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įvykiu apžvalga
NAUJAI SUSTIPRINTAS TERORAS RUSIJOJE

Užsienio telegramų 
agentūros praneša, kad 
Leningrade sovietinė po
licija naujai suėmė dau
gelį žmonių, kuri uos e pa
stebėjo laisvės sąjūdį,ku
rį sovietinė policija vadi
na sąmokslu prieš bolše
vikinį režimą.

Sąmokslas esąs išsi
plėtęs per visą Sovietiją 
ir esą nustatyti leningra
diečių ryšiai su Ukrai
nos ir kitų Rusijos oku
puotų ir pavergtų sričių 
laisvės reikalautojais, 
kuriuos diktatūros tarnai 
vadina sąmokslininkais 
prieš bolševikinę dikta
tūrą.

Greičiausia yra taip, 
kaip daugelis spėliojo,kad 
Rusijos ir jos okupuotų 
šalių žmonėms vergija 
atsibodo iki gyvo kaulo. 
Visi Rusijos diktatūros 
valdomi žmonės išsiilgo 
laisvės.Šita Maskvos sa
trapai,žinoma,žino, todėl 
griebiasi iš naujo teroro 
priemonių, kad įbaugintų 
ir prigrąsintų žmones ne
kelti reikalavimų, pasi
likti klusniais vergais ir 
klausyti diktatorių be jo
kių nepasitenkinimų. Ka
dangi žmonės tokiam pa
klusnumui nenori pasi
duoti, tai Maskvos dikta
toriams nebelieka kitos 
iš ei ties, kaip tiktai grieb
tis teroro.Ir todėl prasi
dėjo nauja suėmimų ban
ga.

Tam pačiam tikslui 
vyksta rašytojų ir kitų 
kultūrininkų bylos.Dikta
tūra, aišku, negali rizi
kuoti savo padėtim,nes be 
teroro ji kaip'ligšiol. taip 
ir ateityje, geruoju nuiš- 
silaikys, todėl griebiasi 
aštraus teroro visais 
frontais.

Didelis skaičius Švedi
jos mokslininkų, kurių 
tarpe ir mokslų Akade
mijos nariai, pasiuntė 
Maskvai protestą dėl ra
šytojų ir kitų kultūrinin
kų persekiojimo ir prieš 
juos nukreiptus teismus.

Spauda praneša, kad ir 
Lietuvoje vyksta naujos 
bylos, per 20 metų už
mirštos,bet dabar vėl at
gaivintos. Panašios bylos 
vylestančios ir kitose Pa
baltijo valstybėse.Tai so
vietinės diktatūros pa
stangos kaip nors atsilai
kyti, bet veltui, nes nėra 
jėgos didesnės už laisvės 
jėgą. Teroru galima kurį 
laiką atsilaikyti, bet ne 
visą laiką.

Maskvos diktato
riai, žinoma, nesigailės 
nei kulkų, nei kartuvių, 
nei katorgų laisvei smaug
ti.

KOMUNISTINIS TERO
RAS TEBEVYKSTA 
Kanados spauda prane

ša: "Maskva-(UPI). Vie
nas Ukrainos karo krimi
nalistas nuteistas mirti 
ir 13 kitų patraukti atsa
komybėn,apkaltinant dir
bus nacių įsiveržėlių nau
dai laike antro pasaulinio 
karo", - sako vakarykštė 
sovietų spauda.

M.Beregovoi nuteistas 
mirti sušaudant.

Naujas teismas Baltgu- 
dijos sostinėje, Minske , 
pasiekė teisiamųjų skai
čių 53. Visiems gresia 
mirties bausmė, jei bus 
pripažinti kaltais.

Be Minsko teismo, 13 
yra teisiami Vytebske ir 
10 Gomelyje-abu Baltgu- 
dijos miestai-, 12 šiaurės 
Kaukazo mieste Krasno- 
dare ir 5 Lietuvos mieste 
Šiauliuose.

Mažiausia 70 i- enų 
buvo sušaudyt oo ietų 
Sąjungoje paskutinių me
tų bėgyje.

Laikraštis "Komso- 
molskaja Pravda" prane
ša apie Minsko teismą.

Nors jau karas baigtas 
prieš 20 metų, bet Mas
kvos teroras stalinišku 
tempu vis dar siaučia 
okupuotuose kraštuose.

Ar laisvas pasaulis vis 
dar nemato nuolat vykdo
mo genocido?'. J. V.

KODĖL MASKVA
NERVINASI

Ilgesnį laiką Maskva 
buvo aprimusi ir santy
kiuose su užsieniu. Bet 
diktatūra laikosi dina
mišku imperializmu: pa
stoviu puolimu, ne l gyni
mus!, kaip daro Amerika , 
nors ir Vietnamo pavyz
džiu. Žiauriai pralaimė
jusi su savo remiamais 
arabais kare su Izraeliu , 
kurį laiką Maskva buvo 
pritrenkta ir apstulbusi.

Šiomis dienomis Mas
kva pasiuntė karo nuga
lėtojams vienokias notas, 
kuriose kaltina Vakarų 
Vokietiją nacizmo atgai
vinimu, o Vakarų valsty
bes, kad jos esą tam ne
sipriešina.Maskva dėl to 
grasina: Girdi, jeigu Va
karų valstybės, Prancū
zija, Britanija ir Amerika 
nesigriebs priemonių, tai 
Rusijai užteks jėgų V.Vo- 
kietijai sudrausti.

Šių reiškinių aiškini
mas toks: Santykių su 
Maskva įtampos atpalai
davimas, dėl kurio Mas
kva varė propagandą,pa
sirodė. .. Maskvai pavo
jingas. Rusijos žmonės 
pamatė tame komvaldžios 
smukimą, silpnėjimą ir 
pradėjo reikalaut laisvės 
ir geresnio gyvenimo są
lygų. Todėl Maskva, gel
bėdama savo diktatūrą, 
griebiasi naujų teroro 
priemonių ir nutraukia 
santykių gerinimą su už
sieniais.
IR MADRIDE LAISVĖS 

REIKALAVIMAS
Madride taip pat neri

mauja ir reikalauja lais - 
vės.Ten jau kuris laikas, 
kaip vyksta studentų de
monstracijos ir reikala
vimai paleisti suimtus už 
demonstracijas studen
tus, tačiau ryšium su jų 
reikalavimu laisvės ir 
žmoniškųjų teisių.

KIPRO KLAUSIMAS 
APRAMINTAS

JTO sekr. U Thantui 
veikiant ir jam padedant 
Amerikos ir Anglijos pa
tarėjams, Kipro klausi
mas ir šį kartą pasisekė 
apraminti.Kai paaiškėjo,

Šv. Jono Krikštytojo 
parap. bažnyčios atnau
jinimo iniciatorius ir tos 
parapijos klebonas kun. 
Petras Ažubalis.

Šį šeštadienį Kun.Kle
bonas Petras Ažubalis 
mini sidabrinį kunigys 
*ės jubiliejų /plačiau 
antrame puslapyje/.
Atnaujintoji Toronto, 

Kanadoje, lietuvių Šv. 
Jono parapijos bažnyčia 
su nristatvtu bokštu.

KAS NAUJA KANADOJE
SPRENDŽIAMA POLITINĖ KANADOS KRIZĖ Lietuvių gyvenimo reiškiniai

Federaliniame Kanados 
parlamente min. pirm. L. 
Pearson pristatė jo 1963 
metais sudarytos komisi
jos paporto pirmąjį tomą, 
kuraime konstatuojama, 
kad Kanada gyvena rimtą 
politinę krizę, kuriai iš
spręsti reikia tuojau imtis 
skubių žygių.

Komisija pasiūlė dviejų 
kalbų lygybę visoje Kana
doje; anglų ir prancūzų, 
kaip pagrindinį Kanados 
vienybės principą.

Min.pirm. L. Pearson 
visiškai sutiko su komisi
jos pasiūlymu ir pažadėjo 
sausio mėnesį jau pradėti 
komisijos pasiūlymų reali
zavimą.

Visas parlamentas pasi
ūlymus priėmė labai palan
kiai, tiktai Diefenbaker pa
žiūrėjo kritiškiau.

Daugumas parlamento na
rių tikisi, kad komisijos į- 
našas bus didelis žygis Ka
nados vienybės išlaikymo 
kryptimi, Ypač entuzias
tingai komisijos pasiūlys 
mus priėmė kredito lyde
ris Caouet, kas laikoma 
geru ženklu.
KVEBEKO SĄ LYGOS

Toronte vykusiose Ka
nados provincijų ministe- 
rių pirmininkų tarybose 
dėl Kanados federacijos 
ateities išryškėjo, kad 
federacijai išlaikyti yra 
būtina sąlyga, kad Kana
doje gautų lygias teises

kad Turkija gali Graikiją 
pulti karu. Graikai sutiko 
išimti iš Kipro savo ka
riuomenę,o Makarios su
tiko, kad jo prezidentau
jamas Kipras tvarkysis 
savarankiškai ir suteiks 
lygias teises Kipro tur
kams.

POPIEŽIAUS DELEGA
CIJA JAU MASKVOJE, 
pakviesta Maskvos pra
voslavų viršūnių. Popie
žiaus delegacijai vadova
uja kardinolas sekretor
ius, Vyksta bažnyčių su
siartinimo ir galimo ap- 
sijungtmo pasitarimai.

dvikalbosianghi ir pran
cūzų, ko ligšiol nebuvo 
ir dabar dar nėra, nes 
kai kuriose provincijo
se tebeviešpatauja tik - 
tai anglų kalba.

Tu' yr i visiškai pagrįs
tas Quebeco reikalavimas 
Nuo šito reikalavimo šios 
provincijos žmonės tikrai 
nenusileis.

Atrodo, kad glaudesnei 
Quebec'o provicijos vie
nybei su visa Kanada la
bai pakenkė angliškojo e- 
lemento beatodairiškas 
laikymasis ir perdidelis 
prisirišimas prie monar
chijos, kai prancūziška 
sis elementas daugiau l’.n- 
kes į respublikonizmą.

Kanadai jau seniai me 
tas tapti savarankiška 
valstybe.
KVEBEKAS STIPRIAI PA
SINEŠĘS EITI PIRMYN

Kvebeko provincijoje už 
s įbrėžė eilė svarbių įmo
nių: Fina Metals Ltd arti
miausioje ateityje pasiry
žusi Pointe aux Trembles, 
ties Montrealiu pastatyti 
už 4,1OO, OCO dol. gele- 
ies miltelių fabriką, kuris 
pradės veikti ateinančiais 
metais; Dorvaly bus sta
toma Bell 'Telephone Co. 
centralė už 1O, COO, OOO 
dol.; Metropolitan Lifein
surance Corp, of America 
Vienuolių saloje, ties paro 
da pradės 10, 500, OCO dol 
gyvenamojo rajono statybą 
Fordas ties Montrealiu su 
manė statyti fabriką už 2, 
000,000; Lachinėje bus 
statomas fabrikas Kraft 
Foods Ltd.

ŽINIOS TRUMPAI
• Borneo saloje, Indone
zijai priklausomoje daly
je kinai komunistai buvo 
pradėję sukilimą,bet In
donezijos valdžia tą suki
limą likvidavo. Tai yra 
jau antras didesnis kinų 
komunistų bandymas su
moks lauti prieš Indone
zijos nepriklausomybę.
• Rusijos aukščiausio so
vieto pirm. Podgornyj, su 
svita buvo nuvykę į Suo- 

LIETUVIAI KUNIGAI 
sutarė pasirūpinti, kad 
ateinančios Vasario Še- 
šioliktosios-Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mo 50 metų sukakties mi
nėjimų programoj atitin
kamos pamaldos įvyktų 
vyskupijų katedrose. Tai 
sutarta Lietuvių Kunigų 
Vienybės lapkričio 14 d . 
Putname įvykusiame su
važiavime. Suvažiavimo 
dalyviai taip pat pasiža
dėjo veikliai talkininkau
ti Jungtiniam Finansų Ko
mi tetai,telkiančiam lėšas 
tos sukaktiems minėjimų 
programai vykdyti. E .
RINKIMAI Į PrLB KRAŠ
TO TARYBĄ IR GARBĖS

TEISMĄ
Lapkričio 5 d. įvyko 

Paryžiaus lietuvių susi
rinkimas, kuriame buvo 
statomi kandidatai nau
jiems krašto tarybos ir 
garbės teismo rinkimam. 
Rinkimus daro krašto 
valdyba padedama rinki
mų komisijos,kuriai pir
mininkauja prof. dr. G. 
Matore, sekretoriauja 
inž. R. Bačkis. Rinkimai 
įvyks korespondenciniu 
būdu gruodžio 14-29 d. d . 
ir jų rezultatai bus pa
skelbti 1968 m. sausio 
mėn. pradžioje.

— šytojų V. Laškovos, Dobro- 
mijos sostinę Helsinki volskio, Ginsburgo ir kitų 
dalyvauti Suomijos 50 byla. 44 rusų intelektual- 
metų laisvės atstatymo ai ir apie tiek švedų parei- 
sukaktuves ir dovanų nu- kalavo , kad teismas būtų
vežė Lietuvos gintaro. viešaB lr PlačioB visuome 

• Trečiadienį Belgijos so- nė galėtų matyti, kuo gi 
etinėje, Briusely, susiren- jie kaltinami. Bet Rusijos 
ka Atlanto sąjungos/NATO diktatoriai viešumos bijo.
užs. r. ministerial. Rusk 
pareiškė, kad nežiūrintto 
kad Prancūzija iš organi
zacijos išėjo, ji ir toliau 
veiks. Nauju jos karo va
du išrinktas vokiečių gen 
J. Benneck.
• Kaire arabų užs. reik, 
ministerial susitarė dėl 
arabų "viršūnių" konfe
rencijos Maroko mieste 
Rabat.
• SSSR užs. r. min. Gromy- dais dėl plėtimo ekonoml- 
ko po 5 dienų viešnagės Le-nių ir kultūrinių ryšių.

BALTU DRAUGIJA
Luneburge, šiaurės Vokie

tijoje, buvo susirinkusi 12- 
tojo suvažiavimo. Ji Vokie
tijos Rytu Akademijos patai 
pose atidarė draugijos vicep. 
Dr. A. Gerutis. Suvažiavimo 
paskaitų temos nagrinėjo pir 
moję eileje vakarų ir rytųkon 
taktus. Viešą paskaitą apie 
lietuviu ir vokiečių santykius 
skaitė prof. Z. Ivinskis. Vie
noms diskusijoms vadovavo 
V. Banaitis, ACEN direkto 
rius. Bonoje. Suvažiavime da 
lyvavo ir jo dalyvius pasvei
kino Vliko pirm. Dr. K. Valiu 
nas.Pirmininku vėl išrinktas 
Dr. H. Kehren, Dusseldorf. 
Vicepirmininku trejiems me
tams visais balsais perrink
tas lietuvis Dr. A. Gerutis.
0 Kitais metais Stockholme 
šaukiamas Baltijos valstybių 
teisininkų suvažiavimas, i 
kuri vyks Baltų draugijos ju
ristų sekcijos delegacija. Tos 
sekcijos pirmininku išrinktas 
Kielio universiteto prof. D. 
Loeber.
* Berno universiteto medici 
nos fakultetą baigė Laima 
Banioniene-Valiiinaitė. Nau
joji medicinos daktarė atvy
ko i Šveicarija iš JAV-biu, 
kur gyveno kaipo buv. DP.

nkijoje,kur jis tarėsi sūLe- 
nkijos viršūnėmis, sugrą
žo į Maskvą.
• Maskvoje prasideda ra-

• Viena amerikietė pada
rė palikimą rusų astrona
utams Gagarinui ir Titov 
ui po 200,000 dolbet 
Amerikos teismas užpro
testavo, nes Rusijos žmo
nėms yra uždrausta dary
ti pinigų palikimus Ameri
kos piliečiams.
• Lenkijoje viešėjo Švedi
jos min.pirm.Frlanderis, 
kurhtarėsi su Lenkijos va-

■■
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Už Lietuvos i ši ai s vi h imą
Už ištikimybę Kanadai!

mi-

M. J. Adomaičiai.

čiaus planus restauravo, 
pertvarkė .padidino ir su
modernino. Tą pat padarė 
ir su sale. Klebonija-taip 
pat gražioj priežiūroj. 
Prie jos dar pristatė pa- 
talpas'Tėviškės Žiburių" 
redakcijai,administraci - 
jai ir spaustuvei. Autori
tetu,pažintimis kaip val
džios,taip ir kurijos sfe
rose, jis gavo leidimus 
įsteigti grynai lietuviš
kas kapines labai gražioj 
vietoj, prie Port Credit 
(apie 12 mylių nuo Toron
to). Čia nupirktas didžiu
lis žemės plotas ir dalyje 
tos žemės-jauįrengtos ir 
gražiai sutvarkytos lie
tuviškos šv. Jono vardo 
kapinės.

1955 m. Springhurste 
kun.kleb.P.Ažubalis įkū
rė Gerojo Ganytojo sto
vyklą, pastatydamas du 
stovyklavimo pastatus 
jaunimui,salę,kuri vasa
ros metu atlieka ir koply
čios pareigas, o taip pat 
-kunigam gyventi vasar
namį. Visą tai klebonas 
kun. P. Ažubalis padarė , 
sutvarkė ir lėšų surado 
tik dideliais administra
ciniais sugebėjimais, nes 
parapija nedidelė (apyti
kriai apie 400 lietuviškų 
šeimų).Dar kas būdinga, 
kun.P. Ažubalis, nei savo 
pamokslų, nei pranešimų 
metu,parapijiečiam nie
kada nėra kalbėjęs pini
giniais klausimais, nei 
prašęs aukų padidinti ar 
kitaip kaip parapiją žy
miau paremti. Gal dėl to

Nukelta į 7 psl.

Pagarba kunigui 
visuomenininkui

Ilgametis Toronto lie
tuvių šv.Jono Kr. parapi
jos klebonas,kun. Petras 
Ažubalis švenčia dvide
šimt penkerių metų kuni
gystės sukaktį. Ta proga 
gruodžio 17 d. 4.30 vai. p . 
pietų šv. Jono bažnyčioje 
įvyks pamaldos, o 6 vai. 
vakaro, Seaway Towers 
Hotel,Carleton Hall, 2000 
Lake Shore Blvd.sukaktu
vių komiteto ruošiamas 
subuvimas.

Apie kunigą visuomeni
ninką bent trumpų žinių.

