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ŽINIOS TRUMPAI
• JAV pakvietė į New Yor- 
ką rusų poetąVozniesens- 
kį skaityti eilėraščių. Ten 
lankėsi prieš tai kitas ru
sų poetas Jevtušenko.
• Prancūzijos komparti
jos suvažiavime George 
Marche, sekretorius, pa
smerkė Kinijos komunis
tams pritariančius.
• Vietnamo min.pirm.Ky 
pareiškė, kad taika artėja 
kiekvieną dieną.
• Amerikos valdžios in
formacija pranešė, kad 
Šiaurės Vietnamas dedąs 
pastangų atsiekti,kad Ame 
rika mažiau bombarduotų 
Šiaurinį Vietnamą, bet ne
rodantį jokių pastangų ar
tėti prie taikos ir už bom-

PRfifJUSI
•Tailandas pasiuntė IOOO 
karių dalinių į pagalbą V iet 
namui, nes,kaip pareiškė 
saugumo ministeris, jeigu 
Vietname laimėtų komu
nistai,tai po Vietnamo s ek- 
tų eilė Tailandui, - todėl 
reikia gintis ten, kur gali
ma.
• Rusijos aukščiausiojo 
sovieto pirmininkas, vadi
namas sovietinis preziden 
tas,paskutinę sausio mene 
šio savaitę lankysis Itali
joje ir, kaip spėjama bus 
priimtas ir Popiežiaus 
Pauliaus VI. Tai bus pir
masis toks aukščiausio ko
munisto vizitas Popiežiui. 
Ligšiol Popiežių yra vizi
tavę "Pravdos" redakto
rius A dzubie jus, užs.reik. 
min. Gromyko.
• Ispanijos diktatoriui 
Frankui negalint atlaikyti 
žmonių spaudimo duoti dau 
giau žmonėms laisvės,Is
panijoje prasideda darbi
ninkų judėjimas-įvyko jau 
keli streikai, kas anksčiau 
buvo draudžiama. Polici ja 
dabar, kaip pranešama, į 
streikus nesikišusi.
• Indonezijos studentų or
ganizacija "Kami" parei
kalavo, kad Sukamo pa
siaiškintų dėl Dhani pa
reiškimo, kad komunistų 
perversme jis pildęs Su
kamo įsakymus.
• Indijos sveikatos minis
teris pareiškė, kad Indijai 
esąs labai didelis klausi
mas,kaip sumažinti tautos 
prieauglį, kuris dabar esąs 
40 asmenų tūkstančiui. 
Ministeris sako, kad pir
miausia prieauglį reikia 
numušti iki 25 tūkstančių .
• Japonijoje naujo parlam 
mento rinkimai sausio 29.
• Maskva paneigė Belgra
do praneš imą,kad prie ru- 
sų-kinų sienos įvyko rimtų 
susidurimų.Maskva teigia, 
kad jau kuris laikas prie 
Kinijos sienos vyksta su
sidūrimų,bet žmonių aukų 
nebuvo.
• JAV 9-nių metrų moko- 
mojiraketa nukrypusi nuo 
kurso ir perskridus i Kubą . 
Bandymai ją susprogdinti 
nepavyko ir ji nukritusi At
lante.

SflVflllf
• Londono policija jau ra
do 8 pavogtus Rembrandto, 
Rubenso ir kitų dailininkų 
paveikslus,kurie įvertinti 
8 mil.dolerių.
• Pasibaigė Romoje vykusi 
Europos ir Izraelio socia
listų partijų konferencija, 
kurioje buvo svarstomi Eu
ropos apsivienijimo irBen 
drosios rinkos,į kurią no
ri įstoti Anglija,klausimai.
• Pradedamos jei ne kal
bos,tai užuominos, kad gal 
gi galų gale Siaurės Viet
namas sutiks sėsti prie tai 
kos derybų stalo.
• Vak.Vokietijos užs.reik. 
min. Brandt pareiškė, kad 
siunčiama yra speciali de
legacija į Rumuniją, kuri 
tarsis dėl santykių. Tokia 
delegac i ja būs iant i pas lus
tą ir į Lenkiją, Vengriją ir 
kitus satelitus.
• Vak.Vokietija priėmė Ita
lijos pakvietimą apsilan
kyti Italijoje.
• Kinijoje vyksta revoliu- 
cija.Kovoja dvo srovės., ku
rių vienai vadovauja Mao 
Tse-tungas,o kita eina dar 
seno partijos komiteto var 
du.Raudongvardiečiai, ku
rie remia Mao, vykdo kal
tintojų rolę,bet jie susidu
ria su kliūtimis. Įvyksta 
rimtų susidūrimų JDar ne
žinia kuo ta vidaus revo
liucija užsibaigs.
• Indijos šiaurėje įvyko 
riaušių.Pilicija panaudojo 
ašarines bombas, kurios 
nepaveikė, tada panaudojo 
šaunamuosius ginklus ir 
nušovė bei sužeidė žmonių..
• Popiežius Paulius VI pa
sveikino Patriarchą Atena 
horą,Maskvos patriarchą, 
Bulgar i jos ,Armenijos,Ru- 
munijos patriarchus.
• Ispanija pasirašys san
tykių sutartį su Rumunija 
ir pareiškė pasirašysianti 
tokias sutartis su Vengri
ja, Lenkija ir tt.
• Japonijos valdžia pareiš
kė,kad keturi K in i jos spro
gimai yra sveikatos atžvil 
giu daug pavojingesni,negu 
visi Rusijos bandymai. Ja
ponija radioktyvinių nuo
sėdų atžvilgiu esanti susi- 
rūpinusi’ir tamtikslui su
darysianti spec .komitetą.

bardavimų sustabdymą nie 
ko nežadantį.

Lietuvių gyvenimo faktai
PASISAKYKIME DĖL N. 
V.PODGORNY NUMATO
MO LANKYMOSI VATI

KANE
Vatikano šaltiniai pra

neša,kad sausio 29 d.nu
matomas SSSR Aukščiau
sio Sovieto Prezidiumo 
pirmininko N.VPodgorny 
lankymasis Vatikane. Šį 
klausimą svarstė VLlKo 
Valdyba ir priėjo prie nu
sistatymo:

1. Vilkas netrukus tuo 
reikalu išsiųs Vatikano 
valstybės sekretoriui ati
tinkamą memorandumą;

2. Lietuvių visuomenei 
patariama siųsti Vatika
nui laiškus .kuriuose būtų 
išreiškiamas nusivyli
mas dėl priėmimo Pod- 
gorny, galvos tos valsty
bės,kuri jau 26-sius me
tus laiko Lietuvą okupa
vusi .naikina jos gyvento- 
j us .uždarinėja bažnyčias, 
persekioja kunigus ir ti
kinčiuosius , paneigia 
žmogaus teises ir kt.

Laiškus siųsti šiuo 
adresu: His Eminence 
Amlete Cardinal Cicog- 
nani, Secretary of State of 
Holy See, City of Vatican.

Laiškus galima ra
šyti lietuvių, anglų, italų 
ir prancūzų kalbomis. E.

LIETUVIŲ DIENAI RUOŠ
TI IR PASAULINĖJE PA
RODOJE DALYVAUTI KO

MITETAS 
posėdžiavo sekmadienį ir 
aptarė bėgamuosius ruo
šos darbus.

Konstatavęs tūlus gandų 
skleidimo faktus, Komite
tas nutarė paskelbti, kad 
lietuviai yr gavę Pasaulinė
je parodoje vietą ir turi 
oficialiai paskirtą dieną, 
būtent: 1967 m. rugsėjo 
3 dieną. Niekas to ofici
alaus leidimo nėra atšau
kęs, todėl jis laikomas 
galiojančiu. Dabar dar 
aiškinamos kai kurios Pa 
rodoje vietos detalės.

Komitetas prašo visuo
menę laikytis oficialių 
Komiteto pareiškimų ir 
nekreipti dėmesio į ne
atsakingų asmenų sklei
džiamus gandus.

Apie visus įvykius, ku 
rie lies Liet. Dienos ir 

dalyvavimo Pasaulinėje 
parodoje ruošą bus pra
nešta oficialiai

Komiteto Indormacija.

PIETIĮ AMERIKOS 
KONGRESAS
Ketvirtasis Pietų Ame

rikos Lietuvių Kongre
sas, kuris įvyks 1967 m. 
vasario 2-6 dienomis 
Buenos Aires mieste, tu
rės didelės reikšmės, 
nes jo metu bus Jaunimo 
Metų užbaigimas, viso 
Amerikos kontinento jau
nimo subuvimas. Jauni
mo Metų užbaigimas pra
sidės su studijų savaite 
nuo sausio 27 iki vasario 
2 d. Villa Elisa "Šiluvo
je" Tėvų Marijonų va
sarvietėje, netoli LaPla- 
tos miesto. Visais jauni
mo studijų reikalais, 
kreiptis tiesiog į Jauni
mo Komisiją: Mendoza 
2280, Avellaneda, Bue
nos Aires.

Vasario 2 d. svečių 
priėmimas, registravi
mas lietuvių parapijoje,

Mendoza 2280, Avellane 
da. Apie 7 v.v. prasidės 
Kongreso atidarymo iš
kilmingos pamaldos Auš
ros Vartų bažnyčioje su 
visų kraštų vėliavomis. 
Po pamaldų vainiko uždė
jimas prie lietuviško kry- 

už žuvusius. Tuo- 
Ita 6 skiltim

mil l.ttuanien an C. tunui a.

•S'entail .s- i a ,s tauri u ė

//te oldest and luppesl Lithuanian 
newspaper t n Canada.

K

"Laisvės Žiburys” gruodžio 18 d. New Yorke suruošė Pietų Vietnamo amba
sadoriui Jungtinėse Tautose, Nguyem Duy Lien pagerbimą, kuris visiais at
žvilgiais buvo sėkmingas. Jame dalyvavo eilė įtakingų amerikiečių. Iš lietu
vių dalyvavo kons. Simutis, LLK pirm. V.Sidzikauskas,, dr. Valiūnas, prel. 
J. Balkūnas, J.Brazaitis, E.Cektenė ir visi "Laisvės Žiburio" bendraaarbiai 

Foto R. Kisieliaus.

PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNIMO 
METAI

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMUI

Jack Ruby, nušovęs prezi
dento Kennedy žudiką Os - 
valdą, mirė greitu vėžiu 
ligoninėje. Prieš mirsiant 
jis paskleidė dar gandų, 
kad jį nuodiję karstyčių du
jomis, kad dėl jo žygio pr
ieš Osvaldą Amerikoje ki
lęs antisemitizmas. Ruby 
palaidotas per Čikagą.

Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso metu Chi- 
cagoje.buvo priimtas Ar
gentinos lietuvių jaunimo 
pasiūlymas užbaigti Jau
nimo Metus Argentinoje. 
Argentinos Lietuvių jau
nimas , pasinaudodamas 
IV-jo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso proga 
organizuoja Jaunimo Me
tų užbaigimą pagal nusta
tytą programą: 
sausio27-vasario 2stu
dijų savaitė, Šiluvos T . 
Marijonų vasarvietėje . 
vasario 2-5 :IV Pietų Ame 
rikos Lietuvių Kongresas 
kur suvažiavęs kitų kraš
tų jaunimas dalyvauja 
kaip garbės svečiai, 
vasario 6 joficialus Jauni
mo Metų užbaigimas Ši
luvos vasarvietėje. 
vasario 8-23: Jaunimo 
stovykla Kordobos kal
nuose.

Studijų savaitės metu , 
paskaitų ar diskusijų te
mos skirtos Pietų Ame
rikos Lietuvių Jaunimui 
pagal šūkį: "Pažinkime 
mūsų tėvų kraštą'.' Šis pa
skaitų ir diskusijų ciklas 
pritaikytas Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimui, ka
dangi jis yra gimęs išei
vijoje, toli nuo savo tėvų 
žemės ir neturėjo gali
mybės jo pažinti.

Tuo tikslu kreipiamės 
į visą pasaulio lietuvių 
jaunimą kviesdami atvyk
ti į mūsų ruošiamą Jau
nimo Metų užbaigimąstu- 
dijų savaitę Jaunimo sto
vyklą ir bendrą IV P. A . 
L. Kongresą.

Parsivežę 
Kongreso ir 
gražiausius
mus ir įspūdžius .norime, 
kad užsimezgę ryšiai ir 
pažintys nenutrūktų.

Studijų savaitės ir sto
vyklos metu pagilinsime 
ir praplėsime savo lietu
viškos kilmės dvasią.

Tikimės jūsų atsllan-

iš P. L. J f 
stovyklos 

prisimini-

Nuoširdžiai dėkojame dar Nepriklausomą Lietuvą 
sveikinusiems lenkų atstovui Federaliniame parla 
mente Ponui Hajdasz, keliems Liberalų lyderiams 
ir dar daugeliui tautiečių, kurių sveikinimai iš Eu
ropos, Azijos, Australijos ir Pietų Amerikos mus 
pasiekė vėliau. Nepriklausoma Lietuva ,

KAS NAUJA KANADOJE
UZDEGTA KANADOS 
ŠIMTMEČIO UGNIS 
Didelėmis iškilmėmis,ku
rioms vadovavo Judy La - 
marsh, Naujųjų Metų iš
vakarėse Ottawoje Fede- 
ralinoparlamento kalne
lyje įžiebta Kanados Fe 
deracijos šimtmečio ug
nis,kuri degs visus metus.

Grojant Kanados ir Ka
nados šimtmečio himnus , 
aidint patrankų šūviams , , 
min.pirm. L. Pearson, įžie
bė specialiame įtaise ugnį 
nuo kurios fakelų pagalba 
miesto dalių ir apylinkių 
burmistrai nusinešė į savo 
miestus bei apylinkes.Taip 
prasidėjo Kanados šimtme 
čio iškilmės.
a Norvegų laivas“ Svanefiell* 
pirmasis šiemet atplaukęs i 
Montrealio uosta, gavo tradi
cine lazdele.

kymo.
MŪSŲ JĖGOS, MŪSŲ 
ŽINIOS
LAISVAI LIETUVAI
TĖVYNEI.
Jaunimo Metų Užbaigi-

KONGRESAS. . . 
/atkelta iš 4-os skilties/ 
jau pat Lietuvių Salėje 
Kongreso iškilmingas 
atidarymas.

Vasario 3 d. 9 vai. ry
to pradžia studijų dviejo
se sekcijose: visuome- 
ninkų ir jaunimo iki 12 
vai. Pietų pertrauka ir 
apie 5 vai. studijų tęsi
nys. Vakare apie 9 vai. 
svečių priėmimas ir pa
vaišinimas Argentinos 
Lietuvių Susivienijimo 
patalpose (San Martin 
3175, Lanus, Buenos Ai
res).

Vasario 4 d. nuo 10 
vai. iki 12 vai. studijų 
tęsinys. Apie 9 vai. 
svečių ir kongresistų pri
ėmimas Lietuvių Centro 
patalpose (Tabare 6950 
Villa Lugano Buenos A')-

MINISTERIS MARTIN 
PASVEIKINO LENKUS

Kanados uis.reiki,min. P. 
Martin Kalėdų proga pasvei 
kino Lenkija ir jos žmones 
Kanados žmonių ir vyriausy 
bes vardu. Ta proga min . 
Martin pareiškė, kad Kanada 
dirba taikai ir žmon'ų susi
pratimui.
JAV PRAŠO DAUGIAU 
NATŪRALIŲJŲ DUJŲ

JAV Pacific Gas & Elec
tric Co., Califccrnijoje papra 
še natūraliųjų duju kompani 
ja padidinti duju tiekimų dar 
200 milijonų kubinių pėdu 
daugiau, kas pareikalaus 
nauju kompresorių statybos, 
o tai Kanadai kaštuos 22 tni 
lijonai doleriu. Bet natūra
laus gazo Kanada turi neiš
matuojamus kiekius.
PRADEDA KILTI 
NEDARBAS
Nedarbo įstaigos žiniomis, 

spalio menesi bedarbiams iš 
mokėta 12,336,000 doleriu, 
kai praėjusiu metų tuo pačiu 
laiku buvo išmokėta 10,223, 
000 dolerių.

America Motor Ltd. Bramp- 
tone pranešė, kad ji mažins 
automobilių gamyba iš 208 
iki 160 kasdien ir atleidžia

• 350 darbininkų. Bramptone 
imonese ligŠiol dirbo 1,850 
asmenų.
KYLA JAUTIENOS KAINA

Žemes ūkio ministerija pra 
neše, kad mažėja jautienos 
tiekimas, todėl jautienos 
kaina pakils. Bet kiaušinių , 
kiaulienos, morkų ir kai ku
rių kitų produktų kainos nu
krisiu dar šį mėnesi.
PELNAS NEŽIŪRINT 
STREIKO

Air Canada Co. pranešė, 
kad nežiūrint streiko, kuris 
buvo sustabdęs linijos veik 
1 ų, praėjusiu metu kompani
jos pelnas yra 290 milijonų 
dolerių, kas yra 16% dides
nis, negu buvo 1965 metais.

• Benzino kaina vienu penk 
tadaliu cento pakilo už galio 
na, bet alyvos kaina lieka ta 
pati.
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Būkime tvirti lietuviai
Visi žinome, kad savoji, lietuviškoji, spauda - 

kaip kasdieninė duona. Duona būtina fizinei gyvybei 
palaikyti; spauda, savas lietuviškas žodis, būtinas 
dvasinei gyvybei palaikyti. Normaliam žmogui ne
normalu būtų nesinaudoti kasdienine duona, taip gi 
lygiai nenormalu lietuviui nesinaudoti savąja, mums 
lietuviams - lietuviškąja spauda. Nebūtume visiški 
lietuviai, jeigu nesinaudotume savąja lietuviškąja 
spauda.

Spauda neatsiejama ir nuo civilizacijos bei kultū
ros. Nė vienas civilizuotas bei kultūringas žmogus 
negali būti be spaudos, o lietuvis-be savosios, lietu
viškosios, spaudos.

Kanada yra daugiakalbė valstybė. Visos kalbos 
čia naudojasi lygiomis teisėmis. Bet matome, kaip 
įvairių tautų žmonės rūpinasi savąja spauda, savąja 
kalba.

Dėl tautybės išlaikymo, dėl savosios kai - 
bos vyksta didelė kova, išsiliejanti net į separatizmą. 
Prancūzai Kanadoje, ir ypač Kvebeke,skaitlingi. Jie 
turi galybes bažnyčių, mokyklų, didžiulę,labai stiprią 
ir labai įtakingą spaudą, bet, nežiūrint tokio prana
šumo, visomis jėgomis kovoja už dar didesnes savo 
kalbai, savo tautai teises. Toje kovoje už kalbą, už 
tautines teises kai kurie nueina net į kraštutinumus. 
Bet ir tas faktas įrodo, kaip prancūzai rūpinasi savo 
kalba, savo spauda, savo teisėmis.

