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Seniausias tautinės demąkratinės 
minties savaitraštis Kantrioje.

Venesueloje,Maracay mieste Įvyko Avenue Bolivar iš
kilmingas atidarymas, kuriame dalyvavo resp.prezid. 
dr.Raul Leoni, kabineto nariai, kariuomenės vadovy
bė. Dalyvavo ir lietuviai, suruošę lietuvišką "carosą" 
vežimą, kuris buvo pripažintas gražiausiu iŠ dalyva
vusiųjų /antrame vaizde,kur matome ir organizator
ius Bendruomenės pirm. inž. V. Venckų Ir VLIKo atsto 
vybės pirm. J. Bieliūną/. Pirmame gi vaizde matome 
lietuvaites Rasą Tamašauskaitę ir Reginą Zavadskaitę 
įteikiančias gėles Menca Leoni ir Jolanda Segnini/gu- 
bernatoriaus žmona/.

Kinijoje vyksta vidaus 
karas

Dabar Kinijoje didelė 
suirutė. Beveik nesusi
gaudo,kas su kuo draugai 
ir kas su kuo priešai. 
Vyksta vieni kitų kaltini
mai. Jau susidariusios ke
lios konkuruojančios gru
pės .DidžiulėKinija susi- 
kirstė daugiausia pagal 
miestus. Nors Pekinas 
laikomas Mao Tse-tungo 
dominuojamu,bet faktinai 
ir Pekine vyksta didelė 
suirutė. Ir Pekine nėra 
vienybės.

Kaip sensaciją, Mao 
paskelbė,kad jo gyvena
muose namuose susekti 
slapti klausymo Įrengi
mai,dėl kurių apkaltintas 
Pekino burmistras. Kas 
miestas tai dabar atskira 
suirutės dalis.Vyksta au
sų ir nosių kapoj imas sa
vo priešams. Vyksta žu
dynės ir savižudybės .Žo
džiu-Kinijoje vyksta vi

Šls šaržas vaizduoja rusus ir kinus. Jis vaizdžiai 
paaiškina, kodėj jie vieni kitus vadina "revlzionis- 
tais". Jie, kaip žinoma, dabar nepasidalina Azi - 
jos, kurią ir vieni ir kiti "revizlonuoja",kaip ma
tome šiame šarže. Kinai sako: -Rusai, jūs ne Azi 
jos žmonės, todėl kraustykltės už Uralo kalnų, o 
Aziją palikite mums... Todėl, ko jūs kišatės ir Į 
Vietnamo reikalus? Mes su Vietnamu susitvarkysim

daus revoliucija. Kadangi 
ir kariuomenė nevieninga 
tai ir numatyti sunku,kuo 
suirutė pasibaigs. Atrodo 
kad šioje suirutėje rusai 
labąi aktyvūs, jie tikrai 
nesnaudžia.
SUKARNO TURĖS 
ATSAKYTI

Aptyrus Indonez ijos ko
munistų sukilimą ir nu- 
baudus sukilimo svarbes
niuosius dalyvius, eilė a- 
teina pačiam svarbiau
siam- Sukamo, kuris pa
neigė tautos valią, išvaikė 
tautos atstovybę ir pats 
pasiskelbė komunistiniu 
diktatorium. Pakartotinai 
jis viešaiteigė.kadkomu
nizmą reikia gilinti. Kai 
krašto viduje atramos ne- 
susilaukė'pradėjo žvalgy
tis į užsienius .Daugiausia 
simpatijų jis rodė Kinijos 
komunistams,kurie ir a- 
tėjo talkon-suruošė per-
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EXHIBITION
Ethnic Ari

Dešinėje matome Kalifornijos lietuvių Jaunimo ansamblį, kuris buvo pakviestas 
uždarant lietuvių liaudies meno kūrybos parodą, kurtą suruošė Kalifornijos uni
versitetas. Ansamblis parodoje šoko ir dainavo. Foto L. Kančausko.

LITHUANIAN FOLK ART 
AHO 

LATIN AMERICAN FOLK ART

KAS NAUJA
KANADOS PAGALBA 
ITALIJAI

Kanados užs. reikalų 
ministerijos pagalbos 
Skyrius pasiuntė Italijos 
ūkininkams , nukentėju
sioms nuo paskutinio ka- 
tastr of iško potvyn io gy vu- 
lių 400 tūkstančių dolerių 
vertės.
MOKYTOJŲ STREIKAS

Montreal yjeprasidėjęs 
mokytojų streikas, kuris 
tęsiasi jau trečią savaitę 
vis dar plečias i.Mokyto jai 
reikalauja pakelti atlygi
nimą už darbą. Vyriausio
jo teismo teisėjas A .Mont- 
petit paskirtas vesti strei
ko reikalus ir grąžinti į 
darbą 9, OOO Montrealio 
mokytojų.
MINISTERIS MARTIN 
kaip Kanados užsienių 
reikalų ministeris dabar 
lankosi Azijos petryčiuo- 
se. Tailando sostinėje
Bangkoke jis pareiškė,kad
Azijos pietryčių organi
zacijai pradėjus energin
gai veikti, Azijos pietry
čiuose susidariusi pasto
vesnė padėtis.

versmą. Bet Indonezijos 
žmonės, kurių tarpe ka
riuomenė ir studentai bu
vo ypač veiklūs, sukilimą 
likvidavo.

Sukarno', negalėdamas 
pasiteisinti, visas kaltes 
suvertė savo artimiau- 
siem padėjėjam suužs, r. 
min.Subandrio priešakyje.. 
Bet ir tie nenutylėjo ir 
pasakė,kad jie buvo tiktai 
Sukarno įsakymų vykdyto- 
jai.Todėldabar Indonezi
joje sudaromas komitetas 
kuris ištirs Sukarno daly
vavimą sukilime, o komi
teto tyrimo duomenis svar 
stys patariamasis Indone
zijos parlamentas.

ŽINIOS TRUMPAI
• Amerikos vetna raketa 
į erdves iškėlė vienu šū
viu aštuonis satelitus,ku
rie buvo paleisti kiekvie- 
nasį savo orbitą įvairia
me aukštyje.
• Čili respublikos sena
tas dauguma balsų past - 
sakė prieš prezidento ke
lionę Į Amerikos Jungti
nes Valstybes. Preziden
tas su tokiu sprendimu 
nesutinka ir pareiškė pa
leisiąs senatą, nes tautos

KANADOJE
ONTARIO TRŪKSTA 
PROFESORIŲ

Penkios Ontario aukš
tosios mokyklos nusis
kundė trūkstančios profe
sorių bei aukštųjų mokslų 
dėstytojų.Padėtis yra to
kia,kad Kanadoje profesū
ra labai kukliai atlygina
ma už darbą, o streikuoti 
j i,deja,nemoka ir nėra ap
sijungusi į tokią organi
zaciją, kuri organizuotų 
streikus.
MINIMALAUS* ATLYGI
NIMO
klausimas keliamas Onta
rio parlamente. Ontario 
jau nuo 1962 m.veikia vie
no dolerio minimum atly
ginimo nuostatas, bet jis 
apėmė tiktai Toronto, Ha
miltono ir Oshavos sritis. 
Dabar 1 dol. mažiausias 
atlyginimas už darbo va
landą keliamas jau visai 
Ontario provincijai.

MONTREALYJE BYLA 
vyksta katalikų atskalos, ku
ri Prancūzijoj turi savo po
piežių ir vienuolius vedusius 
Jie remiasi Garabandal ste
buklais.

dauguma stovi už gerų 
santykių tęsimą su Jung
tinėmis Amerikos Vals- 
tybėmis.
• JAV karo ministeris 
M acNamara pa re iškė,kad 
JAV kariuomenė bus su
mažinta, kas valstybei 
duos 40 mil. dol.santaupų.
• Prancūzija su V.Vokieti 
ja susitarė bandymams 
bendrą atominį reaktorių 
už 13 mil.dol. Prancūzijos 
teritorijoje.Jo vedėju bus 
vokiečių profesorius.
• Bielgrade pasirašytos 
8 sutartys su Amerika dėl 
žemės ūkio bandymų Ju
goslavijoje.
• Amerikoje yra siūlymų 
sumažinti JAV karinių 
dalinių kiekį Europoje. Tą 
klausimą svarstys sena
tas.
• Sausio 20 d. Varšuvoje 
buvo susitikęs JAV atsto
vas su Kinijos atstovu tar
tis politiniais klausimais.
• Etiopijos imperatorius 
Haile Selassie vasario 14 
atvyks į Ameriką.
• Varšuvoje vyskupas 
Choromanskis toliau ta
rėsi su Lenkijos valdžios 
atstovais religiniais klau 
simais.

ZINIOS TRUMPAI
• Maskvoje pirmą kartą 
atidaryta abstrakcionis- 
tų darbų paroda.
• V. Vokietijos užs. rei
kalų min.Brandt pasisa
kė prieš Lenkijos prete
nzija vakarines sienas tu
rėti prie Oderio-Neišses.
• Olandų laivas susprogo. 
Žuvo apie 40 asmenų.
• V. Vietnamo min.pirm. 
Ky lankėsi Australijoje, 
o iš ten nuvyko į N. Ze
landija.
• JAV veda derybas su 
USSR dėl ginklavimosi su
stabdymo.
• Sausio 16 d.Čiakgoje su
degė didžiausios pasauly
je parodos patalpos.Nuos- 
toliųper IOO milijonų do
lerių.
• New Yorko Jamaikos 
dalyje sausio 13 d. sprogo 
dujotiekis .Kilęs didžiulis 
gaisras sunaikino 20 na
mų, bet žmonių aukų ne
buvo.
a Egiptas grasina karu , 
jeigu Izraelis gaminsiąs 
atominę bombą.
• V. Vokietijos kancleris 
per radio pasisakė apie pra 
ėjusiu savaitę vykusį jo pa 
sitarimą su de Gaulle. Jis 
teigia, kad artimiausiais me 
tais Europos valstybėms 
reiks tvirčiau apsijungti pa
stovesnei taikai, turint ta
čiau prieš akis Vokietijos 
apsijungimą.
• Rusijos viešpačiai, Kosy 
gin su Brežnevu, kovo mėne
si vyks i pakistaną, o j u vi
zito dirvai paruošti Pakista, 
no užs. reik, ministeris vasa 
rio mėn. vyks i Maskvą.
• Ghanos tardymas nustatė, 
kad pabėgęs diktatorius Nkn- 
umah per savo viešpatavimo 
laikus spėjo neteisėtai pasi
savinti 6 mil. dol.

SVEIKINAME naujuosius prenumeratorius bei 
skaitytojus ir dėkojame tiems mūsų spaudos bičiu
liams, kurie rekomendavo Nepriklausomą Lietuvą 
užsisakyti. Naujuosius skaitytojus maloniai pra
šome, jeigu N. L-va patiks, parekomenduoti kiti
ems asmenims užsisakyti.

TIESOS REDAKTORIUS 
D. ŠNIUKAS
kuriam retkarčiais pasi
taiko žvilgterėti į daly
kus ir iš gyvenimiškes- 
nės pusės, šoktelėjo kiek 
Į šalį nuo valdinio repor
tažo plokštelės ir pateikė 
keletą "Šventinių minia
tiūrų".

Lietuvių gyvenimo faktai
GALUTINAI NUSISTATYTA DEL DALYVAVIMO PASAU

LINĖJE PARODOJE IR DĖL LIETUVIU DIENOS

Sausio 22 dieną Montrealyje mitetas Jaunimo stovyklai su- 
įvyko Lietuvių Dienai ir daly ruošti.
vąvimo pasau'ineje parodoje VLIKO PIRMININKAS 
komiteto posėdis, dalyvaujant dr. j.K> Valiiinas i Pietų Ame 
KLB Krašto Valdybos pirminiu rikos Lietuviu Kongresa i5 
kui Antanu. Rinkunui. . kc: aausjo d pakefiui 8U_

Pirmininkui R. Verbylai pose 8tos Kolumbijoj (Bogota), Peru 
di atidarius, A. Rinkūnas trum-(Lima) ir (Santi ). po 
pai painformavo apie Veiksnių Argentinos sustos Urugvajuj 
konferencijų, įvykusių NewYor- (Wontevldeo)> Brazilijoj ( Sao 
ke. Po to komiteto pirm. R. Ver- PauIo jr Rio je Janeiro)j yene. 
byla pranese apie gautus is Ex- 
po rastus, ir komitetas tarėsi 
dėl tolirpesniujų darbų eigos ir 
apimties.

Dėl politinės situacijos, su-
sidariusios ruošos eigoje, da
bar galutinai nusistatyta paruo 
su programa taip sutvarkyti:

Lietuvių Dienos programa bus 
tokia: 1967 metų rugsėjo 2 die
nų, šeštadieni, bus bendras vi
sų, Kanados, Jungtinių Valsty
bių ir iš visur kitur lietuvių 
suvažiavimas į Montreal}. Tos 
dienos vakare įvyks susipazini 
mo balius didelėje naujoje sa- 
Įėję - Auditorium Paul Sauve 
Pie-IX ir Beaubien g-viu kampe, 
ir Kanados Iškiliosios Lietu- AUŠROS VARTLJ PARAP. 
vaitės rinkimai, šokiai ir bend- -Sausio 20 d.mūsų para
rus pasižmonėjimas.

Rugsėjo 3 d., sekmadienį, iš 
ryto 11 vai. bus pamaldos Expo/ 
67 bažnyčioje, 3 vai. po pietų -
naujausioje Montrealio universi 
teto Konservatorijos salėje/Sa
lle Claude Champagne, 200 Be 
Hingham Read/ bus aktas ir 
koncertas, jungiamas su Kana
dos šimtmečio iškilmėmis, da
lyvaujant Kanados federalinia 
ms ir provincijos ministeriams. 
Tos dienos vakare bus lietuviu 
pasirodymas Pasaulinės Paro
dos aikštėje.

Tai dienai prisitaikant, bus 
išleistas leidinys. Leidinyje 
bus Lietuvių Dienos programa, 
miesto planai, nurodantieji pa
rengimu vietas ir parodos pavi 
lijonus bei visas lankytinas 
vietas.

Sudaromas spec. Jaunimo ko-

"PANAIKINTIEJI" MO
KESČIAI

Šešiasdešimt milijonų 
rublių šiemet iŠ Lietuvos 
gyventojų bus surinkta 
tiesioginių mokesčių pa- 
vidalu.Nors neseniai bol
ševikinė propaganda gar- 
sinosi, kad "mokesčiai 
naikinami". 

zueloj (Caracas) ir San Salva
dore (El Salvador). Matysis su 
tų kraštų lietuviu organizacijų 
veikėjais ir, kur tik galės, vy
riausybių, spaudos ir kt. atsto
vais. E.
LAIŠKE POPIEŽIUI
Pauliui Vliko pirm. J. K, Valiū
nas Vliko vardu pareiškė viltį, 
kad Popiežius Podgorno apsi
lankymo metu turės galvoj ir 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo reikalu, rusų valdžios 
praktikuojamo religijų persekio
jimo ir žmogaus teisių bei pa
grindinių laisvių užgniaužimo 
klausimu. E.

piją lankė J. E. vysk. Va- 
lerien Belanger .Apžiūrė
jo pastatus', kalbėjosi su 
kunigais, komitetu ir se-t 
selėmis .Jo palydovas kan). 
J. Delorme patikrino pa
rapijos administracijos 
stovį.

Jo Eks.prašė perduoti 
sveikinimus ir linkėjimus 
visiems Aušros Vartų pa
rapijiečiams.

PALECKIS LIKO 
ir toliau sėdėti ant dviejų 
kėdžių, nors ir to paties 
šeimininko pakištų rviena 
Maskvoje, kita Vilniuje. 
Respublikinis sovietas 
Vilniuj pasėdėjo tik vieną 
dieną,pakilnojo pagal rei
kalą rankas .vienu pakėli
mu išrinko visą aukščiau 
sį teismą (33 teisėjus ir 
744 tarėjus!),o apie Pa
leckio "kitą darbą" nie
kas nė neužsiminė.

BENDRUOMENĖS AUKOS 
lietuviškajai spaudai,Ne - 
priklausomai Lietuvai au
kojo:
Sudburioap.v-ba. ..$1O,~
Lethbridge,Alb.ap.$ 5.- 
Nuoširdžiauslai dėkojam.

Nepr.Liet..
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26 d. d. Chicagoje. 1968 
Laisvės Kovos Metais 
liepos 7 Chicagoje įvyks
ta Jungtinių Valstybių ir 
Kanados lietuvių III—ji 
Tautinių Šokių Šventė ir 
rugšiūčio 31 - rugsėjo 2 
New Yorke Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės III- 
sis Seimas.

Konferencija pareiškė 
pageidavimą, kad Graži
nos Opera būtų pakartota 
1968 Vasario Šešiolikto
sios proga.

1968 Laisvės Kovos 
Metais Jungtinių Valsty
bių Lietuvių Bendruome
nė išleidžia lietuvių ir 
anglų kalbomis leidinį 
Lietuvą, Lietuvių išeivi
jos istoriją, Lietuvių kal
bos aiškinamąjį žodyną ir

Tautos Fondas

Pranešimas lietuvių 
visuomenei

1967 m. sausio 14-15 d., 
d. New Yorke vyko Vy
riausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto valdybos 
sukviesta konferencija, 
dalyvaujant Lietuvos Di
plomatinės Tarnybos, A- 
merikos Lietuvių Tary
bos,Lietuvos Laisvės Ko
miteto, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės,Amerikos 
ir Kanados Lietuvių Ben
druomenės valdybų ats
tovams.

Konferenciją pradėjo 
Vliko pirm. dr. K. Valiū
nas išdėstydamas Vliko 
veiklos ateinančių dviejų 
metų pagrindines gaires. 
Konferencijos darbotvar
kėje buvo:l. Lietuvos pa
dėties įvertinimas tarp
tautinės raidos perspek
tyvoj e.2. Lietuvos valsty
binės nepriklausomybės 
atstatymo 5 0 metų s ukak- 
čiai atžymėti pagrindinių 
projektų sutarimas ir jų 
vykdymų suderinimas, 3. 
laisvųjų lietuvių jaunimo 
reiškimosi galimybių 
Lietuvos laisvinimo va
dovaujančiose organiza
cijose ir veikloje paryš
kinimas ,4.1ietuviškos in
formacijos svetimie
siems paveikimo stipri
nimas.

