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Popiežius Paulius VI su patriarchu Alenagoru sutarė ne tiktai vie
nyti krikščionių bažnyčias, bet kovoti už taiką, dėl to sutarė skelb 
ti sausio pirmąją dieną pasaulio taikos diena,

Veiksniii konferencijos Vašingtone vaizdai. Viršuje-prezidtumas.. Kalba VLIKo pirm.čir. J.K. Valiūnas. Nuo jo 
į dešinę: J.Bačiūnus, V.Sidzikauskas ir dr.S.Bačkis; nuo jo į kairę: L.Šimutis, ALi pirm.A.Rudis ir sekre- 
toriatas-T.Blinstrubas,M.Lenkauskienė, dr.Budreckis. Apačioje konferencija posėdžio metu/iš kairės/: dr.

dr.Puzinas, J.Kapočius, kun.Bučinys, ; 'n.kons.A.Simutis, 
red.dr. J.Girnius, p.Stiklorius, muz. A .Mikulskis ir.kt 

Foto V. Maželio.

D. Krivicke s v kons, dr. Daužvardis, inž.Nainys 
gen.kons.J.Zmuidzinas, red.J. Kardelis, J„ Gailisytė,

įvykiu apžvalga
NAUJUOSIUS METUS SUTINKANT

Pirmiausia sveikiname 
Brangius Prenumerato
rius, Bendradarbius ir vi
sus lietuvius laisvėje ir 
okupacijos jungą velkan
čius Lietuvoje/r linkime: 
laisvėje esantiems svei
katos, sėkmės ir pasiry
žimo kovoti už tautos tei
ses pačiai spręsti savo 
likimą ir patvarumo ko
vojant už Lietuvos lais
vę-

Deja, Lietuvos laisvė 
praėjusiais 1967-tais me
tais nepriartėjo, tačiau 
jos būtinumas žymiai su
stiprėjo ir laisvės reika
lingumas plačiau paplito 
visame Žemės rutulyje. 
Gal dar svarbiau yra, kad 
pačioje rusų pavergtoje 
Lietuvoj lietuviai prade
da geriau susiprasti ir 
susiorientuoti, jog visų 
lietuvių pirmasis uždavi
nys žiūrėti Lietuvos ir 
lietuviškųjų reikalų, nors 
okupantas visais būdais 
ir visais kanalais sten
giasi lietuvius tarpusavy 
piudyti,kad jie vieni kitus 
įskundinėtų ir išdavinėtų. 
Mūsų,laisvėje esunčiųjv 
pareiga okupuotos Lietuvos 
lietuviams visokeriopai pa 
dėti, kad jie vis daugiauį- 
gytų savarankiškumo

Lietuvos"valdžia',' kaip 
buvusi, taip ir toliau pa
silieka tiktai okupacijos 
įrankiu. Be Maskvos su
tikimo ir leidimo, niekas 
Lietuvoje negali pajudėti. 
Ir "Lietuvos užsienio mi- 
nisterės" Piliušenkienės 
viza į Ameriką ir Kanadą 
Maskvos išduota. Lietu
vos komunistų partija ne
turi nei drąsos,nei pajė
gumo išsikovoti bent še
šėlio savarankiškumo. 
Tai tikra Maskvos pa
stumdėlė. 
TARPTAUTINĖJE DI - 
DŽIOJOJE POLITIKOJE 
Naujųjų metų išvakarėse 
atrodo, nušvito vilties 
spindulių,kad karas Indo- 
kinijos pusiasalyje priei
na kritiškąją tarpsnį, ku
rio metu Šiaurinis Viet-

į vykis, kurį 
nuoširdžiai

protingas 
daug tobu-

namas sutinka pradėti 
taikos derybas. Tai būtų 
reikšmingas 
galima būtų 
pasveikinti.

Iš tikrųjų 
žmogus turi
lesnių būdų ir priemonių 
išsiaiškint visokius klau
simus, visokius nesusi
pratimus, negu fizinė jė
ga,kuri niekad neatstova
vo teisybės bei tiesos.

Deja, kol kas ši žinia 
nors ir labai simpatiškai 
skamba, yra dar nevisai 
išryškinta, ir nors per
duota Prancūzijos tele
gramų agentūros, bet dar 
nėra oficialiai patvirtin
ta.
TARPTAUTINIŲ PRO - 
BLEMŲ GRANDINĖJE 
tebėra neišspręsta Arti
mųjų Rytų problema. Ta
čiau ir jos sprendimui jau 
padarytas žingsnis,nors 
dar ir labai mažas, pir
myn :Varšuvoje įvykusio
je Europos rytų-Rusijos 
su satelitais-konferenci- 
joje pasisakyta,kad Izra
elis turi būti arabų pri
pažintas egzistuojančia 
valstybe, kai arabai to 
ligšiol nepripažįsta. Tat 
sovietinės valstybės jau 
oficialiai nepritaria ara
bų nusistatymui Izraelį 
sunaikinti.Tai yra naujas 
arabams smūgis beveik 
lygus kariniam jų su
triuškinimui.Tai yra mo
ralinis Izraelio laimėji
mas.

Komunistų skilimas, 
besitęsęs visus metus, - 
teigiamas reiškinys,nes 
komdiktatūr< s totalizmas 
būtų žmonija; sunkiausia 
problema.

Šioje problemoje Kubos 
tramplyno nesėkmės prar- 
ėjusiais metais šiek tiek 
apramino Pietų Ameri
kos kontinentą, ir Kubos 
diktatoriaus, Fidel Cas
tro, nusivylimas Naujųjų 
Metų proga visai pagrįs- 
tas

Bend r ai, atr odo, kad te - 
roro priemonės ir fizinės

jėgos panaudojimo prie
monės tvarkai nustatyti 
praėjusiais metais bus 
pasiekusios kulminacijoj 
viršūnę ir besibaigian
čios fiasko.

Jungtinių Tautų organi
zacija, kurios tikslas ir 
uždavinys autoritetingu 
žodžiu palaikyti tvarką ir 
taikiu būdu spręsti visas 
žmonij os problemas,des - 
peratiškai kovoja už savo 
principus ir sunkiai beiš- 
silaiko.

Komunistams, nors ir 
suskilusiems, tebediktuo- 
ja Maskva, vis dar suge
bėdama jų daugumą pa
laikyti prie savęs JšMas
kvos satelitų tiktai lenkai 
išdrįso išvyti Maskvos 
komisarą Rokosovskį ir 
paskutiniais laikais ru
munai tampa savarankiš- 
kesnLMaskvos gi okupuo
tų kraštų komunistai te
bėra tiktai okupacijos 
vykdymo tarnai ir Mas ■ 
kvos kompartijos aklasis 
įrankis.

ŽINIOS TRUMPAI
• JAV prezidentas L . 
Johnsonas .išvykęs į tra
giškai žuvusio Australi
jos min. pirm. H. Holto 
gedulo apeigas, apskrido 
visą žemę ir aplankė 
Azijos valstybes ir Po
piežių. Atrodo, jo kelionė 
buvo sėkminga.
• Prancūzijos karinė 
spauda susirūpinusi Ru
sijos veiklumu Vidurže
mio jūros srityje.
• Rumunija su Izraeliu 
pasirašė prekybos sutar
tį , kurios pagalba Rumu
nija tikisi savo prekes 
eksportuoti į Vakarus.
• Graikijos karalius, po 
nepasisekusio pervers
mo,tebėra Romoj, bet jis 
grįšiąs į Graikiją, nes 
perversminė valdžia lai
kosi monarchijos ir jau 
pasižada išpildyti kara
liaus Konstantino reika
lavimus-sušaukti parla
mentą.
• Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga Vietname buvo su
stabdyti karo veiksmai.
• Maskva panaikino kul
tūrinių ryšių su užsieniu 
komitetą.

KAS NAUJA KANADOJE
OTTAWOJF 1968 METUS SUTINKANT 
parlamentiniame kalnelyje 
įvyko iškilmės, kurių met 
tu pareiškė sveikinimusge 
neralinis gubernatorius p 
Mishiner, valstybės sekre 
tore p.Lamarshuir kiti at 
sakingi asrr.en/. Be to bu
vo iš koncertas, nors see 
na buvo atvirame ore.
LIBERALŲ LYDERIO 

KLAUSIMAS
iškilo min.pirm.L. Pear- 
sonui pareiškus pasitrau
kimą iš partijos lyderių. 
Kanados liberalų partijos 
pirmininkas senatorius 
Nichol tuojau susirūpino 
šaukti liberalų konvenci
ją,kuri turės išrinkti nau
ją lyderį. Konvencija, ku
rioje dalyvaus per 3, 000 
partijos įgaliotinių ir ki
ta tiek susidomėjusių, 
įvyks balandžio 4-6 die
nomis Ottawoje. Pirmi
ninko pareiškimu, kon
vencija ne tiek diskutuos 
asmens, kiek programos 
klausimus.
1967 METU TURIZMAS

Pasaulinė paroda Kanadai 
nepaprastai padidino turizmo 
įplaukas, kurios siekia vieno 
miliardo ir 250 milijonu do
lerių, 400 milijonų didesnes 
negu buvo 1966 metais.

BUTU KRIZĖ NEIŠSPRĘSTA 
Min. pirm. L. Pearson bu

vo pakvietęs i Ottawa pro
vincijų rtiinisterius pirminin
kus pasitarti butų statybos 
klausim ais. Jis pats ir fin. 
min. Sharp ir min. Nicholson, 
kuris vadovauja butų staty
bos politikai, susirinkime pa
reiškė, kad Federalinė val
džia pinigų statybai neduos. 
Po tokio pareiškimo pirminiu 
kai išsiskirstė nepadarę jo
kio sprendimo. Bet Nicholson 
pareiškė, kad 1968 m. butų 
statybai vis dėlto bus duota 
500 mil. dolerių.

V. Massey-buvęs gen. gu
bernatorius, pirmasis ka
nadietis gen.gubernator
ius, nuvyko Londonan ir 
ten mirė,

Lietuviu B-nes apylinkių Valdybas, Tautos Fondo apy
linkių Atstovybes bei Įgaliotinius, Tautos Fondo rėmėjus — 
aukotojus ir tų aukų telkimo mielus talkininkus nuoširdžiai 
sveikina su Kalėdų Šventėmis, o taip pat geriausius linkėji
mus siunčia Naujiems 1968 Metams.

T autos Fondo Krašto A t s t o v y b ė.

• Maskvos universiteto 
profesorius Luk Žade,at
vykęs Indijon, atsisakė 
grįžti į Rusiją.
• Pekinas prie Lob-nor 
ežeroišsprogdū o įtomi- 
nį įrengį.
• Maskvoj 7 aukštų name 
įvyko dide lis sprogimas., 
kurio metu suardyti 24

SUČIUPO NARKOTIKŲ 
PIRKLĮ

Dorvali aerodromo muitinė 
j e, darant kontrolę pas atvy
kusi iŠ Paryžiaus pilietį, ras 
tas lagaminas su dvigubom 
sienelėm, o tarp jų-- 13 sva
ru heroino, kurio vertė apie 
5 milijonai dolerių.
NAMAI RASENUSIEMS

Federalinė vyriausybė Ota
vai ir Burlington, Ont. pa
skyrė 1,160,613 dol. dv ėjų 
namų statybai seneliams, 
kuriuose galės tilpti apie200 
asmenų.
MAŽĖJA GIMIMŲ
SKAIČIUS

Kanados statistika konsta
tuoja, kad Kanadoje mažėja 
gimimai: 1961 metais gimimų 
buvo 54,401, o 1966 metais 
tiktai 44,225.
NAUJA RAFINERIJA
'Britu Kolumbijos Port Moo

dy bus statoma nauja naftos 
rafinerija už 10 mil. dolerių, 
per dieną.gamins 30,000 ba
ri lų kasdien.
"MEDICARE“ ONTARIO

Ontario provincija jau pra
dėjo pasiruošimus,kad 1968 
metų liepos 1 dieną galėtų 
pradėti veikti “ Medicare" vi
suotinio draudimo sistema.

Lietuvių gyvenimo reiškiniai 
UŽBAIGTAS FONDO OR
GANIZACINIS DARBAS

Gruodžio 17 d. Toronto 
Lietuvių Namuose, buvo 
susirinkusi Kanados Lie- 

. tuvių Fondo Taryba ap
svarstyti Fondo einamuo
sius reikalus. Fondui čar- 
teris jau yra gautas, taip 
pat jau yra gautas ir Ka
nados federalinės val
džios Finansų D eparta- 
mentoraštiškas pripaži
nimas Kanados Lietuvių 
Fondo kaip caritatyvinės 
organizacijos. Pagal šį 
pripažinimą, visi Fondo 
įnašai yra atleidžiami nuo 
pajamų mokesčio(income 
tax). Šiame Fondo Tary
bos posėdyje buvo pasi
rašyta advokato Kelly pa
ruošti formuliarai regi
stravimo užbaigimui.

Sekančiais-1968 metais 
yra minima Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mo Penkiasdešimt metų 
sukaktis. Šios reikšmin
gos sukakties atžymėji- 
mui Kanados Lietuvių 
Fondo Taryba kviečia vi
sus lietuvius jungtis į 
Fondą savo įnašais.

Visuotinis Fondo narių 
susirinkimas yra numa
tytas vasario mėn. pabai
goje-

Formuliarus pasirašė: 
inž.L.Balsys,inžV. Bal - 
sys.J.Bersėnas.V. Ignai- 
tis, S. Jakubickas, P. Ja- 
nuškakfc.P.Lelis, dr. A. 
Pacevičius ir J. R. Sima- 
vičius. KLF Taryba .

LIETUVIŲ DELEGACIJA 
JAV PREZIDENTŪROJE

Gruodžio6 d. Jungtinių 
Amerikos Valstybių pre
zidentūroje lankėsi Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
delegacija. Prezidento 
vardu delegaciją priėmė 
viceprezidentas Hubert 
H. Humprey.

Apie pusvalandį truku
siame pasikalbėjime bu
vo aptarti delegacijos pa
teiktame memorandume 
dėstytieji dalykai.

Delegacija memoran
dume kreipė prazidento 
dėmesį į artėjančią Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukak
tį ir prašė prezidento 
pritarimo, kad ir Jungti
nės Valstybės prisidėtų 
prie tos sukakties atžy- 
mėjimo, -kad išleistų tai 
sukakčiai paminėti skirtą 
Jungtinių Valstybių pašto 
ženklą.

Delegacijai vadovavo 
ligšiolinis Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirminin
kas Antanas Rudis. Dele
gacijoj buvo T. Blinstru- 
bas, P. Dargis, kun. P. 
Garšva, P. Grigaitis, M . 
Rudienė, J .Stukas ,M. Vai - 
dyla ir AL Bendruome
nės T-bos prezid. pirm. 
J. Kapočius. (Elta)

apartmentai. Katastrofai 
gelbėti panaudota policija 
ir kariuomenė.
• JAV Pakistanui davė 
maisto produktų už 40 
milijonų dolerių.
• Amerikos žydai protes
tuodami demonstravo 
prieš Rusijos žydų tiky
bos persekiojimą ir 450

sinagogų uždarymą.
• Iš Pekino ištremtas če- 
koslovakų komunistų ofi
ciozo "Rude Pravo" ko
respondentas M.Struchai.
• Pietinis Vietnamas 
šiauriniam pasiūlė taiką 
Genevos susitarimų pa
grindu.
• Maskvos kompartijos 
sekretorius Brežnevas 
vyks į Kairą stiprinti ry
šių su arabais.

• Rytinis Berlynas šie
met Kalėdoms vakariečių 
neįsileido.
• Norvegijos karalius 
Olaf lankysis Washingto
ne.
• DB užsienio reik, min. 
Brown lanko Europos va
karų valstybes besirūpin
damas gauti paramą Ang
lijos pastangose įeiti į 
Europos rinkos organizar 
ciją. Tebesipriešina 
Prancūzija, bijodama 
prarasti pirmavimą.
• JAV viceprezidentas 
Humphry išvyko lankyti 
Afrikos valstybių.
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VLIKO SEIMO ŽODIS

VISIEMS LIETUVIAMS
VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 

SEIMO,
posėdžiavusio 1967 metų gruodžio 16-17 dienomis New

Yorke,
NUTARIMĄ I

I.
Vyriausio Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto Sei
mas, visuotinai pripažin
ta šio Lietuvos didžiojo 
negando meto politinė 
lietuvių atstovybė .Kalėdų 
Švenčių ir Naujųjų Metų 
bei Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atsta
tymo 50-ties metų sukak
ties išvakarėse.

Sveikina visus lietuvius 
tiek okupanto nutildytus 
pavergtoj Tėvynėj, tiek 
laisvės palaima besi
džiaugiančius svetur, ir 
linki,kad Kalėdų Žvaigž
dė būtų visiems viltingas 
kelrodis į šviesią lietuvių 
tautos ateitį ir kad Nau
jieji 1968 Metai atneštų 
ar priartintų Lietuvos 
nepriklausomybės ir lais
vės atstatymą.

Seimas linki stiprybės 
tiem, kurie nepalūžtamai 
grumiasi su okupanto im
perialistinėmis užmačio
mis pavergtoj Tėvynėj,© 
tiems, kurie yra laisvi, 
bet bolševikinės okupaci
jos atskirti nuo tautos ka
mieno Lietuvoje-tvirto 
ryžto ir ištvermės kovoje 
dėl Lietuvos laisvės.

Seimas ragina lietuvius, 
kur jie bebūtų, tinkamai 
paminėti istorinę Lietu
vos valstybės atstatymo 
penkiasdešimties metų 
sukaktį 1968 vasario 16 -tą 
ir veikliai dalyvauti Lie
tuvos Laisvės Kovos Me
tų programos vykdyme.