Mes gi, jeigu kalbame apie karštutinumus, tai 
turime galvije, kad tas ir tas lietuvis, ta ir ta 
šeima, šalinasi nuo tautos, nuo prigimtojo savo 
kamieno. Tiesiog skaudu ir baugu darosi, kai su
žinai, kad tūla lietuvių šeima "nutraukė" su lietuviais 
ryšius. Nemažiau skaudu išgirsti, kad tūlos šeimos 
vaikai jau nekalba lietuviškai. Kaip gi tiems visiems 
norisi priminti prancūzų ^pavyzdį arba nemažiau 
reikšminga žydų pavyzdį. Žydai, išsklaidyti po visą 
žemės rutulį per tūkstančius metų nenutauto, kietai 
laikėsi savo bendruomenės, varge ir nelaimėse bū
dami, dažnu atveju būdami persekiojami, - neišsiža
dėjo nei savo tautos, nei savo kalbos. Ir tiek nelai
mėmis, nesėkmėmis užsigrūdino, kad po ilgų šimt
mečių atstatė savo valstybę ir kovoja už jos šviesesnę 
ate itį.

Mes gi Kanadoje, nors neteko savo tėvynės, bet 
esame laisvi, ir galime naudotis ir savo kalba ir savo 
spauda. Viskas priklauso tiktai nuo mūsų pačių. Ir 
jeigu būsime gyvybingi, daugiau turėsime teisių ir 
daugiau turėsime galimybių kurti savo ir savo atei- 
nanciom s kartom s gerbūvį. Bet tiktai mes patys, 
nes niekas kitas už mus nesirūpins.

Galime pasidžiaugti, kad musų lietuviškoji 
bendruomenė yra gyva. Galime pasidžiaugti, kad 
daugumas esame gyvi savo tautai. Ir savajai spaudai.

Bet spauda gyva skaitytojų dėka. Skaitytojų sude
dami pinigai ją įgalina gyvuoti. Tačiau ir čia reikia 
tam tikro organizuotumo.

Nepastebime, kaip greit bėga laikas. Taip ne
pastebimai greit yra pasidarę užsimiršusių prenume
ratorių, su kuriais administracija susirūpino susiži
noti. Tuo tikslu siunčiami priminimai, nurodant 
prabėgusį laiką ir susidarančią skolą. Ta pačia 
proga prisimenami ir skelbimų skolininkai.

Kanados paštas iš 
laikraščio leidyklos reikalauja, kad prenumerata būtų 
apmokėta pirmyn. Kitokiu atveju, laikraščio per
siuntimas apkraunamas aukštesniu tarifu, kas, be to 
sudaro dar ir nuolatinį rūpestį sekti ir pertvarkinėti 
prenumeratorių grupes.

Bendrai, visi matome, kaip kyla pragyvenimo iš
laidos. Jos lygiai kyla ir spaudai: jau kelius kartus 
pabranginta popieriaus kaina, pabrangintas paštas, 
pabrango visi dalykai, šiomis dienomis spauda apkrau 

ta naujais mokesčiais. Mes gi tuo tarpu prašome vieno- 
tvarkingai atsilyginti už gaunamą laikraštį.

Turėdami viltį kad skaitytojai supras mūsų rū
pesčius, skubiai atsilieps į mūsų šį žodį, laukiame 
su pagarba Nepriklausoma Lietuva.

KAZIMIERA JANINA 
GUSTAITYTĖ-JONYNIENĖ

Iškankinta sunkios jek- 
nųligos, pergyvenusi ke
lias sunkias operacijas ir 
gavusi plaučių uždegimą, 
gruodžio mėn. 9 d. Irwin 
Nursing Home,N. Y. mirė 
Kazimiera Janina Gustai- 
tytė-Jonynienė.

Velionė buvo gimusi 
1912 metais balandžio 11 d. 
Mikailiškio dvare,Mari
jampolės aps.Kaune baigė 
suaugusiųjų gimnaziją 
tuo pat laiku lankė ir Kau
ne Valstybinę Konserva
toriją ir baigė B. Dvario
no pianino klasės 6 kur
sus.Ištekėjusi už Vytauto 
Kazimiero Jonyno, ji buvo 
jo darbų pirmoji kritikė 
ir įvertintoja.savo gyve
nimą pašvęsdama jam ir 
vienturtei dukrai. Kai su 
Vytautu išvyko į Paryžių , 
kur jis gilino meno stu
dijas, ji baigė prie Sorbo- 
nos universiteto prancū
zų kalbos kursus įgydama 
prancūzų kalbos mokyto
jos diplomą.

Liūdesyje paliko vyrą 
dail. Vytautą K. Jonyną,du
krą Giedrutę, žentą Sa - 
muel Troncone, seserį 
Gražiną ir Domą Krivic
kus,brolį Algirdą ir Jus
tą, daugybę draugų ir gi
minių.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS 
TAUTŲ SVEIKINIMAS 
LIETUVIŲ TAUTAI

Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas nuošir
džiausiai sveikina Naujų
jų Metų proga Albanijos , 
Bulgarijos, Čekoslovaki
jos,Estijos,Latvijos,Len
kijos, Lietuvos, Rumuni
jos ir Vengrijos žmones. 
Praėjusieji metai dar 
kartą parodo, kad niekas 
negali sustabdyti laisvės 
troškimo vyksmo. Laisvo 
tautų apsisprendimo idė
ja padarė didelį šuolį vi
same pasaulyj. Mums vi- ’ 
siems bendras laisvės 
troškimas ir 1966 metais 
rado atgarsio ir pritari
mo laisvame pasaulyje. 
Tebevykstąs Sovietų ir 
Kinijos santykių irimas 
gerokai susilpnino anks
čiau buvusią monolitinę 
komunizmo jėgą. Vadina
mos satelitinės Rytų-Vi- 
durio Europos valstybės 
pamažu išsiveržia iš 
Kremliaus varžtų. Visų 
pavergtų tautų teisėti rei
kalavimai ir nepalaužia
ma laisvės dvasia verčia 
prispaudėją keisti savo 
politiką ir jūsų atžvilgiu. 
Nors komunistiniai vieš
pačiai, jų sukurto polici
nio aparato remiami, vis 
dar tebelaiko valdžią sa
vo rankose,bet ji tolydžio 
išslysta.

Ankstyvesnės galy
bės jėga mažta ir tas 
vyksmas nebegali būti su
stabdytas net sugriežtin
tomis policinėmis prie-

Kazimiera Janina Gustaitytė- Jonynienė

A.A. Eleonora Vaupšienė tė buvo atvykus į Kanadą 
sausio 3 d. staigiai nuo šin ir 1926 m. palaidota Mont

A.A. PONIAI IEVAI RIMKEVIČIENEI MIRUS, 
Mielą Janę ir šeimą, ir Poną K.Rimkevičių 
nuoširdžiai užjaučiame Irena ir Petras 

Lukoševič iai.

Visų gerbiamai Mokytojai,
IEVAI RIMKEVIČIENEI, 

mirus, jos vyrui K.Rimkevičiui ir Ponams Niedva
rams gilią užuojautą reiškiame

V. ir P. Effertai.

IEVAI RIMKEVIČIENEI MIRUS, 
reiškiu giliausią užuojautą p.K.Rimkevičiui, Jany- 
tei ir Broniui Niedvarams bei giminėms

A. Paškevičienė.

PONIOS SKAISTIENĖS

mylimam tėveliui mirus, SKAISČIŲ šeimą nuošir

džiai užjaučiame. Z. J. Didžbaliai.

VISUOMENININKEI ELEONORAI VAIPŠIFNEI 
mirus, jos vaikus-Petrą, Antaną, Julių Vaupšus, E' 
leonorą Intienę, seserį Kazimierą Jokubauskienę su 
šeimomis ir visus giminesbei artimuosius nuošir
džiai užjaučiame E. ir J. Kardeliai.

Pasišventusiai lituanistinių mokyklų mokytojai ir 
Lietuvių Bendruomenės veikėjai

A "j“ A

JIEVAI RIMKFVIČIENEI 
mirus, jos vyrui Kazimierui, dukrai Janinai ir jos 
šeimai reiškia nuoširdžią užuojautą

KLB. Švietimo Komisija.

A. A. MOKYTOJAI JIEVAI RIMKEVIČIENEI MIRUS, 
jos vyrui Kazimierui, dukrai Janinai ir žentui Bro - 
niui Niedvarams, anūkams ir giminėms reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime

Ant. J. Mikšiai,
Onutė, Kazimieras ir Bronius 

Mikšiai.

MIRUS IEVAI RIMKFVIČIENEI, 
nuoširdžią užuojautą jos vyrui Kazimierui ir dukrai 
Jane! ir jos šeimai reiškia

G. P. Kazlauskų Šeima.

monėmis.
Sutinkame Naujuosius 

1967 metus su viltimi, 
kad,turint laisvojo pasau
lio moralinę paramą, vėl 
bus pažengta į priekį So
vietų pavergtųjų tautų 
laisvės siekimuose. Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Seimas užtikrina jus, kad 
visomis turimomis prie
monėmis bus stengiama
si įgyvendinti jūsų nepa
laužiamą laisvės troški- 
mą.Įžengiame į 1967 me
tus su tvirta viltimi, kad 
pokario europinės pro
blemos susilauks teisin
go sprendimo, atremto į 
nepriklausomybę ir lais
vę. Tegu nušvinta ryškus 
pragiedrulis jūsų kelyje į 
laisvę!

dies atakos mirė General 
Hospital, Montrealyje, su 
laukusi 71 metų amžiaus,, 
buvus i A. A. Julijono Vaup- 
šo našlė.

Velionė buvo gimusi Lie- 
tovoje 1895 m Gražaičių 
kaime, Žagarės valsčiaus. 
1913 m. atvyko į Kanadą ir 
visą laiką gyveno Montre
alyje. Ištekėjo 1915 m. ir 
susilaukė trijų sūnų-Pet- 
ro,Antano ir Juliaus ir 
vienos dukters Eleonoros, 
dabar Ponios Intienės. Vi
si jos vaikai gyvena Mont
realyje. Montrealyje Ii - 
ko sesuo Kazimiera Joku- 
bauskienė ir Latvijoj? A- 
nelė Kalinka. Turėjo tris 
brolius, kurie jau mirę. 
Velionės tėvas, Juozas Ša- 
kinskas, miręs Lietuvoj, 
o motina Eleonora Valy-

realio kapinėse.
E.Vaupšienės laidotu

vės įvyko sausio 7 d. per 
Aušros Vartų bažnyčią. 
Gedulingas mišias laikė 
klebonas T.K. Pečkys, SJ, 
T. S. Ku;bis, SJ, T.J.Ara- 
nauskas,SJ, T.J.Venskus, 
SJ, ir kun. J.Bobinas.

Laidotuvės buvo labai 
iškilmingos. Laidotuvė
se dalyvavo daug žmonių, 
kurie velionę pagerbė da
lyvavimu ir daugybe gėlių, 
sudėtų prie jos karsto.

Velionė buvo veikli vi
suomeniniame gyvenime 
priklausė Lietuvių Vytau
to Klubui ir parapijinėm 
organizacijom ir turėjo 
daugelį pažįstamų Kana
doje ir Jungtinėse Ame
rikos valstybėse. Pali
ko jau 12 vaikaičių.

Mūsų Kredito Unijos narei, 
A ~Į~ A 

ELEONORAI VAUPSHAS
mirus, jos dukrai Eleonorai Intienei ir sūnums 
Petrui, Antanui ir Juliui, seseriai Kazimierai Jo- 
kubauskienei ir jų šeimoms nuoširdžią užuojau - 
tą reiškia Montrealio Lietuvių Kredito 

Unijos "Lito" Valdyba.

A.A. PONIAI ELEONORAI VAUPŠIENEI MIRUS,
jos vaikus, EleonorąJntienę, Antaną, Julių ir Pet
rą Vaupšus ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame

Irena ir Petras Lukoševičiai.

Miniatiūrinis Kanados
Pilietybės Pažymėjimas

Jei esate Kanados pi
lietis, galite gauti mi
niatiūrinį Kanados Pi
lietybės Pažymėjimą, 
kurio antroj pusėj yra 
palikta vietos jūsų pa
rašui bei fotografijai. 
Jis užtenkamai mažas 
nešioti rankinuke bei 
piniginėje ir paran - 
kus asmens tapaty - 
bei įrodyti.

Šios miniatiūros gaunamos per jums artimiausius Pilietybės Teismus. 
Pilietybės Teismų jūsų patarnavimui esama Halifafa e, Monctone, Mont
realyje, Ottawoje, Sudbury, Toronte, Hamiltone, St. Catharines, Kitchene 
ry, Londone, Calgary, Edmontone, Reginoj, Windsore, Winnipege, Sas 
katoone ir Vancouvery.
, Kreipkitės šiandieną ir tiksliai sužinokite, kaip įsigyti miniatiūrinį pa
žymėjimą, tinkamą rankinuke'bei piniginėje nešioti,

m-'. Muš t
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Atgaivinama
BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Viso pasaulio didesnė
se lietuvių kolonijose yra 
suorganizuotos ir veikia 
Lietuvių Bendruomenės , 
kurios sudaro Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. 
Brazilijos lietuvių kolo
nijoje dėl įvairių aplinky 
bių tokios Bendruomenės 
suorganizavimas ilgai 
užtruko.Tiesa, po pasku
tiniojo pasaulinio karo 
atvykę iš Lietuvos nuo 
bolševikų pabėgę lietu
viai ateiviai, taip vadina
mi "dypukai", atsivežė 
kartu ir Lietuvių Ben
druomenės organizavimo 
idėją. Tačiau ji ilgai ne
rado pritarimo senesnių
jų lietuvių emigrantų tar
pe,kurie ir čia Brazilijo
je turėjo įvairias lietu
viškas organizacijas.

Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės organiza
vimo pirmaisiais pionie
riais buvo inž. Zenonas 
Bačelis, dr. Eliziejus 
Draugelis, prof. A. Stonis 
ir kiti.Po kelių nepasise
kusių bandymų, prieš ke
letą metų pasisekė įtikin
ti veikiančių lietuviškų 
organizacijų vadus ir vi
suomenės veikėjus, kad 
ir Brazilijoje Lietuvių 
Bendruomenė reikalinga. 
Ilgainiui buvo sudarytas 
organizacinis komitetas, 
paruošti įstatai ir padė
tas organizavimo pagrin
das. Paruošiamieji dar
bai užtruko apie porą 
metų, bet galų gale buvo 
sėkmingi rinkimai, ku
riuose dalyvavo apie 2000 
lietuvių.Tai, palyginamai 
mažas nuošimtis iš apie

Argentinos sostinė,Buenos Aires, kurioje įvyks Pietų Amerikos lietuvių Kongre 
sas, kuriame dalyvaus ir Nepriklauomos Lietuvos atstovai bei korespondentai.

JONAS
AVYŽIUS m 

56 atkarpa.
IV

Kuo arčiau vakaras, tuo dažniau trinksi krautuvės du
rys, o galop visai nebeužsidaro. Vilė ruošiasi sukaitusi; ne
spėja nei įpilti, nei atsverti kiek reikiant, bet jos laimė, 
drąsią, taiklią akį turi, mikli, tad, daug negalvojusi, sei- 
kėja viską iš akies ir, kaip šimtas genių medį, kala tik, tarš
kina skaitytuvais ir šluoja pinigus stalčiun, neretai pamiršda
ma grąžą — toks pašėlęs darbo įkarštis merginą apėmęs. Tau 
saldainių, vaikuti? Prašau! Tamstai druskos? Palauk, pirma 
šitai pilietei cukraus atsversiu.- Kurs čia prašė žibalo? Luk
terkit valandėlę — kol daugiau tokių atsiras. Negi kiekvieną 
kartą plausiuos rankas? Tamstai, mamyte, duonos? Tuojau, 
tuojau. . . Ką? Baronkos silkėm atsiduoda? Duokit atgal! 
Suvalgys ne tokie poniški. . . Alaus! Kam alaus? Kas prašė 
alaus? Pirmoj eilėj tiems, kam nereikia sverti. Degtukų ne
reikia sverti, cigarečių nereikia sverti, muilo nereikia sverti. 
Prašau, prašau, prašau. .. Prekės be svorio. Dar alaus nerei
kia sverti. Tiesa, prarūgęs, kaip paprastai, nes šviežią mies
tas išgeria, bet kaimo Jurgiui bus geras. Suvirškins. .. Kam 
alaus? Kas čia prašė alaus?

Plaukuota ranka siekia per žmonių galvas. Pilki gum
buoti pirštai kaip medžio šaknys apraizgė paduotą butelį. 
Nusinešė. Vienas kampe jau geria. Tiktai tamsesnį. Ir kaž
kodėl nuplėšta etikete.. . Dabar dviese malšins troškulį. A, 
ir trečias ateina! Alus gerti sveika...

Kitame kampe kažkas sukriuksėjo. Gryniausiu kiaulės

50. 000 Brazilijoje gyve
nančių lietuvių. Bet, ne
paisant to, buvo išstatyta 
kelios dešimtys kandida
tų į Bendruomenės Tary
bą, iš kurių, pagal balsų 
dauguma,tiesioginiu bal
savimu išrinkta 21 narys , 
o iš jų išrinkta pirmoji 
valdyba. Pirmuoju Tary
bos pirmininku buvo iš
rinktas dr. E. Draugelis 
ir valdybos pirmininku J. 
Antanaitis.

Vos pradėjus Bendruo
menei veikti Taryboje ki
lo rimtų kivirčų, ginčų ir 
atskirų asmenų asmeniš
kos ambicijos statymas 
aukščiau už lietuviškus 
reikalus.Pirmas iš Ben
druomenės Valdybos pa
sitraukė pirmininkas J. 
Antanaitis. Toliau, neva 
dėl sveikatos pasitraukė 
dr. E. Draugelis. Nauju 
Tarybos pirmininku buvo 
išrinktas H.Valavičius ir 
Valdybos pirmininku prel. 
P. Ragažinskas. Bet Ta
ryboje ir toliau tęsėsi in
trigos, kivirčiai ir darbo 
nesklandumas. Tarybos 
nariai nesugebėjo palai
kyti glaudesnio kontakto 
su lietuvių visuomene,ku
ri juos išrinko. Nepalaikė 
taip pat santykių ir su 
esančiomis organizacijo
mis bei jų vadovybėmis. 
Taip, po vieno gerai su
organizuoto Vasario 16- 
sios paminėjimo Sao Pau
lo miesto teatre visuome- 
lo miesto teatre Bendruo
menės veikimas visiškai 
nusilpo ir po trumpo gy
venimo ji visiškai žlugo.