Kun. P. Ažubalis gimė 
1918 m.vasario 10 d.Mie- 
laičių km.Papilio v. .Bir
žų ap. , Jono ir Emilijos 
šeimoje. Būdamas jau
niausias šeimoje, jau 5 
metų pradėjo tėvų ūkyje 
dirbti. Pradžios m-lą bai
gė Mielaišiuose, gimnazi
ją Biržuose, o kunigų se
minariją ir teologijos fa
kultetą - Kaune ir vėliau 
Prahoje .Kuni gu įšventin
tas 1942 m.gruodžio 19 d . 
Prahoje kartu su kun.(vė-

Kalėdų dieną. Po šventi
mų kurį laiką gilino teo
logines žinias Prahos Ka
rolio universitete, o vė
liau su Tėvu J.Aranaus- 
ku,S. J.,buvo nacių inter - 
nuotas stovykloj Zasmu- 
ly miestelyje.

Karui pasibaigus, per 
Vokietiją išvyko į Liuk
semburgo kunigaikštiją, 
kur išbuvo vienuolyno ka- 
kapeliono pareigose iki 19 
47 m. Tada, gavęs kvieti
mą iš Toronto kardinolo 
atvykti Kanadon.čia apsi
stojo ir trumpam buvo 
paskirtas kanadiečių šv. 
Jono parapijos vikaru. Po 
to greitai perėmė šv. Jo
no Krikštytojo liet, para
pijos klebono pareigas , 
kur tebeklebonauja ir 
šiandien.

Taigi, šv. Jono parapi
jos klebonu-jis jau išbu
vęs 20 metų. Per tą laiką 
teko kun.P.Ažubalį pažin
ti kaip žmogų’ ir kaip ku
nigą,todėl ir tenka jį ver
tinti savo vaizduotėj kaip 

rSataorta^^ Parapijiečiui ir kaip lalk-

Tikėti tai mylėti, ir mylėti tai 
likti ištikimam, kas brangu. Ta
čiau tai ne užmerkti akis prieš 
tikrovę, o tik prieš ją nekapitu
liuoti. Tikram tikėjimui nereikia 
jokių iliuzijų, nes jis nesibaimi
na blaiviai žvelgti į tikrovę. Rei
kia kiek galint blaiviau’ į tikro
vę žvelgti, nes gi tik joj galime 
realiai veikti.

Sėkmių ir nesėkmių tema kaip 
tik ir įpareigoja tikrovės realiam, 
blaiviam ir kritiškam įvertini
mui. ... ____ Sėk
mės visada atrodo blankesnės už 
nesėkmes, ramų kūrybinį darbą 
visada nustelbia ginčo, nors ir 
smulkaus, audra. Tačiau tik švie* 
sa matuoja ir tamsą. Ir nesėkmės 
yra galimos ne tuštumoj, o tik 
sėkmių pagrindu, kur buvo veik
ta ir kurta.

Čia ir yra pagrindinė sėkmė: 
tiek metų ne tik išsilaikėme, bet 
ir reiškėme savo kultūrinę gyvy
bę. Sutelkėme per visą laiką to
kių laimėjimų ir tiek, kad įpras
minome ir savąjį tėvynės pali
kimą. Esame čia tokia maža tau
tos dalelė, kad kai kurie vartoja 
tiesiog atplaišos žodį. Tas tiesa, 
turint galvoj aplamai visus. Bet 
netiesa, imant kūrybos žmones. 
Rašytojų, dailininkų, muzikų, 
mokslininkų, ypač lituanistų, pa
sitraukė ne nuošimtis kitas, o li
gi pusės ar net ligi daugumos 
(rašytojų — 70 proc.). Galima 
tikra prasme kalbėti apie egzodą, 
jų masinį išvykimą. Tokio Lietu-; 
vos kūrybinių pajėgų egzodo vie
na didelė ir tragiška pasekmė: lie 
tuvių tautos kultūrinė .kūryba 
perskelta į pavergtojo krašto ir 
laisvojo pasaulio sroves. Abi jos 
plėtojasi skirtingais keliais dėl 
visiškai skirtingų aplinkybių. Bet 
lygiai integraliai abi srovės pri
klauso tautai ir galutinai sudaro 
vieną visumą, nors ir kiek šioj 
visumoj yra gilios vidinės įtam
pos. Kas norėtų šio jau kone am
žiaus ketvirtį siekiančio laikotar
pio lietuvių literatūrą, dailę, mu
ziką, iš dalies net mokslinę kū
rybą tapatinti tik su viena kuria 
srove, tas tikrovę klastotų. Nei 
čia, laisvajame pasaulyje, esantie. 
ji negalime nuneigti dabartinių 
Lietuvos kūrėjų, nei ten, tėvynėj, 
likusieji negali nuneigti, kas lie
tuvių kultūrai laimina už tėvy
nės. “Čia” ir “ten” tėra tautos 
nelemtyje geografinio išsiskyrimo 
sąvokos. O iš esmės ir tėvynėje, 
ir užsienyje esame ne “jie” ir 
“jie”, o tie patys mes —tos pa
čios amžių sulydytos tautos vai
kai.

Be abejo, kūrybiniai pasieki
mai yra atskirų kūrėjų dalykas: 
rašytojai rašo, o mes tik skaito
me; dailininkai tapo, o mes tik 
pasigrožime paveikslais; muzikai 
kuria, o mes tik pasiklausome jų 
kūrybos. Tačiau ir individualinė 
kūryba drauge yra visos bendruo 
menės dalykas. Nors ir kokia 
skurdi aplinka mūsų kūrėjų lie
tuviškajam reiškimuisi, vis dėl
to tą aplinką ligi šiol sudarome. 
Šia tad prasme visi esame mūsų
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A TVIROMIS AKIMIS
Tarp sėkmių ir nesėkmių

Dr. Juozas Girnius
Amerikos ir Kanados lietuvių Kultūros Kongrese,įvyku
siame lapkričio 25-26 dienomis Čikagoje, buvo pasisa - 
kymų esminiais lietuviškosios kultūros klausimais. Pra
ėjusiame NL nryje pasisakė redaktorius A. Kučys, šia
me numeryje dedamas pasisakymas, dalinis, filosofo ir

kūrybinės gyvybės nešėjai.
Tai ir yra pagrindinė sėkmė— 

savo tautinės gyvybės kūrybinis 
reiškimas ir tuo pačia mūsojo iš /? 
tėvynės pasitraukimo įprasmini
mas. Įprasmindami savąjį egzodą 
mūsų kūrėjai įprasmina ir visų 
mūsų egzilį. Reikia tai pabrėž
ti, kada skundžiamasi, jog eili
niam žmogui lietuvybė svetur 
nebeteikia nieko prasminga. Ir 
eilinis dalyvavimas mūsų tauti
nės gyvybės kūrybiniame reiški
me yra prasmingas: grįždami tė
vynėn savo kūryba, mūsų kūrė
jai jos istorijon įlies ir mus visus.

O kur pagrindinė nesėkmė? 
Tai normali nutautimo sparta. 
Nutautimas vyksta tokia kreive, 
kokia yra numatyta Visiems iš
eiviams. Kaip ilgai dar lemta lie
tuvybei laikytis? Vis tolydžio di
dėja tarpas tarp tremtiniškų am
bicijų ir išeiviškos laikysenos. Vis 
retėja “tremtiniai”, o gausėja “iš
eiviai”. Žinoma, ne laikas mus 
verčia iš vienų į kitus, o tik pa
sirodome kas iš tikro buvome. 
Tebetrunka tremtis tiems, kurie 
iš tikro tremtiniai. O kurie išei
viai, tai ir nebuvo tremtiniai.

Vieni tylomis moja ranka į vis
ką ir traukiasi tik į savo asmeni
nį kiautą. Antri garsiai skundžia
si dėl plintančio abejingumo, bet 
mąžiau angažuodamiesi darbui, 
o daugiau tik pakasynines raudas 
raudodami. Treti šoka guosti, 
kad be pagrindo rūpinamės. Vie
nas užtikrino, kad “drąsiai gali
ma atsakyti — ne mažiau kaip 
dar 150 metų” mes turėsime iš
eivijoje patriotinių kartų. Kuk
liau užtikrinti Australijos lietu
viai: “lietuvybė bus gyva dviejo
se kartose. Apie 80 metų.”

Laikau pragaištingu tą realiz
mą, kuris virsta defetizmu: kokia 
prasmė besirūpinti lietuvybe, nes 
vis tiek, anksčiau ar vėliau, jai 
lemta išeivijoje išblėsti. Tiesa, 
kad nieko nėra amžino istorijoje. 
Bet dėl to netenka iš anksto sa
ve laidoti ir apraudoti. Visų 
mūsų dienos suskaitytos, bet 
vis vien rūpinamės ir kasdienos 
darbais, ir ateities planais. Tai 
natūralu. Tačiau bendruomeniš
kai vis kažkaip kitaip norime el
gtis, būtent — nesveikai, kaip 
žmogus, kuris savo šermenis ruo
šia dar gyvas būdamas. Tai ne 
veiklon žadina, o visas pastan
gas pakerta.

Ypač nelemtai tokia pa- 
kasyninė nuotaika veikia jauną
ją kartą. Nuo tokios laidotuvinės 
saviruošos jaunas žmogus negali 
nebėgti. Nemažai daliai jaunųjų 
šis purtymasis nuo vyresniųjų 
nejučiomis virsta purtymusi ir 
nuo pačios lietuvybės. Kitai da
liai jis apkartina natūralią gene- 
racinę įtampą ir (tai labiausiai 
nelemta) paverčia ją bergždžia 
savitarpio priešybe.

Bet lygiai nemąstymu laikau 
ir optimistinį guodimąsi šimtu 
penkiasdešimt metų. Ateitis yra 
ne kažkokio likimo jau iš anks
to nulemta, o mūsų pačių kuria
ma turimose sąlygose. Viena yra

Primicijos įvyko trečiąją raštininkui.
Jubiliatas turi daug ge

rų savybių.Kaip žmogus , 
jis labai paprastas, liau
diškas - su visais socia
lus .Jam lygiai sekasi kal
bėtis su visokių luomų ir 
visokių padėčių asmeni
mis. Jam sekasi sueiti į 
geras pažintis su Kana
dos valdžios atstovais, o

dėl ateities aišku: kaip dabar lai
komės, tokią ir ateitį rengiamės. 
Kiek gi pagrindo tikėti 150 me
tų, kai jau daugelio pačių opti
mistų sūnūs sunkiai lietuviškai 
besupranta. Kitaip, visiškai ki
taip, turėtume visi laikytis, kad 
bent šiek tiek galėtume tikėti il
gesnės ateities pažadu. Greičiau 
tenka klausti: kiek dar metų 
mums skirta? — laikantis taip, 
kaip dabar dauguma laikosi.

Nemąstymu laikau tiek defetisti 
nę šermenų saviruošą, tiek 150 
m. euforiją (optimistinį kliedėji
mą). Bet dar labiau pas mus ne- 
mąstymas kūnijasi apskritai lai
ko perspektyvos stokojimu. Sto
koti laiko perspektyvos — tai sto
koti ir tikrovės jausmo. Reikia 
justi laiko tėkmę, nenorint būti 
jos išplautiems. Deja, šiame ne- 
mąstyme skęsta dauguma, le
mianti dauguma. Akivaizdžiai šį 
nemąstymą rodo visi tie abstrak
tūs planavimai, lyg amžiais tęs
tųsi dabartinė padėtis. Galime 
planuoti tik laiką, bet planuoja
me jį lyg amžinybę, kuri yra ant- 
laikinė dabarties pilnatvė. Pla
nuojame, lyg rytdiena bus tokia 
pat, kaip šiandiena. Atrodo, kad 
nėra ko rūpintis, nes viską sa
vaime sutvarkys pats laikas: vie
nus žmones pakeis kiti, vienas 
kartas pakeis kitos.

Deja, ne mums pasitikėti lai
ku, nes kovoti už savo ateitį 
mums kaip tik reiškia kovoti 
prieš laiką. Patikėtas viską savai
me tvarkyti, laikas tik mus “tvar
ko”, t.y. mus tik blėsina. Turi
me patys laiką tvarkyti, nes gali
me savo laiką tik išsikovoti. Kas 
pasitiki laiku, tas išsižada atei
ties.

Tiesa, kad aplamai nėra nepa
keičiamų žmonių, kad vienus pa
keičia kiti. Deja, pas mus nebė
ra kam pakeisti. Kas pakeitė prof. 
K. Pakštą, prof. S. Kolupailą ar 
brolius Biržiškas? Kas pakeis 
vysk. Pr. Brazį (naujo vyskupo 
paskyrimas dar. nebus pakeiti
mas)? Ir dr. A. Šapokos, skirto 
Lietuvos istorijai, niekas nepa
keis, jei ir bus kas ir parašys to 
vdrdo leidinį. Kun. Pr. Gaida jį 
pakeitė kaip “Tėviškės Žiburių” 
redaktorių, ir, ačiū Dievui, sėk
mingai pakeitė. Bet A. Mackaus 
nepakeitė nė kaip “Margučio” 
redaktoriaus. Ir daug, jau labai 
daug, netekome kitų, kurie arba 
patys kūrybiškai reiškėsi, arba sa
vo dėmesiu rėmė kūrybines pas
tangas. Išretėjo mūsų gretos per 
jau daugiau kaip dvidešimtį me
tų. Daugelis perkopę per 60 me-

MIELĄ JANINĄ ADOMONIENE, ŠEIMĄ IR GIMINES 

mirus Lietuvoje jos brangiam tėveliui, Antanui 

Vienožlnsklui, nuoširdžiai užjaučiame
D.K. Smilgevičiui 
M.J. Šemogos.

MIELUS BIČIULIUS, JANINĄ IR JONĄ ADOMONIUS 
su šeima, tėveliui ir uošviui, A. Vienožinskiui 
rus Lietuvoje, širdingai užjaučiame.

O.A. V ii e n i šk i a i

MIELIEMS PRIETELIAMS, PONIAI JANINAI ADO
MONIENEI IR DAKTARUI RIMUI VIENUŽIUI,

tėvui mirus Lietuvoje., reiškiame gilią užuojautą
Irena ir Vytas P a v i 1 a n i a i.

MYLIMAM TĖVELIUI AGR.A. VIENO7INSKIUI 
Lietuvoje išssiskyrus iš šio pasaulio amžinybėn, 
dukrą Janiną Adomonienę ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Henrikas ir Bronius Adomoniai 
su šeimomis.

taip pat-Toronto miesto 
v-bos vyriausiais.

Kun.P.Ažubalis netur
tingųjų atžvilgiu-didelis 
altruistas, daug žmonių 
yra gausiai sušelpęs. Jis 
pats-geriau vaikšto kuk
liai apsirengęs,bet svar
bu,kad parapijietiški rei
kalai nenukentėtų, ar kad 
neliktų nesušelptas para-

mos reikalingas tautietis.
Kaip klebonas, -suma

nus administratorius ir 
tvarkytojas.Pas jį viskas 
numatyta, suplanuota. At
vykęs Torontan ir radęs 
čia apsamanojusią lietu
viu bažnytėlę, su labai 
primityviu rūsiu - sale 
apačioje,jis bažnyčią pa
gal inž. dr. A.Kulpavi-

ge- 
lie-

pa-

tų. Kopia per 50 metų ir tie, ku
rie pradžioj sudarė tremties jau
nimą. Ne veltui dabar jaunąją 
kartą vaidina tie, kurie jau yra 
vidurinės kartos žmonės ar jau 
gerokai pakeliui į vyresniąją kar
tą.

Tiesa, kad aplamai vienas kar
tas pakeičia kitos. Nors mirtis vi
sur lygiai laikosi savo ritmo, bet 
jos siautėjimą išlygina gyvybės 
skleidimasis. Deja,, mūsų tirpstan 
Čioje bendruomenėje šio išlygini
mo nėra. Nors ir mes gimdome 
vaikus, auginame, moksliname ir 
gyveniman išleidžiame, bet tik la. 
bai maža jų dalis lieka įaugę mū
sų bendruomenėn. Kasmet su
laukiame apie 20 įvairių mokslų 
daktarų, bet savo tarpan iš jų 
sulaukiame vos vieno antro. Per 
eilę metų susidaro eilė daugiau 
ar mažiau į mūsų gyvenimą įsi
jungusių naujų vardų, kuriais ir 
džiaugiamės kaip savo jaunąja 
karta. Tačiau, deja, kartai suda
ryti nepakanka tik keliasdešimt 
žmonių. Iš tiesų naujos kartos 
mums nebeateina, nors kas treti 
metai vis nauja generacija skel
biasi. Visomis šnekomis apie 
ncracijas tik dengiame, kad 
kame be naujų generacijų.

Kiek ir kaip galima esamą
dėtį pakeisti, yra atskiras klausi
mas. Bet pirma reikia atvirai re
gėti, kokia iš tikro padėtis. Nie
kas savaime nesitvarkys. Neliks 
viskas, kaip buvo ar yra. Prie
šingai, nejučiomis padėtis vis aš
trės. Atsistokime atvirai, pavyz
džiui, ir prieš klausimą, kas pa
keis dabartinius redaktorius? Gal 
ir pakeis, bet labai realu kelti 
klausimą, ar tik už dešimt metų 
neturėsime to lygio spaudą, ko-, 
kią atvykę radome,

Pirmosios lietuviškosios gyvy
bės blėsimo aukos bus aukštesnio 
lygio reikalai. Tęsiant spaudos 
pavyzdį, pirmieji kris kultūros 
žurnalai, iš pradžių retėdami, vė
liau virsdami metraščiais ir pa
galiau iš viso sustodami. Dėl to 
ne retoriškai, o visiškai blaiviai 
kreipimosi i savo žurnalo bendra
darbius rašyti, kol dar yra kur ra
šyti, ir kviečiu žurnalą prenu
meruoti, kol dar vra( ką prenu
meruoti. Lygiai dėsis ir su inte
lektualesnio turinio knyga, ir su 
kitų sričių aukštesnėmis apraiško
mis.

Be abejo, ir viskam suprimity- 
vėjus,' lietuvybė dar laikysis, gal 
būt, ir gana ilgai; Bet tai bus tik 
paprastas vegetavimas, nebetekęs 
prasmės, nes nebenešąs vaisių. 
Veikimo instinktas užtikrins veį-„

kėjų palaikyt vegetacinei rutinai. 
O kūrybinių talentų (gal būt, 
išskyrus dainininkus) nereikės nė 
tų, kurių dar bus. Saviesiems ne
reikalingi, jie ramiai dings savo
se profesijose, vieni retkarčiais 
pasigarsindami ir lietuviuose, o 
kiti nė lietuviška reklama nebesi 
domėdami. Ir senoji išeivija daug 
savo vaikų buvo išleidusi į moks
lus ir turėjo kūrybinių talentų. 
Tačiau — nė enciklopedijai ne
pasisekė jų visų sumedžioti: tiek 
nebesūgaunamat jie buvo dingę 
iš lietuvių tarpę.

Kam tai tamsu, gali ramintis, 
kad skaičiumi vis tiek augame. 
Nuo seno žinome mūsų čia esant 
milijoną. Prieš mėnesį Washin
gton© konferencijoj sužinojau, 
kad jau paaugome ligi pusantro 
milijono. Aišku, per laiką mūsų 
ainiai pasieks ir du milijonus. 
Bet tai ne gyvoji, o mirusioji Lie
tuva.

