiksmus. Jis ži
no, jei jis apsiima ką nors pa
daryti, tai tas darbas turi Imti 
pabaigtas. Jis pats jaučia kada 
jam yra duodama atsakomybė ir 
jis turi ją priimti arba kartais 
gali atmesti. Dažnai yra sunku 
apsispręsti, nes nežinai ar gali 
ištesėti paimtą darbą. Dėl to
kios abejonės daugelis nusikra- 
to betkokios atsakomybės. O kai 
jaunuolis pasirenka lengvą ke
lią, tai jo charakteris susilpnė
ja. Vengiant atsakomybės ma
žuose darbuose, jam visi dar
bai ateity bus dar sunkesni. Jis 
niekuomet nesugebės vadovauti 
didesnei grupei žmonių, šitam 
dalykui reikėtų daug atsakomy
bės ir žmonių pasitikėjimo.

Atsakomybė neatsiranda tik 
mokykloje. Jos užuomazga pra
sideda šeimoje, vos vaikui pra
dėjus protauti. Jam augant, tė
vai užduoda vienokius ar kito
kius darbus, kuriuos vaikas at
lieka, nors kartais jie ir nėra 
malonūs. Iš tų mažų atsakomin- 
gų darbelių praktikoje atsiran
da sveikas atsakomybės supra
timas, kuris bus naudingas jo 
ateičiai.

Mokykla yra vieta, kur gims
ta atsakomybė visuomenei. Di
džiausia atsakomybė mokykloje

jaunas žmogus
tenka mokytojui. Jaunuolis turi 
atlikti namų darbus, išmokti 
bendrauti su draugais ir būti at
sakingu už savo veiksmus.

Organizacijoj jaunuolis yra at
sakingas jos vadovams. Jis turi 
padėti organizacijai savo darbu, 
naujomis idėjomis, gera nuotai
ka ir veiklumu pačioje organi
zacijoje. Kaikurie jaunuoliai gal 
mano, kad tai nėra jų atsako
mybė, bet valdybos. Tai klaida. 
Jeigu visi nariai taip galvotų, 
tai organizacija nepasižymėtų 
veikla.

Religiniame gyvenime atsako
mybė liečia ne tik žmogų, bet 
ir Dievą. Jeigu tu tiki, kad sek
madienį reikia išklausyti Mišias, 
tai tu turi jaustis atsakingas už 
jų neišklausimą. Nuo žmogaus 
priklausys, ar religija žmonėse 
bus gyva ir patraukli. Žmogus, 
jausdamas atsakomybę Dievui, 
stengsis suprasti kiekvieną žmo
gų kaip artimą ir jam padėti 
be išskaičiavimų.

Atsakomybės jausmas ypatin
gai svarbus mums, gyvenan
tiems laisvam krašte, kur vis
kas lengvai prieinama. Gal nie
kur nėra lengviau išvengti atsa-

rint tai galvoj, mes, jaunimas, 
turime ugdyti atsakomybę, nes 
ką ųies pasėsime, tą ir pjausi
me. Vytautas Abromaitis

Nepažįstamam mokiniui Lietuvoje
Mielas Drauge,
Aš manau, tau įdomu, kaip 

mes jauni lietuviai čia, Kana
doje, gimę ir augę gyvename. 
Mes čia turime daug daugiau 
laisvės negu jūs, bet vistiek mes 
nesame pilnai laimingi, nes ne
jaučiame tėvų žemės po savo ko
jomis. Kanadoje mes, lietuviai, 
turime daug jaunimo organiza
cijų, kurioms mes priklausome, 
kaip skautų ir ateitininkų, šito
se organizacijose yra labai daug 
jaunimo, bet yra daug tokių, 
kurie niekur nepriklauso. Turi
me taip pat ir net kelias tautinių 
šokių grupes, nes mes labai 
mėgstame tautinius šokius.

Kadangi Kanadoje gimę, esam 
laikomi kanadiečiais, o jais bū
dami, turime daug pareigų ir 
šiam kraštui. Nemanau, kad Lie
tuvoje turite tas pačias organi
zacijas kaip mes čia, bet, žinau, 
jūsų ir mūsų šūkis yra: “Lietu
viais esame mes gimę, lietuviais 
norime ir būt”. Tėvai pasako
ja, kaip gražu buvo Lietuvoje, 
ir todėl norėčiau nuvažiuoti į 
savo tėvų šalį, kad galėčiau pa
matyti Lietuvos upių ir ežerų 
groži, išgirsti gegutę kukuojant, 
kaip kad tėveliai pasakoja. Ti
kiu, mano svajonės išsipildys ir 
pamatysiu tokį pat lietuvį jau
nuolį kaip ir aš. Linas Saplys

Perskaičiau daugiau kaip 139 knygas
RAŠO MAIRONIO GIMINAITIS

Gerbiamoji Redakcija!
Paragintas KLB švietimo ko

misijos pirmininko p. Tamo
šausko, siunčiu savo nuotrauką 
ir trumpą aprašymą. Prašau sa
vo laikraštyje įdėti.

Pirmučiausia nuoširdžiai dė
koju KLB švietimo komisijai už 
laimėtą skaitytų knygų konkur
se dovaną 30 dbl., kuriuos tuo
jau padėjau į banką “Litą” prie 
savo sutaupų. Taupau studenta
vimo laikams.

Gimiau 1957 m. liepos mėn. 7 
dieną Montrealyje. 4 metus tu

rėdamas jau mokėjau skaitytį ir 
rašyti. Išmokė mane močiutė, 
mano tėtuko mamytė. Esu per
skaitęs daugiau kaip 139 kny
gas, tiktai man buvo persunku 
tiek daug santraukų parašyti. 
Knygų parūpina močiutė, o iš 
Lietuvos labai daug prisiunčia 
senelis.

Mėgstu skaityti, ypač nuoty
kius arba gamtos aprašymus. 
Smagiausia skaityti lovoje vaka
re, prieš migsiant arba rytą 
anksti prabudus, kada dar yra 
laiko pagulėti skaitant.

Lankau dvikalbės mokyklos 
(anglų-prancūzų) 5-tą skyrių. La
bai gerai man sekasi mokslas. 
Vis esu tarp 90° ir 100°. Litua
nistėje mokykloje esu taip pat 
5-to skyr. mokinys. Sekasi gerai.

Esu Maironio giminė. Ji la
bai gerbiu ir noriu būti geras 
mokinys. Labai mėgstu kaimą. 
Smagiausia vasarą kaime. Pri
dedu nuotrauką iš kaimo. Su 
broliukais Antanu ir Paulium 
lesinu vištas.
Ačiū už viską —Juozas Gečius

ris, vairavęs kitą automobilį ir 
kartu padėjęs Dainavoje.

Ko mes ten važiavom? Ko iš
mokom? Pirmiausia, visi pama
tėme, kad iš tikrųjų centro val
dyba rūpinasi moksleiviais ir 
jų idėjiniu paruošimu.

Nors programa buvo neleng
va ir kiekvieną dieną buvo daug 
pamokų - paskaitų, tačiau nė 
vienas iš dalyvavusių tuo nesi
skundė. Kaikurie dalykai gal
būt galėjo būti lengviau per
duoti. Lektoriais buvo kun. St. 
Yla, Eligijus Sužiedėlis ir A. 
Sabalis.

Kun. St. Yla daugiausia kal
bėjo apie ateitininkų istoriją, 
EI. Sužiedėlis aiškino pasaulė
žiūrą ir ideologiją. Taip kitko, 
reikėjo įtemptai klausytis, kad 
suprastum.

Gal labiausiai visiem patiko 
“Ateities” redaktorius A. Saba
lis. Jo pamokos buvo praktiš
kiausios. Galbūt dėlto mums 
labiausiai ir patiko. Jis praktiš
kai apibūdino valdybos narių 
pareigas, paaiškino, kaip susi
rinkimai gali būti įdomiau pra
vesti.

Penkios dienos prabėgo labai 
greitai. Nuobodžiauti tikrai ne-

Idealizmas ir mes
Idealizmas: “nusiteikimas ir 

nusistatymas vadovautis savo gy
venime idealais...” Mūsų su
pratimu, idealizmas yra ta pa/III

mes, jaunuoliai-ės, be to charak
teringo trūkumo tvarkos ir nu- 
sistovėjimo?

Būdami jauni, mes, dažniau

noms gyventi vertingais tiks- tame idealizmo pagrindinį, ne 
lais, tobulinančiais protą ir dva- • - • - .....................
sinį žvilgsnį, čia įeina mūsų pa
žiūros apie religiją, mokslą ir 
patį žmogų bei jo būdą. Tad 
mes negalime ignoruoti nei tų 
tikslų, nei juos paveikiančių 
aplinkybių. Jie sudaro jaunus 
lio charakterį, pasaulėžiūrą ir 
yra mums svarbūs, nors kartais 
siauresnio galvojimo žmonės 
taip ir nemano. Tačiau šitaip 
nusistačiusių mes, jaunimas, ne
galime kaltinti. Musų elgesys 
yra dažnai nerūpestingas, rodąs 
nesidomėjimą rimtesniais reika
lais, iškeliąs asmens nesubren
dimą. Bet ar ne tie patys daly
kai atskiria jaunuolį nuo suau
gusio žmogaus? Kokie būtume

visada įdomų kelią ir jieškome 
jo kitu vardu, su gyvesnėm 
spalvom, netiesioginiais būdais 
ir kartais klaidingais takais. Bet 
mes savo gelmėse niekados ne
pamirštame, kad “be idealizmo 
nėra jokios ištikimybės... pil
kumoje ...”

Ramūnė Sakalaitė

Lietuva, tu toli!

Kas geriau: draugystė ar vienišumas?
Visi mes turime draugų; vie

ni mažiau, kiti daugiau, bet mes 
visi maždaug žinom, kas yra 
draugas ir kokios jo pareigos. 
Paprastai žmogus daug draugų 
neturi, nes draugas yra išim
tis. Draugui galima pasakyti 
paslaptį, nes žinai, kad jis nie
kam neišduos. Juo gali pasiti
kėti, su juo gali rimtai pasikal
bėti ir pajuokauti. Tikrą drau
gą dažnai gali pastebėti tik tada, 
kai esi pavojuje.

Kitokį yra pažįstami. Tu gal 
žinai jų vardus, gal žinai kur 
gyvena ir į kokią mokyklą eina. 
Bet daugiau nieko. Susitikęs 
gatvėje gali pasakyti “labas” ar gui būti vienišu to nejau- 

čiant. Vienišas žmogus yra la
bai šykštus; gal jis ir yra inte
lektualas, bet nieko visuomenei 
neduoda, o tik visa sau pasilie
ka ir kitiems nepadeda.

Šią idėją galima toliau išplės
ti į religinę sritį; Galima saky
ti, kad žmogus nuodėmės stovy
je yra vienišas, nes jis yra be 
Dievo, o žmogus, kuris yra malo
nės stovyje, yra drauge su. Die
vu.

Dėlto aš manau, kad visi mes 
turėtumėm įsijungti į organi
zacijas, klubus ir tt. Nors ir su- 
klysim, būsim kartais pajuokia
mi; vistiek būsime laimingesni, 
negu sėdėdami vieni namuose ir 
spoksodami į televiziją bei nie
ko bendro sii kitais neturėdami.

Almis Kuolas

pasirodyti, kad nesuklystų ir ki
ti iš jo nepasijuoktų. Kitaip sa
kant, jis savimi nepasitiki. Kita 
priežastis gali būti, kad jis ne
pasitiki kitais ir todėl viską ban
do pats padaryti. Trečia prie
žastis gali būti ta, kad žmogus 
galvoja esąs geresnis už kitus, 
nes turi daugiau pinigų arba 
mokosi augštesnėje klasėje, ne
gu jo vienmečiai, šitoks galvo
jimas taip pat gali žmogų pri
verst atsiskirti nuo bendruome
nės.

pastiprintas televizijos ir radi
jo, kurie leidžia ne. vienam žmo-

Vėliavos rengiasi eisenai į pamaldas Nuotr. S. Dabkaus

Turite eilėraščių? Atsiųskite!
Kas ta gėlė yra? Pavasarį, dar Metai jau prasidėjo, prašoma 

sniegui nesutirpus, pražysta gė- pageidaujamą informaciją kuo 
lė, bet mažai kas ją pamato, nes greičiau atsiųsti.

Tinkami eilėraščiai bus iš
rinkti, visiems bus pranešta, ar 
jie bus rinkinyje, bet turbūt ne
bus sugrąžinti. Tad raginama, 
kad visi pasilaikytų sau tų eilė
raščių nuorašus, id

Kristina Parėštytė, viena iš 
lietuviškų knygų konkurso lai
mėtojų rašo:

Aš gimiau 1952 m. rugpjūčio 
23 d. Anglijoje. Hamiltono 
Vysk. M. Valančiaus lietuvišką 
mokyklą baigiau 1967 m. pirmą
ja mokine. Dabar mokausi li
tuanistikos korespondentiniu bū
du Pedagoginiame Lituanistikos 
Institute Čikagoje. Kanadišką 
mokyklą lankau Cathedral Girls’ 
High School 11-tą skyrių.

Aš laimėjau I-ma premiją vy
resniojo grupėje knygų skaity
mo konkurse. Nors aš nedaug 
laisvo laiko turiu skaitymui, man 
oatinka skaityti. Aš stengiuosi

Rūta Pocauskaitė, gimusi Mont
realyje 1956 m. sausio 15 d. 
Mokosi Montrealio lietuvių Auš
ros Vartų šeštadieninės mokyk
los 6 skyriuje ir kanadiškos 
prancūzų mokyklos Notre Dame 
de la Garde 6 skyriuje. Ji rašo 
laiške: “Skaitau angliškai ir 
prancūziškai, bet lietuviška kny
ga man mieliausia. Perskaičiau 
22 lietuviškas knygas ir laimė
jau trečią premiją.”

ir kuo daugiau lietuviškai skai
tyti, kad pagilinčiau lietuvių kal
bos žinojimą. Geriausiai man pa
tinka Alės Rūtos knygos.

ji — po sniegu. O jei kas mato, 
užmiršta, ir gėlė nuvysta vie
niša.

Ne, čia ne pasaka, čia kalba
me apie mūsų jaunus poetus, 
kurie kartais prie židinio susi
rinkusiai giminei arba drau
gams perskaito savo eilėraščius, 
bet niekad nenusiunčia į spau
dą savo kūrybos. Tampa gėlė
mis, kurios trumpai pražysta po 
sniegu.

Per šiuos Laisvės Kovos Me
tus “Ateities” ledykla žada iš
leisti jaunų poetų poezijos rin
kinį. Laukiama atsiliepimų ne 
tik iš tų, kurie jau turi žurna
luose ir laikraščiuose atspaus
dintos kūrybos, bet ir iš tų, ku
rie dar niekur nepasirodė. At
kasame sniegą ir leiskime gė
lėms tydėti! Prašomi tėvai, mo
kytojai ir draugai atsiųsti pa
vardes, adresus ir, jei galima, 
jaunų poetų kūrybos pavyzdžius 
šiuo adresu: GĖLĖS PO SNIE
GU c/o I. Damušytė, 8050 Hart
well, Detroit, Michigan 48228, 
USA.

Amžiaus riba — nuo 18 iki 
25 metų. Ypatingais atvejais 
kreipkitės anksčiau minėtu ad
resu. Kadangi Laisvės Kovos

Lietuva, tu kenti nelaisvę! 
Kada grisiu aš Lietuvon? 
Kai ji bus laisva, 
Laiminga ir linksma.

Algis Jasinevičius
• Kasant pamatus observa

torijai Olimpo kalne, Graikijo
je, 9.242 pėdų augštyje buvo 
rastos Dzeusui skirtos švento
vės liekanos — akmeninės ko
lonos, užrašų lentelės, marmo- 
rinių statulų dalys, puodų šu
kės ir geležinės vinys.

• Maskvos naujuose devynio
likos augštų pastatuose reikėjo 
įrengti keltuvus. Sovietiniai pla
nuotojai taip paruošė planus, 
kad keltuvai tesiekė 16-tą augš- 
tą. Kai jų veikimą buvo nutarta 
praplėsti iki viršutinio augšto, 
paaiškėjo, kad statybininkų pa
likta kiaurymė buvo persiauna. 
Dėlto netenka stebėtis, kad - 
Maskva savo dangoraižiams kel
tuvus bei visus jų įtaisus įsiveža 
iš užsienio.