Prieš porą metų pasi-

ROMANAS

PENKTA DALIS
GYVENIMAS IS NAUJO

■

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

STASYS VENCEVIČIUS 
Nepriklausomos Lietu
vos bendradarbis Brazi 
Ii joje. Jis dalyvaus Pie
tų Amerikos lietuviu ko
ngrese Argentinoje ir a- 
pie kongresą parašys Ne 
priklausomai Lietuvai.

keltus Lietuvių S-gos 
Brazilijoj valdybai ir įė
jus ton organizacijon ne
mažam skaičiui naujų 
narių,buvo tikėtasi,kad ji 
užims Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės vietą. 
Tačiau,mūsų nelaimei ir 
į tos S-gos vadovybę pa
teko keli tie patys asme
nys, kurie sugriovė Ben- 
druomenę.Ir Liet. S-goje 
prasidėjo dar piktesnės 
intrigos, kivirčai, nesu- 
sipratimai,privedę ir šią 
organizaciją prie visiš
kos neveikios, betvarkės 
ir medžiaginio bei mora
linio susmukimo. Kelių 
kolonijoje ir buvusioje 
Bendruomenėje susikom
promitavusių asmenų dė
ka susidarė sąlygos, kad 
apie Bendruomenės ats
tatymą Liet.S-gos Brazi
lijoje ribosenegalėjo būti 
ir kalbos.

Tačiau dėl to,kas aukš
čiau pasakyta pasidarė

balsu. Sutartas ženklas: stipresnio prašo. . . Vilė susisuko 
kaip vijurkas ir dingo kažkur tarp alaus dėžių ir maišų. 
Tartum žemė prarijo. Po keliolikos sekundžių išplaukė su 
permatomu buteliu rankoje.

— Ei ten, kertėje! Kas prašė limonado?
Butelis tikrai su limonado etikete, o kaip ten iš tikrųjų, 

tai žinoti tiems, kurie kriuksėjo. Ak, tos Toleikio išmonės. . . 
Jo, teisybė, nebėra, bet parėdymai liko. Štai ir sukis, kad 
nori, vykdyk planą. Nors, atvirai kalbant, nenusiskriaudžia: 
perpildama į kitą butelį, vis nulašina po gramelį.

Vėl kriuksėjimas.
— Ei ten, prie durų! Kas prašė limonado?
Neatsiliepia.
— Kas norėjo limonado?
— Duok man, jei niekas neima,— paprašė Gaigalienė ir 

kiša rublį su kapeikom.
Vilė butelį už kakliuko, šlumšt po bufetu. O Gojelių Si

mas tuo tarpu kriuksėdamas pro duris. Suskis! Vėl išdirbs 
sienlaikraštyje. Per kaimą jau eina jo išgalvotas dvieilis:

Naują receptą Vilė išrado: 
sunkti degtine, iš limonado.

įėjo Martynas. Įtūžusiu žvilgsniu aplėkė prisikimšusią 
krautuvę: vėl vežimėlis girgžda senomis vėžėmis. .. Prieš 
liūtis darbo dieną krautuvė būdavo kaip iššluota; vienas ki
tas išgerdavo paskubomis alaus butelį ir kiūtindavo lauk, o 
jei kas užsimanydavo šimto gramų, tai arba taip mikliai pra
rydavo, kad nė nepastebėsi, arba vogčiomis, įsibrukęs į ki
šenę stipresnės buteliuką, krypuodavo ieškoti ramesnės vie
tos. O dabar. . . Pasienyje vėl guli ant stulpelių senoji len
ta, kurią Vilė buvo išmetusi, pradėjus pirmininkauti Tolei- 
kiui. Ir ne vieniša, ne plika, o nusėsta šnekių paraudusių 
vyrų.

— Kokia proga?
Šurmulys pritilo, bet nė viena ranka nenusileido su bute

liu, nelindo už nugaros, nesistengė pasprukti, kaip anks
čiau būdavo. Visi žiūrėjo j jį, nekaltai šypsodamiesi — sve
tingi, atlaidūs, geraširdiški — ir toje apsimestinu kvailumu 
persisunkusioje atmosferoje Martynas pajuto kažką gimi
ningo su anuo vakaru Toleikio atsikraustymo dieną, kada 
krautuvėje, atsisėdęs štai ant tos pačios neobliuotos lentos, 
laistė savo žlugimą.

— Martynai, prisėsk prie mūsų,— pakvietė Pomido
ras.— Kašėtai, pakelk, bral, pasistiprinimą iš kertės.

— Pasispauskim, vyrai.
— Į sveikatą, broli,— užgėrė Andrius.
Martynas drebančiais pirštais sužnybo smakrą. Kažkas 

iš besigrumdančių užmynė ant kojos. Jam pasirodė, kad tai 
padaryta tyčia. Vos susivaldė, nespyręs į brolio duodamą 
stikliuką.

— Kokia proga, klausiu? — pakartojo.— Sekmadienis? 
Vestuvės? Vardadienis?

— Kaip tai kokia? — atsiliepė Kašėtas.— Progų daug, 
pirmininke. Strazdas persikėlęs į savo namą, gyvena su 
Nadia. Gera proga? Gera. Lapinienė užkasta. Priklauso ap
verkti? Priklauso. Naują malūnininką beturį — Krūminių 
Juozą. Reikia apgerti? Reikia. Šileika, mačiau, beslampinė- 
jąs po trobą. Pasveiko žmogus. Galima pasidžiaugti? Galima. 
Prancūzą išvežę kažkur prie Vilniaus į nevispročių koloniją. 
Kalba, nebegrįšiąs mūsų Pruncė. Kaimas liko be savo dur
niaus. Rimta proga išgerti? Rimta!

Krautuvėje nugrumėjo kandus juokas.
— O lietutis, pirmininke? — pasigirdo saldus Vingėlos 

balsas. Sąskaitininkas sėdėjo ant lentos, įsispraudęs į kampą, 
ir Martynas jį tik dabar pastebėjo.— Žmogus galingas, o de
besio valdyti nemoka. Tad ir sėdime, pupyte uoga, kol Die
vas pasigailėjęs į šalį nuvairuos. Nepasididžiuok, Martynai, 
priglausk užpakalį. Susidaužkime, pakelkime trenksmą. 
Greičiau išgainiosime lietų, pupyte uoga.

— Kad šiandien nebelyja,— kažkieno balsas nuo durų.
— Rytoj galėsime eiti prie kukurūzų,— kitas balsas.
— Taigi. Per maža sėklos sumafcnojome į purvą.
— Vagys! — staiga pratrūko Martynas.— Manote, neži

nau, už kieno pinigus geriate? Nesvarbu, kad nesučiupau už 
rankos. Grūdų prisivogėte per sėją, parazitai! Kolūkio gera 
puntate be jokios sąžinės!

— Na, bral, Martynai! — pašoko Pomidoras.
— Nevaidink šventuolio! Ir tu toks pat ponas. Neprieini 

prie grūdų, tai cementą, plytas... Ir tu, Vingėla! Negali 
nieko pavogti, tai padedi kitiems pavogtą pragerti. Lauk, 
girtuoklių gauja!

Daugiau bus.

Hon. John Yaremko, Ontario buvęs imigracijos ministeris, pasitinka aerodome atvyku 
sius. P. J. Yaremko dabar yra Ontario socialinio aprūpinimo ministeris. P. J. Yarem - 
ko yra didelis lietuvių draugas, daug padedąs ir visada lietuviams labai bičiuliškas.

dar gyvesnis Bendruome
nės reikalingumas, kuris 
jungtų visą lietuvišką 
veiklą. Taip š. m. lapkri
čio 27 dieną Sao Paulo 
mieste, kur daugiausia 
lietuvių gyvena, buvo su
šauktas visų lietuviškų 
veikiančių organizacijų 
valdybų ir paskirų narių 
susirinkimas , kuriame 
nutarta būtinai atgaivinti 
Bendruomenės veiklą. 
Šiame susirinkime Liet. 
S-gos Brazilijoje valdyba 
atsisakė dalyvauti. Buvo 
išrinktas naujas atgaivi
nimo komitetas iš 21 as
mens,į kurį nepateko nei 
vienas iš tų asmenų, ku
rie sugriovė buvusią Ben
druomenę. Komitetas iš 
savo tarpo išrinko Vyk
domąją valdybą,kurią su
daro :pirm.inž. Z.Bačelis, 
I-mas vicep. dr. A. Ka
linauskas, II -ras vicep. 
St. Butrimavičius,I-mas 
sekretorius St. Vancevi
čius,II-ras sekr. J. Tijū
nėlis, III-čias sekr. p-lė 
R.Braslauskaitė ir spau
dos bei propagandos rei
kalų vedėjas "Mūsų Lie
tuvos" savaitraščio re
daktorius kun.J. Kidykas 
J. S. Komitetas ir jo val
dyba pradėjo energingai

PASTABOS DĖL PASTABŲ /3/.

Spaudos laisvė visiems
P. STRAVINSKAS

Red. J. Kardelis NL 45 
(1019)Nr.vedamajame da
ro pastabą mūsų jaunimui, 
kodėl gi jis napasisako 
dėl priekaištų, liečiančių 
Jaunimo kongreso nuta
rimus,kurių spaudoje bu
vę gausių ir dargi stipriai 
aštrių.Esą,tik vienas jau
nas vyras-tai dr. Algir
das Budreckis atsiliepęs 
į visus klausimus gyvai 
ir prasmingai.

Tas gi drąsusis jaunas 
vyras, dr. A. Budreckis , 
jau spėjęs gražiai pasi
reikšti sava pozityvia po
litine veikla, dabartinės 
(taip pat ir buvusios) VLr 
IKo valdybos narys, kaip 
žinome,paskutiniame Tė
vynės Sargo numeryje 
pareiškė,kad anuos žalin
gus Jaunimo kongreso nu
tarimus (,dėl kurių gi ir 
aš neigiamai pasisakiau 
Naujienose) yra sureda-r 
gavusi ne Jaunimo kon- 
greso rezoliucijų komisi- 

dirbti ir tikimasi, kad 
Brazilijos Lietuvių Ben
druomenė tikrai bus at
gaivinta.

ja, o kažkokie "veikėjai" 
iš šalies. Jis pareiškė 7 
kad ir jis pats buvo tos 
redkacinės komisijos na- 
rys, bet nedalyvavęs jo
kiame tos komisijos po
sėdyje, nes nei vieno jos 
posėd žio nebuvę. Ko misi - 
ja buvo nustumta į šalį.

Tai tiesiog skandalin
gas faktas, kuris tuojau 
pat turėtų būti išaiškintas 
ir iš jo turėtų būti pada
rytos išvados .Tada išryš
kėtų ir visas tų politinių 
nutarimų pravedimo ne
sąžiningumas, tiesiog kai 
kurių "veikėjų" machina
cijos .nesąžiningas būdas 
savo tikslams pasiekti.

Dėl to ir reikia, kaip J. 
Kardelis siūlo, visiems , 
ypač gi mūsų jauniems 
žmonėms tuo opiu klausi
mu spaudoje pasisakyti.

Spauda gi ir yra tam , 
kad visiems ji būtų priei- 
nama(tiesai liudyti ir ko
voti su blogiu).

Jei Jaunimo kongreso 
nutarimams padarytieji 
priekaištai yra teisingi, 
tai reikia juos pripažinti, 
pasitaikiusias jaunimo 
klaidas ar neapsižiūrėji

3 PSL.

mą ( priimant tautai ža
lingus nutarimus) reikia 
apgailestauti ir iš jų pa
simokyti, kad tokie daly
kai nepasikartotų ateityje.

Jeigu gi tie priekaištai 
nepagrįsti,tai reikia juos 
rimtai iš esmės apsvars
tyti ir atmesti, kad jauni
mui neliktų jokių įtarimų, 
jokios dėmės.

Labai gražu, kai pats 
laikraščio redaktorius, 
štai, siūlo visiems,ypač 
gi kaltinamajam jaunimui 
spaudoje atviru nuošir
dumu pasisakyti, laisva
jame krašte pasinaudoti 
turimąja spaudos laisve.

Tuos žodžius tarė 
mums J.Kardelis dar ne
priklausomoje Lietuvoje 
skelbęs spaudos laisvės 
principus ir drąsiai ko
vojęs dėl jų įgyvendinimo.

Štai,pvz. 1929 m. gegu
žės 9 d. (sekmadienį)Kau- 
ne buvo surengtas labai 
iškilmingas plačia pro
grama mūsų spaudos lais
vės atgavimo 25-rių metų 
sukakties minėjimas. Jį 
plačiai aprašė mūsų spau
dos veteranas Adomas 
Jakštas - prel. Aleksan
dras Dambrauskas kata
likų dienraščio "Ryto" 19- 
29 metų 265 nr.

Ten aprašyta ir Šaulių 
salėj mūsų spaudos žmo
nėms surengtoji šauni va
karienė,kurio j e buvę pasa
kyta visa eilė kalbų.Kalbė
ję dr. Purickis, prof. P. 
Leonas,gen. Bulota, Her- 
bačiauskas, latvių atsto
vas Liepinš, kan. Tumas- 
Vaižgantas ,taip pat ir da
bartinis NL, anuomet gi 
buvęs "Lietuvos Žinių" 
red. J. Kardelis.

Ad. Jakštas rašo,kad J. 
Kardelis mūsų spaudos 
veteranams "švelniai pa
reiškęs pageidavimą, kad 
jie savo autoritetu paveik
tų mūsų valdžią, pažadin
dami ją griežčiau laikytis 
demokratinių principų!'..

Niekas tada nedrįso to- 
kio"pageidavimo"iškelti, 
omūsų J.K.vis dėlto drį
so tatai padaryti.

Todėl visai supranta
mas ir dabartinis mūsų 
redaktoriaus siūlymas 
mums visiems naudotis 
turimąja pilnutine spau
dos laisve;tiesiai, atvirai 
rašyti spaudoje aktualiais 
klausimai s,vadovaujantis 
fiksavo sąžine ir įsitiki
nimais.

Toks redaktoriaus siū
lymas išplaukia iš jo tei
singos spaudos laisvės

Nukelta į 6 psl.
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KULTŪRWE^KR<WIKA *Trljos
TARPTAUTINĖ POETŲ ORGANIZACIJA APVAINI
KAVO POETĄ'NADĄ RASTENĮ LAUREATO TITULU VEDA D R. GUMBAS

United Poets Laureate 
International, Filipinuose, 
šių metų birželio 4, adv. ir 
poetą Nadą Rastenį įrašė į 
narius, ir birželio 12, už jo 
poetinius kūrinius, o ypač 
už anglų kalboje poemą, 
’’War’s Curse” (kurią kon- 
gresmanas Garmatz su sa
vo kalba įteikė U. S. Kong
resui, 1966 vasario 16, ir 
tilpo tos dienos ’’Congres
sional Record” laidoje), su
teikė Rasteniui titulą, ’’Ho
norary Lithuanian - Ameri
can Poet Laureate”.

Minėtos pasaulio poetų 
laureatų organizacijos pre
zidentas prof. Amado M. 
Yuzon, gyvenąs Filipinuose, 
buvo pasiruošęs atvykti į 
Ameriką, ir ta proga asme
niškai Rastenį apvainikuo
ti. Bet kelionė buvo atidėta 
ateičiai.

Gruodžio 14 d. adv. ir po
etui Rasteniui skirtas nario 
pažymėjimas, medalis ir 
vainikas prisiųsta į Balti- 
morę. Vainikavimas įvyks 
1967 metais.

Sausio 4 d. Nadui Raste
niui sukaks 76 metai am
žiaus irtais pačiais metais 
sukaks 50 metų nuo laiko 
kai jis, gyvendamas Cam
bridge, Mass., parašė pir
mą eilėraštį ’’Dobilai”, ku
ris tilpo spaudoje ir komp. 
Mikas Petrauskas parašė 
muziką.

Kita Rasteniui gimtadie
nio sukakties dovana, tai 
’’Lietuvių Dienos” greit pa
skleis jo verstą į anglų kal
bą didelį Donelaičio kūrinį 
’’Metai”.

United Poets Laureate 
International leidžia savo 
organą, anglų kalboje LAU
REL -LEįAVES. šio rudens 
laidoje atspausdino Raste- 
nio poemą ’’War’s Curse”. 
' Toje pačioje laidoje at
spausdinta kovotojo už Fi- 

*lipinu salų išlaisvinimą iš 
po Ispanijos jungo, dakta
ro, poeto Jose Rizel ”Past- 
rer Adios” — Paskutinis 
Sudiev — ispanų kalboje. 
Šalia ispaniško teksto ten 
atspausdinti vertimai į an
glų, prancūzų ir latvių kal
bas.

Dr. Yuzonui pageidaujant, 
nesenai Nadas Rastenis tą 
poemą išvertė j lietuvių kal
bą, ir kitoje ’’Laurų Lapų” 
laidoje tilps ir lietuvių kal
boje.
CLEVELANDO TĖVYNĖS 
GARSŲ RADIJAS 
gruodžio 23 d. per WXEN 
-FM stotį transliavo kla
sikinę Dickenso apysaką 
Kalėdų Giesmė,kurią re
žisavo akt. Petras Maže
lis , vadino :V.Gatautis ,Ig.

Gatautis,Rūta Maželytė , 
T. Palubins kas, A. Balčiu - 
naitė,G.Marcinkevičius , 
R.Zorska, G. ir VI. Pleč
kaičiai, Ž. Kliorytė, N. 
Maželienė ir P. Balčiū
nas. Pagrindinį Skrudžo 
vaidmenį atliko pats re- 
žisorius. Apysaką vertė 
ir radijui pritaikė J.Stem- 
pužis.

Kūčių vakarą Tėvynės 
Garsai perdavė Pranciš
konų provincijolo poeto 
Leonardo Andriekaus ka
lėdinį žodį ir bendradar
bių reportažus iš N. Ze
landijos, Šveicarijos, V. 
Vokietijos,D. Britanijos , 
Vasario 16 gimnazijos , 
Kanados ir kitų kraštų , 
kaip lietuviai švenčia Ka
lėdas tuose kraštuose.

Kalėdines giesmes at
liko sol. Aldona Stempu- 
žienė,Aukuro ansamblis , 
šv.Jurgio parapijos cho
ras, Dainavos ansamblis 
ir Alice Stephens moterų 
choras.