Skaudu juokauti, nes tai tyčio
tis iš savęs pačių. Nę pusantro 
milijono esame, o tik maža sau
jelė, ir tai dar po visur išsibars
tę. Pasitraukėme nuo bolševizmo 
apie 50,000 , bet tikrai gyvųjų 
gal jau tik apie pusę besuskai- 
čiuotume. Nedaug ir iš senųjų a- 
teivių tautiškai gyvų. Vis spar
čiau būsime mirties retinami ir 
vis mažiau sulauksime prieaug
lio. Dėl to ir stovime prieš klau
simą: kiek dar turime ateities?

Bergždžia raudoti (ne tam čia 
atvykau): raudos nieko nepade
da. Bet nieko nepadeda ir nemąs- 
tymas, užmerkiant akis prieš sa
ve pačius.

Tikras rūpestis reikalauja, tu
rint ribotas pajėgas ir stovint 
prieš vis sunkėjančią padėtį, sa
vo jėgas sutelkti kiek galint ra
cionaliau. Visos emigracijos bai
giasi dezintegracija, galutiniu su- 
skeldėjimu. Tai įspėja ir mus.

Ne laikas vieniems prieš kitus 
arogantiškai pūstis, ne laikas sa
vo tarpe isteriškai piautis. Visi 
stovime prieš tą patį sunkų rū
pestį saugoti tautinę gyvybę bent 
tol, kol tai aplamai įmanoma. 
Kaip mirtis savo žiaurumu švel
nina žmones, sutaiko priešus, 
taip ir mūsų išeiviuos lietuvybės 
tragiška padėtis skatina brolišr 
kiau susitelkti.

Tragiška mūsų padėtis, bet pa
darome ją komišką, kai ją lyg 
pamirštame. A. Landsbergis aną 
kartą teisingai pastebėjo, kad 
“kiekviena išeivija neišvengiamai 
Tampa tragikomiška”. “Penkių 
stulpų turgaus aikštėje” autorius 
žino pralaimėjimo tragizmų...

“Meilės mokyklos” Bangžuvėno 
autorius žino ir pūtimosi komiz
mą. Kiek mes patys suvokiame 
savo tragikomizma?

Tragikomiška pūstis, kai nebė
ra kuo, ir piautis, kai nebelieka 
kam. Planuoti ateitį, kuri nebe
laukia, ar žygius, kuriems nebė
ra jėgų. Dėl niekų pradėti kovą 
ar dėl niekų griauti rimtą dar
bą. Principingumą paversti be- 
kompromisiniu absoliutizmu: ar
ba viskas pagal mūsų valią, arba 
iš visko traukiamės. Isterišką ne
sivaldymą aukštinti dvasiniu gy
vumu, brutalų kitų niekinimą— 
moraliniu jautrumu. Su įniršiu 
'piktintis kitais, c sąvo fanatizmą 
kanonizuoti idealizmu. Daug to
kių tragikomiškų apraiškų ir kai
rėj, ir dešinėj.

Mūsų padėty, prieš sunkius už
davinius stovim sų kukliomis sau. 
jelės pajėgomis kuo mažiausiai 
reikia arogantiško išdidumo, neš 
jis tik ardo bendras pastangas. 
Užuot arogantiško išdidumo* mū 
sų padėtis diktuoja kuklų nuo
lankumą. Būti šiandien blai
viems — tai visų pirma neper
vertinti savęs ir nenuvertinti ki
tų, žadinti ne aistras, o sąžines, 
ne rietis, 
susitelkti.

Blaiviu 
lankumu 
meto rūpesčius tiek visame 
suomeniniąme, 
kultūriniame gyvenime

o kiek galint broliškai

realumu ir kukliu nuo 
tenka eiti į visus šio 

vi- 
tiek specialiai

Istorijoje nėra nieko amžina. 
Miršta visos emigracijos. Miršta 
visos tautos. Miršta visos civili
zacijos. Bet ar tai skelbia visko 
bevertiškumą ir beprasmiškumą? 
Nieku būdu. Beprasmybę įkūni
ja rie istorinė praeinamybė, o iš
blėsimas be istorijos, nepripil- 
džius laiko tais dvasinės kūrybos 
žygiais, kurie laiko tėkmę paver
čia istorine egzistencija. Mažiau 
svarbu, anksčiau ar vėliau kas iš
blėso. Svarbiau, kas savo laiku 
buvo pasiekta.

Tai galioja ir mums. Išeivinė- 
se sąlygose mūsų lietuviškoji gy
vybė vis sparčiau ges. Mums yra 
duotas ribotas laikas, ir dėl to tu
rime jį naudoti, nieko nelaukda
mi. Ateitis kuriama dabartyje. 
Tiek turėsime ateities, kiek būsi
me patys susikūrę. Pripildydam* 
savo turimą laiką, įprasminsime 
ir savo egzilį: grįšime į tėvynę 
tik tuo, ką būsime laimėję tau" 
tos istorijai, jos kultūrai. ,

/Draugas/*
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Lietuvaitės laiškas Popiežiui
ŠVENTASIS TĖVE, 
nenuolankiausiai prašau 
Jūsų Šventenybę’ padėti 
visas pastangas, kad Ka
talikų Bažnyčios įsakymų 
apimtyje atsirastų vietos 
dar vienam įsakymui, ku
ris skambėtų taip:mels - 
kis protėvių kalba!

Šio įsakymo legaliza
vimui bei reikalingumui 
pateikiu šiuos motyvus 
bei paaiškinimus:

I. Bažnyčios mokslo bei 
Popiežių enciklikų vie-

EMILIJA BRINKYTĖ, 
mas tapo žiauriu įsikiši
mu į kitų tautų pagrindi
nę gyvybės arteriją, bei 
sielą-pažeidžiant jų kal
bas, sugriaunant bei pa
žeidžiant tremtinės šei
mos privataus gyvenimo 
vienybę skirtingomis 
meldimosi kalbomis!

Ir dar skaudžiau,kad ir 
savojo kraujo dvasiškiai 
suranda argumentų tė
vams apkaltinti, kad šie 
savo vaikų poterių neiš-

PIETŲ AMERIKA
"dainos" be galo, išeitis 
siūlosi tokia: arba Kat. 
Bažnyčia turėtų įsivesti 
vieną bendrą kalbą viso 
pasaulio katalikams, kuri 
turėtų specialią paskirtį 
tik Dievą garbinti ir taip
gi kunigams susikalbėti, 
kad tokiu būdu būtųtgali- 
ma išlaikyti abosliutų 
neutralumą tarpe tautinių 
kalbų,arba bažnyčia turė
tų atsisakyti nuo tikybos 
dėstymo prievolės mo

viu kalba" asmenybės sa
ve kontroliuotų ir leistų
si sukalbamais ir, visų 
svarbiausia,nesidžiaugtų, 
bet apgailestautų nutautė
jimus.

III. O gal laisvojo pa
saulio sąžinės atbukimas 
prieš nelaiminguosius ir 
ką nors gero reiškia? Jei 
taip, tai daleiskime, kad 
komunizmas žlunga ir 
staiga atsiveria galimy
bės atstatyti katalikiškąjį 
tikėjimą Rytų Europos

LIETUVA 3 PSL

Lietuvių delegacija Pasauliečių apaštalavimo kongrese Romoje spalio 11-18 d. Iš kair.: A. Viliušis, A. Gri
nienė, A. Lingė, B. Venskuvienė, prel. J. Balkūnasi vysk. V. Brizgys. A. Sungailienė, dr. V. Vygantas (delega
cijos pirm.) ir D. Stakytė. Nuotraukoje trūksta Gen. Kaneb ir kitų.

tos, kuriose gražiai ir 
prasmingai apibūdinamas 
Meilės reikalingumas sa
vo Tėvams, tėvų žemei 
bei Tėvynei kaipo religi
nei,krikščioniškai ir ka
talikiškai dorybei įrody
ti, kaip žinome, gali būti 
realizuojamos ir palaiko
mos tik per maldų kalbė
jimo paslaptį savo tėvy
nės vartojamoje kalboje! 
Kalba yra tautinės ben
druomenės siela-tautos 
pradžia ir pabaiga-atimsi 
iš tautos kalbą-atimsi iš 
jos viską-visos medžia
ginės ir net kultūrinės 
gėrybės atiteks tai tautai, 
kurios kalba persiimama.

Tuomi turiu tikslą pa
sakyti, jog nuodėmklau
siai .bažnyčios įspėti ne
sikišti į tautinius intere
sus,tikrumoje padaro ne
dovanotiną - pačią skau
džiausią žalą kitai, prieš 
Dievą rodos lygiateisiai 
tautai, užskaitinėdami 
maldas tremtinių vai
kams ne tėvų kalbomis 
bažnyčios bei Dievo var
du. Tariamasis nesikiši-

moko, į savąsias bažny
čias jų nenukreipia, tyčia 
nutautina ir 1.1., visai nu
tylint tikrąsias sau ir tau
tiečiams, kaipo katali
kams, nemalonias prie
žastis: a)jog katalikų ku
nigai nėra įpareigoti (o 
gal ir draudžiama ?) atsi
klausti katalikų tėvų, ku
ria kalba jų vaikus pote
rių mokyti, b) jog ne tėvai, 
bet jų vaikai būna pirmai
siais pranešėjais ir iš
aiškintojais sugrįžus iš 
mokyklos, kad Dievas ir 
angliškai,ispaniškai .por
tugališkai suprantąs, c) 
kad nesą reikalo dviem 
kalbom melstis, nes joks 
kunigas tai pačiai miniai 
antrą kartą pamokslo ne
sako, o tuo labiau pas 
Dievą, kuris viską su
prantąs , d) jog kiekvieno 
susipratusi© ir padoraus 
kataliko maldos vieta ga
li būti ir yra betkuri ka
talikiška bažnytėlė, e) kad 
katalikams nedera pasi
rodyti nacionalistais, ir 
1.1.

Kad nebekartojus šios

kyklose, įpareigojant pa
čius tėvus savo vaikų re
ligingumu rūpintis, t.y. 
taip kaip kad buvo iki M . 
Liuterio bei bažnyčios 
skaldymosi laikotarpio, 
arba daryti paskutinį po
sūkį, įsivedant prievolę 
"Melskis protėvių kalba", 
prieš tai, žinoma, pakei
čiant ir vietą Konstituci
joje, būtent f.'., turi teisę 
melstis savo gimtąja kal
ba" pakeičiant į . .pri
valo melstis savo tėvų bei 
protėvių kalba". Aš,kaipo 
katalikė, esu už paskuti
niąją išeitį.

II. Įvedus šią prievolę 
ir asmenybės nebeklystų, 
pavyzdžiui .-Popiežius Jo
nas XXIII enciklikoj "Pa- 
cem in terris" 95 ir 96 
str. skelbia: "Rimta nuo
dėmė prieš teisingumą 
yra visa,kas silpnina ma
žumų grupių jėgas'.' Taip
gi Pop. Jonas XXIII 1961 
metais Aukštosios Baž
nytinės Tarybos nariams 
gražiai kalbėjo apie tau
tinių parapijų steigimą 
vietos vyskupų priežiū-
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roj,kad galima būtų išei
vius geriau dvasiškai ap
tarnauti, o po jo mirties 
štai mus pasiekia žinios , 
jog Amerikos vyskupai 
esą pasiryžę tautines pa
rapijas likviduoti(žr. The 
Catholic Universe Bulle
tin, IV.21.1967, Cleveld.), 
nors ir be šio formalaus 
užsimojimo buvo likvi
duota, neišskiriant nei 
lietuviškų parapijų, baž
nyčių, mokyklų.

Įvedus bei pasirašius 
prievolę "Melskis prote-

kraštuose, jų tarpe ir 
Lietuvos žemelėje.Pana
grinėkime.

Iki šiol katalikai,išsky
rus protestantus, neturi
me paruošę nei vienos 
sava kalba besimeldžian
čios širdies, kuri padėtų 
kunigui nepaprastai sun
kiose tikėjimo atstatymo 
pareigose.Bet mes turė
sime visą šimtą nuošimtį 
širdžių išeivijoje, kurie 
sugrįš tėvų žemėn su ang
liškomis, ispaniškomis, 
prancūziškomis,portuga- 
liškomis maldaknygėmis 
kišenėje, vietoje doku
mentų,kad sugriautąjį ti
kėjimą padėtų išnaikinti, 
bet tik jokiu būdu ne ats
tatyti. Šitą sakau todėl, 
jog tose žemėse nerasi
me nei anglų, nei prancū
zų, nei ispanų, nei portu
galų, bet rasime lietu
vius, čekoslovakus, len
kus,rumunus ir 1.1,, kurie 
pirmoje eilėje bus susi
rūpinę atsistatyti tik tau
tiniais pagrindais,o po to 
tiktautiniais-religiniais . 
Todėl yra labai svarbu, 
kad tauta po to pasirinktų 
tikėjimu tą patį katalikiš
kąjį,o kad tai įvyktų-rei- 
kiapasirūpinti, kad kuni
gus lydėtų sava kalba be
simeldžiančių eilinių ar
mija. Turime griežtai 
skirti tikėjimo atstatymą 
(atgaivinimą) nuo tikėji
mo s kelbimo procedūros. 
Tik ten, kur masės netu
rėjo progos tikėjimo pa- 
žinti-šiai procedūrai už
tenka pavienių kunigų 
apaštalų.Tikėjimo atgai
vinimo darbams ,ypač Ry

tų Europos kraštuose,kur 
tikėjimas daugumoje bu
vo prievarta bei kardu 
padiktuotas .turime gi bū
ti ypatingai pasiruošę, 
kad vietoj gerų norų patys 
neišppovokuotumėm ka
talikybės persekiojimo.

Šiai tragedijai išveng
ti yra tik vienas kelias; 
kuo skubiausiai paruošti 
savo kalbomis besimel
džiančiųjų kadrą šioje 
Geležinės Uždangos pu
sėje. Ir tam yra galimy
bių, nes kunigų turime ir 
tremtinių taip pat turime. 
Trūksta formalaus susi
tvarkymo iš bažnyčios 
pusės, kad svetimi kuni
gai būtų įpareigoti trem
tinių jaunuolius (vaikus) 
atiduoti savųjų kunigų ka- 
tekizavimui Pertvarkius, 
kad visi melstųsi savo 
kalbomis, vyskupijos iš
kviestų savus kunigus 
į mokyklas.

Ortodoksų patriarchas 
Athenagoras gana tiksliai 
nusakė katalikų ir orto
doksų suartėjimo p aslap- 
tį, kurią, esą, aptaręs ir 
kitas patriarchas Maksi
mas.© šis, aktyviai daly
vavęs Vatikano II Susirin
kimo Sesijoje, svarbiau
siu susijungimo argu
mentu laiko pagarbą kal
boms, jų vartojimui. Jis 
priminė Kristaus, Jo 
apaštalų ir mokinių pa
vyzdžius ir pasakė, jog 
visos kalbos tinka Dievui 
garbinti ir dar pridėjęs: 
"Jeigubūtų reikalaujama 
išsižadėti,norint tapti ge
ru kataliku, savo kalbos , 
«avoistorijos,kultūros ir

tradicijų,tai tokia religi
ja nebūtų iš Dievo, ji būtų 
žmonių sukurta". Šiuos 
žodžius išrašiau pažo
džiui iš katalikiškos 
spaudos ( žr. Draugas , 
1965. II. 6 "Tiltas, kuris 
jungia dvi skirtingas bažS 
nyčias" straipsnyje).

IV.Kad pasauliečio ka
taliko meldimosi kalba 
turi būti nustatyta, tai 
aiškiai rodo ir paskuti
niojo visuotinio Bažny
čios susirinkimo nutari
mai eiti prie gimtų kalbų 
vartojimo 1 iturgijoje. Va
dinasi, Bažnyčios Tėvai 
tik iš tremtinių būtų suži- 
n°ję>jogdar ne laikas li
turginės kalbos keisti, 
nes dar ne visi savo kal
bomis meldžiasi.Ir taipgi 
kyla kai kurių abejonių ar 
Bažnyčios, Kristaus, Jo 
apaštalų ir mokinių pa
vyzdžiai rodąjog jie mel
dėsi savomis kalbomis ir 
mirė ištikimais,savo tau
tos ir savo kalbos,na
riais, nors jie mokėjo ir 
kitų tautų kalbų-kaipo bū
tinybę tautoms mokyti,bet 
ne sau pasilaikyti.

Tad: kadangi Ęristaus , 
tiek kalbos kaip ir visoJo 
gyvenimo pavyzdžiai, yra 
Katalikų Bažnyčiai priva
lomi; kadangi ir apašta
lai,neišskiriant nei Judo, 
savosiose ir kitų vartoja
mosiose kalbose nėra pa
likę diskriminacinių žy
mių; kadangi ir šių dienų 
aukščiau paminėtųjų 
apaštalų kategorija įrodo 
tą patį instinkto bei savo
jo sąžinės balso vedini, 
nors pagal neaiškią kal

bos vartojimo aptartį 
konstitucijoje ir galėtų 
savo gimtąją kalbą ave
lėms primesti; kadangi ir 
šiaip eilinė žmonių masė 
be išimties pripažintųjog 
pagarba kalboms yra vi
sur pageidaujama ir rei
kalaujama, ką kitaip iš
reiškiame vienu žodžiu: 
privaloma!

Bažnyčios Tėvai visais 
atžvilgiais teisėtai galėjo 
ir net privalėjo (nes baž
nyčios paskirtis tautoms 
tarnauti) pasisakyti už 
įvedimą tik pasaulie
čiams: privalomą savųjų 
tautų kalbų vartojimą 
maldose! Daugiau bus.

PAVYZDINGA ARGFNTI
NOS LIETUVAITĖ

Elsa Palaikytė iš Rosario 
buvo atvykusi į "Rambyno” me
tinę šventę — "Sienapiūtės"’ 
pastatymą. Ji vadovauja vaiku
čių "Vabaliukų” grupei ir yra 
Rosario Lietuvių B-nės sekreto
rė. Prie "Vabaliukų” priklauso

9 porelės vaikučių. Jų tarpe 8 
argentiniečiai, kurie taip pat mo
kosi lietuviškai — deklamuoja, 
dainuoja. Kadangi yra lietuvių, 
kurių vaikai neišmoksta lietuviš
kai kalbėti, tai bent dalele šis 
tautinis nuostolis bus padengia
mas . . .

Pati E. Palaikytė pradėjo lie
tuviškai deklamuoti nuo 6 metų 
amžiaus, pamokoma savo sene- 
jles Veronikos Zagreckienės..