Konferencija išklausė 
šiuos pranešimus:!. Lie
tuvos Laisvės Komiteto 
pirm.V.Sidzikausko-apie 
dabartinę tarptautinę pa
dėtį ir jos kryptį, Ameri
kos Lietuvių Tarybos vi- 
cep.dr. P. Grigaičio-apie 
Alto nusistatymus, Vliko 
valdybos vicep.dr. B. Ne- 
micko, PLB valdybos vi- 
cep. St. Barzduko, Lietu
vos Laisvės Komiteto na
rio dr. J. Puzino, Kanados 
Liet.B-nės pirm. A. Rin
kimo - apie planus Lietu
vos valstybės nepriklau
somybės atstatymo 50 
metų sukakčiai atžymėti, 
PLB valdybos vicep. V. 
Kamanto - apie jaunimo 
dalyvavimą Lietuvos 
laisvinimo darbe ir Vliko 
valdybos nario R.Kezio- 
apie lietuviškos informa
cijos svetimiesiems cen
tro reikalą.

Po bendrų diskusijų dėl 
pranešimų Konferencija 
toliau darbotvarkės klau
simus svarstė,pasiskirs
čiusi į 5 komisijas :poli- 
tinę, finansų, informaci
jos, jaunimo reikalų ir 
Lietuvos valstybinės ne
priklausomybės atstaty
mo 50 metų sukakties 
programos. 
KONFERENCIJA PADA
RĖ ŠIUOS NUTARIMUS :

1. Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybės atsta
tymo 50 metų sukakties 
metai 4968-skelbtini Lie

tuvos Laisvės Kovos Me
tais. Lietuvos Laisvės 
Kovos Metų paskelbimas 
vykdytinas Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto 1967 metų pa
skutinei trijų mėnesių 
būvyje sukviestos Wa
shingtone specialios kon
ferencijos.

2. Lietuvos Laisvės 
Kovos Metais tarptauti
nėje plotmėje:
a) per senatorius, kon- 

gresmanus , gubernato
rius, spaudą,per laiškus 
Amerikos Prezidentui ir 
Valstybės Sekretoriui bei 
kitais kanalais ir būdais 
skatintina Jungtinių Vals- 
tybių Vyriausybę, kad ji 
savo betarpiškose per- 
traktacijose su Sovietų 
Sąjungos vyriausybe ir 
Jungtines Tautas reika
lautų Sovietų Sąjungą nu
traukti neteisėtos inkor
poracijos aktus Lietuvos 
atžvilgiu;
b) paruoština ir įteiktina 

laisvosioms Europos 
valstybėms , Vatikanui, 
Europos Tarybai išsami 
dabartinės tarptautinės ir 
vidaus padėties apžvalga,
c) paruoština visa reika

linga Lietuvos bylos me
džiaga eventualioms Vo
kietijos taikos sutarties 
deryboms,
d) per Pavergtųjų Euro

pos Tautų Seimą ir įvai
riais kitais keliais įtai- 
gotina laisvojo pasaulio 
viešoji opinija,kad Lietu
va yra Vidurio ir Rytų 
Europos integrali dalis ,
e) Visuotinės Žmogaus 

Teisių Deklaracijos dvi- 
dešimčio sukakties per 
Tarptautinę Žmogaus 
Teisių Lygą ir kitais ke
liais panaudotina pasau
lio viešajai opinijai su
kelti prieš Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos 
rusiškąją diktatūrą oku
puotoje Lietuvoje, prieš 
žmogaus pagrindinių tei
sių bei lasvių paneigimą, 
tautinio savitumo niekini
mą bei žlugdymą ir prieš 
tautos ūkio kolonialistinį 
išnaudojimą,
f) išleistinas leidinys 
apie Lietuvos kultūrinę 
bei ūkinę pažangą nepri
klausomybės laikotarpiu, 
jos pobūvį ir tempą paly
ginant su sovietinės oku
pacijos padariniais Lie
tuvai.Taip pat išleistinas 
dokumentų rinkinys apie 
Lietuvos - Sovietų Sąjun
gos santykius 1917-1967 
laikotarpį.

3. Lietuvos Laisvės 
Kovos Metai tautinėje 
plotmėje pradedami Jung 
tinių Valstybių ir Kana
dos lietuvių kultūros kon
gresu 1967 lapkričio 24-

Lietuvių literatūrą anglų 
kalba, Kanados Lietuvių 
Bendruomenė knygą apie 
Kanados lietuvius ;Vlikas 
-antrąjąlaidą Lithuania. 
Diplomatinė Tarnyba 
prašoma paruošti leidinį 
Lietuvos - Sovietų Sąjun
gos santykiai 1917-1967 
laikotarpiu.

Konferencija prašo vi
sas laisvojo pasaulio Lie
tuvių Bendruomenes 1968 
Laisvės Kovos Metais a- 
titinkamomis savo pro
gramomis kuo įspūdin
giau atžymėti, savo pa
stangas derinant su Kon
ferencijos nutarimais . 
KONFERENCIJA 
NUMATO 
specialų komitetą 1968 
Laisvės Kovos Metų veik
lai lėšoms telkti. Jį suda
rys Vliko, Alto, Lietuvos 
Laisvės Komiteto ir Lie
tuvių Bendruomenės 
skirti atstovai.

4. Lietuviškosios in
formacijos svetimie
siems stiprinimo reikalu 
konferencija numatė prie 
Eltos sudaryti informaci
jų tarybą iš Alto, Lietuvių 
Bendruomenės, Lietuvos 
Laisvės Komiteto ir Vli
ko Valdybos paskirtų 
žmonių, taip pat pavedė 
Eltai pasirūpinti sau ats
tovus atskiruose kraštuo
se ir prie pagrindinių 
laisvojo pasaulio lietuvių 
institucijų.

5. Konferencija pareiš
kė padėką Jaunimo Metų 
organizatoriams ir tų 
Metų programos vykdy
tojams. Didžiai vertino 
laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimo tautinės dvasios 
pakilimą Jaunimo Metais 
taip pat jaunesniosios 
kartos dėmesį lietuviš
kiems reikalams ir Lie
tuvos laisvės uždavi
nį am&Konferencija svei
kina pastaruoju metu į 
Lietuvos laisvės kovos 
vadovaujančias organiza
cijas ir į laisvinimo už
davinių vykdymą aktyviai 
įsijungusius jaunesnio
sios kartos veikėjus, vil
tingai užtikrinančius visų 
generacijų laisvųjų lietu
vių Lietuvos nepriklau
somybės vieningą sieki
mą.

Konferencija kreipia 
visų laisvojo pasaulio 
lietuvių organizacijų dė
mesį į nuolatinį rūpestį 
sudaryti kuo palankiau
sias sąlygas jaunosios 
kartos tautiniam brendi
mui ir tautiniam reiški- 
muisi visose lietuviško
sios veiklos srityse, ir 
nuoširdžiai linki Pasau
lio Lietuvių Bendruome
nės Jaunimo Sekcijai 
sėkmingai vekdyti savo 
uždavinius. 
KONFERENCIJA KVIE
ČIA laisvąjį lietuvių jau
nimą, ypač 1968 Laisvės 
Kovos Metais, aktyviai 
lietuviškai reikštis aka-

KANADOS ATSTOVYBĖS 1966 METŲ APYSKAITA 
Pajamos:

Gauta aukų iš L. B-nės 
apylinkių Tautos Fondo 
atstovybių ir įgaliotinių:
1. Toronto apyl. $1.750. -
2. Hamiltono"
3. Delhi "
4. Sudbury "
5. Edmonto "
6. London, Ont.
7. Rodney "
8. Welland "
9. Sault St.Marie$
10. Vancouver
11. Montreal "
12. Windsor "
13. Calgary "
14. Ottawa "
15. St. Catharine $
16. Winnipeg "
17. Lethbridge"
18. Oakville "
19. Port Artur"
20. Atskirų asmenų
ronte..................$ 140. -
21. Procentai už einm. s-
tas banke $ 94.96

Viso pajamų $5,271.44 
1966 m.sausio 1 d.
likutis................$ 255.65

Iš viso:......... $5.527.09
Išlaidos:
1.Išsiųsta T.F.Atstovybei 
per pirrrųprel. J. Balkūną

$3. 000.-
2. Už rašomąją mašinėlę

$ 126.68
3. " užuojautas spaudoje

$ 30.70
4. "skelbimus spaudoje ir 
per lietuvišką radio

$
5. Pašto išlaidos
6. Raštinės reikmenys

$1.000. - 
300. - 
273.50
194.50 
180. - 
159. -
153.53
158. - 
151.- 
150. -
120.95
77.-
76.50
75. -
74. -
63.50
47. - 
33..-
To -

3 
$ 
$ 

"$ 
$ 
$

$ 
$ 
$ 
$
$

$ 
$ 
$ 
$

65.-
15.24

$ 21.67
7. Bankui už patarnavi
mus $ 1.62

Iš viso išlaidų 3.26(191 
1967 m. sausio 1 d. likutis 

$ 2,266.18
Balansas $ 5.527.09 
Visoje Kanadoje, kur 

veikia Liet. Bendruome
nės, yra T. Fondo atsto - 
vybės ar įgaliotiniai. Kai 
kuriose apylinkėse T F 
įgaliotinių funkcijas at
lieka B-nės 
Valdybos.

Didžiausias 
sinis ramstis 
laiką buvo ir yra Toronto 
ir Hamiltono apylinkių TF 
atstovybės. Ne žiūrint ,kad 
kai kuriose apylinkėse dėl 
vienokių ar kitokių prie
žasčių T F veiklos darbas 
yra šiek tiek atsilikęs .ta
čiau,bendrai paėmus, su
telkiamos TF aukos kas
met didėja.

Tautos Fondo Krašto 
atstovybė nuoširdžiai dė
koja Liet. Bendruomenės 
apylinkių valdyboms, T F 
atstovybėms, įgalioti
niams ir aukų rinkėjams 
už pasišventimą telkiant 
lėšas Tautos Fondui, o 
taip pat mieliems tautie
čiams, savo ištekliais 
gausiai remiantiem Tau
tos Fondą, kaip vienintelį 
finansinį ramstį mūsų 
veiksnių vedamai kovai 
pavergtos Tėvynės lais
vinimo darbe.

Tautos Fondo Atstovy
bė Kanadoje.

Apylinkių

TF finan- 
per visą

Laiškai Redakcijai
Did. Gerb.,
Žiemos metas man yra ge
riausias kilimams austi,bet 
teks grįžti ir kaip nors iš - 
austi Spaudos baliui, Jūsų 
prašomą tautinį drabužį, 
labai įvertiname spaudą ir 
dėmesį menui, užtat atidė
sime kitus darbus ir steng
simės išausti Jums žemai
čių krašto tautinį drabužį. 
Sugeriausiais linkėjimais 
ir pagarba

A. Tamošaitienė. 
R.R.l, Kingston, Ont.

VLIKo valdybos narius 
yra pasiekę eilė užklau
simų ir net priekaištų dėl 
VLIKo pirmininko dr. J. 
K. Valiūno nuotraukos pa- 
sirodžiusios "Vienybėje". 
Priekaištai ypatingai sie
jami su tuo faktu, kad 
okupanto atstovo L. Vla- 
dimirovo nuotrauka buvo 
patalpinta to paties nu

merio pirmajame pusla
pyje,o VLIKo-pirmininko 
- paskutiniajame.

VLIKo valdybos pirmi
ninko pavestas pranešu, 
kaddr. J.K. Valiūnas pa
skutiniu laiku nedavė 
"Vienybei" nei tos nuo
traukos, nei leidimo ją 
naudoti "Vienybėje", nors 
to buvo prašytas. Minima 
nuotrauka daryta prieš 
maždaug 7 metus, kada 
dar buvo gyvas "Vieny
bės" redaktorius Juozas 
Tysliava.ir nuo to laiko , 
matyt,užsilikusi "Vieny
bės" archyve.

Romas Kezys 
VLIKo valdybos sekr.

P. L. B.
Gautingo Apylinkės 
Seniūnas A. Kajutis.

Didžiai Gerb. Nepri
klausomos Lietuvos Re
daktoriui.

MIELAI A.A. IEVAI RIMKEVIČIENEI 
mirus, jos vyrą Kazį Rimkevičių,duk
rą ir žentą Niedvarus ir anūkus užjau
čiame ir skausmo valandoje liūdime 
kartu Gurčinų šeima.

Santa Monica, Calif.

PONIĄ ELENĄ LINKONIE NŲ
IR JOS BROLĮ LEONĄ ČERNYŠOVĄ 

bei artimuosius, brangiai mamytei Stefa
nijai Čemyšovienei Lietuvoje mirus, gi - 
liai užjaučiame Aneliūnų Šeima.

deminėje plotmėje, tarp
tautiniuose renginiuose, 
savo kraštų visuomenės 
sluoksniuose,ginant Lie
tuvos bylą ir populiari
nant lietuvių tautos gyvy
bines problemas sveti
mųjų opinijoje.

6. Konferencija atkrei
pė Vliko dėmesį,kad im
tųsi darbo išleisti leidi
niui apie lietuvių tautos 
genocidą.

Konferencija nutarė 
padėkoti Jungtinių Vals

tybių Kongresui už rezo
liucijas Baltijos valsty
bių bylos reikalu.

Konferencija pareiškė 
pageidavimą, kad Jungti
nių Valstybių lietuviai 
moraliai ir materialiai 
paremtų Kanados Lietu
vių Dieną Pasaulinėje 
Parodoje Montrealyje 
1967 rugsėjo 3 d.

Vliko Pirmininkas
Alto Vicepirmininkas 
PLB Valdybos Vicep. 
LLK Pirmininkas
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MEXIKOJE
Bet grįžkime prie šo

ferio. Jis labai kalbus , 
kaip ir daugumas meksi
kiečių) klausinėja, iš ko
kio Estados Unidos mies
to esam ,kur dirbam ir 1.1. 
Trumpai atsakinėju, ste
bėdamas per langą gatvės 
labai didelį judėjimą.Ma- 
šinų nemažiau už New- 
Yorką, Čikagą .Torontą ar 
Montreal}. Tačiau pės 
tiems-tikras vargas'. Vai
ruotojas beveik nekrei pia 
dėmesį į praeivį. Tai vė
liau patyriau pats"ant sa
vo kailio".

Sustojęs prie Meksikos 
sostinės judėjimo, būsi
miems lankytojams -tu
ristams niekuomet nepa
tarčiau važinėti savo ma
šina. Ją geriausiai palikti 
užmiestyje, o pačiame 
mieste naudotis vietos 
susisiekimo priemonėm, 
kurios nėra brangios .Ta
čiau niekuomet nesėsti į 
taxį, anksčiau nepaklau
sius kainos iki reikiamos 
vietos. Šoferis gali "pri
kirpti" trigubą kainą-ir 
reikės mokėtu Tiesa, la
bai mažai taxi naudojau
si, daugiausiai imdamas 
autobusus arba geltonai 
dažytus "peseros", kurie 
yra tikras "išganymas" 
Meksikos mieste. Pese
ros (žodis kilęs nuo mo
netos vieneto-peso, kuris 
lygus 8,5 cento) važinėja 
pagrindinėm gatvėm, ne
turėdami teisės privežti 
iki pat reikiamos vietos- 
antrašo. Kartais tenka 
paeiti kelis blokus, 10 ar 
15 minučių. Tačiau už 8,5 
JAV cento,gali nuvažiuo
ti apie 5-8 mylias su pen - 
kiais keleiviais,kuri e_pa- 
keliui keičiasi kaip van
duo NanUnervieni išlipa, 
kiti vėl įlipa, pasakydami 
tik sustojimo vietos gat- 
vę-kryžkelę.Pagauti "pe
seros" labai lengva,prie 
šaligatvio iškėlus ranką, 
sušvilpus ir pamačius šo
ferio kairėj lango pusėj

Visų Gautiųge besigy
dančių lietuvių ligonių 
vardu sveikinu Tamstą ir 
visą administraciją lin
kėdami nuotaikingų Kalė
dų švenčių ir daug gerų 
vilčių Naujuose Metuose.

Kartu prašau priimti 
mūsų visų ligonių nuošir
džią padėką už siuntinė
jimą Jūsų redaguojamo 
taip įdomaus laikraščio, 
kuris mielai yra visų 
skaitomas. Prašau ir to
liau, jei leidžia galimybė , 
siuntinėti mums nemoka
mai,nes visi esame ligo- 
nys, neturtingi.

Su gilia pagarba
A. Kajutis

Gautingo Apyl. seniūnas
NL red, pastebi, kad iš Vo
kietijos ligoninių, sanato_ 
rijų, senelių priglaudos na 
mų yr daugiau panašių laiš 
kų su padėka už nemokam
ai siunčiamą NL laikraštį. 
Visi jie ir toliau prašo lai
kraštį siuntinėti.

Štai keli pavyzdžiaūlš 
Hergartz Pranas Bagdona- 
vičius.baigdamas ilgą lai
šką rašo:"Tamstoms iš an 
ksto labai ir labai dėkin
gas. Atleiskite, kad aš ne 
galiu atsilyginti".. .

J. Karpavičius iš Lan- 
genhageno-Hannover ra
šo: ”.. .Jūsų laikraštį, 
N.L-vą gaiinu pastoviai, 
ir daug dėkoju. Maloniai 

prašau redakciją laikraš-' 
tį siuntinėti ir 1967 metais 
Neprtkl. Lietuva- labai įd- 
omus laikraštis"... To
liau J.Kasparavičius su 
žmona dėkoja visiems,kas

rodomų pirštų skaičių- 
laisvų vietų ženklai. Keli 
pavyzdžiai: nuo miesto 4 
centro iki Kanados amba- 
s ados šoferis paprašė 25 
pesų, iki antropologijos | 
muziejaus-2 0 pesų (1 JAV 
dol. -12.50 pesų).Aš tas 
dvi vietas pasiekiau tik 
už 8.5 cento...

Tačiau geriausia mies
to pažinimo priemonė yra 
žmogaus kojos .kurios ta
ve nunešą į visus sena- > 
miesčio nepravažiuoja
mus skersgatvius,kiemus 
turgus,parkus,muziejus . 
Nėra kalbos, kad geriau
siai apsistoti yra miesto 
centre (būsimiems Mek
sikos lankytojams mielai 
patarnausiu ir privačia 
informacija), nes iŠ čia, 
lengva pasiekti įdomes
nes vietoves,labai dažnai >
be jokių susisiekimo prie
monių.