• Baltuosius Rūmus Vašing
tone, JAV, piketavo devynios 
antys, kurias šeimininkės buvo 
prisirišusios raudonais, baltais 
ir mėlynais kaspinais. Protesto 
priežastis — Niujorko Long Is
land Electric Lighting bendro
vės nutarimas šioje saloje pa- 
stayti atominę elektros jėgainę. 
Ančių mėgėjos nešė plakatus, 
prašančius jų antelių neužnuo
dyti reaktyviomis medžiagomis.

“sudiev”, gali kartais paprašyti, 
kad ką nors padėtų padaryti ar 
net kad reikalui esant ką pa
skolintų. Bet tuo ir baigiasi san
tykiai.

Paprastai draugai ir pažįsta
mi dalyvauja visame mūsų vei
kime. Kartu su jais mokomės, 
su jais žaidžiame ir sportuoja
me, su jais dirbame ir vargsta
me. Be jų būtų sunku įsivaiz
duoti, koks būtų mūsų gyveni
mas. Ir tai priveda mus prie 
vienišumo. Kasdieninėj kalboj 
vienišas žmogus yra tas, kuris 
neturi draugų, gal kartais netu
ri namų ir nepriklauso jokiam 
bendruomeniniam veikimui.

Klausimas kyla, kodėl šitokių 
žmonių iš viso yra? Atsakymai 
yra įvairūs. Dažnai žmogus bijo.

LAIMA ŠVĖGŽDAITĖ

ŠIANDIEN AŠAROS PRAĖJO
Vėjas erzino stogą metalinį, 
Ir dienos pradžia drėgnai atėjo. 
Susikabinusios mintys siūbavosi 
Ir tarėsi lyg keisto pasaulio žmonės. 
Neaiškioje šviesoje praėjau ašaras 
Ir atradau ryžtą debesų properšoje. 
Štai, šiandien, ryto padangėje 
Kartu su klajūnais širdis — kaip balandis! 
Pakilau pro šešėlius pasaulį apgulusius 
Ir mačiau besisukančio kamuolio viziją — 
Žmonės ir kraštai susiliejo — 
Jie tapo be ribų vieni.
Štai šiandien jau ašaros praėjo 
Ir vėjas Švelniai glosto akis. ... 
Nes auštant buvau migloje 
Ir išjudinau miege suglaustus sparnus!

RUDENS PASLAPTIS
Vargiai į dienos galą vasara dar nusitiesė. 
Ant žolės jau gelsta lapai, 
Ant lango vabzdžiai 
Paskutinius poterius jau kalba. 
Jau kažkas nematomo baigiasi: 
Kažkas iškeliauja paukščio sparnuose...
Bet tuo pat kažJcas naujo gimsta lapo drebuly, 
Ir man lyg prižada kažkokią paslaptį išduoti.

te Toronto Prisikėlimo chorų žiemos kon 
vaitę Lindą Marcinkutę



Jaunimas ir teatro atgimimas
ANATOUJUS KAIRYS

Kad nesustotų karuselė suk- naujo ir kitaip! Tiesa, niekas ir 
tis, veikėjams reikalingi pakai- dabar negarantuoja pasisekimo, 
talai, senimui — jaunimas. Ki- bet sveikas protas sako, kad yra 
tos organizacijos turi jaunimo geriau pradėti tą patį darbą iš 
apsčiai, teatras gi stokoja. Ko- naujo, negu bijoti klaidos pa- 
dėl? Jaunimas yra ten, kur yra sikartojimo. Teatre neretai atsi- 
veikla, judėjimas, šiokia tokia tinka, kad antras spektaklis ge- 
naujiena. Argi mūsų teatrai iš riau pasiseka už premjerą.

Jeigu negalim turėti teatro, 
kokio norim, tai turėkim, ko-
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H KULTMĖJE VEIKLOJE

tiesų yra išblėsę ir išsekę, kad 
nebetraukia jaunimo? ____ ______r_________ r

Neverskime jaunimo sėdėti ir kį galim. Nebūkime įnoringi, 
klausyti mūsų pamokslų. Vie- pretenzingi ir užsispyrę. Neuž- 

sigeiskime daugiau, negu galim 
padaryti. Nereikalaukime “dan
gaus migdolų”, nes galime pra
rasti paprasčiausią duoną.

Konkretūs siūlymai 
PIRMA
Įsteigti Čikagoje dramos studiją, 

kurioje nustatytas kursas būtų ei
namas dvejus metus. Dramos studi
jos tikslas — paruošti teatrui reži- 
sorius, aktorius ir pagalbinį perso
nalą. Panašių dramos studijų stei
gimas pageidautinas ir kituose teatro 
veiklos centruose.

ANTRA
Organizuoti Čikagoje, kaip meni

nėmis pajėgomis stipriausioje vie
tovėje, pastovų ir nuolatinį teatrą, 
vardu LIETUVIŲ TAUTINIS TEAT
RAS. Jį sudarytų Vaikų Teatras, Jau
nimo Teatras ir Dramos arba Re
prezentacinis Teatras.

TRECIA
Teatro kritikas Eric Bentley, nag

rinėdamas Nobelio premijos laurea
to Eugene O’Neil kūrybą, pastebė
jo, jog O’Neil turėjo parašyti virš 
30 veikalų, kad 3 išeitų gert Gal 
ir nėra visai taip, tačiau šiame tei
gime slepiasi didelė tiesa, būtent, 
darbo vertės pripažinimas. Darbas 
išugdo režisorius, aktorius ir pati 
teatrą. Turime virš 100 vietovių, ku
riose reiškiasi tautinė ir kultūrinė 
veikla. Turime virš 50 vietovių, kur 
veikia šeštadieninės mokyklos. Siū
lau šiose vietose steigti tautinio teat
ro padalinius, tuo būdu išplečiant 
teatro veiklą ir į periferijas.

Didžiausias ištautėjimas, jaunimo 
nubyrėjimas vyksta provincijoje, kur 
tautinė veikla yra labiausiai nu
skriausta. Išvykos ar gastrolės šios 
spragos neužstoja, nes tai tik retas, 
proginis atsitikimas, Todėl, kur lie
tuviško jaunimo yra bent VIENAS 
ŠIMTAS, turi būti steigiami Tauti
nio Teatro skyriai ar kitais vardais 
pavadinti sceninės saviveiklos rate
liai.

KETVIRTA
Praeities veikla ir patirtis aiškiai 

parodė, kad Tautinio Teatro suorga
nizuoti, finansuoti ir išlaikyti priva
ti iniciatyva yra nepajėgi. Ateityje 
teatras pareikalaus dar didesnio 
veiklos įtempimo, organizuotumo ir 
išlaidų. To viso keli ar keliolika as
menų, kad ir kilniausių norų veda
mi, neįstengs duoti. Reikia Lietuvių 
Bendruomenės paramos, šiandien 
nėra kitos taip stiprios ir finansiš
kai taip pajėgios organizacijos, kaip

nas dalykas girdėti dainuojant, 
kitas — pačiam dainuoti. Vie
nas dalykas matyti šokant, kitas 
— pačiam šokti. Vienas dalykas 
paploti, kitas — pačiam sceno
je būti. Jaunimas mėgsta cent
rą, dėmesį į jį atgręžtą šviesą. 
Sudarykime jam tokias sąlygas, 
kuriose jis gerai jaučiasi.

Jaunimas provincijoj
Didmiesčių jaunimas, tiesa, 

turi progos pamatyi daug lie
tuviško judėjimo, nes didmies
čiuose spiečiasi didieji mūsų 
kultūriniai įvykiai. Bet kas lie
tuvišką jaunimą palaiko mažuo
se miesteliuose? Ar į ten vyksta
ma su koncertais, tautiniais šo
kiais, dainų ansambliais, spek
takliais? Negirdėjau. Neapsimo
ka. Ten mūsų jaunimas mato 
tik lietuvišką laikraštį ant savo 
tėvų stalo (geriausiu atveju!). O 
mes čia verkšlename, kad jau
nimas nutausta, šalinasi, bėga 
iš tėvų globos. Kai paralyžuo- 
jamos rankos ir kojos, mažai ką 
gali ir galva. O iš tikrųjų mes 
esame viso to kaltininkai, nes 
laiku nepasirūpinom savo na
mais, nors gerai žinome, kad 
jaunime, glūdi tautinių svajo
nių išsipildymo realybe.

Teatras — patraukli sritis
Atkreipti jaunimo dėmesį nė

ra lengva, tačiau verta, štai, 
amerikiečių teatrai, o ypač ki
no teatrai, iš jaunimo padaro, 
ką nori: įformuoja į jų galvas 
idėjas ir vėl išformuoja; jei ryt
diena atneša kitas, deformuoja 
ir performuoja, minko jį kaip 
molį. Jauna medžiaga leidžiasi 
lankstoma, jei žinai kaip. Teat
ras gal yra vienintelė veiklos 
sritis, kur mūsų jaunimas gali 
sėkmingai lenktyniauti su ame
rikiečiais. Teatre išradingumui 
ir kūrybiškumui nėra ribų. Nau
joms idėjoms patento niekas ne
turi. Mūsų jaunimo galvos ne- 
minkštesnės už kitų. Todėl savo 
medalio pusė yra prasmingesnė 
kiekvienam, norinčiam kuo nors 
pasireikšti.

— - Raktas j-jaunimą
Kur yra raktas į jauno žmo

gaus sąmonę? Kas' jo interesą 
žadina? Atsakymas — darbas. 
Darbas atrakina visus užraktus, 
visas kombinacijas, atskleidžia 
visas nepermatomas uždangas. 
Darbe yra ir teatro pasisekimo 
paslaptis.

Ištautėjimui sulaikyti teatras 
yra patraukli ir intriguojanti 
priemonė. Pirmiausia, teatras 
angažuoja visą jaunimą — be 
pažiūrų skirtumo. Antra, jis api
ma visas kultūros šakas: kalbą, 
muziką, šokius, dainas etc. To
liau — scenos rūpesčiai, veikalų 
skaitymas ir svarstymas, parin
kimas ir aptarimas, kūrinio rea
lizavimas viešu pristaymu — yra 
didelis auklėjimo ir dvasinio to
bulėjimo egzaminas, kuri išlai
ko tik ryžtingas ir energingas 
žmogus. Tai ir sudaro gyvąją 
lietuvybę, tai ir formuoja tau
tinę sąmonę, ugdo mūsų tautinę 
kultūrą.

Darykime, kas galima
Mūsų teatras sumenko, su

negalavo, į jį dėtos I-me Kul
tūros Kongrese viltys nepasitei
sino, tačiau nenuleiskime uždan
gos! Priešingai, pakelkime augš- 
čiau, apšvieskime sceną naujais 
nrožektoriais ir drąsiu žingsniu 
įeikime pro kitas duris — iš

Atsiųsta paminėti
ROMOS KATALIKŲ MIŠIOLAS. 

Paruošė Lietuvių Liturginė Komisija. 
Išleido Tėvai jėzuitai. Vinjetės Kazio 
Veselkos. Spausdino Lietuvių Enci
klopedijos spaustuvė. 1024 psl. Lei
dėjų adresas: 2345 W. 56th Street, 
Chicago, Ill. 60636, USA. Tai naujau
sias tos rūšies lietuvių kalba leidi
nys, tinkamas visiems tikintiesiems. 
Yra ne tik sekmadienių, švenčių, bet 
ir kiekvienos dienos Mišios. Leidinys 
patogaus formato, gražiai išleistas, ge
ras popierius. Pridėtos prefacijų ir 
kitų giedojimų melodijos, pritaikytos 
lietuviškam tekstui. Priede sudėtos 
įvairios maldos, liturgijos, giesmių 
tekstai, rodyklė. Kaina — $8.50.

Evangelijos šviesa 1967 m. lapkri
tis, nr. 6.

Žengiame rytojun... Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserų vienuolija. 
Immaculate Press, Putnam, Conn.

Su šypsena. Putnamo bendrabu
čio laikraštėlis nr. 3.

šaltinis 1967 m. gruodis, nr. 6.
Technikos žodis 1967 m. lapkritis- 

gruodis, nr. 6.
Aidai, 1967 m. gruodis, nr. 10 

(206).
Eglutė nr. 1, 1968 m. sausis. Ne

kaltai Pr. Marijos seserų leidžiamas 
ir redaguojamas vaikų laikraštėlis. 
Immaculate Conception Convent, 
Putnam, Conn. i, USA. •

Muzikos žinios nr. 4(179), 1967

Sėja ateičiai
Kalbėti apie tautinę kultūrą 

be teatro, reiškia kalbėti apie 
dalinę kultūrą, nes kultūra be 
teatro nėra pilna. Todėl teatras, 
būdamas kilni institucija kil
niam tikslui siekti, privalo liau
tis elgetavusi ir ašaromis pa
laikiusi savo egzistenciją. Kaip 
kitos kultūrinės apraiškos, taip 
ir teatras, turi būti palaikomas 
tais pačiais visuomeniniais fon
dais. Tik tada mes turėsime me
nišką teatrą ir pakankamą skai
čių darbininkų.

Bent šiuo kritišku metu bū
kime panašūs į ūkininkus, ku
rie, eidami per nederlingą pa
vasario dirvą ir visai nežinoda
mi kokie bus metai, beria į ją 
paskutinį grūdą. Kaip sėja jun
gia ūkininkus su žeme kažkokia 
mistine ateities vizija, taip Tau
tinis Teatras tebūna ta išganin
goji sėja, kuri nederlingą trem
ties dirvą įprasmins ateities pjū
timi.

m. gruodis. ARLK bei kitų Lietuvių 
Muzikų Sąjungos leidžiamas žurna
las. Adresas: 209 Clark Place, Eli
zabeth, N. J. 07206, USA.

Problems of Communism No. 6, 
Vol. XVI, November - December, 
1967. JAV informacijos tarnybos dvi- 
mėnesinis žurnalas tarptautinio ko
munizmo problemoms nagrinėti. Už 
JAV ribų gyvenantiems asmenims 
siuntinėjamas nemokamai. Kreiptis 
į artimiausią U.S. Information Agen
cy įstaigą vietiniuose kraštuose.

Mūsų Vytis, nr. 4, rugsėjis-spalis. 
Dvimėnesinis žurnalas, leidžiamas 
Akademinio Skautų Sąjūdžio.

Sportas, šiaurės Amerikos Lietu
vių sporto žurnalas. Nr. 1, 1968 m. 
sausis.

Sveika Marija (Avė Maria) by Vy
tautas F. Beliajus; palydas Liudo 
Stuko. Tai tradicinio teksto melodi
ja; gaunama pas autorių: V. F. Be
liajus, P. O. B. 1226, Denver, Colo
rado 80201, USA. Kaina $1.00.

Mūsų mokykla, nr. 2, 1968 m. va
sario 16 d. Hamiltono Vysk. M. Va 
lančiaus šeštadieninės mokyklos lei 
dinys. Redagavo X skyrius.

Filatelistų Draugijos “Lietuva” biu
letenis 1968 m. sausio mėn. nr. 1 
(118). Redaguoja ir atspausdina Eu
genijus Petrauskas, 7742 So. Troy 
St., Chicago, IU. 60652.

Prie Baltijos jūros: sutemose prašvitusi saulė

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT

Pergyventa ir atvaizduota tikrovė
J. JAKŠTAS1. Istorija ir jos šaltiniai

Istorija, kurios tikslas pasa
koti apie praeities žmones ir jų 
veiksmus, neišsiverčia be šalti
nių, atseit, be -tiesioginių ar ne
tiesioginių liudijimų apie žmo
nes ir jų veiksmus, šaltiniai yra 
būtiniausia priemonė praeičiai 
vaizduoti. Tik jie įgalina istori
ką bandyti atkurti praeitį ir 
siekti idealo — papasakoti 
“kaip iš tikrųjų buvo” (L. Ran
kes žodžiai).

Iš šaltinių atkuriama praeitis 
žymia dalimi bus tokia, kokią 
šaltiniai ją rodo. Tiesa, istorikai 
šaltinių dažnai neima už gryną 
pinigą. Jie jų perduodamas ži
nias stengiasi' perkošti per kri
tikos koštuvą ir nustatyti jų pa
tikimumo laipsnį. Paprastai pa
tikimiausiais šaltiniais laikomi 
tie, kurie laiko atžvilgiu arti
miausi įvykiams, ypač kilę iš 
pačių įvykių laikų. Tai bendra- 
laikiai šaltiniai. Dar patikimes
niais laikomi autentiški šalti
niai, kurių autoriai yra betar
piški įvykių liudininkai, aprašę 
jų stebėtus' ar net pergyventus 
dalykus.

