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Lietuvių delegacija Baltuose Rūmuose pas viceprezidentą H.H. Humphrey. Stovi iš kairės: T. Blins- 
trubas, M. Vaidyla, J. Kapočius, L. Šimutis, A. Rudis, viceprezidentas H.H. Humphrey, McElroy, dr. 
P. Grigaitis. M. Rudienė, P. Dargis, kun. P. Garšva ir dr. J. Stukas.

Vasario 16 gimnazija savo iškilmėse. Iš kairės: moky 
tojas Fr. Skėrys, Mažosios Lietuvos Tarybos pirmini
nkas Erdmonas Simonaitis, PLB Vokietijos Prastovai 
dybos pi rm.kpt. Jonas Valiūnas, gimnazijos direktor. 
dr. Vincas Natkevičius ir kunigas Hammerschmidt su 
žmona. Foto Fr. Skėrio.

KAS NAUJA KANADOJE
. QUEBEC'AS SUSIRŪPINĖS PADAUGINTI 

PRANCŪZ US

ĮVYKIU APŽVALGA
ANGLIJA PERGYVENA 
EKONOMINIUS SUNKUMUS

Tie sunkumai privertė ja su 
mažinti svaro vertę. Dabar 
Angįij a stipriai sumažina biu
džetą. Tuo tikslu atsisako 
laikyti savo karines bazes i 
rytus nuo sueco kanalo, at
šaukė JAV užsakymą lėktu
vu už milijarda doleriu, siau
rina savo vidaus išlaidas ke 
lių ir butu statybai ir net so
cialinio aprūpinimo išlaidas. 
Parlamentas šiuosplanus pa
tvirtino ir atmetė konservato
rių įneštą nepasitikėjimą dar 
biečiu Wilsono vyriausybei.
KARAS VIETNAME
tebesitęsia aštrėdamas. Jung 
tinių Tautų sekretorius U 
Thant pareiškė, kad bombar
davimu sustabdymas galėtii 
pasitarnauti pradėti taikos 
derybas, gal po 6 - 7 savai
čių, bet ir jis. kalbėjo apie 
1954 metų Genevos susitari
mą, Jugoslavijos preziden
tas Tito taip pat pasisakė 
už Genevos susitarimų vyk
dymą, kaip pagrindą taikai 
daryti, bet kol kas nieko aiš 
kesnio nėra patirta iš Hano
jaus, todėl ir bombardavimai, 
kurie griauna šiaurini Viet
namą, nesustabdomi.
e Anglijos min.pirm. Wilson 
pirmadieni išvyko trijų dienų 
vizito į Maskvą aiškintis tarp 
tautinėmis problemomis.
• JAV prezidentas Johnso- 
nas vieton MacNamara pa
skyrė Vashingtono advokata 
Clarką Cliffordą.
e Amerikoje tiek ištobulinti 
rankų protezai, kad vienas 
vyras su protezinėmis ranko 
mis gavo teisę valdyti lėktų 
va.
• SSSR min.pirm. Kosyginas 
su dukra vyksta i Indijos 18 
metų nepriklausomybės su
kaktuvių minėjimą.
• Gvatemaloje komteroris- 
tai nušovė du JAV karinius 
patarėju .kurie mokslinores 
publikos kariuomene ir du jų 
palydovus seržantus sužeidė.

DIDELĖ NELAIMĖ 
SICILIJOS SALOJE
Praėjusią savaitę di

delė žemės drebėjimo 
nelaimė sukrėtė Italijos 
salą Siciliją,kurioje stip
rus žemės drebėjimas 
visiškai sugriovė 3,000 
gyventojų miestelį Mon- 
tevagoir 7,000Gibellina , 
kurių griuvėsiuose žuvo 
apie 500 žmonių. Jų apy
linkėse sugriauti kaimai 
ir vienkiemiai. Tūkstan
čiai žmonių liko be pa
stogės, o žiema šalta ir 
daug sniego. Šis žemės 
drebėjimas yra didžiau
sias po 1908 metų, kada 
buvo sunaikintas Messi- 
nos miestas ir žuvo 75 , 
000 žmonių.
ŽINIOS TRUMPAI
• Dr. Siverg, atominis 
specialistas, sako, kad 
ateityje atominė energija 
padarys stebuklus :ne tik
tai bus galingi Žemės sa
telitai, kurie perdavinės 
televizijos ir radio pro
gramas visam, pasauliui , 
bet kondicionuos orą ir 
Afrikoje.
• Didelės audros nusiau
bė Viduržemio jūrų sritį . 
Sniegas iškrito net Siri
joje,Irake, Irane ir Izra
elyje. Jeruzalėje sniego 
buvo iškritę apie 30 colių.
• Buvęs JAV prezidentas 
gen.Eisenhoweris pasiū
lė nieko nelaukiant visus 
atominius ginklus per
duoti Jungtinėm Tautom, 
kad jų taikos kariuome
nės juos panaudotų taikai 
tarp valstybių palaikyti. 
Tai geriausias pasiūly
mas,bet ar kas jo paklau
sys?
® Daugelio valstybių kul
tūrininkai pasiuntė Mas
kvai protesto pareiški
mus,ryšium su 4 rašyto
jų nuteisimu,kad Rusijoje 
ir 50 metų nuo bolševiki-

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
DEPOZITŲ

D. Britanijoj klausimo 
praktinis sprendimas 
vykdomas neviešai. Tą 
liudija vyriausybės ats
tovo atsakymas vienam 
parlamento nariui (Sir T . 
Beamish) į paklausimą, - 
kokiu pagrindu sutikta at
sisakyti nuo britų preten
zijų Sovietų Sąjungai dėl 
jos 1940 metais Estijoj , 
Latvijoj ir Lietuvoj kon
fiskuoto jų turto, kai tuo 
tarpu Baltijos valstybių 
priklausiniai Jungtinėj 
Karalijoj konfiskuojami 
ir naudojami atlyginti 
britams Sovietų Sąjungos 
kreditoriams. Dar buvo 
klausta .kokia abiejų šalių 
pretenzijų apimtis,įskai
tant palūkanas.

Vyriausybės atstovas 
(Goronwy Roberts)atsakė 
raštu (Hansard, lapkr. 20 
1967):

"Jos Didenybės vyriau
sybės susitarimo pagrin
das dėl vasario 13 dienos 
bendrame pareiškime nu- 
rodytojo atsiskaitymo bu
vo susirūpinimas intere
sais Jungtinės Karalijos 
ieškovų, kurie daug metų 
laukia,ir kurių vardu vy
riausybės viena po kitos 
derėjosi jau nuo 1959 me
tų.

Kaip mano gerb. kolega 
parlamentinis pasekreto- 
ris jau vasario 27 d. yra 
pareiškęs gerb. atstovui 
iš SouthAngus (p. Bruce- 
Gardyne), tų bet kurios 
šalies ar kurios paskiros 
rūšies pretenzijų dydžio 
atskleidimas šiuo metu 
būtų klaidinantis". (Elta) 

nės revoliucijos vis dar 
trypiamos elementarinės 
žmogaus teisės - turėti 
teisę laisvai pasakyti sa
vo nuomonę.

(Canadian Scene) -Que- 
beko nepatyrusi Imigra
cijos Tarnyba buria savo 
jėgas prieš pradedant tik
rą parinkimo darbą trau
kiant daugiau imigrantų į 
provinciją prancūziškai 
kalbančių. Ji jau pradėjo 
bendradarbiauti su Que- 
beko etninėmis draugijo
mis juos traukiant į pro
vincijos gyvenimą.

Montrealio Tarnyba 
pradėjusi dirbti tik 1966 
m.balandžio mėn. su vie
nu asmeniu, šiandien jau 
ji turi sąmatą 50 asmenų 
tarnybai .Quebeko vyriau
sybė įsteigė šią tarnybą 
kaip Provincijos Sekreto
riaus skyrių, norėdama 
pasiekti geresnio balan
savimo tarp prancūziškai 
ir angliškai kalbančių 
imigrantų provincijoje. 
Organizacija pramato 
sunkias kovas siekdama 
savo tikslų. Nuo 1945 m . 
daugiau kaip 80 nuošim
čių iš 620. 435 imigrantų 
į Ouebeką pasirinko ang
liškai kalbančių kultūrą, 
nors angliška mažuma 
sudaro tik 20 nuošimčių 
provincijos gyventojų. 
Montrealyje.antrame pa
saulyje mieste didžiuma, 
prancūziškai kalbančių, 
90 nuošimčių visų naujai 
atvykusių iš užsienių pa
sirinko angliuką aplinku
mą. Jei ši kryptis dar pa
siliks, tai Montrealis su 
65 nuošimčiais prancū
ziškai kalbančių, taps su 
angliška dauguma apie 
aštuoniasdešimtuosius m. 
dar šiame šimtmetyje.

Rene Gauthier,Quebeko 
Imigracijos Tarnybos ge
neralinis direktorius ,da- 
leidžia, kad yra sunki 

problema įtikinti naujai 
atvykstančius imigrantus 
prisiimti prancūzų kalbą, 
nes dauguma Quebeko 
dardavių yra angliškai 
kalbantieji. Tačiau, Mr. 
Gauthier tikisi, kad dide
lis skaičius angliškai kal
bančių bendrovių parodys 
geros valios ii’ duos ga
limybės jųjų Quebeko tar
nautojams dirbti ir su 
prancūzų kalba.

"Tam reikės keliolikos 
metų,bet mes dirbame su 
darbdaviais, ir tikimės , 
kad gera valia nugalės 
sunkumus. Kitas mūsų 
tikslas-padrąsinti naujus 
puebekiečius, kad jų vai
kai būtų mokomi abiejų 
kalbų-nė tik anglų".

Quebeko Imigracijos 
Tarnyba turi keturis sky
rius .pradėjus jiems dirb
ti pilnai: tyrimų grupę , 
priėmimų ir orientacijos 
tarnybą;pilietybės tarny
bą (kuri parūpins kalbos 
instrukcijas ir kitus kur
sus, kurie pagelbės imi
grantus nukreipiant į 
prancūzišką bendruome
nę) ir keletą užsieniuose 
verbavimo įstaigų.

Tarnybos įstaigoj, kuri 
yra Montrealio mieste , 
tyrimų skyriuje jau yra 
daugiau kaip 6, 000 pra
nešimų su statistiniais 
daviniais dėl bendros po
litikos.
NESUTARIMAI LIBE - 
RALŲ VALDŽIOJE

Vienas sumaniaushj, 
rimčiausių ir veikliausių 
federalinėj Kanados val
džioje yra prekybos ir 
pramonės ministeris R. 
Winters.Buvo manoma ir 
tikimasi,kad Winters bus

Dr.A.Pacevičius - Kanados Lietuvių Fondo pirmi
ninkas. /Z turėkite 2-me puslapyje pasikalbėjimą/.

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
ATOSTOGAUTOJAI IS
LIETUVOS

I Jungtines Amerikos Vals 
bes yra atvykę, iš Lietuvos 
ilgesniu ar trumpesniu atos
togų: Veterinarijos Akademi 
jos reikalu vedėjas Antanas 
Grigiškis, gavęs atostogų 6 
mėnesius, pas savo seseri 
Dr. ŠimoliDnienę; trumpes
ni an laikui atvažiavo Lietu
vos knygų leidimo komisijos 
pirmininkas Tornau; dabar 
kaip praneša Tiesa, atvyk ta 
dr. Brėdikis, kultnriniu mai
nų su JAV pagrindu, ir ke - 
liaus per Amerika 3 mene 
sius.

Kanadon taip pat yra atvy
kusiu paatostogauti keletas 
asmenų. Gautomis žiniomis 
i pavasarį ęsa ruošiasi atvyk 
ti koncertuoti sol. V. Norei
ka, kuriam Kanada labai pa
tikusi.

Pearsonoįpėdiniu kandi
datuos į Liberalų lyde
rius, bus juo išrinktas ir 
taps Pearsono įpėdiniu. 
Bet pasirodė, kad jau 
prieš 6 mėnesius Winters 
pareiškė L. Pearsonui, 
kad jis pasitrauks ir iš 
valdžios ir iš politikos. 
Dabar šitą sumanymą jis 
jau viešai padarė.

Pasirodė, kad Winters 
nesutinka sufinansine li
beralų valdžios politika, 
todėl griežtai kritikavęs 
Sharpo finansinę politiką.

Nukelta į 8 psl.

Politinės Graikijos dramos dalyviai: kairėje karalius Konstantinas 
su žmona Romoje: dešinėje perversminė Graikijos vyriausybė, ku 
rią pripažino Turkija: Pattakos, Zoetakis ir Papadopulos, Atėnuose.

LANKYSIS SOLISTAS
VOKIETAITIS

Pasižymėjęs solistas bo
sus Vokietaitis, dainavęs o- 
perose Europoje ir dalyva
vęs pagrindinėse boso rolė
se jaunųjų Metropolitan ope
roje New Yorke, netrukus ža 
da pasirodyti Montrealyje 
Place des Arts teatre.
DRAUGO ROMANO PRE

MIJĄ 
šiemet laimėjo rašytojas 
inžinierius Vytautas Vo- 
lertas už romaną"Sąmoks 
las". Premijos įteikimas 
kovo 17 d.

Inž. Vytautas Volertas, lai
mėjęs Draugo romano kon
kursą.

LIETUVOJE MIRĖ PROF. 
M ERKE LIS RA ČKA USE AS 
sulaukęs 83 m. amžiaus. 
Velionis buvo senųjų kalbų 
žinovas, ilgametis profe
sorius ir Švietimo minis
terijos tarnautojas.

e Išleista dr. Adolfo Damu- 
šio redaguota knyga “ Se -■ - 
lents“, daugiausia jo parašy 
ta, kurioje aprašomos naujos 
statybos rišamosios medžia
gos.

Kandidatai į federalinius Kanados Liberalų lyderius.

Paul Martin KIERANS

Amerikos respublikonų kan
didatas į JAV prezidentus 
Romney kampanijoje.

LITVINOV & MRS. DANIEL OUTSIDE COURT

Maskvoje vykstančios politinės dramos 
dalyviai: kairėje pašalintasis iš Insti
tuto profesoriaus pareigų Pavel Litvi
nov, už tai, kad reikalavo rašjrtojams 
viešumo teismo ir anksčiau nuteistojo 
Danieliaus žmona, kuri buvo suruošu- 
si pasikalbėjimų su spauda, kuri tači
au nebuvo prileista.



2 PSL. NEPRIKLAUSOMA

LITUANIE INDEPENDANTE
INDEPENDENT

Už Lietuvos išlaisvinimą!
Už ištikimybę Kanadai!

LITHUANIA

For liberation of Lithuania! 
For loyality to Canada!

Authorized as second class mail by the Post Office
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash.

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIU CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ ‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA'.

LIETUVA 1968 m. sausio 24 d. Nr.4/1080/

Redaktorius Jonas Kardelis
Administratorius Pranas F. Paukštaitis.

Te/. 366-6220
7722 George Street LaSalle, Montreal-• Quebec •• Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje...........................S6.00 Canada.................................... S6.00
Amerika ir 1’. Amerika. .86.50 America & S. America. . . S6.50
\isur kitur.......................S 7.00 Other Countries................... S7.00
Atskiras numeris............$0.15 Single copy............................ SO.15

Idresų pakeitimas 23 et. f su prenumerata arba pašto ženklais)
/įgal in k i ai skelbimai, susitarus, gauna iki 30°c nuolaidos.

Čia matome Montrealio NL Spaudos baliaus karalaites /iš kairės/: pirmoji-Danutė Klemka itė, antrojt-D anutė Sakalaitė, trečioji-Renat?- 
Lukošiūnaitė,ketvirtoji-Ramunė Kudžmaitė,jxnktoji-Lilijana Šarkaitė, visos šaunios ir vertos karalaičių titulo. O kas bus šeštoji??? 
Dailininkė Anastazija Tamošaitienė jai jau įpusėjo austi gražiausi tautinį lietuvaitės drabužį. Kas jį vasario 24 d.baliuje laimės?

Kanados Lietuvių Fondas
Norisi paliesti tą aplin

ką, kurioje Kanados Lie
tuvių Fondas gimė, gyve
na ir augs.

Toji aplinka-mes patys, 
kokie mes esame L. Fon
do atžvilgiu. Jo iniciato
rium buvo priešpaskutinė 
Kanados Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdy
ba.

Deja, dar dažnas mūsų 
neskirtam ir sumaišome 
Lietuvių Fondą ir Tautos 
Fondą.

Abu šie Fondai yra gy
vybiškai svarbūs ir rem
tini.

Lietuvių Fondas - tai 
dabarties ir ateities Fon
das, sunaudojus dabar tik 
procentus -lietuviškumui 
išeivijoje išlaikyti.

Tautos Fondas- tai da
barties Fondas,sunaudo
jus visas gautas pajamas 
taip būtinai politinei veik
lai remti.

Nenoromis peršasi 
mintis palyginti L.Fondą, 
kaip instituciją, su Lietu
vos sostine Vilniumi pa
starųjų okupacijų laiko
tarpiu. Kam iš mūsų pa
starosios bangos ateivių 
į šį žemyną teko pabuvoti 
Vilniuje,pagyventi kiek ir 
arčiau pažinti jį, tas jau 
jo daugiau negalėjo pa
miršti: savąjį gyvenimą 
kreipė į jį ir su juo. Nau
jokui tačiau sunkiau buvo 
vykti į jį, ypač, tuo sunk
mečiu.

Tas pats ir su Lietuvių 
Fondu. Pirmieji pasiry
žėliai tikrai verti to var
do.Naujieji nariai įsijun
gia labai lėtai ir atsar
giau

Žvilgterėkime į tuos 
svyruojančius. Kaskart 
savo nusistatyme jie da
rosi labiau ir labiau už
kietėję. Čia turima omeny 
visi tie, kurie tikrai yra 
pajėgūs tapti Lietuvių 
Fondo nariais. Jei pir
miau toks asmuo atidėda- 
vo įstojimą vėlesniam 
laikui, tai po kurio laiko 
arba visai nutyli į kreipi
mąsi ir neatsako arba pa
sisako turįs rimtų moty
vų kitaip pasielgti. Svy
ruojąs brolis lietuvnin
kas, pridėčiau dar inte
lektualas,yra kietas savo 
nors ir neteisingam nu

PASIKALBĖJIMAS SU KANADOS LIETUVIŲ FONDO 
PIRMININKU DR. A. PACEVIČIUM

- Kaip sekasi Kanados 
Lietuvių Fondui?
- Kanados Lietuvių Fon
do, angliškai Lithuanian 
Canadian Foundation^ ta- 
tūtai įregistruoti pagal 
"Letters Patent" nuo 1967 
metų birželio 26 d. KLF 
gavo federalinį čarterį 
(Document Nr. 175).