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Sei
mas,apsvarstęs pasauli
nės,ypač europinės poli
tikos padėties raidą ir 
paskirų didžiųjų laisvojo 
pasaulio valstybių ir 
aukštųjų dvasinių autori
tetų dabartinę politiką bei 
jos poveikį Lietuvos lais
vės bylai, su pasitenkini
mu konstatavo, kad ryž
tingas lietuvių tautos sie
kimas išlaisvinti Lietuvą 
iš rusiškos okupacijos 
randa visuotinį pritarimą 
ir, kiek sąlygos leidžia , 
ir reikiamą paramą,

Maskvos pareigūnų 
Jungtinėse Tautose ir ki
tur akiplėšiškai kartoja
mas melas apie tariamą 
lietuvių tautos laisva va
lia atsižadėjimą nepri
klausomybės ir pasirin
kimą vergovės, nepajėgia 
suklaidinti pasaulio. Vy
riausybės, tarptautinės 
institucijos ir viešoji pa
saulio opinija gerai žino 
kolonizacinės Sovietų Ru

sijos užmačias Lietuvoje 
ir kitur.

Visa Sovietų Rusijos 
galia ir klasta neįstengia 
sulaikyti laisvo tautų ap
sisprendimo ir politinės 
nepriklausomybės verži
mosi.

Tačiau, nežiūrint visų 
tų mus padrąsinančių ap
linkybių,kelias į Lietuvos 
laisvę yra sunkus ir pa
reikalaus iš mūsų įtemp
to darbo, stropaus budru
mo ir aukų.

Būkime tad vieningi ir 
ištikimi mūsų bočių pali
kimui - didingai ir mus 
įpareigojančiai Lietuvos 
istorijai.

Lietuva bus laisvai

II.
Lėšų Laisvės Kovai Tei
kimas.

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ve
damai Lietuvos laisvini
mo akcijai, ypač Lietuvos 
Laisvės Kovos Metų pro
gramos vykdymui, reika
linga nemaža lėšų. Joms 
telkti yra sudarytas Jung
tinis Finansų Komitetas , 
kuriam vadovauja prela
tas Jonas Balkūnas .

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Sei
mas,susirinkęs Lietuvos 
visų aktualių reikalų 
svarstytįprimygtinai ra
gina visus laisvuosius lie
tuvius ir visas jų organi
zacijas nuoširdžiai pa
remti Jungtinio Finansų 
Komiteto lėšų telkimo 
vajų Vilko vedamajai Lie
tuvos laisvinimo veiklai 
ne tik tęsti,bet ir jai dar 
labiau plėsti,ypač vykdant 
Laisvės Kovos Metų pro
gramą.

Jūsų dosnumas ir susi
klausymas akivaizdžiai 
įrodys pasauliui laisvųjų 
lietuvių bekompromisinį 
ryžtą išlaisvinti Lietuvą 
iš Sovietų Rusijos okupa
cijos .padidins pavergtųjų 
lietuvių atsparumą oku
pantui ir sustiprins Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo viltį.

Vliko Seimo, posėdžia
vusio 1967 m. gruodžio 16 
ir 17 d. Maspethe, N. Y. , 
opiausia svarstymų tema 
buvo Lietuvos laisvės sie
kimo sąlygos šio meto 
tarptautinės politikos at
mosferoj. Kalbėdamas ta 
tema Vliko pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas-š 
metais tris kartus po 
lias savaites lankęs į 
rius Pietų Amerikc

Europos kraštus,-pabrė
žė, kad Amerikos žemy
ne, šiaurėj ir pietuose, 
yra visiška laisvė politi
niams emigrantams veik
ti savo tėvynių laisvės 
reikalu. Kitaip Europoj . 
Ten politiniams emigran
tams tokia laisvė labai 
varžoma. Pavyzdžiui, 
Šveicarijoj yra išleistas 
net tam tikras įstatymas , 
kurs įsakmiai draudžia 
bet kokią politinių emi
grantų veiklą. Iš viso .var
žymai ar nevaržymai, 
esamose tarptautinės po
litikos tendencijose ne
lengva patraukti daug dė
mesio Lietuvos laisvės 
bylai, bet nėra visai neį
manoma. Labai svarbi 
mūsų pastangų atrama 
yra Lietuvos diplomati
nės atstovybės bei konsu
latai, ir taip yra visur , 
kur tik jų yra.Iš kitos pu
sės-ir visuomeninių or
ganizacijų vadovybės, o 
ypač Vliko atstovybės ne
retai labai sėkmingai pa
deda mūsų balsui pasiekti 
spaudą ir net vyriausy
bes. Tos institucijos, tai 
yra,diplomatinės ir Vliko 
atstovybės, veikdamos 
sutartinaįdaugeliu atvejų 
vienos kitas papildo ir 
taip daugiau laimi. Tad 
ypač šiuo būdu turėtų būti 
ir toliau stiprinamas Lie
tuvos Diplomatinės Tar
nybos ir Vliko sutartinis 
bendradarbiavimas, kaip 
palankiose, taip ir mū
sų pastangoms nepalan
kiose aplinkybėse.

Antrajame Vliko seimo 
posėdyj e, Pr. Vainaus kas, 
Vliko tarybos pirminin
kas, pranešė, ką taryba 
praėjusiais metais tarė 
bei nutarė, o Vliko vice
pirmininkas J. Audėnas 
išsamiai nušvietė Vliko 
valdybos darbą 1967 me
tais. Kalbant stambiais 
bruožais, Vliko valdyba:

a) suorganizavo dvi 
veiksnių konferencijas , 
vieną sausio 14-15 New 
Yorke, kitą, Lietuvių Po
litinę Konferenciją Va
šingtone, spalio 21-22 d. 
Svarbiausias pirmosios 
konferencijos vaisius - 
visų veiksnių darbo gai
rės Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50 
metų sukakčiai paminėti 
1968 metais (ir sutarė tam 
tikslui steigti Jungtinį Fi
nansų Komitetą). Antroji 
paskelbė Lietuvos Lais
vės Kovos Metais) ir pa
tikslino eilę sukakties 
minėjimo programos da
lykų.

b) žymiai praplėtė Vli
ko santykius su visuome
ne ii’ spauda.

c) keliais atvejais rea
gavo į šiemet bolševikų 
dėtas pastangas skladyti 
lietuvių vieningumą.

d) išplėtė informaciją 
tarptautinėj plotmėj pra
dėjo leisti du naujus El
tos informacijų biuleti- 
nius, -Paryžiuj prancūzų 
kalba ir Sao Paulo portu
galų kalba. ELTA.

trečias iš dešinės/, Seserijos vadė dr.K.Žilinskienė 
/antroj eil.antra iš dešinės/, stovyklos viršininkės. 
Čiurlionienė /antroj eilėj antra iš kairės/, stovyklos 
komendantė t'.Barščiauskaitė /pirmoj eilėj pirma iš 
kairės, be to čia matome prof. LKonciu/antroj eilėj1938 metais Lietuvos skautų Taryba suruošė antrąją Lietuvos skautų tauttnessto- firmai ii'kalrės/‘“nik“Mprki/3"iš k'Z'mhT d”J7an’- vyklą- skautų Aukštojoje Panemunėje ir skaučių Maislio .vienuolyno soduose Iš .inėje/, *fviePtėna^ VokiltaH^^^rrAn - 

šioje nuotraukoje matomų asmenų stovyklų vadovais buvo: Tarybos pirm.dr. J. taną ju§ką> kuris neseniai lankėsi šiame kontinente. 
Alekna/antroj eilėj 3 iš dešinės/,brolijos vadas pik. J.Sarauskas/trečioj eilėj /paskutinėje eilėje su akiniais/.
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Naujasis Montrealio Lietuvių Seimelis pirmojo posėdžio metu. Jame matome naujai išriti 
Ris Prezidiumo narius: pirmininką J. Lukošiūną /pažymėtas vienu kryželiu/, sekretorių 
Klezą /du kryželiai/, vicepirmininką H.Celtorių /trys kryželiai/ i+kitus, /žiūrėk 5 psl.
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Krašto Valdyba, 941 Dundas St. West, Toronto 3, Ont. 
Telefonas 535-9397 pasiekiamas bet kuriuo laiku.

kanados LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

INFORMACIJA -
1. Jubiliejinių Metų 

Jungtinis Finansų Komi
tetas Kanadoje jau pradė
jo savo darbą ir nori kiek
vienoje apylinkėje turėti 
savo tiesioginį atstovą. 
Natūraliai tuo atstovu tu
rėtų būti Tautos Fondo į- 
galiotinis. Vietovėse, kur 
Tautos Fondas savo įga
liotinio neturi, apylinkių 
valdybos prašomos tam 
reikalui paskirti vieną 
žmogų iš savo tarpo. 
Tuoj po Naujųjų Metų 
Jungt.Fin.K-tas viešu at
sišaukimu spaudoje iš
dėstys savo veiklos planą 
ir konkrečius tikslus, ku
riems bus panaudotos su
rinktos lėšos. Komiteto 
sudėtį skelbėme praėju
siame aplinkraštyje.

2. KLB Politinio komi
teto branduolys jau suda
rytas iš šių asmenų: Alg . 
Nausėdos,adv. G. Balčiū
no,J. Kaunjūtės, Alg. Ma
žeikos.Ši sudėtis bus dar 
papildyta. Rašyti Krašto

MIELĄ DR. VYTAUTĄ PAVILANĮ IR ŠEIMĄ, 
mirus jo brangiai mamytei, nuoširdžiai už
jaučiame.

G.St. Daukša i ir
D. K. S m i 1 g e v i č i a i .

A"|~A ANTANINAI PAVILANIENEI MIRUS, 

mieliems bičiuliams, sūnui Dr.Vytui, dukrai 
Džiutai ir 
tą.

jų šeimoms reiškiame gilią užuojau- 
Janina ir Jonas Adomoniai 
Janina ir Rimas Vienužiai.

DID. GFRB. PROF. DR. PAVILANĮ SU ŠFIMA, 
mirus motinai, Antaninai Pavilanienei, nuo
širdžiai užjaučiame

DID. GERE. JUZE IR PRANĄ ŠIMELAIČIUS 
su šeima, artimuosius ir gimines, mirus Lie
tuvoje motinai, Marijai Šimelaitienei, nuošir
džiai užjaučiame. E. ir J. Kardeliai.

APLINKRAŠTIS Nr.22 
Valdybos adresu.

3. Susitarus su suinte
resuotomis apylinkėmis 
Jubiliejinių Metų Lietu
vių Diena pavesta ruošti 
Torontu!. Lietuvių Dienos 
laiką artimu laiku pa
skelbs Toronto apylinkės 
valdyba.

4. Toronto šv. Jono pa
rapijos klebonas ir ilga
metis bendruomenės vei
kėjas kun.P.Ažubalis pe
reitą savaitę atšventė sa
vo kunigystės 25 metų su
kaktį. Krašto Valdyba 
gerb. jubiliatą nuoširdžiai 
sveikina.Taip pat sveiki
name apylinkių pirminin
kus .veikėjus ir visus lie
tuvius Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga.

5. KLB Krašto Valdy
bos sekretorė V. Judzen- 
tavičiūtė sukūrė šeimos 
židinį su p. Garneliu ir 
išsikėlė iš Toronto, pasi
likdama Krašto Valdybos 
nare. Linkime daug lai
mės . KLB Krašto V-ba .

E. ir J. Kardeliai.
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Skyrių veda skautininkas L. Eimantas 
1496 Mardell Place, 'London, Ontario,Canada

BROLIJOS ŠŪKIS
LSS Brolijos jubilieji

nių metų šūkis yra-šven- 
tė širdy-darbas rankose. 
O tatai reiškia, kad nuo 
vilkiukų iki vyr. skauti
ninkų visi turime įsijung
ti į skautišką-lietuvišką 
darbą.Tas pats pasakyti
na ir sesėms,kurios, rei
kia manyti,turės savo šū
kį ir jam vykdyti skirs 
visas savo jaunatviškas 
jėgas.Skautų Sąjunga 1968 
metais švenčia savo 50- 
ties metų įsikūrimo su
kaktį, lygiai, kaip ir atgi
musi laisvam gyvenimui 
v'ja lietuvių tauta.Tad su 
pasididžiavimu žvelgki - 
me į praeityje nuveiktus 
darbus, su pagarba len
kime savo galvas minė
dami tuos .kurie dėl tėvy
nės laisvės ar mūsų są
jungos atidavė savo gyvy
bes, viltingai žiūrėkime 
ateitin, o tada skautiškai 
lietuviškas darbas virte 
virs mūsų rankose!

Brolijos šūkiui atžy
mėti yra išleistas labai 
gražus ženklas,kuris tin
ka lipdyti ant laiškų vokų , 
atvirlaiškių ar papuoši
mui skirtų dalykų. Ženklų 
galima užsisakyt Vyriau
sio Skautininko adresu . 
Gautas ženklų pardavimo 
pelnas skiriamas V Tau
tinės Stovyklos pagraži
nimui.
BROLIJOS KONKURSAS

Brolijos jubiliejinių 
metų konkursas susideda 
iš dviejų dal ių:

1) Draugovės konkur
sas iki V Tautinės sto
vyklos ir

2) Skilties ar panašaus 
vieneto konkursas V-je 
Tautinėje stovykloje.

Vertinimas bus grin
džiamas kasdieniniu 
skautišku darbu minėtuo
se vienetuose. Ypatingų 
pasirengimų nereikės :tik 
intensyviau ir prasmin
giau dirbkime skautišką 
darbą. Džiugu, kad kon
kursams labai galės pa
dėti greitu laiku viene
tams išsiuntinėtos kny
gos. Konkurso sąlygas ir 
vertinimo sistemą pa
skelbs Vadovų Lavinimo 
skyrius.

Taip pat konkursų našų 
darbą labai paįvairins 
netrukus tuntams ir ki
tiems viene tams išsiunti
nėti parinktų dainų teks
tai. Tos dainos bus dai
nuojamos V Tautinėje 
stovykloje. Vadovai savo 
vienetuose turės išmoky

4
ti visus tas dainas dai 
nuoti.Būtų labai malonų 
kad konkursų paįvairini! 
mui kiekvienas vienetai 
šiais sukaktuviniais me
tais pasirinktų sau daini 
ir ją puikiai išmoktų .

BROLIJOS MEDIS
V-toje Tautinėje sto

vykloje numatoma "paso
dinti" Brolijos medį. Tf 
medį sudarys tuntų ii 
vietininkijų skydai. Kiek
vienas minėtas vienetas 
padaro skydą, 10x12 colių 
dydžio. Skyde turi būti 
vieneto vardas.Pav.Ram- 
byno tuntas,Toronto,Ont. 
Canada. Skydų papuoši
mas ir forma-pagal vie
neto menininko norą ir 
nuožiūra. Siųsti Vyriau
siam Skautininkui iki 1968 
m. birželio 1 d.

Taigi tas vienetų skydų 
junginys ir derinys bus 
Brolijos medis. Jis sim
bolizuos mūsų vienybę ir 
dailiai puoš Tautinę sto
vyklą.
JUBILIEJINIAI METAI 

IR SPAUDA
Sukaktuviniais metais 

skautiška ir lietuviška 
spauda bus mūsų ir lie
tuviškos veiklos geriau
sias atspindys. Ten tilps 
prasmingi-gilūs žodžiai, 
geriausi pasiūlymai, su
gestijos, viltį ir džiugesį 
keliančios mintys,mirgės 
gražiausios nuotraukos , 
papuošimai. Todėl nevė
luokime užsisakyti skau
tišką ir lietuvišką spaudą 
ir padėkime tiems,kurie 
dėl materialių nepritek
lių patys tai neįstengia 
padaryti.

Negana to! Būkime ne 
tik gerais spaudos pla
tintojais ir talkininkais , 
bet ir bendradarbiais bei 
korespondentais. Dauge
lis mūsų jau gerai apval
do vietines krašto kalbas. 
Todėl rašykime į angliš
kus ar prancūziškus laik
raščius. Tai labai patar
naus lietuviškam reika
lui.

Manytina, kad, kaip ir 
s eni au, tuntuos e, vietinin - 
kijuose,draugovėse ar ki
tuose vienetuose ir jubi
liejiniais metais bus lei
džiami laikraštėliai ar 
leidiniai. Visų tų spaudi
nių bent po vieną egzem
pliorių nusiųskime Bro
lijos Vadijos spaudos-in- 
formacijos skyriui bei 
kitiems mūsų Sąjungos 
centriniams organams.

L. E-tas.

1
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Labai staigiai ir labai skubiai T. Gediminas Kijauskas, S. J. buvo iššauktas į Romą ir ten prieš pat Kalėdas gavo paskyrimą būti lietuvių Jėzuitų vyresniuoju ar provincijolu ir todėl 
skubiai lurėjo išvykti j Čikagą. Nesant laiko paruošti platesnio masto išleistuves, paskubomis organizacijos, sv kuriomis T. G.Kijauskas dirbo - ateitininkai, skautai, lituanistiniai 
kursai, seminaras , seserys NMP namuose suruošė išleistuves, kurių dalyvius čia matome. Išleistuvių vedėju buvo dr.P.Lukoševičius. Sveikinimo ir atsisveikinimo kalbas pasakė 
daugeli- ’’ lyvių . Dr. P. Lukoševičius linksmai ir sąmojingai vedė vakarą ir visų dalyvių vardu naujam lietuvių Jėzuitų provincijolui įteikė dovaną ir geriausius linkėj'imus .

BENDROMIS JĖGOMIS
JUNGTINĖMIS JĖGOMIS

Senas yra lietuviškas 
paprotys vykdyti dides
nius darbus su talka-jung- 
tinėmis jėgomis. Tas pa
protys buvo praktikuoja
mas nepriklausomoje 
Lietuvoje, jis tebėra gy
vas ir išeivijoje, kai no
rime atlikti didesnius 
darbus ypatingesne pro
ga. Štai ir dabar stovime 
didelės,ypatingos progos 
angoje: norime ypatingu 
būdu paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės atsta
tymo 50-ties metų sukak
tį. Kitokiomis aplinkybė
mis tai būtų didelio 
džiaugsmo šventė, kad 
tauta (kaip bylojo Karo 
Muziejaus užrašas) "lais
vę laimėjo per aukas ir 
pasišventimą". Didysis 
šventės triumfas tačiau 
yra aptemdytas Lietuvoje 
esančios okupacijos, ir 
visai teisingai atspėjo 
mintį veiksnių konferen
cija, paskelbdama mani
festu, kad šie 1968 metai 
yra Laisvės Kovos metai. 
Ne triumfaliniam džiaugs 
mui ruošiamės, betne- 
krintame ir į pesimizmą . 
Norime tik sustiprinti vi- 
s okerlopą akcij ą, vedan - 
čią į tautos išlaisvinimą 
ir nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymą.