Autentiškų šaltinių rūšiai pri
skirtinos asmenų autobiografi
jos, kiek jos liečia jų pergyven
tus įvykius ar jų atsiminimus. 
Tad autobiografijos ir atsimini
mai yra pirmaeilės svarbos is
torijos šaltiniai. Jie gausiai nau
dojami istorikų darbuose.

2. Atsiminimai — Lietuvos 
nepriklausomybės laikų 
šaltiniai
Trumpas, vos 20 metų tru

kęs, nepriklausimos Lietuvos 
gyvenimas paliko mums neišdil
domus įspūdžius. Jos vaizdas 
ypač gyvas buvusiems veikė
jams, kuriems teko tą nepri
klausomą gyvenimą kurti ar net 
jam vadovauti. Jiems, pasieku
siems dabar senyvo amžiaus ir 
dar tremtyje atsidūrusiems, ta 
išnykusi jų gyventa praeitis 
spindi skaidriu paveikslu ir vi
lioja piešti ją žodžiais, atseit, ra
šyti atsiminimus. Mes jų jau ne
maža turime. Ateityje, reikia ti
kėtis, dar daugiau turėsime. 
Kiekvienų atsiminimų rašyto
jas kaupia medžiagą nepriklau
somybės laikotarpio istorijai 
bent pateikiamais faktais. Žino
ma, ateities istorikui bus nau
dingesni tie atsiminimai, kurie 
parašyti istorinėj perspektyvoje.

Atsiminimų tarpe istorinės 
dokumentacijos atžvilgiu žymi 
vieta priklauso R. Skipičio dviem 
veikalam: “Nepriklausomą Lie
tuvą statant” (1961 m.) ir “Ne
priklausoma Lietuva” (1967). 
Judraus veikėjo nuo pat studen
tavimo laikų ir nepriklausomy

vasario 16 gimnazijos mokiniai atlieka tautinius šokius

bės metu buvusio artimo val
džios sferoms autoriaus darbai 
duoda gyvų ir gan patrauklių 
vaizdų iš mūsų valstybės kūri
mosi ir laisvės laikų. Vaizdai — 
svarūs įnašai į mūsų nepriklau
somybės istorijos ' laikotarpį. 
Veikalai dėmesio verti ir pra
šosi mūsų spaudoje būti svarsto
mi.

3. Svetimas intarpas
Antrame tome skaitytoją itin 

pagauna pasitaikantis svetimas 
intarpas, kuris tiek forma, tiek 
turinio atžvilgiu skiriasi nuo au
toriaus rašymo būdo. Intarpas 
turi antraštę “Tauragės sukili
mas”. Autorius leido jį aprašy
ti pačiam sukilimo paliestajam 
ir net nukentėjusiam Jonui Bil- 
dušui. R. Skipitis tenkinasi vien 
pristatęs jį skaitytojui šiais žo
džiais: “..'. Steigiamojo Seimo 
atstovas, žymus; visuomenės vei
kėjas, kooperatininkas ir savi
valdybininkas Jonas“TBildušas, 
nepagrįstai apkaltintas ir skau
džiai nukentėjęs ryšyje su Tau
ragės sukilimu”.

4. Pergyventas sukilimas
Kadangi man pačiam teko be

tarpiškai patirti tą sukilimą ir 
net būti jo truputėlį paliestam, 
tai prieš ryškindamas Bildušo 
aprašą, pateikiu skaitytojams 
savo prisiminimą.

Rugsėjo 1 ar 2 d. (1927 m.) 
nuvykau į Tauragę, nes buvau 
ten paskirtas mokytoju į aukš
tesnę komercijos mokyklą. Pir
mą savaitę teko praleisti beveik 
vien mokykloje,- neturėjus pro
gos arčiau pažinti miesto ir jo 
gyventojų. Po savaitės ir po rug
sėjo 8 d.' šventės, išaušus gra
žiam rugsėjo 9 d. rytui ir man 
ruošiantis vykti į mokyklą, pa
sigirsta šeimininko perspėjimas: 
“Mokytojau, geriau nevyk į mo
kyklą. Mieste neramu. Policija 
areštuota, civiliai su šautuvais 
vaikšto po miestą” (Mano namo 
šeimininkas buvo vežikas ir kas 
rytas labai anksti važiuodavo į 
stotį keleivių vežti). Kadangi jau 
buvau pasirengęs išeiti, tai ir vy
kau. Vos išėjus į gatvę, prisiar
tino civilis su atloštu braunin
gu ir suėmė mane. Praeinant 
pro notaro įstaigą, iš jos išėjo 
du šautuvais ginkluoti vyriškiai, 
pasiėmę įstaigos sekretorių. Aš 
buvau perduotas šiems vyrams 
ir abu su sekretoriumi buvome 
varomi į miesto valdybos bei 
policijos namus. Įstumtas į po
licijos nuovados gan nemažą 
kambarį, radau jau keliolika už
darytų civilių ir porą policinin
kų. Nuostabi tyla viešpatavo su
imtųjų tarpe. Kalbėtasi tik pa

šnibždomis. Sužiuro visi į mane, 
nes aš buvau jiems nematytas. 
Priartėjęs prie manęs policinin
kas klausė, kas esu ir kaip čia 
pakliuvau. Jam turėjau aiškin
tis. Nepraėjus nė pusės valan
dos, sargybinis, duris atrakinęs, 
šaukė mane pavarde ir sakė išei
ti. Išėjus pasakė, jog esu laisvas. 
Čia pat, prie sargybinio, stovėjo 
du mano mokiniai ir šypsoda
miesi sveikino mane. Jie buvo 
mano išlaisvintojai, patys prisi
dėję prie sukilimo (vėliau nu
teisti).

Tą dieną mokyklą paleidome 
ir laukėme, kas bus toliau. Mies
te buvo ramu; jokių išsišokimų 
ar krautuvių plėšimų, kaip Kau
no spaudoje vėliau rašyta, ne
buvo. Mes su mokytoju A. Zub-; 
riu (irgi buvo naujai paskirtas) 
ramiai sau vykome pas klebo
ną Dikavičių padaryti vizito. 
Apie porą valandų gražiai kal
bėjomės. Ramybę sudrumstė 
apie 3-4 vai. po pietų pasigirdę 
keli šūviai. Jie buvo paleisti ka
riuomenės dalinio, atsiųsto trau
kiniu iš Klaipėdos krašto sukili
mui malšinti. Daliniui grandine 
traukiant į miestą, sukilėliai me
tė šautuvus, bėgo į visas puses 
ir tuo sukilimas pasibaigė.

5. Sukilėlių teismai
Sekė liūdnos ir slegiančios 

dienos, kai vyko sukilėlių suėmi
mai ir prasidėjo kietos pulk. V. 
Braziulevičiaus rankos vadovau
jami karo teismai ir tardymai. 
Mes savo mokyklos kieme galė
jome stebėti liūdnus vaizdus, 
kai moterėlės, sustojusios prie 
čia pat esančio mūrinio pastato, 
paversto kalėjimu, raudojo dėl 
savo uždarytų vyrų. O tauragiš
kių buvo gana daug pakliuvu
sių, nes mieste vyravo kairieji 
ir jų vadams pavyko nemažai 
žmonių į sukilimą įtraukti.

Liūdesį ir slegiančią nuotai
ką dar paaštrino tuojau žmonė
se pasklidusi karo lauko teismo 
taisyklė, kad sukilėliams, nu
teistiems mirties bausme, nebus 
leista prašyti amnestijos. Pagal 
šią taisyklę, pirmų nuteistųjų 
grupė, pasak Bilduso 8 žmonės, 
buvo tuojau sušaudyta. Sušau
dytieji pakasti netoli miesto Jū
ros pakrantėje, ši žiauri egze
kucija visai nežymių žmonelių, 
į sukilimą priviliotų, pažadino 
tikrą visuomenės sambrūzdį, ku
ris, matyti, pasiekė ir Kauną. 
Pagaliau minėta drakoniška tai
syklė buvo atšaukta ir mirti pa
smerktiems leista duoti malonės 
prašymus prezidentui. To išda
va — vėliau mirti nuteistieji 
pasinaudojo amnestijos teise ir 
sušaudymų daugiau nebuvo.

(Bus daugiau)

IPOLITAS TVIRBUTAS, dramos 
aktorius ir režisorius, mirė Hartfor
de, Conn., sausio 25 d. Velionis bu
vo gimęs 1899 m. Petrapilyje, ten 
baigęs dramos studijas. Kauno dra
mos teatre pradėjo dirbti 1924 m., 
papildydamas negausias profesinių 
aktorių gretas. Nuo 1931 m. iki pa
sitraukimo iš Lietuvos visas savo 
kūrybines jėgas skyrė Šiaulių ir 
Klaipėdos dramos teatrams. Režisū
ros ėmėsi Klaipėdoje, debiutui pa
sirinkdamas esto A. Kitsbergo pjesę 
“Vilkaitė”. Toliau sekė Otto Indicko 
drama “Žmogus po tiltu”, Igno Šei
niaus komedija “Diplomatai” ir ke
letas dramų Šiaulių teatre, kur ve
lioniui teko eiti vyr. režisoriaus pa
reigas. Pokario metais įsteigė dramos 
studiją Kassely, V. Vokietijoje. Čia 
taip pat statė dramos veikalus, or
ganizavo meno ir literatūros vaka
rus. Darbą nutraukė pablogėjusi 
sveikata — keletą metų teko praleis
ti sanatorijose Vokietijoj ir Šveica
rijoj. J JAV atvykęs 1956 m., kol 
sveikata leido, reiškėsi kaip aktorius 
ir režisorius. “Dirvoj” paskelbtoj ko
respondencijoj rašoma: “Palaidotas 
Hartforde sausio 27 d. Laidotuvėse 
dalyvavo tik visai mažas būrelis žmo
nių, o savo žydėjimo metais kiek 
jis turėjo gerbėjų!” Netgi ir prane
šimai apie jo mirtį spaudos pusla
piuose yra gerokai pavėluoti.

DR. JUSTAS PIKŪNAS, Detroito 
universiteto profesorius, “The Reli
gion in Education Foundation” se
minare Carmel Valley, Kalifornijoje, 
skaitė paskaitą “Vertybių motyva
cijos vystymasis vaikystėje” ir vado
vavo diskusijoms, kurių tema buvo 
“Jaunuolio vystymasis ir religinės 
vertybės”.

DAIL. KĘSTUTIS ZAPKUS suren
gė savo naujausių tapybos darbų pa
rodą Stable galerijos patalpose, Niu
jorke.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSI
TETO monografijos redakcinė komi
sija tikisi medžiagos rinkimą užbaig
ti balandžio mėn., nors trūksta auto
rių kaikuriems fakultetams ir ka
tedroms aprašyti. Visuomenė dar 
kartą raginama siųsti universiteto ir 
jo veiklos nuotraukas monografijos 
vyr. redaktoriui prof. P. Čepėnui, 
6015 S. Francisco Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA. Jos bus grąžintos.

PROF. V. MYKOLAICIO-PUTINO 
minėjimas buvo surengtas N. Ze
landijos sostinėje Aucklande. Pa
skaitą apie Putino gyvenimą, studi
jas, darbą universitete ir kūrybą 
skaitė C. Liutikas, Putino eilėraš
čius “Tos naktys”, “Mano gimtasis 
kaimas”, _“Žuvusiems partizanams”, 
“Liaudies daina” — architektas V. 
Procuta.

ELENA TUMIENE, Kalifornijos 
valstybinės kolegijos profesorė, tarp
tautiniame poezijos vakare Los An
geles mieste skaitė savo eilėraščius 
lietuvių ir anglų kalbomis.

DAIL. NATALIJOS JASIUKYN AI
TES paveikslas “Saulėlydis Lietuvo
je” yra išstatytas Niujorko The Na
tional Arts Club patalpose vykstan
čioje šio sambūrio dailininkų 69-toje 
metinėje parodoje. Individualinę sa
vo darbų parodą N. Jasiukynaitė bu
vo surengusi 1967 m. rudenį Niu
jorko moterų dailininkių klubo sa
lėse.

LITU ANUS FONDO pirmininko 
pareigas, Lietuvių Studentų Sąjun
gos kviečiamas, laikinai eina Algis 
Zaparackas. Norima kaip galint 
greičiau išleisti atsilikusius 1967 m. 
3 ir 4 numerius ir paruošti stiprius 
1968 m. numerius. 1967 m. 2 nr. jau 
pasiekė skaitytojus; 3 nr., skirtą lie
tuvių dramaturgijai, redaguoja Br. 
Vaškelis. 5000 egz. “Lituanus” žur
nalo siuntinėjama nemokamai lais
vojo pasaulio bibliotekom, kultūri
nėm įstaigom, politikam bei visuo
menininkam. Išleista kalendorinė 
kortelė, kviečianti lietuvius paremti 
“Lituanus” žurnalą. Aukas siųsti: 
Lituanus P.O.B. 9318, Chicago, Ill. 
60690, USA.

JAV LIETUVIŲ FONDAS išlei
džia trijų serijų sidabrinius meda
lius Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo penkiasdešimtmečiui atžy
mėti. Jų projektą paruošė Antanas 
Rėklaitis, škicus — Antanas Beleš- 
ka. I serija yra su karaliaus Min
daugo galva, II — su Vytauto Di
džiojo ir III — su trijų Lietuvos pre
zidentų galvomis. Antroji pusė, to
kia pati visoms serijoms, turi Vytį, 
Gedimino stulpus, sukakčiai skirtą 
užrašą anglų kalba. Medalių platini
mo talkon LF valdyba kviečia Dip
lomatinę Tarnybą, VLIKą, ALTą, 
PLB, lietuvių organizacijas, parapi
jas, prekybos įstaigas ir visus lietu
vius. Medalius, kaip Lietuvos prisi
minimo simbolį, turėtų įsigyti kiek
viena lietuviška šeima. Jie taipgi yra 
puiki dovana amerikiečiams, kana
diečiams bei kitų tautybių asmenims, 
šiuo metu amerikiečių kalykla jau 
gamina 5.000 trečios serijos meda
lių su trijų prezidentų galvomis. 
Pirmasis tūkstantis bus gautas prieš 
Vasario 16 minėjimus. Medalio kai
na — $10. Užsakymus priima: Li
thuanian Foundation, c/o A. Rėk
laitis,- 6643 S. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA. čekiai turi 
būti išrašomi A. Rėklaičio vardu. Už
sakymuose prašoma pranešti, kas 
medalį užsako ir kam jis bus įteik
tas ar dovanotas, kad tam asmeniui 
būtų galima užrašyti kiekvieno me
dalio skirtingą numerį.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
M. K. ČIURLIONIO MUZĖJUJE 

Kaune atidaryta dailininkų K. Sklė- 
riaus ir M. Dobužinskio darbų paro
da. K. Dobužinskio kūrybai atstovau
ja Vilniaus ir Kauno senamiesčių 
vaizdai, K. Sklėriaus — portretai ir 
peizažai.

BOSTONE GYVENANČIO DAIL. 
V. VIZGIRDOS 16-kos spalvotų re
produkcijų aplanką “Viktoras Viz
girda” išleido “Vagos” leidykla Vil
niuje. Leidinį redagavo dailininkai 
A. Gudaitis, P. Aleksandravičius ir 
V. Mackevičius, įvadinį straipsnį pa
rašė dailėtyrininkė P. Svičiulienė.
KOMJAUNIMO LITERATŪRI

NES PREMIJAS laimėjo: 1.000 rb.
— Algimantas Baltakis už poezijos 
rinkinį “Keliaujantis kalnas”, 750 
rb. — Juozas Grušas už pjesę “Mei
lė, džazas ir velnias”, 500 rb. —- Ka
zys Saja už apysaką “Nykštukai ir 
peštukai”.