Mokesčių Departmen- 
tas (Department of Na
tional Revenue)savo laiš
ke,datuotame gruodžio 11. 

sistatyme.Gyvenimo iro
nija yra ta, kad kai kas 
tokį nusistatymą pasidarė 
grynai pripuolamų, paša
linių aplinkybių dėka.

Gyvenime jau taip yra, 
kad viena negerovė seka 
kitą. Tokiam užsispyrė
liui,žiūrėk,mažiau berū
pi ir lietuviška knyga,ma
žiau jis besidomi ir lietu
viška perijodine spauda. 
Tokio lietuvio namuose, 
jei ten yra jaunimo, lietu
vių kalba lieka tik svečio 
teisėmis.

Ir kaip yra skaudu, kai 
pagal vo j i, kad tas pats ta
vo mielas brolis lietuvis 
prieš kokius 25-30 metų , 
užsėdęs tikrą lietuviškos 
veislės žirgą - skraidė 
Lietuvos padangėmis.

Kitas skaudus prie
kaištas būtų tas, kad tam 
tikra dalis tų nejautriųjų 
nepriklausomos Lietuvos 
valdžios žirgais jodinėjo 
po užsienius,ten juos val
džios pinigais mokino. 
Tokie laimingieji,sugrįžę 
iš pasijodinėjimo,nors ir 
turėjo valstybei už tą jų 
mokslą atsiteisti,bet daž
nam dėl karo pristigo ir 
laiko atsiteisti. Tokiems 
paliko tik sąžinės balsas , 
kuris retkarčiais ima 
priekaištauti.

Pasėkoje to jie dar la
biau užkietėja. Jie randa 
daug rimtų įrodyrąų tam 
balsui nuslopinti, kuo ir 
patys ima tikėti.

Argi būtų perdaug pa
sakyta,kad tie,kuriuos tai 
liečia nors mažą dalelę 
to, ką yra gavę gražintų: 
padarant įnašą Lietuvių 
Fondui ?

V. Kudirkos žodžiais 
tariant, neišnyktų iš šios 
ašarų pakalnės nepalikęs 
pėdsakų, kad lietuviu ka
daise yra buvęs. Jei kam 
neparanku vienaip, pa
remkime Bendruosius Į- 
našus: apylinkių v-bų,ne
žinomo Partizano ar ku
rio istorijai žinomo as
mens vardą įamžinkime.

Visi galintieji paremti 
Lietuvių Fondą perkraty- 
kime savo nusistatymą: 
didelis pasitenkinimo 
jausmas, padarius gera 
bus mums geriausiu atly
ginimu. L. F. narys .

1967, pranešė, kad Kana
dos Lietuvių Fondui su
teikia labdaringos orga
nizacijos statusą. (Regis
tracijos Nr.0306969-03- 
13) ir galioja nuo sausio 
1967,

Tiesa, ilgokai truko 
įregistravimas, nes kas
met valdžios reikalavi
mai panašaus pobūdžio 
fondams darosi didesni. 
Deja, turiu pasakyti, kad 
didžiausia kliūtis-buvome

kanačos lietuvių 
BENDRUOMENĖ

Krašto Valdyba, 941 Dundas St. West, Toronto 3, Ont.
Telefonas 535-9397 pasiekiamas bet kuriuo laiku.

I
SKELBIAMI KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
SEPTINTODIOD KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI

Kanados Liet. Bendruo
menės šeštosios Krašto 
Tarybos ir Krašto Val
dybos trejų metų kaden
cijai einant į galą, Krašto 
Valdyba, pasiremdama 
KLB Tarybos Sudėties ir 
Rinkimo Tvarkos statuto 
par. 2, skelbia Septinto
sios Krašto Tarybos rin
kimus .Rinkimų diena yra 
1968 metų gegužės mėn . 
12 dieną. Kandidatai į 
Krašto Tarybą pasiūlomi 
ne vėliau kaip iki 1968 

JAUNIMO KNYGŲ SKAITYMO KONKURSO
premijų paskyrimo aktas:

1968 m.sausio 12 d. KLB 
Švietimo Komisija posė
dyje dėl jaunimo lietuviš
kų knygų skaitymo kon
kurso dalyvių įvertinimo 
rado, kad Kanados litua
nistinėse mokyklose kon
kursą laimėjusių KLB 
Švietimo Komisijai at
siųsta iš pirmos grupės 
(iki 12 mt. amž. imtinai) 
penki kandidatai ir iš an
tros grupės (nuo 12 mt. 
amž. iki 16 mt. imtinai) 
tik vienas kandidatas. Pa
tikrinus atsiųstus per
skaitytų lietuviškų knygų 
sąrašus su jų turinių ap
rašymais rasta,kad I-oje 
grupėje daugiausia lietu
viškų knygų yra perskai
tę: 1. Juozas Gečius.ll mt. 
amž. iš Dr. V. Kudirkos 
šeštadieninės mokyklos 
Montrealyje-139 knygas ,
2. Rasa Lukoševičiūtė, 11 
mt.amž. iš Aušros Vartų 
šeštad. mok. Montrealyje 
- 33 knygas, 3. Rūta Po- 
causkaitė, 11 mt. amž. iš 

mes patys, KLB-nės 
Krašto valdybos ir KLF 
narių nesutarimai. Pasi
mokinkime iš vakarykš
čių klaidų ir atleiskime 
tiems, kurie buvo apsun
kinę ir bereikalingai su
komplikavę KLF įregis
travimo reikalą.

"Concordia res parvae 
crescunt,

Discordia magnae di- 
labuntur".
- Ar nemanote, kad ats
kirų kraštų fondus reiktų 
apjungti į bendrą fondą 
bendriems reikalams ir 
visų lietuvių mastu svar
biems uždaviniams vyk
dyti?
- Teorijoje tai skamba 
labai gražiai. Deja, prak
tiškai tai būtų neįmano
ma įvykdyti. Kiekviena 
valstybė turi savo įsta
tus ir toje valstybėje gy
venantieji lietuviai turi 
prisitaikyti prie jų.

Amerikos, Kanados ir 
kito krašto lietuviai be 
bendrųjų viso pasaulio 
lietuvių jungiančių tikslų, 

metų balandžio 2 dienos .
KLB Krašto Valdyba, 

pasiremdama KLB Tary
bos Rinkimų taisyklėmis, 
sudaro Vyriausią Rinki
mų Komisiją iš šių asme
nų: St. Grigaliūno, K. 
Manglico, inž. Vyt. Matu
levičiaus, St. Pusvaškio ir
H. Stepaičio. Apylinkių 

/Valdybos prašomos ne
delsiant suorganizuoti 
apylinkių rinkimų komi
sijas iš 3-5 asmenų.

KLB Krašto V-ba .

Aušros Vartų šeštad.mok. 
Montrealyje -22 knygas . 
Antroje grupėje skaitytų 
knygų turinio aprašymai 
atsiųsta tik vienos Kris
tines Parėštytės, 15 mt. 
amž. iš Vysk. Valančiaus 
šeštad. mokyklos Hamil
tone. Todėl nutarė pirmo
je grupėje I-mą premiją 
30 dol. skirti Juozui Ge- 
čiui,II-rąpremiją 20 dol. 
Rasai Lukoševičiūtei ir 
III-čią premiją 10 dol.Rū
tai Pocauskaitei,o antro
je grupėje I-mą premiją 
30 dol. Kristinai Parš - 
tytei.

Be to, KLB Švietimo 
Komisija imdama dėme
sin,kad Julytė Adamony- 
tė iš Dr. V. Kudirkos šeš
tad.mokyklos Montrealyj 
būdama vos 8 mt. amž . 
yra perskaičiusi 16 lietu
viškųjų tarpe labai stam
bių pasakų knygų, nutarė 
išreikšti jai pagyrimą, 
nors tas konkurso taisyk
lėse ir nebuvo numatyta.
KLB Švietimo Komisija.

turi dar savo-specifines 
problemas.
- Kiti Tamstos pasisaky
mai, patarimai ir pagei
davimai ?
- KLF yra tapęs realybe . 
Per palyginamai trumpą 
savo egzistencijos laiko
tarpį yra paskyręs lietu - 
vių kultūros reikalams 
$ 2000. -

1968 metai yra jubilie
jiniai Lietuvos nepriklaur 
somybės 50 metų sukak
ties. Linkiu, kad KLF per 
šiuos metus pasiektų $50t 
000. Šiuo metu KLF yra 
220 narių su virš $ 33, 
000įnašų. Tikiu, kad per 
šiuos metus pasieksime 
be didelių sunkumų $ 50 , 
000.

Mūsų mieloj tėvynėje 
tamsi naktis, -tad išeivi
jos vienas iš svarbiausių 
uždavinių lietuvybės iš
laikymas ir kova už tau
tos laisvę.

Išeivijoje turime įvai
riausių organizacijų, ku
rios sielojasi ir dirba, 
kad mūsų jaunimas ir bū-

TAUTOS FONDO 
atstovybės Kanadoje 1967

I m. piniginė apyskaita.
i Pajamos:
' Gauta iš KLB apylinkė
se veikiančių Tautos Fon
do atstovybių ir įgalioti
nių:

L Toronto a.. $ 1. 850. 00
2. Hamiltono $ 1.200.00
3.Sudburio 371. 00
4. Delhi 323.00
5. Montrealio 250.00
6. Londono 238.00
7. Rodney 195.00
8. Sault Ste Marie 175. 00
9. Edmontono 178.00

10. Vancouverio 158. 00
11. Wellando 140.00
12. Windsoro 135. 00
13. Winnipego 107. 00
14. Port Arthur 99. 75
15. Calgary 80. 75
16. Ottawos 76. 00
17. St. Catharines 53. 00
18. Oakvilles 48. 00
19. Lethbridge 42. 00
20. Atskirų asmenų

ir įstaigų 100.00
21. Gauti %%banke 236. 97

Viso pajamų:6.056.47 
1967m. sausio 1 d.
likutis: $ 2.266.18

Iš viso: $ 8. 322. 65
Išlaidos:
1. Išsiųsta Tautos Fondo 
centrui per pirm. prel. J . 
balkūną $ 6.000.00
2. Už skelbimus spaudoje 
ir per lietuvišką radiją

97.50
3. Kelionės išlaidos į New
Yorką 29.50
4. Užuojautos spaudoje

25.45
5. Pašto ženklai ir rašti
nės reikmenys 10. 62
6. Bankams už patarna
vimus ir kitos smulkios 
išlaidos 19.45

Iš viso išlaidų6.182.52 
1968m.sausio 1 d. likutis:

$ 2.140.13
Balansas: $ 8.322.65
Iš apylinkių gaunamos 

Tautos Fondui aukos kas
met didėja, o praeitais 
apyskaitiniais metais tas 
padidėjimas pasiekė arti 
tūkstančio dol.Tas rodo , 
kad lietuviška visuomenė 
nėra abejinga mūs veiks
nių vedamai kovai pa
vergtos Tėvynės laisvi
nimo darbe.

Tautos Fondo atstovy
bė Kanadoje nuoširdžiai 
dėkoja Liet. Bendruome
nės apylinkių valdyboms , 
T F atstovybėms, įgalioti
niams ir aukų rinkėjams 
už rūpestingą darbą tel
kiant lėšas Tautos Fon
dui, o taip pat mieliems 
tautiečiams, savo ištek
liais gausiai rėmusiems 
Tautos Fondą.

St. Banelis,
TF Krašto Atstovybės 
Pirmininkas

VlrKazlauskas, Iždin. 

simos kartos nenutaustų. 
Tam tikslui pasiekti rei
kia ne tik idealistų, bet ir 
pinigų.

Kanados Lietuvių Fon
das yra visų lietuvių fon
das.Neatsižvelgiant į pa
žiūras, įsitikinimą kiek
vienas lietuvis kviečia
mas tapti jo nariu.

Pagrindinis kapitalas 
neliečiamas, tik nuošim-

Laiškai Redakcijai
Gerb. Red,, tikiuosi, pas 

kelbsite šį mano laišką.
Nebe pirmą kartą spor

to skyriuje K. Baronas 
užkabina praeitą vasarą 
į Lietuvą keliavusius 
krepšininkus. Jis daro 
stebėtinai įžūlias išvadas 
lyg žinotų ir,svarbiausia, 
suprastų visas aplinky
bes. Reikia nepaprastos 
drąsos ir nekritiško pa
sitikėjimo savai tiesai, 
kad ką nors šiuo metu ap
šauktume "judošiais". 
Laisvėje gyvendami gali
me nesutikti su bet kuo , 
argumentuoti prieš tai, 
kas nepatinka.Net ir vie
šai. Tam ir, manau, ren
kamės gyvenimą laisvės 
kraštuose.

Betgi išeivių spaudos 
solidarūs puolimai ir vė
liau dar sutartinesnė tyla 
krepšininkams išvykus 
bei grįžus, išskyrus T . 
Žiburiuose lakoniškai 
skelbtas rungtynių pasek
mes, slopinimas linijai 
neparankių nuomonių ir 
net eilinių informacijų- 
tos tiesioginės spaudos 
paskirties-verčia rimtai 
suabejoti ar tikrai mūsų 
taip dažnai deklaruojama 
laisve tikime,kada ji rei
kalinga netik saviesiems . 
Čia pritinka klausti ar 
negalvojame, kad komu
nistinė diktatūra yra blo
ga tik todėl, kad nemuši š- 
ka.Argi principinis skir
tumas tarp okupantų ir 
išeivių totalitaristinių 
užmačių. Jeigu okupantai 
visokiais būdais išei
viams primeta nebūtas 
nedorybes ,tuo pačiu atsi
mokant, beplūsdami juos 
dažnai išliejame neapy
kantą ir saviesiems Lie
tuvoje. Jeigu okupantai 
draudžia priešingas nuo
mones, praktiškai drau
džiame ir mes,tiktai grą- 
sindami ne kalėjimu, ku
ris mums vis vien nepri
einamas,bet pritaikydami 

Įrašyk savo vardą lietuvių 
tautos kankinių koplyčioje 
s v. Petro Bazilikoje, Romoje

LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIU ATMINIMUI 
AUŠROS VARTŲ §V. MARIJOS - GAILESTINGUMO MOTINOS 

KOPLYČIOS DARBAI JAU PRADĖTI

KOPLYČIA BUS BAIGTA 1968 METAIS. 
JEIGU LAIKU SURINKSIME LĖŠAS.

VISI LIETUVIAI, NE TIK SLAUGE, BET IR VAIKAI 
PRISIDĖKIME SAVO ALKA PRIE ŠIO

MUSU TAUTOS KANKINIU PAMINKLO.

Aukoms adresas: LITHUANIAN MARTY R’S CHAPEL FUND 
2701. V>. 68 St., Chicago, 111. 60629

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčiu tax deductible

čiai yra skiriami lietuvy
bės reikalams.

Įnašas į KLF taps ne
išsemiamu šaltiniu ir 
dirbs už mus ir nuolat 
rems mūsų tautos gyvy
binius reikalus.

Palikime realų testa
mentą mūsų ateinančiom 
kartom.' - baigdamas pa

įvairias visuomenines 
sankcijas,© jų jau prigal
vota apsčiai.

Pasikalbėjimuose su 
praėjusios vasaros lan
kytojais iš Tėvynės nerer 
tai pritrūkdavo argumen
tų, kai išeivių gyvenimą 
seką nurodydavo nenugin- 
čytiną mūsų neobjektyvu
mą, lygiagrečią propa
gandą ir šmeižtus Lietu
vos ir išeivijos tautiečių. 
Iš tiesų, argi reikia tokių 
negarbingų priemonių 
mūsų kovoje su okupantu , 
kuomet turime aštriausią 
ginklą-laisvę.

Sutikti tautiečiai vaiz
džiai parodė, kiek užguiti 
yra mūsų broliai Tėvynė
je. Tikiuosi, kad niekas 
neprieštaraus,kad jiems 
laisvėjimo siekti yra mū
sų netik tautinė, bet ir 
žmogiška pareiga. Kaip 
tai vykdyti .neišduodant ir 
neapsunkinant Lietuvos 
laisvės siekimo,šiuo me
tu ir yra didžiausia išei
vijos dilema. Aišku tik, 
kad judošiavimais jos ne- 
išriŠime. A ■ Povilainis ■

NL red. , dėdama šį 
laišką, apgailestauja, kad 
mes, vieni ir kiti, karš- 
čiuojamės kaip tiktai ten , 
kur reiktų turėti daugiau
sia rimties, šalto svars
tymo ir nuoširdumo, nors 
klausimai pastatomi la
bai aštriai ir jautriai. 
Klausimas santykių su 
Lietuva ir Lietuvoje gy
venančiais lietuviais da
bar yra atsidūręs painia
vų ir neaiškumų laikotar
pyje. Kultūrinių ryšių 
ir santykių mezgimo 
klausimas yra labai opus 
ir delikatus. Reikia dide
lio apdairumo, žinojimo 
ir atsargumo, kad mes 
tikrai galėtume padėti 
Lietuvai ir jos lietu
viams. Dėl to reikia būti 
susilaikantiems ir atsar
giems.

brėžė LF pirmininkas 
Dr. A. Pacevičius.

J. Kardelis.

Nepriklausomos Lietuvos 
administracija bus labai 
dėkinga prenumeratoriams, 
kurie be priminimo atsiųs 
prenumeratos mokestį.

I

nepatinka.Net
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Laikinoji paslaptis
£P. <St ta u imliai.

IŠ NOVALIO RAŠTŲ
-Išmokink mano kana

rėlę Homero poeziją de
klamuoti, - taYė tironas 
filosofui,-arba nešdinkis 
iš mano žemės; jei betgi 
mokinti pradėsi; bet ne
išmokinsi,tai turėsi mir
ti. - Išmokinsiu, -atsakė 
filosofas,-tiktai duok man 
dešimtį metų. -Ir koks gi 
tu kvailas,-sakofilosofui 
jo draugas, -tu apsiėmei 
tironui padaryti tai, kas 
neįmanoma.-Per dešimtį 
metų, - aiškina šypsoda
mas išminčius, - vienas 
mūsų tikriausiai mirs-aš, 
tironas arba jo kanarėlė . 
IŠ GYVENIMO TIKROVĖS

Bolševikinis tironas 
reikalauja jo saujoje esa
mus žmones daryti tai, 
kas neleistina teisės ar 
moralės požiūriu.

Vieni tirono reikalavi

mų aiškiai nevykdo. Tuos 
jis suima, laiko kalėji
muose, koncentracijos 
lageriuose,tremia į Sibi
rą arba tiesiog nugalabi
ja.