Ir mano viešbutis buvo 
miesto centre,gal tik per 
pusvalandį nuo aerodro- 
mo.Greitai (taip man at
rodė) jį pasiekiau. Ir ge- 
raipadariau,iškeitęs ae
rodrome kelis dolerius bm 
smulkesniais, meksikie- 
ti škais pinigais :kol pasie O 
kiau savo kambarį, jau 25 
pesų kišenėj nebuvo. Iš
dalinau juos įnešusiam 
lagaminus į viešbutį,kitus 
naujam viešbučio patar
nautojui prie elevatoriaus 
iš čia,dviems į kambarį . 
Tie "tipai"-taippat Mek
sikos gyvenimo neatski
riamoji dalis eidamas ten , || 
"kur ir karalius pėsčias i
vaikščioja" , kiekvieną ■■
kartą turi pesą įdėti pri
žiūrėtojui į ranką,nekal- 
bant apie 15 %-2 0% nuo val
gio ar gėrimo restorane . 
Jeigu neduoti padavėjui 
prie stalo, paprašydamas 
įrašyti į bendrą viešbučio 
-kambario išlaidų sąskai 
tą,žiūrėk-15% patarnavi- 
mo ir grasyti tavo sąskai
toj! (Bus daugiau)

■-Ą
------------------------------ - ■ ■ vii 

juos kuo nors paremia į- 
vairiose Kanados miestuo < 
se gyveną.

NL ir siunčia, apie 50 
egzempliorių, nemokamai 
Tiktai kai kurie tautiečiai 
atsiliepia ir vieną kitą eg- J 
zempliorių apmoka. Taip a 
jau eilė metų pastoviai 
vilasalietis Bronius Abro- 
monis kasmet apmoka vie
ną egzempliorių, siunčia: 
mą sanatorijos ligoniams 
Vokietijoje.

Kadangi visą laiką kyla 
ir medžiagų kainos ir dar
bo išlaidos ir beveik kas” ** 
met tai vienoje, tai kitoje 
srityje pakeliami mokes- J 
čiai, o kasmet kelti laik- 
raščio prenumeratą yra 
neįmanoma, tai dovanai 
laikraščio siuntinėjimas 1 
sudaro sunkumų. Todėl 
NL, dėkodama tiems tau- ||
tiečiams, kurie apmoka 
vieną kitą dovanai siun
čiamą NL egzempliorių, 
kviečia daugiau pasitu
rinčius tautiečius paau
koti vieną kitą prenume
ratą tautiečiams, kurie 
yra nelaimėje ir negali 
už laikraštį apsimokė
ti, o yra reikalingi bent | 
tokios mažos paramos.

Didžiai Gerb. N. Lietuvos 
Redakcijai.

Šv.Kalėdų ir Naujų Mer 
tų proga sveikiname ir 
linkime geriausios sėk- 
mės ir ištvermės taip rū- 
pestingai redaguojant N. 
Lietuvą, kurios vaisius

Nukelta Į 5 psl.
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Buvusiojo VLIKo darbų apžvalga
V LIKO TARYBOS PIRMININKO IR VALDYBOS GENERALINIO SEKRETORIAUS 

JUOZO AUDĖNO
pranešimas VLIKo Seimui 1966 metų gruodžio 1O dieną-tęsinys iš praeito NL nr.

Ponui Sidzikauskui teko 
gegužės mėnesį pakeliau
ti po didžiąsias Europos 
sostines-Londoną, Pary
žių, Bonnąir Muencheną, 
kur buvo keliamas Rytų 
ir Vidurio Europos lais
vės klausimas, susitikta 
su Lietuvos diplomatais , 
organizacijų atstovais ir 
veikėjais.

Paskutinę didesnę ke
lionę p. Sidzikauskas at
liko spalio-lapkričio mė
nesiais į Tolimuosius Ry
tus, kur, kaip Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo de
legatas, ir kaip Lietuvos 
egzilas bei kovotojas, tu
rėjo daug pranešimų ir 
posėdžių Korėjoje ir Ja- 
ponijoje.Ten buvo disku
tuojamas pavergtųjų Eu
ropos tautų klausimas ir 
su Azijos pavergtomis 
tautomis darbų derini
mas .V. Sidzikauskui teko 
Vašingtone atlikti dar la
bai svarbus uždavinys kol 
Atstovų Rūmai sutiko ap
klausinėti pavergtosios 
Europos tautų liudininkus 
šiais dviem klausimais: 
(1) kaip Rytų Europos 
valstybėse koalicinės vy
riausybės su komunistais 
pagelbėjo komunistams 
įsigalėti ir (2) NATO kri- 
xės klausimas. Šių klau
simų aiškinimas iškilo 
po to, kai Senatorius Ro
bert Kennedy buvo pasiū
lęs,kad Saigone būtų su

Tautininkų srovės visuomenės veikėjas Teodoras Blinstrubas susilaukė 60 m.
Sukaktuvininkas Teodoras Blinstrubas ir ponia tarp grupes suruoŠusios jo 60 metų amžiaus sukakties 

iškilmingą paminėjimą Chicagoje. Nuotraukoje sėdi iš kairės: Ona Daškevičienė, Teodoras Blinstrubas, 
Elena Matulienė. Stovi: Cezaris Modestavičius, Jonas Jurkūnas, Barbora Blinstrubienė, Mečys Šimkus, 
Petras Vėbra ir Mečys Valiukėnas. V.A. Račkausko nuotrauka

daryta koalicinė vyriau
sybė su komunistais.Pir
muoju klausimu aiškini
mą paruošė V.Mašalaitis, 
buv. Lietuvos Ministerių 
Kabineto generalinis se
kretorius. Nors Lietuvą 
bolševikams okupavus jo
kios koalicijos su komu
nistais niekas nesudarė, 
bet pirmojoj marijoneti- 
nėj vyriausybėj keli jos 
nariai buvo ir nekomu- 
nistai, kurie greitai iš 
vadinamosios "vyriausy
bės" iškrito. Antruoju 
klausimu iš lietuvių pu
sės liudijo p. Sidzikaus
kas.
INFORMACIJOS

Vliko informacijų pa
teikimas yra visuotinio 
pobūdžio. Jos įvairiomis 
kalbomis eina visomis 
kryptimis.  Jos radijo ban
gomis pasiekia okupuotos 
Lietuvos gyventojus, pa
siekia ir tolimo Sibiro 
tremtinius, kurie džiau
giasi girdėdami, kad jie 
laisvųjų lietuvių neuž
mirštami ir nors laisvuo
ju žodžiu iš laisvojo pa
saulio pasiekiami.

Prieš pusantrų metų 
beturėjome tik vieną ra
dijo stotį, kuri Vliko ir 
kitas informacijas per
duodavo Lietuvai. Šiemet 
jau turime dvi stotis, iš 
kurių tarp kitų žinių per
duodamas Vliko žodis. 
Lietuvoje plačiai žino

mas yra Amerikos Bal- 
s as, kuris perduoda jų par 
čių įstaigos paruoštus 
pranešimus.Bedamas to
limesnis susirašinėjimas 
su Madridu, nes norima 
atgauti bent tai, ką turė
jome daugiau kaip dešim
ti metų. Veikiama drauge 
su latviais ir estais, to - 
kioj pat padėtyj atsidūru
siais.

Tarptautinės politikos , 
o ypač prekybinių santy
kių Vakarų pasaulio su 
Sovietų Rusija plėtimas, 
visur nustelbia pavergtų
jų tautų reikalus ir sten
giamasi daug kur mūsų 
balso neklausyti,kad savo 
politinio ar prekybinio 
partnerio nesuerzinus.

Daromi žygiai gauti 
valandėlę Vokietijoje, 
Kurzwelle stotyje.Gal būt 
naujoji vyriausybė bus 
sukalbamesnė. Nuolatos 
keliamas klausimas ir 
dėl Laisvosios Europos 
Radijo stoties transliaci
jų.

Didelį pasisekimį turi 
mūsų Eltos Biuletinis, 
leidžiamas Romoje italų 
kalba.Šiemet turėjo gra
žaus pasisekimo Muenche 
ne leidžiamas vokiečių 
kalba Eltos Biuletinis ir 
taip pat Buenos Aires is
panų kalba biuletinis. Ang 
lų kalba biuletinis aptar
nauja labai platų pasaulį. 
Jis atydžiai sekamas Vals 

tybės Departamento ir ki
tų valstybių užsienių rei
kalų ministerijose, JAV 
senatorių ir kongresma- 
nų, kurie biuletinio me
džiagą naudoja tardami 
savo žodį.

Lapkričio gale iš Sao 
Paulo lietuvių bendruo
menės gautas pažadas, 
kad ateinančių metų sau
sio mėnesį pirmasis nu
meris būsiąs išleistas . 
Paryžiuje daroma biule
tinio išleidimo kalkulia
cija.
KITI VLIKO DARBAI

Vlikas atydžiai seka 
pasaulio įvykius ir, kur 
tik paliečiami ar gali būti 
paliesti Lietuvos reika
lai,atitinkamai reaguoja. 
Metų pradžioje pasiro
džius Vatikano pašto ženk 
lui su Vilniaus Aušros 
Vartų paveikslu, Vliko 
Valdyba pasiuntė Vatika
no užsienių reikalų tvar
kytojui nepasitenkinimą- 
protestą, nes buvo pa
žeistas Lietuvos suvere
numas Lenkijos naudai.

Kai rugsėjo mėnesį 
Teherane buvo ruošiama 
parlamentarinė tarptauti 
nė konferencija, Vliko 
Valdyba aprūpino Jungti 
nių Amerikos Valstybių 
delegaciją medžiaga. Pa
siuntė Ribbentropo-Mo
lotovo 1939 m. Maskvoje 
pasirašytus aktus, kad 
jais būtų atsakyta Sovietų 
Sąjungai, kaip buvo pasi
ruošta dviejų diktatorių 
užgrobti ir pasidalinti 
Europą. Kongresmanas 
John Monaghan kaip tik ir 
iškėlė sovietų kolonializ
mą Baltijos kraštuose.

Vliko Valdybai teko pa
sisakyti dar vienu ir labai 
svarbiu klausimu-Lietu- 
vos sienų klausimu.

Lietuvos valstybė turi 
ilgą savo istoriją. Ji buvo 
didelė Europos galybė, ji 
su Lenkija buvo sudariusi 
bene pirmąjį Common
wealth Europoje.Bet šimt 
mečių eigoje Lietuva, 
kaip valstybė, buvo visai 
iš pasaulio žemėlapio iš
nykusi.Prieš 48-rius me
tus atgavus savo nepri
klausomybę, Lietuvai iš
kilo atkurtos savo vals
tybės sienų klausimai. 
Trumpu metu pasisekė 
tarptautinėmis sutarti
mis,kad ir su trūkumais , 
nustatyti savo valstybės 
sienas.

Bolševikų-nacių agre
sija nutraukė Lietuvos 
funkci jonavimą,bet nepa
naikino lietuvių tautos 

suverenumo visoje vals
tybės teritorijoj. Tačiau, 
tebesant sovietinei oku
pacijai, pasaulio leidžia
muose žemėlapiuose Lie
tuva, kaip nepriklausoma 
valstybė, jau neberodo - 
ma, o žymima tik Sovietų 
Rusijos dalimi.

Mums gi labai svarbu, 
kad pačių lietuvių lei
džiamuose žemėlapiuose 
antroji Lietuvos valstybė 
būtų žymima savo sieno
se,tarptautinė mis sutar
timis nustatytose. Tuo 
reikalu Vliko Valdyba pa
ruošė šitų sienų aprašy
mą,© Vliko Taryba jį pri
ėmė ir paskelbė.

Dėl istoriškai susidė
jusių sąlygų mums tenka 
rūpintis tinkamu Lietuvos 
sienų parodymu šiais tri
mis aspektais :(1) valsty
biniu, (2) etnografiniu ir 
(3) istoriniu . Lietuvos 
valstybės sienos jau ap
tartos.Etnografinės Lie
tuvos sienos studijuoja
mos. Visa tuo klausimu 
turėtą medžiagą Vlikas 
perdavė Lietuvos Tyri
mo Institutui ir pavedė 
jam studijuoti ir paskelb
ti savo studijų išvadas dėl 
etnografinių Lietuvos 
sienų, kurios galėtų būti 
žymimos mūsų leidžia
muose žemėlapiuose. Is
torinių Lietuvos sienų 
studijos kol kas paliktos 
ateičiai.
KITI REIŠKINIAI

Daug Lietuvos laisvi
nimui padės Amerikos 
Lietuvių Tarybos drauge 
su latviais ir estais su
daryto bendro baltiečių 
komiteto pastangomis įs
teigtas Laisvės Studijų 
Centras.

Lietuvių Dainų šventė 
Čikagoj e,kaip labai svar
bi kultūrinė apraiška, bu
vo ne tik lietuvių pasige
rėjimas, bet ir lietuvių 
vardo į platesnę Ameri
kos visuomenę išnešimas.

Vienas, ir bene ryš
kiausias, viso pasaulio 
lietuvius apjungiąs ir 
vertingo džiaugsmo sukė
lęs buvo Pasaulio Jauni
mo Kongresas Čikagoje. 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė čia ypatingai 
daug nusipelnė, dalyvau
dama Kongreso rengime 
ir lygiai visi darbų vyk
dytojai su labai plačia 
programa. Kultūrinė šio 
Kongreso pusė buvo dide
lis lietuvybės atbudini- 
mas,kuris ilgai neužgęs . 
Vlikas turėjo specialų 
korespondentą, kuris se~

Prof.Dr.D.Krivickas skaito VLlKo seimo rezoliucijas.
kė tris mėnesius Kongre
so ruošimą ir radijo ban
gomis pranešinėjo Lietu
vai.

Gera buvo ir politinės 
pusės dalis-peticijų pa
ruošimas .kurios parašus 
renkant Lietuvos vardas 
buvo daug kam nušvies- 
tas.Keliolikos delegacijų 
aplankymas ,joms peticijų 
įteikimas buvo naujas 
Lietuvos vardo ir jos rei
kalų iškėlimas.

Pagaliau buvo labai 
ryškus Lietuvos laisvės 
kovon įnašas-tai Rezoliu
cijos Nr.416 Senate priė
mimas, kad Jungtinių 
Valstybių Prezidentas

Elito išniekinimas
P. STRAVINSKAS

Tauta tik tada laikoma 
subrendusi savarankiš
kam valstybės gyveni
mui,kai ji turi tam gyve
nimui tvarkyti pasiruo
šusių politikos veikėjų, 
savo elito.

Tautos elitas atsiduria 
tautos priešakyje ir tvar
ko valstybės gyvenimą, 
kaip taisyklė, valstybės 
įstatymais nustatytaja 
tvarka, žmonių valia(nor- 
maliu valst. gyvenimo 
metu); kai valstybės dar 
nėra (taip pat, kai valsty
bė okupuojama), taigi,kai 
įstatyminės tvarkos vyk
dyti neįmanoma,tai vado
vaujantieji politikos vei- 
kėjai(elitas)išeina į prie
šakį per savo tautų gal
vas ir kalba savo tautų 

Baltijos tautų bylą keltų 
Jungtinėse Tautose ir ki
tose tarptautinėse orga
nizacijose bei konferen
cijose.

Todėl Vliko Valdybos 
vardu reiškiu viešą padė
ką daug nusipelniusiems 
lietuviams : Leonardui 
Valiukui,Rezoliucijų Ko
misijos pirmininkui; J. 
Pautieniui, Cleveland, 
Ohio ALTo pirmininkui; 
dr.P.Vileišiui, Connecti
cut Valstybės Lietuvių 
Bendruomenės pirminin
kui, ir visiems kitiems , 
prie to darbo prisidėju- 
siems.

vardu,reiškia tų tautų va
lią, reprezentuodami sa
vas taktas tarptautiniuo
se santykiuose.

Šiuo valstybės įstatymų 
nenumatytu būdu (valsty
bei dar nesant arba jos 
veikimą svetimai jėgai 
sutrukdžius) tautų atsto
vavimas (tarpt, plotmėje) 
vykdomas tarptautinės 
teisės nustatytaja tvarka. 
Tautas tarptautinėje plot
mėje atstovauja tada po
litinės grupės, sudariu
sios nacionalinius komi
tetus ( koks pvz. yra ir 
mūsų VLIKas); kai ir tą 
komitetą sudaryti dar ne
galima,tai tautas pasiima 
atstovauti net paskiri 
tautos elito žmonės; to
kiais yra buvę pvz. , čekų 
politikas Tomas Masary- 
kas ( pirmojo Pas. ka_

58 atkarpa. PENKTA DALIS
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— Žmogau! Po laiko visi gudrūs. Kas galėjo žinoti, kad 
gamta taip žiauriai pajuokaus? Nemalonus atsitiktinumas, 
nėra ko sakyti, bet ką padarysi, gerbiamasis?

— Atsitiktinumas. . . Kodėl ne klaida? Kodėl ne jūsų, 
draugas Jurėnai, neteisingų įsitikinimų pasekmės?

— Mano mielas. Atėjau ne bartis, o aplankyti ligonį.
— Dėkoju. Per visą ligos laiką jūs labai rūpinotės ma

nimi, sekretoriau. Malonu. Bet kas atsitiko Liepgiriuose, ne
galiu pamiršti. Kolūkis buvo bežengiąs pirmą žingsnį — nu 
bloškėte atgal. Ne ne! Palaukit, draugas Jurėnai. Viską ži
nau, nors draugai, manęs gailėdami, ir slėpė teisybę. Paga
liau esu beveik sveikas, galime pasikalbėti kaip žmonės. Jūs 
skaudžiai apvylėte ne vieną, sekretoriau. O labiausia, man 
atrodo, Martyną. . .

— Kritika! Geras dalykas kritika, tačiau, kai joje nėra 
nė lašelio savikritikos, tokią kritiką mes vadiname demago
gija, gerbiamasis. Jurėnas paspaudė — kaltas, Martynas pa
klausė — kaltas, Grigas buvo nepakankamai ryžtingas — kal
tas. O tu, Arvydai Toleiki, nė nepagalvojai, kad reikalai 
būtų visai kitaip pakrypę, jei būtum paruošęs tą šimtą 
dvidešimt hektarų žemės kukurūzams. Visai kitaip! Būtų 
suspėta pasėti prieš lietų. Deja... To nepadarei, gerbiamasis. 
Ne tik nepadarei, bet dar apsėjai mišiniu ir tas dirvas, ku

rias Vilimas buvo numatęs iš rudens kukurūzams. Štai čia, 
žmogau, toje vietoje, turėtum trinktelt! į krūtinę ir sąži
ningai prisipažinti: kaltas! Gal ir daugiau yra kaltų, bet aš, 
Arvydas Toleikis, labiausiai kaltas. Bauskite!