Tai yra jungtinės talkos 
prasmė, kurios praktiš
kuosius rėmus taip pat 
nustatė veiksnių konfe
rencija viso pasaulio lie
tuvių vardu,nes tautiečiai 
tėvynė j e,būdami okupuo
ti, už save viešai kalbėti 
negali. Esamomis aplin
kybėmis laisvės kovos 

frontas yra ne militari- 
nis, bet politinis. Tai yra 
kreipimasis į laisvojo pa
saulio sąžinę ir teisingu
mą mūsų bylos reikalu. 
Tokiam kreipimuisi prak
tiškai įvykdyti reikia dvie
jų sąlygų: pasišventusių 
žmonių ir lėšų. Ir vieno 
ir Įeito mes turime. Jeigu 
pasišventę veikėjai jau 
yra daugiau ar mažiau 
organizuoti bendruome
nėje,organizacijose ir ki
tose veiksniuose, tai lėšų 
sutelkimas dideliam už
daviniui vykdyti yra daro
mas pirmą kartą. Pirmą 
kartą visi sutarė Laisvės 
Kovos metais surinktas 
lėšas sudėti į vieną Pen
kiasdešimties Metų Lie
tuvos Valstybės Atkūrimo 
Fondą. To Fondo centras 
yra JA Valstybėse, vado
vaujamas prel. J. Balkū- 
no,o jo skyrius KLB Kraš
to Valdybos ir Tautos 
Fondo Įgaliotinio Kanado
je iniciatyva sudarytas 
Toronte.

Kur tos jungtiniu būdu 
į vieną vietą sudėtos lė
šos bus naudojamos ?Pa- 
gal susitarimą, jos bus 
paskirstytos į tris maž
daug lygias dalis. Kiek 
daugiau negu trečdalį 
gaus Tautos Fondas savo 
tiesioginėm operacijom, 
kurios ta proga numato
mos žymiai sustiprinti. Į 
tą veiklos sritį įeina ra
dio valandos užsieniuose, 
skirtos Lietuvai ir kita
taučiams, Eltos biuletinių 
įvairiomis kalbomis lei
dimas ir kiti reikalai. Ki
tą trečdalį gaus Vyriau

sias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas .atlikti ypa
tingiems darbams, susi- 
jusiems su sustiprinta 
Laisvės Metų kovos akci
ja. Šio šaltinio pagrindi
nės sumos eis akademi
niams leidiniams apie 
Lietuvą ir jos okupaciją. 
Likusis trečdalis eis įvai
riems vietiniams lietu
viškiems reikalam, skir
tiems Laisvės Kovos me
tus paženklinti. Kanadoje 
ši suaukotų pinigų dalis 
bus perduota Kanados 
Liet. Bendruomenei.

KLB Krašto Valdyba 
jau yra padariusi nutari
mą, kaip jai skirtą Jung
tinio Fondo lėšų dalį su
naudoti.Lėšos eitų šiems 
tikslams:

a) Politinės akcijos 
Lietuvai laisvinti reika
lams , panaudojant vietos 
spaudą, radiją, televeziją 
ir kitas galimas priemo
nes,

b) Nupirkimą ne ma
žiau kaip poros šimtų eg - 
zempliorių Kanados Šimt
mečio leidinio anglų kalba 

V. VILKAIČIO NUOTRAUKA.

AUSTRALIJ05 S05T/NĖS CANBERRA R AUSROS CHORAS PAS i RO DĖ -jc 
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nemokamam padalinimui 
įtakingesniems kitatau
čiams,

c) Stovyklaujančio jau
nimo, ypač iš tolimesnių 
Kanados vietovių, parė
mimui,

d) Lietuvių skyriaus 
Federaliniame Muziejuje 
Ottawoje įrengimui.

Viską sudėjus, planai 
yra dideli, tad tenebūna 
nė vieno tautiečio,liekan
čio abejingu šiam reika
lui.Prisidėkime prie lie
tuviškojo reikalo ne tuš
čiu žodžiu, o konkrečiu 
veiksmu. Aukos Jungti
niam Fondui bus renka
mos ištisus Lietuvos 
Laisvės Kovos metus, ta
čiau pagrindinė rinkliava 
vykdoma per Vasario 16 
minėjimus. Tautos Fon
das ta proga atskiros 
rinkliavos nedarys.

Petis į petį, padėkime 
Lietuvai mūsų.

Lietuvos Valstybės At
statymo Penkiasdešim
ties Metų Jungtinis Fi - 
nansų Komitetas Kanado-

Lietuvaitės laiškas Popiežiui
/pirmoji dalis buvo įdėta 1967 m. gruodžio 13 d.Nr. 49/1C74/

VI.Reikalavimo"mels- 
kis protėvių kalba" nebu
vimas klaidina vyskupi
jas, diecezijas ir didžias 
asmenybes, pavyzdžiui:

1. Lietuvių kilmės vys
kupas,reziduojąs Ameri
koje,nekviečiamas į vys
kupų konferencijas, nes 
esąs laikomas prisiglau
dusiu. Tačiau to paties 
vyskupo prisistatymu per 
spaudą sužinome, jog jis 

je.
A. Rinkūnas, Kanados
Liet. Bendruomenės 
Pirmininkas,
StBanelis,Tautos Fon
do Įgaliotinis Kanadoje 
Dr. J. Yčas,Komiteto 
Pirmininkas,
St.Dargis,sekretorius , 
835 Broadview Ave. , 
Toronto 6, Ont.
VLKazlauskas, i ždinin - 
kas,20Brumell Avė. , 
Toronto 9, Ont. 

nėra tik šiaip sau rezi
duojąs, bet atstovauja bei 
rūpinasi laisvajame pa- 
saulyje(išskyrus Europą) 
tautiečių-tremtinių dva
sios stoviu Šv. Tėvo pa
vestas.

2. Eilinių tremties ku- 
nigų(pav.lietuvių) padėtis 
irgi daugiau negu keista . 
Vietos vyskupijos, rody
damos savo tėvišką pa
lankumą visiems, kuo 
mieliausiai patvirtina ar 
paskiria tremtinį kunigą 
savo tautiečių dvasiniam 
patarnavimui, bet svar
biausi tremtinių elemen
tą-vaikus tam kunigui ne- 
perleidžia. Juos kateki- 
zuoj a tik kunigai nelietu
viai svetimomis kalbo
mis.

3. Visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo patvarkymu 
lietuviai taipgi susilaukia 
ir religinių leidinėlių. 
Vieną iš jų, suredaguotą 
kun. Stasio Ylos maldyną 
"TikiuDievą" ir Čikagos 
arkivyskupo Albert Gre
gory Meyer'o,1964 metais 
aprobuotą, noriu aptarti. 
Maldyno parengime auto
rius įdėjo daug sielos ir 
kruopštaus darbo,tikvisa 
bėda tame, kad autorius 
persistengiant,© arkivys
kupas aprobuojant.nepa- 
stebėjo ar "nepastebėjo" 
jog tuo maldynu bažnyčia 
lietuvių išeiviją paskati
no eiti išpažinčių sveti
momis kalbomis - anglų, 
vokiečių, prancūzų ir is
panų - kalbomis. 

4. Jau nutautusių, bei 
benutaustančiųlietuviškų 
vienuolijų ir kongregaci-

Romano" 
visuotinio 

susirinkimo 
1965. XII. 6 ,- 
"Pasauliečių

jų tremtyje mąstysenos 
logika kalbos atžvilgiu 
taigi jau pasikeitė.

Laiškai Lietu
viams šitą filosofiją ir 
raštu užfiksavo (žr.1965 
metų,Vol.XVI, nr. 11, psl. 
381) riebiomis raidėmis 
įrašydami naują prievolę 
lietuviams ir dar bažny
čios vardu.Štai tas įsaky
mas : "Melstis yra religi
nė pareiga,melstis lietu
viškai yra tautinė pareiga?

Jei Tėvai Jėzuitai būtų 
prisiminę Jūsų Šventeny
bės perskaitytą rezoliu- 
cijąkurią atspausdino"L' 
Osservatore 
dienraštis 
Bažnyčios 
proga (žr. 
Draugas,
Misija"),tai būtų žurnale 
parašę, kad meldimasis 
lietuviškai yra ištikimy
bė pirmiausia Dievui, po 
to tautai ir pačiam sau,

Šią,Jūsų Šven
tenybės perskaitytą, re
zoliucijos vietą čia noriu 
atkartoti:

"Reikia stengtis gerai 
suprasti ir pažinti mūsų 
laikus'. Tai nuolatinė ne 
tik dabartinio Šv. Tėvo, 
bet ir kitų mūsų amžiaus 
popiežių mokymo ir veik
los tema. Ištikimybė ir 
meilė pasauliui - meilė 
žmogui ir jo istorijai, ab
soliutinė ištikimybė ir 
meilė Dievui, išganymo 
paslapčiai ir Dievo malo
nei. Šios dvi ištikimybės 
šios dvi meilės neatski
riamos '.Non eripit m ortą-■ 
lia, ^ųi regna dat coeles- 
tia,-sako liturginis him
nas.Ir iš kitos pusės: tik

fl

Alle den yenen, de dessen bref 
ansen unde horen, de let groten 
Gedeminne, de koning van Letho- 
wen, unde wunschet en heil unde 
vrede an Gode.

Wi don witlich an desseme je- 
genwardigen breve, dat to uns ko- 
men sint na unsen breven boden 
van des bischopes wegene van der 
Ryge, her Woldemer van Rosen 1 
unde her Arnolt Stoyve, de in des 
bischopes stede is2; van des capi- 
tules weghene her Johan Molen- 
dinum unde her Thomas3; von des 
bischopes wegene van Osele her 
Bartholomeus van Vellin4 unde 
her Ludolf 5 van den Wittenhove, 
eyn domhere van Hapeselle van 
des bischopes wegene van Darbe- 
te unde siner menen man2 unde 
siner stad her Herman Lange3; 
van des hovetmannes4 wegene 
des edelen koninges van Denemar- 
ken unde siner menen man 5 bro- 
der Arnolt, de prior6 van Revele, 
unde her Hinric van Parenbeke7; 
van des meyesters wegene unde 
der menen brodere van Liflande 
broder Johan van Lowenbroke8, 
de kummeldur van der Mytowe 9, 
broder Otto Bramhorn; van des 
stades wegene van der Ryge her 
Hinric van der Mytowe, her Johan 
Langeside 10 und her Ernest11, van 
dersulven stad; broder Wessel, 

prior der predekere; van der min- 
neren brodcren wegene broder 
Albrecht Scluth l2.

8. 1323 M. SPALIO 2 D. GEDIMINO TAI
KOS SUTARTIS SU ORDINU, SU REVE
LIO ITAUNO) ŽEMĖS DANŲ VIETININ

KU, VYSKUPAIS IR RYGA

Visus tuos, kurie regės ir girdės 
šį raštą, sveikina Lietuvos karalius 
Gediminas ir linki [jiems] sveika
tos ir taikos Viešpatyje.

Šiuo raštu mes pranešame, kad, 
atsiliepdami į mūsų laiškus, pas 
mus atvyko Rygos vyskupo pa
siuntiniai ponas Voldemaras iš Ro- 
zeno ir ponas Arnoldas Stoivė, to 
vyskupo generalinis vikaras; .ka
pitulos pasiuntiniai ponas Jonas 
Molendinumas ir ponas Tomas;

1 P milps de Rosen 2 P generalis vica- 
rius eiusdem domini archiepiscopi Rigen- 
sis 3 P prirašyta, AoCaB.ncno: canonici 
Rigenses 4 P miles de Velin 5 P prirašy
ta, AOdaBjieito: de Albacuria

I P canonicus Osiliensis. 2 P vasallorum 
suorum. 3 P Longus consul ibidem. 4 P 
capitanei 5 P vassalorum suorum 6 P pri
rašyta, AoCaB.neno: praedicatorum 7 P 
miles de Parenbeke 8 P Lowenbinke 9 P 
prirašyta, Ao6aBJieno: et 10 P Langleside
II prirašyta, noOaB.neiio: Dives 12 P Slut 

Eželio (Saremos) vyskupo pasiunti
niai ponas Bartolomiejus iš Felino 
ir Hapazelės kanauninkas ponas 
Liudolfas iš Vitenhovės; Dorpato 
(Tartu) vyskupo, jo vasalų ir jo 
miesto pasiuntinys ponas Herma
nas Langė; kilniojo Danijos kara
liaus vietininko ir jo vasalų pa
siuntiniai brolis Arnoldas, prioras 
iš Revelio, ir ponas Henrikas iš 
Parenbekės; Livonijos magistro ir 
visų brolių pasiuntiniai brolis Jo
nas iš Liovenbrokės, Mintaujos 
komtūras, brolis Otonas Bramhor- 
nas; Rygos miesto pasiuntiniai po
nas Henrikas iš Mintaujos, ponas 
Jonas Langezidė ir ponas Ernestas 
iš to paties miesto; dominikonų 
prioras brolis Veselis; pranciško
nų pasiuntinys brolis Albrechtas 
Skliutas.

Mes drauge su aukščiau išvar
dintais [asmenimis], mūsų išmin
tingųjų [tarybos] patarimu ir suti
kimu, sudarėme tvirtą taiką su vi
sais krikščionimis, kurie atsiunčia 
mums savo pasiuntinius ir nori su 
mumis palaikyti taiką tokiomis są
lygomis:

[1] Kad visi keliai sausuma ir 
vandeniu turi būti be jokių kliu
vinių atviri ir laisvi kiekvienam 
žmogui, pėsčiam ar važiuotam tiek 
iš jų pas mus, tiek mums pas juos.

[2] Štai kraštai, kuriuose mes 
nustatėme taiką: iš mūsų pusės — 
Aukštaičių ir Žemaičių kraštas, 
Pskovas ir visi rusų [kraštai], ku
rie yra mūsų valdžioje; iš valdovų 
žemių —■ Rygos vyskupystė ir Ry
gos miestas; iš magistro pusės — 

Klaipėda ir Kuršo kraštas, o taip 
pat visi, kurie priklauso Livonijai 
ir kurie yra to magistro ir jo brolių 
priežiūroje; iš Eželio vyskupo pu
sės — visa vyskupystė ir visi kraš
tai, kurie yra jo valdžioje; iš Dor
pato vyskupo pusės — visa vysku
pystė ir visos žemės, esančios jo 
valdžioje, drauge su Dorpato mies
tu; iš Danijos karaliaus pusės — 
Harija, Virlandas, Alentakenas ir 
visos kitos žemės, kurias jis val
do. Tą taiką mes sudarėme tokiu 
būdu.

[3] Jeigu bus taip, kad vienas 
žmogus pasielgs neteisingai su ki
tu, tai tasai gali pareikalauti iš to, 
kuris jam padarys neteisybę, [at
siteisti], o taip pat reikalauti, kad 
jo byla [būtų išspręsta] pagal to 
krašto teisę.

[4] Tačiau jeigu bus taip, kad 
negalėtų jo patenkinti toks spren
dimas, tai jis gali su savo reikalu 
kreiptis į valdovus to krašto, ku
riame tas neteisingumas jam buvo 
padarytas: jie turi jam padėti pa
siekti visišką teisingumą.

[5] Toliau, jei koks nors turtas 
bus išgabentas į kitą kraštą, jis tu
ri būti grąžintas, kai tik bus paieš
kotas.

[6] Toliau, jei laisvasis žmogus 
nori keliauti iš vieno krašto į kitą, 
jis gali tai laisvai daryti.

[7] Jei pabėga iš vieno krašto 
į kitą vergas, jis turi būti sugrą
žintas, kai tik jo bus pareikalauta.

[8] Jei bus ir taip, kad vienas 
žmogus kito [žmogaus] turtą ar ko
kį nors daiktą išgabentų į kitą 
kraštą, tai turi būti grąžinta, kai 
tik bus pareikalauta.

[9] Ši taikos [sutartis] turi būti 
pastovi ir tvirta, ir niekas negali 
jos sulaužyti. Tačiau jei bus taip, 
kad koks nors žmogus, kuris 
mums yra pavaldus, tą taikos [su
tartį] norėtų sulaužyti, jis negali 
tam turėti teisės be mūsų sutiki
mo. Tačiau jei kas dėl teisios prie
žasties norėtų atsisakyti nuo šios 
taikos [sutarties], tas turi įspėti ki
tą prieš du mėnesius.

[10] Kad visi tie reikalai tarp 
mūsų kiostytųsi draugiškai ir pa
lankumo dvasia, mes suteikiame 
Rygos teisę mūsų krašte kiekvie
nam žmogui, kuris pas mus atvyks 
arba iš mūsų išvažiuos.

[11] Ir kiekvienas pirklys is 
abiejų pusių teverčiasi tokia pre
kyba, kokia jam patinka.

Šio, aukščiau išdėstyto, reikalo 
patvirtinimui ir tos pastovios tai
kos sustiprinimui mes prikabinome 
prie šio rašto mūsų karališkąjį 
antąpaudą. Šis raštas yra sustaty
tas mūsų pilyje Vilniuje tūkstantis 
trys šimtai dvidešimt trečiaisiais 
Viešpaties gimimo metais, sekma
dienį po švento Mykolo dienos *.

* Plg. šios sutarties vertimą iš origina
lo lotynų kalba, LIS, I, 32—33.

Daugiau bus.

tada ir tokiame laipsnyje 
esame ištikimi Dievui. 
Gyvenimo patirtis šiam 
jau daug kartų yra įro
džiusi,kad žmogui esame 
ištikimi tiek, kiek esame 
ištikimi Dievui.Ištikimy
bė Dievui yra ištikimybės 
žmogui mastas 1 "

Tad šios rezoliucijos 
įgyvendinimui yra tik vie
nas kelias-per katekiz
mą,per kasdieninių pote
rių knygelę, vos tik kelis 
žodžius įrašant įsakymo 
bei reikalavimo formoje 
"Melskis protėvių kalba'.'

VII. Kad savų kalbų 
maldose vartojimas yra 
būtinybė, rodo ir Dešim
ties Dievo įsakymų raidė 
bei logika,kuri nuostabiai 
tinka ir dvasinių vertybių 
(kalba gi yra tautos dva
sia) ugdymo atstovams .