Antri, gelbėdami savo 
laisvę ir gyvybę, apsime
ta tirono įgeidžius vykdą, 
bet neperžengia ribos ir 
neišduoda savo principų. 
Šie daugiau ar mažiau 
įgyja jo pasitikėjimo.kar- 
tais tiek, kad net gali ir 
kitiems geriems žmo
nėms padėti, apsaugoti 
juos nuo tirono sauvalės . 
Tai tie Novalio išminčiai.

Treti, žiūrėk, išduoda 
savo principus .idėjas,sa
vo įsitikinimus ir idėjos 
draugus ir aklai tarnauja 
tironui,būdami net jo nu
sikaltimų vykdytojais.Tai 
renegatai, atsistoję savo 
priešo stovykloje.

IŠ PAVERGTOSIOS 
LIETUVOS

Dabartinėje Lietuvoje 
matome ir kietos valios 
kovotojų prieš bolševiz
mą ( jų daugelis jau yra 
žuvę partizanų eilėse ar 
kenčia laisvę atimti),ir tų 
Novalio išminčių, ir tik
rųjų renegatų, savo idėjų 
ir tautos išdavikų.

Kietos valios kovotojai 
(kurių,kaip minėjau, dau
giausia, buvo partizanų 
eilėse) nusipelnė mūsų 
visų pagarbą :-mes len- 
kiamės prieš juos gyvus 
ir mirusius.

Tie,kurie geba.neišda- 
vę savęs ir savo idėjų 
prisitaikyti prie bolševi
kinio tirono (Novalio iš
minčiaus pavyzdžiu) ,ver-

ateitles kartų, tautos is
torijos. Tą. turi atminti 
ypač tie jų, kurie mato 
savo negarbingo gyveni
mo pabaigą bolševikinėje 
tironijoje,.
LAIKINOJI PASLAPTIS

Šiandien yra tokios są
lygos,kad konkrečiai ne
galime spręsti, kas iš tų 
mūsų brolių okup. Lietu
voje yra išminčius ir kas 
renegatas.

Smerkdami neva kal
tuosius , galime kartais 
suklysti. Jų pakaltinimui 
kartais dar trūksta duo
menų.

Teisindami gi nekal
tuosius, galime juos įduo
ti į bolševikinio tirono 
nagus ir pražudyti. Todėl 
ir apie šiuos geriau ne-

dyba bus nuolatiniame kontakte 
su kiekviena sekcija ir kiekvienai 
iš jų nuoširdžiausiai talkininkaus. 
Lietuvių Dienų parengimai negali 
kristi ant vieno žmogaus ar vie
nos organizacijos pečių. Apylinkės 
pirmininkas neabejoja, kad busi
mųjų Lietuvių Dienų reikalais 
Adelaidėje, atėjus laikui, visu nuo-

Austr al i jo j e, Sydney’aus skautų tradiciniame kaukių 
baliuje, Kuriame dalyvavo apie 500 lietuvių, publi
ką linksmino Onutė Asevičiutė, ketur^"Neužmir
štuolės" ir kt. Tai buvo labai jaukus parengimas.

UŽSIMOJIMAI ADELAIDĖJE

V. Raginis 
Adelaidės Apyk Pirmininkas

širdumu rūpinsis ir jų parengi
mų rems kiekvienas adelaidiškis, 
puikiai žinodamas, jog nuo tos pa
ramos didele dalimi priklausys ir 
Lietuvių Dienų sklandus pravė
dintas.

50 METŲ JUBILIEJUS

. ‘ » i . I /;

Vasario 16 gimnazijos mokytojas dailininkas Alfonsas 
Krivickas, paruošęs vaidinimą "Kalėdiniai būrimai" 
tarp gimnazijos mokinių. Foto F.Skėrio.

ti mūsų pasveikinimo ir 
padėkos už tai,ką jie gero 
padaro.

Tie gi, kurie lengvai 
pakeitę savo įsitikinimus, 
išdavę savo idėjas,idėjos 
draugus ir tautą bei tė
vynę, tarnauja bolševiki
niam tironui, taigi,rene
gatai, gaus savo atpildą 
išsilaisvinusioj Lietuvoj, 
objektyvaus, nešališko, 
teisingo teismo sprendi
mu. Jie tikriausia bus pa
smerkti ir mūsų tautos

kalbėti.
Kas iš mūsų brolių lie

tuvių okupuotoje Lietuvo
je yra išminčius (doras 
žmogus) ir kas renegatas 
(savo įsitikinimus ir idė
jas lengvai pakeitęs tau
tos išdavikas), te būna dar 
laikinoji paslaptis.
e Nikaraguoje išvestas ke
lias nuo vandenyno iki van
denyno per Kordiljerų kal
nus.
Dėkingi būsime visiems, 
kas be priminimo užsi
mokės NL prenumeratą.

(Iš pasikalbėjimo su Adelaidės bendruomenės pirmininku V. Raginiu) Lietuvos Nepriklausomybės pa- 
Raginis, reikia pasakyti, į visų 

bendruomeninių reikalų komplek
sų yra pasinėręs iki pat pakau
šio.

Bėgamųsias bendruomenines ak
tualijas pirmininkas grupuoja ši
taip: 1. Penktosios Lietuvių Die
nos Adelaidėje; 2. Nepriklauso
mybės paskelbimo 50 metų jubi
liejus; 3. Tautos šventė (Rugsėjo 
8-toji); 4. Adelaidės Meno Festi
valis 1968 m. kovo mėnesi; 5. San
tykiai su kitom pabaltiečių kolo
nijom; 6. Atstovavimas lietuvių 
pas Geruosius Kaimynus ir 
vergtųjų Tautų komitete.

Pa-

skelbimo 50 metų sukaktuves Ade
laidė norėtų ypatingai atžymėti 
ir iškilmingiau atšvęsti. Lietuviai 
tas iškilmes atskirai minės vasa
rio 17 arba 18 dienų. Tiksli data 
visuomenei bus pranešta vėliau, 
nes datos pasirinkimas priklausys 
nuo galutinio programos sudary
mo ir nuo salės gavimo. Pagrin
dinę iškilmių dalį sudarys Budriū- 
no kantata Tėviškės Niamai, kurių 
visu atsidėjimu ruošia Adelaidėje 
ypatinga mėgiamas ir brangina
mas Lituania choras, vadovauja
mas jo įkūrėjo muziko V. Šim
kaus.

Jubiliejinės Nepriklausomybės 
šventės programos sudarymu rū-LIETUVIŲ DIENOS

Vos tik gavus Krašto Valdybos 
ir Krašto Kultūros Tarybos raš
tiškų pavedimų apylinkės valdyba 
padarė pirmuosius žingsnius Lie
tuvių Dienų organizavimo reika
lais. Jau gegužės 26 dienų buvo su
šaukti pasitarimui visų lietuviš
kų organizacijų atstovai, ALB 
Krašto Tarybos nariai, pavieniai 
kultūrininkai ir visuomenininkai. 
Šiame susirinkime paaiškėjo, kad 
Lietuvių Dienų organizavimui rei
kalinga net 14 sekcijų, čia pat 
buvo išrinkti ir tų sekcijų vado
vai:

1. Dainų šventės sekcija (vado
vauja V. Šimkus);

2. Jaunųjų menininkų sekcija
Vokietijoje, Dteburge, įvyko Vokietijos Lietuvių Bena-(vadovauja G Vasiliauskienė); 
ruomenės Jaunimo sekcijos posėcis, kur ame buvo pa~ g 5ieno parodų (vad. ieva Pa
tvirtintas Jaunimo Sąjungos statutas, apsvartsytas I96?cienė).
m Vokietijos jaunimo suvažiavimas aptartas Jaunimo 4 Teatro (vad Ju is Jonavi. 
laikraščio leidimas ir kt. Nuotraukoje Jaunimo Sekei - eius).
jos.valdyba /iš kairės/: pirm. V. Darni jonaitjs, yicepirm E Literatūros (vad. Pulgis An- 
A.Linge ir sekr. V.Brazaitis. /Jaun. Žinios/. driušis)-

■ O

6. Muziejaus-Archyvo ir spau
dos (vad. Jonas Vanagas);

7. Foto (vad. V. Vosyliaus);
8. Tautinių šokių (vad. V.

Straukas);
9. Propagandos (V. Radzevi

čius) ;
10. Finansų (K. Pocius);
11. Maitinimo (ALB Moterų Sek

cijos pirmininkė);
12 Krašto Tarybos (apylinkės 

pirmininkas);
13. Jaunimo (St. Urnevičius, V. 

Neverauskas ir studentų atstovas) 
ir

14. Butų ir Transporto (bus su
daryta vėliau).

Šių išvardintų sekcijų vadovai pinasi daug šioje srityje dirbęs J. 
sudaro Penktųjų Lietuvių Dienų Neverauskas, padedant Lietuvių 
Komitetų; kiekviena sekcija rū- Dienų Komiteto kultūrinių sekci- 
pinasi savo reikalais netarpiškai jų vadovams.
ir sekcijų vadovai atsakingi už šiandien dar negalima pasakyti, 
kiekvenos sekcijos darbų. ar pavyks suorganizuoti iškilmin-

Užsukusi šį mechanizmų, apy- vakarienę, kuri ankstyvesniuo- 
linkės valdyba netrukus sukvietė se pasitarimuose buvo numatyta, 
pasitarimui Lietuvių Dienų komi- J* labai surišta su minėjimo data, 
tetų, kuris išrinko Lietuvių Die- tačiau apylinkės valdyba darys vi- 
nų Prezidiumų. Jį sudaro J. Joną- sa, kas galima, kad pageidavimai 
vičius (pirmininkas), V. Radze-būtų įvykdyti.
vižlus (sekretorius), K. Pocius Kadangi tais pačiais metais ne- 
(iždininkas), G. Vasiliauskienė ir priklausomybės jubiliejai suei- 
leva Pocienė (narės). Prezidiu- na Latvijai ir Estijai, tai Baltų 
mas atliks visų koordinacinį dar-Tarybos nutarimu, bendras minė- 
bų, talkininkaus kiekvienai sekei- jimas bus suorganizuotas Adelai- 
jai ir palaikys kontaktų su kito- dėje apie birželio vidurį.
mis Australijos lietuvių kolonijo
mis visais bendriniais Lietuvių# Anų savaitgalį Sydnėjaus Filis- 
Dienas liečiančiais klausimais. terių Būrelis turėjo savo visuoti- 

Nors apylinkės valdyba taria, ni susirinkimų, kur šalia kitų 
kad ji atliko Centro jai pavestus klausimų buvo išrinktas naujas 
uždavinius, tačiau V. Raginio gi-Būrelio pirmininkas — Dr. A. Ka
liausiu įsitikinimu, apylinkės val-baūa.

Stirnino kiškAi
12. 1324 M. [BIRŽELIO 1 D.] POPIEŽIAUS 

JONO XH LAIŠKAS GEDIMINUI

paties name.
Kaip tik šį namą, būtent, vie

nintelę bažnyčią, sau ir tautoms 
subūrė viešpats mūsų ir išsirinko 
ją, neturinčią dėmės bei ydos, kaip 
tai skaitoma „Giesmių giesmėjeft: 
„Viena yra mano sužadėtinė, ma
no išrinktoji, mano nesuteptoji".

Ir pats Viešpats evangelijoje pa
tvirtina, jog viena yra avių avidė

Žymiajam ir kilniajam vyrui mų, kaltindamas tuosius magistrą 
Gediminui, lietuvių ir daugelio ru- ir brolius ir pridėdamas, kad tu jo- 
sų garsiam karaliui, garbinti Dievą kiu būdu nekariauji prieš krikš- 
ir bijoti jo [linki] vyskupas Jonas, Į či___L, 
Dievo tarnų tarnas.

Atsiųstasis mums tavo didybės 
pilnas dievobaimingumo, nors ir 
nežodingas, laiškas yra tikrai ma
lonus mūsiškiams ir atitiko mūsų 
brolių, šventosios Romos bažny
čios kardinolų, jausmus; tuo laiš
ku, kai mes dabar atkreipiame dė
mesį į tavo dievobaimingumą, kai 
patikime protingu tavojo išgany
mo sumanymu, kai tą dievobai
mingumo jausmą, kurį tu tvirtini 
turįs Dievo, mūsų ir Romos bažny
čios atžvilgiu, atidžiai savo apmąs
tymo akimis įsistebime, mūsų au
sims tu suteikei daug džiaugsmo 
ir linksmybės.

Po pat pirmųjų tavo malonaus 
pasveikinimo žodžių pačioje laiš
ko pradžioje tu pažymėjai, kad 
visi krikščionių tikėjimo pasekė
jai turi būti pavaldūs mūsų auto
ritetui ir kad visas katalikų tikė
jimas tvarkomas Romos bažnyčios 
rūpesčiu; drauge pranešei mums, 
kad kadaise tavo pirmtakas Min
daugas buvo atsivertęs į Kristaus 
tikėjimą su visa savo karalyste, 
bet dėl mūsų mylimų sūnų, šven
tosios Marijos jeruzalimiškės teu
tonų ordino magistro ir brolių, 
žiaurių ir priešiškų skriaudų nuo 
to tikėjimo atsimętė ir atkrito į se
nąją klaidą, kaip ir tau dėl to ten
ka ligi šios dienos, nors ir prieš 
savo valią, pasilikti toje klaidoje; 
toliau tame laiške tu išvardinai 
labai daug sunkių kaltinimo atve
jų, nuoskaudų, prievartos veiks-

čionis, vadovaudamasis noru su
naikinti krikščionių tikėjimą, bet 
giniesi nuo savo priešų, kaip tai 
daro kiti krikščionių karaliai ir 
kunigaikščiai; be to, [tu rašai], jog 
tu turi pas save dominikonų [ir] 
pranciškonų ordinų brolių, ku
riems pavedei ir davei plačią lais
vę krikštyti, sakyti pamokslus ir 
mokyti krikščionių žmones, o taip 
pat ir netikinčiuosius, kad jie atsi
verstų į visagalį Dievą ir Viešpatį.

Pagaliau, tu maldavai mūsų, kad 
I mes teiktumėmės atkreipti dėmesį 
' į tavo apverktiną būklę dėl to, 
kad tu esi pasirengęs mums pa
klusti visuose dalykuose, kaip ir 
kiti katalikų karaliai, ir priimti 
tikrąjį tikėjimą, kad tik jokiu at
žvilgiu ir nė viename dalyke ne
vargintų minėtasis magistras ir 
broliai; tu drauge su vaikais, kurie 
yra ir kurie bus, pasirenki mus ir 
minėtosios Romos bažnyčios bro
lius kardinolus, apie kuriuos kal
bėta, tėvais, o taip pat pakartoti
nai maldauji, kad mes teiktumė
mės pasiųsti garbingąjį mūsų bro
lį Rygos arkivyskupą Fridrichą 
drauge su mūsų ir apaštališkojo 
sosto pasiuntiniu į tą kraštą pas 
tave sudaryti taikai ir nustatyti 
sienoms.

Prabėgus kuriam laikui, vėl at
ėjo antras dvelkiąs dievobaimin
gumu laiškas, kurį mums parašė 
tavo žymusis asmuo ir kuris mums 
ir minėtiems mūsų broliams sutei
kė labai daug didžiulio džiaugsmo1 malonią tautą ir gyvenančias Vieš-

tuo, kad tu ir visi kiti tavo kara
lystės kunigaikščiai ir bajorai gar
bingai laikysis savo pažadų mūsų 
ir minėtosios bažnyčios atžvilgiu; 
[laiškas] savo giliu nuoširdumu 
aiškiai parodė, jog tu ir jie pripa
žįsta tavo asmenyje esant tą pa
garbios klusnybės dvasią, kuri, 
kaip tikime, tau buvo suteikta ne 
be dieviškosios malonės dovanos, 
kaip tai pažymima to laiško pra- ir vienas ganytojas, ir katalikų 
džioje: juk dieviškojo apšvietimo tikėjimas savo apaštalų tikėjimo 
dėka tu pripažįsti esant vieną Die- išpažinime teigia, jog viena yra 
va tėvą, ir sūnų, ir šventąją dva- katalikų ir apaštalų bažnyčia; ją 
šią ir tuo tvirtai tiki bei laikaisi gi pats Viešpats Jėzus Kristus ant 
to; tu pripažįsti, kad mes to tik- savęs kaip kertinio akmens pasta
rojo ir gyvojo Dievo esame pasta- tė; ją jis ir atpirko, praliedamas 
tyti visų išganymo ieškančiųjų brangųjį savo kraują; jos vadova- 
ganytoju ir vadovu ir kad tai, ką vimą ypatingos privilegijos pre- 
mes surišime ir išrišime danguje rogatyva jis pavedė apaštalų ku- 
ir žemėje, pasiliks nekintamu nigaikščiui šventajam Petrui kaip 
aukščiausiojo teisėjo sprendimu.

Dar daug malonių dalykų yra 
tame laiške, kurie derinasi su mū
sų siekiais, bet mes juos pralei
džiame nepaminėję čia dėl trum
pumo.

Taigi mes drauge su minėtaisiais 
broliais reikiamu atidumu ap
svarstę tiek pirmąjį, tiek antrąjį 
laišką, visagalinčiam Dievui tėvui, 
iš kurio gauna pradžią visos gėry- kėjimas, ir tu, kai kada atsigręžęs, 
bės, kurio rankoje yra karalių šir
dys ir kurio kiekvienam norui pa
klūsta viskas be jokio prieštaravi
mo, dėkojame visais būdais už tai, 
kad šventosios dvasios malonė sa
vo skaisčiais spinduliais, matyt, ap
švietė tavo dvasios akis ir parodė 
tau katalikiškosios tiesos kelią, 
kad tavo karališkoji išmintis išga
ningai grąžintų tą katalikų tikėji
mą, kurį tavo aukščiau minėtasis 
pirmtakas su savo karalyste buvo 
priėmęs, nors paskui nuo jo atkri
to ir su didele sau žala nusmuko 
į senąją klaidą, kaip tavo laiške 
paminėta; ypač [mes dėkingi De- 
vui], kad regime, jog šiuo atveju 
išsipildys ir mūsų, ir pačios baž
nyčios troškimas, jei pamatysime 
mūsų bažnyčią augančią gausiu 
ainijos prieaugliu ir įvairias tautų 
gimines, užlaikančias tą patį tikė
jimą, susibūrusias į vieną Kristui

savo vikarui, o per jį ir savo įpė
diniams, sakydamas: „Tu esi Pet
ras (uola), ir ant tos uolos pastaty
siu savo bažnyčią", ir kai jam po 
savo prisikėlimo, triskart pakarto
damas, tarė: „Ganyk mano avis“; 
jis prisipažįsta meldęsis ir už jo 
tikėjimą, kreipdamasis j jį evange
lijoje: „Aš už tave, Petrai, mel
džiausi, kad nesusilpnėtų tavo ti-

sustiprink savo brolius". Ir kad to 
apaštalų kunigaikščio ir jo įpėdi
nių autoritetas būtų visuotinis ir 
kad jo galia įvesti į dangaus kara
lystę būtų neabejotina, jis jam ta
rė: „Aš tau duosiu dangaus kara
lystės raktus, ir ką tu suriši žemė
je, bus surišta ir danguje, ir ką tu 
atriši žemėje, bus atrišta ir dangu
je". Taigi tie, kurie ateis į tokią 
avidę ir pasiduos tokio ganytojo 
globai, o taip pat pabaigs savo 
gyvenimo kelionę, laikydamiesi jo 
mokymo ir vadovavimo, užsipel
nys išganymo malonę. O jeigu 
kurie nuo to nukrypo, bus nubaus
ti pasmerkimo ištarme.