— Jūs žinote, kodėl taip padariau. Paskutinėmis dieno
mis, kai sužinojau apie nusikaltimą Liepgiriuose — taip, apie 
nusikaltimą, sekretoriau, nes tokio išsišokimo negalima ki
taip pavadinti — daug galvojau, svarsčiau, ar teisingai pasiel
giau, sumažindamas jūsų uždėtą planą. Aš smulkiausiai per
skaičiavau turimą darbo jėgą, trąšas, žalios masės minimu
mą, susumavau pliusus ir minusus, „už“ ir „prieš“. Ne, ma
no ankstyvesnė nuomonė teisinga, sekretoriau, ir aš jos lai
kysiuos, kas bebūtų. Mes turėjome mėšlo tiktai šešiasdešim
čiai hektarų kukurūzų. Žinoma, galėjome nuskriausti žiem
kenčius, bet nė rugys, nė kvietys be mėšlo mūsų žemėje 
neauga. Buvo dar viena išeitis — „paploninti" ir turimu 
mėšlu patręšti visą šimtą aštuoniasdešimt hektarų. Žodžiu, 
išdrabstyti brangią trąšą trigubai didesniame plote, išmai
tinti trigubai daugiau piktžolių, įdėti trigubai daugiau darbo 
ir gauti, gal būt, trigubai mažesnį derlių. Koks dorai gal
vojantis agronomas galėtų sutikti su tokia išeitimi, sekreto
riau? Tai būtų pasityčiojimas iš mokslo, kurį mums sutei
kė valstybė. . . Be to, neturime užmerkti akių prieš realias 
galimybes: darbo jėga labai ribota, negalime visi šokinėti 
apie kukurūzus, palikę kitus pasėlius Dievo valiai. Ne, drau
gas Jurėnai, nematau reikalo muštis į krūtinę. O jeigu jau
čiuosi kaltas, tai tik todėl, kad ne laiku atsidūriau ligo
ninėje. . . Jūsų tiesa — matyt, nesugebėjau visų įtikinti, 
palenkti į savo pusę. Gal būt, reikėjo lėčiau, jautriau, o aš 
užlaužiau. . . Taip, toje vietoje galiu muštis į krūtinę — kal
tas, jau vien dėl to kaltas, kad dėl manęs žmogus sutepė 
savo sąžinę.

— Apverki niekšą? Tokius reikia bausti, o ne gailėtis. 
Nusikaltėlio sąžinės geraširdiškumu nepažadinsi.

— Žiūrint kokio. . .
Jurėno akys tiriamai nukrypsta į Arvydą.
— Tu žinai jį?
Arvydas nusigręžia, purto galvą. Suglumęs žvilgsnis sle

piasi po primerktomis blakstienomis.
— Jurėnui aišku.
— Gailestingasis samarietis. . .— Nutilo, prislėgtas savo 

paties balso, pavargusio, dvejojančio, dirbtinai pikto. Švie
žiai išbarstytas žvyras čeža po kojomis. Kažkieno ką tik pra
eita. Didelės šleivos pėdos. Kodėl jiedu ne pirmieji? Taip, 
prieš kelias dienas jis būtų turėjęs ką atsakyti Arvydui. 
Pasikalbėjimo pradžioje ir bandė. Deja, tik bandė. Ir ne 
įtikinėti, ne sutriuškinti pašnekovą neginčytinų argumentų 
svoriu, o pasiteisinti. . . Kodėl, būtent, pasiteisinti? Prieš ką? 
Juk niekuomet prieš nieką nesi teisindavo, išskyrus vado
vaujančius draugus. Pagaliau jis nė nemanė teisintis, jis 
puolė, kaltino, tačiau jau pats netikėjo tuo, ką sako. Jis 
melavo. Melavo ne Arvydui, o sau. Ne, prieš kelias dienas 
taip nebūtų buvę. . . Pėdos šviežiai išbarstytame žvyre. Kie
no jos? A, tai anas susikūprinęs ligonis bus pramynęs. Stovi, 
pasirėmęs lazda, pakreipęs galvą ir spokso į akacijų krūmo 
viršūnę. Antai priešais ateina du pilki chalatai. Merginos. 
Sustojo, pasakė kažką. Visi trys nusijuokė. Užpakalyje irgi 
girdėti kalbantis. Ir kairėj, ir dešinėj. Ligoninės kiemas pil
nas pilkų chalatų. Pėdos? Ką reiškia pėdos šviežiai išbarsty
tame žvyre? Greit jų neliks. . . Į pavakarę visai išsigiedrijo. 
Pakraščiuose dar guli suvirtę debesys, bet nieko panašaus 
į lietų. Paukšteliai čiulba, neatsidžiaugdami pasitaisiusiu oru. 
Pirmą kartą per tris savaites tiek daug saulės ir žydro dan
gaus. O prieš kelias dienas, atrodė, galo lietui nebus.

Taigi, prieš kelias dienas. . .
Užvažiavo į Liepgirius. Širdis netraukė, bet pareiga, nie

ko nepadarysi. Apsidžiaugė, neradęs Martyno, nors atvirai 
to neparodė. Stengėsi laikytis kaip rajono šeimininkas, o iš 
tikrųjų jautėsi lyg pakeleivis, reikalo priverstas užeiti į ne
pažįstamą kiemą. Jau tada su juo kažkas darėsi.

— Čia buvo pasėtas mišinys,— pasakė Grigas, rodyda
mas pirštu ne į žemę, o į traktorių, kuris stūksojo negyvas 
tuščiame, lietaus permerktame lauke kaip grabas.— Vakar 
nelijo, tai po pietų pasėjome keletą hektarų. Norite pažiū- 

1 rėti?
Kam klausti? Rajono šeimininkas gi. . . Daugiau bus.

metu)arba prancūzų Char
les de Gaulle (antrojo 
Pas. karo metu, vokie
čiams okupavus Prancū
ziją).

Tautos savo elitą ger
bia,saugoja jo gerąvardą. 
Tauta,kuri to nesupranta, 
pati išsibraukia save iš 
kultūringųjų tautų.

Įsidėmėtini prancūzų 
filosofo Alfredo Foulle 
1.1838-1912) žodžiai:
"Sugriaukite Pran 
cūzijos elito garbę 
-ir nėra Prancūzi
jos ; Pr an c ūz i j a ta
da bus nužeminta 
iki tokio lygio tau
tų, kurios nedaro 
istorijos".

Štai kodėl ir mes turi
me gerbti savo vadovau
jančiuosius politikos vei
kė jus, tautos elitą,ypač gi 
šiuo metu, kada, priešui 
okupavus mūsų valstybę, 
tenka tam elitui užsienyje 
atstovauti pavergtąją tau
tą, kalbėti jos vardu per 
jo suorganizuotą mūsų

N uk elta i 7 p si.
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KULTŪRW£^»OjVIKA
DAILININKAS TELESFO

RAS VALIUS 
paskirtas Kanados Šimtme
čio parodai, kuri įvyks Ot- 
tawoje, t paskirtas į Jury 
komisiją.

Kanados grafikos sąjun
gos /The Canadian Socie
ty of Graphic Art/ paroda 
įvyks Nacionalinėje Meno 
Galerijoje, ir tai parodai 
darbus atrinkti sudaryta 
ši komisija: Chitta Caiser- 
man iš Montrealio, James
Boyd ir Ottawos ir Teles
foras Valius iš Toronto.

NAUJI LEIDINIAI 
Profesoriui kompozito
riui ir muzikologijos ar
chyvo organizatoriui Juo
zui Žilevičiui pagerbti a- 
kademija ir koncertas 19- 
66 m.gruodžio 4 d., sek
madienį, Maria gigh sch
ool auditorium, Chicago. 
Tai yra trumpa informa
cinė brošiūra.
"Gimtoji Kalba"- bendri- dėl pradedama ieškoti nau- 

nės kalbos laikraštis Nr. jų mokslo ir mokymosi me 
3-4/33-34/ 1966 metų ant todų.
rojo pusmečio numeris. 
Laikraštis svarbus visiem 
kas domisi savo kalba, o 
ypač- mokytojams. Laik
raščio kaina tiktai 2 dol. 
metams. Laikraštis gau
namas adresu: 5348 S. Tai 
man Ave, Chicago, Illinois 
60632, U.S.A.
"Aiadai" 1966 m.Nr. IO 

/195/. Redakcijos adresas 
Dr. J. Girnius, 27Juliette St
Boston, Mass.02122, USA. 
Administracijos:68O Bush
wick Ave., Brooklyn,N. Y. 
11221, U.S.A. Žurnalas, re- 
daguoajmas Dr. J. Girniaus, 
žymiai praplėtė akiratį ir 
darosi visuotinesnis. Kai
na metams 7 dol.,atskiro 
nr.-7O et.
"Žvaigždė"-Lietuvių jėzu

itų veiklos žiniaraštis, 1967 
metų Nrč 1, paskirtas va
jui naujiems namams įsigyt 
LIETUVOS RAŠYTOJŲ

SĄJUNGA 
priėmė į savo eiles jau
nuosius poetus ;M. Marti
naitį, V. Karalių, R. Ketur- 
akį ir M. Vainilaitį.
NELIESKI

V. Mykolaitis-Putinas

Jei nori,
Tampyk mano kūno 
Kiekvieną gyslelę!
Tegul mano kaulus ir sąnarius 
Skauda ir gelia.
Jei nori,
Užpūsk mano sieloj
Kiekvieną šviesos spindulėlį.
Tegul aš nugrimsiu 
Į juodą kaip grabas 
šešėlį.
Nelieski tačiau širdyje 
Tos mažutės kertelės, 
Kur sutemų prieblandoj 
Vakarių žarų atspindžiuos 
Tau meldžiuos.

DAILININKĖ B.DIDŽIO- 
KIENĖ

susilaukė 70 metų amži
aus. Ta proga dalininkę 
pasveikino Dailininkų są
junga ir įteikė jai daili
ninkų adresą.

Dail.B.Didžiokienė dar 
nepriklausomybės laikais 
dekoravo kai kuriuos pas
tatymus Valstybės teatre: 
baletą"Spragtuką", operą 
"Vindzoro kūmutės ""Par
duotoj i nuotaka" ir kt.

NAUJŲ KELIŲ IEŠKO 
JIMAS

Lietuvos Politechnikos 
Institutas, konstatuoda
mas naujus šių laikų ži
nojimo bei mokslo rei - 
kalavimus, įvedė inžine 
rinės psichologijos kur
są.

Ryšium su nepaprastu te- 
cniškųjų mokslų kylimu.ir 
plėtimus i, studento apkro
vimas darbu darosi tolyd
žio didesnis ir didesnis,to-

ELTOS INFORMACIJŲ 
BIULETENIAI 
leidžiami suaukotomis 
lėšomis,o leidimo išlai
dos sudaro žymias sumas 
Vliko biudžete.Todėl, nuo 
šių metų pradžios, asme
nys lietuviškus Eltos biu- 
letinius galės gauti paau
koję Vlikui ne mažiau 
kaip$25. 00 per metus, o 
biuletinius kitomis kalbo- 
mis(anglų,arabų, ispanų, 
italų, portugalų ir vokie
čių)-nemažiau kaip $12. 
00. Aukas siųsti šiuo ad
resu: Elta Information 
Service, 29 West 57 St. , 
New York, N. Y. 10019. 
JONAS GLEMŽA 
buvęs ( 1958-65) Vliko
Vykd. Tarybos pirm. , 
ateinančią vasario 1 die
ną bus sulaukęs 80 metų 
amžiaus.

BROLIUI SIBIRE
Jaunutis Švalkus

Neatlankys tavęs savieji 
ir mirštant niekas nebudės. 
Tiktai nakčia laukuose vėjas 
kartos atodūsius širdies.

Prie tavo grabo nedegs žvakės, 
nebus paveikslų ir gėlių. 
Ir neapverks namiškių akys 
liūdnų tavųjų šermenų.

Nesusirinks lydėti minios, 
ir psalmių neskambės giesmė. 
Tiktai ant kastuvų parimę 
du seni duobkasiai ilsės.

Nelankys kapo mergužėlė, 
nes'kur mirei, ji nežinos. 
O kapas žolėmis apžėlęs 
ilgėsis žemės Lietuvos.

Ir žemės svetimos pavėsy 
tavieji kaulai sudūlės.
O Tėviškėj kiti gyvens, mylėsis 
ir tavo vardo neminės.

Pranas Naujokaitis laimėjęs Draugo romano konkursą 1966 metais už romaną 
"Žydinčios dienos", vasarą dar romaną rašant. Foto Ged. Naujokaičio.

PRANYS ALŠĖNAS

Studija apie materialistinę literatūrą
Studijoj rašoma apie 

lietuvių materialistinę 
raštiją iki nepriklauso
mybės paskelbimo. Šis 
kun. Vytauto Bagdanavi- 
čiaus.MIC.rašytinis dar
bas-skaitomas kaip isto
riškai filosofinė studija.

Autorius įvade nurodo 
tris materializmo for
mas. Esą, materialistinė 
galvosena lietuvių tautai 
atėjusi kartu su "Aušra'.' 
Tai buvęs antras lietu
viškosios sąmonės pasi
reiškimo tarpsnis. "Auš
ra" pažadinusi tautinę 
lietuvių sąmonę, o mate
rialistinė filosofijąpasu- 
rialistinė filosofija, pa
sukdama bedieviškon ir 
socialistinės pusėn, įve
dusi lietuviškon visuomė- 
nėn didelių nuomonių 
skirtumų. Šliūpas buvęs 
kaltinamas tuo būdu nu
marinęs "Aušrą".

Dvi jaunos Montrealio lietuvių dailininkės: Danutė Aneliūnaitė 
/kairėje/ ir ^Nijolė Jauniūtė /dešinėje/, neseniai baigusios spe 

ciales dailės mokyklas.

Apie tai, kas atsitiko 
toliau,autorius taip rašo: 
"... žymi lietuvių visuo
menės dalis stipriai per
siėmė materialistinėm 
idėjom, tfu buvo įvairaus 
pobūdžio ir laipsnio. Vie
ną iš jų sudarė pozlty- 
vistinis visuomenės moks 
las,atstovaujamas Kudir
kos ir jo "Varpo" bei vi
sos eilės visuomeninių 
organizacijų.Teorlnį ma
terializmą stipriai atsto
vavo Šliūpas. Trečia ma
terialistinė filosofija 
persiėmė dialektiniu ma
terializmu ir išvirto so
cialistiniu ir komunisti
niu sąjūdžiu".

Pozityvistinį materia
lizmą autorius palieka 
nuošaliai,nes nesą aišku, 
kiek jis iš tikrųjų yra 
materializmas. Šis klau
simas paliekamas atvi
ru,nes anglų filosofas Fr.

S J. netgi gal- 
pozityvistas - 
galįs būti ir

Copleston, 
voja, jog 
praktiškai 
deistas.

Materializmo plitimas 
lietuvių tautoj turįs savo 
ritmiką. Jis prasidėjęs 
periode tarp "Aušros" ir 
nepriklausomybės.Tame 
laikotarpy jis išvystęs 
gyvą mokslinę ir visuo
meninę veiklą tiek Lie
tuvoj, tiek JAV-bėse.

Tik nepriklausomybės 
atgavimas ir konkretūs 
Lietuvos valstybės orga
nizavimo uždaviniai labai 
patraukę visų lietuvių dė - 
mesį ir daugumas jų, įsi
traukdami į valstybės kū
rimo darbus, marksisti
nes idėjas palikę gerokai 
nuošaly. Kairiųjų grupių 
koalicija su krikščioniš
komis grupėmis Lietuvoj 
karštutiniams marksiz
mo požiūriams turėjusi

<sTrljo5 Z)VVYAM>\O6
VEDA D R. GUMBAS

Pasiklausyt galima
Vyras sugrįžo narno labai vėlai, 

eikia pasiaiškinti.
,Tu niekad neįspės!, kur aš buvau!“ 
iu šypsena veide.
,Aš qaliu", atsakė žmona šaltai, 
,bet tęsk savo pasakų".

Tai ne jis
Du medžiotojai pasibeldė 

.Helo, Džio. Až ir Edis radome la 
ronųir pagalvojome, galėjai būti

„Kaip jis išrodo?"
„Atrodo tavo dydžio".

,Ar jis flaneliniais marškiniais.“ 
„Taip".

„Raudonais ar baltais langučiais?" 
„Paprastais pilkais marškiniais". 
(Uždarydamas duris) „Tai ne aš".

tu".

Malda pagal reikalą 
„Kiekvienų vakarų meldiesi?

— Tiesa, ser.
- Ir rytais?
jūs? Kai šviesu, aš niekoKq

neigiamos įtakos,o tauti
ninkų valdymo laikais - 
lietuvių materialistinių 
sąjūdžių veikla dar labiau 
apsilpusi.

Naujų impulsų mate
rializmas Lietuvoj gavęs 
iš šalies. Čia suminima 
komunistinės Rusijos 
okupacija.

Dėl sovietinės okupa
cijos,ypač šio šimtmečio 
antroje pusėje, pagrindi
nė jėga, as u kuria tenka 
lietuvišką! krikščionybei 
susitikti, ir esanti mate
rialistinė filosofija,besi
reiškianti visomis for
momis -pozityvizmu, li
beralizmu, socializmu ir 
komunizmu.

Po to autoriaus bendru 
žvilgsniu apžvelgiamos 
lietuviško materializmo 
formos ir daromas jų 
įvertinimas, stengiantis 
išsiaiškinti,kokį palikimą 
tos formos paliks lietuvių 
tautos dvasiai.

Ta proga autoriaus pri
duriama ir įsakmiai pa
brėžiama, jog aplamai 
krikščionybė -savo esme 
nėra nusistačiusi prieš 
materiją,nei prieš tas pa
sėkas, kurias materija 
vadina žmonių gyvenime.