VYTAUTO KAZAKEVIČIAUS il
gą rašinį apie lietuviško kaimo te
mą išeivijos literatūroje “Lūšnelė 
samanota dingo tolumoj...” paskelbė 
“Literatūros ir Meno” savaitraštis 
sausio 27 d. Pradėjęs savo buvusio 
mokytojo P. Jurkaus “Smilgaičių ak
varelės” platesne apžvalga, jis pasi
sako prieš “Draugo” premijuotus ro
manus, nes juose, girdi, vengiama 
socialinių kontrastų ir keliamas kul
tūrinis parapijų vaidmuo. Didžiąją 
šių romanų dalį V. Kazakevičius pa
šaipiai vadina “parapinio” arba “kle
boniško” realizmo literatūros atsto
vais. Platesnio žvilgnio šia tema iš 
jo sunku tikėtis. Pagyrimo susi
laukia V. Ramono “Kryžiai” ne už 
šūkį “jei ne su Roma, tai su Mask
va”, bet už gyvo žmogaus paveikslą. 
Viena geriausių pokarinės išeivijos 
knygų, pasak V. Kazakevičiaus, yra 
P. Andriušio lyrinių apysakų rinki
nys “Anoj pusėj ežero”, o geriausia
— M. Katiliškio romanas “Miškais 
ateina ruduo”: “Niekas lietuviškoje 
knygoje taip sodriai ir gyvai neparo
dė kaimo proletarų - zimagorų bui
ties, kaip M. Katiliškis, retai kur 
taip vaizdingai aprašyti miško kirti
mo darbai...” V. Kazakevičius reiš
kia viltį, jog susitikimas su šiuo ro
manu “kada nors turėtų būti malo
nus ir pageidautinas”, atseit, jį rei
kėtų išleisti Lietuvoje. Lietuvių ra
šytojų Draugija 1957 m. padariusi 
didelę klaidą, premiją paskirdama 
ne M. Katiliškiui, o G. .Tulauskaitei 
už poezijos rinkinį “Rugsėjo žvaigž
dės”. Iš šio rašinio skaitytojai bene 
pirmą kartą sužinojo, kad per 20 m. 
“buržuazinės emigracijos autoriai” 
yra išleidę apie 100 romanų. Be P. 
Jurkaus, V. Ramono, P. Andriušio, 
M. Katiliškio, minimi: A. Baronas, 
Alb. Baranauskas, A. Rūta, J. Jan
kus, A. Giedrius, K. Baronas, L. Do
vydėnas, J. Savickis, N. Mazalaitė, 
A. Vaičiulaitis, A. Valuekas ir P. 
Naujokaitis.

PRANEŠIMUS APIE ATOMO 
BRANDUOLIŲ beta skilimą ir mag
netinius momentus Rygoj įvykusioj 
fizikų konferencijoj padarė Mokslų 
Akademijos fizikos ir matematikos 
instituto moksliniai bendradarbiai: 
fizikos - matematikos mokslų kandi
datai V. Vanagas ir A. Petrauskas, 
aspirantas L. Sabaliauskas. Konfe
rencijos tikslas buvo apibendrinti 
sovietų ir užsienio kraštų mokslinin
kų laimėjimus atomo branduolio 
spektro bei struktūros klausimais.

JUOZAS DOMARKAS, Vilniaus 
filharmonijos simfoninio orkestro 
vyr. dirigentas, viešėjo Vroclave, da
bartinėje Lenkijoje. Jo diriguoja
mas Vroclavo simfoninis orkestras 
surengė du rusų ir Vakarų klasikų 
simfoninės muzikos koncertus.

AMERIKIČIŲ KOMPOZITO
RIAUS Cole Porter operetę “Bu
čiuok mane, Keit” (“Kiss Me, Kate”) 
Kauno muzikiniame teatre pastatė 
rež. A. Ragauskaitė. Scenovaizdžius 
sukūrė ilgametis šio teatro dail. My
kolas Labuckas. Pagrindinius vaid
menis atlieka St Rapalienė, A. Kim
čius, D. Dirginčiūtė ir S. Pupkis.

VILNIAUS UNIVERSITETAS su
teikė filologijos doktoratą lietuvių 
kalbos katedros docentui Jonui Pa
lionių! už monografija išleistą diser
taciją “Lietuvių literatūrinė kalba 
XVI—XVII amžiuje”.

BIOCHEMIJOS INSTITUTO LA
BORATORIJOSE kovai su kraujo vė
žiu preparatą MD-2 sukūrė mokslinė 
bendradarbė M. Dagienė, vadovauja
ma biochemijos instituto direktorės, 
chemijos mokslų kandidatės L. Ras- 
teikienės. Naujo vaisto pagrindas — 
amino rūgštis, gydanti skrandžio 
opas. Bandymuose su gyvuliais buvo 
pasiekta nemažų laimėjimų — kaiku- 
rie po pusės metų vis dar neturi 
kraujo vėžio žymių. Paskutinieji ban
dymai atliekami su amino rūgščių ir 
petidų chemijos sektoriaus vedėjo, 
chemijos mokslų kandidato Kęstučio 
Karpavičiaus sudarytu preparatu 
kiaušidžių vėžio gydymui. Sis vaistas 
gan sėkmingai buvo išbandytas ke
liose Sovietų Sąjungos klinikose ir 
laukia galutinio patvirtinimo.

MUZIKOLOGĖ ONA NARBUTIENĖ 
įteikė “Vagos” leidyklai dokumen
tinės medžiagos rinkini apie kompoz. 
J. Naujalį. Jame sutelkti straipsniai 
apie kompozitoriaus kūrybą, jo paties 
laiškai bei kiti dokumentai, K. Kavec- 
ko, P. Olekos, A. Sutkaus, Z. Nauja
lio ir kitų su velioniu bendravusių as
menų prisiminimai.

V. KsL



Mann &
REAL

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

IUW įmokėti, 8 kambariu, dvie
jų augštu mūrinis namas, dvi vir
tame, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.

QUEBEC — BLOOB
$19499 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 

augštu gražus numm su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOB — ST. CLARENS,
$2400 {mokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE, 
$7300 {mokėti, 8 kambariai per 2 
angžtiK atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 {mokėti, 10 kambarių atski-

B. SAU
Darbo telef. RO. 2-8255

p .S. Jeigu kartais nerastumėte ši 
ar biznio, tuojau skambinkite m 

me naujo, nes mes gauname

'1 "y.- ~ ---- ----- :----  ------- ~
MAN N & MARTEL REALTORS

1928 Weston Rd.
BGUNTON— DI FFERIN', $21 JOO, 
atskiras, plytų, 2-jų miegamųjų na
mas; {mokėjimas — $5.000, greitas 
užėmimas, $295 mokesčių.
KIPLING — ALBION RD., $25.500, 
atskiras, plytų, 6 kambarių namas; 
pirmas mort©čius $14.000 iš 6%%; 
didelis sklypas, gražus namas.
WILSON—WESTON Road, $26.900, 
atskiras, 6 kambarių, plytų viena- 
augštis — bungalow; {mokėjimas— 
$7.000, sklypas 50x230; gražus vai
sių sodas, greitas užėmimą.^ arti 
pne didžiųjų krautuvių ir susisie
kimo.
DUFFERIN — ROGERS ROAD., 
$14.900 mina-kaina, atskiras, priva
tus įvažiavimas,, gražus sklypas, 
mokesčiai $211.

ST. VAUPŠAS
Darbo tel 249-7691 Namų teL 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DABBO VALANDOS:

Pirm. 10 -130 ir 430-7
Antr. 10-130

Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 430 - 7
Penkt. 10-130 ir 430-8 

ieft.9-12
Sekm. 930*1

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 

VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
Į REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
HIGH PARK — BLOOR, $4.000 {mokėti, 6 gražūs kambariai, 2 virtu
vės, alyva šildymas. Atskiras, rupių plytų namas, atskira skola išmo
kėjimui.
DUNDAS — RONCESVALLES, Žuvies prekyba — Fish Market. Geri 
ir modernūs įrengimai, gera klientūra, vienintelė žuvies krautuvė vi
same rajone. Nepaprastai pelningas verslas, vertas rimto dėmesio. 
Prašo $6.700.
JANE — BABY POINT, 7 kambariai per du augštu atskiras, rupių 
plytų, 2 virtuvės, garažas. Gražus rajonas, arti krautuvės ir susisieki
mas. įmokėti apie $8.000.
BLOOR — DUNDAS. Mūrinis 3-jų augštų pastatas, 2 butai po 6 kam
barius ir vienas butas išnuomotas gydytojui. Mėnesinės pajamos $465. 
Geras investavimas; įmokėti apie $20.000. Ir viena skola balansui.
PRINCE EDWARD DR. — BERRY RD. 16 butų apartamentas, 12 me
tų senumo, viskas išnuomota. Virš $22.000 metinės pajamos, geras ra
jonas, prašoma kaina žema.

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9236 — namtj: 537-2869

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-1161

BLOOR & DURIE ST., $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 7 kambariai per 
2 augštus. 2 modernios virtuvės, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys, vandeniu 
apšildomas, garažas.
INDIAN RD. HOWARD PARK, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 16 di
delių kambarių, 5 virtuvės, 4 prausyklos, alyva, vandeniu apšildomas, 2 
garažai, užbaigtas rūsys. Savininkas turi sau 5 kambarius ir gauna nuo
mos $400 į mėn. Viena skola balansui. 15 metų atvira iš 8%.
SUNNYSIDE & RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 
kambarių per 3 augštus, gražiai ir turtingai atremontuotas.
ST. CLAIR A VAUGHAN RD, $6.000 įmokėti, mūro, 6 kambariai per
2 augštus, prie gero susisiekimo.
ISLINGTON & DIXON RD, 5 kambarių vienaaugštis (bungalow) — 
sklypus 137x150.
MuuCO, kaip galint daugiau įmokėti, mūro, atskiras, 1 metų senumo,
3 butų apartamentas.
WILLOWDALE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 4 miegamųjų viena- 
augštis (bungalow), vienų metų senumo, sklypas 75x280.
EGLINTON A AVENUE RD, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, gražių 
rauplėtu plytų, vandeniu apšildomas, garažas, privatus įvažiavimas, 6 
kambariai per du augštus. _ _

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys. 
LE 1-1161, ncnn 783-2105

Martel
Tel. RO 2-8255 

ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOB — CLENDENAN, 
89.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
815.000 įmokėti, 6 butų apartment!- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor . In
dian Grove, $7.000 įmosėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam. šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti. .141

Namų telef. 768-8479 
ame sselbime sau tinkamo namo 
ims pasiteiraudami ką mes turi* 
kas dieną naujų nuosavybių.

Tel. 24S-7691
WESTON ROAD, $27.900, atski
ras, plytų namas, 6 kambariai, pri
vatus įvažiavimas, sklypas 50x120, 
mortgičiai iš 6%; mėnesinis mokė
jimas $119, įskaitant pagrindinę su
mų, palūkanos ir mokesčius; arti 
pne visų patogumų.

BATHURST—LAWRENCE, $24.900 
kaina, atskiras 6 kambarių plytinis 
namas,, $6.000 {mokėjimas, sklypas 
41x110, privatus įvažiavimas.
DIXON — ISLINGTON, $33.000, 
gražus namas su maudymosi basei
nu.

WENDEL — GARY DR^ $28.800 
pilna kaina, 2 šeimų atskiras na
mas, $7.000 {mokėjimas, geras pir
kinys.

Už depozitus — 4%%, 

už šėrus — 5!£ %

100% saugumas.

$2.000 gyvybės drauda nemokamai. 

Mūsų greitas augimas yra sveikos 

finansinės įstaigos išdava.

TORONTO
Lietuviu skautu veikla

• Ateinantį sekmadienį, vasario 
18 d, visos kolonijos mastu bus pa
minėta 50 metų sukaktis nuo Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo. 
Skautai-tės, jų tėveliai ir vadovai- 
vės yra kviečiami ir raginami daly
vauti Toronto apylinkės valdybos 
ruošiamose iškilmėse katedroje ir 
Ryersono instituto auditorijoje.

• “Rambyno” tunto vadijos posė
dyje svarstyti einamieji skautų rei
kalai ir ateinančios vasaros stovyk
la. Neskaitant specialios etninių gru
pių stovyklos, į kurią teks siųsti at
stovus, prieš akis stovi dvi stovyklos 
— tautinė ir Romuvos, kurios pa
lies daugumą tunto narių. Tunto va
dovybei yra svarbu žinoti iš anksto, 
kas iš vadovų į šias stovyklas va
žiuos. Vadovai yra prašomi susisiek
ti su tuntininku iki kovo 3 d.

• Kaziuko mugė — Prisikėlimo 
parapijos salėje kovo 3 d. po 10 vai. 
pamaldų. Mugės reikalu šį ketvirta
dienį, vasario 15, 7.30 v.v, šaukia
mas bendras “Šatrijos” ir “Ramby
no” tuntų vadijų posėdis. Kviečiami 
visi draugininkai dalyvauti. Bus svar
bių pranešimų.

• LS Brolijos tautinės stovyklos 
parengiamasis žiniaraštis nr. 1 in

©b S FORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Tarptautinė Aviacijos Federacija 

patvirtino P. Motiekaičio 1967 m. 
pasiektus pasaulio rekordus sklandy
mo modeliais su gumos varikliais.

Europos rankinio meisterės Kau
no žalgirietės, nors ir pralaimėjo ant
rąsias rungtynes 10:14 prieš Ham
burgo ETV, tačiau pateko į pus- 
baigmio varžybas. Pirmąsias rungty
nes jos buvo laimėjusios didesniu 
įvarčių skirtumu.

Vilniaus Statybos krepšininkai, ku
rie dalyvauja Sov. Sąjungos II gru
pės pirmenybėse, paskutinėse rung
tynėse nugalėjo Leningrado Bure- 
vestniką 90:56 ir pateko- į pirmeny
bių baigmę.

Tarptautinės stalo teniso varžybos 
įvyko Bulgarijoje. Sov. Sąjungai at
stovavo Lietuvos stalo tenisininkai. 
Vyrų grupėje M. Duškes ir R. Mik- 
nevičius, surinkę po lygiai taškų su 
Vengrijos ir Čekoslovakijos koman- 

> domis, laimėjo III vietą. Moterys — 
A. Skarulienė ir V. Vaitkevičienė 
— baigmėje pralaimėjo vengrėms 
1:3.

Krepšinio pirmenybėse augščiau- 
šioje klasėje geriausiai sekasi mo
terų Kibirkšties komandai, kuri yra 
IV vietoje. Politechnika nukrito į 
XI vietą. Kauno vyrų Žalgiris vienu 
laiku buvo iškopęs į I vietą su 8- 
iais laimėjimais iš 10-ties rungtynių. 
Šiuo momentu, po 16 rungtynių ir su 
tiek pat laimėjimų (8), yra VIII vie
toje.

SPORTAS VISUR
Vasario 6 d. prezidentas De Gaulle 

iškilmingai 12-kos žodžių kalba ati
darė X žiemos olimpines žaidynes 
Grenoblyje. Ta proga miestas gavo 
28 milijonų fr. paskolą, naują dvi
gubo kelio tinklą, olimpinį kaimelį, 
kuris vėliau bus paverstas gražiais 
gyvenamais namais, naują geležin
kelio stotį, naują miesto rotušę ir 
gaisrininkų namus; naują aerodromą, 
ligoninę, kultūros namus, naują te
lefono sistemą, 12.000 vietų čiuožyk
lą ir milijoninės vertės skulptūrą.

Pirmą staigmeną žaidynėse pada
rė italas F. Nones 30 km. bėgime 
slidėmis nugalėjęs skandinavus. Ne
mažesnę staigmeną padarė suomiai 
ledo ritulio rungtynėse supylę ka
nadiečius 5:2. 10 km. moterų slidžių 
varžybose I vietą netikėtai laimė
jo švedė Gustafson. Anksčiau šis re
kordas priklausė rusėms. Jos 1960 ir 
1964 m. laimėjo visus medalius. Ge
rai pasirodė greitojo čiuožimo Ame
rikos atstovės, kurių net trys 500 m. 
čiuožime gavo po sidabro medalį.

ĮDOMIOS VARŽYBOS
š. m. kovo 1 d. Toronto Maple 

Leaf Gardens pastate įvyks šeštosios 
uždarų patalpų lengvosios atletikos 
varžybos. Be eilės iškiliausių pasau
lio lengvaatlečių, dalyvaus ir keletas 
rusų. Jose taip pat dalyvaus ir grei
toji lietuvaitė I. Piotrowski, kuri 
bėgs 300 jd. nuotolį Varžybas ren
gia The Telegram — Maple Leaf.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis susirinkimas, kuriame 

bus renkama valdyba, įvyks vasario 
25 d., 5 v.pų>., Lietuvių Namuose. 
Visų narių dalyvavimas būtinas.

Mergaitės CYO lygos pirmenybėse 
nugalėjo Aušrą 37:10. žaidė: Balsy
tė 11, Žukauskaitė 2, Zubrickaitė 2, 
Nacevi&ūtė 14, Jurkevičiūtė, Unde- 
rytė, čirvinskaitė, Stankutė 8. Vy- 
tietės pirmenybes baigė be pralai
mėjimų.

