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Natūralios išvaizdos, visai mažai grimuotas, Kipras Petrauskas Hercogo 
rolėje Verdi operoje "Rigoletto", tačiau dar jaunas bedamas taip atrodė.

Federalinio parlamen
to priimtasis sveikatos 
apsaugos įstatymas, va
dinamas "Medicare", tu
rėjo pradėti veikti šių 
metų liepos 1 dieną. At
rodė, kad taip ir bus. Bet 
paskutiniu laiku nuo jo a t- 
simetė ne tiktai Quebe- 
cas, bet ir Ontario, o už 
plano vykdymą aiškiai pa
sisakė tiktai Britų Kolum
bija ir Saskatčevano pro
vincijos. Ontario, kuri 
skaitosi viena iš finansiš
kai pajėgiausių provinci- 
jųpremjeras Robarts pa
reiškė, kad "Medicare" 
reikalauja perdaug išlai
dų... Kai dėl Quebec' o , 
tai jis pasisako, kad tai 
yra jo reikalas, kurį jis 
geriau sutvarkys.. . 
NEDARBO IŠMOKĖJIMŲ

PERTVARKYMAS
Ministeris Nicholson į 

federalinį parlamentą 
įnešė nedarbo įstatymo 
pakeitimus ir papildy
mus .kurie pirmuoju skai
tymu jau priimti be svars
tymo.

Įstatymo pakeitimai 
numato į nedarbo mokėji
mo sistemą įtraukti dau
giau dirbančiųjų. Ligšiol 
nedarbo atlyginimą gau
davo dirbantieji, kurie 
metinio atlyginimo gau
davo iki 5,460 dolerių: 
pakeitimas numato pra
plėtimą iki T, 800 dol. Šio 
papildymo dėka į nedarbo 
atlyginimų sistemą būtų 
įtrąukta apie 400,000 dir
bančiųjų, ir atlyginamųjų

KAS NAUJA KANADOJE
PLANAS "MEDICARE" KRIZĖJE

skaičius iš 5,300,000 pa
kiltų iki 5,700, 000 asme
nų.

Išskaitymai į nedarbo 
fondą taip pat numatomi 
pakelti, pavyzdžiui, kam 
buvo išskaitoma 1.10, pa
keitus įstatymą turės mo
kėti 1.25 dol.per savaitę .

TELEFONAS NEBUS 
PAPIGINTAS

Plečiantis telefonų nau
dojimui, žymiai padidėjo 
Bell Telephone Co. paja
mos,ir buvo manoma, kad 
kompanija sumažins tele
fono naudojimo atlygini
mus. Dabar išsiaiškina
ma,kad kompanija numato 
naujus įrengimus, todėl 
mokesčiai už telefono 
naudojimą nebus mažina
mi.
STATOMA NAUJA ĮMONĖ

Aliuminium Co. of Ca
nada Ltd. vakariniame 
Newfoundland© krante, 
kur anksčiau buvo JAV 
lėktuvų bazė,stato vielos 
ir kabelių fabriką už 1,500 
OOOdolerių.Įmonėje gaus 
darbo kelios dešimtys as
menų. Kai čia buvo JAV 
bazė,artimiausioj gyven
vietėj buvo 12,000 gyven-' 
to jų, kai bazė buvo panai
kinta, beliko tiktai apie 
pusę gyventojų. 
PRANCŪZU "RENAULT"

FABRIKO 
automobilių montavimo 
fabrikas 1967 metais par
davė į JAV6,300 mašinų. 
Dabar jis plečiamas,nes 
Amerika jų per metus 
įsiveža apie 20,000,o vien 

šis fabrikas, esantis ties 
Montrealiu,St.Bruno, su
montuoti gali iki 25, 000. 
o Mirė buvęs federalinis 
ministeris ekonomistas 
Rene Tremblay, 45 m. , 
pagarsėjęs Rivardo nar
kotikų spekulianto byloje , 
politiškai padėjęs Libe
ralams laimėti 1960 me
tais rinkimus Quebec' o 
provincijoje.