Dėl to, tėviškos meilės skatina
mi, linkime, kad tu, atsisakęs sa
vo išganymo žalos, taptumei ver
tas prisijungti prie išrinktųjų 
draugijos ir gautumei tikrojo atsi
vertimo ir bendravimo malonę, 
[pi.mažindamas] tai, ką tiki, užlai-

ko ir saugo mūsų romėniškoji 
motina bažnyčia, atmetęs visokias 
schizmatikų klaidas, kurių laikan
tis išklystama iš šviesos kelio ir 
atsiveria kelias Į tamsą.

Tai yra toji priežastis, kad mes 
nukreipiame savo dvasios akis 
Į garbingąjį mūsų brolį Bartolo- 
miejų, Elektos vyskupą, ir į my
limą sūnų Bernardą, Anicijo die
cezijos švento Teofredo vienuoly
no abatą, vyrus tikrai išsimoksli
nusius, pagirtino gyvenimo ir el
gesio, turinčius malonę skelbti 
evangeliją ir dėl to mums ir mi
nėtiems broliams [kardinolams] 
malonius; juos tų pačių brolių pa
tarimu nutarėme pasiųsti specia
liais savo ir minėtojo sosto pa
siuntiniais pas tave ir į tau pa
valdų kraštą, kad jie aiškintų tau 
ir tavo karalystei evangeliją, 
skelbtų Devą ir mūsų Viešpatį Jė
zų Kristų ir išganingai jus mokytų 
tikrosios ir šventosios, katalikiško
sios ir apaštališkosios Romos baž
nyčios tikėjimo tiesos, kad tu ir 
tavo tauta jų išganingų pamoky
mų dėka pažinę patį Dievo sūnų 
Jėzų Kristų, taptumėte verti pri
imti krikšto sakramento, per kurį 
jūs gal dar nesate atgimę, stiprybę 
ir, laikydamiesi krikščionių tikėji
mo, šlovintumėte garbingą jo 
vardą.

Toliau, kadangi aukščiau minė
tus klausimus nurodytuose pirma
jame, o taip pat antrajame laiš
kuose išdėstęs mums ir mūsų bro
liams, minėtiems kardinolams, 
kreipeisi į mus užtarimo, skųsda
masis minėtuoju magistru ir bro
liais, mes, atidžiai apsvarstę,— tai 
išplaukia iš mūsų pasitikėjimo ir 
nuoširdaus palankumo — ir [atsi
žvelgdami] į tai, kad neatsisakai 
priimti tuose reikaluose mūsų ir 
pačios bažnyčios sprendimo, pa
klusniai jam nusilenki ir su pasi
tikėjimu prašai pagalbos, mes, po 
to, kai tu priimsi tikėjimą ir su
grįši į bažnyčios globą, tam ma
gistrui ir broliams savo laišku nu
rodysime ir, Viešpačiui veikiant 
per apžvalgų apaštalų sosto iš
mintingumą, liepsime, kad jie vi
siškai atsisakytų [tau daryti] beį

kokių nemalonumų, nuostolių it 
skriaudų ir kad įsipareigotų su ta
vim gyventi broliškai ir taikoje, 
be kurios kaip reikiant negali bū
ti pagarbintas taikos kūrėjas; ly
giai taip pat, kadangi pagal apaš
talą mes esame visiems skolinin
kai teisybėje,' dėl tų visų straips
nių, bylų ir skundų, kurių, kaip 
rašai, tu turi su minėtuoju ma
gistru ir broliais arba prieš juos, 
mes, gavę tavo laimingo atsiverti
mo ženklą, prižadame tau, tavo 
vaikams ir karalystei įvykdyti to
kios palankios teisybės pilnybę ir 
taip saugiai ginti, kad tu, kuris 
mus ir minėtuosius mūsų brolius 
kardinolus, kaip pradžioje sakoma, 
drauge su savo vaikais išsirinkai 
tėvais, vertai galėsi džiaugtis to
kių tėvų pasirinkimu ir tuo, kad 
tu mumyse ir minėtoje Romos baž
nyčioje radai tai, ką buvai tikėjęs 
rasti tėvo ir motinos pagalboje.

Bet ir minėtiems vyskupui bei 
abatui mes pavedėme, kad jie 
stengtųsi svarstyti bei tvarkyti vi
sus tuos klausimus, [kurie kyla] 
tarp tavęs, minėtojo magistro ir 
brolių čia kalbamuose kraštuose ir 
kurie lies dievo garbinimą ir jo 
šlovę, katalikų tikėjimo išaukštini
mą, apaštalų sosto garbę, bažny
čių ir vargšų palengvinimą, sielos 
ir kūno gerovę.

Todėl tavo kilnybę labai prašo
me, skatiname bei primygtinai ra
giname, kad tuos [asmenis], vys
kupą ir abatą, iš pagarbos Dievui, 
minėtajam apaštalų sostui bei 
mums ir lyg mus jų asmenyje pa
lankiai priimtumei ir garbingai su 
jais elgtumeis, jų išganingais pa
mokymais remtumeis, o tiems ka
talikų krikščionims, kurie gyvena 
pas tave, būtumei teisingas, gai
lestingas, palankus bei malonus ir 
leistumei, kad tasai vyskupas ir 
abatas ir kiti tinkami, turį malo
nę skelbti evangeliją, asmenys, 
kuriuos jie laikys vertais panau
doti tokioms skelbimo pareigoms, 
galėtų laisvai skelbti Jėzų Kristų 
tiems krikščionims ir kitiems, tau 
pavaldiems netikintiesiems.

Duota Avinjone. Daugiau bus.
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KULTŪRIVĖjfeoVIKA
Į PEDAGOGINIO LITUA
NISTIKOS INSTITUTO 

neakivaizdinį skyrių pa
skutiniuoju metu įstojo 
trys Kanadoje gyvenan
čios studentės: Kristina 
Pareštytė,Remigija Blys- 
kytėir Liucija Petrašiū- 
naitė. Pastarųjų dviejų 
prašymus Institutui at
siuntė Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo 
Komisija, kartu praneš- 
damajogji už jas apmo
kėsianti mokslo mokestį. 
Tai pirmas toks žygis, 
kuris suka visuomenės 
dėmesį į realią lietuviš
kojo švietimo politiką. 
Minėtoji komisija,matyt, 
gerai nujaučia, jog idea
listinės politikos prak
tiškai jau nebeužtenka. 
Šviesuomenė savaime ne- 
tarpsta.tik beraščiai au
ga be realių pastangų. Su
darydama realią užuovėją 
mūsų jaunajai šviesuome
nei siekti lituanistinio 
raštingumo,Kanados Lie
tuvių Bendruomenė nusi
pelno išskirtino dėmesio . 
KLB Švietimo Komisijai 
pirmininkauja L. Tamo
šauskas.

DAILININKAS
TELESFORAS VALIUS
Šiomis dienomis gavo 

iš Kanados vyriausybės 
Ottawoje sidabrinį Cen
tennial medalį in recog
nition of valuable service 
to the nation. Cent, meda
lių už grafiką per visą 
Kanadą buvo skirta de
šimt :Bates,Maxwell (Vic
toria, Britų Columbija) , 
Caiserman-Roth, Ghitta, 
(Montreal), Mulstock, 
Louis (Montreal) Surrey, 
Philip H. (Montreal), Alf- 
sen, John (Toronto); Ha
gan, Fred (Toronto) ;Hut- 
chison, Leonard (Lang- 
staff.Ont. );Murphy,Row- 
ley (Toronto); Schaefer, 
Carl' (Toronto), Valius , 
Telesforas (Toronto).

Šis pripažinimas atžy - 
mint Kanados vyriausy
bės šimto metų medaliu 
yra įrodymas, kad tauty
bės skirtumas mus neiš
braukia iš čia gimusiųjų 
tarpo. Su Kanados grafi
kos meno institucijomis 
dail. T. Valius dirba nuo 
pat pirmųjų Kanadon at
vykimo metų: dalyvauda
mas Kan.m.parodose, ei
damas įvairias pareigas 
Kanados Grafikos s-gos 
valdyboje, vienus metus 
prezidento pareigosejai- 
mėdamas aukščiausią 
premiją už grafiką, 1968 
mt. : daugelio grafikos 
parodų Jury komisijos

LIBRIS
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Pretty Nancy Hsueh (pronounced Say) stars in the lead role of Mia 
Elliott in Love Is a Many Splendored Thing, a dramatic new daytime 
serial on the CBC-TV network. The serial concerns the life, loves and 
heartaches of a beautiful young Eurasian girl studying medicine in 
San Francisco.
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VEDA D R. GUMBAS

MASKVOS RADIO ATSAKO Į KLAUSIMUS 
Kl. - Prieš du metu, bū
dama Maskvoj, pamečiau 
labai brangų rankinuką. 
Iki šiol vis dar nesuži
nau, ar jis ten rastas, ar 
ne.-Mrs.P.J.Oshawa,Ont. 
At. - Labai atsiprašome , 
kad Jums laiku neprane- 
šėme.jog rankinukas se
niai surastas ir buvo net 
išstatytas Expo 67 Sovietų 
paviljone, kaip liaudies 
meno išdirbinys.
Kl.-Jūs žadėjot pralenkti 
pramonės srity Ameriką. 
Ar jaupagaminat ko nors 
daugiau nei Amerika ?-S . 
T. , Oak River, Ont. 
At. -Taip.Mes jau daugely 
sričių Ameriką pralen
kėme. Pav., vien tik jau 
spygliuotos vielos gamy
boje mes užimame pirmą 
vietą pasauly. 
Kl. - Kur daugiau galima 
rasti antikinių dalykų Ita
lijoje,Graikijoje ar Rusi
joj?-D. St. Agathe, Que. 
At.-Žinoma,pas mus.Pas 

antikiniai:

NAUJI MŪSŲ LEIDINIAI 
AIDAI 1967 metų Nr.lG. 

Turinyje: A .Blažys-Inte- 
lektualo atsakomybė tau - 
toje, P. Gaučio vertimas 
iš portugalų poezijos. Dr. 
P Reklaitis-Vargonų dir
bėjai ir vargonai Lietuvo- narys ir 1.1, ir 1.1, 
je 18-19 amžiuje, M.Slav 
vėnienė-Putinas okupaci- liųsu reikšminga dovana 
nėj gūdumoj, J, Zaranka- ir linkim tolimesnių sėk- 
Vergilijaus Fnejidė, K.Ba-mių. 
rėno apsakymas; skyriai 
iš minties ir gyvenimo, 
knygos ir kt.

TECHNIKOS ŽODIS Nr. 6 
19B7 metų lapkričio-gruo
džio mėnesių. Pirmuoju 
straipsniu inž.K.Kaunas 
ilgiausių metų linki prof. 
S.Dirmantui, sulaukusia... 
8Q metų amžiaus. Prie tų 
linkėjimų ir mes priside
dame. Toliau inž.M.Iva
nausko Lietuvių kryžiai ir 
koplytėlės, J.Rugio Pra 
monė nepriklausomoje Lie 
tuvoje, A.Kerelio Erdvi 
las Masiulis Michigano pa 
kraneių pastatų kūrėjas, 
Pasikalbėjimas su huma-’ 
nitarais ir kt.

KARYS 1967 metu Nr.lO. 
Turiny: Petro Būtėno-Kaip 
kas čia būtų? A.Budreckio 
Kariuomenės-reikalingu - 
mas, Balio Brazdžioniopa-

Seniai praėjo tie laikai, kuomet 
Nobelio premijomis būdavo atžy
mimi išimtinai dideli nuopelnai 
literatūros srityje, ir jas gaudavo 
tik neabejojamai stambūs rašyto
jai.

Asturias, be abejo, geras rašy
tojas, bet jokiu būdu ne didelis 
rašytojas, ypač vertinant pasauli
niu mastu. Tiek forma, tiek pro
blematika jis yra grynai lokalinės 
reikšmės fenomenas. Iki šiol Astu
rias buvo plačiau pažįstamas bei 
skaitomas tik Lotynų Amerikos 
kraštuose ir Prancūzijoje.

Gimęs Guatemaloje (1899), As
turias mokėsi vietinėse mokyklose 
ir Paryžiaus Sorbonoje. Ilgą laiką 
dirbo Gvatemalos diplomatinėje 
tarnyboje (atachė kultūros reika
lams Meksikoje, ambasados patarė-1 ra portretas romane. Didžiausia 
jas Argentinoje, ambasadorius Sal- šio romano literatūrinė dorybė yra 
vadore etc.). Pirmas žymus Astu- tai, kad autorius jame beveik nie- _
rias veikalas buvo Leyendas de kur nepasiduoda pavojingai tokios tą Asturias kūryboje užima poezi- einančio laikraščio "Literatū- 
Guatemala (Gvatemalos legendos, tematikos veikaluose pagundai — ja: Sien de alondra (Vyturėlio ra ir Menas”:
1930), parašytas naudojantis sa- nusileisti į politinio - ideologinio šventovė, 1949), Ejercicios poetu Pastaruoju metu vis dažniau Nobelio 
kytine liaudies tradicija. Jų stilių- pamfleto lygį. Kovodamas prieš cos en forma de soneto sobre te- premija paskiriama ir mažų tautų literatu- 
je bei temų traktavime pastebi- diktatorių, jis visuomet lieka ob- ....................................................................... <oa< m aavo iuaos avu
ma stipri surrealizmo įtaka. Šios jektyvus žmogui. Bet taip pat ten-
legendos kai kurių kritikų ir šian-jka pabrėžti, kad, nežiūrint dauge- mis, 1951, etc.), dramos: Chanta-fas S. J. Agnonas. Pernai po ilgų svarsty, 
dien tebelaikomos vienu geriausių ii0 gerų savybių, romanas nepra-je (šantažas), Soluna, etc. ir kri-mų ir diskusijų Švedijos akademija šią pre- 
Asturias kūrinių. Platesnes skaity- šoka lokalinės reikšmės lygio, nes tika bei publicistika.
tojų mases Asturias pasiekė romą-viskas jame perdaug specifiškai j*...................... _ __
nu EI senor presidente (Ponas pre- susieta su vietos ir laiko sąlygo- sovietine Lenino vardo taikos pre- džiame Sorbonos studentų bendrabutyje, 

s įkalbėjimas su Vietname zidentas, 1946), vaizduojančiu ti- mis. 1952 prancūziškas šio romą- mjja.
Tai yra aptrumpinta re
cenzija paimta iš AIDŲ. 
O sekanti, ir gi aptrum-

ASTURIAS—I967 METŲ NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS
dominuoja Gvatemalos kaimiečių 
buities socialinių bei ekonominių 
konfliktų fone tema. Iš šio laiko
tarpio ypatingo dėmesio vertas 
trijų romanų ciklas: Viento fuerte 
(Stiprus vėjas, 1950), El papa ver- 
de (žaliasis popiežius, 1953) ir Los 
ojos de los enterrados (Palaidotų
jų akys, 1960), skirtas Amerikos 
kapitalo (šiuo atveju United Fruit 
Company) vaidmeniui ekonominė
je Gvatemalos struktūroje išryš
kinti. Sodrus, betarpiškas, pulsuo
jantis vien tik ispanams būdinga mus viskas 
aistra ir barokiniu puošnumu, šių pradedant nuo batų, dvi- 
romanų stilius palieka neišdildomą , . , . . ,
įspūdį. Tuo tarpu visumos meni- račių,auto ir baigiant lus- 
nę vertę gerokai numuša faktas, nomis-namais.
kad Asturias ne visur išlaiko olim-K1> -Ar tiesa,kad sovietai 
pietišką nesuinteresuotumą ir ga- .. , ,
na dažnai griebiasi nuogos propa- išrado moderniškus so 
gandos. ■ ■ ■ ■■ ----------

šalia dailiosios prozos, žymią vie- pinta recenzija iŠ Vilniuje iŠ 
a _• _ . i-_ _________ ___ : X ? _ __ XX* HT Ji__

kj us :cha-cha,džiribaką ir 
kt?-Miss A.I. Ottawa.
At. -Taip,gryna tiesa.Tie 
šokiai išrasti laike ir po 
revoliucijos L ubiankoje 
dr .Dzeržinskio.Vėliau jie 
tapo ištobulinti visoje So
vietų Sąjungoje.
Kl. -Kas pas Jus rašyto
jams nustato honorarą?- 
K. K. St. John, Que.
At. -Jeigu kūrinys tinka - 
mas-kompartija, jeigu ne
saugumo milicija.
Kl. -Būdamas praeitą va
sarą Leningrade, vedžiau 
rusaitę. Kada gi ją išlei- 
site atvažiuoti pas mane ? 
-J. L. Toronto, ont.
At. - Jūsų žmona bus iš
leidžiama tučtuojau, kai 
ji tik sulauks pensijos 
amžiaus.
Kl. - Ar pas jus daug iš
perkama religinių knygų ? 
-Mrs. O. B. Quebec, Que. 
At. - Labai mažai. Pav. 
Taline pernai katalikų 
katekizmo parduota tik 4 
egz. Vilniuje korano uz
bekų kalboje tik 1 egz. , 
Taškente estų kalba bibli
jos visai neparduota. He
brajų kalba katekizmai 
net nepaliečiami.

Sveikiname dail.T. Va-
mas de Horacio (Poetiniai soneto"“ kūrėjams 1961 m ją gavo iu9°s'avų 
. ....... . rašytojas I. Andnčius, 1963 m. — graikųformos pratimai Horacijaus, temo-poĮ)a' $ Seferi$ 1966 m _ lzrae|io poe-

miją paskyrė garsiam Gvatemalos rašyto
jui. 1924 metais jis

1966 Asturias buvo apdovanotas atvyksta į Paryžių, kur, gyvendamas skur-

IrariH Hidvirrbi Volfai . P'ngą anoniminės Lotynų Ameri-no vertimas buvo atžymėtas ge- Kariu uiuvj ria v.uret Uudllos “bananų respublikos” diktato- riausio verstinio romano premija 
baliausku, gen.DirmantO rjų. Iš tiesų (ai tik šiek tiek re- (Prix du meiliem- roman ėtran- 
sukaktis ir kt. tušuotas tos pačios Gvatemalos ger).