VIII. O kodėl Bažnyčia 
turėtų reikalauti maldų 
protėvių kalba, bet ne 
gimtąją kalba?

Todėl "protėvių kalba", 
kad ligonis ne dabar ap
sirgo,bet sirguliuoti pra
dėjo tada,kada Bažnyčios 
Konstitucijoje pasirodė 
nutarimas . .turi teisę 
melstis gimtąja kalba" •

IX. Ir užbaigai norisi 
stabtelti ties Jūsų Šven
tenybės šviesiu pavyz-

Nukelta į 6 psl.
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KULTURWĖ|fe(WlKA
DR. KAZIO GRINIAUS 

FONDAS
- 2523 West 69th Street, 
Chicago, Illinois, 60629- 
Lietuvos istorijos (1900- 
1940 leidėjas ir vyr. re
daktorius prof. Pranas 
Čepėnas kartu su pa
kviestais bendradarbiais 
atsidėję dirba, kad šis 
svarbusis veikalas dar 
1968 metais būtų sukur
tas ir tuoj pat išleistas .

Šiai istorijai išleisti 
apytikriai reikia nema
žiau dvylikos tūkstančių 
dolerių. Prenumeravimo 
sąlygos bus paskelbtos 
kiek vėliau. Dabar lietu
vių visuomenė ir organi
zacijos kviečiamos auko
mis paremti naujųjų lai
kų Lietuvos istorijos lei
dybą. Pinigus siųsti arba 
įteikti Dr.Kazio Griniaus 
Fondo sąskaitonnr.53236
- Chicago Savings and 
Loan Association-6245 
So.Western Ave., Chica
go,Illinois,U.S. A. 60636.

Dr. Balys Matulionis 
-Memorial Hospital,Al
ium Lake, Rhode Island 
02884, USA, renka me
džiagą ir rengiasi rašyti 
plačią visuomenininkės 
bei spaudos darbuotojos 
Felicijos Bortkevičienės 
monografiją.

Dr. B. Matulionis jau 
yra parašęs dvi knygas- 
Fraternitas Lituanica- 
1908 - 1958, kuri išleista 
1958 m.ir Vladas Nagius- 
Nagevičius-1962 m.

Monografijos autorius 
bus dė kingas visiems, ku
rie teiksis prisiųsti jam 
aukščiau nurodytų adresu 
atsiminimus, rašytinę 
medžiagą ir fotografijas 
iš Felicijos Bortkevičie
nės gyvenimo ir plačios 
visuomeninės veiklos.

”LTETUVA"-lietuvių fi
latelistų draugijos biule - 
tenis.

Biuletenis gražiai,kultū
ringai leidžiamas. Tiktai 
labai gaila,kad filate
listai apkarpė Lietuvą ir 
iš rytų ir iš vakarų pusių. 
Kažkodėl filatelistai atsi
žada Mažosios Lietuvos. 
Ar gi tinka flatelistams 
mažinti Lietuvą? Tiktai 
Lietuvos okupantas yrą 
apgrobęs Lietuvą iš visų 
pusių. Kodėl filatelistai 
prisideda prie Lietuvos 
mažin imo?

RAPOLO SKIPIČIO 
ATSIMINIMUS PASKAI

ČIUS
Neseniai knygų rinkoje 

pasirodė R.Skipičio "Ne
priklausoma Lietuva". 
Tai kukliai parašyta(ko, 
kartais, atsiminimų ra
šytojams trūksta), gražiai 
išleista, nuotraukomis 
pamarginta ir labai leng
vai skaitoma knyga. Dau
giausia ■ medžiagos čia 
skaitytojas ras apie Pir
mąjį pasaulio lietuvių 
kongresą Kaune 1935 m . 
(314-416 p.), kurio orga
nizatoriumi ir buvo pats 
R.Skipitis.Skaitytojas ras 
ir kitos įdomios medžia
gos iš prieškarinių ir Ne
priklausomos Lietuvos 
laikų, ras gana plačias 
žymiųjų teisininkų Petro 
Leono ir Stasio Šilingo 
charakteristikas, ekono
minę Nepriklausomos 
Lietuvos padėtį (ypač 
vaizdžiai aprašytą elek
tros streiką) ir 1.1.

Aplamai autorius švel
niai pavaizduoja daugumą 
įvykių,nieko nei per daug 
garbindamas (neišski
riant ir savęs), nei per 
daug puldamas, bet nere
tai pasakydamas ir kartų 
tiesos žodį (pav. dėl J. 
Pajaujo teismo).

Štai keletas pavyzdžių, 
iš kurių matytis, kokių 
įdomių smulkmenų šioje 
knygoje galima aptikti. 
1935 m. lankydamasis 
Amerikoje minėto kon
greso reikalu, R. Skipitis 
atsidūrė mažame Pensil
vanijos mieste Minners- 
villėje,kur katalikų orga
nizacijų federacij a turėjo 
savo konferenciją.Ten jis 
padaręs pranešimą apie 
ruošiamą kongresą; ir 
kvietęs jame dalyvauti. 
Staiga pašokęs Mount- 
Carmel klebonas J. Kon
čius (vėliau pagarsėjęs 
BALF veikėjas) ir išdro
žęs, kad pranešimo auto
rius (vadinas pats Skipi
tis) bedievis ir jo ruošia
mas kongresas bedievištr 
kas ir kad nei jo prane
šimo klausyti,nei kongre
se dalyvauti katalikams 
nėra ko (361-2 p. ). Istori
ja kartojasi, kai ir šian
dien kai kurie karštesnie
ji ima seikėti, kas, pav. , 
Kultūros kongrese gali 
dalyvauti,kas ne. Truputį

Dailininkė Anastazija Tamošaitienė, turėjusi labai sėkmingą savo kūrybos paro
dą Detroito universitete ta proga buvo iškiliai pagerbta kultūrininkų profesoriaus 
J. Pikūno namuose. Viršutiniame atvaizde /iš kairės/ matomi:"Detroit News " 
dienraščio bendradarbis J.K.Anderson, sienoje A.Tamošaitienės paveikslas 
"Prasiskyręs rūkas", Ponia Anderson, dailininkė A. Tamošaitienė ir Vanda 
Majauskienė. Apatiniame atvaizde- televizijos programų redaktorius Dr. J. J. 
Freer pokalbio metu su dailininku Antanu Tamošaičiu.

toliau R. Skipitis pažymi, 
kad jis vėliau gražiai su
sikalbėjęs su J.Končiumi, 
ir nepašykšti jam kompli
mentų.

1918 m.gruodžio m. bu
vo išrinkta pirmoji Kauno 
miesto taryba, kurią su
darė 30 lenkų,22 žydų,12 
lietuvių, 6 vokiečių ir 1 
rusų atstovas (153-4 p.) . 
Kokia baisi padėtis.Iš šio 
vieno fakto numanu, koks 
sunkus buvo lietuvių tau
tos kelias į Nepriklauso
mybę,ir kai kurių litera
tūros istorijos mėgėjų 
paskleista mintis,kad per 
visą XIX a. apie Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomy
bę tiesiog visi žvirbliai 
ant tvorų čirškėjo kažin 
ar turi pagrindo.

Nemaža Skipitis me
džiagos patiekė apie'Auš
rinę',' kurios vienu redak
torių jis yra pats buvęs 
(224-232 p.).Ligi šiol ro
dos niekas plačiau apie tą

DAIL. A. TAMOŠAITIE
NĖS PAGERBIMAS

A. Tamošaitienei su
rengė pagerbimą Detroito 
universiteto profesoriai, 
dalyvaujant spaudos ats
tovams, prof. Justino Pi
kūno rezidencijoje.

Pagerbime dalyvavo 
universiteto prezidentas . 
dr. M. Carran, teatro di
rektorius dr. J. Caime , 
informacijos direktorius 
dr. B. Rabe, televizijos 
programų redaktorius dr. 
J. Freer ir kt.

A. Tamošaitienės įvy
kusią parodą paminėjo 
meno įvykių kalendorius 
ir "The Detroit News "-3- 
A. laidoje.
DAIL.A .TAMOŠAITIENĘ 
pakvietė surengti meno 
parodą Windsor© univer
siteto dailės galerijoje.

įdomų žurnalą nėra ra
šęs. Bostoniškė mūsų en
ciklopedija duoda tik la
bai šykščias metrikines 

(ir ne visai tikslias) ži — 
nias,kurias maždaug pa
kartoja ir Mažoji enci
klopedija, išleista Lietu
voje."Aušrinė" ir apie ją 
suspietęs sąjūdis buvo 
įdomus reiškinys šiaip 
j au palyginti bi ednoj e mū
sų liberalinės minties is
torijoje. Jeigu kas norėtų 
ar galėtų nurodyti, akur 
galima rasti pilną "Auš
rinės" komplektą, arba 
atskirus jos numerius , 
būčiau labai dėkingas.O 
gal daugiau medžiagos 
apie ją turi ir pats Rapo
las Skipitis ?

Aplamai, R. Skipičio 
knyga verta nusipirkti ir 
paskaityti. V. Trumpa. 
STIPENDIJA LIETUVIUI

Bawdoin kolegijoje 
(Brunswick, Maine) yra 
stipendija lietuviui stu
dentui.

Informaciniame tos ko
legijos leidinyj )Bowdoin 
College Bulletin,Septem-

^Trljos
VEDA DR. GUMBAS

ČIA KALBA
Kl. - Mes turime melsvą 
katę, kuri vadinama čia 
"rusų mėlynoji katė". Ką 
galite apie ją pasakyti? 
-Mrs. E. J. , Montreal, Q . 
At. - Šios rūšies katės 
pas mus auginamos jau 50 
metų. Jos kilusios iš pa
prastų kačių, bet dėl ne
pakankamai apkūrentų 
butų, nuo šalčio pamėly
navusios.
Kl. - Ar teisybė, kad pas 
jus persekiojama krikš- 
či onybė?-A. L. Detroit, US. 
At. -Taibiauri kapitalis
tinė antisovietinė propa- 
ganda.Mesne tik kad ne
pers ekioj am krikščiony
bės,bet mes ją remiame. 
Leninizmas šv.Raštą ne
griauna, bet dar jį papil
do. Pav. , sakoma:.",. ku
ris tave išvedė iš Egipto 
nelaisvės"-mes prideda
me dar: "ir išvadavo iš 
vokiečių fašizmo".

Ten pat sakoma :"Gerbk 
savo tėvą ir motiną", -gi 
mes dar papildom:... "kol 
jie darbingi".

Rašte sakoma, kad ne
kalbėk netiesos. Mes gi 
randame, kad ir tiesa ne 
visada naudinga Sovietų 
Sąjungai.

Raštas sako: "Nevog .' 

ber,1967) stipendijų fondų 
sąraše įrašyta: "Antani
na Kunigonis-Marcinke- 
vičius Bachulus Fund 
(1964) .Given by John Mat
thew Bachulus 1922. Pre
ference to a student of 
American citizenship and 
Lithuanian descent, or a 
foreign student of Lithua
nian origin".

Fondo dydis nurodytas 
- $ 11,931. Informacijos 
apie studijų apimtį toj ko
legijoj yra minėtame lei
dinyj e. Smulkesnių infor
macijų apie stipendijos 
gavimą teirautinasi pas: 
Director of Admission, 
Bowdoin College, Maine , 
04011. (Elta)

IŠKELIA LIETUVOS 
DAILININKUS

Žinomas šveicarų dien
raštis "Neue Zuercher 
Zeitung" paskelbė kores
pondenciją iš Maskvos , 
kurioj aprašoma apžval
ginė meno paroda, su
rengta ryšium su bolše

MA SKVA
Mes gi klausiame :"O kaip 
tada gyventi?"

Tik su viena rašto vie
ta mes nesutinkame :"Ne- 
geisk savo artimo turto". 
Tai reakcionierių įsaky
mas, nesutinkąs su leni
nizmo linija.
Kl. - A r ties a, kad H off ma - 
no lašai apsaugo nuo dvy - 
nukų?-Mrs. I. S., Samia. 
At. - Apie tai pasiteira
vome pas draugą Gofma- 
ną,ir jis sakosi,dar ne
turįs galutinių rezultatų. 
Kl. -Ar tiesa, kad pas jus 
motinos aukštoje pagar
boje ?-L T., Windsor, Ont. 
At. - Ir dar kaip'. Mes net 
keikdamiesi prisimena
me savo motinas.
Kl. - Kokia profesija Ru
sijoje daugiausia gerbia- 
ma?-Miss L. J. .London. 
At. - Mėsininkai ir kepė
jai.
Kl.-Kodėl apdovanotas ti
tulais sol. Noreika,, o sol, 
Daunoras neapdovanotas 
jokiu titulu?-Mrs. V ii .Mo
ntreal.
At. -Noreiką pasveikino op. 
sol.E.Kardelienė, o Dauno
ro ji nepasveikinojjeigu ji 
būtų pasveikinusi ir Dau
norą, ta i ir Daunoras bū
tų apdovanotas.

vikų revoliucijos 50 me
tų sukaktimi. Korespon
dentas nurodo į sovietinio 
"socialistinio realizmo" 
meno monotoniškumą. 
Paveikslų dauguma tar
nauja komunistų partijos 
tikslams ir primena pro
pagandinius plakatus.Ko
respondentas pabrėžia, 
kad išimtį sudarą lietuvių 
menininkai, kurie repre
zentuoją "savaimingiau- 
sią ir gabiausią grupę" . 
Ypač iškeliami lietuvių 
grafikų darbai. Lietuvių 
menininkų kūryba įrodan
ti, kad "kur yra noro, ten 
fantazija sugeba aplenkti 
ideologinius šablonus".

Rašytojas Edzard Scha
per atžymėtas aukšta 
premija: jam paskirta 
šveicarų rašytojo Gott- 
friedo Kellerio premija.

E. Schaper, gyvenąs 
Šveicarijoj,savo kūrybo
je atvejų atvejais vaizda
vo gyvenimą Baltijos jū
ros plote. Jo vienas ro- 
manas"Das Tieroder die

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 10.
I K t I 1 | « 9 0 | t ■Laiškai bičiuliui

Svetlanos Allilujevos laiškai bičiuliui perkrauti 
smulkmenomis apie savo gimines, kurios nesuda 
ro didesnio visuomeniško įdomumo ir gali būti į- 
domios tiktai jos artimiesiems. Tas ir nuvertina 
leidinio įdomumą platesnei visuomenei.

Ketvirtame skyriuje Svetlana kaip tiktai daugiau 
siair pasakoja apie savo senelius ir savo naudoja
mos dabar pavardės kilmę pasisavintos iš senelių 
būtent- Allilujevų.

Rašydama ketvirtąjį savo bičiuliui laišką, Svet
lana sako: "Tu negali suprasti mano motinos bū
do ir viso jos trumpo gyvenimo, jeigu aš tau nepa
pasakosiu apie jos tėvus.

Mūsų senelis, Sergiei Jakovlevič Allilujev, pats 
labai įdomiai apie save parašė savo memuarų kny
goje, išleistoje 1946 metais. Bet ji buvo išleista 
taip sutrumpinta, nepilna. Ji buvo pakartotinai iš
leista 1954 metais, bet dar daugiau sutrumpinta, 
ir jau visiškai nebeįdomi".

Mat, sovietinė cenzūra rado būtinai reikalinga ją 
"perredaguoti" pagal Svetlanos giriamojo tėvelio 
kurpalį, sovietinės "laisvės" sąlygose.

"Senelis, -toliau pasakoja Svetlana. - buvo kilęs 
iš Voronežo gubernijos valstiečių, bet ne grynas 
rusas, bet turėjo labai stiprią čigoniško kraujo 
priemaišą- jo senelė buvo čigonė. Iš čigonų, tik
riausia, pas visus Allilujevus reiškiasi pietietišv 

kas apsipavidalinimas- truputį egzotiškas- juodos 
akys ir akinančios baltos spalvos dantys, tamsi o - 
da ir liesumas. Ypač šie bruožai ryškūs pas mo- 
tinos brolį Pavlušą /indiškos, į Nerhu panašios, 
išvaizdos/, ir pas mano motiną. Turbūt iš čigo
nų paveldėtas troškimas laisvės ir trauka kęisti 
gyvenamas vietas.

Gruzija, jos gamta, gausumas saulės senelį ne
paprastai patraukė. Jis mėgo pietų egzotiškumą 
ir puošnumą. Gerai pažino ir suprato gruzinų,ar
mėnų ir azebaidžaniečių būdą. Gyveno jis Tbilisi, 
Baku ir Batume. Ten jis veikė socialdemokratų 
rateliuose jai 199S metais. Gruzijoje tada, stiprus 
buvo tautiško išsilaisvinimo sąjūdis, kuris, deja, 
vėliau išseko. /Kaip gi jis neišseks, jeigu Stali
no smaugikai viską fizine jėga išnaikino- teroru 
viską sutrypė? Vertėjas/.

"Vėliau, - toliau rašo Svetlana, - 19OO-sia.is me
tais senelis gyveno Ptrepilyje su šeima ir turėjo 
keturių kambarių butą /buvo jis šaltkalvis/- da
barties profe ariams toks butas- tai svajinių ri
ba. .. Jo vail. i mokėsi Petrapilio gimnazijose ir 
išaugo tikrais rusų inteligentais. Tokioje padė
tyje jie susilaukė 1917 metų revoliucijos.

Senelis Svetlanos buvęs labai mandagus, švel - 
nūs, su visais sugyvenantis, revoliucionierius i- 
dealistas. Mirė jis 1945 metais, sulaukęs 79 me
tų amžiaus.

"Mano motinos mirtis,-toliau rašo Svetlana, -jį 
palaužė: jis pakito, nutilo, užsidarė savyje. Pas
kui pradėjo sirgti. Greičiausia jam skaudėjo sie
la, ir dėl to atsirado ir kiti negalavimai. 193' me 
tais numirė motinos brolis Pavluša. Tai buvo jam 
didelis smūgis. 1937 metais buvo suimtas Stanis
lav Radene, o po karo, I94iž metais pateko į kalė

jimą ir pati Anna Sergejevna, Radenso žmona.Se- 
nelis, ačiū Dievui, nedagyveno iki to smūgio."