Berniukai Bathurst lygos pirmeny
bėse pralaimėjo sustiprėjusiems e» 
tams 51:57. Vytiečių komandą rei
kia pagirti už ryžtingai sužaistą ant
rą puslaikį. Pralaimėję pirmą pus- 
laikį 15:34, rytiečiai pasitempė 
antrajame ir tik laiko stoka neleido 
atsigriebti. Žaidė: Stankus 4, Ignata
vičius 6, Vaičeliūnas 0, Duliūnas 6, 
Kazakevičius 22, SepuHs 4, Žolpys, 
Kaknevičius, Akelaitis. A. S. 

formuoja vadovus apie kalkiniuos 
tautinės stovyklos organizavimo ir 
pasiruošimo darbus. Žiniaraštyje iš
spausdintas Custer apylinkės ir pa
čios Rako stovyklavietės žemėlapis. 
Stovykla įvyks liepos 8-20 d.

• Kviečiame tėvus užprenumeruo
ti “Skautų Aidą” šiems metams. 
Kreiptis į savo vaikų vienetų vado
vus. “Skautų Aido" platintojas s. VI. 
Rušas praneša, kad L. Kikilis tapo 
vienu iš žurnalo leidėju, paaukoda
mas $25; garbės prenumeratoriais ta
po: dr. G. Girdauskaitė, dr. J. Urbai- 
tis ir dr. J. Yčas. Skautiškas ačiū 
visiems.

• Mėtiniame “Šatrijos” ir “Ram
byno” tuntų skautų tėvų susirinki
me išrinktasis tėvų komitetas pa
siskirstė pareigomis: K. Rusinas — 
pirm., B. Sriubiškis — vicepirm, J. 
žulienė — ižd, G. Stauskienė — 
sekr.; nariai: S. Ciplijauskienė, A. 
Dubiddenė, V. Gaputienė, B. Mazi- 
liauskienė,. J. Mačiulis, I. Punkrie- 
nė, O. Skrebūnienė, K. šapočkinas 
ir G. Tarvydienė. Rev. komisija: dr. 
J. Yčas, G. Stanionis ir J. Baltaduo
nis. Naujasis tėvų komitetas tikisi ir 
prašo tėvus ir visuomenę nenutrūks
tamos paramos lietuviškam jaunimui.

C. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros berniukų D komanda be 

pralaimėjimo užbaigė šio sezono 
rungtynes, išsikovodama Toronto 
berniukų lygos “Minor Bantam” 
čempijonatą. žaidė: R. Saplys, D. 
Šalvaitis, E. Jurevičius, R. Paškaus- 
kas, R. Žabas, V. Rabb, J. činči- 
kas ir V. Rudaitis. Berniukai C baig
mines TB lygos rungtynes žaidžia šią 
savaitę. Berniukai B pusbaigmyje 
pralaimėjo St Chris 68:64; 52:60.

Ontario LBA pirmenybėse Aušros 
mergaitės A pralaimėjo Hamiltonui 
28:45 ir 36:47.

Šį pirmadienį ir trečiadienį mer
gaičių B komanda žaidžia su Toron
to St Vincent dėl teisės atstovauti 
Ontario CLB sąjungai Ontario LBA 
pirmenybėse.

šį antradienį, 8.45 v.v., Kodak pa
talpose moterų komanda žais YTL 
lygos rungtynes su CAD.

Šį sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
vyrai žais paskutines B-C lygos rung
tynes su Andjsjį po jų — jauniai 
žais su Tridents; ‘ •

šį šeštadienį, vasario 17, 7.30 v. 
v., Aušros priešgavėninis parengi
mas.

Kovo 2 d. į Torontą atvyksta Ha
miltono “Aukuras” su dr. J. Griniaus 
5 veiksmų drama “Gulbės giesmė”.

Loterijos knygučių šakneles pra
šom grąžinti iki šio sekmadienio.

“Aušros” vasaros stovykla bus nuo 
liepos 13 iki 27 d.

Pajieškojimai
Antanas Matekonis, gyv. Lietuvo

je, jieško Kazio Stankevičiaus, gyv. 
Toronto ar Montrealio miestuose. 
Rašyti: Br. Kubilinskas, 6838 So. 
Oakley Av., Chicago, Ill. 60636, U. 
S. A.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais t yrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

t—< CDwners

NAUJAI PRAPLĖSTOSE PATALPOSE 
2742 Dundas St. W. Tel. 769-5171

• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

ALYVOS BENDROVE

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT, 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS

F. SENKUS REAL ESTATE 
IW7 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

24 vaL veikianti 
DABAR PATS LAIKAS 

Rtadžeto Ir pat|rnaviao planaL
B-vės atst C. (CHUCK) 

Lietuviškai visais Uldymo reikali
3824777.

Ueturfškai visais Hldymo reikalais kreipkitės: 9L Prikapos 
tel. RO 7-9088 Hekvtara meta

AMtlnlnkų žinios
AteittDinklško jaunimo surengtas 

Vasario 16 minėjimas praėjo labai 
gražiai Jaunimas dalyvavo 10 vaL 
Mišiose ir giedojo lietuviškas gies
mes, pritariant gitarom, šį kartą 
visuomenė ypač gėrėjosi giesmių gra
žumu ir darniu giedojimu. Dalyvavo 
jaun. ir vyr. moksleivių bei studen
tų vėliavos. — L. V. Namuose, da
lyvaujant tėvams, įvyko minėjimas 
ir bendri pusryčiai. Minėjimui va
dovavo stud. A. Puteris. Minėjimo 
programa buvo paruošta, kaikas net 
sukurta, paties jaunimo. Gražu. Su
sirinkusiem labai įspūdingai ir trum
pai apie laisvę kalbėjo Vida Tamu- 
laitytė. Kiek teko girdėti nuomonių 
iš vyresniųjų, visi minėjimu labai 
patenkinti. Taip pat ir jaunimas. — 
Nuoširdi padėka tenka seselėm, ne 
tik už patalpas, bet ir už darbą. Se
selės Jonė ir Igne paruošė beveik 
visą programą, seselė Igne mokė 
giesmių, kurios buvo giedamos Mišių 
metu. Be jų pagalbos būtų buvę sun
ku ką nors padaryti. Ačiū Vidai ir 
visiems kitiems, prisidėjusiems prie 
programos.-Taip pat didelė padėka 
tenka tėvų komitetui už vaišių suor
ganizavimą ir visiems tėvams.

Vyresnieji moksleiviai yra paskirs
tyti į 3 būrelius. Algio Puterio glo
bojamas būrelis pasirinko sau var
dą “Palanga”. Praėjusį šeštadienį jie 
turėjo įdomų susirinkimą, kurio me
tu buvo rodomas trumpas filmas ir 
diskutuojama.

Visi ateitininkai, ypač jaunimas, 
raginami dalyvauti bendrame Vasa
rio 16 minėjime, kurį rengia Toron
to apylinkės valdyba.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
BLOOR — KINGSWAY, gražus nedidelis vienos šeimos vienaaūgštis, 
vandeniu - alyva šildomas; privatus įvažiavimas; prašoma kaina $25.600. 
BLOOR — WINDERMERE, apie $8.000 įmokėti, atskiras 7 kambarių na
mas, 2 modernios virtuvės, ilgas sklypas, tuojau galima užimti.
ISLINGTON — WESTWAY, $10.000 įmokėti puikus 6 kambarių viena- 
augštis, gražiai užbaigti 2 didžiuliai kambariai rūsyje su išėjimu į kie
mą, daug privatumo, nes užpakaly yra parkas; verta pasižiūrėti, tikrai 
puikus piritinys.
HIGH PARK — RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, atskiras 11 kamba
rių namas, kvadratinis planas, dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu, ar
ti centro.
BLOR — RUNNYMEDE, apie $12.000 įmokėti, 12 kambarių atskiras na
mas, kaip keturi butai, gauna apie $320 nuomos į mėnesį ir 5 kamb. bu
tas šeimininkui, dvigubas garažas, arti Bloor.
RONCESVTLLES — DUNDAS, 4 butai po 5 kambarius — keturbutis, 
atskiras, mūrinis, viskas išnuomota, pilna kaina $34.500.
DVIBUTI8 (dupleksas) po 6 kambarius, vos keletos metų senumo, van- 
deniu alyva šildymas, balkonai, dvigubas garažas, kambarys rūsyje, apie 
$15.000 įmokėti.
BLOOR — RUNNYMEDE, apie $20.000 įmokėti, krautuvė ir 20 ofisų, 
gražus didžiulis pastatas, automobiliams vieta, prašoma kaina $84.900; 
atiduos už daug mažiau, neblogas pirkinys.
EGLINTON — KEELE, 6 butų atskiras mūrinis pastatas, apie $9.000 me
tinių pajamų, garažai, vos keleto metų senumo, apie $20.000 įmokėti.
YONGE — EGLINTON, $30.000 įmokėti, gražus didžiulis maždaug 9 
metų senumo šešiabutis, 3-jų miegamųjų ir vieno, virš $12.000 metinių 
pajamų; garažai, augštos nuomos, arti centro; puikus rajonas.
$25.000 įmokėti, moderni benzino stotis, restoranas ir 6 kamb. mūrinis 
vienaaūgštis puikus verslas ant judraus Trans-Canada plento, tik 89 
mylios nuo Toronto; gali keisti į namą ar kitą nuosavybę. Kodėl tad ne
būti savininku?
CAMP BORDEN, pilna kaina tik $27.500 už vos keletos metų senumo 
keturbutį; gauna virš $4.300 metinių pajamų, virš 15% gryno pelno. Kur 
rasi geresnį investavimą?

su plačiu įvažiavimu, ar-

Prisikėlimo bankelio 
susirinkimas

Prisikėlimo kredito kooperatyvo 
metinis narių-šėrininkų susirinkimas 
įvyko vasario 11 d. šį kartą susirin
kimas užtruko tik 1 vai. 45 min. Pra
ėjusio metinio susirinkimo protoko
lą perskaitė valdybos sekr. L. Ma
tukas. Valdybos pirm. S. Čepas pa
darė pranešimą, kuriame apibūdino 
kooperatyvo augimą ir dabartinį fi
nansinį stovį. 1967 m. įstojo 202 
nauji nariai, išstojo — 27. Pažymė
jo, kad 1967 m. spalio mėn. koope
ratyvui suėjo 5 metai, per kuriuos 
pasiektas $2,5 miL kapitalas. Ypač 
padidėjo šėrų kapitalas. Tai rodo vi
suomenės pasitikėjimą. Nors už Še
rus mokamas augštesnis dividendas, 
negu už depozitus, bet tai yra pa
stovus kapitalas. Tas faktas koopera
tyvui dažnai išeina į naudą. Garan
tijų fondas pasiekė jau $51.000. — 
Valdybos ižd. J. Palys perskaitė ba
lansą ir pelno bei nuostolio apy
skaitą, duodamas paaiškinimus. Pa
skolų kom. pranešimą padarė AL 
Kuolas, revizijos kom.— V. Sonda ir 
Mr. Welch — revizoriaus pranešimą 
angliškai. Valdybos siūlomą pelno pa
skirstymą susirinkimui pristatė V. 
Kolyčius. Bendras 1967 m. pelnas — 
$50,534. Iš tos sumos 20% perkelta 
į garantijų fondą ($10,106) ir šėri- 
ninkams pasiūlyta išmokėti 5% % di
videndo (38,370). Aukoms liko $2,- 
057, kuriuos siūlyta paskirstyti: Pri
sikėlimo parapijai už duodamas ne
mokamai patalpas jaunimo organiza
cijoms ir šiaip kolonijos visuomenei 
— $800, Lietuvos Penkiasdešimtme
čio Jungtiniam Finansų Komitetui — 
$200, Toronto šeštad. mokyklai — 
$200, L. Vaikų Namams — $150; po 
$100 organizacijom bei institucijom: 
Vasario 16, saleziečių ir pranciško
nų gimnazijoms, skautam, ateitinin
kam, “Vyčio” ir “Aušros” sporto 
klubam. Valdybos pasiūlymas susi
rinkimo buvo priimtas be jokių dis
kusijų. Klausimų ir pasiūlymų mažai 
tebuvo. Pateiktas pasiūlymas priim
ti rezoliuciją, kad valdomuose orga
nuose niekas negalėtų išbūti daugiau 
kaip 6 metus, tačiau susirinkimui 
balsuojant rezoliucija nepraėjo. Val
dytam perrinkti: L. Matukas ir J. 
Petrauskas, paskolų kom. — Al. Kuo
las ir revizijos komisijon St Vaitie
kūnas. Susirinkimui labai sklandžiai 
vadovavo pirm. S. Čepas. K.

šv. Mykolo kolegijos mokyk
la (St. Michael’s College School) 
surengė visuomenei koncertą, 
kuriame suvaidino dviejų veiks
mų muzikinę pjesę “Briga- 
doon”. Ji vaizduoja škotų kai
mą, kuris išneria iš miglų tik 
vieną kartą per 100 metų. Vai
dinime dalyvavo ir Jonas Vaš
kevičius su Antanu Bušinsku. 
“The Telegram” sausio 23 d. 
laidoj tarp geriausių vaidintojų 
mini ir J. Vaškevičių.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- rw a n A A JI Ji 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARA^VlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
434% už depozitus
5\Ą% numatyta už Šerus

KAPITALAS SIEKIA TRIS
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
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai iki 3 vai. p. išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nne 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

DUODAME 
mortgičius iš 614% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.

AL. GARBERS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543

BLOOR — DORVAL GATVĖS, $27.900 prašoma kaina, atskiras plytų na
mas, per 2 augštu, 6 kambariai, nauja šildymo sistema (oru — alyva), 
gana didelis sklypas ir garažas. Įmokėti apie $10.000.

BLOOR — ALHAMBRA G-VĖS, $29.500 prašoma kaina, pusiau atskiras 
plytų namas, 8 kambariai per 3 augštus, geras pelnas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, garažas; įmokėti $10.000.

SVANSEA RAJONE, $93.000 — 8 butų apartamentas, po 2 ir 1 miega
mus, 6 garažai, vandeniu apšildomas, naujai įrengtas, pastatas gerame 
stovyje, nuomos $12.700 per metus. Įmokėti apie $30.000, pirmas mort
gičius 6% %.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORKAS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$6.000 įmokėti, St Clair — Oakwood (visai netoli St Clair), mūro, 8 kam
bariai, 3 virtuvės, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas, garažas.
$10.000 įmokėti, Bloor — Brock rajone gerų plytų, 12 kambarių, (visi 
dideli), 4 virtuvės, 2 prausyklos nauja krosnis, dvigubas garažas, kieme 
maudyklė.
$8.000 įmokėti, vienaaūgštis (bungalow, Islington — Richview rajone), 
6 kambariai, užbaigtas poilsio kambarys, prijungtas garažas.
$3.180 įmokėti, gerų plytų, 6 kambariai, nauja krosnis, garažas, vienas 
mortgičius; prašo $15.000.
92 AKRAI PRIE SULTON, (40—50 mylių nuo Toronto), 12 akrų gražus 
pušynėlis, 2 šaltinių tvenkiniai, kalnas slidininkams, 3600 pėdų prie 
asfaltuoto kelio ir netoli 48 plento, 2 mylios nuo Simcoe ežero per pro
vincijos parką. Prašo $500 už akrą. Galima pirkti dalimis.
LABAI MODERNUS IR PELNINGAS GRANITO RESTORANAS prie 48 
plento ir provincijos parko; 125 vietos, didelis baras, banketams salė, bu
tas, ca. 1 akro kiemas. Gryno pelno į metus nemažiau kaip $12.099. Kaina 
ca $65.000.

1082 BLOOR St W-, Toronto 4, 
TeL LE 4-8459

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose Ir įvairia kaina. Pratsme tik kreiptis pas hmm. 
Taip pat parūpiname geresnėm «ąlygom paskolų—mortgičtn.

Vyt. Morkh J. Kalkėtas A. Bliūdžiu Air. (Mieldažukė) WistoskJ
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APDRAVDA
NEŠINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

namų tel. 277-0814

4 “ “’ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparato*. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1-6164. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS |
Lietuvę, Latvtfa, Estiję, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi-

niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 

^poilsis kurortuose, poilsis kurorte

DOVANOS:
su gydymu ir t L

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėjas gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytu* ir apdraustas įvairius siunti- < 
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui. įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte,-prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame,
• Jeigu turima neaiškumų, prašome HaustL telefpnuoti bei tašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nanti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai

Savininkai A. Ir S. KALŪZA

Pasaulio įvykiai
(Atkdta iš 2-ro pd.)