OiniinoUi&hAi
sudegino mūsų antspaudą, matyt, 
[tuo tikslu], kad užgniaužtų Dievo 
pradėtą [darbą] ir apdumtų žmo
nėms akis, tačiau prie šio rašto 
mes pridedame tą patį antspaudą, 
panašiai kaip liepėme pridėti šį 
antspaudą prie laiško didžiai myli-

5. 1323 M. GEGUŽĖS 26 D. GEDIMINO 
LAIŠKAS DOMINIKONŲ ORDINO VIE

NUOLIAMS

Gedeminne, Dei gratia lethpha- 
norum ruthenorumque rex, prin- 
ceps et dux Semigalliae, litteratis 
viris et devotis, ordinis praedicato- 
rum magistris cuiuscunque pro- 
vinciae prioribusve, fratribus uni- 
versis, principaliter ta men ma
gistro Saxoniae ac prioribus sub 
eodem constitutis, salutem et quid
quid melius poterit adoptari.

Sciat vestra honorabilis com- 
mendabilisque scientia nostros 
nuntios eum litteris misisse ad pat- 
rem nostrum gloriosissimum domi- 
num lohannem papam, ut nos ves- 
tiat stola prima; cuius nuntios eum 
grandį timore et taedio de die in 
diem exspectamus, quia, Domino 
lesu Christo annuente, iam parati 
erimus ad quaeque suae benepla- 
cita voluntatis.

Gediminas, Dievo malone lietu
vių ir rusų karalius, Žemgalijos 
valdovas ir kunigaikštis, moky
tiems ir pamaldiems vyrams, bet 
kurios dominikonų provincijos 
magistrams ir priorams, visiems 
broliams, tačiau visų pirma Sakso
nijos magistrui ir jam pavaldiems 
priorams [siunčia] sveikinimą ir 
kuo geriausių linkėjimų.

Težino jūsų garbingasis, įtakin

gasis bei mokytasis [asmuo], jog 
mes pasiuntėme savo pasiuntinius 
su laišku mūsų tėvui, garsingajam 
viešpačiui popiežiui Jonui, kad jis 
mus apvilktų pirmuoju krikšto rū
bu; jo pasiuntinių diena iš dienos 
laukiame su dideliu būkštavimu ir 
nekantrumu, nes Viešpaties Jėzaus 
Kristaus laiminimu jau būsime pa
sirengę [įvykdyti] kiekvieną jo va
lios pageidavimą.

Todėl norime susikviesti vysku
pų, kunigų, vienuolių, išskyrus 
tuos, kurie pardavinėja savo vie
nuolynus ir rengia dvasininkų žu
dynes. Mes esame pasirengę sau
goti bažnyčios teisę, gerbti dva
sininkus ir plėsti Dievo garbinimą.

Todėl prašome, kad jūs paskelb
tumėte šį [laišką] žmonėms mies
tuose, vietovėse bei kaimuose, kur 
tik kuriam nors iš jūsiškių teks 
sakyti pamokslą.

Taip pat, jei bus [tarp jų] riterių 
ir ginklanešių, duosime jiems pa
jamų ir žemės, kiek norės; pirk
liams, meistrams, račiams, svaido
mų pabūklų gamintojams, kur
piams ir [kitiems] bet kokios sri
ties amatininkams suteikiame lais
vę įeiti į mūsų žemę ir išeiti [iš 
jos] drauge su žmonomis, vaikais 
ir galvijais be jokių rinkliavų ar
ba muitų ir nedarant jokių kliū
čių.

Nors kryžiuočiai dėl aukščiau 
minėtojo reikalo mūsų įžeidimui

mam viešpačiui apaštališkajam tė
vui didesniam jo patikimumui ir 
sutvirtinimui, nes pirmiau geležis 
pasikeis į vašką ir vanduo pavirs 
plienu, negu mes atšauksime mūsų 
ištartą žodį.

Pikta valia veikiantieji prieš šį 
raštą ir antspaudą šiuo laišku yra 
[skelbiami] tiesos neigėjais, šėtono 
gerbėjais, tikėjimo ardytojais, me
lagingais eretikais ir bet kokios 
garbės netekusiais [žmonėmis].

Perskaitę ir nurašę, Saksonijos 
magistras ir priorai tepasiunčia šį 
laišką toliau, kiek galima greičiau, 
kad Dievas savo garbei užbaigtų 
tai, ką pradėjo.

Duota 1323 Viešpaties metais, 
pačioje Kristaus kūno dienoje.

Būkite sveiki.

6. 1323 M. GEGUŽĖS 26 D. GEDIMINO 
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Gediminas, dieviškąja apvaizda 
lietuvių ir rusų karalius, Žemgali
jos valdovas ir kunigaikštis, pasi- 
šventusiems Kristui vienuoliams ir 
garbingiems bei pamaldiems tė
vams, ministrams, kustodams ir 
gvardijonams ir visiems kitiems 
pranciškonų ordino broliams, pa- 
sklidusiems visame pasaulyje, ta

čiau visų pirma Saksonijos minist
rui ir visiems kitiems broliams 
[siunčia] sveikinimą su linkėjimais 
tobulėti ir nuolatinės sėkmės.

Mes norime, kad jūs žinotumė
te, jog mes pasiuntėme mūsų laiš
ką mūsiį didžiai prakilniam vieš
pačiui Jonui, apaštališkojo sosto 
aukščiausiajam kunigui, kad jis 
padėtų mums drauge su kitomis 
savo avimis [įeiti] į gausumo ga
nyklą; tuo reikalu gavome atsaky
mą, jog greitai atvyksią jo pasiun
tiniai; jų delsimas mums kelia be
galinį susirūpinimą, [nes norime], 
kad greičiau būtų pabaigtas dievo 
darbas ir niekais pavirstų klastin
ga apgaulė.

Mes pageidaujame per jus ir jū
sų brolius paskelbti savo nutarimą 
visuose miestuose, vietovėse ir 
kaimuose ir paskatinti žmones iš
ganingais pamokymais, kad tai, ką 
Dievas palaistė, jis ir išaugintų, ir 
nuplautų, o taip pat patalpintų 
danguose su palaimintaisiais. Dėl 
to mes norime sukviesti vyskupų, 
kunigų ir bet kurio ordino vienuo
lių, ypač iš jūsiškių, kuriems jau 
pastatėme dvi bažnyčias: vieną 
mūsų karališkajame mieste, vardu 
Vilnius, antrą Naugarduke; prie jų 
priskirkite mums šiais metais ke
turis brolius, mokančius lenkų, 
žemgalių ir rusų kalbas, tokius, 
kokie dabar yra ir kokie buvo 
[anksčiau]; taip pa‘t [kviečiame] ir 
iš dominikonų, ir jiems netrukus 
duosime bažnyčią; tačiau išskiria
me tuos vienuolius, kurie prekiau
ja savo vienuolynais, darydami 
nuostolį savo valdovams, statyda
mi pavojun dvasininkų gyvybę ir 
negailestingai žudydami savo sie
las.

Be to, pranešdami [apie šį raš
tą] žmonėms ir broliams, dėl mūsų 
meilės [jums] pradėkite skelbti 
miestuose, vietovėse ir kaimuose, 
kad riteriams ir ginklanešiams su
teiksime pajamų, o pirkliams, 
meistrams, račiams, sidabraka- 
liams, druskininkams ir lygiai taip 
pat bet kokios padėties amatinin
kams galimybę laisvai įeiti į mūsų 
žemę ir išeiti [iš jos] per Mazovi
jos kunigaikščio viešpaties Bo
leslavo kunigaikštystę be jokių 
rinkliavų, muitų, be jokio apsun
kinimo teisės nenumatytom kelio 
prievolėm.

Šį raštą mes laikysime nekeičia
mu, nes mūsų žodis liks tvirtas 
kaip plienas.

To [rašto] paliudijimui laikėme 
reikalingu dalyku pridėti prie šio 
laiško tą mūsų antspaudą, kurį pa
siuntėme apaštališkajam viešpa
čiui ir švenčiausiajam mūsų tėvui 
ir kurį kryžiuočiai šios pasiuntiny
bės įžeidimui įmetė į ugnį.

Šio antspaudo niekintojus ir 
teksto klastotojus šiuo laišku skel
biame tikėjimo persekiotojais, pik
tais ir klastingais eretikais.

Duota Vilniuje 1323 Viešpaties 
metais, pačioje Kristaus kūno die
noje.

Laišką, kai perskaitys ministras 
ir kustodai, prašom pasiųsti į kitą 
provinciją, o visi broliai nuošir
džiai tepasimeldžia už karalių, jo 
vaikus ir karalienes, o taip pat už 
visą kraštą, kad viešpats užbaigtų 
tą [darbą], kurį jis pradėjo.

Daugiau bus.

Ypač daug entuziazmo įgavo 
Villa del Dique jaunimo stovy
kloje. Nuo tada pasiryžo dirbti 
visą gyvenimą lietuvybei. "Ne
gali lietuvybe išeivijoje išnykti
— jos žodžiai —. Mūsų tėvai 
ir seneliai yra lietuviai, ir mūsų 
gyslose teka mūsų tautos krau
jas. Čia esam gimę ir esame lo
jalūs šios šalies piliečiai, bet pri
klausome prie lietuvių bendruo
menės”. Jos broliukas Rikardas 
Hugo taip pat priklauso prie 
"Vabaliukų”, o sesutė Soma 
Marcela tik kandidatė, nes jai tik 
pora metukų. Kitas brolis Ru
ben Hector dirba viename kera
mikos fabrike.

Elsa yra baigusi stenografijos
— mašinraščio studijas ir anks
čiau dirbo toje srityje, bet dabar 
visą jos laiką užima Bendruome
nė ir "Vabaliukai”. Si grupė jau 
pasirodė TV ekrane ir Lenkų 
draugijos salėje miesto publikai.
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KULTŪRW£^fe0VIKA 
NEPAPRASTAI NAUJOVI
ŠKA La pinsko kūryba

Amerikiečių spauda la
bai aukštai įvertino komp. 
Dariaus Lapinsko naujus 
kūrinius: operą"Marą"ir 
kantatą Mindaugo garbei.

Lietuviu vertintojai ir
gi tą pripažįsta bendrais 
bruožais, bet detaliau ne
pasisako. Suprantama,kad 
Anyta "Naujienose" parei
škia trumpu sakiniu:Man 
opera patiko. Bet ir muzi
kas Chomskis, visada rim
tai recenzuodamas"Dr:-.u 
ge" muzikinius reiškinius, 
pasisako drauge su Any
ta beveik, tepasakyda - 
m as, kad Lapinsko muzi 
ka toli siekianti, labai 
naujoviška, dvyliktono ir 
sujungta su dramatine ir 
filmine kūryba. Kompozi
cijos gi jis atsisako ver
tinti. Tat, kas gi rim - 
čiau pasisakys, jeigu mu
zikai atsisako plačiau pa
sisakyti?
NAUJI MŪSŲ LEIDINIAI

Rapolas Skipitis. "Nepri
klausoma Lietuva." Afs imi 
nimai. 19G7 m. 478 pus
lapiai. Kaina 7.00 dole - 
riai. Autoriaus leidinys. 
Leidinys iliustruotas. Tai 
jau antras R.Skipičio at
siminimų tomas. /Recen
zija bus sekančiame NL 
numeryje/.
Vladas Šlaitas. '34 eilėraš 

čiai"
čius, L.Enciklopedijos lei
dėjas. Viršelis Pauliaus 
Jurkaus. 48 psl.Kaina 1,50. 
Kultūringai atrodantis lei
dinys. Gaunamas adresu: 
361’V. Broadway, So.Bos- 
ton., Mass.02127. USA.

"SĖJA" 1967 metų 3 nr. 
Turinyje daug aktualiom 
temom straipsnių.

"ATEITIS" 1967 m.« nr. 
Numeris gausiai iliustruo
tas.

"KARYS" 1967 m. 9 nr. 
Turinyje: Kalkūnų kauli
nės, Vikingų žygiai ir kt.

"Pasaulio Lietuvis" 30 
numeris, rugsėjo-spalio 
mėnesių.

MOTERIS 5 nr. 1967 m. 
rugsėjo-spalio mėnesių.

HAMILTONO "AUKURAS" 
MONTREAL Y

Meno darbas yra sunkus 
darbas, kuris nedaugeliui 
gerai sekasi.

Teatro, scenos, darbas 
yra meno darbas, todėlei 
jis yra sunkus taip pat,ne 
tiktai meno mylėtojams, 
bet ir specialiai tam pasi 
ruoš usiems„specialias mo
kyklas išėjusiems. Tat vi
siškai natūralu, kad savi - 
veikiĮninkame, kaip Hamil
tono" Aukuro"darbuoto jai, 
šis darbas yra labai sun
kus. Todėl reikia džiaug
tis ir net stebėtis, kad jie 
sugeba paruošti tokius di
delius veikalus, kaip J.Gri* 
niaus"Gulbės giesmė'.'Tai 
darbas didelio pasiauko
jimo ir vadovės, E. Daugu- 
vietytės-Kudubienės ir vi
sų dalyvių,kariuos šia pro
ga malonu suminėti rolėse: 
ka ra 1 ius --A .S tas ev ič ius. Bar 
bora Radvilaitė-A ,Ž ilvytie- 
nė, B ona-E. Dauguvietytė - 
Kudabienė, Radvila Juoda
is is -R. Kontenis,Radvilie - 
nė-K. Meškauskienė,Kęs
gailu itė-R. Volungytė,Bu- 
t aut i enė - A. Ra c e v ič i en ė, 
Kotrina-D. Prunskytė, Len
ki jos primas-A. Ulbinas, 
Macijevskis- V. Panavas, 
Tarnovskis- E.Dirvaitis, 
Burtininkė- D. Kudabaitė, 
Krokuvos vaivacla-J. Ens- 
kaitis, Boratinskis-S.Ver- 

v, ., _ b tekis, Bandomyro vaiva-Išleido Juozas kapo - Jda-A .EIvikis, Senato mar- 
šalas-A .Kaušpėdą.Pozna
nės kaštelionas-A. Mingė- 
la,I palydovė-LStanaitytė, 
II palydovė-A. Saka.laitė, 
bajorai ir kariai-A.Als - 
b ergas, A. Pa1čiauskas,E. 
Būga iliškis, T. Kudaba ir 

■A. Žilvitis.
Visi buvo gerai išmokę 

roles, susirepetavę, to
dėl vaidinimas vyko skl- 
andžiai/su mažom išim
tim tikta', ypač"Sekmi- 
nių vainike"/.

"Gulbės giesmę" reži
savo Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė/ji ir profesio
nalė aktorė ir vaidintoja/, 
dekoratorius-A. Trumpic- 
kas, grimeris-S. Ilgūnas, 
ansirengimas-A. Matulie
nės, butaf orija-A. Volun -

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Hamtltono dramos teatras"Aukuras" Montrealvje gastroliuo
damas pastatė J.Griniaus istorine dramą "Gulbės giesme" , 
kurios vaizdus čia matome. Viršuj karalius Zigmantas su 
karaliene Barbora Radvilaite; žemiau karaliene Bona su Ra- 
dvįlaite-marčia; trečiame paveiksle posėdis, sprendęs ka
raliaus vestuvių teisėtumą; apačioje taip pat,bet dalyvaujant 
karalienei Bonai, karaliaus motinai, drastiškoj scenoje.

gienės, šviesos-A.Švažo, 
garsiniai efektai-A. Laju- 
ko, adminisįracija-K.Mik- 
šio.

Rašytojas J.Grinius per
daug prifantazavo,tat pav. realyje buvo suvaidintas ir kia nuoširdžiai pagirti ir

geriau būtų buvę be epilo
go. Ir veikalas daugiau iš
loštų, būtų natūralesnis ir 
trumpesnis.

Be"Gulbės giesmės"Mont-

8.SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS
I « I I « | « f • | ■ RLaiškai bičiuliui
Vis daugiau ir daugiau balsų, keliančių abejoji

mus, ar ne tyčia Svetlana Allilujevn išleista į už
sienius, kad keltų sąjūdį už Stalino reabilitavimą, 
Dabartinis komsekretoriusBrežnevas jau buvo be' 
bandąs Staliną reabilituoti. Tą klausimą jis buvo 
iškėlęs kompartijos centro komitete. Tokiam jo 
sumanymui pasipriešino jaunimas, ir jo sumany
mas Staliną vėl padaryti "viso pasaulio darbo žm
onių tėvu ir mokytoju" nepasisekė. Tat gal tam su
manymui įgyvendinti paruošti kelius dabar dir - 
ba duktė Svetlana?

Verta atkreipti dėmesį į faktus. Svetlana rašė 
paskelbtuosius laiškus būdama Rusijoje ir taiky-
damasi juos išleisti ten pat- Rusijoje. Laiškus ji 
rašo kaip bolševikė-komunistė. Todėl ir kyla kl
ausimas, kodėl ji taip daro?

Anksčiau pastebėjusi, kad bolševikinis pervers
mas vieton vienų ponų pastatė kitus, ji aprašo, 
kad pamaskvėje vieton naftos pramonininkų Zuba- 
lovų atsisėdo kiti ponai- Stalinai, Mikojanai ir ki
ti nauji ponai, bet jau bolševikai; Vorošilov.Šapo- 
šnikov.

Svetlana pasakoja, kaip jie ten pamaskvėje kūrė, 
si, kaip ji augo, buvo auklėjama ir mokslinama. 
Svetlana toliau rašo:

"Mama buvo užsiėmusi kuo kitu- jai rūpėjo mū
sų mokslinimas ir auklėjimas. Mano vaikystė su 
mama tesitęsė tiktai šešerius metus su puse, bet 
per tą laiką aš jau skaičiau ir rašiau rusiškai ir 
vokiškai, piešiau, lipdžiau, rašiau gaidų diktan
tus. Mano broliui ii' man laimė klojosi gerai: mo
tina iš kažkur gaudavo nuostabių auklių. Ypač to 
reikalingas buvo brolis Vasilij, garsėjęs "sunkiu 
berniuku". Prie brolio buvo nuostabus "mokyto - 
jas", kaip jį tada vadino, Muravjovas, sugalvo - 
jantis įdomius pasivaikščiojimus, riešutų ieško
jimus, grybų rinkimą, nakvynes palapinėse prie
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KLAUSIMAI MASKVOS RADIO STOČIAI IR JOS ATSA 
KYMAI KANADIEČIAMS

- Laike Expo nusipirkau 
sovietinį radio aparatą. 
Po šešių savaičių jis jau 
nebeveikia. Niekas čia jo 
nebegali pataisytęnes nė
ra dalių. Kur man jį pa
taisyti?-M r.V.V. Verdun . 
At. - Tas galėjo atsitikti 
dėl užteršto pas jus oro. 
Atsisukite oro paštu ra
dio į jo fabriką ir pra
džiai pridėkite 50 dol. 
už pataisymą.
Kl. -Esuhippie; nesisku
ta, nesiprausiu, be apati
nių drabužių, demons
truoju prieš JAV, nedir
bu kapitalistams-ar galiu 
būti komunistu?-!. L St. 
Catharines, Ont.
At. -Jeigu draugas dar ir 
nep rival gai -tai, ai š ku, kad 
gali.
Kl. - Kodėl sovietiniai 
laikraščiai spausdinami 
ant tokio prasto popierio , 
kad pas mus net silkių 
niekas negalėtų į jį vynio-

ti ?-Mrs. V. W. Toronto. 
At. -Lygiai dėl tos pačios 
priežasties; kad niekas 
nevyniotų jame silicių . 
Kl. - Esu komunistė. Ne
noriu nukrypti nuo Lenino 
linijos. Ką man gerti; ar 
rusų ar kiniečių arbatą? 
-Mrs. Ch.G.Cote St.Luc . 
At.-Gerlcite miežių kavą . 
KL -Ar tiesa, kad Sovietų 
Sąjungoje panaikintos dar 
bo stovyklos ?-A. P. Sud- 
bury.Ont.
At. -Tiesa.Jos dabar pa
keistos į ištvermės sto
vyklas .
KL - Ar teisybė, kad so
vietų dėka Egipto kariuo
menė vėl moderniškai ap
ginkluota?-E. S.Toronto . 
At. -Tamsta neaiškiai su
formulavai klausimą.Ka
dangi, atrodo, jog jūs do
mitės mūsų kultūra ir li
teratūra, tai mes siun
čiam jums "KP istoriją".