Autoriaus,(nors ir ku
nigo), objektyvus žvilgs
nis į reikalą, teikia kre
ditą netgi marksistiniams

„Kur buvai?“
„Meškeriojau lydekas"
„O kiek sugavai?"
„Nė vienos“.
„Tai iš kur gi tu žinai, kad lydekas 
meškeriojai?"

Vienas pilietis išėjo iš vaistinės.
Pamatęs ii. draugas paklausė.

- Kas su tavim atsitiko?
— Nieko.

- Kaip tai — nieko. Juk tu išėjai iš 
vaistinės. Vadinasi, sergi.
— Ach taip! O jeigu rytoj pamatysi 
išeinantį iš kapinių, tai nuspręsi, 
kad aš miręs.

— Mano tėvelis — policininkas. 
Jis areštuoja plėšikus ir vagis.
- O ar tavo mamytė nesibijo, kadtė 
velio tokia pavojinga profesija?
— Kq jūs? Ji galvoja, kad tėvelio 
?ra pats geriausias užsiėmimas.

— Tėvelis kiekvienų savaitę 
nebiją žiedų ir apyrankių.

parneša

anų laikų raštams .Jis ra
šo: "Skaitant marksistų 
raštus, parašytus prieš 
1918 metus,negalima iš
vengti įspūdžio didelio 
mokslinio, filosofinio ir 
net dorinio entuziazmo , 
kuriuo alsuoja jų autoriai. 
Nepaisant jų filosofinių 
pagrindų šališkumo ir ne- 
pateisinamumo, jų polėkis 
gelbėti žmoniją yra labai 
gilus ir platus .Šitokio en
tuziazmo sunku rasti nors 
ir labai teisingose filo
sofinėse ar net religinėse 
knygose. Turint tai prieš 
akis .neatrodo nei perdaug 
nuostabu, nei neįtikimai 
paslaptinga,kad komuniz
mas rado kelią į žmoni
jos istoriją".

Toliau studijos auto
riaus pateikiama lietu
viškos materialistinės 
raštijos apžvalga iki ne
priklausomybės paskel
bimo, kuri buvusi ypač 
reakcinga prieš religiją- 
puldama Šv. Raštą, pasi
sakydama prieš tikėjimą 
į asmeninį Dievą ir 1.1. 
Dar toliau-kova su Baž
nyčia, kunigija etc.

Nurodant šaltinius iš
našose,atkreipiamas dė
mesys į gamtos mokslų 
knygas -knygėlės .parašy
tas tame laikotarpyje,ieš
kant jose atsajos nuo 
krikščioniškojo tikybos 
mokslo pasaulio sutveri-

VALERIJ TARSIS (dvyliktais tęsinys) ROMANAS

AŠ MĖGSTU GYVENIMĄ, BET MANE MĖGSTA MIRTIS

Volodia Antonov tada pirmą sykį gyveni
me išsigando.

Jis gerai prisimena nuo to laiko, kai buvo 
vos ketvertų metų, kad niekad nieko nebijo
jo, — nei gyvenimo, nei mirties. O dabar, 
štai, ir išsigando. Taip jaute, lyg beširdis bu
delis vėl nori viską nuo io atimti, kaip tąsyk 
Petka “Juodvarnis” prekiniame vagone, ir 
paleisti nuogą i šaltį. Baisus šaltis pradėjo 
lietis jo širdin, šaldyti kraują gyslose.

Kas tai?
Pradžioje Nikolaj Vasiljevič. Po to Tolia. 

O šiąnakt Kolia Silin surijo penkiasdešimt 
tablečių barbamilo — vos atsupo. Kolia Silin 
buvo jau paskutiniame kurse, daug dirbo, 
ir Nikolaj Vasiljevič Morionij pranašavo jam 
didelę ateitį, jei tik jam pavykti? išvykti j 
užsienius. Kolia Silin buvo labai įsigilinęs 
į etruskų istorijos studijas. Jis buvo įsimylė
jęs ‘į tą didžią tautą, apie kurią musų istori
kai taip mažai žino, nebent tai, kad jie buvo 
pasiekę aukštos kultūros, ir jų menas buvo 
labai aukšto lygio. Juk netgi ir paprasčiausi 
diletaptai su ypatinga pagarba kalbėjo apie 
etruskų vazas. Kolia Silin manė, kad etrus- 

kinė kultūra yra romėnų civilizacijos pa
grinde. Kolios Silino gyvenimas vystėsi sa
votiškai. Ketvertų metu būdamas, jis buvo 
tėvo išvežtas į Romą. Mat, jo tėvas buvo ta
da paskirtas į Sovietų Sąjungos atstovybę 
Romoje, bet ne diplomatu, o saugumiečio 
darbui. Romoje jis išgyveno dešimtį metų. 
Kolia kartu su tėvu išvažinėjo skersai išilgai 
visa Italija ir pamėgo ją diclele sūnaus mei
le, net ir savo dienoraštį rašė italų kalba. De
vyni metai no to pragvventi Maskvoje nebe- 
suartino jo su tėvyne, bet dar labiau nutoli
no. Universitete jis pasidarė užsidaręs, visa
da paniūręs, šalinosi nuo draugu, su nieku 
nedraugavo. Praėjusiais metais jį išvijo iš 
komsomolo. kadangi jis griežtai atsisakė 
vykti padėti doroti derlių. Jis labai aštriai 
pasisakė susirinkime: tam kitko jis kalbėjo:

"Aš įsitikinau, kad marksizmas bendrai, o 
sovietinis režimas ypatingai — tai regreso 
prajovai, žingsnis atgal žmonijos vystymosi 
procese. Aš nekalbėsiu apie labai abejotinus 
ekonominius laimėjimus — kosminiais skri
dimais neužtemdysi to baisaus fakto, kad 
šiandien po kone pusamžio sovietinės tvar
kos daugumoj miestų ir miestelių sunku gau

ti net duonos, juodos duonos. Kultūros degra
dacija, visiškas meno išsigimimas, — juk tai 
šiandien pas mus daug žemesniame lygyje, 
negu prieš tris tūkstančius metų pas etruskus, 
aš jau nebekalbu apie elinus. šlykščiausias 
sovietų inteligentijos pavergimas nubloškė 
Rusiją į laikus prieš carą Petrą. Po birželinio 
plenumo pas mus nebegalima idėjų kova, be 
ko neįmanomas progresas. Oficiali komuniz
mo filosofija tikrumoje žemiausios rūšies 
pragmatizmas, dogmatinė scholastika. E, ką 
čia ir kalbėti...”

Jį išvijo iš universiteto. Nors jau prieš tai 
jis pats nustojo jį lankęs. Prieš tai jis pradėjo 
lankytis profesoriaus Morionij rately, bet ne
spėjo kaip reikiant įsitraukti, nes Morionij 
pakliuvo palaton Nr. 7. Vėliau jis gavo tele
fonisto darbą, išėjo iš namų, kaimely, netoli 
Maskvos, kaimo troboje nusisamdę kamba
rėlį Už dvidešimt rublių mėnesiui. J namus 
nebesilankė. Dėl tokio savo elgesio jokių 
pasiaiškinimų nei tėvui, nei motinai nedavė, 
o su tėvu net ir kalbėtis griežtai atsisakė.

Ir štai — liūdnos pasėkos.
Barbamilas, Sklifasovskio institutas, palata 

Nr. 7. VolodiaAntonov, neturėdamas tų gerų 
privalumų, kaip Kolios kantrumo ar Tolios 
Žukovo geraširdiškumo, nusigėrė iki sąmo
nės netekimo, apdaužė milicininką ir įšoko 
į Maskvos upę. Kai jį ištraukė, jis draskėsi, 
nagais suraižė gelbėtojų veidus ir rankas ir 
girto balsu šaukė:

— Niekšai! Fašistai! Aš mėgstu gyvenimą!
Taigi, vieno mėnesio, auksiniai rausvo 

spalio, laikotarpy, dar tris savižudžius — 
Tolią Žukovą, Kolią Siliną ir Volodią Anto

novą — pristatė palaton Nr. 7, kurioje jau 
trečias mėnuo gyveno Sem.ion Saveljevič 
Samdelov, bandęs pasikarti išvietėje. Gerai 
primuilintą virvę jis ir dabar slėpė savo lo
voje po matracu.

Aš mėgstu Gyvenimą, bet mane mėgsta 
Mirtis.

LAISVĖS, LAISVĖS, DUOKIT LAISVĘ!

Tariant žodį pabėgimas, 
kraujas teka gyslose greičiau, 
lyg sparnai išaugę būt laisvam skridimui...

Emily Dickinson

Visų pripažinimu “amerikiečių” galva bu
vo Vasilij Vasiljevič Golin. Ir kaip gi kitaip, 
— juk jis parašė peticiją pačiam preziden
tui Kennedy ir bandė tą peticiją perduoti 
amerikiečių pasiuntinybei. Nesiryždamas jis 
slankiojo šaligatviu prie pasiuntinybės rūmų 
ir buvo pakviestas į telefono būdelę. Kalba 
buvo trumpa, ir po valandos laiko jis jau 
ilsėjosi ant lovos palatoje Nr. 7.

Kartu su juo, toje pačioje mašinoje, atvy
ko į Kanatčikovo vasarnamį ir Nataša Ros
tova (nieko nepadarysi, taip ji vadinosi, — 
autorius neturi tikslo daryti parodijos iš Le
vo Tolstojaus herojės, kurią jis labai gerbia). 
O ji, pasirodo, buvo laimingesnė, — jai pa
vyko permesti laišką per mūrinę tvorą pa
siuntinybės kieman.

Bus daugiau.

mo ir gamtos reiškinių 
atžvilgiu. Čia nurodomas 
( skiriant jam pirmąją 
vietą),Juozas Adomaitis- 
Šernas,kaip išleidęs visą 
eilę stambių mokslo kny
gų, vienok kuris (Šernas) 
nežiūrint ano meto kraš
tutinių evoliucionizmo 
neskelbęs, bet laikęsis 
Cuvier mokslo,kuris ban
dęs derinti evoliucijos te
oriją su krikščioniškąja 
tradicija.

Suminimas ir kitas lie
tuvis, anuomet gamtos 
mokslais įdomavęsis, tai 
dr.Antanas Bacevičius ir 
eilė kitų,kurie įdomavosi 
ir populiarino mokslo ži
nias (pagal savo požiūrį) 
kultūros istorijoj, biolo
gijoj- socializmo priėji
mu ( gyd. A. J. Karalius , 
atlikęs eilę vertimę, bet 
originalių darbų nepalir 
kęs) ir kt.
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PASISAKO 1966 METU MONTREALIO SPAUDOS 
BALIAUS KARALAITĖ RAMUNĖ KUDŽMAITĖ

- Tamsta dalyvavai Jau
nimo Kongrese Čikagoje, 
-kas Tamstai stipriausia 
įstrigo atmintin?

Didžiausią įspūdį man 
padarė toks gausus, iš 
viso pasaulio kraštų, lie
tuviško jaunimo susitel 
tuviško jaunimo susitel
kimas,kas iššaukė jauni
mu pasitikėjimą bei pa
sididžiavimą.

- Kaip Tamsta Kongresą 
vertini,konstatuojant tei
giamas ir neigiamas jo 
apraiškas ?

Kongresą vertinant 
teigiamai,reikia pasaky
ti, kad šiame kongrese 
dalyvavęs jaunimas, ku
ris yra supamas svetimo 
krašto aplinkos, pajuto, 
kad jis nėra nutolęs nuo 
lietuviškumo.

PRISIJUNKITE PRIE 1967 METŲ VASAROS 

VISKĄ IŠKAITANČIOS KELIONĖS I

. . . . VILNIŲo Iš Montreal 10 vc ccnjb riFlII • kanadiškais pinigais.

, BIRŽELIO 20 d.
• Du patogūs važi avimai iš Montrealio: 

-  ir LIEPOS 1 1 d.

a Trys pilnos savaitės Vilniuje.

e Kelionės kaina Įskaitant viską (lėktuvas, kotelis, 
valgis, persėdimas 
ir aprodymai).

e Neleidžiamas veltui laikas keliaujant, besustojimo

(••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M
•• EKSKURSIJA Į LIETUVĄ SU GRUPE AR PAVIENĖS ••
•• KELIONĖS REIKALŲ TVARKYMUI, PASIKALBĖKITE ••

•• SU PRITYRUSIU EKSPERTU *•

:: MICHEL KARGER, ::
•S KURIS TVARKĖ JŪSŲ KELIONĖS REIKALUS $2

•• PRAĖJUSIAIS METAIS. •«

AUUIA TRAVEL SERVICE 1•• M o n t r e a I ,tel.844-5292. J!

- Kokios buvo priežas
tys,kad Montrealio lietu
vių kandidatė nepateko į 
konkursą?

Priežastys .Montrealio 
kandidatės nedalyvavimo 
konkurse, priklausė nuo 
Montrealio pavėluoto 
pranešimo Čikagos rin
kimų komisijai apie kon
kurse dalyvavimą ir rei
kiamų apie kandidatą ži
nių nepristatymo.
- Kokį įspūdį Tamstai 
padarė iš visų kraštų su
važiavęs jaunimas?

Labai didelį, nes visi 
susirinkę iš viso pasaulio 
kraštų pajutome turint 
bendrą ir vieną tikslą.
- Ar Tamsta nemanai , 
kad lietuviškasis jauni
mas turėtų būti atidesnis 
lietuviškiems klausi
mams ?

Čia yra daugelio mūsų 
silpnybė -nepakankamas 
aktyvumas lietuviškiems 
reikalams.
- Ar Tamstai padarė tei
giamą įspūdį, kai Tamsta 
buvai išrinkta praėju
siais metais Montrealio 
Spaudos baliaus karalai
te?

Be abejo.
- Ką Tamsta palinkėtu
me! šių metų Spaudos ba
liui ir jo dalyviams ?

Būti vienu įdomiausiu 
lietuviškų parengimų,ku
riame visi jo dalyviai 
jaustų linksmą ir jaukią 
Spaudos Baliaus vardui 
vertą, nuotaiką.

SUDBURY,
Lietuvių Bendruome

nės valdyba š. m. vasario 
mėn.ll dieną, šeštadienį , 
ukrainiečių salėje, 130 
Frood Rd. , ruošia iškil
mingą Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą. 
Pradžia:6.30 vai .vakare.

Programoje : trumpa 
paskaita, menininis pa
sirodymas, šokiai.

Veiks turtingas bufetas 
gros geras orkestras.

Visi tautiečiai prašomi

CANADA

Apsimoka įsigyti pilietybę 
ir tapti Kanados piliečiu

Kanados pilietybė gali būti jums raktu, atidarančiu duris į pa
sisekimą. Daugelyje darbų pirmenybė teikiama Kanados pilie
čiams, gi kai kurioms tarnyboms gauti Kanados pilietybė yra 
būtina sąlyga.

Tiems, kurie atatinka nustatytoms sąlygoms, įsigyti Kanados pi
lietybę yra labai lengva.Teismai pasiruošę jums patarnauti Hali - 
faxe, Monctone, Montrealyje, Ottavoje, Sudbury, Toronte, Hamiltone, 
St.Catharines,Kitcheneryje, Londone, Windsore, Winnipege,Regi - 
noj, Saskatoone, Calgary, Edmontone ir Vancouveryje. Kodėl nesi
kreipti šiandieną i vieną iš jums artimiausiųjų?
Jeigu pageidautumėte, galite rašyti tiesiog į Ottawą,The Regist 

rar of Canadian Citizenship.
Apsimoka tapti Kanados Piliečiu. 
Nepraleiskite progos ir veikite 
čia pat.

Judy LaMars h 
Secretary of State

neužmiršti tautinės pa
reigos patys dalyvauti, o 
taip pat pasikviesti sve
čių, draugų, pažįstamų. 
Maloniai kviečiami ir 
kaimyninių kolonijų lie
tuviai k. a. Sault-Ste-Ma- 
rie,Ont.North Bay,Ont. ir 
kt.Lauksime. Byvaldyba.

KANADOS SOSTINĖ OTTAWA
METINIS APYLINKĖS NARIŲ SUSIRINKIMAS

kurį atidarė Apyl. v-bos 
pirm. Paškevičius, pa
kviesdamas į prezidiumą

(pvz. dail. A. Tamošaičio 
dailės darbų parodos su
ruošimas Little Theatre

Laiškai Redakcijai
/ Atkelta iš 2 puslapio /

žinių iš Kanados,.iš JAV 
ir viso pasaulio lietuvių

pasiekia net toli po pasau
lį išsiblaškę lietuviai.

Johan Tiechnan Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

LlniuetAal Cleaned & ZjailotA
• Valau ir taisau vyriškus ir iroteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

(al Wellington SI.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

UŽ indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

LnSALLE AUTO SPECI ALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

dr.V. Kubilių-pirmininku 
ir arch. Trečioką-sekre- 
toriumi.

Iš valdybos pareigūnų 
pranešimų paaiškėjo, kad 
per 14 mėnesių laikotarpį 
turėta 18 įvairaus pobū
džio sueigų ir 5 reprezen
taciniai pasireiškimai

patalpos e, arba dalyvavi
mas tautinių rūbų ir madų 
parodoje ir pan.).

Taip pat paaiškėjo, kad 
Nukelta į 7 pusi.

Lietuvai Išlaisvinti Cen- 
tras Argentinoje (LICA) 
nuoširdžiai dėkoja už pra
ėjusių metų siuntinėtą N. 
Lietuvą, kuri davė daug

Tel. 525-8971

gyvenimo. Tad ateinan
čiais metais taip pat nuo
širdžiai prašome neatsi
sakyti siuntinėti N.Lietu
vą. Ypatingai šiemet kai 
Kanados lietuviai daly
vauja pasaulinėj parodoj 
ir pasirodys sunepapras- 
ta programa.

Mes iš savo pusės nu
siųsime naujienų iš Pietų 
Amerikos lietuvių IV kon
greso , į vyks tančio Ar gen- 
tinoje.
Reiškiame gilią pagarbą 

(pas.) Gilvydis
Priedas :korespondencija 
ir Buenos Aires miesto 
vaizdas.________________
P a s t a b a: Kai kas pamiršta, kati 
NL prenumerata jau nuo 1966 m.— 
$ 1.00 ,vra pakelta. NL.

LO

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q,

ME 7-bin

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMY.ING
DO 6-6941 7602 Champlain Blvd. InSallo
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Įnsuliacija, Ten . Test, Masonite, statybinis popieris.