MALA ZI JA PERKA 
LĖKTUVUS

Malazijos respublika 
(Azijos Indokinijos pusiar 
salio pietuose) veda de
rybas su Kanada čia 
transportinių lėktuvų 
"Caribou' 'sistemos, kurie 
esą labai geri. 
DOSNUS KOMPIUTERIS

Cornwall miesto gyven
toja G.Lafrance labai ap
sidžiaugė gavusi vaiko iš
mokėjimą vieton papras - 
tai gaunamo 8 dolerių, 
gavo 9, 451, 753 dolerių 
čekį. Labai apsidžiaugė. 
Bet kai nuėjo į banką at
siimti pinigų,jai ten pa
reiškė, kad tai paprasta 
kompiuterio.. ."techniki
nė klaida"...
STATYS ATOMINĘ STOTĮ 

Hydro-Ontario kompa
nija ties Port Hope nupir
ko 730 akrų žemės kur 
greitu laiku pasiryžusi 
pas tatyti 2 -milj j onų kilo
vatų elektros jėgainę, ku
ri,numatoma,bus varoma 
atomine energija.
• Ministeris Trudeau Išky* 
la kaip rimtas liberalų kan
didatas į lyderius.

IŠRASTI VAISTAI PRIEŠ 
VĖŽIO LIGĄ?

Spaudoje pasklido džiugi
nanti žinia, kad Japonijo
je išrasti vaistai prieš vė 
žio ligą. Išradėjai esą ne 
patenkinti, kad peranksti 
žinia paskelbta, nes dar 
nebaigti daryti tyrinėji - 
mai. Tačiau teigiama,kad 
pirmieji bandymai esą la
bai sėkmingi: jau esą pa
gydytų asmenų, kiti svei
katą. Vaistai esą daromi 
iš bakterijų, apdirbamų 
penicilinu. Jeigu tai bus 
tikra, tai bus didelė pa
galba žmonijai nuo bai
sios vėžio ligos.
• Astronautinio laivo su ra
keta Apollo bandymai pasi
sekė gerai. Apollo sistema 
bus panaudota žmogui skris
ti į Mėnuli.

ĮVYKIU APŽVAIGA
"PUEBLO" SAVAITĖS SENSACIJA

Šiaurinė Korėja kuris lai
kas veržliai pradėjusi puldi
nėti ir provokuoti pietinę Ko 
rėja, prieš keliolika dienų 
pagrobė Amerikos Jungtinių 
Valstybių žvalgybinį laivą 
“Pueblo“. J*.V sako, kad 
laivas buvęs tarptautiniuose 
vandenyse, o Pekinas tvirti
na, kad JAV laivas tyčia įsi 
veržęs į teritorinius šiaurės 
Korėjos vandenis, provokuo
damas išplėsti karą Azijoje.

JAV kreipėsi į Maskvą pra
šydamos tarpininkauti laivo 
sugrąžinimui, bet Maskva at
sisakė. Kanada pesiūlė Ko
rėjos reikalams kontrolinę 
komisija. JAV gi paprašė da
bar skubiai sušaukti JTO Sau 
gurno tarybą laivo pagrobimo 
bylai ir S. Korėjos puldinėji 
mams prieš pietinę Korėja 
svarstyti. Bet, nelaukdama, 
ką Saugumo taryba padarys, 
Amerika susirūpino sustiprin 
ti savo karines jėgas, kuriu 
gali prireikti, jei tokiu būdu

KANADOS POTAŠAS 
LENKIJAI

Lenkijos vyriausybė 
eina į potašo operacijas 
Saskačevane.Sutartis yra 
pasirašyta su Lynbar Mi
ning Corp. ,kuri turi apie 
99,680 akerius į šiaur
vakarius nuo Reginos .Ten 
yra trys potašo zonos.

Lynbar jau stato dirb
tuves prie Duval, Saska
čevane, pritaikindami 
Wernerio kasyklų meto
dus. Pagal sutartį Lenki
jos technologai prižiūrės 
šios operacijos vykdymą. 
Jei nusiseks,Lenkljos už
sienio verslų organizaci
ja- Centrozap -suprojek
tuos ir pastatys pilnos 
gamybės vienetą, kuris 
sutvarkys vieno milijono 
tonų potašo kasmet. Cen
trozap atveš įrengimus iš 
Lenkijos, įrengs dirbtu
ves ir prižiūrės gamybą 
be Lynbar pinigų.