Svetlana pasakoja apie senelio vestuves:"Sene - 
lio vestuvės buvo labai romantiškos. Pas jį, jau
ną Tifliso dirbtuvių darbininką senelė pabėgo iš 
tėvų namų- per langą išmetė rišulėlį su daiktais 
ir pati pabėgo, kai buvo vos 14 metų. Bet Gruzi
joje, kur ji gimė ir užaugo, subrendimas ir mei
lė at eina, anksti ir nieko nuostbaus, kad ji taip 
pat anksti įsimylėjo.

Senelės tėvas buvo ukrainietis, o motina vokie
tė, bet abu jie buvo išaugę Gruzijoje ir jų namų 
kalba buvo pusiau vokiška ir gruziniška. Ne vel
tui senelė gimė ir užaugo Gruzijoje, Kaukaze. Ji 
buvo tikra pietietė- karšta ir temperamentinga. 
Ji buvo linkusi susižavėti ir kai kada ji mesdavo- 
si į avantiūras tai su kažkokiu lenku, tai su bul
garu, tai su vengru ir net su turku, - ji mėgo pie
tiečius ir teigdavo "rusai vyrai - chamai.'*1661 vi
sa tai kažkaip praeidavo ir susitvarkydavo, ir šei
mos gyvenimas nueidavo normaliu keliu.

Senelė vis kartodavo, kad vyras "suėdęs" jos gy, 
venimą. "Laisvę, laisvę, laisvę aš mėgstu.’" sce
nelė kartodavo. Ir į senatvę išsiskyrė su vyru.

Svetlana pasakoja, kaip jos seneliai skurdo, kaip 
persiuvinėjo is kelių senų vieną "naują" drabužį. 
Tai buvo "laimingais" Stalino laikais ir jam Svet
lanos senelius "globojant"...

Nors Svetlana nemini nė vienu žodžiu, kad tai 
buvo žiaurios gyvenimo sąlygos, bet visa tai ma
toma iš jos tų laikų gyvenimo būdinimo. O tas gi 
tęsiasi iki šių laikų. Nedaug kas pakito. O tero
ras kaip siautėjo, taip ir dabar siautėja.

Daugiau bus.

Nukelta į 5 psl.

LEOPOLDAS STANKEVIČIUS, 
naujasis Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje pirmininkas .visuo
tino narių susirinkimo išrinktas 
17. 12. 67, Leopoldas yra Buenos 
Aires universiteto medicinos fa
kultete diplomuotas optikas - 
technikas, gimęs Argentinoje, 
kaip ir jo žmona Irenė Andriuš- 
kaitė, daug pasidarbavę SLA 
scenai ir bendrai organizacijos 
labui. Visa SLA naujoji vadovy
bė — jaunesnio amžiaus žmonės. 
Naujasis SLA pirm, yra metalo 
dirbinių pardavimo firmos Lesbul 
savininkas ir kartoninių dėžučių 
fabriko vedėjas, V. Sarsfield 
2541, Lanus; TE. 241-0933. Svei 
kindami nauja SLA pirmininką 
ir visą vadovybę, linkime vaduo
tis dr. Vinco Kudirkos paskelb
tais idealais, kurių gerbimas išūg 
dė SLA į didžiausią ir stipriau
sią Argentinos lietuvių organi

zaciją.
’’Argentinos Lietuviu Balsas*’
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Lasalliečiu Lidijos ir Albino Ptašinskų pagerbtuvių iškilmės vaizdai. Kairėje Ponia Paunksnienė sutinka sutuoktuvininkus L. ir A.Pfašinskus su tradicine duona, druska ir 
taurele gėrimo. Į dešinę iškilmės dalyviai jubiliatams gieda "Ilgiausių metų". Toliau Pp.Ptašinskai ir kiti iškilmėje -dalyvavę svečiai.Tarp pirmo ir antro vaizdo dail. A. 
Vazalinško šiam jubiliejui iš anksto paruoštas sukaktuvininkų vasarvietės prie Sidabrinio ežero, Laurynijos kalnuose, vaizdas. Pagerbtuvės buvo labai gražios ir jaukios.

KT,b MONTRFALlO LIETUVIŲ SEIMELIO SESIJA 
/atkelta iš praeito NL nr./

Iždininko pranešimą, 
ižd. kun. J. Gaudzei neat
vykus, padarė kontrolės 
komisija revizijos aktu. 
Šalpos fondo pranešimą 
padarė J. Dalmotas. Pa
aiškėjo gyva šalpos veik
la. Šalpos kasa turėjo 681. 
92 dolerių pajamų ir - 
708.16 dol. išlaidų. Saldo 
minėtai dienai su praeitų 
metų likučiu buvo 138.27 
doleriai.Išsiųsta 57 siun
tiniai vartotų rūbų Suval
kų trikampio lietuviams 
ir 2 4 Kubą. Vasario 16 
gimnazijai išsiuntė 401.10 
dol. auką.

Prezid.pirm. R.Verbyla 
trumpai apibūdino pasku
tiniųjų metų veiklą, iškel 
damas ryškesnius darbus.

Buvo gyvai reaguota į 
Expo 67 sovietų paviljone 
ruoštą sovietinės Lietu
vos temą, anglų ir pran
cūzų spaudoje plačiai pa
aiškinta Lietuvos okupa
cija ir sovietų Rusijos 
varomas propagandinis 
varomas propagandinis 
melas. Suruošta XIII Ka
nados Lietuvių diena su 
atskirais pasirodymais 
Expo67 rugsėjo mėn.2-3 
d.d.

J. Dalmotui išreikšta 
padėka.

XIII - tosios Kanados 
Lietuvių dienos finansinę 
apyskaitą perskaitė L. D . 
iždininkas J. Šiaučiulis . 
Gauta 8596,77 dolerių pa
jamų,turėta 6268,66 dol. 
išlaidų,pelnas $ 2328,11 - 
priklauso pusiauKLBKr. 
valdybai ir Montrealio 
Seimelio Prezidiumui.

Tautos Fondo skyr. ko
miteto pirm. L. Girinis 
pranešė TF ižd. V.Kudž- 
mos paruoštą kasos apys
kaitas: $ 472,36 pajamų 
ir $440.33 išlaidų,kasoje 
$ 42.22.

Baltijos stovyklos veik
los apybraižą padarė Pr . 
Rudzinskas paminėdamas

jau iki šiolei stovyklavie
tės atliktus darbus staty
bos ir iškeldamas dar 
reikalingus atlikti įvai
rius pagerinimus. Finan
sinį pranešimą padarė 
ižd.J.Šiaučiulis pažymė
damas, kad stovyklos ka
sa per praėjusius metus 
turėjo 2309. 81 dol. paja
mų ir 1980.81 dol. išlaidų . 
Saldo- 88.77 dolerių.

Stovykla šiuo metu turi 
dar $ 6100.00 skolos.Kon
trolės komisijos aktus 
perskaitė K. K. pirm. V . 
Zižys: viskas tvarkoje. 
Sumanimuose: Pr. Ru- 
dinskas -pagerinti Balti
jos stovyklos aplinką, pa
statyti aukurą, į r engti pa
minklinę lentą.J.Šiaučiu-

lis pakartojo projektą ir 
Montrealio miesto valdy
bos prašyti priešais Auš
ros Vartų bažnyčią esan
tį skverą pavadinti Lie
tuvos vardu, kuriame vė
liau būtų galima pastaty
ti Lietuvai skirtą pa - 
minklą.

Akiems projektams su
sirinkimas pritarė ir pa
vedė naujam Seimelio 
Prezidiumui pagal gali
mybes bandyti įgyvendin
ti. Susirinkimas baigėsi 
trumpu pirm. J.Viliušio 
uždaromuoju žodžiu.

J. Šiaučiulis 
Administracija bus labai 
dėkinga visiems, kas be 
priminimo apsimokės pre
numeratą.

T!S

K 4 U AT A S

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

389 1 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI 4-9098

ABC yra tik viena kompanija Montrealyįe, kuri įgaliota pri
imti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokestį.

ABC aptarnauja LI ET UVI US klijentus Montrealyįe, kuriu 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metų.

9

ABC turi dideli pasirinkimo įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina! I!

ABC dabar turi SPECI ALIUS maisto produktus siuntiniams:

U Z '/2 KAINOS (50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus
100 sv. miltų ..,
100 sv. ryžių...
20 sv. taukų...

,, S 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
..,$21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1.
,. $ 25.00 Jūs nemokėsite nė viena cento 
,,$12.70 daugiau!

Užeikite'/ ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
i Žvengsite skubėjimo.

ABC patarnavimas— 100 % p a s i t e n k i n i m a s I

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

U.nive'ižal Cleaned & Z/alloU
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

lot Wallington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MED2IO DIRBINIAI.

K. K1ĄU5AS ir J ŠIAUČIULIS.
Adresai: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL. QUE. TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30% 40.ŽEMIAU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

VOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS. PALTAMS,SUKNELĖMS IR ŠILKINES- Brocade 
&Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š MIR O , N AIL O N IN TU IR ŠILKINIU SKARELIU, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure 
- IŠ GERIAUSIU ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

SAVININKAS CH.KAUFMANAS, buvęs audinių fabriko * L i t e X* vedėjas Kaune. Laisvai ki.lba 
lietuviškai.

79 ir 81 St. Zotique Street E., 
Montreal. Tel.CR 7-0051.

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
SPAUSDINI AI

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA IK RO DŽIUS IRJUVELYRUS.

7581 CENTRALE, coin - comer 2e AVENUE 165 0770 LASALLE j

Tel. 525-8971

IO

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, R.Q. T. Laurinaitis

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine.

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

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - L.AMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rėmas. 
Įnsuliacija, Ten • Test, Masonite, statybini* p op šeri*.

LIETUVIŲ BANKAS "L
"Litas" per praeitus 

vienuolika mėnesių paau
go $300,000 ir padarė $4 , 
579,000 apyvartos. Per 
šiuos metus buvo priimta 
į depozitus $1,290,551, iš
mokėta depozitų $1,242 , 
534,priimta į Šerus $326 , 
238, išmokėta Šerų $157 , 
121,gražinta paskolų $384, 
279 ir išduota paskolų $ 
660,357. Kad "Litas" pa
stoviai augtų reikalinga 
išpildyti dvi sąlygas: vie 
na-kad"Lito"mokami di
videndai už santaupas bū
tų aukštesni,kaip kitur ir 
antra-kad "Lito" imamos 
palūkanos už paskolas bū
tų žemesnės kaip kitur. 
Lig šiol"Litas"savo veik
loje sugebėjo šitas dvi 
beveik neįmanomas sude
rinti sąlygas išpildyti. 
Paskutiniais dvejais me
tais palūkanos už santau
pas ir už paskolas Kana
doje kyla kas keli mėne
siai. Ryšium su tuo ir 
"Litas" buvo priverstas 
padidinti dividendus už 
santaupas ir palūkanas- 
už paskolas. Tų padidini- 
išbalansavimas "Litui" 
nėra lengvas,kadangi ke
liant palūkanas už santau
pas, jas reikia kelti ant 
visų "Lito" turimų dviejų 
milijonų dolerių,o keliant 
palūkanas už paskolas , 
jos tepakeliamos tik ant

IT A S " PA STOVIAI AUGA 
naujai duodamų paskolų.

Ryšium su kitų bankų 
ir "Trust" kompanijų pa
didėjusia konkurencija už 
santaupas,"Litas" studi
juoja terminuotų indėlių 
įvedimą lakštų forma, 
kurie taupytojams duotų 
didesnes palūkanas, o 
"Litui" sudaryti} dides
nius pastovius kapitalas.

"Litas" yra ne tik ban
kinė, bet kartu ir visuo
meninė organizacija. To
kioje organizacijoje, kur 
yra 1328 savininkai, nie
kas negali įtikti visiems 
ir niekas negali įgyven
dinti visų narių pageida
vimų bei patarimų .Tačiau 
"Lito" valdyba,komisijos 
ir tarnautojai stengiasi 
taip tvarkyti unijos rei
kalus, kad tas jų darbas 
atitikti) daugumos narių 
valią ir kad ekonomiškai 
"Litas" būtų stiprus ir 
pastoviai augtų.

Metinis"Lito" susirin
kimas yra pati geriausia 
proga visiems rūpimiems 
klausimams išgvildenti 
ir reikiamiems sprendi
mams padaryti.Užtat ne
užmirškime savo parei
gos dalyvauti kovo mėn. 
9 d.metiniame "Lito" su
sirinkime . "Lito" 

vedėjas.

Telefonas 768-GG79

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

Naujų : 366-78 I 8
Naudotų: 366-569 1

7635. BOUL. LASALLE 
LASALLE. P.Q.

President M.L. Daigneau!

DODGE - CHRYSLER - VALIANT 
CORONET * CAMIONS DODGE

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 požemi;/io • METRO stoties/.

HIGHLAND AUTO BODY
C al ex Gas Bar

DIRBTUVE- GARAŽAS

• Atliekami v su rūšių išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611b Lafleur Avė. LASALLE

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

• Vilniuj apsilankęs Len
kijos seimo narys Jan 
Riznar paminėjo,kad len
kai bando susitarti su 
Maskva dėl pasienio su
sisiekimo su Sov. S-ga, 
tokio, koks praktikuoja
mas tarp savo tarpe ne
kariaujančių kaimyninių 
valstybių, kur pasienio 
gyventojams leidžiama 
pereiti sieną be vizų, tik 
šutam tikrąis pažymėji
mais. Jei tai įvyktų, tai ir 
Seinų - Lazdijų ar bent 
Punsko-Sangrūdos apy
linkių gyventojams atsi
vertų galimybė vieniems 
pas kitus lankytis . (Elta)
• Karas Vietname per
traukiamas švenčių ir 
Naujųjų metų laikotar
piui. Pietų Vietnamas siū
lo pertrauką pratęsti ir 
pereiti prie taikos dery-
• Ties Antarktika išsiver 
žė užgesęs vulkanas salo
je, kur buvo mokslinės ba
zės. Lėktuvai išgelbėjo 30 
mokslininkų.______  _ ___

IŠKELIA. , ./iš 4 psL/ 
Geschichte eines Baeren, 
der Oscar hiess" ištisai 
pašvęstas lietuvi ui,poka
riniame sūkuryje atsidū
rusiam Šveicarijoje.

Paskyrus rašytojui gar
bingą šveicarų premiją, 
specialiai pažymima, kad 
jo veikaluose Baltijos 
valstybės dažnai paren
kamos kaip vyksmo sce
narijus.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.

MOKAME: DUODAME:
4%% ui depositus Morgičius iš 6'/M

numatyta ui sūrus Asm. paskolos i! 7%
Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66 % (kainuoto turto.
Visy nariy gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieni} 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.

ILGIAU LAUKSITE, ILGIAU KENTĖSITE.
TIE, KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.
Imkite DIANA D RO P S-lašus ir tuomet palengvin
site stipri) kosėjimą slogoje, krūtinės peršalime, šalčio 
krėtime, karšligėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, užkimimą, biauriam čiaudėji
me, nosies negalavime, asmoje, bronchite, Dėl paleng
vėjimo ir laisvesnio kvėpavimo. Niekas neveikia taip 
--kaip DIANA DROPS - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2.00 butelis mūšy vaistinėje.

ROXODIUM mediciniškas skystis įtrinant greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskulą skausmą, nu
garos skausmą, isijos-šlaunies skausmą, uždegimo-- 
skausmą pečiuose, rankose, alkūnėse, riešuose, skaus
mingiems nelankstiems pirštą sąnariams, skausmų kojų 
riešuose, keliuose, krūtinės persišaldyme, neuralg'ijos- 
— galvos skausmų, aplinkinio ausų skausmo, veido ar 
sprando skaudėjimo, nuo sužeidimą, nudrėskimų, išnėri 
mo ir patęsimo mazguotą venų blauz.dose.galvos ir odos 
niežėjimo, pūliavimo, spuogų veide arba visame kūne. 
Pasekmės greitos - minutėmis. ROXODIUM nedegina ir 
neerzina odos. Laikykite atokiau nuo akių.

Kainuoja $2.00 butelis.
LUSCOE PRODUCTS LIMITED
559 Bathurst Street, Toronto 4, Canada.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas i5 Toronto
PASIKALBĖJIMAS

Vienas keleivis pasa
koja matęs televizijoje 
baisių dalykų. Po didesnių 
kautynių Vietname, pri
musus daug raudonųjų, 
reikėję juos greičiau pa
laidoti. Žuvusių buvę tiek 
daug, kad jų lavonai, be 
tvarkos buvę suversti iš
tisa krūva nat žemėje pa
tiesto didžiulio tinklo.At
skridus malūnsparniui, 
buvo suimti tinklo kampai 
kuriuos pritvirtinus, au
tožyras pakilo, kaip su 
pagautom žuvim ir nu
skrido kaž kur. Pasakoto
jas stebisi, kad taip ne
gerbiami žuvę priešo ka
riai. Jis mano, kad tokie 
dalykai geriau nebūtų vi
sai rodomi.Kaip esą bai
su, kas darosi ten tame 
Vietname.

Vyresnis bendrakelei
vis tuo nė kiek nesistebi. 
Jis sako,kad tas primena 
vieną atsitikimą pereito 
karo metu. Šaltą žiemos 
naktį,neapsižiūrėjus kaž
kurios stotelės budėtojui, 
Tauragė-Šiauliai ruože, 
buvo suleisti du trauki
niai. Vienas grįžo iš fron
to su sužeistaisiais, o ki
tas vežė iš atostogų pail
sėjusius karius. Trauki
niams susidūrus, buvo 

NOTARAS
ANTANAS LIUD ŽlUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

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

TORONTO.
Margio vaistinės II aukštas.
Tel: įstaigos LE7- 1708, 

Namų CR9- 6166.