"rezidento Manuel Estrada Cabre- 
GIMTOJI KALBA 1967 

metų Liepos-rugsėjo Nr. 
3/37/-Bendrinės kalbos 
laikraštis, visada keliąs 
svarbius kalbos klausimus 
ir juos aiškinąs. Kaina 
metams 2 dol. Adresas: 
4314 4O-th Street, Brent
wood, Meryland 20722, 
U.S.A.

PASAULIO LIETUVIS 
1967 metų gruodžio mė
nesio Nr. 32. Tai pas
kutinis metų numeris, 
susveikinimais ir apž- 
valgomis. Pasaulio Lie 
tuvis dabar išeina iliu
struotas.

Vėlesnėje Asturias beletristikoje

1967 METŲ „VIAREDŽIO44 
PREMIJOS LAUREATAI

Italų spauda daug dė
mesio skiria pagrindinės 
literatūros premijos —> 
„Viaredžio" — paskyri
mui. Pažangūs laikraščiai 
r eiškia pasitenkinimą, kad 
1967 m. ..Viaredžio“ premi
ja buvo paskirta už Įžy
mius literatūros kūrinius, 
turinčius ne tik meninę, 
bet ir svarbią visuomeni
nę reikšmę.

Prozos premiją gavo 
rašytojas Rafaelis Brinje- 
tis už knygą ,,Mėlynoji 
žuvėdra“. Tai apsakymų 

kova 
suduži-

Pagrindinis* visų septynių 
a p sakymų herojus — Jūra, 
ąak „Viaredžio“ premjeros 
žiuri nario Karlo Salina- 
rio. jūrą vaizduoja ne 
Idiliškai lr ne natūralis
tiškai. Amžinai judanti, 
amžinai esanti. Jūra — sa
votiškas žmogaus istorijos 
ir gyvenimo simbolis. Re
cenzentai pažymi aukštą 
meninę Brinječio apsaky
mų vertę, kalbos turtin
gumą, stiliaus griežtumą.

Poezijos premija buvo 
paskirta poetui D. Valeri 
už knygą „Eilėraščiai". 
Paskirtos premijos ir de
biutantams: prozos — A. 
Cerezei už romaną ..Duktė 
pak!j'dėlė". mokslo popu
liarinimo — L. Storoniui 
už knygą „Miesto idėja 
senovės pasaulyje“. Spe
ciali premija įteikta rašy
tojui Aldui Kapitiniui už 
literatūrinę kūrybą bei 
veikią taikos labili.

Didelis. įvykis — tarp
tautinės premijos „Viarė- 
džio — Versi ii ja" paskyri
mas Čilės poetui Pablui Ne
rudai. Ji paskirta ne tik už 
pasiekimus poetinės kūry
bos baruose, bet ir už ko
vą prieš fašizmą. engia
mųjų tautų interesų gyni
mą. Premijos įteikimo Ne
rudai ceremonijos metu 
italų kuitūros atstovai 
nuoširdžiai pagerbė įžy
mųjį poetą.

Dail. 7 oromskio dailės parodoje New Yorke. Iš kairės: p. Osmolskienė, 
dail.K./oromskis, dail. Gsmolskis ir dail. V.Ignas. Foto Vyt.Maželio.

dirba pas profesorių S. Reino, verčiantį j apl0 jar£į rln|<inys:‘ 
prancūzų kalbą „Popol Vuh'', šventąją se- su stichija, laivų _____
nosios majų civilizacijos knygą, padariusią hial, delfinų elgesys Ir kt. 
dvasinės Įtakos pietine! Mokslai ir cent- h _
rlnei Amerikai. M. A. Asturijas konsultuojąs’RaSylojasmarinistas. 
vertėją. 1927 metais Gvatemaloje pasirodo 
jo novelių rinkinys „Gvatemalos legen
dos", kuris greitai išverčiamas į prancūzų 
kalbą ir išgarsina jaunąjį rašytoją Europo
je. Asturijas suartėja su prancūzų literatais

Gavęs Nobelio premiją, M. A. Asturijas 
pareiškė žurnalistams: „Mano kūryba iš
reiškia tautų balsą, sugerdama mitus, liau
dies papročius ir tuo pat metu padėdama 
pagrindus universaliam Lotynų Amerikos 
problemų supratimui...

Dosnosu, Bretonu, Aragonu, Tsara. Jo 
prancūziškam „Gvatemalos legendų" leidi
niui pratarmę parašo Polis Valeri, kuris, 
be kita ko, rekomendavo jaunam rašyto
jui neatitrūkti nuo savo tėvynės: „Grįžkite 
j savo kraštą, nepraraskite ryšio su savo 
tauta, kuri subrandino jūsų kūrybą".

M. A. Asturijas paklausė P. Valeri pa
tarimo. Jis sugrįžo .j savo šalį su didelio 
politinio romano „Ponas prezidentas" 
rankraščiu kišenėje. Tuo metu šalyje vieš
patavo diktatūra. Romanas buvo išleistas 
Buenos Airese 1948 metais. Išverstas į ki
tas kalbas, jis patraukė pasaulio dėmesį, 
gavo vieną iš Prancūzijos literatūrinių pre
mijų.

M. A. Asturijas priklauso politiškai „už
siangažavusių" kapitalistinių kraštų meni
ninkų grupei, susijusiai su demokratinėmis 
jėgomis. Be to, jisai garsus ir kaip žurna
listas bei politinis veikėjas, aktyvus kovo
tojas už taiką, prieš imperializmą. Atėjus į ž] 
valdžią demokratinės pakraipos preziden- ■ 
tui Montenegrui, jis tampa Gvatemalos S 
ambasadoriumi Paryžiuje, kur dirba ligi •]

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 12.

Laiškai bičiuliui
Stalinaitė Svetlana Allilujeva per radiją ir te

leviziją, žinoma, paklausta pasisakė apie bol- 
ševikinį teismą Maskvoje dar kartą pasmerku
sį Rusijos žmonių laisvės reikalavimą, kuris 
visą laiką beldžiasi į Maskvos diktatorių duris, 
pasisakė apie naujai nuteistųjų -Dobrovolskio, 
Ginsburgo, Galanskovo ir Laškovos nuteisimą 
bet pasisakė labai santūriai, kai visas kultūrin- 
gasis pasaulis tą teismą smerkia kaip dvidešim
tojo amžiaus pabaigos barbarizmą. Gal ji pla
nuoja kiek vėliau grįžti pas vaikus ?

Kita vertus, Svetlana, nors ir labai maskuo
dama ir visus žiaurumus mėtydama per visus 
dvidešimt laiškų savo bičiuliui, vis dėlto pasa- 
sako daug teisybės apie bolševikinio gyvenimo 
baisumus. Štai ji rašo:

"Visi senelių/jos motinos tūvųrAllilujevų/vai- 
kai buvo perdaug jautrūs, jie turėjo perdaug ge
ras, atliepiančias širdis, kad galėję likti neį - 
žeisti šio pasibaisėt. ino gyvenimo.. .Nė vie 
nas iš jų nesugebėjo išgyventi savo gyvenimą 
iki galo, niekam iš jų nebuvo duotas ramus kū
rybingas gyvenimas..

Tai gi, tas pasibaisėtinas gyvenimas, kurin 
bolševikai, save vadindami komunistais, nugr
amzdino žmonių gyvenimą, Svetlanos laiškuo
se ir sudaro įdomumą. Bet tie jos pasisakymai 
labai išmėtyti per visus dvidešimt laiškų.

šeštame laiške Svetlana pasakoja, kaip jų šei
ma mylėjo Gruziją" su gausybe saulės, karš
tais jausimais, su įgimtu Gruzijos kunigaikščių 
ir valstiečių grakštumu, - šį nepaprastą kraš
tą, apdainuotą rusų poetų" ir visai ne todėl, kad 
tai buvo tėvo /Stalino/ gimtinė, nes Stalinas Gr 

uzijos nemylėjo ir nemėgo"feodalinės pagar - 
bos", kurią jam reiškė gruzinai. Jis mėgo Ru
siją, Sibirą su jo žiauriu grožiu ir tyliais, gru
biais žmonėmis.

Toliau Svetlana "budina" savo tėvą. Stalinas 
taip vertino žmones, kad pav. su Svetlanos pir
muoju vyru, žydu, ienorėjo nei susipažinti,nei 
pasimatyti. Apie Rusijos jaunimą ji sako, kad 
jis visiškai nemėgsta politikos, tiesiog -jos ne
kenčia. Ir jos sūnus nepasuko senelio pėdomis 
ir studijuoja mediciną.,Svetlanos sūnus neapk
enčia Stalino metodų valdymo.

Svetlana pasakoja apie tėvą, Staliną, jos su 
dviem savo vaikais paskutinio pasimatymo 
prieš Stalino mirtį proga:

"Tai buvo paskutinis kartas, kai aš jį mačiau 
prieš mirtį, - prieš keturis mėnesius prieš tai. 
Mes sėdėjome už stalo, apstatyto visokiais ska
numynais, -svygiais vaisiais, daržovėmis, rie - 
šutais. Buvo geras gruziniškas vynas, tikras, 
kaimiškas, - jo tėvui atveždavo paskutiniais me

tais, - jis gerai žinojo jo vertę, traukdavo ma
žytėmis taurelėmis. Bet jeigu jis ir nė gurkš
nio nenurydavo, ant stalo turėjo būti didelis vy
nų pasirinkimas,-visada stovėdavo visa betarė, 
ja. Ir nors jis mažai valgydavo, bet stalas tu
rėdavo būti gausiai apstatytas valgiais".

Trumpame 6-me laiške Sveti ana taip pasisako 
į laiško užbaigą:

"Kaip baisu, kaip neteisinga, kad bepročiai 
spėja kažkokį "tikslą", dėl kurio randa galimu 
griauti gyvenimą- ar savąjį, ar svetimą,tegul 
ir patį tolimiausį, nežinomos tautos, - jau ne
doras pats toks pasikėsinimas griauti dėl kaž
kokio tikslo.. .Dėl kokio?

Nuskurdusi, basa, neprausta, neraštinga kai
mietė bet kokiame krašte žino, kad tas neleis
tina, negalima. Civilizuoti gi žmonės sako, kad 
galima. Žmonės, save vadiną marksistais, 
Kinijos komunistai, - skaito, kad tai ne tiktai 
galima, bet ir būtina.

Pasaulyje tiek daug susikaupė beprotybės, blo< 
gybės, piktos valios, kiek ir progreso, proto, 
žinojimo, žmoniškumo ir draugystės. Ir viena 
ir kita -ant svarstyklių lėkščių. Šitoje velnio
niškoje pusiausvyroje gyvename mes visi, mū
sų vaikai, visa mūsų karta, mūsų amžius.Rei
kia, kad visi mes tikėtume geros valios ir gė
rio galybe.

Aš galvoju, kad dabar, mūsų laikais, tikėji
mas Dievu - tai ir yra tikėjimas gėriu ir tuo, 
kad gėris galingesnis už blogį, kad jis anksči
au ar vėliau triumfuos, kad jis nugalės. Tiky

bų skirtumai dabartiniame pasaulyje neturf 
reikšmės, nes intelekto žmonės dabar jau iš - 
moko vienas kitą suprasti, aplenkdami šalių si
enas, kontinentų ribas, kalbas ir rases.

Visi dogmatiniai tikybų skirtumai dabar ne
tenka savo reikšmės. Dabar žmonės skirstosi 
į tuos, kuriems Dievas yra ir į tuos, kuriem 
Dievo buvimas nereikalingas. Kai man suėjo 
35 metai, jau kai ką pergyvenusiai ir pamačius 
šiai, iš jaunystės dienų pratinamai prie mark
sizmo ir ateizme, aš vis dėlto priėmiau nuo - 
muonę tų, kuriems gyvenimas be Dievo neįma- 
nūs. Ir aš laiminga, kad su manim tas ateiti - 
ko.

Septintame laiške bičiuliui Svetlana vėl pasa
koja apie savo gimines. Pirmiausia apie pirm
osios Stalino žmonos brolį Svanidze-"Aliošą", 
seną gruzinų bolševiką, dar prieš pirmąjį pašau 
linį karą komunistų partijos pinigais ėjusį mok 
sius Vokietijoje, Jenoje ir tapusį finansininku. 
Svanidzės žmona, baigusi Aukštuosius kursus 
Petrapilyje ir konservatoriją, buvo Tifliso ope 
ros solistė. Svanidze buvo tarnyboje Vokietijo
je ir kitose Europos vakarų valstybėse, galiau
siai Maskvoje Vnieštotgbanko direktorius, bet 
atėjo 1937 metai, kuriais prasidėjo didysis ko
munistų triuškinimas, viršūnių likvidavimas, 
buvo suimti Radens ir.. .Svanidze su žmona, 
artimiausi Stalino bendradarbiai ir patarėjai, 
ir artimiausi giminės.

Daugiau bus.
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Gyvenimo knyga
Pirmuosius gyvenimo 

knygos lapus pradeda ra
šyti jaunuolis,kai jis pra
deda formuoti savo as
menybę,savo charakterį, 
pradeda ruoštis savo gy
venimui, savo ateičiai, 
savo profesijai. Vieni 
pradeda savo gyvenimo 
knygos-dienoraščio lapus 
užpildyti nuo pradžios 
mokyklos suolo,kiti gim
nazijoje,treti tik pasiekę 
universitetą, o kiti visai 
neatidaro savo gyvenimo 
knygos, kuri skųsta dul
kėse, pamiršta, numesta 
į kampą, sutrūnėjusiais 
pageltusiais lapais. O ki
tų gyvenimo knygą rašo 
advokatai,teisėjai, polici
ja, kalėjimo sargai.

Kas yra jaunuolis?
Jaunuolis yra tauraus 

krikštolo taurė, bet ta 
taurė yra dar tuščia. Ta 
taurė gali būti pripildyta 
puikaus vyno, pripildyta 
vynų kunigaikščio trykš
tančio šampano. Ta taurė 
gali būti taip pat pripildy
ta krūminės "samagono". 
Tataurė.krikštolinė tau
rė, gali būti pripildyta 
dvokiančio gėralo.

Šio rašinio autoriaus 
pateikta jaunuolio aptar- 
tis nebus pilna, ne paten
kinanti mus.

Prancūzų moralistas ,

D R. S. DAUKŠA
JAUNIMAS 2.

kunigaikštis Frąnęois de 
La Rochefoucuald (1630- 
80) sako, kad jaunimas 
yra nuolatinė intoksinaci- 
ja; jis yra smegenų užde
gimas. Gana aštrus,bet, 
reikia pasakyti, taiklus 
aptarimas .

Graikų antikinis minty
tojas Philo, kurio raštai 
man nežinomi, bet teko 
užtikti minint, ką jis pir
muosius jaunuolio žings
nius aptaręs šitaip: kiek
vienas ateina į šį pasaulį 
kaip į naują citadelę, ku
rioje jis dar nenusipirko 
pajau "sheiro" prieš savo 
gimimą.

Mums lietuviams gerai 
pažįstamas danų autorius 
populiarus jaunimo rašy
tojas Hans Christian An
derson s ako, kad kiekvie
no žmogaus gyvenimas 
yra nuostabi pasaka pa
rašyta Dievo pirštais .

Tas pats Franęois de 
la Rochefoucauld mano, 
kad jaunuolis keičia savo 
skonį pagal savo kraujo 
karštumą; amžius įsisa
vina skonio polinkius per 
įpratimą. Arba vėl: Jau
nimas keičia savo polin
kius pagal kraujo karš
tumą, senimas užkietėja 
savo polinkiuose įpročio

jėga.
Anglų poetas ir rašy

tojas Joseph Ridway(L850) 
teigia, kad jaunimas yra 
linksmas ir malonus 
žmogaus gyvenimo pava
saris, kada džiaugsmas 
žydi banguojančiame jau
nuolio kraujuje.ir gamta 
tūkstančiais balsų šaukia 
mus dalyvauti jaunystės 
puotoje.

Plačiai žinomas anglų 
dramaturgas Bernard 
Shaw (1856-1950) entuzias 
tingai sušunka,kad jauni
mas yra stebuklingas da
lykas. Koks baisus nusi
kaltimas sužaloti tai kū
dikystėje.

Kitas anglų dramatur
gas ir poetas Phillip Mas- 
senger (1853-1950) sam
protauja, kad jaunimas 
yra kaip švarus perga-

mentas, kuris priima bet 
kurį įrašą.

Prancūzų autorius ir 
valstybininkas Francois 
Rene Chateabriand(l768 - 
1848) sako, kad gyvenimo 
rytas yra panašus į auš
rą pilną skaidraus tyru
mo,iluzorinė fata morga
na, ir harmonija.

Vokiečių poetas Henri 
Richter (1685-1784) min- 
tyja, kad jaunimo siela 
yra niekada nesibaigianti 
amžina, o amžinybė yra 
jaunimas.

Anglų pastorius Caleb 
C.Colton (1780-1832) tei
gia,kad mūsų jaunimo iš
sišokimai yra mūsų se
natvės vekselis, apmoka
mas maždaug po trisde
šimties metų suėjus mo
kėjimo terminui.

Anglų poetas Rupert 
Brooke (1887-1915) įman
triai sušunka: "The red 
sweet wine of youth".

is Johann Wolf-

Vieno parengimo metu Aušros Vartų salėje Ponas Gentemann su dviem savo 
vaikais, kurie kalba keturiomis kalbomis-lietuviškai, vokiškai, prancūziškai 
ir angliškai. Ir visomis tomis keturiomis kalbomis kalba gražiai ir taisyklin
gai. Kalbos sudaro jiems didelį turtą, kai kiti kai kurie tautiečiai nemokina 
savo gimtosios kalbos, nes, girdi, ji sugadins anglų kalbą, kas yra visiška 
nesąmonė. Jaunas is Gentemannas traukia loterijos bilietą iš dėžės, kurią lai
ko p. Vazalinskienė; greta p. Sibitienė. Dešinėje populiarus mūsų įmoninin- 
kas Povilas Rutkauskas su dukrele. /Žiūrėkite jo skelbimą šiame puslapyje/

suminėta garsių ir išmin
tingų vyrų apie jaunimą 
bendrai ir grįžti daugiau 
nebedelsiant prie krikš- 
tolotaurės.Pažvelgti kuo 
pripildomos taurės, kas 
yra tie, kuri e pripildo tas 
tauraus krikštolo taures .