Antano Gustaičio mažas vei 
kaltukas "Sekminių vaini - 
kas", Tai mažas pramcgi- 
nukas.

Hamiltono "Aukurą" rei-

palinkėti tolimesnės sėkm
ingos darbuotės. Ypač yra 
gražu, kad"Aukure" dalyva 
ujas daug gražaus ir gabaus 
jaunimo,kuris scenoje pui
kiai reiškiasi. Tai yra la
bai geras pavyzdys ir ki
toms lietuvių kolonijoms.

J.Kardelis.

O
upės ir dar Dievas žino ką.. Protarpiais mokyto
ją pakeisdavo guvernantė, Ji mus mokino ir vo - 
kiečių kalbos. Aš neužmiršiu jos pamokų, kurios 
buvo patrauklios, pilnos žaismo, - ji buvo talenti
nga mokytoja.

'’Pas mus Zubalove vasaromis gyvendavo Niko
lai Ivanovic Bucharin, kurį visi dievino. Jis vi
sus namus pripildydavo žvėreliais, kuriuos jis 
mylėjo. Balkone bėginėdavo ežiai, stiklinėse tū
nodavo žalčiai, parke bėginėdavo prijaukinta la -

DAINA APIE LAISVĘ'
M . Malakūnienė.

AR TU MATAI?
Į mažas
ir siaubo apimtas rankas
Juk pats likimas laisvę 

mums įdėjo!
Ir liepė skristi per marias, 
Ir liepė bėgt nuo pavergėjų’. 
Nese žemė šaukė mums- 
-Skubėkit!"
Ir medžiai ošė-
"Jei kovoti nebegalit, 
Nestovėkit!
Į dirvą naują
Sėklą savąją pasėkit, 
Globokit, laistykit, mylėkit!
Ir dainas naujas
Jūs apie laisvę
Laisvoje šaly sudekit!" 

AR TU ŽINAI?
Visa ši mokyme mašina sukosi paleista moti - 

nos ranka, - motinos gi niekad nebuvo ties mu - 
mis namie. Tais laikais moteriai, ypač giparįi- 
nei, nepadoru buvo laiką leisti prie vaikų. Moti
na dirbo žurnalo redakcijoje, paskui įstojo į Pra
monės Akademiją, amžinai kažkur posėdžiavo, o 
laisvąjį laiką ji skirdavo tėvui - jis jai buvo vi
sas gyvenimas, Mums, vaikams, paprastai tek
davo tiktai pamokymai, mūsų žinių patikrinimas. 
Ji buvo griežta, reikalaujanti motina ir aš visiš
kai neatsimenu jos glamonėsiu: ji bijojo mane le
pinti, nes tėvas mane ir be to mylėjo, glamonė
jo ir lepino. Mes tada nesupratome, kad už vi-

pė, narvelyje tupėjo sužeistas vanagas. Aš kaip 
per miglas prisimenu Buchariną. Jis žaidė Suva
lkais, plepėjo su mano aukle, mokė ją važiuoti 
dviračiu, šaudyti oriniu šautuvu; su juo būdavo 
linksma. Po daugelio metų, kai jo jau nebebuvo 
/Stalinas jį likvidavo. Vertėjas/, Kremliuje dar 
ilgai bėginėdavo "lapė Bucharina" ir nuo žmonių 
slė; ėsi Tainicko sode...

Ilgai pagyvendavo Zubalove pas mus Ordžoni - 
kidze, buvęs labai tėvui draugingas, o motinai- 
jo žmona Zina.
4 Svetlana aprašo, kaip tas darbininkijos užtarėjas 
sovietinė valdžia gyveno ir linksminosi, kai darbi-

Į žemę gerą
lyg grūdeliai mes čia kri

tom!
Nuošluostę ašaras kelias 

graudžias
Linksmi mes pasitikt išė

jom
Naujo ryto!
.. .mes statėm namus, 
. .. mes rinkom grybus.. .
... mes sakėme:
"brolyčiai, kas bus,kas bus, 
bet žemaitis šioj žemėj 
tikrai nepražus"!

sus pasilinksminimus, žaidimus, visas linksmy
bes ir įdomią vaikystę mes turime 1 būti dėkirįgi 
jai. Šita mes supratome, kai jos netekome.. .

O kokios nuostabios būdavo pas mus vaikiškos 
šventės.' Buvo pakviečiami vaikai - 2O-3C jų, vi
sas tuometinis Kremlius. Kremliuje tada gyveno 
labai daug žmonių ir gyveno paprąstai, linksmai.

Aš atsimenu paskutinį /prie mamos/ gimtadie
nį 1932 metų’vasario mėnesį, kada man suėjo6-ri 
metai. Jis buvo suruoštas mūsų bute Kremliu
je - daug buvo vaikų. Buvo suruoštas vaikų kon
certas: vokiški ir rusiški eilėraščiai, kupletai 
apie smogininkus ir dvirankius, ukrainiečių ha- 
pakas pasirėdžius tautiniais aprėdalais, padary
tais iš marlės ir spalvoto popieriaus.ArtemSer- 
gejev /dabar generolas, visų ordenų kavalierius, 
tada mano brolio Vasilijaus vienmetis/, stovėda
mas ant keturių, apdengtas lokio kailiu, vaizda
vo lokį, - o kažkas skaitė Krilovo pasakėčią. Pu
blika kvatojosi iš susižavėjimo. .. Tėvas retkar
čiais mėgdavo tokį vaikų triukšmą."

Toliau Svetlana prisimena Stalino nužudytą ko
munistinį teoretiką, žurnalistą ir redaktorių Bu
chariną.

ninkija badavo ir mirė.*
"Suaugusieji dažnai linksmindavosi, -turbūt šven

tėmis arba ruošdavo gimtadienius.. .Tada atsiras
davo Budionyi su garmoška ir skambėjo c.ainos-uk 
rainiškos ir rusiškos. Ypač gerai dainuodavo Bu - 
dtonyi ir Vorošilov. Tėvas taip gi dainuoda vo, jis 
turėjo puikią klausą ir aukštą švarų balsą /o kalbė 
davo jis , priešingai, kažkodėl prikimusiu žemu 
balsu ir negarsiai/. Nežinau, ar dainuodavo moti
na, bet sako, kad ji gražiai šokdavo lezginką. O 
bendrai gruziniška pas mus nebuvo kultyvuojama, 
nes tėvas visiškai surusėjo. "Nacionalinis klausi- 
simas" tada nebuvo madoje. Brolis Vasilijus man 
tada pasakė: "Ar žinai, kad mūsų tėvas anksčiau 
buvo gruzinas".Man buvo 6 metai, ir aš nežinojau, 
kas tai yra -būti gruzinu, ir jis man paaiškino: 
"Jie dėvėjo čerkeskas ir visus skerdė kinžalais". 
O motina gimė ir išaugo Kaukaze, puikiai žinojo 
Gruziją".

Tiktai ilguose pasisakymuose autorė atidengia 
atsargiai, užmaskuotai paslaptis ir visą laiką gi
na tėvą- Staliną. Gal dėl to jos knyga turi labai blo 
gą pareikalavimą , Daugelis knygynų ją grąžina lei 
dėjui,- kaiš rašo amerikiečių spauda. Daug,bus.

Daigeliui atneštam 
čia saulės niekas neužstojo. 
Daigelis vienas pats 
su usnimis, su piktdagiais 
ir su varnalėšom 
savom jėgom kovojo’

AR TU GIRDI?
Iš tyrlaukių ateina, 
ateina balsas, lyg rauda, 
lyg mūsų prosenių dejonė: 
-"Miršta manoji tauta!
- miršta namie!
- miršta toli išvežta!
O čia piūties ateina valanda! 
Likimo ištiesta ranka 
štai derlių jūsų palydėjo! 
Kur laisvė?
Kur daina?
Ak, išsklaidyti būsite 
kaip dulkės, kaip pelai, 
visiems pasaulio vėjams, 
Nes grūdų, tikrų grūdų 
tte)ki maža šičia užderėjo"'



Hamiltono "Aukoro" atsilankymas Montrealio gyveniman įnešė žymaus sujudimo, kurio dalį vaizdų čia matome. Iš kairės matome: pačioje kairėje- "Aukuro" vadovė F.Dauguvtetytė-Ku- 
dabienė susitinka su op.sol. E.Kardelienė ir p. Giriniene, įdešinę nuo jų"Aukuro" darbuotojos- p. Volungienė ir p. Meškauskienė. Nuo jų į dešinę Aušros Vartų salėje "Gulbės giesmės" 
žiūrovai kai kuriuos lengva atpažinti-T. G.Kijauskas, SJ, M.Jonynienė, S.Baršauskas, p. Zabielienė, pik. Lapinas su Ponia, P.Rudinskas, p.Zabieliauskas, p. Andruškevičius, AGra- 
žys, J. balmantas, J. Ladyga, St.Kęsgailą. Kitus sunku atpažinti, o viso buvo apie 400, kas Montrealyje ne dažnas reiškinys. Foto N. L.
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PASKOLOS
Kai kurie nariai nori 

užtraukti beprocentines 
gyvybės apdraudos pa
skolas prieš pat sueinant 
55 m.amžiaus. Deja, tada 
jau būna pervėlu. Užtat, 
kurie norite užsitikrinti 
$ 2,000 gyvybės draudimą 
per beprocentines pasko
las, padarykite tatai ne
sulaukę 50 m. amžiaus .

Kitose kredito unijose 
tokios paskolos yra labai 
populiarios, pav. "Lito" 
dydžio Marconi kredito 
unijoje per trejus metus 
jų išduota net $ 74, 000 .

Pr.R.

B-EPROCENTINĖS"LITO"APDRAUDOS
Daugelis "Lito" narių 

maišo dvi svarbias datas. 
Viena data 55 m.amžiaus. 
Iki tos datos įdėtos ir ne- 
beišimtos nario santau
pos garantuoja jam 100% 
gyvybės apdraudą iki am
žiaus galo.

Antra svarbi data, yra 
50m.amžiaus.Iki 50 me- 
galima"Lite" paimti be- 
procentinę gyvybės ap- 
draudos paskolą dešim
čiai metų su labai mažais 
mėnesiniais mokėjimais , 
pavyzdžiui paėmus $ 2000 
paskolą reiktų mokėti tik 
$ 16. 67 į mėnesį.

DETROIT
S. L. A. PILDOMOSIOS TARYBOS NOMINACIJOS

® 4BC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri įgaliota pri
imti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokestį.

® 46C aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kurią 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metų

® ABC turi didelį pasirinkimo įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiau šia kokybė — iemiausia kaina I! I

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

Detroitas,SLA Didžio
sios 352 kuopos susirin
kimas įvyko gruodžio 3d. , 
kuriame buvo atlikti visi 
kuopos bėgamieji reika
lai,nominuoti į SLA Pild. 
Tarybą ir išrinkta kuopos 
valdyba 1968 m.

Artinantis SLA PT no
minacijoms, atrodė, kad 
jomis niekas nesidomi, 
bet atėjus į susirinkimą 
pasirodė lapelių tam tik
rų veikėjų komitetų, per
šančių savo kandidatus ir 
giriančių vieną už kitą 
geresnį.

Paskelbus kuopos pir
mininkui A. Sukauskui no
minacijų eigą,buvo apkal
bami siūlomieji kandida
tai,bet didelės propagan
dos nebuvo. Pastebėta,kad 
iš dabartinės SLA PT ka
dencijos susivienijimo 
ateičiai nesimato džiugi
nančių ženklų, kad PT dėl 
neturėjimo noro ar pajė
gumo, mirusių ar išsi-

braukusių narių, neužpil
do vietų naujais nhriais , 
to dėliai susivienijimas 
narių skaičium eina že
myn.

Detroitiečiai pasiūlė ir 
naujų kandidatų. Balsuota 
sekančiai: prezidento pa
reigoms Jonas Daugėla 
24 balsai, Povilas Dargis 
22; vice prezidento S. Ge
gužis 36 .Jokūbaitis 1; se
kretoriaus Petras Januš
ka 45, Devenienė 7 ir B. 
Pivoronas 1; iždininko- 
Antanas Grynius 35,p-lė 
Mikužiūtė 10;iždo globė
jai Briedis 27,Vilius Žio
gas 22, p-lė Mileriūtė 10 ; 
daktaras Kvotėjas-dr. S. 
Biežis 44 balsus.

Kuopos valdybą sudaro: 
A. Sukauskas-pirminin
kas .Maria Sims-vice pir
mininkė, Petras Januška- 
prot. raštininkas-kores
pondentas,E. Juodinskie- 
nė-finansų sekretorė, A . 
Trimer - iždininkas, P.

PASISEKUSI ŽMOGAUS 
ŠIRDIES TRANSPLAN -

TACIJA
M.Louis Washkanskyiš 

Johannesburgo, Pietų Af
rikoje, buvo prie mirties 
dėl sugedusios širdies . 
Gydytojai nutarė įdėti 
naują širdį. Kaip tiktai 
pasitaikė,kad katastrofo
je buvo užmušta 24 m . 
mergina.

Operacija buvo padary
ta Groote Shuur ligoninė
je Capetowne 55 m. am
žiaus žmogui, kuriam
įstatyta širdis jaunos 24 Katastrofoje žuvusi mergai-Vaškanskis, kuriam buvo 
m. amžiaus mergaitės , f ė, kurios širdis panaudota perkelta katastrofoje žu-
užmuštos eismo kata- Vaškanskiui, o inkstai vie- vusios mergaitės Daniel 
strofoje. Operacija truko nam negriukui. jširdis.
5 valandas ir buvo atlikta 
30 specialistų būrio,kurie 
laukė keletą savaičių 
sveiko organo, tinkamo 
pacientui, kuriam grėsė 
mirtis dėl širdies sutri
kimo.

Operacijos naujiena

Vecelevičius.B. Burba ir 
Mrs. Grinienė - iždo glo
bėjais,maršalka-neužsi
rašyta. F. Motuzas .

aplėkė visą pasaulį ir vi
sur specialistai nekan
triai laukia pasekmių" 
"Atrodo,kad darbas atlik
tas gerai ir moksliškai 
naudingas','-sakodr.Nor
man Skumnay, medicinos 
centro Stanfordo univer
sitete.

Iš savo pusės dr. Mi
chael DeBakey, kuris re
alizavo širdies pompą,

UŽy2 K Al NO S (50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus,
100 sv. miltų .į 21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir t.t, 
100 sv. ryžių 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno cento
20 sv. taukų... f 12.70 daugiau!

10% nuolaida
t.t, (tik iki Kalėdų Švenčiu )

Jūs gausite ant autos, motociklą, radio ir

Užeikite į ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
išvengsite kalėdiško skubėjimo.

pareiškė, kad transplan
tacija bus didelis pasie- 

Malonūs Skaitytojai, siųs- kimas, jei medikams pa
kitę fotografijų vedybų, kri siseks sutrukdyti pacien- 
kštynų, mokslo baigimo, to organizmo svetimos 
sukaktuvių ir kt. progom.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. LAURINAITIS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.
PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.
1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209

/Prie pat požeminio - METRO stoties/.

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

širdies atmetimą.
1964 m.Mississipi uni

versiteto specialistai ne
sulaukė progos panašiai 
operacijai. Po beviltiško 
laukimo jam jie įdėjo 
šimpanzės širdį,kuri .de
ja,sustojo veikusi po vie
nos valandos.

Prof. J. N. Louw, kuris 
dalyvavo širdies trans
plantacijoj, pareiškė, kad 
krizinis laikas pacientui 
yra tarp 10 ir 14 dienų. Po 
to,galimybė išlikti gyvam 
žymiai padidės.

" Mūšų pasisekimo 
priežastis yra, kad mes 
turime geriausius šir
dies chirurgus pasaulyj"; 
pabrėžė prof. Louw.

30 chirurgų ekipa, va
dovaujami dr. C. N. Bar
nard,buvo mobilizuoti 24 
vai.

Ta operacija turėjo bū
ti įvykdyta praeitą tre
čiadienį,bet buvo atidėta, 
nes ankstyvesnis donato- 
rius mirė per anksti.

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/. Montreal, P.O. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

blniveWal C leaned A & fiailolJ
e Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

f o f Willington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prcz. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsnd, 
Superkame sklypus ir Žemę Montrealyje bei apylinkėje.

U? indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rdg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mažina* 
7717 GEORGE LASALLE. QUE.

(PrMals „Nspriklausomot Lietuvos” radakdįą)
Tel.: garažo 366-0500

namy 366-4203

CENTRAL FUEL OIL LTD.

3865 A Beaubien E. Montreal.
Repr. J. BI ou zd ž iun as.

• Namų šildymui alyva - žemiausios kainos lietuviams
• Veltui krosnių valymas ir taisymas.
• Greita tarnyba dienų ir naktį.

Tel: R e s. 254-4 678; OH. 721-4535.

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

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

BOOKS--- LIVRES
SPAUSDINIAI

7581 GENI H ALE. coin - corner 2e AVENUE 365 0770 LASALLE

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q._________ T. L aurlna i t i s

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
|vniri medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Intultacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popuris.

% c.

ident M.L. Daig

DODGE - CHRYSLER - VALIANT 
CORONET - CAMIONS DODGE

Naujų: 366-7810 
judotų: 366-5691

D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
2159-61 St. Catherine Street E. Montreal

e I snuomuojama S A L F didesniam ar mažesniam skaidįju 
asmenų: - vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

e Kainos žemos, klubrečiams ir jaunimui nuolaida.