KALĖDŲ EGLUTĖ 
VASARIO 16 
GIMNAZIJOJ

Šiais metais lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos 
evangelikų Jaunimo Ra
telis ir Vyskupo Motie
jaus Valančiaus Mokslei
vių ateitininkų kuopa dvy
liktą kartą kvietė moki
nius, mokytojus, mokinių 
tėvus bei gimnazijos drau 
gus į bendrą Kalėdų Eglu
tę. Šioji šventė kasmet 
sutraukia nemažą skaičių 
svečių, netik lietuvių, bet 
ir vokiečių bei amerikie
čių.

Šį kartą dėl sutrumpin
tų mokslo metų nebuvo 
galima tiek daug laiko pa
aukoti šios Eglutės ruo
šimui, bet tariant atida
rymo žodį, teko pasvei
kinti arti 200 žmonių . 
Gimnazijos salė buvo 
perpildyta.

Rengėjų vardu kun.J . 
Riaubūnas padėkojo vi - 
siems geradariams ir pa
linkę jo jiems Dievo palai
mos naujiems metams .

Po to evangelikų Jauni
mo Ratelio vadovas mo
kyt. Fr. Skėrys tarė žodį

Profesorius Dr. Antanas 
Paplauskas-Ramūnas už 
knygą "Dialogas tarp Ro
mos ir Maskvos" įvertinta 
tas kaip didelio masto erų 
ditas. Paskutiniu laiku iš
ėjusiame Ottawoje laikraš 
tyje "The Fulcrum" plač
iai apie tai pasisakyta ir 
įdėtas jo atvaizdas iškilia 
forma. Iškeliamas to kū
rinio apimties platus pa
matavimas, nurodant gau
sybę šaltinių.

Kultūrininkas, nenuilsta
mas spaudos darbuotojas

V.\/JJ{/./ 7. IR.S/S dešimtais tęsinys

vokiečių kalboje. Pasvei
kinęs svečius,jis painfor
mavo susirinkusius sve - 
čius apie Pasaulio Jauni
mo Kongresą Čikagoje .

Fr.Skėriui baigus kal
bėti,dek.Trautmann,kun . 
Maday,mjr.de Benedetto 
ir gimnazijos dir.kun.dr . 
P. Bačinskas, kaip trijų 
tautų atstovai,uždegė eg
lutės žvakes.

Prieš pradedant meni
nę programos dalį, sve

Poetas Nartas Rastenis 
Tai Nado Rastenio kūry
bos pavyzdys. 

War’s Curse 

(By Nadas Rastenis) 
O lucky stars, O lucky suns. 
So far from raging men and guns, 
Unmarred by mad humanity •
And civilized insanity. 
When Mother Earth is strewn with dead. 
When fields and seas are dipped in red,
when bund men other blind men km- Antanas Gintneris prie A- 
Yon suns and stars are bright and still 
Because of greed and rivalry, 
This Globe is but a Calvary.

O lucky suns, O lucky stars, 
Untarnished by the bloody curse. 
Not even the mistreated Mars 
Takes any part in shaping wars. 
Of all the comets whirling by, 
The planets sailing through the sky, 
The stars uncounted in the blue— 
None ever wear a crimson hue. 
P'he Earth alone, whereon man reigns, 

s doomed to bear the bloody stains. 
From the gray dawn of human race, 
In brother’s blood man bathes his face. 
Though Moses' voice, enfeebled, shrill, 
Did cry to man, “Thou shaft not kill.” 
And yet. before his echo died, 
The Nazarene was crucified.

merikos Lietuvių Bendruo 
menės Valdybos organizuo 
ja Spaudos skyrių. Jis fak- 
tinai jau ir veikia, nes jau 
siunčia biuletenius.

čiai sakė sveikinimo kal
bas. Amerikiečių inžine
rijos kuopų kapelionas 
njr.de Benedetto iš Šve- 
cingeno pasidžiaugė, kad 
jam penktą kartą tenka 
dalyvauti Kalėdų Eglutėje 
lietuvių gimnazijoje ir 
įteikė kun. dr. Bašinskui 
amerikiečių kareivių pi
niginę dovaną.

Po to sekė meninė pro-

grama.L.Butkevičius, Z . 
Miškinytė ir Danutė Lan- 
gytė padeklamavo eilė
raščių įvairiom kalbom.

Muzikos mokytojo K. 
Motgalio vadovaujamas 
mišrusis gimnazijos cho
ras pagiedojo 6 giesmes.

Didžiulė staigmena bu
vo čikagietės sol. Stepai- 
tienės pasirodymas .

Pianistės K. Buettner 
lydima, jinai pagiedojo 
kalėdinių giesmių pynę.

Dr.P. Bačinskas padė
kojo Eglutės organizato
riams Fr. Skėriui, kuris 
šiais metais dvyliktą kar
tą vadovavo prieškalėdi-

LAIMINGA KELIONĖ. . .
-Ar tau žmona jau pa

rašė iš savo kelionės 
nauju automobiliu?

-O taip. Net du kartu . 
Vienąkartą iš ligoninės , 
kitą kartą iš kalėjimo.. .

TEISME
Teisėjas: Ar jūs, kalti

namasis, vogdamas pre
kes iš krautuvės, nepa
galvojote apie savo vai
kus ?

Kaltinamasis:- Ir dar 
kaip! Jeigu tas Antaniu
kas būtų geriau budėjęs , 
tai manęs niekas nebūtų 
nutvėręs.

RESTORANE
-Kągi jūs man atnešė

te čia lėkštėje ?-klausia 
svečias kelnerį.

-Buljoną,pone,buljoną.
-Čiabuljonas?Tai aš 40 

metų ploviausi kojas 
buljonu...

NUTARĖ PALAUKTI
- Ką daro jūsų vyras 

prieš kurtumą? Ar buvo 
pas gydytoją?

-Nieko nedaro. Jis nu
tarė laukt iki vaikai baigs 
muzikos kursus.

ŠTAI DĖL KO...
Mokytojas aiškina vai

kams apie saugų auto va
žiavimą, nelaimių išven
gimą ir pan. Pagaliau nu
tarė patikrinti ar jį mo
kiniai teisingai suprato.

-Petriuk,kodėl negali
mais automobilio mėtyti 
tuščių butelių ?

-Todėl,kad už juos ga
lima gauti krautuvėje už
statą.
DAUGUMA NUSVERIA..

Vienoje universiteto 
klinikoje žymus profeso
rius paaiškina prieš jį 
gulinčio paciento ligą bū
simiems medikams.

- Na, kaip manote, ar 
reikės pacientą operuoti , 
ar ne?-klausia profeso
rius.

Visi teigia, kad nerei
kės jokios operacijos.

- Klystate, ponai, pa
cientą reikia operuoti.

- Tai jau ne! -Sušunka 
pacientas,-Jūs esate vie
nas prieš 18.Dauguma nu- 
sveria.Aš neleisiu savęs 
operuoti.

NESUPRATINGAS ŠEFAS 
-Tai, kad darbo metu rašo
te mailės laiškus,-sako sa 
vo sekretorei šefas,-galiu 
atleisti, bet duodate man 
pasirašyti ?. . .

S g,?

v asario gimnaz i ja

nio vakaro paruošimui ir

Autoriuj mokinys Andrius 
Šmitas.

Kalėdų Senelis apdalino 
visus mokinius ir susi
rinkusius vaikus dovano
mis. Po to visi mokiniai 
mokytojai ir svečiai su
sirinko; gimnazijos val
gyklą vakarienės.

Jau Įeitą dieną pasirodė 
vokiškuose laikraščiuose 
labai puikūs straipsniai 
apie bendrą Kalėdų Eglu
tę mūsų gimnazijoj .

Andrius Šmitas
684 Lampertheim-Hue- 
ttenfeld, Litauisches 
Gymnasium,
W. Germany.

AŠ MĖGSTU GYVENIMĄ, BET MANE MĖGSTA MIRTIS

Tur būt,‘taip jau lemta! Nėra ko manęs 
gailėtis! Kad jie nepakenčia tiesos ■— 
blogai; kad nesupranta grožio — skau
du; kad taip brangina niekniekius, bliz
gučius ir visokias išdaigas — šlykštu.

Ne, nesilaikiusiu prie jų! Jie manęs 
nepakenčia — puiku, ir aš jų taip pat 
neapkenčiu. Thomas Mann

Mulą vilioja eiti pirmyn skambučių žvan
gėjimas — kažkas yra pasakęs, ir tai nuosta
bi tiesa! Ir aš, ieškantis tiesos tyrumose, lau
kinių žvėrių persekiojamas, nepavargstu, ne
nustoju jėgų ir vilties, todėl, kad mane, kaip 
ir tą angeliškai kantrųjį mulą, vilioja eiti pir
myn skambučių žvangėjimas — tai Tiesa 
žingsniuoja per žemę. Štai jau pasivysiu ją, 
pamatysiu... Ir staiga nutyla žvangėjimas, 
jau vos girdėti, bet dar girdžiu ji — girdžiu 
visais savo sielos virpėjimais, ir tik vieno 
bijau, — ar sugebėjau atpasakoti kopimą į 
Golgotą taip, kad žmonės tikrai matytų 
Žmogų, nešantį savo kryžių.

Bet aš žinau, kad žmonės man patikės ir 
pamatys du kankiniu — Tolią Žukovą ir Vo- 
lodią Antonovą, sėdinčius ant Vorobjevo 
kalnų. Kažkodėl norėjosi pavadinti juos tuo 
vardu, prisiminus taip artimus mano širdžiai 
Gerceną ir Ogarevą, — aplinkui įvairiaspal
ve lapkričio diena ir saulė stengiasi iš visų 
jėgų sušildyti jų auštančias širdis, — moky
tojas sėdi bepročių namuose, budeliai apvil
ko jį pamišėlio marškiniais.

— Nebeištversiu, — pasakė Tolia Žukov, 
— užpjudė mane visai tie šunys. Komsomolu 
vadinasi! Tikra kankinimo kamera!

— Pagaliau supratai, — atšovė Volodia An
tonov. Piktomis, paraudonavusiomis nuo ne
migo, akimis stebėjo jis tą audringą lap
kričio puotą.

ROMA NAS

— Kaip gi tada gyventi? —• atgijo Tolia ir 
gniaužė kumščius, lyg besiruošdamas pulti 
nematomą priešą.

— Kaip? Kad aš žinočiau! Betgi esu tikras, 
kad gyventi reikia, kad reikia nepasiduoti 
šios nelaimingos komunistinės imperijos ver
gų išnaudotojų malonei. Juk Nikolaj Vasilje- 
vič visuomet taip sakydavo.

— O jei taip tęsis be galo! Taip! Darosi vis 
blogiau ir blogiau. Atsimeni, Nikolaj Vasil- 
jevič pasakė, kad birželio ideologiniame ple
nume buvo paskelbtas karas visai galvojan
čiai inteligentijai, žinoma, ne valdiškai, o 
tiems, kurie dar nėra užstatę savo sielos ko
munistiniam lombarde. Kokias perspektyvas 
turi mūsų jaunimas? Jokiu. Štai, va, mes 
baigsime universitetą, o apie tikrąjį mokslinį 
darbą negali būti nė kalbos, — juk mes nie
kad nesutiksim falsifikuoti istorijos. Taigi, 
lieka tik viena išeitis — eiti dėstytoju į mo
kyklą ir dėstyti vaikams valtįiškas nesąmo
nes. Laimei, vaikai tavęs neklausys, per per
trauka paskaitys pamoką, kad galėtų gauti 
patenkinamą pažymį, o jau kitą dieną bus 
pamiršę, ką vakar mokėsi.

— Betgi tu pamiršai, kad mes jauni, turi
me prigyventi iki komunizmo, — sarkastiš
kai nusišypsojo Antonovas.

— Taigi, turime prigyventi. O kas gi tas 
komunizmas? Tai vargo apoteozė, asmeny
bės sunykimas, vieno kambario, žemomis 
lubomis butas su pusiau maudyne, pusiau 
išeinamąja — žodžiu, skurdžiausias gyveni
mo standartas su manų koše, lova, sofa, 
spinta, stalu ir knygų lentynėle viename 
agregate. Man jau teko matyti vienoje bal
dų krautuvėje tokį komunistinį stebuklą. 
Net ir pasigerti iš to vargo negali. Nepri
klauso pagal etiketą.

— A... dabar man norėtųsi tik marafeto 
pauostyti. Ar tu kada nors uostei?

— O kas tai — kokainas?
— Taip, stiprus dalykas, visokį šlamštą 

ružavai nudažo.
— Ne, Volodia, tai ne išeitis.
— Na, gerai, tai taip ir gyvensime?
— O ką gi darysi?
— Amžinai tas “o ką gi darysi?” Ne klaus

ti, bet veikti! — suriko Volodia.
— Ko rėki? — nustebo Tolia. Ir ant ko?
— Gerai, aš einu, — tarė Volodia, pašoko 

ir plačiais žingsniais, nė neatsisveikinęs išė
jo.

Tolia dar ilgai gulėjo ant žolės. Žiūrėjo į 
dangų, kur geso nusileidusios saldės šviesa. 
Koks gražus pasaulis! Ir kaip jį suteršė. Ko
dėl taip būna, kad visos gražiausios idėjos, 
jas bevykdant, iškreipiamos iki kraštutinu
mo. — ir rezultate vietoj socializmo gaunasi 
šlykšti tironija?

Jam atėjo į galvą baisi mintis:
— Ar iš tikro pasauly vyksta progresas? 

Juk iš moralės taško žiūrint, humanizmas, 
primityvi bendruomenė be valstybės, teis
mų, kalėjimų, policininkų buvo kur kas aukš
tesnė už dabartinę santvarką.Tai pripažino 
netgi ir Engelsas. Prie ko privedė visi tie 
daugelio tūkstančių metų geresnio gyveni
mo būdo ieškojimai. Kodėl žmones galėjo 
gražiai ir taikiai gyventi be tų milijonų po- 

'lieininkų? Ir tą stebuklingą chorą dirigavo 
vienas senelis, neturėdamas nei ginklo, nei 
apsaugos, o visi jo klausė be jokių atsikal
binėjimų, visi gerbė. Ogi dabar vadus saugo 
nuo žmonių meilės visa armija policininkų. 
Kodėl ? Turbūt, žmonija išsigimsta. Visokie 
išgamos iš minios prasiveržia j vadus. Val
džia — štai kur pikčiausi nuodai. Troškimas 
valdžios, siautėjimo, plėšikavimo, žudymo, 
tai charakteringa chuliganams... Teisingumas 
— tai tas, kas jiems labiausiai nepatinka. 
Stalinas — klasiškas tokio chamiško tirono 
tipas. O tai, kad partija nuėjo su juo, pritarė 
jam, tyliai priėmė jo nusikaltimus ir padėjo 
jam juos vykdyt^ tiktai parodo, kad ir par
tija ne geresnė už jį. Veidmainiški Chruš
čiovo aiškinimai nieko nesuklaidins.

Kas gi toliau?
Naktis.
Žvaigždžių chorai sukasi juodame dangu

je, negirdimai jiems akomponuoja orkestras, 
ir Tolia stengiasi pagauti harmoniją, bet ne
gali.

Namie jį pasitinka senelė — ji taip pat visa 
sidabruota, lyg jos plaukuose būtu Įsipynę 
žvaigždės; jos mirga taip pat ir akyse. Be 
žodžių, baimingai ji žvelgia į Tolią, lyg no
rėtų ką pasakyti, bet negali ir tik peržeg
noja jį.

Tolia ilgai stengėsi atsiminti tolimesnę 
įvykių eigą anos nakties, iš pagrindų, pakei
tusios jo likimą. Kas gi tai buvo — likimo po
sūkis, sąmoningos valios reiškinys ar laikinas 
pamišimas, atsitiktinumas ?

Savo kambary Tolia ilgai skaitė apysaką iš 
“Tūkstantis ir vienos nakties". Tarp nuosta
bių knygų, sukurtų žmogaus genijaus, Šeche- 
rezados pasakos jam atrodė gal labiausiai ža
vinčios. Bet ar buvo kada nors žemėje pana
šus gyvenimas? Gal tai tiktai gražus arabų 
raitelių prasimanymas. Juk tik jie turi ge
riausius arklius pasauly, ir kas žino, kur tie 
užburti žirgai, greiti, kaip paukščiai, niekad 
nepavargstantys, nunešdavo jų fantaziją, vi
suomet įkaitintą karštu pietų tyrumų, samu
mų ir siroko alsavimu. O ir jų vaizdai for
mavosi amžiais, gimę tarp Afrikos horizon
to miražų. Jų ugniniai žvilgsniai matė toliau 
ir giliau negu mūsų šviesios akys tarp ūka
notų tolių melsvų rūkų, tirpstančių šiaurės 
horizontuose.

Nuostabiausia Koliai atrodė tai, kad žmo
nės taip tikėjo poetinio žodžio galiai, jog 
bandė juo užkalbėti savo nepermaldaujamą 
likimą. Daug buvo paslaptingo ir nepasie
kiamo tuose nuostabiuose pasakojimuose, 
bet Toliai viskas buvo suprantama, nors ir 
ne viską jis galėtų išreikšti žodžiais. Dažnai 
betgi skaitydamas šias knygas, jis stebėjosi 
jų karingumu, — visos apysakos aprašinėjo 
stiprius, galingus žmones, nežinančius bai
mės, lengvai atliekančius sunkiausius žygius. 
Tvirtovė stovi kaip uola,— Sinajaus kalnas, 
liepsnoja mūšis ant to kalno, 
O tu gi, Moze, tardai laika.
Numesk šalin tą savo lazdą, — 
ji trempia tvarinius visus.
O gal bijai, kad virvė gali virsti kobra?
Mūšy skaityki priešo raštus, kaip eiles kora-

/ no, 
O tavo kardas eilėmis tegu ant priešo spran- 

/ do rėžia.
Daugiau bus.

GAJUTĖ VALTERYTĖ

1966 metais Birmingha- 
mo universitete baigė bi 
ochemijos kursą ir gavo 
Bakalaurės laipsnį-B.Sc. 
Gajutė Valterytė yra so
listės Birutės ir Profeso 
riaus D-roK. Valterių 
duktė. Gajutė yra veikli 
lietuvių tarpe-yra spor
tininkė, skautė ir daly
vavo Jaunimo Kongrese. 
Tėvai gyvena Tupsey, He
reford, Anglijoje.

D r . Aida Garškaitė
1966 metų pabai

goje Sao Paulo Universi 
teto Medicinos Fakultetą 
baigė pirmoji Brazilijos 
lietuvaitė Aida Marija 
Garškaitė, žinomo vi
suomenės veikėjo Jurgio 
Garškos ir Pranės Ma
selytės - Garškienės 
duktė.

mjr.de
njr.de
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Vasario 4 dieną Vytauto Klubo salėse Spaudos Bali us!