M

T. Laurinaitis

OtllJ J

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

SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

Parduodami atskirai paveiksle matomi gyvenamieji namai, - 3-jų butų iš 5 dideliu at
skiru kambarių ir skiepo su pilnais įrengimais ir centraliniu a pšildymu. ir 

Kreiptis; 99 6th Ave.zJ.nos šeimos (cottage) iš 10 kambariu. ,Garažas atskiras u žpakalinėje pu- 
L a S a I I e. sėje. Statyba paties savininko. Mortgičiai iš 6% ir gali būti privatūs.

Telefonas 7 6 8-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Pt tiulis. P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH A ve., Verdun, Montreal.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Tarpininkauju lietuviams 

apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO67* me 
tu (28.4. - 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
tarba žemiau nurodytu adresu : 

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



LIETUVA

73B3|2)EP

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

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

Namų CR9- 6166.

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS.B.L.
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
{vairūs 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

TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME D A D A M A
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE ^TlĮlIlĮVĮrl

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

4M% už depositus Margičius iš 6'/)% |
5Vf%> numatyta už serus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
Visą narią gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje. '
Kasos valandos: Kasdieną 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 l vai 
p.p. (liepos ir rugpiįišio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstinė: Lietuvių Namai - 1129 Dundas St. Wėst, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723.
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Reportažas iš Toronto
TRAUKINYJE 
sutikimą

PAŠNEKESYS METRO 
apie naujųjų metų 

Naujų Metų sutiktuvių 
derlius šimet buvo toks 
gausus,kadkaikur jautė
si net dalyvių trūkumas . 
Prasidedančių metų suti
kimui besiruošiąs toron- 
tietis turėjo gerą pasi - 
rinkimą. Šalia įprastinių 
abiejų parapijų parengi
mų, šaulių, Lietuvių Na
muose ir Simonavičiaus 
viešbučio salėje, šiaulie
čiai išėjo kuklesnėje a- 
pimtyje (Seashore resto
rane) apjungti buv.Šiaulių 
miesto gyventojus ir 
jiem prijaučiančius ben
draminčius.

Naujų Metų dienai Iš- 
puolant sekmadienį,vie
šuose parengimuose vi
sos linksmybės turėjo 
baigtis 12 vai. Todėl dau
gelis, nenorėdami links - 
mąjądalį baigti su senųjų 
metų pabaiga, išsklido 
privačiuose,savųjų rate
lių pobūviuose. Tuo la
biau, kad šiuo metu gerai 
susitvarkę torontiečiai 
galėjo pasigirti nuosavų 
pastogių pasirinkimu ir 
jose esančių patalpų erd
vumu.Nekalbant apie pa
čiame mieste,pagal indi
vidualų skonį įrengtų sve
čių priėmimo(recreation) 
kambarių, už miesto e- 
sančiose rezidencijose, 
ne retu atveju buvo gali
ma užtikti net per 50 as
menų talpinančių, tiesiog 
gerai įrengtų salių. Tokiu 
atveju kas gi benorės eiti 
į viešą parengimą, kur 
šalia svetimos kompani
jos .galėjo būti ir abejoti - 
nos sudėties orkestras .

Vienu iš geresnių tenka 
laikyti Radio valandėlės 
vedėjo parengimą Prince 
George viešbučio salėje. 
Derinantis puošnesnei at
mosferai,čia buvo mato
ma daugiau baliniais dra
bužiais apsirengusių sve
čių ir neapsieita be šam
pano.Nors įvairių gėrimų 
buvo galima gauti čia pat 
vietoj,bet neišvengta pa
slapčiomis atsigabentų ir 
vogčiomis stiklelius pa
pildomų savų skystymė- 
lių.Abiejose parapijų sa
lėse ir Lietuvių Namuose 
buvo metų metais įprasta 
sava,triukšminga, geroje 
nuotaikoje vos išsitekan- 
ti lietuviška bendruome
nė. Šiauliečių sutikimas 
buvo panašesnis šeimini - 
niam susibūrimui su ar
timesnės pažinties,ar tik 
Šiauliuose, prieš daugelį

metų matytais, gerokai 
papilnėjusiais,gerą gyve
nimą reprezentuojančiais 
veidais.

Privačiuose pobūviuo
se susirinkę svečiai ne
skubėjo taip greitai atsi
sveikinti pasibaigusius 
metus. Vis dėl to tai bu
vo 99 -tieji, slauniojo 
krašto egzistavimo me
tai.

Vienas iš paminėtinų 
jaukesnių pobūvių įvyko 
Zigmo Zaleskio erdviose 
patalpose. Šalia geros 
svečių nuotaikos,vienas 
iš dominuojančių vaka
rienės patiekalų buvo,per 
visą stalą nusidriekęs , 
puikiai išrūkytas, šeimi
ninko pagautas 28 svarų 
sturgeon. Zigmo, pasiro
do,esama ir taiklaus šau
lio. Jis,už geriausią šau
dymą yra laimėjęs vais
tininko Margio pereina
mąją taurę 1965 ir 1966 
metais. Jo sūnus Andrius, 
nei kiek neatsilikdamas , 
turi papuošęs savo kam
barį keliomis taiklaus 
šaudymo trofėjomis .

Šampano taurėmis pa
sitiktieji metai nešė ge
ras nuotaikas ,o humoris
tinio žodžio meistras 
Leonas Alekna,gyvu są
moju ir septynių kalbų 
plonybėm pavertė laiką į 
nebeegzistuojančią,kartu

Nuo 1967 balandžio 1-os

DARBO DRUDIMAS
UNEMPLOYMENT INSURANCE

apims beveik visus darbininkus, dirbančius

ŪKIUOSE ^GYVULININKYSTĖJ DARŽININKYSTĖJE

ŠILTNAMIUOSE SODININKYSTĖJE

VAISIU, DARŽOVIŲ, GELIU, AUGINTOJUS

(1) JEI DIRBATE VIENOJE TŲ SRIČIŲ, 

VERTA PASITEIRAUTI AR IR GALITE 

GAUTI DARBO /UNEMPLOYMENT/ 
DRAUDIMĄ.

(2) JEI ESATE DARBDAVYS IR SAMDOTE 
DARBININKUS, YRA IŠLEISTOS NAUJOS 

TAISYKLĖS, KURIŲ TURITE LAIKYTIS. 

SUŽINOKITE APIE JAS DABAR.

Gaukite tas svarbias informacijas dabar iš artimiausios 
UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION

su senais metais amžiny
bėn nuskubėjusią ir ne- 
svarstytiną formulę.

To pasėkoje vieni sve
čiai įsisiūbavo gerokai į 
Naujuosius, apvalią šim
tinę Kanadai ženklinan
čius metus,’eiti besilinks
mindami net nepastebėjo 
brėkštantą ūkanotą,neš al
tą rytmetį. Tretiesiems 
nerūpestingai (automobi
lius tikrinanti policija jau 
buvo pasišalinusi iš savo 
postų) besiritinant į ma
šiną, tuštutėlėje gatvėje 
pasimatė pirmieji žmo
nės, skubą į rytmetines 
pamaldas. S. Pranckūnas

STCATH ARINES 
VASARIO 16 ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

K. L. Bendruomenės St. 
Catharines apylinkės val
dyba vasario 4 d.,šešta
dienį, puošnioje Slovakų 
salėje, Page-Welland g- 
vių kampas, r engi a Vasa
rio 16 šventės minėjimą.

Pradžia 7 vai. vakaro 
punktualiai.Salė ir bilietų 
kasa bus atidaryta 6 vai.

Programoj e numatoma 
tai dienai pritaikyta pa
skaita, dainos, šokiai ir 
loterija.Paskaitą skaitys 
torontiškė visuomenės 
veikėja p. Jurkevičienė- 
Jurkus. Antrąją progra- 
mos dalį išpildys Hamil
tono mišrus choras, va
dovaujamas p.Paulionio.

Šokiams gros puiki 
vietinė kapela.

Primename, kad vietoj 
Užgavėnių blynų, bus pui
kiai pagaminta vyne mir
kyta zuikiena, kiškiena. 
Kviečiame visus mielus 
tautiečius iš arti ir toli 
atvykti į Vasario 16 minė
jimą ir ant zuikienos.

LB Ap. V - ba .

WELLAND, Ont 
PIRKO DAIN CITY 
HOTEL
kuris yra tarp Wellando 
ir Port Colborne prie ke
lio, jungiančio miestus- 
Petras Šidlauskas.

Mūsų mažoje kolonijoje 
hotelius turi:Radvilai,Sin 
kai ir Petras Šidlauskas .

Minėti lietuviai malo
nūs ir paslaugūs.Hotelius 
jie tobulinarremontuoja , 
gražina,puošia, vis įneš
dami ką nors naujo, įdo
maus, kas lankytojams 
padaro įspūdį.

Geriausios sėkmės lin
kime ir Dain City Hotelio 
savininkui Petrui Šidlaus
kui.

Petras Šidlauskas ak
tyvus visuomenininkas , 
karštas medžiotojas ir 
lietuvybės rėmėjas . J.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
Ap. valdybos narė šal-> J. Kvosčiauskas, A. Kan- 

pos reikalams Valerija 
Motuzienė,užbaigusi rink 
liavą šalpos fondui, prašo 
paskelbti rinkliavos pa
sekmes ir padėką aukoju
siems ap.valdybos vardu. 
Aukojo:$10. -V. Staškūnas 
po $5.-St.Druskis,E.Kut- 
kevičius.H.Matijošaitis , 
V.Miniauskas ir A. Skar
džius; po $3. -N. Aukšti
kalnis, J. Genys, A. Gus
tainis ir J.Skardis;po $2. - 
E.Chinienė,B.Dabulskis , 
P.Gasperas, J. Girdzevi- 
čius, Z. Girdvainis ,St.Gri- 
gelaitis, Br. Kaminskas ,

tautas, V. Kramilius.A. 
Motuzas, A. Motiejūnas , 
J. Miškys, J. Malskis, M. 
Pareigis, V. Poškus, J. 
Puteikis, P. Puteikis, M. 
Riauka, V. Skaržinskas, 
P.Umbrasas.A.Vanagas, 
J.Žebraitis.A. Žemaitis , 
ir V.Žurauskasjpo $1,50- _■ 
V. Liudavičius;po $1. - J . 
Duoba,V. Goldbergas, V . 
Jakumaitis,A.Kengrienė, 1
J. Okmanas.V.Skaržins- 
kas,K.Sližys,A. Trakins- 
kas, V. Vain utis, J. Valas , į
K. Valius ir VI. Žekonis . 
Visiems ačiū. K o r e s p.

it

AR ŽINOTE K£ RAŠO

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

K E I E I V Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinią ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardų ir pasitikėjimų.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5 00
Laiškus ir prenumeratų adresuokite:

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

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.II,Great Britain.

Mes priimame1 siuntinius skubiai prisiųsti į Sovietu 
Sgjungg.
Siūlydami genaus) siuntinių persiuntimų,primename: 

jei norite, kad jūsų gimines ar draugus,gyvenančius 
Sovietų Sąjungoje siuntinys pasiektų iki pavasario, 
tai jau laikas juos išsiųsti d a b ar!

Neatidėliodami užeikite i

rauti nurtcu.
I

t J

SĖJA geros

Tautinės, demokratinė* minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas 

Redaktorius J. G. Lazauskas.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

UKRAINSKA K N Y H A 
(Global Imports) 

2643 E. Hastings Street, 
Vancouver 6, B. C. , 

253-8642

ir apžiūrėkite gausingus pas mus rinkinius:

rūšies sveterių, skarelių, sienoms kilimų ir visokių 
kitu dalykų siuntiniams. Turime naujų pavasarinių 
medžiagų ir visų kitų daiktų pilnam jūsų dovanų 
siuntiniui.

Mūsų patarnavimas klijentamsatidaras nuo 9 vai.ryto 
iki 5 vai. vakaro kasdien, - nuo pirmadienio iki Šeš

tadienio.

Ps.D.R.M.N.Pt


 1967. I. 25.-_4( 1028) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

HAMIALTON
taupyk ir skolinkis 

KOOPER ATYV IN I A M E BANKELYJE

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

išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgicių paskolos iŠ iki 66 % turto vertės.

už serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas.

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. vak., sestadieniais 9 vai.ryto- 

tl2 vai. ______________________

HLN ŠĖRININKŲ 
DĖMESIUI

Elito išniekinimas
/Atkelta iš 3 psl/

Prieš keletą savaičių 
buvo straipsnis "NL" ir 
"TŽ" apie H. L. N. Deltos 
offerąir metinį šėrininkų 
Susirinkimą,kuris turėjo 
įvykti 1967 m.sausio 22 d. , 
įvyko sekančių pasikeiti
mų :kur buvo minėta gau
ta offerą,Deltai,jo pirkė
jas atsimetė,iššnipinėjęs 
visus Deltos trūkumus ir 
tuo atveju mūsų visuoti
nio šėrininkų susirinkimo 
data yra atidėta vasario 
26 d. 1967 m.

Praeituose dvejuos nu
meriuose "Tėviškės Ži
buriuose” ir "Nepriklau
somoj Lietuvoj"buvo ve
damas straipsnis p. St. 
Bakšio, apie H. L. Namus 
yra netikslus, nes tas 
straipsnis buvo as meniš
kas,betne H. L. N. valdy
bos ir čia seka kaip kurie 
jo netikslumai :I-mas, 
Skautai jau metai laiko 
kaip jokia patalpa nesi
naudoja.2 -ras .Klaidingai 
informavo narius, kad 
valdyba offerą patvirtino 
su uždarymo data 1967 m . 
kovo 25 d. ir su sąlyga, 
jei pirkėjas savo namą 
parduos,bet valdyba įra
šė į offerą nelaukti kol 
pirkėjas savo namą par
duos ir uždarymo data 2 
-vi savaitės po visuotinio 
šėrininkų susirinkimo 
priėmimo (kur išeitų va
sario 5-tą d. 1967 m.). 3- 
čias .Deltos pelnas $ 8400 
nėra tikslus, nes dar ir 
sklypo pajamos už parki- 
nimą į tai įeina, kur yra 
maždaug apie $ 6000. 4- 
tas. p. St. Bakšys pasisa
ko,kad valdyba nesvarstė 
ką darysime Deltą parda
vę. Tas yra netiesa, nes 
yra užprotokoluota valdy
bos posėdžių protokoluo 
se, kur buvo tas svarsto 
ma per keletą posėdžių ir 
yra įvairių išvadų pada
ryta,bet galutinį sprendi
mą padarys patys šėri- 

A ninkai.
Plačiau H. L. N. maty

sime spaudoj vėliau,o šių 
metų prašome mūsų ger
biamus šėrininkus nesi
vadovauti gandais ir jeigu 
galite patys atvykite į me
tinį šėrininkų susirinki
mą, ten būsite pilnai in
formuoti pirm.A. Patam
sio,ižd.P. Savicko ir kitų 
organų vadovų.

H. L. N. Spaudos Atsto
vas J. R.

ŠALPOS REIKALAI 
Praėjusių Kalėdų ir N.

Metų švenčių proga, vie
tos šalpos komitetas gruo 
džio pradžioje pasiuntė V. 
Vokietijos paramos rei
kalingiems lietuviams 
tris šimtus doLir Vasario 
16 gimnazijos paramai ke
turis šimtus dol. būrelių 
rėmėjų surinktų aukų. 
Apie saleziečių gimnaz. 
paramą žinių neturime, 
kiek ir kas betarpiškai yra 
aukų pasiuntęs, nes Fon
das tuo reikalu neinfor-

HAMILTONO 
"AUKURAS”

DIDYSIS KAUKIŲ 
BALIUS

ĮVYKS VASARIO 4 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, JAUNIMO CENTRE, 
HAMILTONE, ONT.

• GAIVINANTIS BUFETAS SU GERAIS UŽKANDŽIAIS
• TURTINGA LOTERIJA
• LAIMĖS STALIUKAI
• GERA MUZIKA IR
• KITI ĮVAIRUMAI

Pradžia 7 valandą vakaro.
Maloniai prašome VISUS ir IŠ VISUR gausiai atsilankyti 

Šeštadieninės Pradžios Mokyklos 
Tėvų Komitetas.

vad. dramos aktorės E. 
Dauguvietytės - Kudabie
nės,po sėkmingų gastro
lių su. J. Griniaus drama 
"Gulbės Giesmė" atliks 
pirmą šiais metais gas- 
trolę Clevelande. "Sėk
mingos gastrolės", neturi 
nieko bendro su sėkme. 
Visos "Aukuro" gastrolės 
per 16 metų buvo lygiai 
sėkmingos,nežiūrint kur 
ir kokie veikalai buvo sta
tomi.Tik gaila, ne visada 
tie pastatymai turėjo lai
mės susidurti su rimtais 
šios srities kritikais.Pa
pras tai,aplankyta koloni
ja pamini spaudoje, kad 
buvo atvykę iš Hamiltono 
"Aukuras','pastatė tokį ir 
tokį veikalą.Buvo tiek pu - 
blikos.Viskas praėjo gra
žiai ir pan. Taip yra ir 
pačiame Hamiltone, kur 
nėra nei vieno stipresnio 
šios srities žinovo. Gi 
lapkr. 12 d. "Naujienose" 
kultūriniame priede ra
dome pilną Alfonso Nako 
recenzija iš Detroito. Ši 
recenzija palietė netik 
patį .veikalą, bet ir kiek
vieną aktorių paskirai.Po 
gastrolės Ročesteryje, 
lapkr. 14 d. "Dievos" lai
doje .radome Vl.Mingėlos 
platų aprašymą, palie
čiant beveik visus akto
rius .dekoracijas, bei ap
rangą. Abi šios recenzi
jos "Aukurui" paliko ne
paprastai gilų įspūdį ir 
padrąsinimą nenuleisti 
rankųir toliau šiam dar
be.Neigiami atsiliepimai 
( kurių buvo labai nežy
miai) aktorius priverčia 
pasitaisyti,kas kartais ne 
visiems yra pastebima. 
Teigiamai įvertinti,įgau
na lyg moralinį atlygini
mą už aukojamą laiką ir 
pastangas šiam lietuviš
ku! darbui.

muojamas. Vasario 16 
gimnaz.rėmėjams išsuo- 
dami pakvitavimai,reika
lingi priejungti prie pa
jamų mokesčių.Kas jų nė
ra gavęs,prašomi kreiptis 
į savo būrelio rėmėjų va
dovą.