Viskas šiame biznyje 
yra nepaprasta ir Kana
dos nHneralai priklauso 
nuovisosšios operacijos 
pasisekimo. Lenkijos in
žinieriai ir technikai jau 
apsigyveno Reginoje se
kantiems keliems mėne
siams.

Lietuviai dalyviai evangelikų liuteronų bažnyčių išeivijoje kunigų ir darbuotojų 
suvažiavime Vokietijoje, Monbachtal/Swarzwalde. Iš kairės: dr. Algimantas 
Gintautas, sekr. Fr.Slenteris, kun. Juozas Urdze, Pasaulio liuter. tarnybos v o- 
kiečių vvr.komiteto pirm. kun. dr. E. Eberhard, garbės senjoras kun. Adomas 
Gelžinius, Marija Lendraitienė, kun. Julius Stanaitis, senjoras kun.Adolfas Ke- 
leris, studentas Jonas Jakumaitis ir mokytojas,Vasario 16 gimn.,Fr. Skėrys.

Lietuvių gyvenimo reiškiniai

nebūtu išspręstas “ Pueblo“ 
reik al as.
DINGO POVANDENINIAI 
LAIVAI

Viduržemio jūroje vienas po 
kito dingo du povandeniniai 
laivai: vienas, ankščiau, Iz
raelio vadinamas “Nusilei
dimas“ , o po kelių dienu ir 
Prancūzijos laivas “ Minerva“ 
Laivų ieško didelis skaičius 
ivairių valstybių laivu. Ta
čiau niekas neišsprendžia 
misterijos, kodėl vienas po 
kito dingo du povandeniniai 
1 aivai ?

Kaip žinoma, Viduržemio 
jūroje dabar yra daug Mask
vos 1 aivų.

MASKVOS PLANAS 
NAIKINTI LIETUVĄ

Gruodžio24 d. Valstie
čių Laikraštis Vilniuje 
prasitarė, kad "Dar šiame 
penkmety (ne vėliau kaip 
1970 metais) Jurbarke 
bus pradėta statyti milži
niška naftos perdirbimo 
gamykla".

Jau 1966 metų vasarą 
mus pasiekė žinia,kad ei
lė lietuvių mokslininkų ir 
kultūrininkų, daugiausia 
aukštas pozicijas užiman
čiu 1966 m.kovo22d. krei
pėsi labai išsamiu memo
randumu į Sniečkų ir Šu-* 
mauską, įrodinėdami ir 
maldaudami,kad ta įmonė 
Lietuvoj nebūtų statoma 
(Kad neužterštų Lietuvos 
žibalu.Taip pat ir rusais).

Pasirodo,kad joki pra
šymai negelbėjo. Nes 
Maskvai tos įmonės rei
kia, ir Lietuvos interesų 
ji nepaiso. Įmonė užim
siant! mažiausia 400 hek
tarų ploto.

Niekam nekyla abejoji
mų,iš kur atsiras Jurbar
ke tūkstančiai naftos spe
cialistų. .. (Elta)

IŠLEISTA SOFIJOS
BINKIENĖS 

sudaryta knyga vardu "Ir 
be ginklo kariai"-doku
mentų ir,daugiausia, liu
dijimų rinkinys apie eilės 
lietuvių pastangas gelbėti 
vokiečių gestapininkų 
persekiojamus žmones , 
daugiausia iš getų pasi
šalinusius žydus. Šalia 

NAUJIENA VISIEMS NE
PRIKLAUSOMOS LIETU 
VOS SKAITYTOJAMS

Artimoje ateityje "Ne
priklausomoje Lietuvo - 
je" pradėsime spausdin
ti V. Mykolaičio-Putino 
"Sukilėlių" romano ant
rąjį tomą. Pirmasis ta
rnas buvo atspausdintas 
prieš kelis metus. Da
bar seks jo tęsinys - 
antrasis tomas. 
LAISVĖS KOVAI 
•Dr.Pečiulionytė iš Švei
carijos atsiuntė Jungti
niam Finansų Komitetui 
50dolerių.JFK telkia lė
šas Lietuvos Laisvės Ko
vos Metais atlikti numa
tytiems darbams finan
suoti.
• Ypatingieji Tautos Fon
do rėmėjai, J.ir B.Tamo - 
šauskai įteikė ir šių metų 
įnašą-100 dolerių. (Elta)