Užpraėjusiu metų Montrealio lietuvių Spaudos baliaus 
karalaitė, Renata Lukošiūnaitė, perduoda pereinamą
jį karalaitės ženklą praėjusiųjų metų Spaudos baliaus 
karalaitei Ramunei Kudžmaitei /dešinėje/.

Šių metų Montrealio lietuvių Spaudos balius ypač iškilus, nes jame bus dovanų 
paskirstymas vienas ir kitas. 2. Bus Spaudos baliaus karalaitės rinkimai, ku
riems Montrealio lietuvaitės jau iš anksto ruošiasi ir kiekviena, žinoma, spė
lioja, kam atiteks karalaitės vainikas ir pereinamoji dovana-karalaitės titulo 
laimėjimo ženklas. 3. Bus premijuoti šokiai. 4. Bus gera orkestro muzika, 
5. Veiks bufetas su pasirinktinais gėrimais ir galima bus pasisotinti.

Bilietiai į Spaudos balių jau platinami. Bilietų galima gauti Lietuvių Klube 
pas Poną J. Petrulį, pas NU Bųvės valdybos narius ir kitus platintojus, žino
ma ir Nepriklausomos Lietuvos redakcijoje bei Administracijoje. Maloniai 
kviečiame visus tautiečius iš anksto bilietais apsirūpinti it tuo paremti savo 
laikraštį.

BUKIME SVEIKI
VAISTŲ IŠRADIMAI 

RAŠO J. VENCKUS S.J.
Dešimt metų praėjo kol 
Penicilinas išėjo iš teo
retinės stadijos,kol įgavo 
praktiškos reikšmės.

Prasidėjo II Pasaulinis 
karas. Pasijuto dideiis 
reikalas turėti gerą vais
tą milijoninei kariuome
nei. Atsirado du žymūs 
žmonės-Florey ir Golds
worthy, - kurie griežtai 
paėmė į rankas Flemingo 
pradėtus eksperimentus .

Dr.Heatley ir kiti moks
lininkai pradėjo organi
zuoti laboratorijas, kur 
dideliais kiekiais galima 
būtų auginti tą grybelį Pe- 
nicillium notatum. Čia į- 
vyko tas pats, kas ir su 
atomine energija,kuri iš
sivystė Europoje, bet ne
turėjo priemonių plačiu 
mastu tokią energiją pa-

gaminti.Tada buvo kreip
tasi j JAV,kuri buvo labai 
interesuota tokią energi
ją turėti ir kuri turėjo 
kapitalą tuos didžiuosius 
reaktorius gaminti. Tas 
pats atsitiko ir su Peni
cilinu. JAV tokį sau nau
dingą pasiūlymą tuojau 
perėmė.Anglai demons - 
travo Penicilino gamybą 
Amerikoje.1940 m. Ame
rikiečiai su entuziazmu 
priėmė pasiūlymą. Euro
poje mažuose induose au
gindavo tą grybelį, kuris 
tik paviršiuje augdavo, 
nes viduje nebuvo deguo- 
nio.Amerikiečiai jau 1944 
m.taip patobulino metodą, 
kad augindavo grybelį di
deliuose tankuose, augan
tį per visą skystimą, per 
kurį pumpuodavo sterili-

zuotą orą.Pradžioje visas 
Penicilinas buvo skiria
mas kariuomenei. Gami
nant iš grybelio beveik 
niekados nepasiseka gauti 
100% gryną peniciliną.

Mokslininkai tuojau 
pradėjo studijuoti penici- 
liono cheminę formulę.

Jeigu yra žinoma che
minė formulė, tai greitai 
surandama priemonė, 
kaip sintetiškai pagamin
ti iš kokių jau žinomų 
chemiškų gaminių, tada 
viskas išeina ir gryniau 
ir pigiau.Studijos yra la
bai toli pažengusios, bet 
kiek ir kaip plačiai, neži
nome,nes visa tai yra la
bai laikoma paslaptyje,tik 
tų didžiulių turtingų la
boratorijų mokslinis per- 
sonalas težino gamybos 
eigą.
ANTIBIOTIKAI

Tai yra bendras žodis 
ir yra statomas prieš 
chemoterapiją. Jeigu yra 
sakoma,kad gydo antibio
tiką,reiškia,kad nevarto
ja sulfonamidų. Antibio
tikai yra susiję su gyvy
bės klausimais ir biolo
giniais procesais. Reiš
kia, kad vieno gyvio pro
duktai gali trukdyti kito 
gyvio biologinius proce
sus .Tie procesai gali bū
ti sutrukdyti arba ląste
lės protoplazmoje arba 
ląstelės branduolyje. Jei
gu branduolyje, tai reiš
kia, kad yra pakeitimai 
deoksiribonuklainėse.ri- 
bonukleinėse rūkštyse, 
tai yra tos pačios rūkš- 
tys,kurios turi reikšmės 
vėžyje (cancer). Gyvybi
niai procesai eina per 
enzimų (ferment) stotis 
kaio kokiame fabrike, kur

WIDE WOMLO

$’i Alexander Fleming

gaminys turi pereiti per 
skyrius, kol išeina paga
mintas prod uktas.Tų sky
rių negalima sukeisti. Ki
taip įvyks sutrikimas. 
Taip i r gyvybiniai proce
sai. Jeigu pav. penicilinas 
išmuša iš eilės kokį en
zimą,tai visa enzimų vir
tinė pasidaro nenaudinga 
ir ląstelės gyvybinis pro
cesas pasibaigia ir bak
terija miršta.

Mums nelabai aišku, 
kaip išsivysto bakterijos, 
kurios ilgainiui pasidaro 
penecilinui atsparios .Yra 
dvi galimybės: viena, kad 
bakterijos išvysto kokį 
nors naują mechanizmą 
viduje, kad galėtų tęsti 
savo biologinius proce
sus, 
kad 
yra 
kaip
yra atsispirių-ir bėžiui ir 
raupams. Galima vaiz
duotis, kad neatsparios 
penicilinui bakterijos iš
miršta, o atsparios pasi
lieka ir sudaro naują kolo 
niją-atsparią.Dabar bijo
ma, kad penicilinas, tas 
stebuklingas vaistas, atei 
ty gal nebebus toks ste
buklingas. Galimas daik
tas, kad gydytojai lengvai 
nebevartos to ginklo, ir 
naudos svarbesniuose at
sitikimuose.

Kita galimybė yra, 
bakterijų kolonijoje 
skirtingų bakterijų, 
ir pas žmones, kur

SLR ALEXANDER 
FLEMING
Gimė 1881 ir mirė 1955 

m. Labai geras moksli
ninkas.Gavo Nobelio pre- 
miją.Tai yra didelė gar
bė ir,be to,dar geras pri - 
dėčkas: 35,000 dolerių.

Kad pelėsiai lengvai 
apkrečia bakterines kul
tūras ir kur auga,ten bak
terijos išnyksta, tą visi 
seniai žinojome, bet ne
manėme,kad pelėsius ga
lima vaistams panaudoti. 
Fleming turėjo didelę lai
mę, kad ant jo kultūros 
pateko ne bet koks Pene- 
cilium, bet Penecilium 
n o t a t u m , ta ypatinga 
rūšis,kuri savaime nepa
sikartoja dažnai labora
torijoj e,kuri nėra nuodin
ga įleistaį gyvulius, ar 
žmones. Jeigu jis būtų už
tikęs kitos rūšies peni ci
lium,būtų pastebėjęs, kad 
ne tik ji užmuša bakteri
jas, bet ir žmogui yra 
nuodinga, būtų numetęs 
viską ir šaindien neturė
tume penicilino.

Puola į akis penicilino 
stiprumas arba bakteri
cidinė potencija; vienas 
gryno penicilino lašas į 
500 galionų vandens jau 
sulaiko patologinių bakte
rijų augimą, 
greitai skyla, 
tris valandas 
švirkšti naują
penicilium yra daug kito
kių antibiotikų: strepto- 
micinas, kuris yra lei
džiamas džiovininkams , 
terramicinas.aureomi ci
nas ir pan. Ir dabar vis 
daugiau antibiotikų at
randama su naujomis y- 
patybėmis ir privalumais. 
Tuo susidarė nauja moks
lo šaka.

Kraujuje 
todėl kas 
reikia į- 
dozę. Be

Johan Tiedman Reg’d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Lin eve'll a I Cleaned & ZJailotd
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(of Wellington 51.)

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas. Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsn.t, 
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje. 

Už indėlius mokame 8% dividendo.

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS JVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAT 

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUCIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau v dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

Ankstyvesnės Montrealio lietuvių Spaudos baliaus ka- 
5-a a Danutė Klemkaitė /pirmoji, kairėje/ ir Jūra 
te Sakalaite /desineje, antroji karalaitė/,

ST. CATHARINES, ONTARIO
KALĖDŲ

B-nės Valdyba gruodžio 
18 d. Tėvų Pranciškonų 
patalpose suruošė Kalėdų 
eglutę.

B-nės pirm. A. Šetikas 
taręs pritaikintą žodį,pa
kvietė M.Gverzdienę ves
ti programą. Programą 
ošpildė šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, kuriuos 
paruošė tos mokyklos ve
dėja M. Gverzdienė. Pir- 
mądalį sudarė gyvas pa
veikslas, vaizduojantis 
Amerikos, Lietuvos ir 
lietuvio, Sibiro tremtinio 
Kalėdų eglutes. Eglutes 
ruošė : V. Zubrickaitė 
-Amerikos, D.Deinoraitė 
- Lietuvos ir Gintas Zu- 
brickas - lietuvio Sibiro 
tremtinio.

Šis vaidinimėlis buvo 
trumpas,bet labai reikš
mingas. Priminė Sibiro 
lietuvio žiaurią tremtinio 
dalią.Žiūrovai šio vaidi
nimėlio dalį sekė su di
džiausiu susijaudinimu. 
Antra dalis programos 
susidėjo iš žaidimų, de
klamacijų ir kalėdinių

EGLUTĖ

giesmių, vargonais paly
dint šeštadieninės mo
kyklos mokinei N. Gverz- 
dytei.

St.Catherinėje yra ga
baus jaunimo, vaidini
mams,deklamacijai, mu
zikai,baletui ir 1.1. Reikia 
tik juos suburti krūvon ir 
paruošti.
a Kalėdų senis,visus vai- , 
kus apdovanojo ir įteikė 
B-nės dovaną šeštadieni
nės mokyklos vedėjai M . 
Gverzdienei,kuri jau dau
gel metų kaip veda šeš
tadieninę mokyklą ir skie
pija vaikučiams tautinę 
dvasią. ,

B-nės pirm.apsidžiau
gė, kad į vaikams ruoštą 
Kalėdų eglutę suvažiavo 
gausiai tėvų su vaikais . 
Padėkojo parapijos kle
bonui B.Mikalauskui OFM 
už pa talpas,M. Gverzdie
nei už paruošimą progra
mos ir,visiems dalyvavu
siems Kalėdų eglutės 
programos išpildyme. J.Š. 

* Sudburio Liet. Sporto Klu
bas švenčių prega prisiuntė 
NL-vai SI) - Dėkojame. NL.

LONDON, Ont
KALĖDŲ

Kaip tradicija, jau ke
liolika metų,Londono lie
tuvių skautų Simano Dau
kanto vietininkija visai 
Londono lietuvių kolonijai 
ir apylinkėms kasmet 
ruošia Kalėdų Eglutę. Ši 
mūsų mažųjų šventė ruo
šiama visiems lietuvių 
vaikučiams.

Š. m. gruodžio mėn. 18 
d.5 val.vakare prisirinko 
pilnutėlė parapijos salė 
spindinčiais veideliais 
vaikučių,tėvelių ir svečių. 
Uniformuoti skautai vi
sus maloniai priėmė. Su
laukus Kalėdų Senelį,pra
dėta scenoje įvairi pro
grama: darniai skambėjo 
skautų ir šeštadieninės 
mokyklos mokinių choro

Paieškoj hiia i

Tel. 769-2941 Te. 525-8971

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q.

Lachint.

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue,

Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius paieško Felikso 
Norvido, gimusio 1914 m 
Plungėje, Lietuvoje. Yra 
svarbus reikalas iš jo se
sers Lietuvoje. Žinan
tieji prašomi atsiliepti 
K LB Krašto Valdybai : 
941 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario, Cana
da.

ony j

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis

EGLUTĖ
kalėdinės giesmės, dažno 
kalusytojo širdį jaudino 
mažųjų deklamacijos, vi
sus žavėjo skautukų Va
laičių akordeonų muzika, 
maloniai nuteikė skautu- 
kės Čegytės smuikavi
mas, nuo audringų ploji
mų skambėjo visa salė , 
kai tautinius šokius šoko 
patys mažieji ir vėliau 
paaugliai skautai-skautės 
ir mokyklos mokiniai.

Visą šią programą iš
pildė patys jaunieji.Todėl 
tėveliams ir svečiams 
ypač buvo malonu tai 
stebėti ir sekti. Nepa
prastai džiaugės Kalėdų 
Senelis.Jis visiems davė 
gražių dovanėlių, o tie , 
kurie mokyklą lanko, ar 
gali paskaityti, gavo gra
žių lietuviuku knygų.

Pagaliau šios šaunios 
programos papildyti atė
jo kiti. Londono lietuvių 
jaunimo sambūrio tauti
nių šokių sekcijos vyrai 
pasigėrėtinai pašoko-la- 
bai stilingą "Oželį", o 
anglų šv.Martyno parapi- 
josberniuktĮ choras nuo
taikingai pagiedojo keletą 
kalėdinių giesmių.

Kalėdų Eglutė-mažųjų 
šventė-užbaigta bendro
mis mažųjų ir jų tėvelių 
vaišėmis. L. E - tas .

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. I^aSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popierū.

Telefonas 768-G679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Pi tiulis. P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

JĖMHS/O LIETUVI AMS
Tarpininkauju lietuviams 

apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67’me 
tu (28.4. - 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL
i arba lemi au nurodytu adresu: 

Pr. Paukštaitis 
8995 Godbout, LaSalle. 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.



N E PRIKLAUSOMA LIETUVA6 PS L.

TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME D A D AM U
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I FlIlflIlĮfl

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME

4%% ui depozitus Morg icius iš 6/£r>
5!#o numatyta ui serus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą norm?, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000,- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenus 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdiena nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai 
p. p. Į liepos ir rugpiūėio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstinė: Lietuviu Namai • 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723.

dinti pavyzdžio vertais 
pobūviais, kur žmonės , 
besiartinančio savaitga
lio proga,gali pabendrau
ti savoje lietuviškoje dva
sioje.© kas link viengun
gių nuogumo, jis tiesiog 
negalįs suprasti, kaip jo 
mielas tautietis nepasta— 
bus esąs. Kaip jis nema
tąs,kad mūsų viengungiai 
važinėja puikiausiomis , 
paskutinių modelių maši
nomis :kaip jie perka nebe 
po antrus, bet jau po tre
čiuosius namus;kaip jie, 
paprasčiausiai, įsigyja 
daugelį butų turinčius a- 
partmentus. Jau visai 
karščiuodamasis vatinė- 
tas vyras eina dar toliau. 
Jis pavyzdžiais rodo,kaip 
subrendę viengungiai ėjo 
į mokslus, kaip jie tapo

MŪ^U^PORTAS'
VEDA KAZYS

PRANEŠIMAS NR. 65

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

kunigais. Kaip vienas jo 
mokslo draugas Jurgis , 
nuėjęs tiesiog į vienuoly- 
ną.Salia viso to, jis turįs 
iškelti pavyzdžio vertus 
vyrus .kurie sekmadienį , 
pamaldų metu skaito iš 
šventų knygų. Šioji nes e-

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE 

apie viengungius ir vedusius

nai įvesta naujovė sukėlu
si jo nemažą nusistebėji
mą. Kai pirmą kartą jis 
pamatęs prie altoriaus 
gerą pažįstamą Juozą, jis

Po švenčių traukinyje 
jaučiasi kitokios nuotai
kos. Žmonės buvę links
mi,skubėję,planavę ir jas 
lydinčius sveikinimus,dar 
bar atrodo lyg ką pametę . 
Jie tarsi praradę viltį ką 
nors surasti, ar nors da
lelę susigrąžinti praėju
sias šventes. Jie kažkaip 
pesimistiškai sklaido 
laikraščio puslapius, jie 
nerūpestingu žvilgsniu 
bėginėja palubės skelbi
muose.

Vagono gale sėdį žmo
nės kalbasi kitiems nesu
prantama kalba. Jiedu ap
taria praėjusias šventes . 
Jie dalinasi trumpų atos - 
togų nuotrupom. Nors jie 
atrodo irgi pusėtinai iš
vargę, bet jų pokalbyje 
vyrauja optimistinis nu
siteikimas. Jie pasakojasi 
apie gausų svečiavimąsį, 
gerai praleistą laiką, gau
tąsias dovanas ir pagė- 
ringus rytmečius.Jie bu
vę savųjų tarpe, jie sutikę 
senai bematytus bičiulius. 
Vienas geriau apsirengęs 
vyriškis sakosi įpuolęs į 
seną pažįstamą,s u kuriuo 
čia atvažiavęs. Po tiekos 
metų jis aną vos beatpa- 
žinęs.Mat anas labai pa
sikeitęs. Jis likęs nevedęs 
ir nepataisomas taurelės 
garbinto jas. Jiems įsikal
bėjus paaiškėję, kad anas 
esąs plikas kaip tilvikas . 
Tą vakarą jis neatkreipęs 
dėmesio,betdabar galvo
jąs ir stebisi kaip ten iš
ėję. Juk mes visi čia su
važiavę pačiame pajėgu- 
me.Mes atsivežę tiek pat 
energijos ir tiek pat įvai
riausių užsimojimų. Bet 
dabar, beveik po 20 metų 
pažiūrėjus į laiko rėtį, 
matosi kaip tie vyrai buvo 
išsijoti, kaip jie likosi 
vieni. Jie nors turėję tas 
pačias galimybes, turėję 
begales progų arba savo 
apsisprendimų,arba kaž
kaip atsitiktinai likę vie
niši. Gerai apsirengęs 
žmogus toliau teigia esąs 
blogos nuomonės apie

NOTARAS
ANTANAS L1U D ŽIU S,B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L. L.D.

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

TORONTO.
Margio vaistinės 11 aukštas.
Tel: Įstaigos LET- 1T08,

Namų CR9- 6166.

pamanęs, kad ir tas jau 
tapęs kunigu. Jo balsas 
buvo toks sodrus,toks įti
kinančiai skambus, jog 
pasirodę,kad tas žmogus 
sutvertas tik pamokslams 
sakyti.