METRO TRAUKINYJE 
daug užmuštų, kurie iki 
ryto sušalę į kaulą. Kai 
žuvusius kareivius pre
kiniame vagone atvežė į 
Šiaulių stotį, jis tuo metu 
ėjęs pakrovimo rampa. 
Ten jis matęs, kaip suša
lusius lavonus perkėlė į 
sunkvežimį, kuris turėjo 
vežti į Sukilėlių kalnelį 
palaidoti. Du vokiečiai 
kareiviai-nešikai .vagone 
užsivertę ant neštuvų la
voną,pernešdavo į dengtą 
sunkvežimį ir čia, kaip 
kokią kaladę,paprasčiau
siai išmesdavo. Kas jam 
padarė įspūdį,tai krintan
čio lavono subildėjimas , 
tarsi metant ant grindų 
didžiulį akmenį. Tada jis 
irgi pagalvojęs apie ne
gerbimą savo kovos drau
gų. Nuo ano atsitikimo 
praėjo nemažai laiko. Jam 
tekę daug ką matyti, su
tikti įvairių žmonių. Dėl 
to jis ir pagarbos sąvokai 
susidaręs laisvesnes pa
žiūras.

Jaunasis vyras pasi
priešina savo bendrake
leiviui. Jis sako, kad pa
garba, kaipo tokia, nega
linti turėti jokių laisves
nių sąvokų, ar skirtingų 
pažiūrų. Pagarba esanti 
nedalomas emocijos po
jūtis. Pagarba negalinti 
būti interpretuota jokia 
laisvesne apimtimi. Juk 
tai esąs išauklėto žmo
gaus intuicijos, tiesiogi
nis atoveiksmis. Nors tuo 
pačiu, jaunas vyras pri
leidžia ir pasitaikančias 
išimtis.Kaip nūdienio gy
venimo pavyzdį,jis nuro
do vieną savo pažįstamą. 
Nors tėvynėje anas buvęs 
aukštas pareigūnas ir čia 
turįs nemažai reikalų su 
žmonėmis, bet jis nesąs

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Kunigo visuomenininko, Šv.Jono Krikštytojo parapijos klebono Petro Ažubalio pagerbimo iškilmių vaiz
dai. Kairėje ministeris Yaremko kalbasi su solenizantu kun. P. Ažubaliu, prie kurio sėdi jo motina Po - 
nia Ažubalienė. Dešinėje pagerbtuvių įgaliotiniai- G.Balčiūnas, P.Cirūnas ir Ponia Jonaitienė solem - 
zantui įteikia dovaną- kieliką; priešakyje sėdi Lietuvos gen.konsulas J.Žmuidzinas. Foto S. Dabkaus.

KUNIGO PETRO AŽUBALIO
šv. Jono Kr. parapijos 
klebono25metų kunigys
tės sukaktis buvo atšvęs
ta gruodžio 17 d.iškilmin
gomis pamaldomis ir vie
šomis pagerbtuvėmis.Iš
kilmingas mišias atlaikė 
pats sukaktuvininkas šv. 
Jono Kr.bažnyčioje,o pa- 
gerbtuvės įvyko Seaway 
Towers HotekCarlton sa
lėje.

Iškilmingame pagerbi
me už garbės stalo sėdė
jo pats sukaktuvininkas 
su savo 80 metų amžiaus 
mamyte ir kviestieji sve
čiai su poniomis,kaip On
tario prov. ministras p. 
Yaremko, adv.Maloney, 
prov. parlamento narys 
adv.G.Ben,Toronto savi
valdybės aiderman p.Gra- 
cy, Lietuvos konsulas p. 
Žmuidzinas, kun. dr.F. 
Jucevičius,Kanados ben
druomenės pirm. p. A. 
Rinkūnas,"Žiburių" red. 
kun. dr. Gaida, dr. A. Pa- 
cevičius ir eilė kitų dva
siškių ir pasauliečių.

Invokaciją pasakė lie
tuvių kunigų d-jos pirm. 
dr. F. Jucevičius. Po to 
sekė vakarienė, sveikini
mai,buvo išgertas tostas 
ir sudainuota jubiliatui 
ilgiausių metų.

Visi garbės stalo sve
čiai viešu žodžiu sveiki
no gerb. sukaktuvininką, 
kėlėjo darbus ir nuopel
nus kaip bažnyčiai, taip ir 
lietuviškai visuomenei. 
Kiek smulkesnę jubiliato 
biografinę apybraižą davė 
jo vaikystės draugas-kai- 
mynas, šiuo metu vienos 
katalikų mokyklos Toron
te vedė jas,Petras Balčiū
nas.Įdomesnius sukaktu
vininko darbo ir nuopelnų 
bruožus iškėlė A. Rinkū
nas. Kun. P. Ažubalis , 
mums lietuviams, labai 
brangus ir reikalingas ne 
tiktai kaip dvasiškis, bet 
ir kaip visuomenininkas . 
Jo darbai ir nuopelnai 
lietuviškoje veikloje di
deli ir efektyvūs. Jis yra 
pozityviai veiklus ir 
energingas, įeinąs į kai 
kurių organizacijų valdo
muosius organus,o be to , 
turįs daugiausia pažinčių 
ir ryšių su vietiniais val
džios organais.. Brangus 
jis mums kaip švietimo 
ir jaunimo (mokyklos ir 

tinkamai respektuojamas 
savų tėvynainių.

Vyresnysis vyras sa
ko,jog visa problema glū
dinti tame, kad anas ne
turįs pagarbos kitiems . 
O neturint respekto ki
tiems .negalima nieko ge
resnio tikėtis ir sau. Bet 
kaipo priešingą pavyzdį 
jis nurodo kitą asmenį. 
Jis pamini kitos parapi
jos kleboną, kuriam to* 
rontiečiai surengė 25 me- 
metų kunigystės paminė
jimą. Turint omenyje, u- 
ni vers alų s oleniz anto as - 

s to vyki avi etė s) or gani z a - 
torius ir rėmėjas. Dideli 
jo darbai šalpos ir rėmi
mo srityse.

Viešu žodžiu jubiliatą 
dar sveikino į pagerbtu- 
vęs atvykęs Toronto Sūnų 
ir Dukterų d-jos pirm. p. 
Ramanauskas.

Raštu atsiųstus sveiki
nimus perskaitė adv. A. 
Balčiūnas.

Sveikinimams užsibai
gus, organizacinio komi
teto ir svečių vardu dova
ną ir adresą su parašais 
jubiliatui įteikė p. Jonai
tienė ir p. Čirūnas.

Meno programoj kele
tą dainų padainavo s oli stė 
p-lė Žiemelytė ir sol. V . 
Verikaitis. Akomponavo 
muzikas St. Gailevičius .

Oficialiai pagerbtuves 
uždarė pats sukaktuvinin
kas taręs keletą žodžių. 
Kun. P. Ažubalis pasi
džiaugė, kad tiek daug as
menų, įvairių pažiūrų ir 
religinių įsitikinimų, at
silankė į jo pagerbimą. 
Jis visą savo gyvenimą 
visiems tenorėjęs gero. 
Gal ir ne visur pavykę , 
kas norėta. Bet dėl to jis 
nenustojąs vilties, savo 
pastoracinį ir visuomeni
nį darbą dirbsiąs kol jė
gos ir Apvaizda leis .

Pagerbimui ir vakarie
nei vadovavo lietuvių ir 
dalinai anglų kalba, pagal 
šio krašto papročius ir 
tradicijas, Toronto apy
linkės bendruomenės 
pirm. adv. A. Balčiūnas .

Kukli ir paslaugi, o 
kartu ir įdomi kun. Petro 
Ažubalio asmenybė su
traukei pagerbtuves arti 
tūkstančio asmenų. Pui
kus sekmadienio oras , 
puošni ir jauki salė dar 
daugiau suteikė toms pa- 
gertuvėms orumo ir 
šventumo.Svečių veiduo
se ir sielose viešpatavo 
šilta, rami prieškalėdinė 
nuotaika. Buvo j aus ti, tar - 
turn visi svečiai būtų už
miršę savo asmeninius 
rūpesčius ir problemas , 
o atėję tik pagerbti jiems 
artimą ir brangų asmenį. 
Prie stalų sėdėjo fizinio 
darbo užgrūdintos ran
kos. Bet tarp tų skirtingų 
rankų visą laiką vystėsi 
šilti ir nuoširdūs pašne
kesiai ir šypsniai. la .

menį, jo nuveiktus dar
bus,tas parengimas pra
ėjo labai įspūdingai. Tai 
buvusi reta prieškalėdinė 
šventė, kurion susirinko 
beveik visi torontieęiai. 
Didžiulė prabangaus 
viešbučio salė buvusi pil
nutėlė žmonių. Ten buvo 
tokių veidų, kurių jis ne
buvo matęs ištisus 20 To
ronte gyventų metų. Ten 
jis matęs žmonių, kurie 
net per didžiąsias šven
tes neateina bažnyčion. 
Net šimtinė "Liaudies 
Balso" žmonių atėjo iš

MOKSLAS IR TECHNIKA
ŽINGSNIS Į GYVYBĖS SUKŪRIMĄ. DIRBTINIU BUDU ?
Amerikos mokslininkai No
belio premijos laureatai pa
siskelbė sukūrė dirbtiniu bū 
du gyvas ląsteles-dirbtinį 
virusą-, kuris dauginasi.

Tai yra gydyto ja i-b i ©che
mikai: dr. A . Kornbe rg iš 
Stanford© universiteto ir 
dr.M. Goulian iš Čikagos 
u.nivers iteto,

Sis laboratorinėmis prie
monėmis pagaminti gyv>s 
ląsteles laikomas dideliu 
žingsniu į gyvybės sukūri
mą dirbtiniu būdu ir į pla
čias perspektyvas kovoje 
su ligomis, ypač su vėžio 
liga.
IŠRADIMAS GYVYBĖS PRO
CESAMS REGULIUOTI 
Prof. Braunel atrado eks
traktus iš bulvių ir plokš
čiųjų kirmėlių, kurių pa
galba galima reguliuoti

PABALTIECIAI PROTESTAVO NAUJOJOJE ZELAN 
DIJCJE

Bolševikijos propagan
distų užsimojimas pagar
sinti savo sukaktuves net 
Naujojoj Zelandijoj sutei
kė progą tenykščiams lie
tuviams,latviams bei es
tams atkreipti N.Zelandi
jos visuomenės dėmesį į 
tos propagandos kėslų ne
dorumą Lietuvos atžvil
giu.Mat,per kontaktus su 
Auckland© universitetu, 
Maskvos propagandistai 
įpiršo N. Zelandijos vi
suomenei sovietinį filmų 
festivalį, kurio progra- 
mon buvo įterptas ir fil- 

anksto užsakytais pakvie
timais. Pasiteiravus, ką 
tai galėtų reikšti ,kad mū
sų raudonieji broliai su
sidomėjo tokiu jiems ne
įprastu įvykiu,suklydėliai 
atsakę, kad klebono as
menyje jie matą savo pa
skutinę viltį. Jie gerai ži
ną,kad be jo nebus galima 
apseiti. Šaukdamiesi pa
skutiniam patarnavimui , 
jie prašysią kuklios vie
tos jo įsteigtose kapinė
se.

Buvę savotiškai įdomu 
matant įvairių pažiūrų 
žmones susirinkusius pa
gerbti dinamišką asme
nybę . Gausiuoju dalyvavi - 
mu žmonės tarsi pabrėžė 
kunigo pavyzdžio neturin
čią veiklą, kur ne vienas 
tautieti s,patekęs į nelai
me svetimame krašte,bu
vo ne tik išklausytas, d e 
tik suprastas, bet aprū
pintas efektyvia pagelba. 
Tas minėjimas buvęs tar
tum vientisa solidarumo 
demonstracija.Tai buvęs 
tarsi neabejotinas įverti
nimas to pasėlio, kuris 
sumanaus šeimininko pa
bertas į purią dirvą, per 
eilę metų išbujojo į pasi
gėrėtiną,gražų derlių ne
šantį vaismedį.

S. Pranckūnas . 

gyvybinius procesus: ga
lima arba pagreitinti, ar
ba sulėtinti augimą.

^iuo išradimu tikimasi 
padidinti derlius žemės 
ūkyje ir padidinti mais
to medžiagų gamybą. 
išrastas naujas ap
šildymo būdas 
Pittsburgh©, JAV, uni
versitetas išrado būdą 
apšildyti patalpas stude
ntų išspinduliuojamos ši
limos pagalba. Nustaty
ta, kad 1COC studentų 
gali apšildyti patalpas 
ir net vandenį įšildyti 
iki 55 laipsnių tempera
tūros .

Šitie išradimai laiko
mi svarbiausiais 1967 
metų išradimais, iš 
kurhj tikimasi ateičiai 
daug naudos.

mas "Niekas nenorėjo 
mirti-Lietuvos drama".

Naujosios Zelandijos 
Baltiečių Klubas, paste
bėjęs programoj tą "Lie
tuvos dramą", parašė 
laiškus Auckland© uni
versiteto kancleriui ir N. 
Zelandijos premjerui,ku
riuose pareiškė protestą 
apskritai prieš tą propa
gandinį rusų bolševizmo 
-neregėto teroro ir apie 
100 milijonų rytinės ir vi
durinės Europos žmonių 
laisvės užgniaužimo-su- 
kakties pagerbimą N. Z e - 
landijoj, ir ypač prieš į- 
traukimą programon tos 
vadinamosios "Lietuvos 
dramos", specialiai pri
taikytos meniniu pavidalu 
pateisinti Maskvos impe
rialistinei okupacijai Lie
tuvoje.

N.Zelandijos Baltiečių 

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaktorius Vytautas Bildušas .

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE KA RAŠO 

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

K EI E IV I žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinią ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą •

K E L E i V Y rasite patarimą 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 $ l.OO. Korespondenciją adresuoti:

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

lietuvaitės LAIŠKAS 
POPIEŽIUI

/atkelta iš 3 psl./
džiu, kuriuo primenate 
tautoms,kaip reikia savą
sias kalbas gerbti ir jų 
laikytis. Į kiekvieną sve
timos tautos atstovą ar 
šiaip eilinį stengiatės 
prašnekti jo gimtąja kal
ba,atsižvelgiant į tai, ži
noma, kiek jų Jums pra
mokti teko. Šiuo šviesiu 
pavyzdžiu Jūsų Šventeny
bė neseniai sušvitote ir 
mums lietuviams lietu
viškai parašytu lydraš
čiu, kurį prijungėte prie 
piniginių aukų mūsų var
do gimnazijoms tremtyje 
paremti per mieląjį lietu
vių bičiulį kardinolą An
tonio Samore.

Šis pavyzdys mums yra 
nepaprastas tuo,kad lie
tuviškai parašytas laiš
kas yra ne tik pirmas at
sitikimas Vatikano isto
rijoje, bet jis dar yra ir 
įpareigojantis, kad lietu
viai savosios kalbos lai
kytųsi ir tik jąja Dievą 
garbintų

Jūsų Šventenybei Dievo 
malonių ir Kristaus įkur
tai Bažnyčiai tik gero 
trokštanti:

Emilija Brinkytė . 
Pietų Amerika, ~ 
1967m. spalio 16 d.
Red.pastebi, kad laiškas 
žymiai sutrumpintas.

klubo vadovai - Juhan Tork 
(estas), Albert Brunners 
(latvis) ir Česlovas Liu
tikas (lietuvis)-minėtuo
se laiškuose išdėstė, kad 
filme "Niekas nenorėjo 
mirti" Lietuvos drama 
bandoma parodyti per
kreipta,bolševizmo inte
resams pritaikyta pras
me, kad Lietuvos laisvę 
heroiškai gynusieji re
zistentai prieš okupantus 
tendencingai rodomi kaip 
žemos moralės bei nusi- 
girtuokliavędorų žmonių 
žudikai, o herojų aureolė 
dedama okupantų kolabo
rantams. Laiško autoriai 
siūlė bent tą filmą iš pa
rengimo programos iš
imti. (Elta)
AKYS, KURIOS NEBIJO

BADYMO
Bolševikinės revoliu

cijos 50 metų sukakties 
proga visoje eilėje švei
carų įtakingų laikraščių 
buvo prisimintas Baltijos 
valstybių likimas .Straips 
niuose buvo nurodyta, kad 
bolševikinė Maskva pa
neigė tautų apsisprendi
mo teisę ir smurtu užėmė 
Baltijos valstybes, įjung
dama jas į Sovietų Sąjun
gą-

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMILTON mūsu^portas
Geriausia taupyti ir skolintis tik _ 
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve I 
21 Main St. E., Kamb. 203, Tel. 528-05 JJ.

Darbo valanda

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

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldi/.

DĖL JUBILIEJINIO 
MINĖJIMO

Ateinančiais metais 
švęsime Lietuvos nepri
klausomybės jubiliejų. 
Šioms iškilmėms ruošia- - 
si visa išeivija. Neatsi
lieka ir Hamiltonas. Jau 
organizacijų ir Hamilto
no LB-nės bendram po
sėdyje šis reikalas buvo 
kiek apsvarstytas,nenu
statant tvirtai datos, me
ninės programos (kalba
ma apie Toronto Varpą), 
nors turint paskaitininką 
adv. J. Smetoną. Tačiau 
vienas klausimas neliko 
išspręstas-tai salės,nors 
LB-nės valdyba nutarusi 
imti parapijos salę, taip 
vad. Jaunimo Centrą.

Iš anksto reikia pasa
kyti, kad ši salė tokiam 
minėjimui yra netinka
ma. Nėra padorios sce
nos, bloga akustika, ne
pritvirtintos kėdės daro 
ją tikrai parapijine sale , 
tinkama tik atšvęsti ve
dybines sukaktis, organi
zacijos pasilinksminimą. 
Be to, reikia atsiminti, 
kad rengti čia Vasario 16 
minėjimai, nesutraukė 
tiek mūsų tautiečių, kiek 
ankstyvesniais metais 
šios iškilmės kitose sa
lėse. Ir dėl tam tikrų 
priežasčių, kiekvienais 
metais parapijos salėj 
Vasario 16 minėjimai su
silaukia vis mažesnio da
lyvių skaičiaus.

Sekmadienį salę yra 
labai lengva gauti (rodos 
L. Namai Vasario 16 mi
nėjimui salę duoda nemo
kamai ?) ,tad ir reikia, kol 
dar yra laiko,surasti tin
kamesnę, gražesnę vietą 
mūsų nepriklausomybės 
minėjimui, ypatingai 
švenčiant Lietuvos nepri
klausomybės jubiliejų.

Hamiltono LB-nės 
narys.