Lėšų rinkimo vajus šal
pai,priartėjus šventėms, 
buvo sustojęs ir po šven
čių tęsiamas toliau. Visi 
aukų rinkėjai prašomi au
kų rinkimo neužtęsti ir 
galimai greičiau surink
tas aukas perduoti Fondui, 
o nespėti aplankyti auko
tojai prašomi aukas įnešti 
Ii et. bankelyje "Talka',' ar
ba paskambinus telef. ko
miteto nariams auka bus 
paimta iš namų.

Taip pat prašome auko
ti ir rūbus bei avalynę. Jų 
turima maža atsarga tuoj 
bus ruošiama pasiųsti Su
valkų trik, lietuviams. 
Naujų prašymų vėl gauta 
per šimtą vienetų.Čia pa
minėtais reikalais tautie
čiai prašomi nuoširdaus 
bendradarbiavimo ir au
kos. Š. F.Inf.

TILLSONBURG-DELHI, Ont.
KLB Delhi Apylinkės Valdyba, drauge su vietos 

lietuvių organizacijomis, rengia
-LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVFNTĖS-
paminėjimą š.m. Vasario 4 dieną, šeštadienį, 7 valan- gistravęs komandą. Tas
dą vakaro, Delhi lenkų salėje.

Meninę dalį atliks - TORONTO LIETUVIŲ STUDEN
ČIŲ CHORAS- vadovaujamas muziko Kun.Br. JURKŠO.

Bus šokiai, veiks bufetas, loterija ir kt.
Laukiame svečių iš visų lietuvių apylinkių ir prašome 
būti punktualūs.

Rengėjų vardu KLB Delhi Apylinkės
V a 1d yb a

MŪSU^PORTAS
VEDA KAZYS

PRANEŠIMAS NR. 74
1966 m. lapkričio m. 19 

-20d.d. S-gos suvažiavi
me Detroite buvo priim
tas nutarimas organizuo
ti trečiąją Krepšinio 
rinktinės išvyka. Data 
priimtar-1968 metai.Ši iš
vyka, iš ŠALFASS-gos 
pusės organizuojama, 
Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 50 metų 
sukakties paminėjimui.

C. V-ba,vykdydama nu
tarimą, skelbiame:

1.Sudaromas komitetas 
kurio pagrindinis tikslas 
studijuoti ir ištirti gali
mybes kur vyksime.

Komitetas susiriša su 
kraštų sporto sluoksniais 
surenka informaciją.

1967 m. gegužės mėn . 
numatoma sušaukti S-gos 
suvažiavimą -Konferen
ciją,kurios metu komite
tas pristatys visas gali
mybes išvykos klausimu.

C. V-ba kviečiame se
kančius S-gos darbuoto
jus įeiti į šį komitetą:p.p . 
Valdą Adamkavičių Povi
lą Žumbakį .Vaclovą Klei
zą, Vytautą Grybauską, 
Petrą Petrutį.JonąŠoliū- 
ną,Benių Žemaitį ir kun . 
Gintautą Sabataitį S. J.

Centro Valdyba. 
1967 M. PABALTIEČIŲ 
SLIDINĖJIMO PIRME
NYBĖS

1967 m. Š.A. Pabaltie- 
čių slidinėjimo pirmeny
bės įvyks 1967 m. sausio 
29 d. (sekmadienį) Sugar 
Loaf Mountain, apie 20 
mylių nuo Traverse City, 
Michigan.Pradžia 10 vai. 
ryto.

Pirmenybių vykdytojai 
- Grand Rapids Latvių 
Sporto Klubas.

Programa: Slalomas - 
vyrams (16-39m. );mote- 
rims (per 13 m.);vyrams 
-seniorams (per 39 m.); 
jauniams (žemiau 16 m.) 
ir mergaitėms (žemiau 14

BARONAS

m.).
Nusileidimas (Downhill) - 

toms pačioms klasėms 
kaip ir slalomas.

Dalyvauti gali kiekvie
nas lietuvių,latvių ir estų 
slidinėtojas.
17-SIOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ VARŽYBOS 
/Tęsinys iš praeito nr/ 
JAUNIU MERGAIČIŲ 
pagrindinės rungtynės 
buvo tarp Ad. Vytis ir 
Varpas, kurios baigėsi 
lengva adelaidiškių per
gale rezultatu 32-14.
Komandos pasiskirstė 
sekančiai :Ad.Vytis 1 vieta 
Varpas 2;G1. Vytis 3;Ko- 
vas 4. Jaunų mergaičių 
rinktinė susideda iš: N. 
Vyšniauskaitės; V. Jucy
tė s ;M. Lapienytė s ;G.Kri
vi ckaitės-Ad. Vytis-J. Vai 
čekauskaitės, Luckaitės , 
Savickaitės .Smilgevičiū
tės ,Stan ai tytės, Kazlaus
kaitės, D. Statkutės, R. 
Milvydaitės.
JAUNIAI BERNIUKAI 
Ad. Vyti"-Varpas 36-19. 
Rinktinę jaunių atstovaus
J. Jaunutis, P. Kanas, A, 
Reivytis-Ad.Vytis.J. Mi
kalauskas-Kovas, E. Pa
lubinskas "Vilkas, A. Mil
vydas,R. Firinaus kas, Pe
trai tis-Varpas,R. Cerka- 
vičius, V. Obeliūnas, H. 
Lankauskas-Gl. Vytis.
Komandiškai pasiskirstė 
1. Ad. Vytis;2. Varpas, 3 . 
GI. Vytis, 4. Kovas.
Vyrų komandinis baudų 
metimas atitekoMel. Var 
po komandai.
STALO TENISAS 
vyrai komandomis pasi
skirstė sekančiai: L Ko
vas.2.Canbera-Vilkas.3 . 
Varpas. 4. Ad. Vytis.
Individualiai turnyrą lai
mėjo Vasaris(Vilkas), fi
naluose nugalėjęs J.Ab- 
lonskį. Vyrų dvejetą lai
mė jo :V .Karpavičius -Ko - 
vas ir J. Ablonskis-Var- 
pas.Mišrus dvejetas ati
teko Kovo žaidėjams V, 
Karpavičiui ir N.Gilienei. 
Moterų individualia nu
galėtoja tapo G.Keiderie- 
nė .Komandiškai vietomis 
pasiskirstė sekančiai:!. 
Kovas, 2. Varpas, 3.Ad. 
Vytis.
TINKLINIS 
lengvai tapo laimėtas šei

mininkų,nes jų žaidimas 
beveik viena klase buvo 
aukščiau už kitas koman
das.l.Kovas,2. Ad. Vytis , 
3.GI. Vytis,4. Varpas,Mo
terų tinklinio nebuvo, nes 
tik Ad. Vytis buvo užre- 

pats liečia ir šachmatus , 
kurie kas metai vis silp
nėja.Individualiai laimė
jo J.Dambrauskas iš Ko
vo,antrą vietą V. Kranaus 
kas irgi iš Kovo ir J. Ži
linskas trečią iš Vilko. 
LAUKO TENISAS 
komandiškai atiteko Ad . 
Vyčio komandai.
Individualiai laimėjo A .. 
Morkūnaitė iš Ad. Vyčio . 
Moterų dvejetas irgi buvo 
iškovotasAd.Vytiečių L. 
Andriušytės ir A. Morkū- 
naitės. Mišrus dvejetas 
A.Reimeikio ir A.Morkū- 
naitės.
Geriausios šventės krep
šinio rungtynės buvo tarp 
lietuvių rinktinės ir aus
tralų komandos Paratels, 
kurios baigėsi vieno taš
ko skirtumu lietuvių ne
naudai.
Taškus pelnė :EJ5alubins- 
kas 14; R. Daugalis 12; D. 
Atkinson 9 ;A.Milvydas 8; 
G. Grudzinskas 4;

Po šių rungtynių vyko 
šventės uždarymas. Už
daryme kalbėjo S.L. S. K . 
Kovas pirm. V.Augusti- 
navičius .Krašto Tarybos 
pirm. p. Narušis ir J. J. 
Bachunas. Pirm. V. Binkis 
perdavė Olimpinę vėliavą 
sekančios šventės rengė
jams Adelaidės Lietuvių 
Sporto Klubui Vytis.

Naujoji A. L. K. S. V-ba 
išrinkta iš Canberos Vil
ko klubo. Edas.

OTTAWA, Ont.
/Atkelta iš 5 puslapio/

Ottawos lietuvių grupė 
yra aktyviai įsijungusi į 
Ottawa Folks Council 
veiklą.To Council vykdo
mojoje valdyboje lietu
vius atstovauja dr.M. Ra
monienė, kuriai pavesta 
atsakingos pareigos.

Apyl. v-bos piniginė 
apyvarta per 550 dol.; iš
siųsta Centrui solidaru
mo mokesčio apie 30 dol. 
Tautos Fondui surinkta 75 
dol. , Vasario 16 gimna - 
zijai paremti 85 dol. Lie
tuvių Fondo numatytas 
Ottawa! planas išpildytas 
100%;šiuo metu iš Ottawos 
turima jaulO įnašų $ 1000 
bendroje sumoje. Kasmet 
prisimenama ir sušel
piama prieš Kalėsų šven
tes Brockviles ligoninėj 
tautietis Ridamokas.

Organizuoto jaunimo- 
studentijos turima čia 
nedaug,bet pereitais me
tais jo būta veiklaus, 
energingo.Ottawos atsto
vai dalyvavo visuose su
važiavimuose, kongrese; 
taip pat aktyviai reiškėsi 
ir vietos veikloje.

Šeštadieninės mokyk
los čia neturėta, tačiau 

nacionalinį komitetą, VLI 
Ką, mūsų tautos atst~ zy- 
bę.

Tą, rodos, turėjo su
prasti ir mūsų apsišvie
tęs jaunimas, suvažiavęs 
netišl7-kos kraštų į sa
vo kongresą.

Be to jis, deja,nesu
prato, greičiausia, kitų 
suklaidintas. Jis gi priė
mė tautos elitą sunieki'- 
nantį politinį nutarimą, 
kurį čia ir nagrinėju.Pa
gal tą nutarimą visi da
bartiniai mūsų politikos 
veikėjai esą intel ektuališ- 
kai nusigyvenę (kūrybiš
kai lėkšti) .reikalingi tuo
jau pakeisti juos kažko- 
kiais*'naujais žmonėmis".

Tas dabartinių politi
kos veikėjų pašalinimas 
iš jų užimamųjų postų 
siūloma atlikti tuojau pat, 
atrodo, visai net neatsi
klausus jų politinių gru
pių narių.Po to planuoja
ma išardyti visą dabartie* 
nę laisvinimo organiza
ciją.

Tuo būdu siekiama iš
vaikyti mūsų vadovaujan
čiuosius politikus iš VLI 
Ko ir iš ALTo.iš PLB ir 
net iš Diplomatinės Tar
nybos. Jie gi visur "įsi- 
sėdėję" ir netekę "kūry
binių polėkių" (leidę įsi
gyventi "vienodumui ir 
kūrybiniam lėkštumui").

Siekiama sugriauti ne 
tik dabartinę Lietuvos 
laisvinimo organizaciją 
(sistemą), bet kartu ir 
mūsų tautos elito garbę . 
Tauta tada, iš tikrųjų, tu
rėtų skaudžiai nukentėti.

Kaltindami mūsų poli
tikos veikėjus nedemo
kratiškumu, priekaištau
dami jiems intelektualinį 
napajėgumą , kūrybinį 
lėkštumą, reikalaudami 
juos tuojau pat pakeisti 
kažkokiais (nežinia net 
kieno parinktais ar pa
siūlytais) "naujais žmo
nėmis" (be jokios proce
dūros,be politinių grupių 
narių visumos valios pa
reiškimo),statydami mū
sų laisvinimo organiza
cijai VLIKui savo ultima
tumą, (kad jis pats susi
naikintų savo vadų ranko
mis) mūsų jaunieji elgia
si netaktiškai, nemanda
giai,arogantiškai, tiesiog 
smurtiškai, nesuderina
mai su tautos interesu, 

tėvų supratimu ir skati
nimu mažieji buvo įtrau
kiami į programų išpil
dymą, rengiant B-nės 
įvairius parengimus.

Plačiau padiskutuoti 
mūsų grupės taip vadina- 
mų"centenial" projektai, 
kuriuos susirinkimas re
komendavo būsiančiai v- 
bai galimybių ribose įvyk 
dyti.Iš tokių projektų pa
minė tina :lJ?ar am a Kraš
to v-bos ruošiamai "Ka
nados Lietuviai" knygai, 
įsigyjant jos 50 egz.2. 
Padovanojimas Lietuvių 
Enciklopedijos anglų kal
ba Parlamento Bibliote
kai (PLIAS Ottawos sky
rius vykdo). Norima taip 
pat tokią Enciklopediją 
įteikti miesto Centrinei 
bibliotekai ir vienam iš 
Ottawoje esančių univer
sitetų. 3. Dovana Parla
mento bibliotekai visos 
Lietuviškos Enciklopedi
jos. 4. Paspartintas kau
pimas lėšų Lietuvių Fon
dui iš Ottawos; šių metų 
bėgyje norima sudaryti 
penkis naujus įnašus ir 5 . 
mūsų grupės talka Otta
wos Folks Art Council 

netgi ir su demokratiniais 
principais, kuriuos jie 
taip akcentuoja savo nu
tarime.

Autoriaus pastaba:
Šiuo, lygiai kaip ir kai 

kuriais kitais savo 
straipsniais dėl Jaunimo 
kongreso (Naujienose) aš 
pasisakiau prieš tai, kas 
to kongreso politiniame 
nutarime ("Politinės or
ganizacijos reikalu")ma- 
toma aiškiai negero, kas 
ten yra šiurkštaus, ne
mandagaus , arogantiško, 
kas nesuderinamo su mū
sų tautos interesu. Pasi
sakiau tiesiai,atviru nuo
širdumu, gerais tikslais , 
norėdamas sutrukdyti to 
tikrai žalingo, tiesiog 
skandalingo politinio nu
tarimo vykdymą. Lygiai 
tokias pat mintis yra pa
reiškęs ir Water būrio 
(JAV) apygardos jauni
mas savo konferencijoje. 
Tokie pat nutarimo verti
nimai pasirodė ir Kelei- 
vyj. Mano pasisakymams 
pritarė ne tik Naujienų 
spaudos žmonės, bet ir 
Laisvoji Lietuva (vieną 
mano straipsnį net gra
žiai papildžiusi),taip pat, 
va, ir Nepriklausomos 
Lietuvos redaktorius,taip 
rami ai,objektyviškai, vi
sapusiškai nagrinėdamas 
ir vertindamas Jaunimo 
kongreso nutarimus.

Prieš mane išstojo vi
sokiomis blevyzgomis ir 
niekinimais mano asmens 
tik prokomunistinė Vie
nybė (už ką aš jai dėkin
gas, nes man būtų gėda , 
jei prokomunistai mane 
sveikintų) ir šį kartą jos 
"idėjos draugu" pasida
ręs. . . katalikų Draugas , 
taigi laikraštis, kuriame 
aš keliolika metų bendra
darbiauju, kuris yra pa
skelbęs gana daug mano 
straipsnių,netgi ir veda
maisiais.Nei Vienybė,nei 
jos talkininkas Draugas 
mano straipsnių iš esmės 
nenagrinėjo.netginei ne
supažindino savo skaity
tojų su jų turiniu. O mane 
abu tie laikraščiai taip 
bjauriai iškoneveikė. Už 
ką ?Va,už tokius straips
nius,kokį čia jo santrau
koje pateikiau. Ir tagi da
ro katalikų spaudos 
organas!

veikloje.
Į naująją apyl. v-bą iš

rinkta balsų dauguma ba
džius, Trečiokas, Ramu - 
nienė. Naujoji apylinkės 
v-ba papildys savo sąsta
tą Švietimo ir Kultūros 
reikalams ir Jaunimo 
atstovu.

Revizijos komisiją su
daro : Statkevičius, Bal
sas, Kubilius.

Einamuose reikaluose 
svarstytas pasiruošimas 
1968 m.,kada bus minima 
50 metų Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo 
sukaktis.

Dalis šios apylinkės 
centenial projektų labai 
derinasi su pasiruošimu 
1968 m., pvz. kad ir didi
nimas kapitalo Lietuvių 
Fondui. Be to, čia gyvai 
svarstytas sumanymas, 
kad Lietuvių Dienos ruo
ša 1968 metais derėtų 
sostinės lietuviams.Susi
rinkimas rekomendavo 
naujajai valdybai visus 
tuos sumanymus apsvar 
styti, pergalvoti ir gali-

■ mybių ribose vykdyti.
Susirinkimui pasibai

gus-į vyko kavutė. A. P.

UI
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V;asario 4 dieną Vy tauto Klubo salėse Spaudos Bali us!
.WON'T
1966 M. TAUTOS FONDUI 
AUKOJO:
po 10 dol. J. Kibirkštis, B. 
D.Jurkai.po 5 dol. P. Žu
kauskas, M. Guobys, P. 
Adamonis, v. Daugelevi- 
čius, V. L. Giriūnai, E. J. 
Kardeliai, A. Gaurys, J. 
Blauzdžiūnas, V.Kerbelis 
J. Adamonis, kun. dr. Ju
cevičius, J. Lukoševičius 
P. Rudinskas, Iz. Mališka 
V.Kačergius ir viena au
kotojo pavardė neišskai-
tomą, po 4 dol. M. Juod
viršis,po 3 dol. L. Černi- 
šovas. dr. J. Šemogas, V . 
Jonynas,po 2 dol. S. Zem- 
lickienė, B. Bagdžiūnas , 
Šitkauskas, Iz. Gorys, A . 
Vazalinskas,J.Piečaitis ,
A. Ališauskas, J. Jurgutis, 
L. Jurgutienė, J. Lukoše
vičius,P. Jocas, J. Valiu
lis, A. Lapinas, Ig. Žemai
tis, H. Vanagienė, P. Styra,
B. Staškevičius.J. Bilevi- 
čius, L. Stankevičius, M . 
Lukoša.Laimikas, J. Sei- 
dys, A. Eimantas, Kl. Li
pinis, ir dvi aukotojų pa
vardės neišskaitomos, po 
1 dol. J. Jonelis ,R .Pocaus- 
kienė, P. Gaputis,M. Ga- 
putytė, K. Bubliauskienė , 
Barteška, J. Kibirkštienė 
P.Suite,B. Abramonis, J. 
Gražys.