Geriau apsirengęs vy
ras nori dar kažką saky
ti,bet jis nebegali įsiterp
ti į faktais kalbančio tau
tiečio aiškinimą. Jis tik 
paima ano ranką atsisvei
kinti, nes traukiniui pra

mūsų viengungius. Jo ma
nymu, tiems vyrams bu
vus kiek sumanesniems ,
jie būtų kitaip susitvarkę. 
Jie turėtų sukūrę šeimos 
židinius ir dabar vestų 
normalų gyvenimą. Jis ži
nąs juos tik girtuokliau
jant, o susirinkus Lietu
vių Namuose į penktadie
nio alutį Jie ne tik prade-

dą bartis, bet dažnai su
sikabiną į krūtines.

Trumpu vatinuku apsi
rengęs vyras, nebelauk
damas beriamų kaltinimų 
pabaigos, nutraukia savo 
bendrą. Jis gan piktokai 
tiesiog pasako, kad anas , 
taip kalbėdamas, labai 
klysta. Jeigu jis per Ka
lėdas sutikęs vieną latrą 
ir dar savo pažįstamą, 
tegul nedaro panašių iš
vadų apie kitus.Svarbiau
sia jis prašo neminėti to
kioje formoje Lietuvių 
Namų ir juose vykstančių 
penktadienio alučių. Jeigu 
kas nors panašaus įvyko , 
to jau senai nebėra.Dabar 
ten susirenka penktadie
niais ne tik viengungiai , 
bet ir vedę vyrai su savo 
puošniomis poniomis. Jei 
jisneperdedąs.jis beveik 
norėtų tuos alučius pava-

dėjus mažinti greitį, jis 
rengiasi išlipti sekančio
je stotyje. S. Pranckūnas.

PASTABOS DĖL PASTABŲ 
/Atkrlta iš 3 pus lap./

sampratos. Jis derinasi ir 
su jo ankstesne kova dėl 
laisvės.

Iš tikrųjų, kam gi rei
kėtų mums spaudos lais
vesnei mes, ją turėdami , 
nenorėtume ja pasinaudo
ti?.

Baigdamas noriu dar 
pastebėti, j og savo korės - 
pondencijoje (sp. šventės 
aprašyme)Ad. Jakštas pa
stebi,kad minėtoje vaka
rienėje ypač gyvai reiš
kęsis mūsų jaunimas. Jis 
tiesiogkėlęs griausmin
gas ovacijas kalbėju
siems, matyt, ir mūsų J . 
K. Girdi, "ypač linksma

Lietuviškosios spaudos 
ir Sąjungos žiniai prane- 
pame,kad 1967 m.birželio 
mėn.antroje pusėje,(tiks- 
li data bus skelbiama vė
liau),bus vykdomos Ukrai 
niečių -Lietuvių sportinės 
varžybos-šventė (lengvoji 
atletika,futbolas-soccer , 
gal net krepšinis). Šven
tės rengėjai-ŠALFASS-ga.

Tai sportinio bendravi
mo idėjos tąsa tarp šių 
dviejų tautybių, kuri buvo 
pradėta 1966 metais spor
tinėmis varžybomis Či
kagoje.

ŠALFASS-ga turėsime 
parodyti daugiau pastangų 
kad ši šventė būtų sėk - 
minga, ir kad sportinis 
bendravimas tarp ukrai
niečių ir lietuvių įgautų 
dar artesnes formas.

Centro valdyba į galio - 
jame Joną Bagdoną, 6421 
So.Richmond Str., Chica
go,111.60629, USA. ,suda
ryti organizacinį, varžy- 
binį ir propagandos ko
mitetus ir koordinuoti šių 
komio tų darbą.
PRANEŠIMAS NR.66

Nuo šio pranešimo pa
skelbimo dienos naujuoju 
"Sporto" administrato
rium pakviestas Jarosla
vas Kepenis: 356 E. 30th 
Street, Paterson , New 
Jersey, 07504, USA. Tel. 
(201) 523-5353.

Sporto darbuotojai pra
šomi glaudžiai kooperuo
ti. J. Sodaičiui dėkojame 
už atliktą darbą. 
PRANEŠIMAS NR. 67

Pranešame,kad sekan
tis numeris (2 -17) -"Spor
tas" -pasirodys 1967 m. 
vasario pradžioje.

Kaip jau suvažiavime-

"Užuolankos" karikatūristas mano, kad viengungiai 
taip įsivaizduoja Amerikoje ir Kanadoje vedusiųjų 
"laimę". ..

Lietuviškas knygas dar vis leidžia savo nariams

NIDOS KNYGŲ KLUBAS 
Paprašykite katalogo, kuriame nurodytos visos są
lygos, kaip pasidaryti nariu ir nebrangiai įsigyti 
naujai išeinančių ir seniau išleistų lietuviškų kny - 
gų. Adresas:

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
1 Ladbroke Gardens, London, W. 11, Great Britain.

buvotame stalo gale,kur 
šeimininkavo "Mūsų Ry
tojaus" red. p. Bružas".

Esą, "jo suorganizuoti 
j a u n i k o 1 e g p s (m.pa
braukta- P. Str.), kai su
šukdavo kam valio,dre
bėdavo net salės langai-.!'

Todėl siūlyčiau pasi
naudoti
Spaudos laisve vi
siems!

Sekantį kartą pasisaky- 
siu dėl mūsų spaudoje pa- 
sireiškusio piktnaudžiavi
mo spaudos laisve.

BARONAS
Detroite, 1966 m. lapkri
čio mėn.19-20 d.d. Centro 
valdybos buvo akcentuo
jama, dar kartą kreipia
mės į klubų vadovybes 
prašydami rašyti, duoti 
daugiau redakcijai me
džiagos iš aktyviosios 
klubų veiklos.
PRANEŠIMAS NR. 68

Kai kurioms klubų va
dovybėms nusiskundus , 
kas liečia klubo narių 
"viliojimą"pereiti iš esa
mo klubo į kitą, primenar 
me,kad Pranešime Nr. 36 
iš 1966.2.15 d. visi nuo
statai galioja, pav. :raidė 
D-l."Narys išstoti iš klu
bo arba pereiti į kitą gali 
bet kuriuo laiku, j eigų nė
ra padaręs raštiškų įsi
pareigojimų senajam klu
bui".

Sportininkui sulaužius 
savo pasižadėjimą,klubui 
apie tai pareiškus, auto
matiškai Centro valdybos 
gali būti diskvalifikuoja
mas.
PRANEŠIMAS NR. 69

1) .Pranešame,kad XVII 
-jų ŠALFASS-gos metinių 
žaidynių krepšinio pir
menybės, vyrų, moterų, 
jaunių A, jaunių B klasėse 
ir tinklinio, vyrų, moterų 
ir jaunių klasėse įvyks 19 
67 m. balandžio 1-2 d.d. 
Toronte (Atvelykio atos
togų metu).

Šeštadienio vakare,t.y. 
balandžio mėn. 1 d. ruo
šiamas, žaidynių dalyvių 
su visuomene susipažini
mo vakaras-šokiai.

Žaidynių vyriausias 
vykdytoj as-ŠA L FASS-gos 
Centro Valdyba. Organi- 

Apygardines pirmeny
bes apygardų komitetai 
praveda savose apygar
dose prieš šias Sąjungos 
pirmenybes. Visi sporti
ninkų registracijos rei
kalai,mokesčiai Sąjungai, 
turi būti iš anksto sutvar
kyti. Pirmenybėse daly
vauti turės teisę tik Sąjun 
goję registruoti sporti
ninkai.

Pirmenybių metu vyks , 
žaidynėse dalyvaujančių 
klubų vadovybių ir jų jau
nųjų darbuotojų pasitari
mai - konferencija eina
maisiais sporto reikalais. 
Numatoma steigti jaunųjų 
sporto darbuotojų korpo
raciją.

2).Pranešame,kad XVII 
-jų Sąjungos metinių žai
dynių stalo teniso pirme
nybės įvyks 1967 m. ba
landžio mėn.15-16 d.d.To - 
ronte.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga Sąjungos na
rius, sporto darbuoto jus- 
veteranus , lietuviškąją 
spaudą ir lietuvių visuo
menę sveikiname

ŠALFASS

Kiekvienam doram lietuviui rūpi, kaip gyvena jo tau 
tiečiai kituose kontinentuose'. Arčiausiai susipažinsi 
te su Australijos lietuvių veikla ir gyvenimu skaity -

dam mo$u pa$tm
Savaitraštį "Mūsų Pastogę" leidžia Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Valdyba, redaguoja V. 
Kazokas . Kaina metams 1O australiškų dolerių.

Užsakymus siųsti: "Mūsų Pastogė", Bo 4558, 
G.P.O. Sydney, N.S.W., Australia.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius J. G. Lazauskas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Lietuvtų Medžiotojų ir 
Žuvautojų klubo Eastern 
Township narių sezono už
baigimo pobūvis gruodžio 
lOd.l966metais įvyko pas 
p. Kukenį farmoje. Visų 
pirma P.Janulionis, atida
rydamas pobūvį,tarė įžan
ginį žodį pabrėždamas,kad 
šiais metais buvo geras 
giliukas,kad ir kitais me
tais būtų neblogesnis,Jis, 
J. Kukeniut, kuris nušovė

didelį ožį, įteikį dovaną . 
Nors pasitaikė nelabai ge
ras oras, bet narių buvo 
didelis būrys, na, ir puota 
buvo graži. Buvo iškepta ; 
pusė ožio ir prie to viso- ■ 
kių valgių ir,žinoma, gėri- ■■ 
mų netrūko.Labai gražioj 
nuotaikoj kiekvienas narys ■ 
tarė žodį ir linkėjo, kad ir 
kitais metais būtų ir vėl 
suruoštas toks pobūvis.

Valdyba . į

TREMTIES ŽINIOS 
-Kas atsitiko su Hamilto
no Kovu-klausia daugelis 
Kanados sportininkų? Jau 
beveik metai laiko, kaip 
hamiltoniečiai neparodo 
jokio gyvybės ženklo. Gal 
tai pasekmės perėmimo 
(ir tai staigaus ir anksty- 
vo)klubo vadovavimo mū
sų jaunimui, kuris šiam 
atsakomingam darbui dar 
nebuvo pasiruošęs. Keli 
vyresnės kartos sporto 
veikėjai Hamiltone turėtų 
Kovui suteikti savo para
mą ir įstatyti klubą į 
veiklos vėžes. 
PAVERGTOJI LIETUVA
- Kauno Žalgirio ranki- 
ninkės-Sov. S-gos meis- 
terės - dalyvauja koman
dinėse Europos pirmeny
bėse. Po laimėtų rungty
nių Kaune prieš rytinės 
Vokietijos Rostocko ko- 
mandą9:8,lietuvaitės an
tras rungtynes Rostocke 
sužaidė lygiomis-6:6 ir 
tuo pačiu,pateko į ketvirt- 
baigmę prieš Budapeštą.
- Sov. S-gos geriausių 
plaukikų sąraše randame 
ir Lietuvos atstovus Sa
kalauskaitė, plaukdama 
kompleksiniu būdu 200 m. 
nuotolyje su pasekme 2 
min.41,4sek.užima šeštą 
vietą, o 400 m. yrasep- 
tinta-5 min.48,6 sek. Vy
tautas Tiknius 100 m.nu
gara taip pat yra šeštas- 
1 min. 3,8sek. ir 200 m. - 
devintas su 2 min. 19,7 
sek. pasekme.
- Dar ir šaindien gausu 
užklausimų apie Vilniaus 
Žalgirio futbolininkų ko- 
vas,patekimui į SovJS-gos 
aukščiausiąją klasę. Iš
vykdamas atostogų netu
rėjau progos ir laiko pa-

rašyti Lietuvos sportines 
žinias ir kartu pranešti 
liūdną žinią,kad Žalgiriui 
nepavyko iškovoti teisės 
1967 m. žaisti aukštoje 
klasėje.
-Krepšinio rungtynių pa- 
sekmės.-Vilniaus Kibirkš 
tis - Tartu Universitetas 
52:50, RygosTTT ( daug
kartinis Europos ir S. S- 
gos meisteris)-Kauno Po 
litechnika 5 0:49 (motery^ 
Kaunas-Vilnius 74:57(vy
rai) ir 43:41 moterys.
- Tinklinio rungtynėse 
Gdansko AZS pralaimėjo 
Lietuvos rinktinei 1:3 ir 
ta pačia pasekme Kauno 
rinktinei. Mūsų sostinėj 
lenkės pralaimėjo Vil
niaus Universitetui 0:3 .
Pastaba: Kai kas pamirkta, kad 
NL prenumerata jau nuo 1966 m.— 
$ 1.00 yra pakelta, NL,

Padėkos
Mūsų mylimam vyrui , 

tėvui, uošviui ir seneliui 
A. A.

MARGELIUI GUGI UI 
atsiskyrus iš mūsų tarpo , 
reiškiame gilią padėką 
visiems pareiškusiems 
mums užuojautos ir pa
guodos žodį raštu, spau
doje ir asmenišku atsi
lankymu.

Nuoširdus ačiū Gerbia
miems kunigams-mons . 
Tadarauskui.kun. Ažuba
liui ir kun. dr. Gutauskui , 
dr. Valaitienei, visiems 
grabo nešėjams.

Nuoširdžiai dėkojame 
visiems, kurie užprašė 
Sv. Mišias už jo sielą, ir 
papuošė koplyčią gėlėmis.

Visiems tariame mūsų 
nuoširdų ačiū.

Gugienė su šeima.

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass 02127, USA,

AR ŽINOTE K£ RAŠO

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5.01)
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMILTON
TAUPYK ir skolinkis 

kooperatyviniame bankelyje

„TALK A”
21 Main Street East. Room 203 •• Telefonas JA 8- 0511.

išduodamos asmeninės paskolos iš 8% iki 5.000, 
mortgiclų paskolos is 7% iki 66% turto vertės.

UŽ serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.
Veikia nemokamas • C U N A' gyvybės ir paskolų draudimas. 

Pilnas čekiu draudimas.
Darbo dienos: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
l vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vok., šeštadieniais 9 vai. ryto- 
12 vai.

HAMILTONO LIETUVIU NAMAI 
/tęsinys iš praėjusiojo num./

Išnagrinėję Deltą pas
tatą, pažiūrėkime, ką 
mums siūlo dabartinė LN 

į Valdyba.
LN V-ba siūlo Deltą 

* parduoti.
Kaip anksčiau minėjau, 

LN V-ba, pirmininkauja
ma Alfonso Patamsio,per 
paskutinius du posėdžius 
suvedė Delta pirkimo- 
pardavimo uždarymą už 
$145.000. Šis pasiūlymas 
jau pasirašytas abiejų ša
lių su šiomis sąlygomis: 
LN V-bos sąlyga, jei LN 
nariai sausio 22 d. meti
niam e s -me dauguma bal
sų šį pardavimą patvir
tins jpirkė jo sąlyga,jei jis 
parduos iki uždarymo 
dienos, t. y. kovo 15,1967 
m. savo namą.

Pirkėjas uždarymo die
ną sumoka mums $35. 000 
grynais, iš kurių $ 7.250 
mes mokame komisijos 
namų pardavimo įstaigai 
ir apie $ 1000 savo advo
katui .Tuo būdu mums lik
tų apie $ 27. 750. Likusiai 
skolai $ 110.000 mes duo
dame pirkėjui pirmąjį 
morgičių 5 metams iš 8%. 
Šią skolą pirkėjas dengia 
mokėdamas po $ 916 kas 
mėnesį,kas sudaro $ 10. 
992 per metus, įskaitant 
skolą ir palūkanas. Po 5 

^pietų jis turi mums grą
žinti skolą,kurios dar bū
tų apie $ 96. 000 iš karto .

Uždarymo dienai Delta 
dar turės skolos $ 61. 000. 
V-ba nutarė ją sumokėti 
iš karto (dabartiniai Del
ta morgičiai yra atviri) 
šiuo būdu: $ 27. 750, ku
riuos gausime grynais 
panaudoti šiai skolai 
dengti.Likusiąsumą$34. 
250 sutiko 8 asmenys sa
vo vardu pasiskolinti iš 
8% po $ 5000-5 metams, 
ir juos tomis pačiomis 
Sąlygomis per skolinti LN 
lįf-vei,kuri betarpiškai šią 
skolą dengs. Šį, mano ma 

jpymu,meškos patarnavi
mą Lietuvių Namams la
bai greit sutiko duoti LN 
V-bos p-kas A. Patamsis, 
LN V-bos nariai A. Dirsė, 
Pr.Sakalas.Pov.Savickas, 
A. Šilinskis, Ig.Varnas, 
Kontr. K-jos narys Alf. 
Pilipavičius ir iš LN narių 
- Fel. Krivinskas. Sakau 
meškos patarnavimą, nes 
šios LN V-bos dauguma 
vadovaujasi ir nuolat kar
toja: "Mes ne biznio, bet 
Lietuvių Namų norime". 
L Pasiteiravęs pas Tal
kos vedėją Ern. Lengniką 
apie tokių paskolų grąži
nimo sąlygas,gavau šiuos 
paaiškinimus: Talka turi 
teisę skolinti 1 asmeniui 
$ 5000. - 5 metams. Grą
žinimui tokios paskolos, 
kas mėnesį reikėtų mo
kėti maždaug po $ 102 per 
visus 5 m.Tuo būdu pasi
skolinimui $ 35. 000 rei
kėtų 7 asmenų, o LN b-vė 
kas mėnesį turėtų mokėti 
po $714 ir po 5 m. ši sko

la būtų išmokėta. Gaunant 
iš Deltos pirkėjo po $ 916 
ir išmokant po $714 mums 
kas mėnesį nuo Deltos 
liktų $ 2 02 arba per 5 m . 
$ 12.120. Apytikriai kal
bant,pardavę Deltą mini
momis sąlygomis, per 5 
metus mes neturėsime 
nei Deltos, nei pinigų, o 
šaim laikui praėjus ir ga - 
vę likusią skolą, kurios , 
kaip minėjau, dar būtų 
apie $96.000, galutiniame 
rezultate iš Deltos turė
tumėm apie $ 110. 000.

Už Deltos pardavimą 
šiomis sąlygomis gruo
džio 2 d. LN V-bos posė
dyje balsavo 7 V-bos na
riai: A. Patamsis, J.Ro- 
mikatjA.Dirsė, A. Šilins
kis, P. Savickas, V. Le- 
parškas ir Ig. Varnas. 
Prieš pardavimą balsavo 
V. Sakas ir St. Bakšys ir 
susilaikė J.Palmer ir Pr . 
Sakalas.

Ką daryti Deltą parda
vus, V-ba nesvarstė. Tik 
Vyt. Leparskas tuojau po 

, šio balsavimo pareiškė: 
"Po 5 metų,kada jau Deltą 
būsime pilnai realizavę, 
LN sklypą už $ 200. 000 
parduosime greitai, o ta
da LNb-vę likviduoti ne
bus jokių kliūčių".