— Kodėl vyras žmonos lai
dotuvėse vilki juodus rūbus?

******* v «*«<* w***w***v vMit ■■ X
*£ dW sankabas bei kitus instru- žmoną.

i LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dėtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kairiomis

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LI 2-22B9

AJEto PJISTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel LE 6-5363

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiR 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS. 
532-7733

1736 Dundoi St. W. Sav. R. Stailulh į

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Pardoodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su Ogu praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalit*

NEPAMIRŠKITE, prieš vafinodsmi | tolimesnę kelionę, patikrinti tr 
pataisyti saro automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auta mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i 

[BloorAutorite Garage das ^CoUtegehTeL^l-lSOS

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L i 8

280 QUEEN ST. W. a TORONTO • TEL. EM 6 -610* 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau * 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt. Skambinti 9"11 v. ryto; 6—9 v. vakaro. i

• . . n U - - • • ■ mentus, kurie būtini vairuoto- _ Kodai wras tokius nat m.dul Rahman Anf Priėmimo me- Policija jau rengėsi vykti r yyras-pat W
n • «♦■-* ,- . . * !u Prez* Re Gaulle pasiūlė ke- į nurodytą vietą, kai telefonas

sijondai u- ahtmkami veraimmkai tunų punktų planą įtampai Arti- vėl suskambo: “Atsiprašau, kad 
negalėtų teikti paslaugų pensiniu- muosiuose Rytuose užbaigti. Jis jar trukdau Viskas tvar
kant sumažintu tarifu tuo atveju, kai norėtų, kad Izraelis pasitrauk- į0; Mat buvau įsėdusi i užoa- 
pensininkai patys moka už tai, pvz. tų iŠ užimtų Sričių ir Sienų prie- Valinę krV..
gydymo srityje? Nemažai įmonių tei- žiūrą paliktų Jungtinių Tautų pati m>nia ’ ’ ’
kia palengvinimus pensininkams pa- daliniams. Į užimtas sritis turė- r r 
gal susitarimus su įstaigomis, kurio- tų būti sugrąžinti arabai pabė- 
se tie pensininkai kadaise dirbo. geliai- Tada Izraelis galėtų UŽ- 

Kas yra pensininkas, galėtų nusta- megzti normalius santykius SU 
tyti kad ir tokia autoritetinga organi- arabų kraštais ir be jokių truk- 
zacija kaip mūsų Bendruomenė. Gal dymų naudotis Sueso kanalu, 
ir Bendruomenei tai būtų svarbu? Irako prez. A. R. Arifo tikra- 

A. P. sis vienšnagės tikslas buvo gau
ti iš Prancūzijos apie 50 “Mira- 

GAIVINANCIOS mintys ge” tipo sprausminių naikint.ii- 
Aš manau, kad pasaulyje yra dau- VU. UŽ Šią paslaugą Irakas Bran

giausia žmonių, kurie nepasižymi 
ypatingu kūrybingumu. Esu betgi įsi
tikinusi, kad Dievas kiekvieną iš mū
sų kuo nors apdovanojo ir nenu
skriaudė. Kiekvienam mūsų paskyrė 
kokią nors misiją šitoj žemėj, kurios 
niekas kitas negali atlikti. Jis ne
reikalauja iš mūsų, kad duotume tai, 
ko neturime, bet kad dėtume į Jo 
rankas, ką turime, o Jis palaimins, 
padaugins ir panaudos (čia turiu 
minty tą berniuką, kuris atnešė krep
šelį savo užkandžio, o Kristus pa
maitino minią žmonių).

Aš pati esu iš tokių žmonių, ku
rių vardai neskambės didelėmis ant
raštėmis, tačiau labai mėgstu pasi
gėrėti, pasistiprinti ir praturtinti sa
vo gyvenimą kitų kūriniais ar min
timis. Dažnai, suradus gerą knygą 
ar pastiprinančią mintį, stengiuosi su 
kitais pasidalinti ir taip pat džiau
giuosi, kai kas nors mano dėmesį į 
tai atkreipia.

Vieną kartą, laukdama eilės gy
dytojo kabinete, skaičiau žurnalą 
(neatsimenu vardo, rodos, “To
gether”), iš kurio užsirašiau ant 
popierėlio kelias mintis. Autorius — 
R. C. Trench, štai jos: 

“Prisitaikink prie sąlygų, į kurias 
likimas tave atvedė; mylėk tuos, su 
kuriais tau tenka gyventi, ir tai iš vi
sos širdies...” 

“Nebūk nepatenkintas savo dalia, 
nei traukis nuo jos ateityje.” 

“Tu neatėjai į šią vietą per nesu
sipratimą; ir jei tau atrodytų, kad 
labai mažai ką gero gali čia nuveik
ti, nereikšk savo nepasitenkinimo, 
nes tai vieta, kurią tau Dievas pa
skyrė.” 

Manau, kad naujom akim žvelg- 
sim į savo gyvenimo pareigas, ap- 
svarctę šias mintis. Aid. Bigauskienė

LONDON, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIMAS — va- 

r-sario 17, šeštadienį, 7 vtv^ miesto 
centrinės bibliotekos auditorijoje, 
305 Queen’s Avenue. Programoje: 
KLB kultūros komisijos pirmininko 
ir krašto v-bos vicepirm. Stp. Kai
rio paskaita, jungtinio choro ir “Bal
tijos” ansamblio dainos bei taut, šo
kiai. Pasirodys ir mūsų pats jauniau
sias meno vienetas — jaunučių gru
pė, vadovaujama R. Bliskytės ir L. 
Petrašiūnaitės. Tikimasi, kad daly
vaus ir naujasis miesto burmistras. 
Ta proga greičiausia įvyks jaunųjų 
ir senųjų veikėjų, pasiekusių tam 
tikrų laimėjimų ar visuomenei kuo 
nors nusipelniusių, pagerbimas. Jaus- 
kime pareigą dalyvauti šiame neeili
niame minėjime.

AUKSO MEDALIAI. Už praeituo
sius mokslo metus katalikų mokyklų 
atžymėtųjų mokinių skaičiuje yra net 
trys lietuviai, gavę aukso medalius: 
Elzbieta Bartkutė iš 7 skyriaus, Ly- 
dija Keraitė ir Vaidotas Jonynas iš 
10 skyriaus. Iš devynių šiame sky
riuje gavusių aukso medalius net 

VANCOUVER, B.C 
LIKVIDAVOSI VANCOUVERIO 

LIETUVIŲ KLUBAS. Paskutinis vi
suotinis susirinkimas, sušauktas 1967 
m. lapkričio 25 d., nutarė likviduoti 
V. L. Klubą, kuris ilgesnį laiką prak
tiškai jau neveikė. Iždo likutis — 
virš $160 perduotas V.K.L. Dienos 
Komiteto reikalams. Klubas įsistei
gė prieš vienuolika metų E. Gumbe- 
lio iniciatyva. Steigiant klubą turėta 
mintyse nuosavų namų įsigijimą. 
Pirmasis atsišaukimas į visuomenę, 
raginąs steigti organizaciją, kuri ap
jungtų visus lietuvius vienam tiks
lui, skambėjo sekančiai: “Vancouve- 
rio lietuviška kolonija, būdama ne
gausi savo skaičiumi ir neturėdama

niams reikalams klausimas — reto 
tikslumo šūvis kompartijos melui de
maskuoti. Negali nesidžiaugti, kai 
aptinki mūsų spaudoj, kaip retą dei
mančiuką, pozityvų pasiūlymą. Nors
ir antrame puslapyje užkištas, reikia 
tikėtis, kad šis pasiūlymas nepraeis 
nepastebėtas. Taip pat siūlytina, kad 
darbo imtųsi ne mėgėjai, bet patyrę 
reklamos srityje žmonės, nes pirmoj 
eilėj šis reikalas turi stipriai iškilti 
svetimųjų spaudoj. Ar nesutiktų šį 
didelį ir svarbų darbą pasiimti vyk
dyti tie vyrai, kurie sėkmingai orga
nizavo Niujorko žygį ir paskelbė at
virą laišką Kosyginui? Jeigu kuri 
nors rimta organizacija ar komitetas 
pradės šiuo reikalu akciją, skiriu $25 
Vilniaus Katedrai Vaduoti Fondui.

KANADIETES ĮSPŪDŽIAI
Jane Cameron “Tž” paskelbtos pa

stabos iš apsilankymo sovietinėj Lie
tuvoj nesiskiria nuo kitų pastabesnių 
žurnalistų parsivežtų įspūdžių, gal tik 
kiek daugiau imtymios ir dalykiškos. 
Man krito akin jos pasakymas: “Jūs 
esate lietuviai - kanadiečiai”, į kurį 
redaktorius paaiškina, kad pilietybė 
ir tautybe yra du skirtingi dalykai. 
Gal Jane Cameron ir nedaro reikia
mo skirtumo, o gal ji visai ką kita no
rėjo pasakyti? Man prisimena mo
mentas iš praeitos vasaros. Inteligen
tiškų asmenų pobūvyje vyksta disku
sijos su pora iš Lietuvos atvykusių 
asmenų. Mūsiškiams vis stipriau kri
tikuojant gyvenimą dabartinėj Lietu
voj, svečias juokais paklausė: “Ar 
Amerikos lietuviai dalyvavo Žalgirio 
mūšyje? Nedalyvavo. Tad ar neįeisi
te mums patiems savo krašte tvarky
tis?” Oponentai nutilo. Ką galima at
sakyti? Taip, mes visi lietuviai esame 
tos pačios tautos vaikai ir čia, ir ten. 
Tačiau argi vienodai išgyvenom pas
kutines mūsų tautos kančias, ar tas 
duoda mums vienodas teises kalbėti 
sprendžiant Lietuvos ateitį ar likimą?

. Vyt. Geidžiūnas
PENSININKAI

Tam tikrą visuomenės dalį sudaro 
pensininkai. Dalis jų apsunkinti pa
jamų stoka pragyvenimui ir vienatve, 
žmoniškumas sako, kad reikia jiems 
padėti, juo labiau, kad ta pagalba ne
daug atsieitų. Todėl pramogų, iškil
mių, kultūrinių parengimų ir pan. 
rengėjai kviečiami skelbti sumažintą 
įėjimo kainą pensininkams. Į kaiku- 
riuos parengimus jie iš viso galėtų

du lietuviai! Už gerą mokymąsi per 
penkerius - paskutiniuosius metais- Ly- 
dija K. gavo $50 premiją, o V. Jo
nynas — $35. Už gerą mokymąsi per 
ketverius metus I. Bušmaitė gavo 
premiją $25 ir sidabro medalį. Be to, 
Keraitė už paminėtą penkmetį gavo 
$100 stipendiją. Šią stipendiją 10 sk. 
gavo tik keturi kiti mokiniai. Vida 
Petrašiūnaitė buvo apdovanota sidab
ro medaliu iš 8 sk. ir $20 premija iš 
religijos, o Silvija Gaidelytė $15 
premija iš anglų k. ir sidabro me
daliu iš 7 skyriaus. Džiugu, kad jau
nieji lietuviai skiria mokslui rimtą 
dėmesį. Iš viso baltiečiai mokiniai 
turi gerą vardą mokyklose. Tai įro
do kad ir nuolatinis jų kvietimas į 
prezidiumus iškilmių proga. Pvz. šie
met keliolikos šimtų mokinių vardu 
minimose \ iškilmėse prabilo latvai- 
tė, gavusi $200 premiją kaip geriau
sia mokinė per ketverius metus. Ne- 
katalikų mokykloje pagrindinį žodį 
tarė estaitė, o prezidiume esančius 
svečius pristatė M. Daniliūnaitė.

D. E.

cūzijai atsilygintų alyva, suteik
damas išskirtines teises prancū
zų alyvos bendrovėms savo te
ritorijoje.

Britanijos premjeras H. Wil- 
sonas viešėjo Vašingtone ir Ota
voje. ši viešnagė, atrodo, turėjo 
dvejopų tikslą — painformuoti 
prez. L. B. Johnsoną apie pokal
bius su premjeru A. Kosyginu 
Maskvoje ir susilaukti paramos 
Britaniją užgriuvusiose ekono
minėse problemose. H. Wilso- 
nas pareiškė pritariąs dabartinei 
amerikiečių linijai Vietnamo ka
re, bet jis visdėlto norėtų, kad 
amerikiečiai neprarastų savitvar
dos ir neišplėstų karo. Prez. L. 
B. Johnsonas savo kalboje Bal
tuosiuose Rūmuose daugiausia 
linksniavo ekonomines proble
mas, tuo, matyt, norėdamas su
tvirtinti svečio prestižą Britani
joje. Premjero H. Wilsono ke
lionė Otavon buvo grynai diplo
matinis mostas. Viešnagę į Va
šingtoną Britanijos premjerai 
paprastai užbaigia tradiciniu vi
zitu Otavoje.

Prezidentą De Gaulle užrūsti
no V. Vokietijos užsienio reika
lų ministerio Willy Brandt Ra- 
vėnsburge socialdemokratams 
pasakyta kalba, kurioje jis pra
sitarė, kad vokiečių ir prancūzų 
draugystė yra tvirtesnė už ga
lios trokštančio vyriausybės va
do antieuropines mintis, šią ci
tatą paskelbė vokiečių žinių 
agentūra DPA. Paryžius* tuojau 
pat padarė išvadą, kad W. 
Brandt žodžiai buvo-skirti prez. 
De Gaulle. Vėliau V. Vokieti
jos užsienio reikalų ministerija 
apkaltino DPA agentūrą netiks
liu kalbos perdavimu, bet įta
rimo šešėlio neįstengė išsklai
dyti. Į V. Vokietijos prezidentui 
H. Luebke surengtą priėmimą 
prez. De Gaulle planavo pakvies
ti keletą ministerių ir parlamen
to narių, tačiau šių planų atsisa
kė, kai sužinojo apie Ravensbur- 
go incidentą. Priėmime dalyva
vo tik artimiausieji abiejų pre
zidentų bendradarbiai ir pata
rėjai.

LIETUVIŲ NAIKINIMAS

Prieš keletą mėnesių spaudoje ra
šyta, kad p. Rimašausko rinkta, re
daguota, žadėta išleisti medžiaga apie 
sovietinę tautžudystę Lietuvoje yra 
dingusi. Redaktorius p. Rimašauskas 
taip pat nesurandamas. Taip reikalo 
negalima palikti. Jei Lietuvos Tyri
mo Institutas iš naujo bando 
tautžudystės medžiagą rinkti ir iš
leisti, reiktų talkon pasikviesti Lie
tuvių Bendruomenę ar kurią kitą or
ganizaciją arba kreiptis į Amerikos 
saugumą.

NUKOPIJAVO SALDAINIUS

— Todėl, kad jis praranda 
pats save.

~~___ — Kodėl pergalę dažniausiai
sėdynę”7— pranešė toji vaizduoja moters skulptūra?

— Tik nevedęs gali to klausti.

Geriausia ir vertingiausia 
dovana —

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
jūsų giminėms duos keturgu
bai daugiau naudos, negu pini
gais. Ir jūsų giminės galės tai 

patvirtinti.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalins jūsų gimines nusipirkti 
visa, ko norės — maisto, dra
bužių, medžiagų, batelių ir daug 
kitokių dalykų — amerikietiš
kų, Vakarų Europos ir vietinių 
gaminių specialiose Vnešposyl- 
torgo doleriu krautuvėse žemo
mis dolerių kainomis. Tai jūsų 

giminės galės patvirtinti.
PILNAI GARANTUOTA 

BE MOKESČIO
Už šį patarnavimą absoliučiai 
nėra imamas joks patarnavimo 
mokestis nei iš siuntėjo, nei iš 
gavėjo, nes visos išlaidos yra 

Vnešposyltorgo agentūros 
apmokamos.

UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 10010 U.SA.

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO KATALOGO

Apgynė garbę
Vyras: Vakar turėjau susirė

mimą su Kazimieru. Jis pradėjo 
sakyti, kad tu esanti panaši į 
raganą.

Žmona: Ką gi jam į tai atsa
kei? Žinoma, apgynei mano gar
bę?

Vyras: Aš jam atkirtau, kad 
negalima apie žmogų spręsti iš 
jo išvaizdos...

Buvo saugiau
Seniaiu, važinėjant arkliais, 

mažiau nelaimių būdavo todėl, 
kad atsakomybės jausmą turė
davo ne tik važiuotojas, bet ir 
arklys.

Moterų amžius
Moterys, užpildydamos betku- 

rią anketą, kur pažymėta “am
žius”, nesvyruodamos galit atsa
kyti — “atominis”.