• Reikalui esant su pilnu patarnavimu: - virtuve'ir indais, 
personalu ir gėrimais.

Kreipti s į Klubo administratorių J. Retrull, 
teL 527. TK? „,ha 721.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P- Keriulls, A. Greibus 
1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

Pacientas 55 m. am
žiaus galėjo būti gyvas 
tik keletą savaičių. Kai 
širdies transplantacija 
buvo įvykdyta, prie šir
dies buvo priliesti elek
trodai ir stipri elektros 
srovė buvo paleista laike 
tam tikros dalies sekun
dės ir širdis tuojau pra
dėjo mušti.

Užmuštos merginos 
inkstai buvo išimti ir 
transplantuoti juodam 10 
m. amžiaus berniukui.

M. Louis Washkansky 
yra pirmutinis žmogus 
žmogus gyvas su širdimi 
kito žmogaus,yra 55 m. 
amž, .gimęs Lietuvoje Ir 
emigravęs į Pietų Afriką , 
kur jis apsivedė. Jis labai 
aktyvus biznyje,kai prieš 
7 metus pirmą kartą pa
juto širdies skausmą. Jo 
gydytojas nustatė diag- 
nozą-širdies smūgį. An
trą kartą jį nuvarė į ligo
ninę 15 dienų, bet mažai 
buvo vilties išeiti iš ligo
ninės gyvam. Kurįlaik jis 
laikomas deguonies ka
meroje, valgo, jaučiasi' 
geriau. Jau paleistas iš 
kameros, vaikščioja ir 
Kalėdas tikisi būti nam- 
mie. J, V.

LAIKRODININKAS
ANTANAI ŽUKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA IK RO OŽIUS t R J U V E LY RU S .
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TO
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME PANAMA
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE iJlllllIVIfl

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU. 
MOKAME: DUODAME:

ui depositus Morgičius it 6'/čh
numatyto ui tarus Asm. paskolos ii 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.* ir morgičius 
valdžios nustatytą normų, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau- 
grnu $Z,UUU.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
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. f liepos ir rugpiūeio men. šeštadieniais uždaryta).

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

- lietuviškos.
Raudonai apsirengusi 

ponia sakosi nenorinti ti - 
keti tokiais mielos tau
tietės tvirtinimais. Tuo 
pačiu ji prisipažįsta ne
labai sekanti savą spau- 
dą.Kas ją daugiausia do
mina, tai kronikos žinu
tės ir iliustracijos.Ilges
nių straipsnių ji ne tik ne
mėgstanti, bet neturinti 
laiko jiems ir perskaity
ti .Kas link j uodųjų supra
timo, jų vertinimo, ji tai 
daranti grynai iš huma
nistinės intuicijos. Nors 
ji atvirai galėtų pasisa
kyti, kad nemaža įtakos 
jai duoda matomi pavyz
džiai. Kaip vieną iš jų, ji 
norėtų paminėti neseniai 
įvykusį platesnio masto 
suvažiavimą Romoj. Apie

MŪSŲ ^PORTAS'
VEDA KAZYS

TESKAMBA LIETUVOS
VARDAS PASAULYJE

ĮVAIRUS SIUNTINIftl IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistori- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

BE MUITO DOVANOS:
su gydymu ir t. t.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus {vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvenų ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavo musų

sgnnmgai ir greitai patarnaununo.
Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimų.
Mūsų {staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonus LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryte 
tirt 7 vaL vakaro; šeštadleniaia — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALE Z A

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
{vairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų piasažai, spindulinės Ir 

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

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Dvi ponios grįžta iš 
prieššventinio apsipirki
mo. Pasidėjusios ant ke
lių jos prilaiko keletą 
puošniai įvyniotų, dailiai 
įrištų pakietukų. Moterys 
šnekučiuojasi apie šį bei 
tą.

Traukiniui sustojus 
Spadina stotyje, į vagoną 
įlipa juoda mergaitė ir 
atsisėda greta moterų 
laisvoje vietoje. Arčiau 
negrės sėdinti, trumpus 
kailinukus dėvinti ponia , 
kiek nepatenkinta, pusiau 
atsigrįžta į savo kaimy
nę. Ji sako, kad juodieji 
jau baigia užplūsti visą 
miestą. Ji mačiusi spau
doj,kad Toronte priskai
čiuojama jau iki 20,000. 
Toliau ji baiminasi, kad 
jiems čia be perstojo 
plaukiant, nesusidarytų 
tokia padėtis, kaip Ame
rikoj.

Antroji,gan jauna,švie
siai raudoną paltą dėvinti 
ponia bando raminti savo 
bendrakeleivę. Ji sako, 
kad čia besikuriantieji 
juodžiai daugiausia at
vyksta iš anglų valdomų

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

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

TORONTO.
Margio vaistinės U aukštas.
Tel: įstaigos LE 7- 1708,

Namų CR 9- 6166.

salų ir jie esą kultūrin- 
gesni.Jie nėra tokie lau
kiniai, tokie akyplėšos 
kaip Amerikos juodieji. 
O pagaliau ji sako, kad ir 
mes turėtume turėti nors 
kiek gilesnio supratimo. 
Juk jie esą tokie pat žmo
nės, kaip mes. Kuo jie tad 
kalti, kad jų oda esanti 
juoda.

Šis jaunos moters išsi
reiškimas kiek užrūstina 
jos draugę. Anoji nei iš 
tolo nesutinka su savo 
bendrakeleive. Dar dau
giau atsigrįždama į savo 
tautietę ji sako, kad anoji 
taip kalbėdama labai 
klysta. Ji tai žinanti,nes 
pereitą vasarą, atostogų 
metu,ji buvusi Ameriko
je ir mačiusi, kas ten de
dasi. Lankydama savo pa
žįstamus Cicero mieste , 
ji nustebusi matydama 
ištisus, lietuviais apgy
ventus kvartalus. Ji dar 
daugiau nustebo,kai suži
nojo, ką ten daro tenykš
čiai, kad neįsileistų juo
dųjų į savo tarpą. O pa
staruoju metu ji sužino
jusi blogas naujienas apie 
šv.Kazimiero kapines Či
kagoje. Nors tos lietuvių 
kapinės buvusios perim
tos iš tikrųjų šeimininkų 
jau prieš kurį laiką, bet 
iki šiol niekas nekreipė 
didesnio dėmesio.Tik su
žinojus, kad kapinėse pra
dėta laidoti negrai, lietu
viai labai susirūpino. Jie 
sujudo, subruzdo ką nors 
daryti, kaip atgauti turė
tas teises,kad kapinės vėl 
būtų,kaipbuvusios, savos

tai sužinojusi, ji net ste
bėjosi,kaip mūsų atstovai 
glaudžiai bendradarbiavo 
su juodžiais.© laikraščių 
iliustracijose mūsų gra
žutės lietuvaitės, pasi
puošusios tautiniais dra
bužiais, norėdamos pa
brėžti mezgamą draugys
tę,net pozavo juodųjų tar
pe. Matydama tokį gražų 
bendradarbiavimą tarp
tautinėje plotmėje, ji la
bai norėtų, kad ir mūsų 
individualistų nusistaty
mas greičiau pasikeistų. 
Mes visi turėtume paro
dyti daugiau supratimo , 
daugiau tolerancijos juo
dajai rasei. Mes privalė
tume ištiesti jiems drau
gišką ranką ir pasikvies
ti juos į savo tarpą. Jeigu 
mus reprezentuoją kil
nesnių sferų tautiečiai 
randa bendrą kalbą ir ro
do gražius bendradarbia
vimo pavyzdžius, ką gi 
eiliniai žmonės galime 
sakyti. Mums reikia tik 
sekti jų siejamos drau
gystės pagrindais. O įdė
jus daugiau nuoširdumo , 
savaime ateis gilesnis 
supratimas. O tokių užsi
mojimų plėtotėje, bema
tant išplauks nuosaikes
nis požiūris, apjungiantis 
mus visus glaudesnio 
santykiavimo formoje.

Kailinėtoji ponia ren
giasi išlipti ir daugiau 
neprieštarauja jaunajai 
idealistei. Traukiniui 
pradėjus mažinti greitį, 
prieš pakildama nuo sė
dynės, ji stipriau suima 
savo pirkinius ir išreiš
kia pageidavimą, kad jos 
draugė turėtų progos pa
sikalbėti su Cicero lietu
viais. Tuo pačiu jai būtų 
labai įdomu matyti cice- 
riečių nusiteikimąapžiū- 
rinėjantjos kaimynės tik 
ką minėtas iliustracijas .

S. Pranę kūną
KAS YRA GYVYBĖ ?
Gyvybės sąvokos su

pratimą stengėsi patiekti 
savo klausytojams Mont- 
realio virologas-moksli
ninkas prof .dr. V. Pavila- 
nis gruodžio 2 d. , akade
mikų d-jos suruoštoje 
paskaitoje.

Dr.Pavilanį auditorijai 
pristatė jo studijų kolega 
Toronto rentgenologas 
dr.J.Sungaila trumpa ap
žvalga jis apibūdino jo 
mokslinius darbus ir pa
siektus atradimus moks
lų srityje.

Gyvybė yra jau tyrinė
jama primityvių tautų nuo 
žilos senovės. Romėnai 
(Markus Aurelijus) jau 
stengėsi nustatyti gyvy - 
bės definiciją. Graikų 
mokslininkai ir filosofai 
ypač Aristotelis, tęsė tą 
darbą ir apibūdino gyvy
bės sąvoką. Viduramžių 
laikais šv. Tomas Akvi- 
nietis nagrinėjo Aristo
telio gyvybės sąvokas ir

Esame didžiųjų Lietu
vos Laisvės Kovų Metų 
išvakarėse. Visi laisvojo 
pasaulio lietuviai rengia
si iškilmingai paminėti 
sukaktuvinius metus. Į 
minėjimų grandinę jun
giasi ir lietuviai sporti
ninkai.

Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Sporto Sąjunga, no
rėdama iškelti Lietuvos 
vardą pasaulyje, rengia 
krepšinio išvyką aplink 
pasaulį.Numatoma aplan
kyti Naująją Zelandiją, 
Australiją, Aziją (įskai
tant Pietų Korėją ir Pietų 
Vietnamą) bei Europos 
valstybes.

Buvusios krepšinio iš
vykos Pietų Amerikon ir 
Australijon akivaizdžiai 
įrodė, kad tokios progos 
yra geriausias būdas Lie
tuvos vardo iškėlimui , 
lietuvybei puoselėti ir 
Sporto Sąjungoje entuziaz 
mui palaikyti.

Mieli broliai ir sesės , 
mes kviečiame Jus į tal
ką. Jūsų pritarimas ir pa
rama yra laidas užsimo
jimui įgyvendinti. Širdin
gai prašome atkreipti de
ramą dėmesį ir paremti 
krepšinio išvyką aplink 
pasaulį.

Lietuvos Laisvės Kovų 
Metais parodykime pa
sauliui išeivijos lietuvių 
solidarumą, gyvastingu
mą ir kūrybingumą.

Organizacinis komi
tetas : pirmininkas A. Kė- 
želis,' V. Adamkavičius , 
V. Grybauskas, K.Kasa- 
kaitis, P. Petrutis, Tėv . 
G. Sabataitis, S. J., J. Šo- 
liūnas,D.Tallat-Kelpšai
tė, B. Žemaitis, P. Žumba- 
kis.

patiekė savo aiškinimus . 
Vėlesnieji mokslininkai 
tęsė tą aiškinimą toliau .

Tikslių ribų, kur gyvy
bė prasideda ir baigiasi, 
nėra. Tačiau visiems tų 
mokslininkams gyvybės 
aiškinime yra vienas 
bendras charakteringas 
bruožas,būtent,kad gyvy
bė turi racionalinę sielą. 
Siela suprantama čia kaip 
psichinis stovis. Taip pat 
gyvybė turi augimą, mai- 
tinimąsį ir pajutimą.

Šių dienų mokslininkai 
tyrinėja gyvybę chemijos 
ir fizikos dėsniais .Jie ty
rinėja ir paskirą gyvybės 
fenomeną ir visus kartu 
sudėtus ir tada pajėgia 
suprasti gyvybės pasi
reiškimą ir manifestaci
ją-

Gyvybės principas pa
sireiškia cheminių reak
cijų organizuotume,koor- 
dinacijoje. Šių dienų mo- 
lekuliarinė biologija tyri
nėja molekulių pasikeiti
mą, o elementų veikimą 
molekulėje kontroliuoja 
branduolinė rūkštis. Tai
gi gyvybė yra tik mole
kulių funkcija koordinuo
janti cheminių reakcijų 
veikimą.

Dr.V.Pavilanis yra di-

BARONAS

SPORTAS KULTŪROS 
KONGRESE

Kultūros Kongreso pro
ga Čikagoj atskiroj sek
cijoj buvo nagrinėjami ir 
mūsų sportinio gyvenimo 
klausimai. Sudarytam 
simpoziume iš V. Žemai
tienės, V .Adamkavičiaus 
ir Žumbakio, moderato
rium-J. Šoliūnu ir sekr. 
R.Kviklyte,buvo pajudin
ta mūsų sportinio gyve
nimo organizacinė struk
tūra, apie kurią plačiau 
kalbėjo P. Žumbakis.nu- 
siskųsdamas nebuvimu 
prityrusių darbuotojų, 
siūlydamas jauniems ad
ministratoriams -sporto 
klubų darbuotojam,reng
ti specialius kursus. V. 
Žemaitienė atkreipė dė
mesį į lituanistines mo- 
kyklas, įtraukiant į švie
timo programas ir spor
tą.

Kiek plačiau krepšinin
kų išvykų reikšmę nu
švietė V. Adamkavičius 
nurodydamas,kad jos at
lieka didelį propagandinį 
darbą mūsų Tėvynės lais
vės kovoj.

Diskusijose J.Nasvytis 
siūlė artimesnį bendra
darbiavimą su LB, Br . 
Keturakis-ruošti progra
mas, kuriose pagrindu 
būtų aktyvusis elemen
tas,dr. E. Ringus-atkreip
ti dėmesį į lituanistines 
mokyklas,išplėsti sporto 
sk.išeivijos spaudoj ir kt. 
iš Montrealio Piečaitis- 
ruošti vasaros stovyklas.

Sporto sekcijoj ir dis
kusijose dalyvavo gražus 
būrys asmenų, besisielo
jančių mūsų sportinio gy
nimo darbais.

HAMILTONAS LAIMĖJO 
TAURĘ

Už 50 dol.nupirktą 1908 
m. gen. gub. Grey taurę 
geriausiai profesionalų 
futbolo komandai Kanadoj 
šiemet laimėjo Hamilto
nas, įveikdamas Otavoj 
vakarinės Kanados atsto
vą Reginos Įdubą 24:1. 
Rungtynes aikštėj stebėjo 
beveik 30 tūkSt. žiūrovų , 
o prie televizijos ir radio 
jų klausė apie 5 milijonai.

Rungtynės nepasižymė
jo geru žaidimu, kadangi 
Hamiltonas buvo per sti
prus priešas Saskačeva- 
no meisteriui .kuris dvie
jų savaičių laikotarpyje 
sužaidė keturias rungty
nes, tad ir fiziškai turėjo 
"supasuoti" prieš gerą 
Kanados plieno širdies 
atstovą-Tiger Cats klubą.

PAVERGTOJI LIETUVA
Lietuvos šachmatų 

meisterio vardą iškovojo 
A. Butnorius, surinkęs iš 
9 galimų tšk. -7,5 tšk. 
Buv. meisterisV. Mikėnas 
buvo šeštas su 5,5 tšk.
- Kėdainių Nevėžis nuga
lėjo Lenkijos Mazuro fut
bolininkus 1:0.
- Vilniaus Kibirkšties 
krepšininkės viešėjo Le
ningrade ir Rygoj. Prieš 
ruses mūsiškės laimėjo 
52:41, o prieš daugkartinį 
Europos komandinį meis
terį Rygos TTT klubą vil
nietės turėjo "supasuoti" 
46:49 ir 57:62.
- Tartu prasidėjo vyrų 
krepšinio turnyras. Pir
mos pasekmės: Sverd- 
lovskas -Kalevas 71 :69 , 
Kauno Žalgiris - Tbilisio 
Dinamo 61:59, Žalgiris- 
Kalevas-63:62 (antrą pus - 
laikį lietuviai žaidė an-

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje 
artėjančių Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime 
padaryti pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir 
pasiunčiant jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujama siun
tinuką iš BALTIC STORES kainoraščio arba užsakyti 
jam patinkamą jau paruoštą siuntinį. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MIŠRUS SIUNTINYS 1967.
3%

t f

3

2

1

svaras saldainių ir 20 geriausių cigarečių. Su 
ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai- 
$100.00.
1967.

jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės kostiuminės 
medžiagos,
jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 
suknelei,
vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil
kinės arba terelyno,
vyriškas arba moteriškas geros rūšies megstukas, 1 
vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 2 p. vy
riškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpal
tis, 1 
muitu 
nuoja

MAISTO
3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, % 

sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė neseafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, ‘4 sv. pipirų ir % sv. lauro lapų. $30.00.
MOTERIŠKAS K. 1967.

3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės 
suknelei medžiagos, 1 vilnonis megstukas, 2 poros nailo
ninių arba vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 p. 
odinių pirštinių, 1 sv. maišytų saldainių. $75.00.
P—3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška vil

nonė medžiaga dėl vyriško arba moteriško kostiu
mo. $75.00.

V—3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiu
mų $55.00.

Praktiški dalykai kuriuos galima pridėti į bet kurį 
siuntinį.

Itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00, Šveicariški 17 
akmenų laikrodžiai $27.00, Vilnonės skarelės $4.00. Ilgo 
grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir greitas siuntinių pristatymas.

a
$Telefon: 535-7641

bei

355 Roncesvalles Avenue - Toronto
Šeštadieniais atidaro iki 6 vai.

SĖJA s

O(d Country Shop

-

tros sudėties),Rygos VE F 
-Žalgiris 73:65, Dinamo- 
-Uralmažas 90:75.
- Sov.Sąjungos šachmatų

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis, 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaktorius Vytautas B i 1 d u š a s .

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

Prenum-rata: JAV ir kitur 3 dol. meįams.

pirmenybėse Lietuvą ats- 
tovaus Butnorius, Mikė
nas, Bar štai ti s ir Ostraus
kas.

ARTĖJANČIOMS

KALĖDŲ ŠVENTĖMS

ĮVAIRIOMS KITOMS PROGOMS

DOVANŲ GERIAUSIAS PASIRINKIMAS

AR ŽINOTE K/> RAŠO

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

K EI EI VĮ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardų ir pasitikėjimą.
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.
Jau galima gauti 1968 metų kalendorių,kai
na $ 1,00. Korespondenciją adresuoti:

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

m

yf

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMILTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik _
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve I /A L. IX rX 
2J Main St. E-., Kamb. 203, Tel. 528-0511. 