Aš asmeniškai Alf. Pa
tamsiu,kaip LN V-bos p- 
ku esu patenkintas ,nes jis 
praktiškai įrodė mano nuo 
lat per 10 metų, kada bu
vau LN p-ku kartojamą 
mintį,būtent:jungdamiesi 
į Liet. Namus, mes bend
rai sudėtas savo lėšas au
ginsime ir lietuvišką di
delį darbą atliksime". Po 
5 m. už sklypą $ 200. 000 
gausime labai greitai 
( mano nuomone turėtu
mėm gauti $ 300.000 arba 
po $ 6 už kv.pėdą, nes ne
galima pirkti žemės pi
giau, kaip už $ 6 už kv. 
pėdą);per 5 m.iš LN skly
po auto aikštės mažiau- 
gausime $ 40. 000 pelno 
ir už Deltą $ 110. 000. Taip 
kad pavertę visą LN fa
ves turtą į pinigus, po 5 
metų turėtumėm apie $ 
350. 000 grynais,kas ati
tiktų LN narių sudėtiems 
$ 100. 000 arba atmetus 
narių s-tose prirašytus 
dividendus ir eventualiai 
per ateinančius 5 m. mo
kamą 6%,kas sudaro apie 
$ 50. 000. -kiekvienas LN 
narys likvidacijos atveju 
po 5 m. gautų po $ 300, o 
gal ir po $ 400. - (jeigu 
sklypą parduotumėm už $ 
300. 000,kas yra visiškai 
realu) už vieną LN šėrą.

Kaip matome,vieną dalį 
Bakšio skelbtos idėjos jau 
pilnai atsiekėme: savo 
bendrai sudėtus pinigus 
keliaropiai išugdėme.Lie 
ka tik antroji dalis-lietu
vybės išlaikymas, ką irgi 
( tik jau dabar.be abejo , 
žymiai greičiau) galime 
daug lengviau atsiekti, jei 
Deltos neparduosime.o iš

PROF. S. ŠA LKA USKIO
MINĖJIMAS

Hamiltono ateitininkai 
sendraugiai druodžio4d. 
iškilmingai paminėjo 
prof.S.Šalkauskio 25 me
tų mirties sukaktį. Minė
jimas pradėtas 9 vai. ryto 
lietuvišku radijo pusva
landžiu, kuriame buvo 
prisimintas prof. S. Šal
kauskis.Per radiją kalbė
jo apie profesorių ateiti
ninkų sendraugių sky
riaus pirm. J. Pleinys. 11 
vai. šv. Mišias atnašavo 
mons.dr.J.Tadarauskas , 
o šiai progai gražų pa
mokslą pasakė kun. dr. J. 
Venckus, S. J., išryškin
damas S. Šalkauskį, kaip 
gyvosios dvasios nešėją 
į lietuvišką katalikišką 
visuomenę. Pamaldose 
moksleiviai ir sendrau
giai ateitininkai dalyvavo 
organizuotai su vėliavo
mis.

4 vai.p.p. Jaunimo Cen
tre įvyko koncertas-aka
demija. Apie prof. S. Šal
kauskį kalbėjo J.Matulio- 
nis,iš Toronto.

Koncertinėje akademi
jos dalyje pasirodė Roma 
Mastienė iš Čikagos. So
listė padainavo lietuvių 
bei svetimtaučių kompo
zitorių kūrinių ir arijų iš 
operos. Solistė publikos 
buvo šiltai priimta ir po 
kiekvieno išėjimo turėjo 
kartoti. Jos sodrus gana 
plačios skalės balsas ir 
geras išpildymas žavėjo 
salę. Sol. R. Mastienės 
dainuoti dalykai buvo 
perduoti laisvai ir giliu 
pajautimu. Publika buvo 
sužavėta sol.R.Mastienės 
dainavimu.Talentinga po
etė Laima Švėgždaitė, iš 
Toronto.su dideliu įsijau
timu paskaitė savo kūry
bos. Hamiltonietis A. Juo
zapavičius puikiai ir su 
įsijautimu perskaitė Vin
co Krėvės "Dainą apie 
arą". Programai vadova
vo ateitininkų sendraugių 
pirm. K. Bungarda.

J. Šilelis .

VASARIO 4-TOJI
Tą dieną Hamiltone 

įvyks didžiulis kaukių bą
li us-šokiai,rengiami Tė
vų Komiteto,kurio pelnas 
šeštadieninės mokyklos 
išlaikymui.

Tą dieną bus tradicinis 
užsigavėjimas prieš už
gavėnes, pasilinksmini
mas ir susitikimas su sa
vo artimaisiais ir toli
maisiais.

Bus linksma muzika, 
gaivinantys gėrimai, už
kandžiai, loterija, laimės 
staliukai ir 1.1.

Kaukėms geros premi
jos.Prašome visus pasi
ruošti ,kad būtumėt laisvi 
į balių.

Vieta-" Jaunimo Cent
ras", 7 v. v.

Kviečiami visi ir iš Vi
sur kuo skaitlingai daly
vauti ir tuo paremti lietu
vybės išlaikymo židinį.

Rengėjai.

jos padarysime palaips
niui "Mažąją Lietuvą".

Kitą savaitę pasvarsty
sime mūsų finansines ir 
lietuviškas galimybes, 
Deltos neparduodant ir 
tuojau įrengiant klubą, ir 
LN sklypo miesto centre 
galimybes. St. Bakšys

LN V-bos reikalų ved.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS 
atkūrimo šventę minėsim 
vasario 19d. Jaunimo Cen
tro salėje. Kalbėtoju tai 
dienai sutiko būti Dr. A . 
Damušis iš Detroito. Me
ninei minėjimo progra
mai atlikti pakviesta vie
tinės pajėgos. Bendr.v-ba. 
ŠEŠTADIENINĖS MO - 
KYKLOS KALĖDŲ 
EGLUTĖ

Kalėdinė eglutė, ruošta 
gruodžio 18 d. Jaunimo 
Centre, sutraukė didelį 
skaičių vaikų, tėvelių ir 
svečių pasigrožėti jaunų
jų gabumais. Salė buvo 
pilna žiūrovų. Programa 
buvo labai įvairi ir įdomi. 
Mokyklos mokinių vaikų 
choras, tautiniai šokiai, 
baletas,deklamacijos,so
lo dainos,piano, akordeo
nas ir kiti įvairūs daly
kai. Mūsų jaunimo tarpe 
yra gabių ir talentingų 
jaunuolių,tik turim jiems 
padėti talentus išugdyti. 
Šiai programai vadovavo 
gražiai ir sumaniai VIII 
skyr. mokinys Marijus 
Gudinskas.Po trumpo tė
vų komiteto pirm. A. Juo
zapavičiaus ir mokyklos 
vedėjo J. Mikšio žodžių 
atvyko Kalėdų senelis ir 
visus vaikus apdalino do
vanėlėmis.

Šiai progai Vysk.M.Va- 
lančiaus Vardo šeštadie
ninė mokykla išleido pir - 
mąsavo laikraštėlį "Mū
sų mokykla", kurį reda
gavo X skyriaus mokiniai. 
Laikraštėlis savo išvaiz
da ir turiniu vertas dė - 
mesio ir pagyrimo. Jis 
prirašytas pačių moki
nių. Tai įrodymas, kad 
šeštadieninės mokyklos 
turi didelės reikšmės 
lietuvybei išlaikyti.Deja, 
ne visi tėvai įvertina. Pa
sižvalgykime po savo ko
loniją ir matysime, kad 
dideli patriotai ir veikė
jai savo vaikų neleidžia į 
šią šeštadienio mokyklą. 
Būtų visų pareiga savo 
vaikus į šią mokyklą bū
tinai leisti.Pagalvokime, 
kol dar nevėlu; J.Šilelis . 
-K. Žilvytis Stelco fabri
ke operuodamas 50-ties 
tonų elektrinį kraną, buvo 
paliestas stiprios elekt
ros srovės. Smarkiai ap
deginti 4 dešinės rankos 
pirštai. Linkime greit pa
sveikti. V. P.

KANADOS ST,A KUOPU PASITARIMAS HAMILTONE
Gruodžio 17 d., įvyko ir 

apylinkės S LA kuopų ats
tovų bendras pasitarimas, 
Toki pasitarimai vykdo
mi jau keli metai iš eilės . 
Čia nagrinėjamos SLA 
problemos platesne apim 
timi.Ypač svarbus klau
simas .naujų narių verba
vimas.Šis klausimas, ak
tualus ne tik Hamiltone, 
bet ir visose kuopose, ne
išskiriant nei JAV. Dis
kutuojant šį klausimą,
prieita prie nuomonės, mo atstovų siūlymai sei- V . P .
kad visas SLA planas tu- mo suvažiavimuose yra

SLA kuopų pasitarime dalyvavo /iš kairės/:Z.Pulianauskas, P.Polgrimas,St. Jo
kūbaitis, J.Šarapnickas, J.Paukštys; stovi-A.Kaušpėdas, J.Bajoraitis, V. Ba- 
čėnas, V. Pašilys. Bella Studio - Juraičio.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS
Hamiltone buvo atšvęstas 
Bendruomenės Valdybos 
rengtame pobūvyje Jauni
mo Centro salėje.

Gražiai išpuoštoje sa
lėje, grojant geram or
kestrui, linksmai pralei
dom paskutinį senųjų me
tų vakarą ir labai pakitu
sioj nuotaikoj sutikom 
Naujuosius Metus.

Salėje Naujųjų Metų 
proga sveikino Hamiltono 
Bendr.pirm. J. Krištolai
tis , klebonas prel. dr. J. 
Tadarauskas ir Lietuvių 
Namų v-bos pirm. A. Pa
tamsis.

Naujų Metų sutikimo 
baliuje turėjom keturis 
laimės staliukus. Jie buvo 
paaukoti duosniųjų mūsų 
kolonijos biznierių:ponų 
A. Skaisčių, TRI Realty , 
Z.Didžbalio ir A. Pranc- 
kevičiaus.ponų A.Šilins- 
kų ir ponų V. Kybartų.

Staliukus laimėjo Šiur- 
kienė iš VelandojPetrū- 
nienė.Budnikienė ir Rim- 
kevičienė iš Hamiltono. 
Petrūnas irgi buvo laimė
jęs staliuką,bet jo neėmė 
ir prašė ištraukti antrą 
kartą.

Negalima praleisti ne
paminėjus ponių taip sėk
mingai platinusių staliu
kams bilietus. Jos buvo 
penkios-Pranckevičienė , 
Krištolaiti enė .Stonkienė, 
Stungevičienė, Budnikie- 
nė.

Rengėjams pelną labai 
sumažino mūsų tautiečių 
pamėgimas vartoti savo 
rūšies (brand) gėrimus 
atsineštus po skvernu. 
Perdaugpapratom salėje 
elgtis taip,kaip privačio
je partitoje draugo rūsy
je.

Dėkojame visiems vie
nu ar kitu būdu pagelbėju- 
siems šiame pobūvyje.

Bendr. Valdyba. 
ŽINIOS TRUMPAI 
-A. Vartų par.choras, va
dovaujamas muz.p. Pau- 
lionio,Kalėdų proga pasi
rodė žymiai sustiprėjęs 
ir kiekybe ir kokybe.Ber
nelių mišiose,malonu bu
vo jaustis girdint gerai 
paruoštas ne tik senas , 
bet ir naujas lietuviškas 
giesmes.

Jaučiamas tenorų trū
kumas.
-"Aukuras” po sėkmingų 

retų būti peržiūrėtas ne 
kuopose,bet SLA Centre. 
Pagal SLA konstituciją, 
kuri surašyta prieš dau - 
gelį metų,daug kas netin
ka šiai dienai. Tuo būdu 
konkurencija su vietinė
mis draudimo įstaigomis, 
kurios prisitaiko prie 
esamų sąlygų labai lanks
čiai,sunki.Iš kuopų atsto
vų pranešimų paaiškėjo, 
kad vesti susirašinėjimai 
su Centru ir Kanados sei

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

Kovo mėnesio pirmoje 
pusėje buvo suloštas mo
terų turnyras Belgrado 
mieste.Jame dalyvavo 13 
šachmatininkių.Nors ne
reikia abejoti,kad dabar
tinė moterų pasaulio čem 
pionė gruzinė Nona Ga- 
prindašvili yra geriausia 
pasaulio lošė ja,tačiau jai 
teko turnyre pasidalyti 
pirmą ir antrą prizą su 
rumune Alexandra Nico- 
lau.Tik vienu tašku nuo jų 
atsiliko dvi jugoslavės: 
Lazarevič ir Jošič .

Balandžio mėnesį Mas
kvoje prasidėjo matčas 
dėl pasaulio pirmenybių. 
Boris Spaskij ,1965 metais 
laimėjęs matčus prieš 
Keresą, Gelerį ir Talį, 
gavo teisę lošti šį matčą 
prieš pasaulio čempioną 
Tigran Petrosian.

Šis matčas buvo didelė 
nervų kova tarp pirmau
jančių pasaulio didmeis- 
terių. Pirmos septynios 

gastrolių su J. Griniaus 
drama:"Gulbės Giesmė',' 
sausio 21 d. lankysis Cle- 
velande.

"Gulbės Giesmei" iš
vykstant š.m.sausio 21 d . 
į Clevelandą norisi pa
linkėti,kad šią puikią is
torinę dramą pamatytų ne 
dalis, bet visi iki vieno 
Cleveland© ir apylinkių 
lietuviai. Veikalas ypač 
naudingas jaunimui, ku
riam mūsų krašto seno
vės istorija yra labai to
lima. Galima užtikrinti , 
kad niekas neapsivils, 
-Didysis "Stelco" plieno 
fabrikas nuo sausio 3 d . 
įvedė autobusų susisieki
mą fabriko rajone. Pa
mainoms keičiantis, kas 
6 min. autobusai išvežios 
darbininkus į tolimesnes 
fabriko vietas. Šis pro
jektas,pagal administra
cijos apskaičiavimą, kai
nuos apielO. 000 dol. mė
nesiui.
-Prieš porą mėn. Hamil
tone pasklido žinia, kad 
Jaunimo Centras būsiąs 
parduodamas JBet tarnau
ja kolonijai sena tvarka. 
Atrodo,kad ir mūsų kolo
nijoje yra žmonių, kurie 
mėgsta skleisti gandus .

V. P.

ignoruojami dominuojan
čių JAV seimo atstovų. 
Kai tuo tarpu ir JAV-bė- 
se ta pati narių mažėjimo 
problema kelia rūpesčių. 
Tuo reikalu sudarytas ar
timesnių kuopų atstovų 
komi tetas,kuriam paves
ta per Kanados Vyr.SLA 
organizatorių dėt pastan
gas, daryti reikiamas pa 
taisas Centre. Susirinki - 
mų protokolų nuorašus 
įgaliota pasiųsti Centrui.

partijos baigėsi lygiomis. 
Petrosian laimėjo aštuntą 
ir dešimtą partiją,tuo bū
du įgaudamas dviejų taškų 
persvarą. Tačiau Spaskij 
remizavo sekančias par
tijas ir laukė progos "at
sigauti" Jo laukimas ne
buvo veltui: jis laimėjo 
tryliktą ir devynioliktą 
partiją,išlygindamas re- 
zultatą.Tačiau neilgam.... 
Petrosian laimėjo dvide
šimtą ir dvidešimt antrą 
partiją.Spaskij sušvelni
no pasekmes laimėjęs 
dvidešimt trečią ir sure- 
mizavęs dvidešimt ket
virtą partiją.

Tokiu būdu, Petrosian 
laimėjo matčą rezultatu 
12, 5 : 11, 5, pasilikdamas 
pasaulio čempionu iki 
1969 metų.

Liepos mėn. 17 dieną 
Kalifornijoje (Santa Mo- 
nica)10 garsių didmeiste- 
rių s ulošė pirmą ratą tur
nyre, kurio mecenatais 
buvo garsusis pasaulinio 
masto čelistas G. Piati- 
gorskij ir jo žmona šach
matininkė, kilusi iš Rot
šildų šeimos.

Turnyras buvo loštas 
labai atkakliai. Po 6 ratų 
Spaskij.issimušė į priekį 
suremizavęs penkias 
partijas ir išlošęs vieną. 
Rimčiausias Spaskio kon
kurentas buvo danų did- 
meisteris Bent Larsen.

Kiekvienas lošė po dvi 
partijas su kiekvienu. 
Spaskij ėjo pi r mutinį u, ta
čiau tik pustaškiu ar taš
ku aukščiau už sekantį. 
Larsen pradėjo pralai
mėti, o jaunas JAV čem
pionas Robert Fischer 
smarkiai pradėjo vytis 
Spaskįirvos vos nepasi
vijo.

Turnyro pasekmės bu
vo šios :1. Spaskij 11,5 t.; 
2. R. Fischer 11 taškų;3 . 
Larsen 10 t. , Ketvirtą ir 
penktą prizą pasidalino 
vengrų didmeisteris Por- 
tisch ir Vakarų Vokieti
jos didmeisteris Unzic- 
ker,surinkępo9,5 taško. 
Šeštą ir septintą prizą 
pasidalino pasaulio čem
pionas Petrosian ir JAV 
veteranas S. Rechevskij. 
Aštuntą vietą paėmė M . 
Naidorf (Argentina) su 8 
taškais. Devintuoju išėjo 
jugoslavų didmeisteris 
Ivkov su 6,5 t.,ir dešim 
tuoju-olandas Donner su 
6 taškais.

Turnyras buvo labai 
gerai suorganizuotas. Jis 
tęsėsi vieną mėnesį ir 
kainavo Piatigorsklams 
apie 75. 000 dolerių. Ke
lionės ir pragyvenimo iš
laidos buvo apmokėtos vi
siems lošėjams. Taip pat 
visi lošėjai gavo prizus . 
Pirmas prizas buvo 5000 
dolerių, dešimtas -1000 
dolerių.

Metų gale pasibaigė 
JAV pirmenybės.23 metų 
Robert Fischer vėl (aš
tuntą kartąl) laimėjo tur- 
nyrą.Niekas nesistebėtų, 
jei jis laimėtų pasaulio 
pirmenybes 1969 ar 1972 
metais.