Pasikeitę laikai
Šiais laikais vaikui sunku pa- 

sislėpiti po motinos sijonu. Tai 
norėdamas padaryti, vaikas tu
rėtų užlipti ant kėdės..'.

Apie ką nekalbėti?
Visi gerai žino, kad nereikia 

nieko kalbėti apie savo žmoną, 
bet nevisi žino, kad dar labiau 
reikia vengti kalbėti apie patį 
save.

231-2661 {„'./„J

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT.
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir bet^urto verslo 

rkiino-Hpttdaynno dokumentų su-
tament _ ______________
468 Roncesvalles Avenue - Toronto.

Priėjimo laikot: kasdien vrao 10 w,r. Md 1 
Afitradianiab ir paaktodienkfts mta 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus frtciadiaiL ir sekmadlantas. 

įstaigos tel. LE 7*1768; 
Namų — CR 9-6168

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

(prie Geoffrey St.) 
TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

DL E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie bandas) --

Telefonas LE. 24198

DR. J. MATUUONYTt
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (pria Keele
Priėmimo valandos;

pirmadieniais k trečiadieniais 2—9 -v. 
antradlenleis, ketvirtadieniais tr 
penktadieniais 9—5J0 vaL p^.

Telefonu RO. 4-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.
OKULISTAS

S. BROGOWSKI, O.D.

Kabineto telefonas LE. 444*1
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS

Čikagoj ir kituose JAV miestuose 
perkami dabartinėje Lenkijoje pa
gaminti saldainiai “Luxury Cream 
Fudge. Made in Poland”. Prastų po
pieriukų viršuje, kuriais įvyniotas 
saldainis, nupiešta negražiai atrodan
ti karvė. Suvalgęs vieną tokį saldai
nį, neabejodamas gali pasakyti, kad 
tai kopija nepriklausomoje Lietuvo
je pagamintų ir visuomenės plačiai 
pirktų saldainių “Karvutė”. Kažin 
kokiu būdu lenkai bus pasisavinę lie
tuviškų saldainių gaminimo receptą? 
Jie dabar juos gamina kaip savus ir 
pardavinėja... lietuviams kaip len
kiškus saldainius!

lietuviško bei kultūrinio židinio (na
mų), jau nebe šiandieną labai dide
liu greičiu nutautėją, be to, šiems- 
negalavimams daug pasitarnauja ne
buvimas savitarpio tinkamo sugyve
nimo ir .tolerancijos. Mes, stovėdami 
nelemto likimo akivaizdoje, negali
me ramiai žiūrėti ir laukti iki mūsų 
tautinė sąmonė išblės”. Klubą stei
giant daug pasidarbavo: E. Smilgis, 
A. A Subačius, E. Gumbelis, J. Na
ruševičius, J. Naruševičienė, J. Ma
cijauskas, V. Valiukas, B. Vileita, J. 
Urbonas ir kiti. Keletą metų veikta, 
bet tikslas nebuvo pasiektas. Vienuo
likai metų praslinkus, vis dar tebesė- 
dime po svetimu stogu. E. G.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vai vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)
531-1432 Sav. A. B. Beresnevičius

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

pagal susitarimą.
1482 BLOOR ST. W~ Toronte 

(J rytua nuo Dufferin St)

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mecnuiš- 
kus automobiliu pataisymus. Pate
pimas ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: noro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISU RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt 
Vežamas tartas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4-1403
30 Dewson St., Toronto, Ont.
PLUMBING and HEATING

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠARŪNAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVĖ, TEL. 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šantavai. šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, {vairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

Lietuvis
Pritaiko akinius visiems akiu de
fektams. Ištiria af ų nervus, kurie

International 
Driving School 

WALDI
CMtrin* Malpa 491 A-watte St.. 

Tai. RO 2-2100

894 COLLEGE ST

Visu rūšių automobiliu išorės (bo

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

430 BATHURST ST.,

s

no Queen St W. 
nrie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

bing ir vandens apšildymo darbus 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave, Toronto 

Metro. Uc. PH. 136 TeLLE. 2-5191

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

EILĖRAŠTIS IŠ SOV. SĄJUNGOS
Ką tu parneši tėviškėlei, 
Kai tavęs nieks svetur nesutūrės... 
Ir visos mintys paukščiais grįš?
Kuo tu papuoši baltąją seklyčią? 
Nelaužk tau mojančių beržų, — 
Juk tu kartu su jais rankas

j saulę kėlei!
Ką parnešei, *ką parnešei 

tu tėviškėlei?
Lai tašo jos padangės ašarėlė 

tavo širdį
Ir lai visur jos balsą ji tegirdi.

Toli nuo tėviškėlės

D R. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampos Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima oocientus i? anksto susitarus

470 COLLEGE STn TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Aatomatims eieaira valymas. Sutai
sau Iširąsias gaius ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

Dr. S. JANUŠONIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

182 Torkview Drive 
(Bathurst ir Finch) 

Willowdale 
Telefonas 221-9775

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont. 

Savininkas V. BAČĖNAS
a parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismn priemones ekskursijoms 

o agentūros išduoti bffietal galioja visame pasaulyje o patarnauja atstkvlečiant gimines

Skambinti telefonu 273-7261: vakarais 536-4681
O

draudimai
N A M U , A U T O M O B 1 L i V 
KOMERCINIŲ IR K1T\

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
n UMIENIO DRAUDIKO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131



Visi dalyvaukime Vasario šešioliktosios jubilėjinėse iškilmėse!

Paul Hellyer, Kanados susisie
kimo ministeris, pagrindinis 
šventės kalbėtojas angliškojoj 
dalyje

J

šeštadienį, vasario 17 dieną, Į

< 730 vai. vakaro Prisikėlimo auditorijoj
t 

< "AUŠROS"
4 PRIEŠGAVĖNINIS. PARENGIMAS

MENINĘ PROGRAMOS DALĮ ATLIKS TORONTO TAUTINIŲ
4

4 ŠOKIŲ GRUPE “GINTARAS”.
4
4

Gros D'Amico orkestras.
4 VISUS MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI IR PAREMTI

4
SPORTUOJANTĮ JAUNIMĄ — =«

4
PPSK “Aušra”

O

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 24 D 
Prisikėlimo parapijos salėje rengiamas

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Bufetas — cepelinai — koldūnai — gaivinantys gėrimai.
Gros D'Amico orkestras. Kviečiame linksmai užsigavėti.

ĮėjimasI $2, studentams $L
K. L. K. Moterų Draugijos

, Prisikėlimo parapijos skyrius

TOROWT®^
Šv. Jono Kr. par. žinios

— Laisvės Kovos Metų jubilėji- 
nė Vasario šešioliktoji! Laisvės Lie
tuvai, vienybės lietuviams!

— Pamaldos šį sekmadienį — 10 
ir 11 vai. Dvyliktos valandos pamal
dų šį sekmadienį nebus.

— Gausiai dalyvaukime Vasario 
16-sios iškilmėse: 2.30. v.p.p. kated
roje ir 4 v.p.p. iškilmingame minė
jime. Katedroje prašoma užimti vi
sas vietas priekyje, įsijungti pamal
dose į Mišių atsakus, priimti Komu
niją- •

— Šį sekmadienį ryšium su Vasa
rio 16-sios iškilmėmis par. salėje ka
vinė neveiks.

— Geradariams aukų pakvitavi
mai išsiunčiami į namus paštu.

— Artėjant Nekaltai Pradėtosios 
Marijos lietuvaičių seselių auksinei 
sukakčiai, kviečiame visus paremti 
jų lietuvišką veiklą.

• ■— Parapijos choras šį sekmadie
nį 1.30 vai. renkasi Toronto kated
roje generalinei repeticijai; giedos 
jubilėjinėse pamaldose.

— Jaunimo choras, kas sekmadie
nį giedąs 10 vai. pamaldose, repeti
cijas turi po pamaldų salėje. Cho
ras turi savo valdybą, išrinktą pa
čių choristų.

— šį sekmadienį vaikams tikybos 
pamokų nebus.

— Mergaičių būrelio “Modernioji 
mergaitė” susirinkimai vyksta penk
tadieniais 6 v.v. muzikos studijoje. 
Būreliui sėkmingai vadovauja sese
lė Igne.

— šį penktadieni 9 vai. ryto pa
maldos už Vasiliauskų-Ališauskų šei
mos mirusius; sekmadienį, 10 vai., 
— už a.a. Juozą Juodzevižių velio- 
nies 50-tųjų mirties metinių proga.

A.a. J. Yokubynas palaidotas 
vasario 8 d. iš šv. Jono Kr. baž
nyčios lietuvių kapinėse. Daly
vavo pilnutėlė bažnyčia tautie
čių. Prieš laidotuves per visus 
tris vakarus laidotuvių namuo
se lankėsi daug žmonių. Pasku
tinį vakarą, po religinio susi
kaupimo, Įvyko viešas atsisveiki
nimas, kurio metu kalbėjo A. 
Rinkūnas Kanados Liet. Bend
ruomenės vardu, J. Simanavi
čius — Toronto apylinkės, V. 
Bačėnas — SLA ir J. Matulio
nis — bičiulių. Bažnyčioje pa
mokslą pasakė kun. P. Ažuba
lis. kuriame išryškino velioni 
kaip taurų lietuvį, mokėjusį 
skirti savo politinę pasaulėžiū
ra nuo sąžinės reikalų bei reli
gijos. Palaidotas šeimos kapa
vietėje. kurią velionies šeima 
vra isieijusi prieš 5 metus. Po 
laidotuvių par. salėje Įvyko pie
tūs laidotuvių dalyviams.

K.

stud, mergaičių; ketvirtad.,

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: šeštad. 8 v. už a.a. 

Folertienę, užpr. A. Gataveckienė; 9 
v. — už a.a. M. Danisevičienę, užpr. 
p. Ščiukai; sekmad.: 10 vai. — už 
Darios vėlę, užpr. p. Miniotai; 11.15 
v. už a.a. Anelės Balekėvičienės vė
lę, — sudėtinės Mišios.

— Šį sekmadienį — 50 metų Lie
tuvos valstybės atstatymo paminėji
mas. Mišios mūsų bažnyčioje sekma
dienių tvarka — 8, 9, 10, 11.15 ir
11.30 v. šv. Mykolo katedroje konce- 
lebruotos Mišios — 2.30 v.p.p. Po 
pamaldų — oficialus paminėjimas 
Ryersono instituto salėje. Jauskime 
pareigą dalyvauti pamaldose ir mi
nėjime.

— Šį sekmadienį pirmosios Ko
munijos ir katechetinių pamokų vai
kučiams bei religijos pamokų gim
nazistams nebus.

— Chorų repeticijos: trečiad., 7 
v.v.
7.30 v.v., — bendra suaugusių; penk- 
tad., 6.30 v.v., — vaikučių.

— Parapijos klebonas T. Placi
das yra išvykęs į liet, pranciškonų 
provincijos posėdžius; grįš savaitga
lyje.

— Praeitą sekmadienį mūsų para
pijoje lankėsi T. J. Venckus, SJ. 
Svečias laikė 11.30 vai. Mišias ir pa
sakė pamokslą.

— Seselei Loretai, išvykstančiai 
darbuotis į Montreal), reiškiame gi
lią padėką už tiek daug darbo, at
likto mūsų parapijoje ir Toronto 
liet kolonijoje. Linkime sėkmės nau
joje vietoje.

K. L. K. MOTERŲ DR-JOS PRISI- 
KĖLIMO par. skyriaus susirinkimas 
įvyko vasario 4 d. Buvo aptarti sky
riaus reikalai: tradicinio Užgavėnių 
baliaus ir moterų popietės ruoši
mas bei numatyta suorganizuoti ru
denį mezgimo kursus, jeigu bus su
rasta tos srities mokytojų. Centro 
v-bos pirm. dr. O. Gustainienė pada
rė pranešimą iš Pasaulinio Liet Ka
talikių Organizacijų Sąjungos suva
žiavimo Niujorke, kur A. Sungaiiie- 
nė buvo išrinkta vicepirmininke-ry- 
šininke tarp Kanados ir JAV liet 
katalikių moterų organizacijų. To
liau sekė seselės Ritos žodis, kuri, 
įpindama savo pačios patyrimus, pa
pasakojo apie pašaukimus, vienuo
les ir vienuolynus. Pašaukimas api
būdinti yra sunku, greičiausiai jis 
ateina kiekvienam Dievo skirtu ke
liu, todėl neturėtume drausti ir at
kalbinėti savo vaikų, kai jie pajun
ta pašaukimą į dvasinį gyvenimą. 
Atkalbinėdami galime tik sugriauti 
jų gyvenimą. Susirinkusios šia te
ma gyvai domėjosi ir pateikė daug 
klausimų, kuriuos seselė Rita mielai 
paaiškino. Dalyvė

AUTOVEŽIMIAMS PLAUTI rei
kalingi 2 darbininkai. Amžius ne
svarbu. Tel. 233-3344.

PARDUODAMAS VIENOS ŠEIMOS 
NAMAS arti Bloor St, Swansea ra
jone (7 kambarių, 5 apačioje, du vir
šuje). Kaina $33.000; skambinu tel. 
767-8860 tarp 5 h- 10 vai. vakaro.

IŠNUOMOJAMAS VIENAI MO
TERIAI KAMBARYS su bendra vir
tuve. Skambinti savaitės dienomis 
nuo 9-11 VJF., o sekmadieniais visą 
dieną. Tel. 769-6830.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

“TĖVYNĖS PRISIMINIMU" 
radijo programa* girdimo*

tądien}: 338 — 430 v.p p. 
anga 1250, stotis CHW0. 
Oakville, Ont, Kanada;

banga 1270. stotis WHLD.
Niagara Falls. N.Y., USA.

A>e«KierT» oriejuiM jvnrremf psren*

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7884.

klasėj* turintiem* laikinius leidi
mus. Ir jau galima pradėti raliuo
ti pirmų pamokų su standartinėm ar

1076 BATHURST ST.
Tol. LE 2-3656. Rytuora HO 6-1331

*

-
>

Toronto arkivyskupas Ph. F.
Pocock šventės pamokslininkas

JUBILĖJINĖ VASARIO 16 TORONTE
Kanados Lietuvių Bendruo

menės Toronto apylinkės valdy
ba kviečia visus Toronto lietu
vius dalyvauti didžiojoj Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
šventėje sekmadienį, vasario 18.

Šv. Mykolo katalikų katedro
je (Bond St.) — 2.30 v.p.p. iš
kilmingos pamaldos, kur žodi 
tars Toronto arkivyskupas Ph. 
F. Pocock, giedos šv. Jono Kr. 
parapijos choras, vad. muz. St. 
Gailevičiaus. Mišios bus. laiko
mos lietuvių kalba.

Lietuvių evangelikų-liuteronų 
pamaldos Vasario 16 proga bus 
laikomos šį sekmadienį, 1.30 v. 
p.p., Išganytojo bažnyčioje, 1691 
Bloor St. W. (prie Indian Rd.). 
Pamaldas laikys kun. A. Žilins-

Ryerson Politechnical Institu
te (50 Gould St.) 4 v.p.p., pa
grindinis minėjimas. Kalbėtojai 
— federacinės valdžios susisie
kimo min. P. Hellyer ir Ročes- 
terio universiteto prof. A. Kli
mas. Smulkesnė programa bus 
gaunama salėje. Įėjimas iš Ger
rard gatvės. Jį galima pasiek
ti ir iš Gould gatvės einant per 
instituto kiemą. Minėjimas pra
sidės punktualiai 4 v.p.p. Prašo
ma nesivėlinti, juoba, kad po 
pamaldų iš katedros bus pakan
kamai laiko ateiti į salę, kuri 
yra netoli katedros.

Neįprasta radijo valanda. Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo 50 metų sukakties proga 
rengiama speciali lietuviška ra-

j e programoje išgirsite Toronto 
jaunuosius menininkus: Prisikė
limo studentų ir suaugusiųjų 
chorus, jaunų solistę Lindą Mar-

MONTREALpaskaitą vasario 17 d. Prisikėli
mo parapijos muzikos studijo
je 7.30 v.v. Dail. A. Tamošaitis 
kalbės tema “Lietuvių vyrų ir 
moterų tautiniai drabužiai”. A. 
Tamošaitis ir ponia apsistos pas 
L. E. Adomavičius, 18 Grace
mount Park Cresc., Scarboro, 
tel. 267-9231. Lietuvių visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti. Valdyba

Kūrėjai-savanoriai renkasi va
sario 18 d. 10.45 vai. Šv. Jo
no Kr. par. salėje dalyvauti or
ganizuotai pamaldose. Šiais Lie
tuvos Laisvės Kovos metais kū
rėjai-savanoriai prašomi gausiai 
dalyvauti. Valdyba.