Viso surinkta 176 dol. 
Aukotojams dėkoja K-tas.
• P. Jurgutienė sunkiai 
serga reumatizmu.Kelias 
savaites gydėsi ligoninėj.

Dr. J. S E MODAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadieni ir , 2. 7 o„ m ketvirtadieni 2‘4'7'9^ 

antradieni ir >• 2-4p,m.
penktadienį

trečiadienį 7-9 p.m. 
šeštadienį 11-1 p.m.

767 - 3175; namu 366 ■ 9582.

gREAL 
"LITAS" LIETUVIAMS 
PRIMENA

kad iki vasario mėnesio 
10 d. yra pats geriausias 
laikas perkelti Tamstų 
santaupoms į "Litą" iš 
kitų bankų.Mat,šio mėne
sio gale ir "Litas", ir kiti 
bankai apskaičiuoja palū
kanas už praeitus tris 
mėnesius. Visos sumos , 
įdėtos "Lite" į depozitų 
sąskaitas iki vasario 10 d. 
bus užskaitytos pilnam

IKI MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIAUS BELIKO TIKTAI 2 SAVAITĖS 
Visi Montrealio lietuviai su savo pažįstamais, bičiuliais, draugais maloniai 
kviečiami atkreipti dėmėsi ir visi maloniai kviečiami Spaudos Baliun ruoštis.

Šių metų Spaudos balius bus ypač įdomus, nes turės didelę ir labai įdomią 
programą: - Šokiai grojant geram orkestrui, - Spaudos baliaus karai e i - 
t ės rinkimai / Karalaitė bus apdovanota Dailininkės Anastazijos Tamošaitinės 
Meno Studijoje išaustu Žemaičių stiliaus brangiu tautiniu drabužiu - La
bai svarbus sklypų paskirstymas /Jie yra prie Terrabonne, visai prie Mont
realio miesto, kur jau vyksta statybos/, - Bus ir paparastai daroma loteri
ja, kurioje bus ir M.Mačiuko siuvykloje pasiuvamas kostiumas, paltas ar dar 
kas, ko pageidaus išlošėja ar išlošėjas, - Bus šaokių premijavimas. Premi
jai paskirtas tradicinis tortas, kurio skonį praėjusiuose Spaudos baliuose 
jau yra patyrusios kelios ar keliolika porų.

Maloniai kviečiame visus, be išimčių, nevaržant jokiais ribojimais. Ba
liaus pajamos eina savajai spaudai paremti. Kas nori, kad Montrealyje ei
tų lietuviškas laikraštis, visi prašomi ir kviečiami kuo nors prie Spaudos 
baliaus prisidėti, jį kuo nors paremti.

TO Ft^-NJT O
KLAIPĖDOS KRAŠTO 

prisijungimo prie Lie
tuvos minėjimą suruošė 
Mažosios Lietuvos Mote
rų d-ja kartu su Maž. 
Lietuvos bičiulių d-ja 
sausio mėn.15 d. Lietuvių 
Namuose, L. Tamošaus - 
kui pirmininkaujant.

Konsulas dr. Žmuidzi- 
nas paryškino tą istorinį 
faktą, kad nenutraukiami 
saitairišaMažąją Lietu
vą su Didžiąja jau nuo pat

TORONTIŠKIS ADVOKA
TAS Geraldas Balčiūnas 
sausio mėn. 28 d. 7. 30 v. 
v. , Prisikėlimo Studijoje 
akademikų d-jos paskaitų 
cikle,nagrinės filosofiš
kai teisinę temą "Kas yra 
teisingumas".

G.Balčiūnas yranaujos 
kartos ateivis, Kauno Jė
zuitų gimnazijos auklėti
nis.Teisės mokslus baigė 
Naujoje Zelandijoje ir ten 
įsigijo advokato teises .

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11- 12 kambarys.

Tel. $32-6662: narni/ 737-9681

metų ketvirčiui, tai yra , 
palūkanos už jas bus 
skaičiuojamos nuo vasa
rio 1 d. Taip pat iki šio 
mėnesio galo "Lito" na
riai turėtų apsispręsti , 
kiek pinigų palikti šėrų 
sąskaitose iki metų galo , 
ir kiek jų perkelti apy
vartai į depozitų sąskai
tas. 1967 m. "Litas" mo
ka už depozitus 4.5% ir 
numato mokėti už šėrus 
5.25%.
EXPO 67 BILIETU 
kainos bus pakeltos se
kančio mėnesio gale. Ne
patartina laukti paskuti
nės dienos.

Per radio Expo repor
teris apskaičiavo kad 5 
asmenų šeimai vienos 
savaitės atsilankymas 
Montrealyje kainuos apie 
$ 750. 00. Jeigu nežiūrint 
tokių išlaidų vis dėlto 
laukiama milijonų paro
dos lankytojų iš kitur, tai 
kaip gi mes montrealie- 
čiai galime tenkintis die
niniais ar savaitiniais bi
lietais ? Atrodo, kad dau- 
galis vis dar neįvertina 
nei parodos dydžio, nei 
jos vertės ir bus privers
ti vasaros metu dvigubai 
išleisti už dieninius bi
lietus, vietoje kad dabar 
nusipirkus sezoninius žy
miai papiginta kaina.

Visų rūšių Expo bilie
tai ir bonai gaunami "Li
te" darbo valandomis.
• Solistas Antanas Keblys 
atostogas praleido Baha
mų salose,Nassau kuror
te.

advokatas

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS

Jei Montrealio mokyto
jų streikas tęsis', tai li
tuanistinės mokyklos 
veiks kaip ir pereitą šeš
tadienį:

šeštad. pradžios mo
kykla Seselių namuose;

kursai-A.V. par. prie 
salės esančiuose kamba
riuose;

seminaras-po kleboni
ja esančiame kambaryje. 
ĮDOMI PASKAITA

Sausio 29 d. tuoj po 11 
val.pamaldųMNPR sese
lių namuose dr.V.Giriū- 
nienė skaitys paskaitą te
ma - Hormonų įtaka mo
ters grožiui. Ruošia KLK 
Moterų draugija. Po pa
skaitos -kava.Kviečiame 
visą Montrealio lietuvių 
visuomenę atsilankyti.

• Petras Vaupšas jun.su- 
sižeidėkoją ir jau trečia 
savaitė kai gydomas ligo
ninėje.
KELIONĖ Į VILNIŲ IR ATGAL

Siame NL numeryje dedamas 
skelbimas Olandų KLM oro lini
jos, kuria kelionė ir Vilniuje 3- 
jų savaičių gyvenimas kainuos 
kanadiskais pinigais $660.00.

Bus organizuojamos dvi eks
kursijos, kurių reikalu galima 
kreiptis i agentą Michel Kargen. 
Taip pat ir is Lietuvos atsikvie 
mo reikalu.(Žiffr skelb. 5 psl.).

PRIMINIMAS GAVUSIEM 
po 5-kis bilietus žemės 
sklypų paskirstymui: va
sario 4 d..Spaudos baliaus 
metu,bus jų paskirstymas. 
Prašome grąžinti šakne
les,kas dar nebuvo spėjęs 
grąžinti.
GRAŽIOS SIDABRINĖS 
VEDYBŲ SUKAKTUVĖS

Adolfina ir Vytautas Zubai 
šeštadieni atšventė sidabrines 
vedybines sukaktuves. Vakare 
A V bažnyčioje buvo ta intenci 
ja pamaldos, kurias atlaikė T. 
K. Pedkys ir iškilmių pamoks
lų pasakė T. G. Kijauskas. 8 
vai. vakare pas pp. Zubus bu
vo saunus priėmimas, palydėtas 
tūlomis apeigomis. Svečių var
du solenizantus pasveikino K. 
Andruškeviėius ir E. Kardelie
nė, konstatavę ju jaunumą, kū
rybingumą, visuomeniškumą. 
Baltijos vardu P. Rudinskas su
J. Kesgailiene Įteikė menišką 
adresų, kuris buvo perskaitytas. 
Po Įžanginės taures šampano, 
buvo gražios vaišes, palydėtos 
gausiomis kalbomis, aukštai j- 
vertinanŽiomis sukaktuninin- 
kus, kalbėjo: Kleb.T.K.Pečkys,
K. Smilgevičius, T. G. Kijaus 
kas, I.Mališka, V. Pėteraitis, J 
Kardelis. I kalbas atsiliepė abu 
solenizantai, kuriems linkėta 
ilgiausiu metu.
ŠV.KAZIMIERO PARAP.

— Suvalkų lietuviams renkami 
rūbai. Juos galima palikti po 
mišiij parapijos salėje. Ju surin
kimu ir pasiuntimu rūpinasi J. 
Dalmotas.

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'Assomption Blvd.
Tel. 255 ■ 3535.

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2001.
Tel.: UN 6-4364

NELAUKITE PASKUTINĖS DIENOS!

EXPO 67
Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės į EXPO 67,Įsigykite 

įėjimui pasportus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25-55%. Visų 
risiu pasportus‘Litas* mielai persiųs apdraustais laiškais arba C.O. 
D. informacija siunčiama nemokamai. Rašykite :* Litas’, 1465 De-
Seve Street,
Pasportu

Montreal 20, Qu e
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 $1750

1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827«GITAS

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

VEDYBINE STAIGMENA

Pranui ir Stasei Bulkams ju 
artimųjų draugų tarpe, pp. Ka- 
lakauskų namuose šeštadienio 
vakare, buvo suruošta 25 metu 
vedybų sukakties staigmena 
-Mis i jas mūsų parapijoje 
šiemet ves Tėv. Donatas 
Šlapsys’misijbnierius iš 
Indijos,kovo 13-19 dieno
mis.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: 
Sekmodieniois 10.30- 12 30

ROSEMOUNTO SKYRIUS:

Dorbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol. 3907 Rosemount Blvd., tel 722-3545 
kosdien, ({skiriant pirmad. ir šeštad. D'enq. penktad. 1.00-6.00 vol

Vakare: trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vol. 'r nenktodieniois 7.00 - 9.00 vai.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

— Musų jaunimas pamokslų cik
lo antroji dalis bus sakoma at
einantį sekmadienį 11 vai.
-- Mirė Aleksas Vičas, palai
dotas pirmadienį.
— Aukojo bažnyčiai: M. Vasi
liauskiene 100 dol., St. Stankū
nas 10 dol.
• Neprikl. Lietuvos re
dakcijoje lankėsi Adams 
restorano dalininkas p. 
Tranelis/jo partneris yra 
p. Jocas/ ir vilasalietis 
A. Lapinskas.

KLB MONTREALIO LIETU

VIU SEIMEL 10 SUSIRINKImas 
įvyko sekmadienį. Seimelio pre 
zidiumo pirmininkui R. Verby- 
lai atidarius susirinkimą, pirmi 
ninkauti pakviestas J. Adomai 
tis ir sekretoriauti S. Ališaus 
kienė.

Susirinkimą pasveikino KLB 
Kr. Valdybos pirm.A Rinktinas 
ir ta pačia proga painformavo 
apie aktualijas.

Pirmininkas buvo paklaustas 
apie Lietuviu Fonda. Jis atsake, 
kad reikalas neina pirmyn, nes 
esą pasidalinusios nuomonės. 
Montrealio seimelis atsižvelg
damas į faktą,kad Kanados Lie 
tuvių Fondą suorganizavo Benr 
druomer.ė savo reikalams,todėl 
jis turi jai ir tarnauti, ir priėmė 
nutarimą, kad Fondas turi lai
kytis jam Bendruomenės duoto 
jo statuto ir pasilikti Bendruo 
menes apimtyje, kaip jos pada 
linys.

J. Adomaitis perskaitė praė
jusio Seimelio protokolą, kuris 
priimtas be pataisų. Praneši
mus padare: pirm. R. Verbyla, 
kas. kun. J. Gaudzė, šalpos J. 
Dalmotas, Tautos Fondo^L. Gi 
rinis, Baltijos kasos J. Siauciu 
lis ir pirm. Pr. Rudinskas, kone 
tatavęs, kad Baltija pasiryžusi 
tapti modernia stovykla ir kad, 
pertvarkius keliusj>us artimiau
sia is stovyklų, nes nuo Montre 
alio bus tiktai už 70 mylių. V. 
Zizys patiekė revizijos proto
kolus. L. Giriniui pasiūlius,iš
reikštos padėkos už darbų A. 
Rinkūnui ir R. Vtrbylai.

V. Zizys ir P. Adamonis kal
bėjo už rinkliavų pertvarkymą, 
suvedant jas i viena suma ir 
vieną rinkliava. Ta prasme su
sirinkimas nutarė sudaryti pro 
jekta.

SEIMELIO PREZIDIUMO 
sekretorius Augustinas Mylė 
kreipiasi i visas Montrealio lie 
tuvių organizacijas irprašojam 
žodžiu ar raštu pranešti: orga
nizacijų pirmininkų vardus, pa 
vardes, adresus ir telefonus, 
nes yra būtinas reikalas: A. 
Mylės adresas: 37-5th Avė., 
Verdun, P.Q., tel. 767 - 4530.

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiSkus, visokius ” statemer 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikintu

'ipausdinius galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

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

I.IETLVISKAS P lįSVALAN I) I S G I R D IMAS KAS

C F M B
BANGA 1416, 5.30 VALANDA VAKARO

Programos vedėjos L. Stankevičius 
Tel- 669 • 8834.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC>

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “ L i t e“ No. 752 D

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST.CATIIERINE F., MONTREAL.

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

• Kainos prieinamos.
• Klubiečiams ir jaunimu' speciali nuolaida.
• Reikalui esant duodamas pilnas patarnavimas: 

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

Petrulį, tel: 522-2353

priešmindauginių laikų.
Dr. Martynas Anysas , 

vienas iš pajėgiausių ir 
kūrybingiausių mažlietu- 
viųistorikų išeivijoj, pa
tiekė suglaustą sukilimo 
istorinę apžvalgą. Jo tei
gimu, mintis suruošti 
ginkluotą sukilimą ir pri
jungti prie Lietuvos kilu
si Amerikos lietuvių tar
pe. Paskaitos pabaigoje 
jis dar papasakojo kokias 
nuotaikas tas sukilimas 
sukėlė tuometiniuose 
Berlyno vokiečių sluoks
niuose. Mat, dr. Anysas 
tuo metu buvo Lietuvos 
diplomatinio korpuso na
riu Berlyne. Jo paskaita 
buvo originali, vaizdi ir 
įdomi.

L. Tamašauskas pa
skaitė pluoštą atsimini
mų iš Pr.Alšėno ruošia
mos Martyno Jankaus 
monografijos apie Jan
kaus įtaką ir veiklą suki
lime.

Be konsulo dr. Žmui- 
dzino ir ponios, minėjime 
dalyvavo"Tėviškės Žibu
rių" redaktorius dr. Gai
da, M. Jankaus monogra
fijos autorius Pr.Alšė- 
nas, Toronto apylinkės 
bendruomenės pirm. A. 
Kuolas su žmona ir gau
sybė svečių.

Besivaišinančius mo
terų draugijos narių iš
keptais kepsniais ir kava 
svečius linksmino jūros 
skautai tautiniais šokiais 
ir dainom.

Kultūringa ir įdomi po
pietė maloniai nuteikė at
silankiusius.
NEW YORKE LANKĖSI

Tautos Fondo atst, Kanadoje 
pirm, St. Banelis ir tarėsi su T, 
Fondo pirm. prel. J. Balkiinu, 
Vliko vicep. J. Audėnu apie bii 
dus ir priemones Vliko darbams 
finansuoti reikalingų lėšų tel • 
kimui pagyvinti. E.
• Antanas Barauskas miręs 
prieš dvi savaites LaSalleje, 
buvo NL skaitytojas ir prenu- 
ratorius.

Prieš keletą metų atsikė
lė į Kanadą-Toronto. Čia 
vėl iš naujo užbaigė tei
sės mokslus Toronto uni
versitete ir, įsigijęs ad
vokato teises, verčiasi 
advokatūra.

G. Balčiūnas yra gilus 
intelektualas ir gabus pa
skaitininkas. Toronto vi
suomenė kviečiama atsi
lankyti ir išklausyti jo 
paskaitos.

AUŠROS ŽINIOS
Kanados lietuvių krep

šinio pirmenybės, sporto 
apygardos pavedimu, bus 
Toronte sausio 28-29 d.d. 
Pirmenybėse numato da
lyvauti Ročesteris.Mont- 
realis, Londonas, Hamil
tonas ir Toronto Vyčio ir 
Aušros komandos. Visos 
rungtynės vyks Prisikė
limo parapijos salėje. 
Rungtynių pradžia- 9. 30 
vai.ryte, šeštadienį. Va
kare, 7.30 vai., Aušros 
Žiemos parengimas-Su- 
sinažinimo Vakaras.

Praėjusios savaitės 
rungtynių rezultatai. B-C 
lygoje vyrai pralaimėjo 
Tridents 74:91, o jauniai 
nugalėjo Tridents jaunius 
59:28-Visi aktyvus sportinin
kai prašomi be atskiro 
paraginimo susimokėti 
Sporto Sąjungos nario 
mokestį, kuris yra:suau- 
gusiems ( g. 1947 m. ir 
anksčiau) $2.50,-jauniams 
A (g.l948-50m.) $1.50 ir 
jaunučiams (g. 1951 m. ir 
vėliau) $1. 00. Visi susi
mokėję nario mokestį , 
gauna veltui žurnalą 
"Sportas"ir Čikagos s. k. 
"Aras"anglų kalboje lei
džiamą "Lithuanian 
Sports Review". Sąjungos 
nario mokestį reikia su
simokėti iki Kanados pir
menybių,sausio 28 d.Taip 
pat prašom susimokėti 
Aušros Įdubo nario mo
kestį, kuris yra$l. 00 nuo 
šeimos.

A. NORKELI0NAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rąsemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

FORD

Kreipkitės į

L E 0 G U R E C K A S

US E D CARS 
1 year guarantee.

Sales Limited

4415 Bannantyne Ave 
V e r d u n .

F ALCON-F AIR LANE
GALAXIE—THUNDERBIRD

MUSTANG—TRUCKS

Sales Managers Assistant Tel. nan)u 25-
Keating Ford lietuvis atstovas Įstaigos 769- 8529. 

769-8831.
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