Darbo valandos

Pirm. 9:30 - 5 vai. p.p. 
Antr. 9:30 - 5 vai. p.p. 
Tree. 9:30 - 5 vai. p.p. 
Ketv. 9:30 -■ S v.al. p.p. 
Penkt.9:30 - 8 vai. p.p.
Sėst. 9:00 - 1 vai. p.p.

: Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius. 
Prieinamos skolinimosi 
sųlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

St. Catharines agentūra: 75 RollsAve. Pranciškonų 
parapijos'salėje sekmadieniai s po pamaldų.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 
Bendruomenės valdy

bos ir organizacijų pir
mininkų posėdyje bvvo 
nutarta, Nepriklausomy
bės šventės minėjimą 
ruošti sekmadienį prieš 
ar po Vasario 16-tosios , 
sudarant kaip galint ge
resnę programą.

BUS LEIDINYS
Nutarta leisti leidinį 

Hamiltono lietuvių veik
los 20-čiai metų ir mūsų 
50-tam nepriklausomy
bės paminėjimui įamžin
ti. Jo vyriausias redakto
rius St.Dalius, korespon
dencijai-J. Pleinys, lei
diniui lėšų-aukų telkimui 
-F.Rimkus. Aukotojų są
rašas, aukojusių daugiau 
kaip 5.00 dol. ,bus talpi
namas leidinyje. Organi
zacijos prašomos ligi va
sario mėn. pabaigai pri
statyti St. Daliui apie sa
ve aprašymus ir nuotrau
kas.

Dėkojame prel. dr. J. 
Tadarauskui už visų po- 
sėdžiautojų priėmimą ir 
pavaišinimą. 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Sekmadienį po 11-tos 
valandos iškilmingų mi
šių buvo iškilmingas ka
riuomenės šventės minė
jimas. Bendruomenės 
valdyba dėkoja veteranų 
ir šaulių organizacijoms 
už gražiai suruoštą mi- 
nėjimą.Tik gaila,kad ren
gėjai užmiršo vyriausią 
Hamiltono lietuvių orga- 

*- ną savo minėjimo pager
bime paminėti. 
NAUJI RINKIMAI

Bendruomenės valdy
bai baigiant kadenciją ir 
pareiškus atsistatydini
mą visuotiniame susirin
kime, sudaryta komisija 
naujai valdybai kandida
tus parinkti ir rinkimus 
padaryti. Į rinkiminę ko- 
misijąįeina šie asmenys: 
F. Enskaitis, F. Rimkus , 
J. Bajoraitis, K. Lukoše
vičius, A. Cibas. Norintie
ji dirbti Bendruomenės 
valdyboj,prašomi nedel
siant kreiptis į tuos as
menis. Bendruomenės 

valdyba.
PADĖKA IR ATSIPRA - 

ŠYMAS
Lietuvių kariuomenės 

šventės paminėjimą at
šventėme gruodžio 3 d. 
labai iškilmingoj nuotai
koj ir garbingame susi
kaupime. Pamaldų metu 
Aušros Vartų bažnyčioje 
buvo atlaikytos šv.Mišios 
su Libera giesmėmis už 
žuvusius mūsų ' mūsų 
tautai brangius karius ? 
šaulius,partizanus ir pa
triotus, kurie paaukojo 
savo gyvybes Tėvynės 
laisvinimo dėliai.

Po pamaldų lietuvaitės 
tautiniais rūbais nešė 
vainikus prie kryžiaus 
žuvusiems pagerbti, jas 
lydėjo visų veikiančių 
liet, organizacijų vėlia
vos su palyda. Prie kry
žiaus garbingą žodį tarė 
Hamiltono liet. Veteranų 
sąjungos pirm. Ant. Ruz-

D IENOS MINĖJIMAS
gys. Po iškilmingo pager
bimo mūsų žuvusiųjų did
vyrių prie kryžiaus vė
liavos buvo suneštos į 
Jaunimo Centro salę. Čia 
buvo atidarytas iškilmin
gasis minėjimas, prakal- 
biniu žodžiu Hamiltono 
Veter.S-gos pirm.A.Ruz- 
gio.

Pranešėja A. Volungytė 
pakvietė į garbės prezi
diumą: gen.konsulądr.J. 
Žmuidziną,prelatą dr. J . 
Tadarauską,savanorius- 
kūrėjus-Vyties kryžiaus 
kavai.ir šaulių kuopų va
dus.

Rengėjai-Veteranai ir 
LDK Algirdo šaulių kuopa 
nuoširdžiai dėkojame 
didž.gerb. prelatui dr. J. 
Tadarauskui už kilmin
gas šv. Mišias su Libera 
ir dovanai duotą J. Centro 
salę.

Širdingai dėkojame ku
nigui Borevičiui už turi
ningą pamokslą pritaikin
tą šios garbios šventės 
progai.

Širdingiausias ačiū 
svečiams iš Toronto už 
dalyvavimą garbingoje 
kariuomenės paminėjimo 
šventėje. Gen. konsului 
liet.Kanadoje dr.p. Žmui- 
dzinui ir Poniai, už tartą 
žodį šios šventės proga , 
paskaitininkui prof. Step. 
Kairiui už turiningą ir iš
samią kalbą, pasakytą 
šios garbios šventės pro
ga .broliams-ginklo drau
gams, Toronto Putvio 
vardu šaulių kuopos vadui 
p. Jokūbaičiui ir daly
viams su šaulių vėliava, 
Hamiltono tautinių šokių 
liet, grupės "Gyvataras" 
vadovei p. Breichmanie- 
nei už šokių programą ir 
jaunučių grupės tautinių 
šokių vadovėms p. Joku- 
bynienei ir p.Tumaitytei, 
Rimui Klevui už paskam- 
binimą pianu, jaunučiams 
šokėjams už šokius .Aldo
nai Volungytei už prane- 
šinėjimus programos, ir 
vadovybėms už dalyvavi
mą su vėliavomis žuvu
siųjų didvyrių pagerbti, 
bažnyčioje prie kryžiaus 
ir JC salėje.

Nuoširdžiai dėkojame 
Veteranų ir LDK Algirdo 
šaulių kuopos vardu pp. 
J. Stankams už paruoštą 
priėmimą savo reziden
cijoje mūsų didž. gerb. 
svečių Stepo Kairio ir 
Toronto Veteranų vado
vybės. Vaišių metu tarė 
padėkos žodį Hamiltono 
Veteranų v-bos pirm. p. 
A. Ruzgys, svečiams iš 
Toronto ir pp. šeiminin
kams už vaišes.

Veteranų ir šaulių kuo
pos valdybos labai atsi
prašome gerb. tautiečių 
už nesklandumus-Vetera
nai Hamiltone įsisteigė
me neseniai, skyrius ne
gausus, gi šaulių kuopa 
įsisteigė tik pernai su la
bai mažu skaičiumi na
rių. Iš surenkamo nario 
mokesčio turime nema
žai išlaidų įvairiam susi-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL«

Sėkmingo Hamiltono Tautos Fondo skyriaus subatvakario vaizdai. Kairėje aukštai skyr. jjirmininkas K.Mileris sveikina O. G, Vinda*’us, 
laimėjusius gėlių valso premiją; dešinėj Aid. Matulienė dainuoja melodiją iš "Daktaras Zivago" filmo; kairėj apačioj Subatvakar vedė
jas Br. Grajauskas, D. Jonikienė Ir M.Lepaskienė prie loterijos,kuri buvo sėkminga; dešinėj vidury-bufetą tvarkęs V.Kežinaifis ir calKi- 
ninkai K.Lukoševičius ir M. Jonikis; dešinėje apačioje- svečius priiminėję- ižd.F.Rimkus ir vicep. Ot.Stasiulis.

rašinėjimui,kurie susiję 
su kariuomenės šventės 
paminėjimu. Tačiau, į 
mielų tautiečių daromas 
pastabas atkreipiame dė
mesį.

Veteranų ir LDK Al
gi rdo Valdybos.

PRANEŠIMAS 
Pranešame narių ir 

prijaučiančiųjų žiniai,kad 
Hamiltono LDK Algirdo 
šaulių kuopos valdyba 
skelbia narių ir prijau
čiančių susirinkimą š.m . 
gruodžio 17 dieną 6 v. va
karo, sekmadienį,Aušros 
Vartų salėje. Susirinki
mas šaukiamas infroma- 
cijos tikslu- pasitarti dė
liai "Vėdarų baliaus"su- 
ruošimo 1968 m. vasario 
17 dieną. Valdyba.

GRAŽUS TAUTOS FONDO 
VAKARAS

Tautos Fondo skyriaus ruo
štas priešadventinis subat - 
vakaris praėjo sėkmingai ir 
iš parengimo gauta pelno, 

Dėkojame visiems T. Fon
do rėmėjams ir ypatingą pa
dėką reiškiame mons.dr. J. 
Tadarauskui už piniginę pa
ramą ir už nuoširdų mūsų 
vakaro garsinimą bažny - 
čioje. T.F.V-ba.

KALĖDŲ EGLUTĖS
Vysk. Valančiaus šeš- 

tad.mokyklos mokiniams 
ir jos dar nelankantiems 
nuo 4 metų amžiaus ruo
šiama gruodžio 17 d. .sek
madienį, 4 vai. po pietų 
Jaunimo Centro salėje.

Įvairią programą atliks 
mokyklos mokiniai.

Atvyks ir Kalėdų sene
lis su dovanėlėmis vi
siems mokiniams ir jau
niesiems.

Eglutėje dalyvauja visi 
mokiniai. Kviečiame ir 
visus tėvelius.

Kalėdų šventėms mo
kyklos mokiniai palei
džiami gruodžio 16 d. po 
visų pamokų.

Prašomi tėvai sumokė
ti dalį mokyklos išlaiky
mui mokesčio, kurie dar 
nesumokėjo. Vedėjas. 
MEDŽIOTOJŲ IR ZŪ- 
KLAUTOJŲ KLUBAS 
lapkr.12 d. turėjo mažojo 
kalibro šaudymo varžy
bas. 1 vietą laimė jo J.Ma
čiukas, 2-A. Buinys ir 3- 
A. Kuras.

Lapkr.19 d. buvo moli

nių balandžių ir "handi
cap" šaud.varžybos. Iš 16 
yardų 1 vietą laimėjo V . 
Sasnauskas, 2-A.Šimke- 
vičius ir 3-A. Kuras.

"Handicap"'-! vietą V. 
Apanavičius, 2-P. Armo- 
nas ir 3-V.Sasnauskas.

Tarpklubinėse varžy
bose dėl pereinamosios 
taurės 1 vietą ir pereina
mąją taurę laimėjo To
ronto latvio šaulių kuopos 
ekipą, 2-vietą Hamiltono 
klubas ir 3-Toronto"Tau
ras".

Individualiai geriausiai 
sušaudė ir geriausio šau
lio vardą laimėjo A. Za
leskis-88 taškai, 2 vietą
- E. Kuchalskis-85 tšk . 
(abu Toronto šauliai) ir 3
- A. Šimkevičius-84 tšk. 
(Hamiltono). A. Zaleskis 
yra tik 14 metų jaunuolis 
ir stipri pajėga šaudymo 
sporte.

Po šaudymo varžybų 
buvo išrinkti A.Kuras, B . 
Savickas ir V.Rukšys rū
pintis Kanados lietuvių 
šaudymo sportu ir lietu
vių atstovavimu kitatau
čių ruošiamose šaudymo 
varžybose.

Gruodžio 17 d. klubo 
šaudykloj ruošiamas "ka
lakutų" šaudymas. Bus 
šaudoma į taikinius ir į 
molinius balandžius.Šau
dymas tęsis iki sutemų .- 
Šaudymo mėgėjams gera 
proga Kalėdoms laimėti 
kalakutą.

Gruodžio 22 d. Grand 
viešbučio antro aukšto 
salėje ruošiamas "Lai
mės" ratas. Įėjimas iš 
Gore gatvės. Pradžia 7 
vai. vak.

Tuoj po Kalėdų ruošia
ma zuikių medžioklė, re
gistruotis pas P. Babiną, 
tel. JA9-9294 iki gruodžio 
23 d.

1968 m. sausio 27 d. 
Jaunimo Centre ruošia
mas klubo 5 metų sukak
tuvinis balius, kurio metu 
laimėtojams bus įteiktos 
taurės. Klubo valdyba ■

• Karalienės Elzbietos 
helikopteris nukrito su 4 
įgulos nariais ir sudužo , 
o įgulos nariai žuvo, jų 
tarpe ir pulkininkas,kuris 
buvo atsakingas už kara
lienės saugumą.

NOMINUOKIME
JANUŠKĄ

SLA Pildomosios Tary
bos sekretoriaus parei
goms.

Petras Januška,ekono
mistas, turintis daug 
praktikos knygvedyboje , 
buvęs Lietuvoje prekybos 
ir pramonės įmonių vyr . 
buhalteriu, "Lietūkio" 
kooperatyvų revizorius- 
instruktorius.

Vokietijoje -mokytojas 
ir administratorius Pre
kybos mokyklos "Žibin
tas'.' Aktyvus SLA Detroi
to 352 kuopos narys, ėjęs 
valdybos vicepirmininko 
ir dabar, jau eilę metų, 
sekretoriaus pareigose , 
gyvai reiškiasi kitose or
ganizacijose, kurios sie
kia Lietuvos išlaisvini
mo. Bendradarbiauja lie
tuvių ir vietinėje (anglų 
kalba) spaudoje.

P. Januška savo išsila 
vinimu,profesine prakti
ka ir švelniu charakteriu 
yra pilnai tinkamas SLA 
Pildomosios Tarybos se
kretoriaus pareigoms.

Mes prašome visus SLA 
narius nominuoti Petrą 
Janušką sekretoriaus pa
reigoms.

SLA Veikėju Ko
mitetas.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI IR PATIKSLINIMAI
- Praeitame NL"Trimi- 
to Aidų" skyriuje kariuo
menės šventės aprašyme 
praleista St.Reuto pavar
dė; St. Reutui buvo įteik
tas apdovanojimas"Gefam 
šauliui" žvaigždė,
- 43-me NL nr. tikraibu- 
vo praleista stsadpsnio 
"Miegas" autoriaus pavar 
c’.ė, -straipsnis buvo prie 
skelbimo, kuris yra Dr.
B. Naujalio.
- Veiksnių konferencijo
je Vašingtone buvo sumi
nėti ir Varpas, Sėja ir ki
ti laikraščiai, tiktai raša- 
ant per neapsižiūrėjimą 
praleisti.
- Praėjusiame NL nr.pir
mame puslapyje po paveik 
siu iš Kultūros Kongreso 
trūksta vienos pavardės, 
Ponios ar panelės, kuri 
stovi tarp Bernardo Braz 
džionio ir A.Kairio, bet 
nebuvo duota ta pavardė 
tiekėjo.

pETR4 SAULT ST.MARIE
TRUMPOS NAUJIENOS 

Mūsų kolonijos kapelio
no kun. A. Sabo pagerbi
me, jo 60 metų amžiaus 
sukakties pr o ga, Sudbury - 
je lapkričio mėn. 11 d. da
lyvavo apyl. p-kas A. Va
nagas su ponia ir šiauri
nio Ontario KL Fondo įga
liotinis J. Skardis.
- Sekantį kartą mūsų ko
loniją kun. kapelionas A. 
Sabas atlankys gruodžio 
17 d.
- Lapkričio 18 d. tautietis 
Stasys Grigelaitis šauniai 
atšventė savo gimtadienį, 
o ta proga įvykusias pui
kias vaišes paruošė sole- 
nizanto gyvenimo draugė 
Filomena ir dukrelė Ju
dita. Pobūvyje dalyvavo 
gražus būrelis artimų p. 
p. Grigelaičių draugų.
- Kariuomenės šventės 
diena atšvęsta lapkričio 
25 d. ukrainiečių salėje , 
kur ta proga apyl. valdyba 
suruošė šokių vakarą su 
loterija ir bufetu.
- Naujos apyl. valdybos 
rinkimai įvyko gruodžio 3 
d. ukrainiečių salėje.
- Staigiai susirgo mūsų 
miesto stembesnis bei 
sėkmingas rangovas tau
tietis Viktoras Staškūnas, 
kuris savaitę laiko pagu
lėjęs vietinėje ligoninėje 
(General) yra siunčiamas 
tolimesniam tyrimui ir 
gydymui į Torontą.Palin
kėsime ligoniui kuo grei
čiausiai pasveikti. Korės.

ŽINIOS TRUMPAI
• Anglijoje ir Rusijoj e iš
sivystė žiauri gyvulių epi- 
demija,nuo kurios masiš
kai krinta galvijai.
• Jungtinių Tautų pilnatis 
priėmė rezoliuciją, pasi
sakančią už priešatomi- 
nės konvencijos priėmi
mą.
• Rumunijos kompartijos 
suvažiavimas Bukarešte 
kompartijos sekretorių 
Ceausescu išrinko ir se
nato pirmininku, - tat jis 
dabar absoliutus diktato
rius.
• Amerikos chirurgams 
nepasisekė vaikui pri- 
skiepyti kito vaiko šir
dies.Širdis sustojo veiku-' 
si po dviejų valandų.

PAGARBA KUNIGUI 
VISUOMENININKUI
/atkelta iš 2 psl/ 

parapijiečiai ir yra gerai 
jį supratę.

Kun. P. Ažubalis gyvai 
reiškėsi ir tebesireiškia 
lietuviškoje veikloje. Jis 
buvo vienas iš iniciatorių 
didžiulę Toronto lietuviš
ką m-ląįkūriant. Jis nuo
širdus visuomenininkas - 
bendruomenininkas, įvai
riose pareigose. Jis akty
viai reiškiasi socialinėje 
veikloj e: rūpinasi žmonių 
pilietybės .pensijų, šalpos 
ir kitokiais reikalais. 
Dažnai beldžiasi į kana
diečių įstaigas dėl pagal
bos tautiečiams.

Pastoracijos srityje į- 
žvelgia nauj ąją bažnyčios 
mintį: ekumeninę pažiū- 
rą-su krikščioniška dva
sia ir lietuviška meile, 
be pažiūrų ar tikybos 
skirtumų, būti visiems 
viskuo.

Sukaktuvininkas Toron
te turi du brolius su šei
momis ir senutę motiną. 
Ir tai yra jo didžiulis 
džiaugsmas .Džiaugsis ir 
jo motinėlė, sulaukusi 
ketvirtadalio amžiaus, 
sūnui būnant Dievo tarno 
pareigose.

Ilgiausių metų kun.kle
bonui Petrui Ažubaliui'.

Pr. Alšėnas .