šaulių VI. Pūtvio kuopa va
sario 18, sekmadienį, dalyvauja 
organizuotai 11 vai. pamaldose 
Prisikėlimo par. bažnyčioje. 
Šauliai ir šaulės renkasi po baž
nyčia salėje 10.30 v. Visiems da
lyvavimas būtinas. Be to, prime
name, kad kovo 3, sekmadienį, 
po pietų įvyks visuotinis šaulių 
kuopos susirinkimas Šv. Jono 
par. salėje. Valdyba

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių 50 metų sukakties po- 

vėdą. Taip pat bus programa iš pietėn, kuri Įvyks balandžio 21 
d., bilietai jau gaunami abiejų 
parapijų knygynuose ir pas ren
gėjus — visų organizacijų val
dybų narius. * Kaina: suaug. $3 
asmeniui, studentam — $1.50.

JAV televizijos antrasis kana
las Bell Telephone Hour progra
moj vasario 16 d., 10 v. v., tarpe 
kitų tautybių rodys ir Čikagos 
lietuvius — ištrauką iš J. Kar- 
navičiaus operos “Gražina”. Tos 
laidos tema “The Sounds and 
Sights of of Chicago”.

“Parama” 1967 apyskaitinius 
metus užbaigė su balansu 
$3.019.642.00 ir pęlnu $50.467. 
Visuotinis metinis narių susi
rinkimas — š.m. vasario 25 d., 
2.30 v.p.p., Ukrainian Culture 
Centre salėje, 85 Christie St., 
arti Bloor St. West, ties Wil
lowvale parku. Nariai, kurie yra 
pakeitę adresus, prašomi arti
miausiu laiku pranešti “Para
mos” raštinei, nes pranešimai 
su visais apyskaitinių metų duo
menimis bus siuntinėjami- jau 
šią savaitę.

“Tž” spaudos balius vasario 
10 d. praėjo su dideliu pasiseki
mu — didžioji ir mažoji Prisi
kėlimo salės buvo pilnutėlės 
svečių ne tik iš Toronto, bet ir 
kitų vietovių. Iš anksto neįsigi
ję bilietų turėjo sunkumų su 
vietos radimu. Laikraščio leidė
jų vardu žodį tarė pirm. P. Bra- 
žukas, programai vadovavo, min
damas humoro, K. Kaknevičius. 
Trumpą sceninę programą atli
ko B. Volkovo ir Z. Orentienės 
baleto studijos mokiniai, kurių 
tarpe buvo R. Kryžanauskaitė ir 
N. Novogrodskytė. Ypač gausi 
fantais buvo loterija — net 22 
dovanos, štai stambesniųjų do
vanų laimėtojai: M. šelmys — 
dail.* A. Tamošaitienės paveiks
lą; M. Norkienė — dail. A. Ta
mošaičio paveikslą; Iz. Antanai
tis — dail. J. Dagio paveikslą; 
S. Rožaitienė — dail. V. Remei
kos paveikslą; L. Gataveckaitė 
— Nordmende radijo priimtu
vą (J.Tumosos dovana); D. Juod- 
viršienė — P. Misevičiaus me
džio drožinį; Br. Beresnevičius
— tradicinį tortą (J. Rinkūnie- 
nės dovana); O. Jakimavičienė
— šokolado dėžę (Kohl a. Frisch 
dovana), Miss Sumas — p. Ker- 
berienės grožio salono pusmeti
nį sušukavimą; A. Firavičius — 
kumpį (p. Punkrio ir Matulaičio 
dovana); Br. Putna — dėžę sal
dainių (European Delicatessen
— p. Krasauskų dovana) ir t.t. 
Besivaišinant, bešokant labai 
greitai praėjo smagios nuotaikos 
vakaras. Tiesa, nevisi turėjo pro
gos linksmintis — darbo tarny
ba turėjo vikriai suktis, kad ap
tarnautu svečius. Rengėjai jiems 
nuoširdžiai dėkoja. Daug prisidė
jo prie baliaus sėkmės gausi lo
terija. kuriai dovanas suaukojo 
nuolatiniai “TŽ” geradariai bei 
rėmėjai. Jiems priklauso didi 
rengėjų padėka. Pagaliau nuo
širdus padėkos žodis visiems at
silankiusiems ir tuo būdu pa- 
rėmusiemą spaudą. Ačiūvisiems!

Atitaisymas. M. ir J. žekų pa
dėkoje “Tž” 6 nr. vietoje O. 
PaiMAnięnei, turėjo būti O. Ba- 
Hūnienei.

cinkutę, Stp. Kairio vadovauja
mus kanklininkių ir skudutinin
kų orkestrus, sol. R. Strimaitį, 
jauną vargonų muziką Joną Go-

• i * t _ - _ _

šeštadieninės lietuvių mokyklos? 
Be to, bus gen. konsulo J. Žmui- 
dzino sveikinimas, VLIKo pirm, 
dr. J. K. Valiūno žodis, KLB 
pirm. A. Rinkūno ir apylinkės 
valdybos pirm. adv. G. Balčiū
no pranešimai. Ši programa bus 
girdima iš Oakville, Ont., CH 
WO stoties per “Tėvynės prisi
minimų” valandą banga 1250, 
ši šeštadienį, vasario 17 d., nuo 
3.30-4.30 v.p.p. Ištisa valandėlė 
bus be jokių reklamų; išlaidas 
padengs Toronto apylinkės val
dyba. Programą paruošė — Lai
ma švėgždaitė ir St. Vaštokas, 
Toronto apylinkės v-bos nariai.

Lietuvos trispalvė bus iškelta 
prie naujosios rotušės sekma
dienio rytą, bet iškilmių nebus.

Autoaikštė. Ryersono institu
to kieme neleidžiama palikti au
tomobilių, išskyrus oficialių pa
reigūnų. Prašoma naudotis au- 
toaikšte Victoria Lane, kur tel
pa 150 automobilių. Be to, tame 
rajone yra ir daugiau autoaikš- 
čių, kuriomis galima naudotis.

Visuomenės dalyvavimas, šia 
nepaprasta proga parodykime, 
kad esame sąmojinga, -organi- 

' zuota visuomenė.-Visi dalyvau
kime iškilmėse — katedroje ir 
minėjime. Būtų didi gėda visai 
kolonijai, jeigu neužpildytume 
Toronto kataliku katedros Lie
tuvos penkiasdešimtmečio pro
ga. Gyvename laisvajame pasau
lyje. Mūsų brolių ir seserų akys 
yra nukreiptos į mus.

Apylinkės valdyba

(Z)

r
REIKALINGA MERGAITE ar mote
ris viešbučio ir motelio švarai palai
kyti. Galima gauti maistą ir gyventi 
vietoje gražioje vasaros ir žiemos 
apylinkėje Stayner, Ont Skambinti: 
428-2105 (Code No. 705). Klausti 
Lapp.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namų telefonas AM 1-0 5 37.
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PERKU NEPR. LIETUVOS 
monetas ir k. sidabrines bei 

varines.
Moku augščiausias kainas.
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99A Hill Cres, 
Scarborough, Ont 

TeL 261-6913 
po 5 v. v,

AMBER DRAPERIES
55 Colbeck SL (prie Runnymede Rd.). Sav. A Jonkaitienė Ir M. Vaitkienė 
Slavam bei talaom įvairias užuolaidas. Parduodam medžiagas ir visas 

pakabinimui priemones, žemos kainos. Darbas garantuotas.
Tel 762-3838 arba 766 - 8839 j,

BARONESSA
BEA UTY S ALOIS
Tel. 762*4232 Savininkė Alytė Kerberianė

I

MUZEJAU8 RETENYBE
Parduodamos lietuviškos mone
tos — 5 litai —. J. Basanavičius, 
18 litų — Vytautas' Didysis, 18

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ Ir kitur 
Angliškos ir kitokios medžiagos. 

Daniški maisto gaminiai.
Garantuotas ir greitas pristatymas 

“TAURO” ATSTOVYBĖ 
ST. PRAKAPA8 

18 Brookside Ave^ Toronto 9, 
Ont Tek 767-9088

Lietodilrf albumai, piniginės

Lietuvišku ir angliško raidynu 
rašomosios mašinėlės

kitos. Kalnoraitia pareikalavus.
P. Zablockis, P.O. Box 4642 Sta. Lietuviškos Ilgo grojimo plok*, 

telės pildau Mi kftOTe

Kun. dr. F. Jucevičius pa
kviestas skaityti paskaitą Čika
gos Jaunimo Centre apie Lietu
vą ir išeiviją. Tai bus viena iš 
paskaitų ciklo “Mes ir Lietu
va”. Pirmoji paskaita — kun. K. 
Baro, buv. “Draugo” redakto
riaus. Rengia Čikagos “šviesa - 
Santara”.

Jaunas poetas K. Barteška yra 
paruošęs savo poezijos rinkinį, 
kurį numato išleisti “Santara” 
Bostone. K. Barteška su savo kū
riniais yra dalyvavęs įvairiuose 
vakaruose ir dalį jų spausdinęs 
periodinėje spaudoje. Literatūra 
yra mėgiamiausia jo studijų ša-

Prof. dr. A. Ramūnas, kuris kal
bės Vasario 16 minėjime šį 
sekmadienį. Neseniai jis išleis- 
dino veikalą "Iš sutemų į auš
rą"

Vasario 16 šventė minima šį 
sekmadienį, vasario 18 d. Pamal
dos abiejose lietuvių bažnyčiose 
11 vai. ryto. Iškilmingas aktas- 
minėjimas — 3 v. p. p. Plateau 
salėje 3710 Calixa — Lavalee. 
Pagrindinis kalbėtojas — prof, 
dr. A. Ramūnas iš Otavos univer
siteto. Meninę dali atliks: sol. V. 
Verikaitis iš Toronto, Aušros 
Vartų parapijos choras, liaudies 
instrumentų ir tautinių šokių 
grupė. Šventės rengėjas — Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
Montrealio seimelio valdyba — 
kviečia visus tautiečius dalyvau
ti Lietuvos p e n k ia sdešimtme- 
čio paminėjime.

“Nepriklausomos Liet uvos” 
savaitraščio spaudos balius—va
sario 24 d. Vytauto D. klubo sa
lėje. Bus renkama baliaus kara
laitė, kuriai teks dovana — tau
tiniai drabužiai, išausti dail. A. 
Tamošaitienės.

Juozas Gečius (viduryje) su 
draugais vasaros atostogų metu 
lesina višteles (žiūr. 6 psl.)
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Jaunimo vakarienė Šv. Kazi
miero par. salėje vasario 10 d. 
praėjo .labai gražiai. Jaunieji 
gražiai atliko programą, o kiti 
savo atsilankymu parėmė jų 
veiklą.

Komunistinė Lietuvių Litera
tūros Draugija turėjo narių susi
rinkimą sausio 21 d. Pirm. M. 
Gudas atidarė susirinkimą, o iž
dininkas L. Kisielius padarė pra
nešimą apie lėšas. Per 1967 m. 
buvę surinkta apie $800. Ilgėliau 
kalbėjo J. Lesevičius. Jis prane
šė, kad vajaus metu komunisti
niam laikraščiui “Liaudies Bal
sas” Montrealyje buvo surasti 24 
nauji skaitytojai, atnaujintos se
nosios prenumeratos ir surinkta 
$932.50 aukų. Vajuje talkino: P. 
Kisielienė, Ė. Vilkis, B. Kvie- 
tinskas, J. Čeponis, J. Urbonavi
čius, J. Vilkelienė ir kiti. 1968 
metams perrinkta ta pati valdy
ba, išskyrus M. Gudą, kuris pasi
traukė. Jo vieton išrinktas J. Ur
banavičius. Prisimindami mirusi 
idėjos draugą Rojų Mizarą, bu
vusį komunistinės “Laisvės” re
daktorių Brooklyne, susirinku
sieji nutarė paaukoti po $25 kny
gų leidimo fondui, komunisti
niam “Darbui” Urugvajuje ir 
Kanados Taikos Kongresui, ku
riam vadovauja J. G. Endicott. 
Kaikurie nariai pastarojo organi
zacijai dar pridėjo $15 ir suda
rė $40. Iš to matyti kam tarnau-- 
ia ta “literatūros draugija” nie
ko bendro neturinti su literatū
ra. Ji remia prosovietinę organi
zacija. tarnaujančią Maskvos im
perialistinei politikai, pavergu
siai daugelį kraštų, jų tarpe ir 
Lietuvą. Argi negėda lietuviams 
remti tokią politiką? Tarnavimas 
maskvinei propagandai niekam 
nedaro garbės. Pasipiktinęs

Kitos žinios iš Montrealio lai
ku nepasiekė “TŽ” redakcijos ir 
todėl negalėjo patekti į ši nr.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreoi 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-to Ave., Rosemount (kampos St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tel. RAymond 7-3120

| T A Q 9 9 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREETL I I H U MONTREAL 20, QUE„ TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
DEPOZITUS__________ 4.4%
NUMATYTA UŽ ŠERUS 5¥*% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų
sumos.

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO PASKOLAS__ 8%
ASMENINES PASKOLAS 9%
iškaitant gyvybės draudimą iki $10.000 
abiejų rūšių paskoloms.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12J0 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL 
3907 Rosomount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penkiadieniais nuo 1 iki
6 v. vak.—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 Zd 9 v.v.

Dail. Telesforas Valius apdo
vanotas Kanados šimtmečio me
daliu. Iki šiol tai bene vienin
telis lietuvis, gavęs tokį atžymė- 
jimą. Jis duodamas už neeili
nius nuopelnus Kanados gyve
nimui. Kitų tautybių asmenys 
yra gavę po keletą tokių meda
lių.

“Vilnius — Swinging city be
hind the Iron Curtain” — tokia 
antrašte platų straipsnį su di
dele moderniosios statybos 
iliustracija atspausdino “Toron
to Daily Star” vasario 7 d. lai
doje. Straipsnio autorė — ame
rikietė George Anne Geyer.< Tai 
tas pats straipsnis, kuris buvo 
atspausdintas “Chicago Daily 
News” sausio 12 d. Jo turinys 
atoasakotas “Tž” 4 nr. skyriuje 
“Čikagos vaizdai ir vargai”.

Anie Toronto lietuvius, jų 
rengiamą Vasario 16-sios šven
tę ir Lietuvą gana plačią in
formaciją atspausdino “The Te
legram” vasario 10 d. Informa
cijos autorė — Sheila Gormely. 
Medžiagą bei paaiškinimus ji 
vavo iš apylinkės pirm. adv. G. 
Balčiūno.

“Tž” spaudos baliaus loteri
joje liko neatsiimtas vertingas 
fantas — medžio šaknų skulp
tūra. Ja laimėjo nr. 8106. Kreip
tis į “Tž” administraciją.

Estai savo nepriklausomybės 
50 metų sukaktį mini vasario 
25, sekmadienį, 3 v.p.p., Mas
sey Hall. Išvakarėse, vasario 24 
d., Estijos konsulas ir Kanados 
estų centrinė taryba rengia 
bendrą priėmimą svečiams Es
tų Namuose, 958 Broadview 
Ave.

Ontario liberalų partijos su
važiavimas Toronte pirmininku 
išrinko adv. Klemensą Neįmaną 
(Clem Neiman), 40 m. amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje. Į Kanadą at
vyko būdamas vos vienerių me-

Studijavo Toronto universiteto 
Šv. Mykolo kolegijoj, kurią bai
gė 1949 m. Į Torontą persikėlė 
1950 m. ir po 4 metų baigė tei
sės mokslus Osgood Hall. Ve
dęs, turi 3 sūnus. Liberalų parti- .
oj reišiasi jau senokai. Jis ak- 
yviai dalyvavo Ontario libera

lu partijos suvažiavime. Iš lietu
vių dar buvo kaip delegatai nuo 
Dovercourt rink, apylinkės St. 
Jokūbaitis ir J. Strazdas.

Lietuvos Penkiasdešimtmečio 
Jungtiniam Finansų Komitetui 
jau siunčiamos aukos. Prisikė
limo oar. bankelis paskyrė $200, 
Br. Bauža per “Paramos” ban
kelį - $10.

MOTERIAI AR SEIMAI be vaflm 
išnuomojami 2 kambariai Ir virtuvė. 
Skambinti tel. 533-9116.