Daugiau bus.

gang von Goethe (1740- 
1832) išsireiškia.kad mes 
mylim mergaites tokias , 
kokios jos yra, o berniu
kus tokius,kokiais jie pa
sižada būti. Tas pats ge
nialusis poetas, drama
turgas ir mintytojas, ki
toj vietoj sako: Kiekvie
nos tautos likimas, bet

kuriuo laiku, priklauso 
nuo tos tautos jaunimo 
nuomonės, tarp penkių ir 
dvidešimties metų am
žiaus.

Tiek daug parašyta ir 
pasakyta apie jaunimą. 
Šio straipsnio autorius 
mano,ar nevertėtų geriau ■ 
pasitenkinti tuo, kas čia

LOS ANGELES

A. B. C. |
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

3891 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P. Q.

Tel. VI 4 - 9098

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

® ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kurių 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metą.

• ABC turi didelį pasirinkimą įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina! I!

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UZVi KAINOS(50% NUOLAIDA,

100 sv. cukraus 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus,
100 sv. piiltų 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių$ 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno centą
20 sv. taukų... $ 12.7,0 daugiau!

Užeikite į 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 !

Johan Tiedman Regd 
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/, M o n t r e a-1, P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

U? Indėlius mokame 8% dividendo. 

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUSAS ir J ŠI AUGI U L IS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rėg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(PricJala „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

Litas“ $2.102.000 “Litas“ užbaigė metus su $2,102,504.07 balansu ir $78,661.64 bruttopelnu. 
1967 m. pradžioje “Litas“ pakėlė palūkanas uz depozitus nuo 4% iki 4.4% ir numatė sąmatoje pakelti di
videndus už Šerus nuo 5% iki 5.25%. Ryšium su Expo ir pasunkėjusia krašto ekonomine padėtimi, pirmus 
tris metų ketvirčius “Lito“ augimas buvo lėtesnis, kaip kad buvo tikėtasi. Tačiau nežiūrint viso to,“ Li
tas“ savo 5.25% dividendij pažadą ištesėjo.

Atskiromis pozicijomis “Lito“ balansas gruodžio mėn. 31 d. buvo sekantis:

AKTYVAS

1967
Kasa 4,327.69
Kasa Banke 56,536.14
Q. C. U. L. Šerai 106.25
Stabilizacijos Fondas 1,49-1.21
Paskolos 1,922,136.41
Pereinamos Sumos ——
Vertybės popieriais 42,500.00
Term. Indėlis 50,000.00
Centr. Credit Union 21,018.75
Inventorius 3,771.00
Išlaidos už 1968 m. 616.62
Lygos Namai ——

$2,102,504.07

“Litas“ Balansas -- gruodžio 31 d. 1967 m.

PASYVAS

1966 1967
6,442.50 Serai 1,420,543.84

120, 196.50 Depozitai 576,026.62
106,25 Atsargos Fondas 5,736.00

1,491.21 įstojimo Mokestis 109.00
1,647,880.41 Veiklos plėt.Fondas 326.80

2,108.05 Specialus Fondas 5,545.00
Nepaskirst- Pelnas 1,578.70

----- Garantijų Fondas 13,976.47
35, 500.00 Pereinamos Sumos ---*
2,853.60 Laikinos Sumos ----

800. 58 Siu Metu Pelnas 78, 661.64
229.00

$1,818,182.14 S 2,102,504.07

1966

(1,180,921.81
543,443.48

2,491.00

2,300.00
1,570.25

19,235.00
2,108.05
1,240.10

64,872.45

$ 1,818.182.14

jai a-.
■ : rų--

Pr. R.

HIGHLAND AUTO BODY
C al ex Gas Bar

DIRBTUVE - GARAŽAS

• Atliekami visų rūšių išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611b Lafleur Avė. LASALLE Tel. Buss. 366 • 728 T 

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

llniueiial Cleaners & Zžailo'tJ
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuva naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

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 Al

7581 CENTRALE. coin - corner 2e AVENUE 3651)7711 LASALLE j

Tel. 525-8971

to

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

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

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 Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209
/Prie pat požeminio r METRO stoties/.

ŠV. KAZIMIERO PARA
PIJOS PROGRAMA

Ją skelbia klebonas 
prelatas J. A. Kučingis:

Šiais metais turime iš
mokėti visą parapijos 
s kolą, kuri dabar yra 25 . 
000 dol. Todėl prašome , 
kad visi lietuviai aukotų 
bent po 50-dol. Be to, tu
rėsime du dideliu paren
gimu : Lietuvių Dieną bir
želio 16 d.irBazarą spa
lio 20 dieną. Prašysime 
visų prie šių parengimų 
stipriai prisidėti, kad 
gautume m daugiau paja
mų skoloms užmokėti. Iš 
anksto prašome visų tau
pyti parapijai Blue Chips 
knygučių, kurių mums 
reikės abiem parengi
mams 500 knygučių .
- Turėsime ypatingas re
kolekcijas, kurias pirmą 
sykį mūsų parapijos isto
rijoje ves vyskupas. Re
kolekcijos prasidės kovo 
29 d.ir tęsis iki balandžio 
7 dienos imtinai. Pas kuti
nę rekolekcijų dieną bus 
teikiamas Sutvirtinimo 
Sakramentas.

• SLA parengime sausio28 
vaidinimas, Skautu parengi 
mes Roosvelto hotely 27 d.

President M.L
7635. BOUL. LASALLE 

LASALLE. P.Q.

Naujų: 366-7818
Naudotų: 366-569 1

Jeigu keliatės i JAValstybes, 
apsigyvenkite amžinai žaliuojan
čioje ir šiltoje Kalifornijoje.

Informacijas teikia ir padeda j- 
sikurti

JOHN KUTRA

911 WtuSHlRE Blvd. 394-6817 
SANTA MONICA, CAL17. 395-3358

DODGE . CHRYSLER . VALIANT 
CORONET - CAMIONS DODOS

Telefonas 768-6679

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.

Lachine.

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS 
117—6th Avenue,

PRANEŠAM A APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galią su
traukti hemorojus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas at
rado nepaprastą gydomąją medžia
gą, sugebančią sutraukti hemorojus 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistu 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - re zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.t

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

Dabar Bio- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose "Pre
paration H" vardu. Prašykite viso 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
jei nebūsite patenkinti.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA IK RO DŽIUS IR J U V E LT RU S .
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TOR,^>NTO
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.
MOKAME: DUODAME:

už depositus Mergišius ii (>/&>
numatyta už Žirus Asm. paskolos i! 7%

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

Būstine: Lietuvių Namai • 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas L E 2- 8723.

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

BE MUITO DOVANOS:
su gydymu ir 1.1.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

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

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavo mūsų 
pranešima.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimų.
• Mūsų (staiga labai daug karo patarnavo Ir pasiruošusi patas* 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryt* 
Iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

našiais vėzdais pavaizdar 
vęs ir atsirandančius 
nuomonių skirtumus. Dar 
įdomiau, kad straipsnyje 
paminėti mūsų spaudoje 
nenaudotini aštresni žo
džiai,tartum išsišovę ži
noma patarle kurioje tik 
puodas mato, kad katilas 
juodas.

Buinajam keleiviui 
skaitant tą rašinį ir no
rint perprasti diegiamus 
moralinius niuansus,pri
siminė kai tas laikraštis 
pereitais metais gan 
griežtai pasisakęs prieš 
Naujų Metų sutiktuves ir 
apskritai prieš bent kokį 
pasilinksminimą. Žinant 
lietuvišką santūrumą ir 
vertiant N. M. šventę, 
skrybėlėtajam vyrui tam
panti nebeaiški savait
raščio vedamoji linija ir 
siaurėjanti moralės kon
cepcija. Tuo labiau, kad 
tai atsitinka šiuo metu, 
kada oficialiais aprobavi
mais gaunamos vis dides
nės laisvės,© modernusis 
gyvenimas leidžiasi vis 
eiklesniems šuoliams .

Smulkesnis vyras ati
džiai klauso savo bendro 
aiškinimų. Anam baigus , 
jis sako, kad tikrai esą 
gražu prisilaikant savų 
tradicijų. Bet kaip iš pa
starojo atvejo matosi, kai 
ko galėtume ir atsisaky
ti. Tuo labiau dėl to lei
džiantis į nereikalingus 
kraštutinumus. O spaus
dintu žodžiu pakartotinai 
gvildenant vėzdų proble
mą nesą nei reikalinga, 
nei išmintinga.O kas link

CANADA

Tampant Kanados piliečiu
Kanados pilietybė gali būti jums raktu, atidarančiu duris

į pasisekimų.
Daugelyje darbų pirmenybė teikiama Kanados piliečiams, gi 

kai kurioms tarnyboms gauti Kanados Pilietybė yra būtina sąlyga.

Tiems, kurie atatinka nustatytoms sąlygoms, įsigyti Kanados pilietybę 
yra labai lengva. Teismai pasiruošę jums patarnauti Halifaxe, Monotone,

artimiausiųjų ?

Montrealyje, Ottawoje, Sudburyje, Toronte, Hamiltone, St. Catharineje,Lon
done, Kitcheneryje, Windsore, Winnipege, Reginoj, Saskatoone, Calgaryje, 
Edmontone ir Vancouveryje. Kodėl nesikreipti šiandienų j vieng iš jums

Jeigu pageidautumėte, galite rašyti tiesiog

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

N. M. sutiktuvių nemora
lumo, smulkusis keleivis 
esąs tikras,kad ą tai buvę 
pažiūrėta iš praktiško-

^PORTAS

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE
Netoliese sėdį keleiviai 

šnekučiuojasi apie šešta
dienį įvykusį medžiotojų 
vakarą, apie prasidėju
sias šventes. Kas be ko , 
šalia gausaus svečiavi- 
mosi, neblogo nugėrimo 
buvo sutikta žmonių, at
naujintos pažintys,© šo
kant pamiklintos senstan
čios kojos.

Skrybėlėtas, apvalaus 
veido vyras sako, kiek 
jam tekę būti viešuose 
parengimuose netekę ne 
tik matyti, bet ir ką nors 
girdėti, kad švenčių pro
ga,ar po jų, būtų buvę kur 
nors susibarta, ar apsi- 
pešta.Tuo tarpu tėviškė
je, didesnių švenčių ar 
susiėjimų metu dažnai iš
kilę nuomonių skirtumai 
būdavę aplyginami imty
nėmis. Nekalbant apie 
kaimą, ar miestelį, net 
mūsų sostinės elitas.net 
karininkija pasišvaistyda 
vo šaudyklėmis. Vyras 
stebisi,bet tuo pačiu esąs 
ir patenkintas, kad mūsų 
žmonės čia taip pasikei
tę. Jeigu tuo pavyzdžiu 
pasektų alkoholinių gėri
mų naudojimas, dar už 
kurio laiko nebeatpažin- 

i ~~ ————————

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

Namų, farmu 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.

tume patys savęs.
Smulkesnės sudėties 

bendrakeleivis susido - 
mėjęs klauso savo bend
rą. Anam baigus, jis sako, 
kad paminėtoji tema jam 
esanti tuo įdomi, kad pe
reitą savaitę besisve
čiuodamas pas pažįsta
mus, jis matęs laikrašty
je paminėtus vėzdus. Ka
dangi toji žinia buvusi 
pirmame puslapyje, jis 
esąs tikras,kad ten buvęs 
koks didesnis nutikimas; 
jeigu nueita iki vėzdų. Jis 
norėjęs tą naujieną per
skaityti,bet svečiuose bu
vę kaip ir nepatogu. O vė
liau apie tai visai pamir
šęs. To išvadoje jis aiš
kiai matąs, kad bičiulis 
neskaitąs laikraščių ir 
nežinąs, kas čia darosi. 
Todėl,būtų gal geriau jei 
jis nesakytų, jog čia visi 
esą tokie geri ir kad čia 
apseinama be vėzdų. Kas 
j am buvę keista kaip įsi
linksminę mūsų tautiečiai 
suradę tuos vzdus?Ne - 
bent tas jų panaudojimas 
buvęs kur nors farmoje.

Buinaus veido vyras 
klauso savo bendrakelei
vio samprotavimo ir šyp
sosi. Anam nutilus atsi
kvėpti ir gal rengiantis 
pradėti pasakoti neskai
tytų imtynių eigą,skrybė
lėtasis įsiterpia. Jis pri
sipažįsta perskaitęs tą 
straipsnį ištisai. Toliau 
jis sako,kad ten buvusios 
aprašytos muštynės tik 
perkelta prasme,neva tai, 
kas vyksta mūsų pačių 
spaudoj e.Kas irgi atkrei
pę jo dėmesį, kad prieš 
šventes tas laikraštis pa

sios pusės. Juk apdailin
tom, ideologinėm mintim 
įdiegus žmonėm perša
mas idėjas ir sulaikius 
juos nuo N.M. sutikimo , 
ar nesitikėta teigiames- 
nio reagavimo kviečiant 
svečius į savąjį parengi
mą. S. Pranekūnas.
ŠAULIŲ V. PUTVIO 
KUOPOS ŽINIOS 
Sausio 9 d. kuopos, p-ko 

St. Jokūbaičio bute įvyko 
pirmas šiais metais val
dybos posėdis.Jame buvo 
perskaityti ir išdiskutuo
ti Centro v-bos aplink
raštis praeitų metų gruo
džio 18 Nr. 13, gauti laiš
kai susiėję su kuopos 
veikla. Nutarta: paremti 
"Tremties Trimitą’,'"Ka
rį" po $ 10. - Kanadoje- 
einančius lietuviškus 
laikraščius "Nepriklau
somą Lietuvą", "Tėviškės 
Žiburius" ir radio valan
dėlę "Tėvynės prisimini
mai" po $ 5įsigyti 3 pe
reinamąsias taures šau
dymo sekcijos laimėto
jams; steigti jūrų šaulių 
sekciją,atsiradus tos rū
šies entuziastų šaulių ei
lėse pagyvinti kuopos 
veiklai, valdyba kviečia į 
kuopos šaulių eiles,buvu
sius Lietuvoje šaulius ir 
jaunimą.

KUOPOS LIGONYS:
Pranas Žiurinskas,su

žeistas mašinos kata
strofoje praeitais metais 
lapkričio 25 d. sveiksta 
savo bute. Jį aplankė p- 
kas St. Jokūbaitis ir val-

VEDA KAZYS

CENTRINIAI ORGANAI
Šalfass - os Garbės 

Teismas praneša, jog š . 
m. sausio mėn. 9 d. pasi
baigusiuose centrinių or
ganų rinkimuose dalyva
vo 13 sporto klubų su 53 
balsais,iš kurių 1 sporto 
klubas su 9 balsais neuž- 
skaityti, nes pavėluotai 
atsiuntė balsavimo duo
menis.

Už Chicagos vietovę 
pasisakė 5 klubai su 14 
balsų, o už Clevelandą 
balsavo 7 klubai su 30 
balsų. Todėl sekančioji 
Centro valdybos būstinė 
bus Clevelande.

Į Centro valdybos pre
zidiumą (jį sudaro 3 as
menys )balsų dauguma iš
rinkti tAlgirdas Bielskus, 
Algis Motiejūnas ir Auš
ra Barzdukaitė.Kandida
tais liko Kazimieras Ka- 
ralis ir Vytautas Jokū
baitis.

minėjime. Dalyvavo šau
lių ir valdyba su ponio
mis.Kuopos p-kas St.Jo - 
kubaitis pasveikino estus 
V. Putvio kuopos vardu.

Šaulys P. G.

BARONAS
Revizijos komisiją,ku

rios būstinė bus Chicago- 
je, sudaro Vytautas Gry
bauskas .Algirdas Visoc
kis ir Antanas Kareiva. 
Kandidatais liko Zigmas 
Žiupsnys ir Jonas Bagdo
nas.

Garbės Teismas dėkoja 
visiems sporto klubams , 
aktyviai dalyvavusiems 
rinkimuose.
(Pas.) Vaclovas Kleiza, 
Šalfass-os Garbės Teis
mo Pirmininkas.

PRANEŠIMAS NR. 89
Pakartotinai skelbiame 

kad Šalfass-gos metinis 
suvažiavimas įvyks sau
sio 27-28 d. d. , Toronte , 
Prisikėlimo parapijos 
patalpose,1011 Colege St. , 
Toronto 4.Pradžia sausio 
27 d. 1 vai. po pietų punk
tualiai. Darbotvarkė:
1. Suvažiavimo atidary
mas, 2. Sveikinimai, 3. 
Prezidiumo rinkimai, 4. 
Mandatų ir rezoliucijų 
komisijų rinkimai.5. Pra
ėjusio suvažiavimo pro
tokolo skaitymas ir tvir
tinimas, 6. Centro valdy
bos pranešimai: a) Pir
mininko, b)Iždininko, 7 . 
Garbės Teismo praneši
mas, 8.Sporto apygardų 
vadovų pranešimai :a)Ka- 
nados, b)Rytų, c)V. Vaka
rų, 9)Trečiosios išvykos 
komiteto pranešimas. 
10)Pabaltiečių Sporto Fe
deracijos reikalai. Pra
nešimas. ll)Revizijos ko-

misijos pranešimas, 12) 
Garbės Teismo rinkimai, 
13)Naujosios Centro val
dybos pristatymas,14)Ei- 
namieji reikalai :a)Leidi
nio "Sportas" reikalai, b) 
Sportinių Žaidynių reika
lai, 1968 m. žaidynių ka
lendorius, c)Ryšiai su A 
UU, d)Ryšiai su lietuvių 
bendruomene, e) Statuto 
revizavimo klausimas,!) 
kiti einamieji reikalai,15) 
Klausimai ir sumanymai, 
16) Suvažiavimo uždary
mas. Centro Valdyba.

SUVAŽIAVIMO 
LAUKIANT

Sį šeštadienį ir sekma
dienį Toronte šaukiamas 
Š.Amerikos lietuvių spor
tininkų suvažiavimas . 
Kiek skubotai ir nepato
giu laiku jis rengiamas. 
Atrodo,kad centro valdy
ba pavargo nuo darbo ir 
sunkią šio kontinento 
sportinio gyvenimo naš
tą nori perduoti Čikagai 
arba Clevelandui.Negali
ma už tai jos smerkti. 
Centro valdyba savo dar

bą perėmė taip pat nedė
kingose sąlygose,be jokio 
tolimesnio darbo plano, 
be didelių finansinių iš
teklių,be jokio susidomė
jimo iš mūsų visuomenės 
jiųsės visam fiziniui lavi
nimui.