A NSA MBLIS"LIETUVA ", 
kaip praneša Lietuvos sp 
auda, sėkmingai koncer
tavęs daugelyje Jugosla
vijos miestų su sostine 
Belgradu imamai.
PALANGA BE. TILTO

Praėjusį rudenį Lie
tuvos pajūrį nusiaubęs 
viesulas nuplėšė ir Pa
langos jūros tiltą. Liko 
tik pliki poliai.

Palangos administra
cija dabar išsirūpino 
aukštesnėse instancijose 
leidimą ir lėšų tiltui ats
tatyti. Jau įsakyta rengti 
tilto atstatymo technikinę 
dokumentaciją. Tikima, 
kad šis darbas nebus už
delstas, nes Palanga da
bar gi visos Rusijos nau
josios klasės atostoga- 
vietė. (Elta).

nesiliaunančių įtikinėji
mų apie "buržuazinių na
cionalistų talkininkavi
mą" gestapininkams, ši 
knyga.be abejo, rodo kitą 
medalio šoną. E . 
maskvinis pa Varovas

A. Sniečkus Vilniuj su
šauktame menininkų su
sirinkime įsakė: ...be 
aiškios liaudiškos, parti r 
nės pozicijos nė vienas 
kūrinys, kiek bebūtų ieš- 

JAV IR KANADOS LIE
TUVIU IH-jojeTAUTI - 
NIU ŠOKIU ŠVENTĖJE 
dalyvaujančių ratelių re
gistracija vedama iki š. 
m. vasario mėn. 5 d. Ne
užsiregistravusieji rate
liai kviečiami iki vasario 
5 d. užsiregistruoti k-to 
sekretorės adresu:Regi- 
na Kučienė, 8626 So. Mo
zart Ave. , Chicago, Illi
nois, USA.
- Dr.Leonas Kriaučeliū- 
nas, Regina Kučienė, Vy
tautas Radžius, Jonas 
Paštukas tautinių šokių 
šventei rengti k-to nariai; 
Bruno G. Shotas, Bronė 
Jameikienė, Leokadija 
Braždienė ir muz. Jonas 
Zdanius Lietuvių Tauti
nių Šokių Instituto nariai 
sausio 13-14 dienomis da
lyvavo J. Matulaitienės 
atvykimo proga sukvies
tuose pasitarimuose su 
Chicagos šokių ratelių 
vadovais.

Dviejuose susirinki
muose tautinių šokių ra
telių vadovai buvo plačiai 
supažindinti su šventės 
programa ir jos išpildy
mu.

J.Matulaitienė stengsis 
aplankyti visas didesnia- 
sias lietuvių kolonijas ir 
su tautinių šokių ratelių 
vadovais išsiaiškinti 
šventės programos klau
simus.
- Marijos aukštesniosios 
mokyklos mergaičių cho
ras, vadovaujamas sese
lės Bernardos, dalyvaus 
tautinių šokių šventėje ir 
dainomis palydės kai ku
riuos šokius.

Choro įjungimas į šven
tę praturtins ir paįvairins 
šventės programą.

koma naujovių, neturėjo 
rimto visuomeninio po
veikio.

• Gruodžio 20 dieną visoj 
Sovietijoje buvo metinė 
čekistų pagarbinimo die
na.Ši tikroji ir svarbiau
sioji bolševikinės val
džios atrama, neprilygs
tamu teroru išlaikiusi 
bolševikus valdžios soste 
50 metų. E .

knyga.be
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VLIKo pirmininkas
Dr. J.K. Valiūnas.

Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo pen
kiasdešimties metų su
kakties proga kreipiuosi 
į Jus, brangūs broliai ir 
sesės pavergtoje tėvynė
je ir laisvajame pasauly
je, Vyriausio Išlaisvini
mo Komiteto, visų laisvų 
lietuvių politinės vadovy
bės vardu. Šią sukaktį 
minime su giliu liūdesiu 
širdyse, nes Lietuva vėl 
neša sunkią okupanto 
priespaudą,© nemaža tau
tos dalis yra atskirta nuo 
tėvynės.Nežiūrint to, visi 
mes šia proga ryžtamės 
daryti visa, kad Lietuva 
vėl ko greičiau atgautų 
valstybinę nepriklauso
mybę, o mūsų tauta galė
tų laisvai ir niekieno ne
varžoma vykdyti savo is
torinę paskirtį. Į ateitį 
žvelgiame su viltimi, nes 
lietuvių tauta istorijos 
eigoje įrodė,kad ji pajėgi 
kūrybingai tvarkyti savo 
valstybinį bei ūkinį gyve
nimą ir verta dalyvauti 
kultūringų tautų bendruo
menėje.

Daugiau kaip prieš 700 
metų lietuvių tauta, kara
liaus Mindaugo vadovau
jama, sukūrė stiprią ir 
pažangią valstybę, ano 
meto tarptautinės ben
druomenės pilnai pripa
žintą.Ir tik po ilgų, šimt
mečius trukusių kovų, 
plėšrių kaimynų ji buvo 
parblokšta ir pavergta. 
Tačiau, nebodama sveti
mųjų priespaudos, ji kurs
tė laisvės kibirkštis,kol 
1918 metais Vasario 16 
Aktu ji vėl pasiskelbė 
grįžtanti į nepriklausomų 
valstybių šeimą, ir sava
noriai tą Lietuvos Tary
bos nuosprendį patvirti
no savo gyvybės aukomis.

Nepriklausomos Lietu
vos kultūrinį ir ūkinį su
klestėjimą 1940 metais 
Sovietų Rusija vėl klas
tingai nutraukė, nepaisy
dama savo tarptautinių 

įsipareigojimų. Gausios 
partizanų aukos Lietuvai 
ląisvės nesugrąžino, bet 
jų heroiški žygiai liko 
kaip neišdildomas liudi
jimas, kad lietuvių tauta 
savo laisvę brangina la
biau,nei visa kita. Parti
zanų palikimas ir Lietu
vos valstybės nemari idė
ja įkvepia kiekvieną lie
tuvį,kur jis bebūtų, kovo
ti iki laimėjimo ir pilnu
tinės nepriklausomybės 
atstatymo.

Prieš 50 metų, nors- 
daugiau kaip po šimtme
čio vergijos-buvom silp
ni, bejėgiai, o mūsų lais
vės siekimas kitiems bu
vo svetimas ir nesupran
tamas, bet Lietuvos ne
priklausomybė buvo ats
tatyta. O šiandien lietuvių 
yra pasiekusi tokio kul
tūrinio lygio, kur i ame jo
kios vilionės,jokios prie
vartos priemonės jos 
laisvės troškimo nebeuž- 
slopins. Ji gerai supran
ta, kad tik savoje, nepri
klausomoje valstybėję ji 
gali pilnai išplėtoti savo 
tautinę Individualybę ir 
atsiekti aukščiausios 
dvasinės ir medžiaginės 
gerovės. Valstybinė są
monė lietuvių tautoje jo
kiais apgaulingais įtiki
nėjimais nebesunaikina- 
ma.

Suskaldyta Europa lau
kia politinio sprendimo, 
kuris neišvengiamai 
ateis. Tada ir Lietuvos 
laisvės klausimas iškils . 
Dabartinės jos vergijos 
laikinumą geriausiai liu
dija daugelio valstybių 
vyriausybių pilnas Lietu
vos nepriklausomybės de 
jure pripažinimo palai
kymas ir Lietuvos diplo
matinių atstovybių res- 
pektavimas. Visame pa
saulyje tautų veržimasis 
į laisvę ir nepriklausomą 
gyvenimą eina nesulaiko- 
mabanga.O ir sovietinė
je imperijoj, mūsų dai
niaus žodžiais tariant,ne- 
sunku nujausti pavasario 
eismą Karpatų kalnais . 
Bolševizmo pavergtųjų 
tautų dvasinis prievarta
vimas ir nuolatiniai me
džiaginiai nepritekliai 
prieš žmogaus prigimties 
įstatymus sukurtą impe
riją veda į neišvengiamą 
sugriuvimą. Jaunosios 
sovietinės kartos neri
mas nenuslopinamai pra
siveržia ir atidžiai seka
mas laisvame pasaulyje. 
Rašytojų ir intelektualų 
drąsūs maištavimai prieš 
dvasinės prievartos sis
temą yra geriausia sėkla, 
iš kurios išaugs visų ko
munizmo pavergtųjų tau-