ŠALPOS REIKALAI
Artėjant metinėms 

šventėms, aukų rinkimas 
šalpos reikalams buvo 
sustojęs. Joms praėjus , 
darbas bus tęsiamas to
liau. Jei oras bus palan
kus, rinkliavą norima 
baigti sausio paskutiniąją 
dieną. Šalia pinigų aukų 
rinkėjai teiraujasi ir dė
vėtų rūbų Suvalkų trip. 
lietuviams ir jau gauta 
prašymų iš Vak. Vokieti
jos lietuvių pensininkų tor 
kiems rūbams gauti. Ta 
proga primenama ir pra
šoma aukotojus turinčius 
liekamų dėvėtų ir dar tin
kamų tolimesniam nau
dojimui rūbus, perduoti 
mūsų Fondui sausio mė
nesio laikotarpyje. Iki to 
laiko surinkti rūbai bus 
ruošiami pasiųsti reika
lingiems. Sekantis išsiun
timas bus ruošiamas tik 
ateinantį rudenį,todėl da
bar norėtųsi pasiųsti ga
limai daugiau.

Patirta, kad kai kurie 
siuntinių gavėjai, gavę 
siuntinius iš individualių 
siuntėjų Hamiltone, dar

LIETUVIŲ NAMŲ 
REIKALAI
Gruodžio 10 d. įvyko H 

LN valdybos posėdis . 
Pirm.G.Palmeris padarė 
platų pranešimą apie ta
vęs stovį ir ateities pla
nus. Kadangi LN yra pa
skelbti pardavimui, v-ba 
turi sunkumų su neišnuo- 
muotomis krautuvėmis iš 
Mine g-vės. Reikia re- 
monto.Kadangi šios krau
tuvės nepalankios verslui 
v-ba yra padariusi žygių 
gauti leidimą įrengti klu
bą. Iš King g-vės vienos 
vienos krautuvės nuomi
ninkas išėjo.Krautuvė bu- 
vo atremontuota (remon
tas kaštavo $ 453). Krau
tuvė tuojau buvo išnuo- 
muota moterų kirpyklai 
už $ 80 mėn. (senas mo
kėjo $ 65.).

B-nės reikalųv-jas St. 
Bakšys siūlė v-bai pada
ryti nutarimą - pakelti 3 
krautuvėms nuomą po 10 
dol.mėn. ir vienai 15 dol. 
o už mašinų statymą aikš
tėje pakeliant iš 5 dol. iki 
6 dol. mėnesiui. Spalio 
mėn. davė $ 614. 05 paja
mų,© lapkričio mėn.$568. 
50 centų. Deltos pastatas 
1967 m. apytikriai duos $ 
29.000pajamų.Už Deltos 
pastatą 1967 gruodžio m. 
buvo skolos $ 57. 000.

1967 m. gruodžio 10 d. 
buvo perparduota 44 LN 
(common) Šerai ir 30 pa
skolos (prefered) Šerai.

Pasitraukus iš b-vės 
Ant.Šimkevičiui,į jo vietą 
įėjo Juozas Kažemėkas . 
B-vės pirm. G. Palmeris 
pasidžiaugė, kad b-vė 
šiais metais padarė dide
lę pažangą. Kor. J. Š .

kreipiasi į mūsų šalpos 
institucijas Kanadoje 
skųsdamiesi sunkia padė
timi, s akydami, kad iš ki
tur jokių siuntinių nepra- 
šp ir negauna. Būtų nau
dinga, kad individualūs 
siuntinių siuntėjai pain
formuotų mūsų Fondą 
kam ir kada siuntiniai 
pasiųsti Suvalkų trikam
piu. Mūsų Fondas savo 
keliu, informuos kitas 
mūsų šalpos institucijas 
tuo pačiu reikalu.

Dar kartą praš om įvai - 
rios ir nuoširdžios aukos 
mūsų tautiečių paramai.

Š. F. inform ■ 
PRANEŠIMAS 
Hamiltono DLK Algirdo 

Šaulių kuopa vasario 17 
dieną ruošia vėdarų balių 
J. Centro salėje, 58 Dun- 
durn Str.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus Hamiltono lietuvius 
ir iš apylinkių. Savo ma
loniu atsilankymu parem- 
sitemūsų jaunutę š. kuo
pą, kuri yra pasiryžusi 
sutvirtėti ir tapti viena iš 
pažangiausiųjų organiza
cijų lietuviškoje veikloje 
Hamiltono liet, kolonijo
je. V - ba.

s: Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius. 
Prieinamos skolinimosi 
sglygos.
Nemokamas CUNA gyvybes 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintas indelių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

Atviras laiškas Krep
šinio Išvykos Organiza
ciniam Komitetui.

GERBIAMIEJI,
Labai lengva yra para

šyti patriotiniais moty
vais atsišaukimą į lietu
vių išeiviją, lengva yra 
surinkti iš universitetų 
gerus lietuvius krepši
ninkus ir su jais keliauti 
po svetimus kraštus,gar
sinant Lietuvos ir lietu
vių vardą. Malonu pama
tyti svetimus kraštus .pa
žinti žmones, paskirų 
tautų kultūrinius, ekono
minius ir politinius lai
mėjimus.

Tačiau, Gerbiamieji, 
pridėkim ranką prie šir
dies ir rimtai susimąs
tykime :ar tikrai šiandien 
galime sau leisti nusi
pirkti visuomenės pini
gais tokį didelį liuksusą, 
- kada mūsų sportiniai 
pamatai stovi ant molinių 
kojų,kada neturime tikra 
prasme stipriai veikian
čių sporto klubų, neturi
me trenerių,sportinio in
ventoriaus, nekalbant jau 
apie sportines sales ar 
patį prieauglį ?

O mano apskaičiavimu 
(ir aš mėgstu keliones'.) 
tokia išvyka po Azijos ir 
Europos kraštus kainuo
sianti apie 30-40 tūkst. 
dol.Taigi,su dviem anks
tyvesnėm išvykom (pietų 
Amerika ir Australija) 
susidaro apie 60-70 tūks
tančių dolerių.

Gerbiamieji, nebūkime 
vaikai, bet gaspadorišku 
protu pagalvokime, ką 
mes darom su visuome
nės pinigais (kuri nema
nau, kad bus tokia jautri 
kaip ankstyvesniuose at
sišaukimuose), ką mes 
norime atsiekti pietinėje 
Korėjoje ar pietiniame 
Vietname, kur Lietuva 
yra žinoma to krašto gy
ventojams, kaip kanadie
čiui ar amerikonui kokie 
nors papuasai.

Suprantama, kad jubi
liejiniais Lietuvos nepri
klausomybės' metais ir 
sportininkai nori kokiu 
nors būdu atžymėti mūsų 
pavergtą tėvynę. Tačiau, 
iš kitos pusės, ar ši pro
pagandinė kelionė (ir vėl 
antrą kartą Australiją'.'.) 
nenubluks prieš olimpi
nius žaidimus, kada viso 
pasaulio akys bus nu
kreiptos į Meksiką? Ar 
neišvarginsim mūsų vi
suomenės aukų lapais , 
kada veiksniai numato 
surinkti rodos 200 tūks
tančių dolerių įvairiems 
leidiniams, fondams,de
monstracijoms, kelio
nėms į Vašingtoną ir 1.1. 
ir 1.1?

Ir kodėl taip toli šokti 
jau trečią kartą, kada 
propagandinė lenta ir 
vietoj yra čia pat, JAV , 
kaimynystėj.

Galvoju apie Meksiką, 
kur spalio mėn. vyks 
olimpiada. Bent mėnesį 
prieš pačius žaidimus, 
aklimatizuotis atvyks 
stipriausios ir geriau
sios krepšinio komandos. 
Kodėl nesusitarti su pa-

BARONA5
skirom valstybėm ir su
žaisti rungtynes pas JAV 
pietinį kaimyną? Kodėl 
neišleisti bent trim kal
bom leidinėlių, nušvie
čiant mūsų tėvynės rei
kalus, sportinį gyvenimą, 
atžymint pavergtos Lie
tuvos sportininkų laimė
jimus Sov.Sąjungos spor
tiniam gyvenime? Kodėl 
neužpirkti dienraščiuose 
puslapių, iškeliant mūsų 
laisvės siekimus ?Esu ti
kras, kad ši propaganda 
atsiektų žymiai geresnį 
tikslą ir gal daugių dau
giausiai suktųsi apie 10 
tūkst. dol. išlaidų.

Nors atsišaukime ne
buvo atžymėtas išvykos 
laikas,tačiau greičiausia 
kelionę "per 80 dienų ap
link pasaulį" organizaci
nis komitetas numato su
ruošti universitetų atos
togų metu. Atvirai kal
bant, laiko likę labai ne
daug. Ir vadovai turi šian
dien tvirtai apsispręsti; 
ar jie galutinai ap
sisprendę pasiekti Aus
traliją, N. Zelandiją, Ko
rėją, Vietnamą ir Euro
pos kraštus, ar tai buvo 
tikpadilginimas išeivijos 
apie sportinį judėjimą 
Kanadoj ir JAV, kurio 
praktiškai jau keli metai 
kaip nematau.

Tad ir statau organiza - 
toriams klausimą:ar vie
na turistinė išvyka išju
dins iš miego ir duos sti
prius pamatus gražiam 
išeivijos sportiniam pa
statui, ar ji paliks tik 
trumpu blykstelėjimu ir 
maloniu prisiminimu pa
čių krepšininkų tarpe iš 
gražiai praleistų atosto
gų? K. Baronas■

PRANEŠIMAS NR. 88
Sąjungos visuotinis- 

metinis suvažiavimas į- 
vyks 1968 m. sausio mėn . 
27-28 d. d. Toronte, Ont. 
(Prisikėlimo parapijos 
patalpose,1011 Colege Str., 
Toronto 4). Suvažiavimo 
pradžia šeštadienį, sau
sio 27 d. 1 vai. po pietų 
punktualiai. Suvažiavime 
pilnateisiais nariais da
lyvauja:

sporto klubų atstovai- 
nuo kiekvienų Sąjungoje 
registruotų 20 narių po 
vieną atstovą, renkami 
visuotinio klubo susirin
kimo, klubų pirmininkai 
ar jų vieton įgalioti kiti 
klubų valdybų nariai, cen
tro valdybos nariai ir 
kandidatai, sporto apy
gardų vadovai ir 2 apy
gardų komitetų nariai, 
revizijos komisijos na
riai, paskirų sporto šakų 
komitetų ar Sąjungos pa
galbinių organų vadovai, 
garbės teismo nariai, 
"Sportas" redaktorius ir 
redakcinė kolegija,admi
nistratorius, centro val
dybos nuožiūra pakviesti 
3 asmenys,garbės nariai , 
patariamuoju balsu kvie
čiami suvažiavime daly
vauti visi sporto darbuo- 
tojai,fizinio lavinimo mo
kytojai, sporto veteranai 
ir lietuvišku sportiniu ju
dėjimu besidomintys as
menys bei organizacijų 
atstovaįlietuviškos spau
dos atstovai.

Suvažiavimo metu ŠAL- 
FASS-gos revizijos ko
misija tikrins Centro val
dybos ir apygardų komi
tetų kasų stovį, taip pat 
Išvykų Fondo stovį.

Sąjungos sporto šakų 
komitetai ir klubų vado
vybės, sportinės veiklos 

pranešimus Centro valdy
bai patiekia raštu suva
žiavimo metu.

Suvažiavimo metu bus 
perduotos pareigos nau
jai Centro valdybai, ku
rios sąstatas ir vietovė 
paaiškės po rinkimų,sau
sio 10 d.

Kviečiame skaitlingai 
dalyvauti suvažiavime.

Centro Valdyba.

Sporto sk.pastaba. Netei
singai pasielgė Centro 
valdyba, nepaskelbdama 
suvažiavimo dienotvar
kės. Kiekviena organiza
cija, šaukdama suvažia
vimą ar susirinkimą,bent 
prieš keletą savaičių iš
siuntinėja suvažiavimo 
darbotvarkę.Tokiu būdu, 
duodama proga, apgalvo
jimui paskirų dienotvar
kės punktų, nuodugniam 
jų išstudijavimuįnaujiem 
pasiūlymams ir sumany- 
nams. Tai sveikas reiš
kinys,ypač laiko taupumo 
sumetimais, nes įvairių 
"sportinių"nuodėmių,nuo 
paskutinio suvažiavimo, 
yra tikrai apsčiai susi
rinkę ir jas išklausyti ne
užteks tų kelių valandų. 
Dar laiko yra kiek likę . 
Ir malonu būtų dienotvar - 
kę nors skubos keliu pa
siųsti spaudai, kadangi 
priešingu atveju, dalyviai 
klaidžios suvažiavime 
kaip nepažįstamoj, sveti
moj žemėj.
PAVERGTOJI LIETUVA 
Sov.Sąjungos vyrų krep

šinio pirmenybėse Kauno 
Žalgiris nugalėjo Lenin
grado Spartaką 72:70,nors 
iki pertraukos rusai vedė 
29:38.
-Vilniaus Žalgirio futbo
lininkai iš Ceilono nuvyko 
įlndijąir Katake nugalė
jo pietinės Indijos rinkti
nę 6:0.
- Kauno Raudonasis Spa
lis vandensviedžio rung
tynėse nugalėjo Lenkijos 
Bytovo Poloniją 7:2.
- Lietuvos moterų tink
linio pirmenybes laimėjo 
Vilniaus universitetas.Be 
lietuvaičių komandoj žai
džia dar trys rusės.
-Sov.Sąjungos vyrų krep
šinio pirmenybėse pir
mauja Maskvos CASK 
prieš Kauno Žalgirį.
- Profsąjungų moterų 
krepšinio žaidynėse Vil
niaus Kibirkštis po at
kaklios kovos pralaimėjo 
komandiniam Europos 
meisteriui Rygos TTT 
klubui 58:51. Normaliu 
laiku rungtynės baigėsi 
lygiomis - 47:47. Silpnai 
pasirodė Kauno Politech
nika,kurios krepšininkės 
nelaimėj o nei vienų rung
tynių.
- Draugiškose rankinio 
pirmenybėse Bratislavos 
klubas pralaimėjo Vil
niaus studentėms 15:16 .
-Vilniaus Žalgirio futbo
lininkai vieši Ceilone. Jie 
nugalėjo to krašto rink
tinę 1:0 ir 5:2. Iš Ceilono 
vilniečiai išvyko į Indiją.
- Marijampolėj įvykusias 
individualines Lietuvos 
jaunių stalo teniso pir
menybes laimėjo kaunie
tė Giedraitytė ir iš Pane
vėžio Bagužis.

NEGRAI BOIKOTUOS 
OLIMPINIUS ŽAIDIMUS?

Dr.M.L.King pasisakė 
viešai už boikotavimą 
1968 m. olimpinių žaidy
nių. Savo konferencijoje 
New Yorke jis puolė ir 
olimpinio komiteto pirm. 
A. Brundage, kuriam už
metė antisemitizmą ir 
antinegrizmą.Šiuos pasi
sakymus griežtai paneigė 
A. Brundage.

Reikia pažymėti, kad

Inž.Povilas Narbufas/vidury/ šiomis dienomis atšven
tė 6C metų amžiaus sukaktuves savo kolegų ir bičiulių 
tarpe. Jį čia matome su kolegomis inžinieriais V .Stan
kevičium /kairėje/ ir K, Balčiūnu /dešinėje/. Sveiki - 
name Jubiliatą ir linkime ilgiausių metų. Sukaktuvinė 
iškilmė įvyko gražiuose Jubiliato namuose, už miesto. 
Dalyvavo būrys bičiulių, linkėjusių sukaktuvininkui gra 
žios sėkmės ir geros sveikatos.

ST.CATHARINES. ONTARIO
KT. BENDRUOMENĖS APYLINKĖS VAIDYBA

gruodžio 24 d. suruošė 
vaikams Kalėdų eglutę 
Tėvų Pranciškonų patal
pose. B-nės pirm. A. Šu
kys papasakojo vaiku
čiams apie Kalėdų senelį 
ir prašė,kad atvykusį pa
sveikintų lietuviškai. Ka
lėdų senelis atvykęs pa
sveikino vaikučius ir nu
siskundė, kad mūsų tėvų 
žemėje-Lietuvoje vaiku
čiai ir jų tėvai kenčia nuo 
rusų okupacijos. Prašė 
vaikučius mylėti savo tė
velius, gerbti senus pa
pročius, tikėjimą ir ne
pamiršti lietuviškai kal
bėti, dainuoti ir melstis . 
Kalėdų senelis prašė, kad 
vaikučiai padainuotų, pa
grotų, eilėraščių pade
klamuotų, o Kalėdų sene
lis geriems vaikučiams 
įteiks dovanų.

Visus nustebino, ka
da pirmas atsirado sava
nori s,apie 5 m .vyras .An
tanas Klimas, kuris drą
siai nužingsniavo pas Ka
lėdų senelį ir nusilenkęs 
dalyviams uždainavo :Vė- 
jas pučia, neša laivą, nu
neš mane į Lietuvą, tai 
bus linksma Lietuvoje. . . 
Viltė Zubrickaitė ir Ša
rūnas Gverzdys paskam
bino pianinu,Kastytis Zu- 
brickas pagiedojo Sveikas 
Jėzau gimusis. . . Jūratė 
ir Nida Zubrickaitės ir 
kiti vaikučiai padeklama
vo eilėraščius Kalėdų Se
nelis (St.Kukta)gana vaiz - 
džiai atliko Kalėdų sene
lio pareigas. Kalėdų se
neliui atsisveikinus su 
vaikučiais Stasė ir Joha
ną Zubrickienės darė žai
dimus su vaikučiais, 
įtraukdami ir suaugusius. 
Vaikam ruošta Kalėdų eg
lutė praėjo nuotaikingai. 
B-nės pirm. A. Šukys pa
dėkojo parapijos klebonui 
T.B.Mikalauskui OEM už 
leidimą pasinaudoti pa
talpomis ir visiems tė
vams už suvežimą vaikų. 
Kalėdų eglutėje su vaiku
čiais dalyvavo ir Aldona

Tokio olimpiadoj 22 me
daliai iš 126 laimėtų JAV 
buvo iškovoti negrų.