Bet iš kitos pusės, cen
tro valdyba tikrumoj ir 
neieškojo naujo kelio, pa
sitenkindama tik trafare
tinėm varžybom, neįs
tengdama net nubausti 
pavergtos Lietuvos išvy
kos neklaužadas, kurie ir 
toliau laisvai žaidžia 
Marųuet Parko krepšinio 
lygoje už lietuviškas ko
mandas. Tai mažos dė
mės centro valdybos vei
duose, kurias jie turės 
nuimti suvažiavimo me
tu, duodama pasiaiškini
mus dalyviams arba tie
siog-pilną apyskaitą dėl 
kelionės į Lietuvą,nes juk 
plačiai buvo kalbama, kad 
čikagiškių "ekskursija" į 
pavergtą Lietuvą, vyko ir 
su centro valdybos kelių 

Nukelta į 7 psl.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius Vytautas Bildušas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. mefams.

'j

dybos nariai. Ligonis ap
dovanotas kuopos kuklia 
dovanėle.

Parengimo vadovas P. 
Jonikas susižeidė ranką 
darbovietėje ir gydosi 
namuose. Ligoniams lin
kime grečiau pasveikti.

Sausio 13 d. buvo pa
kviesta ir dalyvavo Estų 
karo veteranų organiza
cijos Toronte 15 metų su - 
kaktuviniam par engime-

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus

Atvaizdai rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina pleiska
nas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų 
spalvą MOTERIMS ir VYRAMS. 100 proc. garantuotai. JIB 8 unc. 16-kai 
savaičių $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite TUO
JAU JIB laboratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. OnL

AR ŽINOTE K& RAŠO

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5,00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendorių,kai
na $ 1,00. Korespondenciją adresuoti:

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

Ps.D.R.M.N.Pt
elitas.net
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HAMILTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik 
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve
21 Main Si. .P., Kami. 203, T«l. 528-0311.

TALKA

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. v.al. p.p. 
Penkt.9:30 ■■ 8 vai. p.p.
Šešt. 9:00 - 1 vai. p.p.

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

St. Catharines agentūra: 75 Rolls A ve. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

BANKELIS 
užbaigė operacinius 1967 
metus. Kaip paprastai, 
bankelio padėtis ir veikla 
per tuos metus pažengė 
pirmyn.Balansas padidė
jo bevelk 146 tūkstančiais 
dol.,kas sudaro padidėji
mą 12.5% ir gruodžio mėn. 
31 dienai balansas pasie
kė 1 mil. 327 tūkstančius 
dol.Narių skaičius pasie
kė tai dienai 1083.

Praėjusieji metai pasi
žymėjo kredito stoka rin
koje ir nuolatiniu paskolų 
nuošimčių kilimu.Tas su- 
prantamąnes j eigų trūks
ta rinkoj pinigų,tai jų ga
vimas akštuoja brangiau, 
pav.valdinė Housing Corp, 
naujiems namams morgi- 
čių palūkanas pakėlė ligi 
8 ir penkiais aštuntada
liais procento. Viešieji 
bankai,norėdami sukaup
ti daugiau pinigų, pradėjo 
mokėti didesnes palūka
nas už indėlius. Kredito 
kooperatyvai irgi turi tai
kintis prie naujos pinigi
nės ir procentų padėties .

Lietuviškieji bankeliai 
visada mokėdavo dides
nes palūkanas už indėlius 
ir duodavo paskolas leng
vesnėmis sąlygomis. Šią 
padėtį reikia išlaikyti ir 
ateityje,nes kredito koo
peratyvų tikslas yra ne 
pelnas,bet patarnavimas . 
Tam pasiekti ir "Talka" 
pakėlė paskolų procentus 
morgičiam.Bet 1967 me
tais bankelis turi verstis 
iš pajamų, kurios ateina 
iš paskolų išduotų anks
čiau ir su mažais procen
tais. Taigi, padėtis susi
daro tokia, kad reikėtų 
daugiau mokėti už indė
lius, tačiau pajamos to 
neleidžia padaryti.Nežiū
rint į tai "Talka" siūlo 
išmokėti šėrininkams 5% 
dividendo už 1967 metus , 
kas sudarys apie 40 tūks
tančių dol. - tokią sumą 
nariai gaus atgal,kaip už
darbis jų pinigų laikomų 
"Talkoj". Bankelio valdy
ba nutarė nuo 1968 metų 
sausio mėn. Įdienos mo
kėti 4.5% palūkanų meti
nių už pinigus laikomus 
depozitų sąskaitose (pa
kėlimas pusės %).

Nežiūrintį tai,kad me
tai praėjo vidutiniškai ir 
dideliu pelnu nepasižy
mėjo,bet iš to, kas gauta, 
vistik lietuviškiems rei
kalams valdyba siūlo vi
suotinam susirinkimui 
paskirti: Vasario 16 die
nos gimnazijai-400 dol. 
ir mūsų šeštadieninei 
mokyklai-500 dol.Kol yra 
galimybė ir būtinybė ,mes 
visi turime remti lietu
viškąjį reikalą, nes tik 
lietuvybė mus ir sujungė 
į sėkmingai veikiančius 
lietuviškus kredito ban
kelius. Metų bėgyje bus 
bandoma,pagal galimybę, 
remti ir kitas lietuviškas 
organizacijas ir institu
cijas.

Metinis bankelio narių 
susirinkimas kviečiamas

TA LKA SĖKMINGAI 
š.m.vasariomėn. 24 die
ną 4 vai.p.p. Aušros Var
tų parapijos salėje, 58 
Dundurn St. N. Hamiltone . 
Susirinkimo metu bus 
servuojama kava. Kvie
čiami nariai kuo skaitlin
giausiai dalyvauti,nes tik 
metiniuose susirinki
muose yra galimybė išsi
kalbėti visais bankelio 
rūpimais klausimais ir 
dalyvauti valdomųjų or
ganų rinkime. E. S-kas ■

ŠALPOS REIKALU 
APSAKYMAS
ŠF komitetas prieška

lėdiniame posėdyje apta
ręs metinės rinkliavos 
lėšų ir rūbų telkimo vajų , 
svarstė ir parengimo rei
kalą. Šiais metais kovo 
mėn. sueina penkiolika 
metų, kai Hamiltone vei
kia šalpos komitetas. Tuo 
pretekstu nutarta suruoš
ti parengimą-šokius ba
landžio 27 d. Jaunimo 
Centro salėje. Salė tam 
reikalui gauta. Progra
mos dalimi sutiko rūpin
tis kom. nariai: p.Rim
kus, E. Kybartienė ir N . 
Gutauskienė. Toliau dar 
kartą buvo svarstytas 
mūsų Fondo užregistra
vimo reikalas Mokesčių 
Departmente, Otavoje. 
Prieita prie nuomonės , 
kad Fondas reikia ir nau
dinga užregistruoti. Už
registravimas duotų tei
sę ir toliau išdavinėti 
ofic. pakvitavimus auko
tojams, tinkamus jungti 
prie pajamų mok. atsi
skaitymo bylos.

Su Mok. Departmentu 
susirašinėjimas pradė
tas pr. metais. Tačiau 
pirmas gautas atsakymas 
buvo neigiamas: užkliū- 
vome už paramos tiekimo 
užKanados ribų. Pasiųs
tame KLB-nės Charterio 
foto-nuorašeDepartmen- 
tas nerado žodžių "Šalpos 
Fondo" kaipo tokio stei
gimą, todėl negalėjome 
būti registruoti. Depart- 
mentas dabar mums siūlo 
patiems pasidaryti savus 
įstatus - konstituciją, jų 
tarimu, ir su pakartotinu 
pareiškimu registraci
jai, jiems pasiųsti.

Dalis aukotojų dabar 
teiraujasi, kodėl šiemet 
išduodami kitokie pakvi
tavimai negu praeitais 
metais?Šiuo paaiškinama 
-todėl, kad mūsų Fondas 
neregistruotas Mok. De
partmente. Be registra
cijos išduoti kad ir ofic . 
pakvitavimai neturės ga
lios prijungus prie "Inco
me Tax" atsiskaitymo- 
nebus nurodytas reg. Nr . 
Registracijos reikalu tie
sioginį ryšį turime palai
kyti tik su Otava,todėl ir 
laikas nenoromis užsitę
sia. Vistiek bus stengia
masi laiko neuždelsti ir 
užregistravimo atveju, 
norintiems aukotojams 
lietuviški pakvitavimai 
bus pakeisti oficialiais.

Šiais metais visas liet.

Hamiltono Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas 
"Giedraitis" maloniai kviečia į penkerių metų 

sukaktuvinį

ZUIKIU BALIU
1968 m. sausio 27 d. Jaunimo Centro salėje, 

48 Dundurn St. N..

Programoje:
• “GYVATARO” TAUTINIAI ŠOKIAI • B. FERRI ORKESTRAS
• TAURIŲ ĮTEIKIMAS • PRADŽIA 7 VAL. VAK.
• KARŠTA ZUIKIENA • ĮĖJIMAS: $2 SUAUGUSIEMS,
• TURTINGAS BUFETAS $1 STUDENTAMS.

STAIGMENA LONDONE’.
Kanados Lietuvių Krepšinio Pirmenybės ir jų

DIDYSIS BALIUS
naujojoje Centennial Banketų salėje, 550 Welling
ton prie Duff erin, VASARIO 3 d.

Pirmenybės prasidės iš ryto Sir A.Beck gimn. , 
o balius 8 vai. vak.Centennial; šio pastato viduje- 
vietos 300 automobilių pastatyti.
• Apvalūs staliukai6-8asm. • Baliaus karalaitės rink.
• Bufetas ir visų rūšių gėr. • Pirmą sykį tokia loterija
• Žinomasis vokiečių ork. • Trumpa įvairi programa

Kiekvienas iš Jūsų čia būsite laukiamas svečias.' 
Atvykite ir draugus atsiveskite,' Jus kviečia:

Londono Sportuojančio Jaunimo Klubas
"Tauras".

Persitvarkęs Hamiltono Šalpos fondo komitetas /iš kairės/:N. Gutauskienė, Z. 
Vainauskienė, pirm. Z. Pulianauskas, E.Kybartienė; stovi-J.RomikaPis, dr.V.

Londono "Tauro" jaunių A komanda vasario 3 d.da
lyvaujanti pirmenybėse /iš kairės/: J. Paulionis,Da
niliūnas jr., F. Bliskis; antroj eilėj-Daniliūnas sr., 
V.Navickas, L.Butkus , J. Cegis, St.Navickas.

Kvedaras. St. Dalius ir F.Rimkus. Trūksta V.Dauliukienės.

KAUKIU BALIUS
Kaukių balių šiemet 

rengį.ąTautos Fondas.Jis 
ruošiamas vasario mėn. 
24 d. .paskutinį šeštadie
nį prieš gavėnią. Laiko 
pasiruošimui dar yra li
kę 5 savaitės. Šiemet no
rima padaryti daugiau 
tikro karnavalo pobūdžio, 
taip kaip toks vakaras kad 
ir turėtų atrodyti. Jame 
dalyvauti yra pakviestos 
visos Hamiltono jaunimo 
organizacijos ir tikimasi 
skaitlingo dalyvavimo 
kaukių varžybose. Bus 
skiriamos 5 vertingos 
piniginės premijos,ir da
lyvaują varžybose bus 
įleidžiami nemokamai. 
Tad jau laikas pradėti 
galvoti apie tradicinį ha- 
miltoniečių kaukių balių, 
kurį šiemet norima pada
ryti atžymėtinu.

laisvasis pasaulis iškil
mingai minės 50-tąsias 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo metines. 
Todėl būtų labai gražu, 
kad tokia proga, ir šalpos 
reikalams parodytume 
didesnio dėmesio,daugiau 
nuoširdumo ir paguodos 
didesne auka šelpiamiem 
tautiečiams čia ir anapus 
vandenyno.

Tautieti, pasiruošk, jei 
pas tave ateis niekad ne
laukiamas ir neprašytas 
svečias-aukų rinkėjas ir 
minutėlei atitrauks nuo 
T. V. aparato! Supraski,

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪK
LAUTOJŲ KLUBAS 
kviečia Hamiltono ir apy
linkių tautiečius atsilan
kyti į ruošiamą "Zuikių" 
balių, kuris įvyks sausio 
mėn.'27 d. Jaunimo Centro 
salėje.Pradžia 7 vai.vak.

Baliuje pažadėjo daly
vauti miesto burmistras 
Vic Copps, policijos vado 
padėjėjas J.J.Arno ir ki
tų klubų atstovai.

"Laimės "staliukus pa
aukojo kontraktoriai ir 
verslininkai: E.Apanavi- 
čius, A. Liaukus ,A .Šilins - 
kas ir Concession garažo 
savininkai P. Armonas ir 
Z. Bolskis. Svečiai turės 
progos pabandyti savo 
laimę,linksmai praleisti 
laiką ir pasivaišinti ska
niai pagaminta zuikienos 
vakariene.

Kovo mėn.pradžioj bus 
pravestas premijuotas 
šaudymas. Iš OKeefe 
alaus kompanij os gauta 
$ 100.-premijoms pirkti.

Valdyba ■

MOKYKLOS VASARIO 16 
-TOS MINĖJIMAS

Vysk. M. Valančiaus 
Piet.šeštadieninė mokyk
la šiemet vasario 16-tą 
minės atskirai. Minėji
mas bus daromas vasario 
17-tą dieną, šeštadienį. 
Tai bus kaip ir vienas ki
tų mokyklos darbo šešta
dienių, kur visų vaikų da
lyvavimas būtinas. Tik ką 
šeštadienį vaikai atsive
ža savo tėvelius ir atva-

SPORTAS
/atkelta iš 6 psl/ 

narių "palaiminimu".
Malonu taip pat, kad 

mūsų sportinio gyvenimo 
vyriausi organai paskel
bė nors ir "provizorinę" 
suvažiavimo dienotvarkę. 
Jau šis tas pačiuopiamo 
yra. Nereikės klaidžioti 
nuo vieno miško galo į ki
tą, bet palaipsniui, nuo
dugniai išnagrinėti svar
besnius sportinio gyveni
mo klausimus.

Ir išeivijos sportinė 
spauda nepašykštėjo 
straipsnių suvažiavimo 
reikalu.Štai mūsų sporto 
veteranas Br. Keturakis 
"Sporto atstovų suvažia
vimui artėjant" (Dirva, 
1968 sausio 10 d. Nr.4) 
siūlo skubiai ir su gyvu 
užsimojimu duoti gerą ir 
tvirtą pradžią šių sporto 
darbų eigai(minime svar
besnius jo punktus): tei- 
sėjų-lengv.atletikos kas
metiniai kursai, sporto 
stovykla, sporto spaudos 
darbuotojų bendri meti
niai pasitarimai, intelek
tualų įtraukimas į bendrų 
specifinių sporto klausi
mų kėlimą. Prie šių klau
simų, Br. Keturakis už
miršo pridėti fizinio la
vinimo klausimą lituanis
tinėse mokyklose ir va
saros stovyklose, kaip 
skautų, studentų, ateiti
ninkų.

J. Šoliūnas (Draugas , 
1968 m. sausio 12 d.)

Londono lietuvių sporto klubo "Tauras" didžioji 
dalis /iš kairės/:A« Švilpa, J, Butkus, St.Navic
kas, p.Daniliūnas, E.Bliskis, L.ButkuSj, St.Na
vickas; antroįeilėj-M.Chainauskas.A .^efeldas, 
J.Misius, J.Cegis, Daniliūnas jr., V, Jonynas , 
S.Dragunevičius, F,Ramonas ir J, Paulionis.

Sbi nuotraukos S. Kero.

ST CATHARINES, ONTARIO
Lietuvos laisvės kovos metai

Sąryšyje su Lietuvos 
nepriklausomybės atkū
rimo 50 metų sukakties 
minėjimu,St.Catharines , 
Wellando, Niagara Falls 
lietuviams ir organizaci
joms su vėliavomis daly
vaujant, iškilmingai St. 
Catharines mieste, prie 
Tėvų Pranciškonų koply
čios, 75 Rolls Avė. , 1968 
m. sausio 1 d. 12 vai. stu
dentas A. Gverzdys užde
gė Jubiliejinę ugnį, kuri 
degs per visus 1968 me
tus. Prie uždegtos ugnies 
savanoris-kūrėjas dviejų 
Vyčio kryžių ordinų ka
valierius St. Catharines 
Bendruomenės pirm. An
tanas Šukys pasakė kal
bą. Savo kalboje kreipėsi 
į geros valios tautiečius , 
dirbančius dėl Lietuvos 
laisvės, šiais žodžiais:

Mes stovime prie au
kuro, ką tik uždegtos Ju
biliejinės ugnelės 50 me
tų Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo atžymė- 
jimui.Tos ugnelės suma
nytojas ir įrengėjas kun. 
vienuolis B. Mikalauskas 
OFM.Užtai jam priklau
so mūsų visų didelė pa
dėka.

Kada tik mes čia atvyk
sim,ar pro šalį vyksime, 
kai mūsų akys susitiks su 
tos ugnelės liepsnelemus

nukels mintimis į mūsų 
mylimą kraštą, tėvynę 
Lietuvą. Pagal dainiaus 
Maironio žodžius: Ten 
mūsų sodybos, ten bočių 
kapai.Ten mūsų žemė ap
laistyta krauju ir prakai
tu.Ten mūsų tėvynė buvo 
ir bus visados. Okupantas 
per Jungtines Tautas sie
kia okupaciją įteisini.Ta
čiau jam iki šiol nepavy
ko ir tikėkim kad niekad 
nepavyks. Tad visi, kaip 
vienas,sukauptomis jėgo
mis ir tvirtu pasiryžimu 
dirbkime ir kovokime už 
laisvę šventai mūsų tėvų 
žemei-Lietuvai.

Po A.Šukio kalbos, Tė
vas B. Mikalauskas OFM 
atlaikė pamaldas ir pasa
kė tai dienai pritaikintą 
pamokslą. St. Catharines 
lietuviai šiais metais de
da visas pastangas kuo 
iškilmingiau ir reikšmin
giau atžymėti Lietuvos 
nepriklausomybės atkū
rimo 50 metų jubiliejinę 
šventę. Šios šventės su
ruošimui Bendruomenės 
valdybos iniciatyva yra 
sudarytas iš organizacijų 
komitetas. Programą iš
pildys Varpo choras iš 
Toronto.Vėliaubus smul
kesnė informacija per 
spaudą apie Vasario 16- 
tosios minėjimą. J, Š .

ašigalis. Nieko daugiau, 
nors iš J. Šoliūno reikėjo 
laukti kiek platesnio

nors tikrumoje,ypač žie
mos metu, Torontas yra 
tolokai nuo kitų mūsų

kad jis tokį pat malonu
mą ir dalį poilsio skiria 
tokio pat lietuvio paramai 
ir paguodai varge atsidū
rus. Prisiminki, gal, ka
daise kiti dėl tavęs vaikš
čiojo siekdami to paties. 
Neišleisk jo tuščiomis . 
Duoki kiek gali, kiek tavo 
sąžinė diktuoja ir širdis 
sako.Ir už mažiausią au
ką jis bus labai dėkingas .