LŽS CENTRO VALDYBA 
PRADEDA DARBĄ

Lapkričio vidury buvo 
išrinkta (korespondenci- 
niu būdu) nauja Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos cen
tro valdyba.Keturi iš pen
kių naujosios valdybos 
narių yra detroitiškiai ir 
tik vienas iš Čikagos.

Gruodžio 2 d. posėdy, 
visiems nariams daly- 
vaujant,buvo pasiskirsty
ta pareigomis: Vytautas 
Alantas - pirmininkas , 
Vladas Mingėla-vykdo
masis vicep., Antanas 
Gintneris (čikagiškis) - 
vicep. ryšių reikalams , 
Alfonsas Nakas-sekreto
rius ir informacijos ve
dė jas, Vladas Selenis-iž- 
dininkas. Posėdžio 
metu buvo apkalbėti or
ganizaciniai reikalaLŠiuo 
metu veikia Čikagos, De
troito ir Los Angeles sky

Nukelta į 8 psl.
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mokztireai
SEIMELIO SESIJA

Gruodžio mėn. 17 d. , 
sekmadienį, 12.30 vai. po 
pietų,AV salėje, bus sei
melio sesija. Organizaci
jų atstovai ir lietuviai 
kviečiami dalyvauti. 
DĖMESIO SKAUTAMS- 
ĖMS BEI BIČIULIAMS

Montrealio skautinin
kai-ės ruošia įdomų ir 
spalvingą filmų vakarą, 
kurių metu bus prisime
namos visos Montrealyje 
vykusios stovyklos bei iš
kilos. Yra renkamos nuo
traukos, skaidrės bei fil
mai, kurie bus supinti į 
jaukią grandinę.

Vakaras įvyks šešta- 
dieną,vasario 10 d. .Auš
ros Vartų parapijos salė
je. Rengėjai.

ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS

prieš Kalėdų atostogas 
darbą baigia 1967m.gruo
džio 16 d. 12 vai. Darbą 
pradeda 1968 m. sausio 13 
d. 8 vai. 45 min.

Kalėdų eglutė bus 1968 
m. sausio 7 d. šv. Kazi
miero parapijos salėje . 
Programą atliks Rose- 
mounto dr. V. Kudirkos 
liet, šeštadieninė mokyk
la.Smulkesnė informaci
ja bus paskelbta vėliau.

Mokytojai. 
PASAULINĖS PARODOS 
vietoje jau atnaujintas 
La Rond srityje akvariu
mo veikimas- su delfina
is, pingvinais ir tt.

Aną savaitgalį parodos 
vietą buvo užtvinęs pavė 
lavusių į dausas išskris
ti žąsų pulkas. 
ŽIEMA Į MONTREALĮ 
šiemet atėjo iš pietų, iš 
Clevelando, JJpčesterio. 
Kol kas žiema labai šve
lni ir maloni. Bet dar la
bai maža sniego, todėl skj 
mėgėjai nepatenkinti. ---------------- :—------------------

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdurv

Pirmadienį ir 2-4; 7-9 p.m, 
ketvirtadienį

antradienį 2 - 4 p.m. 
penktadienį 2 ■ 4; 7 • 9 p.m.

trečiadienį 7 -9 p. m.

767 - 3175;namų 366-9582.

DANIŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

KNYGŲ SKAITYMO IR 
rašinėlių konkurse To
ronte iš Verdūno šešta
dieninės mokyklos daly
vaus dvi mergaitės: R. 
Lukoševičiūtė ir R. Po- 
causkaitė.Sekantieji mo
kiniai knygų skaityme taip 
pat dalyvavo: V.Burbaitė, 
S.Akstinaitė.G.Nagys.A . 
Lapinas, R. Rudinskaitė , 
D.Styraitė, K. Vasiliaus
kas.

PRANAS BALTUONIS 
pakviestas atnaujinti savo 
darbų parodą Place Ville 
Marie. Paroda įvyks nuo 
gruodžio 11 iki 25 dienos 
toje pačioje vietoje, kur 
buvo ir vasarą, kampas 
Dorchester ir University. 
Par oda jau atidaryta ir 
laisva yra lankyti visiems

GRAŽUS CHORAS 
suorganizuotasŠv. Kazi
miero parapijoj, jį vedant 
muzikui Al. A mb r ožaičiui. 
Chore dabar yra apie 40 
dalyviu, kuriu tarpe yra 
labai gerų balsvi ir jau pri 
tyrusių daininku bei daini
ninkių. Didesnis choro pa
sirodymas įvyks Kalėdų me 
tu. Tam pasirodymui pa
kviesta op. sol. E. Karde- 
lienė. Choru atsidėjęs rū
pinasi Klebonas kun.dr.F. 
Jucevičius.
VERDUNO PENSININKAI 
kurių prieš kelis metus 
tik keli tesusitikdavo prie 
šv. Lauryno upės Verdu- 
ne pasišnekučiuoti, dabar 
gi susiorganizavo į drau
giją ir neseniai surengė 
j au tradicija tapusį .vasa
ros atsisveikinimo balių 
- vakarą. Šiame baliuje , 
kuris buvo labai linksmas 
ir visiems pensininkams 
nepaprastai patiko, iš
rinktas Pensininkų orga
nizacijos pirmininkas, J . 
Miliauskas, o sekančių 
metų baliaus rengėjais 
St.Balčiūnas ir M.Zavec- 
kas. Taip pat šiame ba
liuje nutarta sergantį 
draugijos narį lankyti, o 
mirus nariui visiems 
prisidėti prie vainiko. Į 
draugiją priimami tik iš
ėjusieji į pensiją naujais 
nariais, nejaunesni kaip - 
60 metų amžiaus,be jokio 
nario mokesčio.

Ši draugija gali duoti 
pavyzdį visiems išėju
siems į pensiją,kaip gra
žiai galima pasilinksmin
ti ir pensininkams.

Pensininkas J.Maskoliūnas.

LASALLE MIESTO 
REFERENDUMAS

Si šeštadienį, gruodžio 16 
d. nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. 
vak. LaSalleje vyksta balsa
vimai - referendumas dėl alko
holiniu gėrimų pardavinėjimo 
teises įvedimo,kurios iki šiol 
neturėjo. LaSalietis gyvento
jas degtine pirkosi Montrea
lio miesto ribose arba pasku
tiniuoju laiku Verdune, kuria
me gyventojai toki apsispren
dimą praėjusiais metais pasi
darė.

Didžiojo Montrealio miesto 
šioje dalyje-City of LaSalle, 
būtinai yra reikalinga turėti 
ši alkoholiniams gėrimams 
pardavinėjimo teise. Gyvento 
jai dėl šio nepatogumo gali
ma teigti, kad nėra sumažinę 
išlaidas šiam r -įkalni,bet tik ' 
sumažinę miesto savivaldy
bei pajamas, kurios ateina 
per alkoholinių gėrimų parda
vinėjimą. Miesto Savivaldy
bėje kai bus gaunamos tokios 
pajamos, neabejingai bus pa
lengvinimas nuosavybių mo
kesčiu mokėtoj ams, kurie iki 
dabar kasmet apdedami padi-

■ dintais mokesčiais.
Tad lietuviai, kurie sudaro 

me nemažą dali šio miesto 
gyventojų, atkreipkime šiam 
referendumui tinkama dėmėsi 
ir šiuose balsavimuose be iš 
imties visi dalyvaukime.

P r. P.
LIETUVIŠKAI KALĖDŲ 

EGLUTEI

Pasiruošimas vyksta pilnu 
tempu. Montrealio skautės 
gamina šiaudinius papuoša
lus ir šių metu Neringos tun
to Kūčios bus tikrai nepa
prastos. Tradiciniais mūsų 
šiaudinukais papuoštom eg
lutėm jau daug metu gėrisi

Žurnalistų s-gos rinkimų komisija skaičiuoja balsus. 
Iš k. J. Janušaitis, J.Kapačinskas ir P.Dirkis.
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DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

7470 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 72 kambarvs-

Tel: 932-6662: narna 737-9681

advokatas
JOSERH P. MILLER

B. A., B. C. L.
Suite 205

168 Notre Dame St. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064

svetimtaučiai, o mes Montre 
alyje tokia eglutę pamatysi
me pirmą kartą Kalėdų metu 
Aušros Vartų parapijos salė
je. Visos skautės yra rimtai 
užsiėmusios šiaudinuku ga
minimu ir nekantriai laukia 
savo bendrųjų kūčių. Pernai 
surengtos pirmos Kūčios vi
soms sesems paliko gilų i- 
spūdį. Gražu, kad mūsų tra
dicijos yra keliamos ir puo
selėjamos. —.G.
PARDUODAMA 

labai geram stovyje mašina — 
Chevelle Malibu/64, SS-2 door, , 
hard top, žalios spalvos su pil
nu visokiu įrengimu.

Galima nupirkti gerai prieina
ma kaina.

Skambinti Jonui Adomoniui, — 
277 - 5052, vakarais - 747 - 9000

V I S A jį PUSVELČIUI

Dideliai šeimai namai, idealūs 
svečiams ir poilsiui butai, ben
drabutis ir slidems pasidejimo 
vieta. 12 miegamųjų, patarnavi
mui yra galimybe, erdvi aplin
kuma ir visai prie Amerikos šie 
nos angliškai kalbančioje vie
tovėje. Tuojau galite užimti. 
Apgalvoti pasiūlymai neatmeta- ' 
mi. Skambinkite 488- 1188 tik 
vakarais ir anglų kalboje.

rial. Bus manoma pir
miausia atgaivinti su pir
mininko mirtimi prieš 

PROF. DR. A. RAMŪNAS, 
besilankydamas Montrea
lyje, apsilankė ir N. L.re
dakcijoje, kur su Profeso
rium plačiau išsikalbėta. 
Paaiškėjo, kad Prof.A.Ra 
mūnas yra išleidęs naują 
didelį veikalą"Iš sutemų 
į Aušrą", kuriame sutelk
ta labai įvairios kūrybos: 
poezijos, mokslo dalykų 
ir kitokių pasisakymų. 
Taip gi paaiškėjo,kad Pro
fesorius yra parašęs visą 
seriją knygų, kurios palai 
psniui išvys knygų rinką.

Profesorius, pergyve
nęs fizinių sunkumų, ope
ruotas ir ilgai gydęsis li
goninėje, dabar atrodo 
labai svaikai ir pilnas kū
rybingos energijos. 
AUŠROS VARTŲ PARAP. 
• Šį savaitgalį T. St. Kul- 
bis, S. J. , išvyko į Otavą 
patarnauti ten gyvenan-

porąmetų apmirusį Cle
velando LŽS skyrių, o po 
to bandyti organizuoti ir 
kitur: Montrealy, Toron
te,Australijoj,Italijoj,gal 
ir Vokietijoj, P. Ameri
koj,New Yorke, Bostone. 
Skyrių organizavimo rei
kalas pavestas Vladui 
Mingėlai.

Antru reikalu buvo 
metraščio Išleidimas. Jį 
leisti nutarta kuo grei
čiau, turinio bei finansi
niais reikalais pradedant 
rūpintis tuoj po šio posė
džio. Metraštį redaguoti 
paprašytas Vyt. Alantas , 
o finansus telkti -VI. Se- 
lenis.

Bendrai paėmus,naujo
ji LŽS centro valdyba į 
spaudos darbuotojų orga
nizavimą žiūri visu rim
tumu.Į LŽS gi stoja akty-

SV.KAZIMIERO PARAP. 
» Parapijiečių susirinkimas 
i vyko po sumos. Išrinkti trys 
komiteto nariai: Kazys Amb

NAUJŲJŲ METU 
SUTIKIMAS

Prisikėlimo parapijos audito 
rijoje, kur bus geri užkan
džiai, veiks pilnai bufetas, 
12- tos šampanas nemokamai 
ir gros geras orkestras. Šie
met ruošia Stovyklavietės 
Komitetas.
• Vanda Judzentavičiūtė su
situokė su Petru Garneliu, ku 
ris Tillsonburge, Ont; turi 
vertingą viešbuti. NL abiems 
savo skaitytojams ir prenume 
ratoriams linki gražaus šei
myninio gyvenimo.

Būtų netikslu nesuminėti, 
kad abudu jaunavedžiai ilga 
laiką yra gyvenę Montrealyje 
kuriame yra palike savo pėd 
sakus, o ypač V. Judzentavi- 
čiūtė nuoširdžia paslauga kai 
bų mokėjimu liet iviams nau
jai į šį krašta atvykusioms , 
o juo labiau amžinai bus dė
kingi už jos pagelbą j ai esant 
vertėja prie Kanados Konsu
lo Muncheno pereinamoje'DP 
stovykloje - Vokietijoje.
• Lietuvos kariuomenės at
kūrimo šventes minėjime pa
skaita skaitė Lietuvoje au
gės ir Anglijoje gyvenęs Ant. 
Sutkaitis.
» Šeštadieninės mokyklos 
Kalėdų eglute Įvyks gruodžio 
17 d., sekmadieni, 3 vai. p.p.

vieji spaudos darbuotojai.
PS.Naujos LŽS c.v-bos 

adresai: Pirmininko-V . 
Alantas, 15369 Freeland, 
Detroit,Mich.,48227, tel. 
VE 7-2787; sekretoriaus 
A.Nakas,18229 Gilchrist, (

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir. šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-445Ų

KAS YRA GYVYBĖ?
/atkelta iš 6-to psl/ 

džiulio masto virusinio 
pasaulio žinovas .Ramus , 
paprastas ir kantrus. 
Kaip paskaitoje, taip ir 
paklausimuose vengė kiek 
galima, naudoti moksliš
kus terminus,bet stengė
si viską patiekti paprasta 
suprantama kalba. Ypač 
labai stipriai ir aiškiai 
pasireiškė paklausimuo
se.Todėl ir dr.Sungailos 
įžangos žodyje pažertas 
sakinys.kaddr. Pavilanis 
yra tarptautinio masto 
žmogus mokslinėj srity
je, visiems klausytojams 
paskaitos pabaigoje buvo 
aiškus ir suprantamas.

Keturiasdešimt septy- 
nerių metų amžiaus dr . 
Pavilanis turi tą liekną 
atletinę sportininko figū
rą,lengvumą ir fizinę bei 
dvasinę energiją,taip,kad 
jo nepažįstą, galėtų jį 
lengvai palaikyti sporti
ninku. la.

PieČaičiai Vincas ir Sil-

DR. V. GIR1UNIENĖ 
dantų gydytoja

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

Notaras
J. BERNOTAS 

JB.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite >2001

Tel.: UN 6-4364.

PARDUODAMAS

BILIJARDAS - POOLROOM 
2145 St. Catherine Street E., 
prie Lietuvių Klubo. Partne
ris lietuvis.

Skambinti tel. 366-6855.

DĖMESIO!
Turime skanių šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų

<$ouį[a'id.

Sav. f. Adomonis - Adame

Namu tel. 747-9000.

luto dŠody,
6636, Clark St. Montreal 

(prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding 
Body Work
Painting 
Mechanic 
Electric 
ir kitus Steering Service

Wheel Alingment
T une • up

Clutch- Brakes

tiems lietuviams.
•Aukos bažnyčios fondui: 
20-P. Montvila, T. Šalte
nis, 25-J. ir E. Intai, R. 
Jurkus-10-A.Vilimas, P . 
Klezas, 5 - P. Baltuonis , 
15-Mrs. A. Zubricki, Pr . 
Ilgūnas,A. Blauzdžiūnas .
• Rinkliava pereitą sa- 
vaitę-sekmadienį $212.-
• Gruodžio 5 d. Place Bo
naventure .didžiulėj e sa
lėje, Montrealio dvasiš
ki ja atsisveikino su kard . 
P. E. Leger. AV parapiją 
atstovavo T. St. Kulbis, S . 
J. , perdavęs lietuvių lin
kėjimus .

rasas, Jonas Staniulis irVin- 
c as Mi tchell.
• Parapijos choras ruošiasi 
visu smarkumu Berneliu mi 
šioms, kuriu metu giedos taip 
pat op. sol. E. Kardeliene.
• Naujųjų Metu sutikimo bi
lietus galima įsigyti pas ko
miteto narius ir klebonijoje.
• Sunkiai serga Taurazas, B. 
Minelgienes tėvelis ir Jonas 
Zienaitis.
•Gruodžio 9 d. .rytą Ben
ton Harbor, Mich. , JAV , 
mirė Agota Šukienė,A. 
Gustaitienės ir Kuncevi
čienės mamytė. Dukrai , 
giminėms, pažįstamiems 
reiškiame gilios užuojau{.

Detroit, Mich., 48235,tel. 
835-8073. Alf. Nakas .
• Ties Meksikos miestu 
griuvo statomas tiltas ir 
žuvo 35 asmens,

• Ona ir Antanas Kreiviai 
atšventė 25 metų vedybų su 
kakti, o jų dukrelė Karolina 
ir Algis Gražiai susilaukė 
antrosios dukters.

vija buvo nuvykę i Chicago 
lietuviškos operos“ Maras“ 
pasižiūrėti.
» Išraiškos šokių šokėja Bi
rutė Nagienė dalyvavo kaip 
veikėja Chicagos lietuviu o- 
peroj e ‘ Maras“ .
• Benediktas Pakulis, kuris 
verčiasi tabako ūkiu prie Mon 
trealio, buvo nuvykęs i Lie
tuvą.

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 752D

Numatyta už šėrus 5’/i% 
Nemokamas gyvybds draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumos.

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

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 8%

. Asmenines paskolas 9%
įskaitant gyvybės draudimą, 
iki $ 10,000 abieju rūšių 
paskoloms.___________

Kasos valandos: 1465 De seve St.,sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30
Į vai., išskiriant šeštadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 

vakarais -- tree i ad ieni oi s ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 .Diena — penktadieniais nuo 1 v. 
iki 6 vol. ir vakarais -- pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai. 1

sūrių. Taip pat patarnaujame 
skaniomis šviežiomis lietu

viškai pagamintomis dešromis. , 
Prašome nasinaudoti mūsų 

produktais pristatant į namus. 
Skambinkite Bruno Jazokas, 

tel. 766 ■ 9041.

INTERCONTINENTAL CLUB 

Cocktails ■■ Dancing Nightly

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

Kviečia visus atsilankyti į 
Intercontinental klubų, kurki 
yra 696 St. Catherine Street W., 
(prieš T.Eaton’o krautuvę).

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje

Tel. 86 7- 1507

HIGHLAND AUTO BODY
C al ex Gas Bar

DIRBTUVE - GARAŽAS

• Atliekami visų rūšių išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611b Lafleur Avė. L A S A L L E

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

PRADEDAME NUO GRUODŽIO 16DIENOS.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

CiFlMlB
BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

Programos ved ėjas L. Stankevičius 

TEL. 669 - 8834.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

FORD

4475 BANNANTYNE AVĖ.. 

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS
USED CARS

1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Tel: namij 366 • 2548 » 
|staigos- 769-8529.
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