I i

dabar.be
Toronto.su
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T1 REAL
LABAI GRAŽI MONTRFALIO LIETUVIŲ. ŠEŠTADIENI 
NIŲ MOKYKLŲ TĖVŲ KOMITETO IR MOKYTOJŲ SU

RUOŠTOJI KALĖDŲ EGLUTĖ
Tai buvo didelė vaikų šventė, kurios kulminaciją su

daro Kalėdų Senelio pasirodymas su dovanomis, nori
nt, kad jis atvyktų iš Lietuvos ir iš Lietuvos atvežtų 
dovanų. Deja, visą šią pasaką tenka maskuoti, nes iš 
Lietuvos senelis negali atvykti ir negali iš ten atvežti 
jokių dovanų. Okupuotame krašte dovanų nėra, ir oku 
pantas seneliui neduoda leidimo iš Lietuvos išvykti...

Mokytojai šiemet paruc 
šė labai gražų vaidinimė
lį, su dainomis, šokiais, 
deklamacijomis, kurios 
buvo prasmingos ir gana 
sklandžiai praėjo.

Sceninis pasirodymas 
paliko gerą įspūdį ir susi
rinkusiųjų buvo atvangiai 
stebimas.

Aušros Vartų mokyklos 
vedėjai, p. Ališauskienei 
Eglutę atidarius, susirin
kusius pasveikino Klebo - 
nas T.K. Pečkys.

Dovanas mokytojams iš
dalino Tėvų Komiteto na
riai p. Tanner ir J. Giri
nis. Vaikus nufotografa 
vo mūsų fotografas Tony 
Laurinaitis ir kiti.

Visi vaikai, ne tiktai 
tie, kurie lanko šešta
dienines mokyklas, iš 
Kalėdų senelio gavo do
vanų, buvo pavaišinti ir 
galėjo pažaisti aplink eg
lutę.

Buvo pavaišinti ir visi 
mokytojai, kurie dirba 
šeštadieninėse mokyklo
se.

Vaikų, kaip atrodo, bu
vo daug daugiau mokykli
nio amžiaus, negu tie,ku
rie lanko mokyklas. Kle
bonas ir mokyklos vedėja

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Naujųjų Metų sutikimas V. ir J. Girinių rezidencijoje 
prie gražiai liepsnojančio ir nutaiką sudarančio kamino

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.  Verdun

Pirmadieni ir 2-4;7-9pm 
ketvirtadieni

antradieni ir a x _z • 4 p m
penktadienį

trečiadienį 7 = 9 p.m.
šeštadieni 11-lp.m.

767= 3175; namu 366 = 9582.

ragino tėvus visus vaikus 
leisti iš šeštadienines mo 
kyklas. Negalima tam ra
ginimui nepritarti. Tėvai, 
visus vaikus leiskite į šeš
tadienines mokyklas' 
ŠV. KAZIMIERO JAUNI
MO KLUBAS 
sausio 15 d. autobusu iš
vyksta į Morin Heights 
slidinėti. Ekskursantus 
autobusas paims prie 
Aušros Vartų bažnyčios 
8 vai. ryto ir nuo Sv. Ka
zimiero bažnyčios po 8 
valandos. Suinteresuoti 
registruojasi pas A. Sku
čą 722-6152 ir E. Petrulį 
721-1656.
ROSEMOUNTE KATALI
KIŲ MOTERŲ
Ratelio susirinkimas įvy
ko 1966 m. gruodžio 18 d .
P. Čečkauskienės patal
pose. Buvo iškelta įvairių 
minčių bei planų ir dis
kutuota.

Ratelio pirmininkė yra 
P. Grigelienė. Susirinki
mai vyksta kas mėnesį ir 
narės aktyviai dalyvauja 
juose.

Po susirinkimo šeimi
ninkė P.Čečkauskienė na
res pavaišino užkandžiais 
ir kavute.

Lapkričio mėn.Ratelio 
vardu buvo pasiųsta auka 
6.50 cnt. žurnalui "Mote
ris".

Gruodžio 21 d. P. Čeč- 
kauskienė ir P.Malcienė 
aplankė ligoninėj P.Puzar- 
rauskienę ir pasveikino 
Rosemounto katalikių Mo
terų Ratelio narių vardu 
su šventėmis ir įteikė do~

- vanėlę pinigais. M. M .
SV KAZIMIERO PARAP. .
1966 metais turėjo pajamų 
841,308,30 ir išlaidu 8 34, 
126,38. Liko kasoje 87,181. 
92. Skolų dar liko 882,000. 
Plačiau sekančiame NL nr,

Dr. Jonui ir Marijai Šemo- 
gams šeštadienj buvo sur
uošta 25 metų vedybinių su
kaktuvių staigmeną, jų nuo 
savuose namuose. Atvaiz
de matome, kaip duktė Rū
ta puošia motiną, o švoge- 
ris D. Jurkus sveikina nu
stebusį Daktarą, užlietą 
fotografų šviesų...

Staigmenoje, kurią sup
lanavo ir paruošė ponių ko- 
mitetas-B. Jurkuvienė, D. 
Smilgevičienė, B. Lukoše
vičienė ir Rūta Šemogaitė, 
dalyvavo per 60 asmenų, 
kiek tiktai patalpų sąlygos 
leido. Buvo šaunios vaiš 
ės ir daugybė sveikinimų.

Visų dalyvių vardu ofici
aliai solenizantus pasvei
kino Prof. Dr.V.Pavila- 
nis su op. sol. E.Kardelie 
ne, kiekvienas pasakęs 
pp. Semogų šeimos įver
tinimo kalbas. Po to se- • 
kė garžios vaišės ir jų 
metu, vadovaujant vai - 
šėms Stp. Kęsgailai, bu
vo daugybė sveikinimų, 
kuriuos pareiškė: D. Ju
rkus, kaip artimiausis 
giminaitis ir viso subu
vimo vyr. vadovas, Dr. 
P. Lukoševičius, Klebo
nas T.K. Pečkys, SJ, T. 
J. Aranauskas, J.Karde
lis, K. Smilgevičius, kun. 
Stankūnas, Jonas Luko
ševičius, Rūta Šemogai
tė, Pr.Rudinskas, Dr. 
Jurkus, A.Jurkus, I.Ma- 
liška, užbaigdamas kal
bų eilę, vakaro vedėjas,

Stp.Kęsgailą, paryškinęs 
Dr. Šemogo vsisuomeni- 
nę bei bendruomeninę vei 
klą.

Dr. J.Šemogas ir Mari
ja Šemogienė, atsiliepda 
mi į sveikinimus, visiem 
padėkojo ir pareiškė nu
sistebėjimą, kad vis dėl
to jam visa tai buvo staig
mena, kai jis manes,kad 
visiems, kam ruošiamos 
staigmenos, jau iš anksto 
sužiną apie paruošimą, 
o jis vis dėlto išgyvenęs 
tikrą staigmeną.

Subuvimas buvo labai 
gražus, gražiai parėjo. 
Ilgiausių Metų’.
AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS
— Bažnyčios Komiteto susi 
rinkimas penktadieni, sausio 
13, 7val.vak. klebonijoje.

— Parapijiečiu susirinkimas 
šaukiamas sekanti sekmadie 
ni, sausio 15 d. Bus patiek
ta metine apyskaita ir renka 
mi du nauji komiteto nariai 
3 metams.
— Šiais metais misijas musu 
parapijoje praves Tėvas Do
natas Slapšys, S.J., kovo 13- 
»• 19 dienomis. Tev. Slapšys 
yra dirbės 16 metu misijose 
Indijoje.

— Vyr. Skautes sekmadie
niais po 10 ir 11 vai. pamal
dų nori pavaišinti saleje žmo 
nes kava. Prašome pasinau
doti.
— Rinklia1,'-, per Naujus Me
tus - 8281.00

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJ/

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 • 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namų 737=9681

ADVOKATAS

JOSERH P. MILLEIč
B. A., B. C. L.

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

PASIŪLYMAS
Moteris, kuri dirba nak
timis, turi 13 metų duk
relę, kurios nenori naktį 
palikti vienos. Ji siūlo 
gražiausi kambarį mote
riai, kuri nakvotų jos na
me, kad duktė nebūtų 
viena. Sutinkanti mote-

> ris prašoma skambinti 
telefonu: 259-7119.

• Restorano sav. J. Trane'is 
su savo šeima ir mama buvo 
išvykę švenčiu savaitei i USA 
- Chicaga.
o Kanados kariuomenes kari
ninko apmokymo kursų kariū
nas R. Navikenas 1-ji kursą 
baigės antruoju,turi keletos 
savaičių atostogas, kurias 
leidžia pas savo mama Mon- 
trealyie.

4 “Auksine Žąsis“ premjera 
numatoma kartoti Montrealy- 
je - DLK Vytauto Klube.

EPISKOPATO ĮSPĖJIMAS
Didžiausias prancūzu kal

ba dienraštis Montrealyje 
“La Presse“ sausio men. 7d. 
1967 m. paskelbė šio turinio 
pranešimą: “ Ispejimas del 
tariamu apsireiškimu Varor.a 
didėjanti propaganda net mu
su pačiu tarpe del tariamu 
Marijos apsireiškimu būk tai 
pasirodžiusiu Garabandai’yje, 
Ispanijoje,-skaitome įspėjimą 
iš Montrealio arkivyskupijos 
Kancelerijos (“ La Semainere 
ligieuse“ . J.V.).

“Montrealio diocezijos va
dovybė nepalaiko anaiptol 
tos propagandos ir pataria 
laikytis atsargumo del pro
paguojamu Įvykių“.

“ Naujai gautos informaci
jos iš Sentender Vyskupijos, 
- diocezijos, kuriai priklauso 
kaimelis Garabandal,- rodo , 
kad vyskupija jau daug kar
tu visai oficialiai padare i- 
spejimus tuo reikalu. Tie i- 
spejimai buvo duoti pasekme 
je kruopščiu tyrinėjimu iš 
bažnytines puses, kurie aiš
kiai patvirtina, kad Garabj.n. 
dal ivykiai neatrodo turi ant 
gamtini charakteri“.

Tai rimtas pasisakymas au 
toritetu.

Lietuviškos radio valandė
lės klausytojai turėjo progos 
išgirsti patys ištisa seriją 
aukščiau minėtos propagan
dos, o ir per tai sužinoti 
apie Marijos nesvietiška itū 
žima prieš visą jau šėtoniš
kai sugedusią žmonija ir būsi 
ma dangaus kerštą. Esą pa
sekmės to keršto ir bausmes 
neturės sau lygiu žmonijos 
istorijoj Buvęs biblinis tva
nas prieš tai-tai tik juokai.

Ir už spekuliantu platina
mą brošiūra prašoma po 85. 
Ar tai rimta ir sąžiningą?

J. V.

o Tev. A. Kezio foto paroda 
atidaryta parapijos naujojoje 
saleje. Paroda globoja skau
čių Vaidilutes draugove. Pa
roda galima aplankyti šešta
dieni, 12 - 3 v p.p. ir sekma
dieni , 10 -1230 vai.

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ gydytoja

S3 jo L'Assoniption Blvd.

Tel. 255 ■ 3535.

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 200 1.
Tel.: UN 6-4364

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

MEDŽIAGŲ 

IŠPARDAVIMAS

Importuota grynos vilnos audiniu medžiaga

j LOMBARDI S
DISTINCTION

paduoda*110 po $3.75 yarrfas . Užeikite ir Įsiti 

Vykinkite į Lombard ii parduotuvę — 1095 St Gregoire 

Street, M o n t r e ai (prie L aurier Park).

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

NELAUKITE PASKUTINES DIENOS!
EXPO 67

Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės į EXPO 67,įsigykite 
Įėjimui pasportus ir bonu knygutes jau dabar. Nuolaida 25-55%. Visu 
rusiu pasportus ’Litas' mielai persius apdraustais laiškais arba C.O. 
D. informacija siunčiama nemokamai. Rašykite : 'Litas' ,1465 De- 
Seve Street, Montreal 20, Qu e .

Pasportu Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina kaina kaina
1 dienos $2.00 $2.50 $2.00 $2.50 $1.00 $1.25
7 dienų $7.50 $12.00 $6.75 $10.00 $3.75 $6.00
Sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1125 $17.50

3907 Rosemount Blvd.
TEL. OFF. 722-3545 RES. 256-5355

KASOS VALANDOS:

į įlV’ /A ^2*9 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827

MOKA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Neldln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Ip vesta elnes paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

1465 DE SEVE. ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30- 12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštad. Diena penktad. 1.00 - 6.00 vai

Vakare: trečiadieniais ir pakarę, pirmadieniais, trečiadieniais 
penktodieniois 7.00- 9.00 va). ir oen k to dieniais 7.00-9.00 vai.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, (vairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju ui- 
ur jautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, tokus su adresais, laikraščius, 
Sumalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti paštu ir paštu 
pasiųstu
Adresas: 772.2 George Street,

LaSalle, Montreal, P. Q. 
C a n a d a.

S - tos “Lite“ No. 752 D

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST.CATHERINE F„ MONTREAL.

Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuomuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmeny pagal reikalą — 
vestuvėms, suvažiavimams ir kitokiems parengimams .

• Kainos prieinamos.
• Klubieėiams ir jaunimui speciali nuolaida.
• Reikalui esant duodamas pilnas patarnavimas:

- virtuvės indai, personalas ir gėrimai. 
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į Klubą - J. 

Petrulį, tel: 522-2353

TORONTIŠKIU LINKĖ
JIMAI 1967 METAMS

Kanados Krašto Lietu
vių Bendruomenės valdy
bai: tėviškai visas ben
druomenes nugabenti į 
pasaulinę parodą Montre- į 
alyje ir Lietuvių Dieną. ' f

Toronto apylinkės val
dybai: ir toliau gražiai 
apjungti didžiąją Kanados 
lietuvių apylinkę toleran
cija, pagarba ir pasiau
kojimu.

Lietuvių Fondo vado-

IŠVYKO Į LIETUVĄ
Leonas Šalna, dirbęs 

The Lights spaustuvėje, 
prieš pat Kalėdas išvyko 
į Lietuvą, Vilnių, kur gy
vena jojo žmona ir stu
dentas sūnus. Kanadoje 
L.Šalna išgyveno apie aš
tuoniolika metų. Pasižy
mėjo dideliu darbštumu 
ir taktu.
LANKĖSI T. ANDRIEKUS

Kalėdų šventėse Prisi
kėlimo parapijoje lankėsi 
Tėvų pranciškonų pro
vincijolas Tėv.Andriekus, vams .-valdybos posėdžiu© 
kuris Kalėdų pamaldų pa
moksle apeliavo į parapi
jiečių duosnumą: žmonės 
permažai duoda pinigų 
bažnyčiai. Parapijiečiai 
palankiai priėmė pamoks 
lo mintis ir ateityje žada 
būti duosnesniais .
DAIL. T. VALIUS IR 
ARCH. PETRULIS 
prieš keletą savaičių ian 
kėši dail. A. A. Tamošai
čių sodyboje prie Kings- 
tono.Čia jie nufilmavo p. 
p.Tamošaičių kūrinius ,jų 
sodybą ir charakteringes- 
nius jų gyven imo bruožus.

DaiLValius ir arch. Pe
trulis jau baigia filmuoti 
verslininkų sąjungos su
galvotą ir pačių versli
ninkų finansuojamą filmą l 
iš išeivių lietuvių gyveni
mo.Belieka tik tą medžia
gą peržiūrėti, sumontuoti 
ir padaryti ją garsine.

AUŠROS ŽINIOS 
Praėjusios savaites rung

tynių rezultatai. C.Y.O. lygo 
je merg. M. Midget k. nugalė
jo St. Edwards 17:16; Church 
lygoje berniukų Bantam ’..nu 
galėjo U.S.H. 34:32, o berniu 
ku Midget k. pralaimėjo Vy
čiui 38:49; T.L.B. lygoje mer
gaičių Sr. k. nugalėjo Yonge 
Sheets 39:24.

o Religinis koncertas šiais 
metais bus verbų sekmadie
ni, ji atliks par. choras su 
solistais ir orkestru.

PARDUODAMOS 
NUOSAVYBES

į

se mažiau svarstyti, kas 
svarbiau: L. F. ar ben
druomenė,© daugiau dirb 
ti konkretų darbą-kant- 
riai kalti šimtatūkstanti
nę.

Prisikėlimo parapijai: 
matuoti nuopelnus ne pa
gal pastatų didumą, žmo
nes vertinti ne pagal pini
ginės storumą. Globoti 
jaunimą džentelmenišku
mo dvasioje.

Šv. Jono parapijai .gauti 
dar vieną kunigą. Nesis
kubinti laidoti senelius, 
velyk jiems pastatyti 3ė-

i nei i.ų namus. Sujungti ka
talikus ir evangelikus.

Toronto chorui "Var
pas": nusileisti iš kalnų 

, viršūnių ir priderinti re
pertuarą,kad visiems bū
tų lengviau suprasti. Ir 
toliau įjungti jaunimą.

Toronto lietuviams 
daktarams: tėviškai glo
boti fiziškai pavargusius1' 
o išvykstant atostogų pa
likti gydytoją savo vieto- 
je.

" Tėvynės Prisimini
mai" radijo valandėlės 
vadovui: įsigyti helikop- • 
terį,kad nepavėluotųį ra
dijo stotį. Pasisamdyti 
asmeninę sekretorę, kuri 
paruoštiį programas ir v 
nustatytų maršrutą, į ku
rią stotį pirmiausia va
žiuoti.

Medžiotojų ir žvejų 
. klubui: išgaūdyti Wasagoj 

visus uodus ir iššaudyti 
laukuose groundhogsus. -O

Vyrams, žmonas pali-'l 
kasiems Lietuvoje: neda- 
ryti įvažiavimo dokumen-5| 
tų, o juos padarius-tikė-.^ 

, tis ,kad jos negaus leidimų 
atvažiuoti.

1 
s|

Namas 3- ju butu, 101 6th Avė. 
LaSalle, Statytas paties savi 
ninko pries 7 metus. Centraliniu 
šildymu ir pilnu 5 didelių atski
rų kambariu įrengimu ir plyroomu 
Garažas pastatytas atskirai.

Taip pat salio Cottege is 10® Aušros žiemos parengi®^ 
kambarių. mas - sausio 28 d. Lot?rij<^®
Kreip*is. 99 6th Ave. LaSalle, je 100 gal ion - g . zo 1 ino ir kitF*

■ n vertingi fantai.

LIETUVIŠKAS P

SESTAD1ENIS PER

BANGA 14

Tai. 669- 8834

IRDIMAS KAS

5.30 VALANDA VAKARO 
Programoj vedeįas L. Stanį

STOTI

vedeįas L. Stankevičius

A. NORKELIDNAS i
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (lamp. St. Zotique) |
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
V e r d u n.

F ALCON-F AIR LANE 
GALAX1E—TIIUNPERBIRI

MUSTANG—TRUCKS

1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.
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Tel. namų DO6~2548/^ 
įstaigos 769-8529,:^®;
_______
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