Z, Pulianauskas, pirm.

žiuojane į šv. Petro mo
kyklą, bet prie Jaunimo 
Centro,kur Nepriklauso
mybės šventės paminėji
mas prasidės pirma pa
maldomis A V bažnyčioje, 
o po to Jaunimo Centro 
salėje minėjimas su me
nine programa. Ta proga 
mūsų mokyklos X-to sky
riaus mokiniai išleidžia 
laikraštėlį' 'Mūsų Mokyk
la" Nr. 2. K. M .

"Klaidųkomedijoj" nusi
skundžia, kad suvažiavi
mas šaukiamas blogu lai
ku ir turėtų vykti Detroi
te arba Clevelande. Kaip 
šiosk.vedėjas.taipir ko
lega iš Čikagos, dejuoja 
dėl neskelbimo dienotvar
kės ir konkrečiai siūlo 
keisti suvažiavimo vietą, 
nes Čikagai ar Clevelan- 
dui,žiemos metu, Toron
tas atrodo kaip šiaurės

straipsnio, naujų idėjų, 
naujų pasiūlymų pačiam 
suvažiavimui,ypač gyve
nant pasaulio lietuvių sos
tinėje,kuriai greičiausiai 
ir bus perduotos centro 
valdybos pareigos.

Nežinau, ar verta jau 
keisti vietovę. Pakeitusi 
miestą, centro valdyba 
atrodys kaip tie vaikai, 
žaidžią paplūdyme su 
smėlio namais. Netinka,

sportinio gyvenimo vieto
vių, sunkiai pasiekiamas 
mašinom, nekalbant apie 
lėktuvą,kuris ne kiekvie
nam yra prieinamas.

Tačiau, linkime sėk
mingo ir darbingo suva
žiavimo, išvedant po il
gesnės pertraukos mūsų 
sportinį gyvenimą iš tam
saus akligatvio į platų ir 
tiesų lietuviško gyvenimo 
kelią. K. Baronas.
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AUŠROS VARTŲ KLEBONO

HAMILTON

MONTREALIO NL SPAU
DOS BALIUS 

šiemet įvyks vasario 24 
dieną 7 vai. vakaro didžio
joje Vytauto Klubo salėje. 
Tautiečiai maloniai prašo
mi atsilankymu paremti sa
vąją spaudą. Prašomi ba
liaus loterijai paaukoti fan- 
tų, už ką iš anksto nuošir
džiausiai dėkojama.

Baliuje bus baliaus Kara
laitės rinkimai, tat mer
gaitės ir visas Montrealio 
jaunimas maloniai kviečia
mas jau iš anksto pasiruo
šti dalyvauti ir Karalaitę 
išrinkti šaunią lietuvai
tę, kuri bus apdovanota 
dailininkės Tamošaitie
nės Meno Studijoje išaus
tu puikiu tautiniu lietuvai- 

me filme, įspūdį tokį, kaipdrabužiu.
sau o metu Brigita Bar dot. 
O jos sukamo filmo reži
sierius pareiškė:

„Said actor-director Alain 
Delon: “Her perform

ance was an exercise in 
very brilliant style; she has 
made, great progress since 
Les Aventuriers, which we 
made together.”

Janina Šimkutė į Pary
žių išvažiavusi prieš 4 me 
tus. Jai 24 metai. Jos tė
vai ir dabar gyvena Mont
realyje.
PASKAITA MERGAITĖM

Sausio 28 d. šv. Kazi
miero parapijos salėje po 
10 vai.pamaldų bus įdomi 
paskaita "Profesijų pasi
rinkimas", kurią ruošia 
K.L.K.Moterų D-jos Ro- 
semonto Ratelis. Skaitys 
seselė Margarita.

Kviečiama dalyvauti 
visos mergaitės, kurios 
domisi savo profesijos 
pasirinklmu.Taip pat lau
kiamos mamos ir vieš
nios.
• Verdunietis Jonas Gatau- nes sukaktuves, 
tis visai žiemai išskrido į 
Floridą.

Janina Šimkutė 
šiomis dienomis buvo iš
garsinta per Montrealio 
radio ir spaudą kaip ga
bi kino aktorė. Montrea
lio Staras rašė, kad Šim
kutė padariusi Paryžiuje, 
kur ji dalyvauja sukamam

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS

bendrovės valdybos posė
dis šaukiamas šį penkta
dienį 8 vai. vakaro NL 
redakcijoje.
SKAUTŲ SUKAKTUVĖS

Vasario mėn. 10 d. AV 
salėj skautininkai rengia 
subuvimą savo paskutinių 
15 metų veiklai prisimin
ti. Bus rodomi paveikslai 
ir filmai iš praeities sto
vyklų ir pobūvių.
AUŠROS VARTŲ ŽINIOS 
- Sekantį sekmadienį, 
sausio mėn. 25 d. po su
mos salėje įvyks metinis 
AV parapijiečių susirin
kimas. Bus duodama me
tinė parapijos apyskaita. 
Bus renkami du nauji na
riai į parapijos komitetą. 
Prašom visus dalyvauti.

• Eleonoros Vaupšienės 
vaikai ir artimieji šešta
dienį Aušros Vartuose su
ruošė labai gražias meti-

Dr. J. SEM0GA8 1
5441 BANNANTYNE.Verdup.

Pirmadieni ir - . - Q1 2-4; 7-9 p.m.
ketvirtadienį

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

trečiadienį 7 -9 p.m.

767 -3175; namų 366 -9582.

DAN1TJ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namu tel.: MU 1-2051 *

- Praeitą ketvirtadienį 
buvo iškilmingai palaido
tas a. a. J. Pakulis, seno
sios kartos ateivis, su
laukęs 83 mt. amžiaus . 
Laidotuvėse dalyvavo 
daug giminių ir pažįsta
mų. Reiškiame gilios 
užuojautos.
- Vasario mėn. 3 d. , šv . 
Onos dr-ja rengia vaka
rienę A. V.klebono 50 mt. 
gimtadieniui atžymėti. 
Pradžia-7 vai. vak. Įžan
ga-? 2. 50.
- A V p-jos bažnyčios ko
miteto posėdis šaukiamas 
sekantį penktadienį, sau
sio mėn. 26 d. , 7:30 vai. 
vak. , klebonijoje.

DR. A. O. JAUGELIENfc
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarvs-

Tel: 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

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.
533° L'Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.
Sun Life Building 

Suite >2001
Tel.: UN 6-4364.

dŠoiiĮĮa’td cduto dSodty

Sov. ... Adomonis-Adant
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

KUN. KAZIMIERO PECKIO, S.J. 50 metų amžiaus sukaktuvėms 

Sv. pnos Draugija ruošia iškilmingą pagerbtuvių V A K A R Ą, 

kuris įvyks VASARIO 3 d.-- šeštadienį, 7 vai vakaro parapijos 

salėje. Kviečia dalyvauti visas organizacijas ir visus lietuvius.

BUS KARŠTA VAKARIENĖ, BUFETAS IR ŠOKIAI 

grojant Balčiūno orkestrui.

įėjimas S 2.50.

R e n g ė j o s. ,

SV. KAZIMIERO PARAPIJA

— Jaunimo rengiamoji vaka
rienė su šokiais vasario 10 d.

Kazimieriniu vakarienė- 
kovo 2 d.

— Aukojo: Stasys Stankūnas 
$50.00, Vincas Bilevičius 
$30.00.
PASISEKUSI IŠVYKA

Praėjusi sekmadieni Sv. 
Kazimiero parapijos jaunimo 
buvo suorganizuota išvyka į 
kalnus, kurioje dalyvavo virš 
60 slidininkų.
DLK VYTAUTO KLUBO 
INFORMACIJA 

liečianti pašalpinę draugijų.
Nariai susirgę raštiškus pra 

nešimus prašome siųsti vice
pirmininkui G. Al.nauskui,- 
7342 de Laudaniere Street, 
Montreal 35, tel. 279-9453.

Taip pat p anešama, kad na
riai neužsimokėję nario mo
kesčius daugiau kaip tris mė
nesius yra suspenduojami ir 
susirgus jiems pašalpa pra
dedama tik po vieno mėnesio 
užsimokėjus užsilikusius mo 
kesčius. Nario mokesčius ga 
Įima užsimokėti per susirin
kimus Klube arba siunčiant 
paštu Leono Gudo adresu — 
2440 Montclair, Montreal 28, 
P.Q.

Sekantis Pašalpines Drau
gijos susirinkimeis vasario 
4 d. 2 vai. p.p.
e Lietuvių Akademinio Sam 
būrio parengimas, ankščiau 
numatytas sausio 21 dienai, 
atidėtas.
e Montrealyje siautėja azi- 
atinis gripas. Esą sergančių 
apie 200,000 asmenų, mokyk 
lose belikę tiktai apie pusę 
mokinių, nes kiti serga.
• New Yorke vykusiame di
rigentų konkurse dalyvavo 41 
muzikas, iš kurių 5 gavo pir
mas vietas, po auksini meda
li ir po 5,000 dolerių, šių tar
pe yra ir Montrealio simponi- 
nio orkestro dirigentas Brot.
PATIKSLINIMAS

Praeitu nu tų 47 numeryje 
J.J. Sarulių padėkoje turi 
būti: ... mūsų draugams V.E. 
Ragaišiams iŠ Toronto.

KAS NAUJA KANADOJE 
/atkelta iš 1 psl./

Jo nuomone, reikia per
svarstyti Medicare plano 
gyveniman įvedimo klau
simą ir deficitinio biu
džeto klausimą. Biudže
tas, jo nuomone, turi būti 
subalansuotas: kiek paja
mų gaunama, tiek galima 
ir išleisti, o ne gyventi 
visą laiką deficite. Matyti 
yra ir daugiau nesutari
mų ,kad R. Winters nutarė 
visiškai pasitraukt iš po
litikos.
FINANSINĖ REFORMA

ATIDĖTA
Federalinis finansų mi- 

nisteris Šarp sušaukė 
provincijų finansų minis - 
terius ir tarėsi dėl finan
sinių reformų-mokesčių, 
federalinės valdžios iš
mokėjimų provincijom ir 
tt. Bet Britų Kolumbija 
konferenciją suignoravo, 
o pasitarimas priėjo prie 
išvados, kad pasikeitus , 
liberalų partijos vadovy
bei turės daug kas pasi
keisti, nutarė reformos 
klausimą atidėti. 
PADIDĖJO NEDARBAS

Statistikos įstaigos 
randa, kad lapkričio- 
gruodžio mėnesiais žy
miai padidėjo nedarbas , 
nes užregistruota 353.000 
bedarbių, kai praėjusiais 
metais tuo pat laiku buvo 
289, 000.Be to, nustatyta , 
kad 1966 metais į gruo
džio pabaigą nedarbas 
mažėjo, nes buvo tiktai 
266, 000 bedarbių,kai da
bar nedarbas didėja.

ANTRAS 6 00 DOL. ČEKIS
Tautos Fondo apylinkės 

skyrius pasiuntė Krašto 
Įgaliotiniui antrą 600dol. 
čekį .Jei praeitais metais 
dėl suaktyvintos veiklos 
kolonijos įnašas pakilo 
porą šimtą dolerių, tai 
šiais metai s, mūsų Lietu
vos Laisvės Kovos Me
tais, tas įnašas turėtų pa
dvigubėti.
VIEŠNIA IŠ LIETUVOS

Sausio mėn.15 d. pavie
šėti pas dukterį Albiną 
Pilipavičienę iš Lietuvos 
Vilkaviškio apskr., atvy
ko motina Elzbieta Bin- 
dokienė. P. A.

» Persodintų širdžių asmens: 
Pietų Afrikoje Dr. Blainber- 
gas taisosi ir jau vaikšto po 
palatų, o Kalifornijoje Kas- 
perak sekmadieni mirė po tri 
jų operacijų kraujui žarnose 
sustabdyti, bet širdis veikė 
gerai.

PAVĖLUOTI REIKALAI
Parlamento darbai pa

lietę didesnes reformas - 
kas skubina ir rezoliuci
ją dėl konstitucinių pro
blemų-dabar jau yra dar
bų tvarkoj. Dvidešimt 
septinto Parlamento an
troji sesija atsilikusi nuo 
programos,kuri buvo pa
skelbta gegužės mėn.: pa
keitimas Unemployment 
Insurance į statymo, tikslu 
pakelti pašalpas; naujoji 
namų statymo programa; 
rinkimų įstatytmo pakei- 
timai;vyriausybės pasiū
lymas dėl skyrybų refor
mų. Yra maža vilčių, kad 
šie visi reikalai bus baig
ti ligi gruodžio mėn.22 d . 
Prieto: šalia Parlamen
to ginčai dėl konfederaci
jos jau yra prasidėję. 
Vienas iš daugiausiai įdo
mių pasiūlymų yra pada
rytas Anthony Westall, 
Globe and Mail parlamen
tarinio biuro vedėjo. 
Straipsnyje jis pasiūlė, 
kad naujoji konstitucija 
turėtų bazuotis aiškumu 
dėl provincijų turimos 
valdžios ir galios. Pasku
tiniais metais federali
nės vyriausybės galia ir 
reikšmė yra sumažėjusi , 
konstatuoja Mr. Westall. 
Sveikatos, miestų reika
lai, švietimas ir keliai 
yra provincijų reikalai , 
bet Otavos politikai nėra 
pasiruošę tą priimti. (CSj 

KANADOS DOLERIS 

ryšium su pasauliniais finan 
siniais persitvarkymai s ir di 
dėlių sumų išvežimų į JAV 
turįs tūlu sunkumu, bet Ameri 
kos valdžia pareiškė, k'.'d A- 
merikos dolerio suvaržymai 

'Kanados nepalies.

PAKVIETĖ CHRUŠČIOVĄ 
Į VESTUVES

Janina Tumosaitė, 18 
metu amžiaus Toronto 
lietuvaitė, prieš keletą 
išsiuntė per Sovietų s-gos 
atstovybę Ottawoje kvie
timą buvusiam premje
rui Nikitai Chruščiovui, 
pakviesdama atvykti į jos 
vestuves su Pauliu Leo
nu. Vestuvės įvyks vasa
rio mėn.

Paulius Leonas,jos su
žadėtinis, atvyko iš oku
puotos Lietuvos į JAV 
1960 m., po to, kai Pau
liaus tėvas viešai papra
šė N. Chruščiovą, susiti
kęs jį 1959 m. lovos vals
tijos viešbučio koridoriu
je.Tuo metu N. Chruščio
vas lankėsi JAVasltybė- 
se.

Savo padėkai išreikti 
jaunoji ir siunčia kvieti- 
mąN. Chruščiovui,nes ji 
tiki, kad dėka jo paslau
gos Paulius Leonas tapo 
jos sužadėtiniu.

Sužadėtinio tėvai, buvę 
torontiški ai,o dabar gyve
ną Čikagoje, apleido Lie
tuvą 1944 m. Savo du vai
kučius,Reginą ir Paulių, 
paliko senelės globoje, 
nes tikėjosi greitai su
grįžti į namus.

Janina Tumosaitė yra 
Sofijos ir Jono Tumoso 
dukra.Jos tėvas sėkmin
gai verčiasi prekyba To
ronte, būdamas Vakarų 
Vokietijos firmos "Nord- 
mende" radio ir Hi-Fi 
aparatų generaliniu ats
tovu Kanadai.

Šį įvykį su komentarais 
ir jaunųjų fotografijomis 
aprašė vasario mėn. 3 d . 
dienraštis "Toronto Daily 
Star".

Kiek kitaip į tą mieste 
sukeltą sensaciją reaga
vo lietuviška visuomenė, 
ypač į vestuves kviestie
ji svečiaidaleisdami jei-

Janina Tumosaitė

gu tektų prie to paties 
vaišių stalo sėdėti su rau
donuoju Stalino įpėdiniu.

LEONAS IR ELENA
GOT CAIČIAI 

iš Toronto žiemos atos
togoms Los Angeles ir 
sustojo pas savo dukrą 
Eleną ir žentą Matulai
čius.

GAMTOS SIAUTĖJIMAS
Sausio 14 d. lijus visą 

dieną ledijančiu lietumi, 
paskiau visą naktį snigus, 
Torontas buvo užklotas 
storule sniego danga. Dėl 
to pradėjus lūžti apledė
jusioms medžių šakoms 
ir trūkstant elektros lai
dams, mieste nutrūko 
šviesa,sustojo autobusai, 
tramvajai,buvo uždarytos 
mokyklos.

TORONTO MIESTO SAVI
VALDYBĖ 

išsiuntė į Montrealį dele 
gaciją, kurios uždavinys 
apžiūrėti Montrealio par 
odos traukinį ekspresą ir 
jį nupirkti, nes manoma, 
kad jį galima bus pritaiky 
ti Toronto požeminiam...

DĖMESIO!
Turime skanių Šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis.

Prašome oasinaudoti musų 
produktai s pristatant į namus. 
Skambinkite Bruno J a zoka s, 

tel. 766 ■ 9041.

L Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /'.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

ar žinoma, kad

’’NEPRIKLAUSOMOS' 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemen 
tus” i vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 772Z George Street,
LaSalle,Montreal,P.Q, 
C a n a d a.

T. 1. ASHKENAZY, b.cdmm.,c.a.
CHARTERED ACCOUNTANT

50 Place Cremazie, Suite 611
Montreal 11, Que. Tel. 381-9227

(Susikalbėjimas ir lietuviškai)

APS1 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

' 'lietuviškas pusvalandis girdimas kas

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

m o K A už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už Sžrus 514%
Nemokamas gyvybes draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumos.

I M A už: 
.Nekilti, turto paskolas 8%
Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybės draudimą, 
iki $ 10,000 abiejų rūšių 
p a s k o I oms. 

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

,3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 5 4 5 . Diena — penktadieniais nuo Iv, 
iki 6 vai, ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails •• Dancing Nightly

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

EuropietiŠka muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį • jausitės kaip ‘ 
Bavarijoje.

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO 
Programos vedėjas L. Stankevičius 

TEL. 669-8834.

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

4475 BANNANTYNE AVE..

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee

FORD

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Manager’s Assistant
Tel: namų 366-2548'.
Įstaigos- 769-8529.

Keating Ford lietuvis atstovas 
769-8831.
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