IŠ VISUR
Gerai pažįstama lietu

viams Uastralijos krep
šinio rinktinė vieši Kana
doj. Ji jau nugalėjo Loyo- 
los koledžų 72:44 ir atsi- 
griebimo rungtynėse tą 
pačią komandą net 104:42. 
Australai yra pakeliui į 
tarptautinį turnyrą Ispa
nijoj.
-Į žiemos olimpinius žai
dimus Grenoblyje jau už
siregistravo 31 valstybė . 
-Gruodžio 26 d. Suomijoj 
prasidėjo Europos jaunių 
ledo ritulio pirmenybės .

Zubrickienė -Dauginaitė 
iš Prestono. J. Š.
NAUJĄ B-NĖS VALDYBĄ 
1968 metams pagal balsų 
daugumą Išrinkti: A. Šu
kys,St. Janušonis, Ad. Še- 
tikas,J.Žemaitis ir J. Ša- 
rapnickas; į revizijos ko- 
misiją:K.Goldikas,J. Gi- 
revičius ir J. Skeivelas .

Valdyba pareigomis 
pasiskirstė: pirm. Ant. 
Šukys ,vicep.St. Janušonis 
sekr. J.Šarapnickas, ižd. 
J.Žemaitis ir Ad.Šetikas- 
-narys. Kandidatais liko 
J.Alonderis, J. Zubrickie
nė ir P. Šukys.

Bendruomenės pirm. 
adresas°A.Šukys,47 Wil
liam St. , St. Catherines , 
Ont. J. Š.

SUDBURY, ONT.
KRONIKA

• "Tumo-Vaižganto"šeš- 
tadieninė mokykla veikia 
labai gerai. Mokiniai pa
tenkinti savo mokytojais 
G. Lumbiene, N. Paulai- 
tiene.kun. A. Sabu ir kt. , 
atrodo, kad ir mokytojai 
savo darbu su jaunaisiais 
taip pat labai patenkinti. 
Mokinių lankosi 16.Pamo
kos vyksta šeštadieniais 
Chris t the King bažnyčios 
mažoje salėje.
• Apylinkės žuvinguose 
ežeruosevasaros meške
riojimui pasibaigus, pra
sidėjo meškeriojimas po 
ledu. Vienam iš pirmųjų 
laimė nusišypsojo Petrui 
Juteliui, kuris pagavo 10 
svarų lydeką. Medžioklėj 
Manitoulin Island B. Dū
dos,P.Gurklio vasarvie
tės miškuose Valys Bru
žas nušovė stirną. Brie
džių - moosų, kol kas dar 
nė vienas medžiotojas 
nenušovė, nors ir me
džioklės išvykų buvo da
ta daug. J. Kručas.

Pranešimai
MŪSŲ LIETUVOS 
autorius praneša,kad IV- 
sis (paskutinis) šio seri
jinio leidinio tomas jau 
baigiamas rinkti ir spaus
dinamas Lietuvių Enci
klopedijos spaustuvėje 
Bostone. Šio tomo pabai
goje numatoma įdėti ir 
visuose ankstyvesniuose 
tomuose pasitaikiusių 
klaidų bei netikslumų ati
taisymą.Visi ML skaity
to j ai, pas tebėję taisytinus 
dalykus, prašomi apie tai 
pranešti autoriui, pažy
mint leidinio tomą,pusla
pį, eilutę, paklaidą ir nu
rodyti,kaip iš tiesų turė
jo būti atspausdinta. Ra
šyti adresu: Br. Kviklys , 
5747 South Campbell Avė., 
Chicago,111.60629,U.S.A .

universitetas.Be
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MONTREALIO LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINIŲ MOKYKLŲ

' t
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SAUSIO MĖNESIO 7 DIENĄ, SEKMADIENĮ, 3:30 VALANDĄ PO PIETŲ /punktualiai'. /
ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

VISIEMS PRIEŠMOKYKLINIO- IR. MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS.
PROGRAMOJE: • VAIDINIMAS, STATOMAS DR.V.KUDIRKOS MOKYKLOS MOKINIŲ.
• KALĖDŲ SENELIS. • DOVANOS. • VAIŠĖS. • JAUNIMO ŽAIDIMAI. 
KVIEČIAME VISUS- Atsiveskite ir šeštadieninės mokyklos nelankančius.

Tėvų Komitetas.

t ,/i >
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MOWT
LEISKITE VAIKUS Į 

LIETUVIŠKAS M - LAS
Mūsų šeštadieninės 

mokyklos pergyvena kri
zę ir tai ne dėl lėšų ar 
mokytojų,bet dėl mokinių 
stokos .Kai vaikai suauga 
ir nutolsta nuo tėvų, dau
gelis pradeda nervuotis

WEAL
RENGIAMIEJI LIETUVIŲ 
DAILĖS IR TAUTODAI
LĖS PARODA
randa gyvą Montrealio 
lietuvių pritarimą. Jau 
daugelis tautiečių sutiko 
turimus įvairius lietuvių 
tautodailės dalykus pa
skolinti rengiamai paro-

ŠV. KAZIMIERO 
BAŽNYČIOS CHORAS

Atsilankiusieji į šv.Ka- 
zimiero bažnyčią,į Kalė - 
dines Bernelių mišias , 
maloniai buvo nuteikti 
puikiu pasirodymu naujai 
klebono dr.F. Jucevičiaus 
suorganizuoto mišraus 
parapijos choro. Nors 
choras dar gan jaunas , 
vos apie porą mėnesių, ir 
tikapie40 žmonių sąsta
to, tačiau aiškiai jautėsi

TRADICINĖ MONTRE- KALĖDŲ ŠVENTES
ALIO LIETUVIŲ Montrealis praleido be snicl
šeštadieninių mokyklų go, šiltam orui esant.
eglutė bus sausio mene- Naujieji metai atlydėjože- 
sio 7 dieną, sekmadienį, miau nulio šalčius.
3:30 vai. po pietų, šv.Ka- Montrealio lietuviai Nau-
zimieroparapijos salėje, juosius, 1968, metus sutiko!__________
visiems Montrealio lietu- didesniais susibūrimais keph®'eįLt^ stovi' budĮtojTo0 

vių mokyklinio ir prieš- liose vietose: daugiausia 
mokyklinio amžiaus vai- buvo susirinkusių Vytauto 
kams.Eglutės tikslas-su- klube, Šv.Kazimiero para- 
teikti džiaugsmo mažie- pijos salėje ir Akademinio 
siems ir tuo pačiu popu- sambūrio parengime, bet 
liarintilietuvių šeštadie- daugiausia- šeimose, ar-

•• ~ ----- -> galerijoj Visų Tautu Ka-
... zJ.. . .... -a.—- ............. Razutytė. Eglutės papuo-

Šimai Lembergienės ir Nemiros Enck. Dekoracija dail. Mikėno. Lietuvių 
programa Įvyko' gruodžio 17 d. šokių ir giesmių. Ved. O. Razutienė.

ir graužtis, bet jau būna 
pervėlu. Praktika rodo, 
kad šeštadieninės mokyk
los ir lietuviškos organi
zacijos labai sumažina tą 
"prarają" tarp tėvų ir 
jaunosios kartos.

Užtat nepasiduokite 
vaikų užmačioms neiti į 
lietuviškas mokyklas, 
stovyklas ir organizaci
jas. Jie dar per jauni da
ryti sprendimus. Išaugę 
lietuviškame rate jie-ti
krai bus laimingesni,kaip 
kad per anksti atitrūkę 
nuo savo tautos kamieno .
METINIS "LITO" 

.SUSIRINKIMAS 
"Lito" valdyba nutarė 

sekantį metinį visuotinį 
"Lito" narių susirinkimą 
kviesti 1968 m.kovo mėn . 
9 d., šeštadienį,4 vai. po 
pietų šv.Kazimiero para
pijos salėje. Dalyvių re
gistracija prasidės 3 vai. 
30 min. Po susirinkimo 
įprasta draugiška vaka
rienė.

Dr. J. S E MODAS
5441 BANNANTYNE.Verdun*

Pirmadienį ir 24. 7.9p^ 
ketvirtadienį

antradienį 2 - 4 p. m.
penktadienį 2 - 4; 7 - 9 p.ip.

trečiadienį 7-9 p.m.

767-3175; namą 366 - 9582.

DANIŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 ’

dai. Kviečiami visi, kas 
tiktai turite bent kokių jū
sų manymu tinkančių eks
ponatų, prisidėti, prane - 
šant savo sutikimą J. 
Šiaučiuliui tel. PO7-2781.

Pageidaujami įvairūs 
medžio dirbihiai, kryže
liai, koplytėlės, dėžutės , 
lėkštės, turintieji lietu
viško meno bruožus. Taip 
pat įvairūs lietuviški au
diniai, rankšluosčiai, 
staltiesės,lovatiesės, ta
keliai,juostos kaklaraiš
čiai, įvairūs išsiuvinėji- 
mai, nėriniai, mezginiai, 
įvairūs gintaro dirbiniai. 
Norima sudaryti nepri
klausomos Lietuvos pini
gų, pašto ženklų, ordenų, 
medalių ir įvairių ženklų 
kolekcijos.

Taip pat maloniai pra
šomi atsiliepti visi Mont- 
realyje ir apylinkėje gy
venantieji dailininkai su 
savo kūriniais.

Paroda rengiama Lie
tuvos nepriklausomybės 
50-tles metų jubiliejų.- 
atžymėti. Ji bus Aušros 
Vartų salėje nuo kovo 
mėn. 30 d. iki balandžio 
mėn. 7 d. Parodą ruošia 
Lietuvos karaliaus Min
daugo šaulių kuopa.

Visi eksponatai bus ga
rantuotai apsaugoti, pri
imti ir grąžinti atsakingų 
asmenų parašais.

LK Mindaugo šaulių 
kuopos valdyba.

» Strausas Klemensas nupir 
ko biliardo verslo dali iš 
Ivanausko Jono (prie lietu
viu Klubo), kuris 2 metus juo 
vertėsi kartu su partneriu 
Petru Yanuška.

gera muziko A. Ambro- 
zaičio vadovybė, stipri 
gerai išlyginta balsinė 
medžiaga, o ir entuzias
tingas gyvas tempas.

Choro sąstate ma
tyti ir mokslinio jaunimo 
su jų gyva energija ir ti
kra garantija progresui. 
Nors choras jau anksčiau 
gražiai pasirodė keletą 
kartų per sekmadienių 
mišias, bet ši kartą jo 
pasirodymą per Bernelių 
mišias reikia laikyti lyg 
oficialiu debiutu. Choro 
pasiekti rezultatai - tai 
vaisius pasišventimo ir
kruopštaus darbo jo va

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarvs-

Tei: 932-6662: namu 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

DR. V. G1R1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Notaras
J. BERNOTAS 

,B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite12001

Tel.: UN 6-4364.

dSouįįatd cduto JŠody,

Sav. J. Adomonis - Adams 

Namu tel. 747-9000.

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

ninę mokyklą. Programo
je: vaidinimas, statomas 
dr.V. Kudirkos mokyklos 
mokinių, Kalėdų senelis 
ir dovanos bei vaišės.

Kviečiame visus daly
vauti. Tėvų Komitetas . 
• NL red, lankėsi Adv.Dr 
Stasys Daukša.

SY... KAZIMIERO PARAPIJA
— Nauju Metų sutikimas pa
sisekė gerai: buvo per 200 
asmenų, pelno liko $564.22.
— Trijų Karalių šventė nu
keliama į sekmadieni, sausio 
7 diena.

f z
-- Parapijos komiteto susi
rinkimas šį sekmadienį po

dovoir dirigento, muziko 
Alekso Ambrozaičio.

Šį kartą tarp ko kita 
choras puikiai išpildė 
"GimėKristus Viešpats" 
(A. Aleksis), "Linksma 
giesmė (J. Naujalis) ir 
"Tyliąją Naktį" (Fr.Gru
ber) su operos soliste E . 
Kardeliene.Jos solinė at
skira partija gražiai iš
ryškėjo gerai išlaikytu 
tarp solistės ir choro ba
lansu.

Be to,E.Kardelienė pa
giedojo dar solo "Panis 
Angelicus" (C. Franck). 
Jos malonus ir kultūrin
gas balsas, prie geros 
bažnyčios akustikos, ža
vėjo klausytojus, dažnai 
metančius žvilgsnį į var
gonų pusę, iš kur sklido 
solistės balsas.

Šalia manęs pasigirdo 
patylus dalyvio pokalbis: 
"Na Kardelienė vis palie
ka Kardeliene'. Būtų labai 
malonu,kad ji dažniau pa
sirodytų mūsų bažnyčio
je". J. Viliušis . 
• Foto Journal 36 nr. įdė
jo platoką reportažą apie 
kalėdinius papročius Lie
tuvoje, pagal I. Lukoševi
čienės pasakojimą ir str
aipsnį papuošė 5 iliustra
cijom, kurių viena, su Iš
kiląja lietuvaite N.,Kazlau
skaite viršelyje. Kalėdų 
eglutė, papuošta skaučių, 
įdėta su detalėmis.

DĖMESIO!
Turime skanių švieiių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. .Taip pat patarnaujame 

skaniomis švieiiomis lietu - 
. viŠkai pagamintomis dešromis.

Prašome pasinaudoti mūsų 
produktais pristatant į namus. 
Skambinkite Bruno J a zok a s, 

tel. 766 ■ 9041. .

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

šu mos.

timųjų tarpe.

LIET.AKADEMINIS SAM- 
būris sausio 21 dieną ruo
šia labai linksmą literatū
ros, dainos, muzikos šiu
pinį Aušros Vartų salėje.

aura atvykusių iš lie- 
tuvos: Povilo Petronio bro
lio žmona iš Panevėžio, p. 
Gečius pas žmoną, sūnų, 
ir dukrą p. Žukauskienę; 
Juozo Gražio žmonos se
suo; Petro šuplevičiaus 
žmonos sesuo. Visi jie 
išleisti į Kanadą pavie
šėti.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
(BIG SALE)

DIDELĖJE VYRIŠKU DRABUŽIU

KRAUTUVĖJE 

po Šventinis išpardavimas

UŽEISITE — ĮSITIKINSITE!
I

7626 CENTRALE Tel.: 366-6521 LASALLE

Adresas: 1465 De Seve Street

Montreal 20, Que., tel. 766-5 82 7

MOKA už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už Šėrus 5 'A % 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumos.

I M A už: 
Nekiln. turto paskolas 8%

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

KALĖDŲ ŠVENTĖS 
prasidėjusios smulkiu 
lietumi ir pavasariška 
oru, pasibaigė sniegu ir 
gerokai nukritusia tem
peratūra.

Torontiečiai Kalėdas 
įvairiai šventė. Vieni la
bai kukliai vienumoje ir 
artimųjų tarpe, kiti pla
tesnio masto susiėjimuo
se ir bankietų apipavida
linime. Dar kiti išvyko į 
šiaurę ieškoti sniego ir 
paslidinėti,o treti, tarsi, 
nenorėdami nieko bendro 
turėti nei su šventėm, nei 
su jų simboliu eglute, iš
važiavo į saulėtus pietus . 
Sekmadienį išpuolę Kū
čios ir penktadienio pa- 
sniko panaikinimas irgi 
turėjo savo pasekmes . 
Bernelių mišiose buvo 
nemažai truktelėjusių 
parapijiečių.

Vienos iš jaukesnių 
vaišių buvo pas pp. As
trauskus. Šalia šventinės 
nuotaikos, čia tarsi buvo 
paminėtas šeimininko pa
kilimas tarnyboj ir pran
cūzišku šampanu aplais
tyta jo naujoji mašina. 
Svečių tarpe buvo šaulių 
kuopos vadas S. Jokūbai
tis su ponia, pp. Butkevi
čiai iš Oshavos. Ypač bu
vo įdomūs vilniečio J. Ci
cėno prisiminimai iš sos
tinės grįžimo dienų ir 
kaip jie ten pasitiko ti
kruosius šeimininkus .

Kor.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir. šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-445L

JAUNIMO RAŠINIŲ IR 
SKAITINIŲ
konkursui pasibaigus KLB 
Švietimo Komisija gavo Kon
kurse dalyvavusių rezultatus 
tik iŠ Toronto, Montrealio a- 
biejų šeštadieninių mokyklų 
(Aušros Vartų ir Dr. V. Ku
dirkas) ir ILamįLtouo. Charajt-. 
teringa, kad Toronto lituanis 
tinėje mokykloje mokiniai da
lyvavo tik rašinių konkurse 
ir labai gausiai, tuo tarpu 
knygų skaityme nedalyvavo 
nė vienas. Atrodo, kad To
ronte jaunimas neskaito lie
tuviškų knygų. Tai tėvų kal
tė. Taip pat, atrodo, mažai 
knygų skaitoma ir Hamiltone, 
nes tik vieno mokinio perskai
tytų knygų sąrašas tepristaty 
tas. Tuo tarpu Montrealio mo
kyklos pristatė mokinių per
skaitytų lietuviškų knygų są
rašus, bet visi I-mos grupės 
t.y. iki 12 m. amžiaus imti
nai. Išeina, kad vyresnieji 
ir ten lietuviškų knygų ne
skaito.
e Citizenship Branch, Depar 
tment of the Provincial Secre
tary iš dabartinių patalpų 
Queen Park persikelia į 20 
Spadina Road 5-tą aukštą, 
i šiaurę nuo Bloor Street, tel. 
365 - 2285. Įstaigose darbas 
p ra side's nuo sausio 15 d.

Kasos valandos: 1465 De Seve St..sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30 
vai., išskiriant šeštadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 
vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 54 5 . D i eng — penktadieniais nuo Iv. 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

APSI DRAUSK!
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

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails •• Dancing Nightly

Kviečia visus atsilankyti Į 
Intercontinental klubą, kuris 
yra 696 St. Catherine Street W., 
(prieš T.Eaton’o krautuvę).

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną nakti - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

C F Mb
BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

TEL. 669-8834.
Programos vedėjas L. Stankevičius

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

cniitfeL

FORD

4475 BANNANTYNE AVE..

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: namą 366-2548',' 
Įstaigos- 769-8529.


	1968-01-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1968-01-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1968-01-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1968-01-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1968-01-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1968-01-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1968-01-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1968-01-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