Praėjusiųjų metų Ivlonfrealio NL Spaudos baliaus karalaitės rinkimų finalas: Vidury 1967 metų Spaudos baliaus ka 
ralaitė-Luiana Šarkaitė-, ir princesės: kairėje D.Kudžmaitč, dešinėje A.Skrupskytė. Be to, matome kitu metų 
karalaitės: kairėje Renatą Lukošiūnaitę ir dešinėje Ramunę Kudžmaite. Kas bus jų vietoje šių metų baliuje?

Foto: Tonys studio-Laurinaitis.

kanados LIETUVIU
BENDRUOMENĖ

Krašto Valdyba, 941 Dundas St. West, Toronto 3, Ont. 
Telefonas 535-9397 pasiekiamas bet kuriuo laiku.
APLINKRAŠTIS Nr.24 

1. KLB Krašto Tarybos 
rinkimų reikalu.

Septintosios KLB Kraš
to Tarybos rinkimų Vy
riausioji Komisija, savo 
pirmajame posėdyje, pa

tų, o kartu ir Lietuvos 
laisvė.

Brangūs lietuviai pa
vergtoje tėvynėje'. Su pa
sigerėjimu sekame visas 
Jūsų pastangas ir laimė
jimus lietuviškosios kul
tūros kūryboje. Su užuo
jauta stebime Jūsų tvirtą 
irnepalūžtančią laikyse
ną dvasinio prievartavi
mo, tautinio ir religinio 
persekiojimo, medžiagi
nio ir moralinio teroro 
sąlygose. Mes pasitikim, 
kad Jūs,kaip ąžuolai drū
ti, išliksite ten, prie Ne
munėlio ir sulauksite 
Lietuvai užtekėsiančios 
nepriklausomybės auš
ros.Jūsų broliškas susi
pratimas ir tvirtas lietu
viškas ryžtas Jums padės 
išlikti ir nepalūžti.

Iki Lietuva vėl atgaus 
nepriklausomybę, visi 
lietuviai, tiek pavergtoje 
tėvynėje, tiek laisvame 
pasaulyje siekime inte
lektualinių aukštumų ir 
tobuliausių kultūrinių lai
mėjimų,nes juo aukščiau 
tose srityse iškilsime, 
juo lengviau bus numesti 
okupanto jungą ir atgauti 
garbingą vietą laisvųjų 
tautų šeimoje.

Lietuvių išeivija, Vy
riausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto vado
vaujama, daro visa, kad 
laisvės valanda išmuštų 
Lietuvai ko greičiausiai. 
Šios didžiosios sukakties 
proga 1968 metus paskel
bėme Lietuvos Laisvės 
Kovos Metais ir pasiry- 
žome sustiprinti pastan
gas atstatyto Vasario Še
šioliktosios Akto galiai. 
Tikime, kad Aukščiau
sias laimins mūsų ryžtą 
ir žygius, o Jus, okupaci
nės priespaudos slegia
mus, sustiprins ir priar
tins Lietuvai laisvės Auš
rą-

Tegyvuoj a laisva ir ne - 
priklausoma Lietuvai 

INFORMACIJA - 
siskirstė pareigomis se
kančiai :pirm.H.Stepaitis , 
sekretorius-St. Grigaliū
nas .nariai-K.Manglicas , 
inž.V.Matulevičius ir St. 
Pusvaškis.

Komisijos adresas: St. 
Grigaliūnas, 6 Crown 
Court, Toronto 18, telef . 
259-5770.

Vyr.Rinkimų Komisija 
prašo apylinkių valdybas 
galimai greičiau, bet ne 
vėliau 1968 m. vasario 25 
dienos,sudaryti apylinkių 
rinkimo komisijas ir pra
nešti jų sąstatą ir adresą . 
2. Apylinkėms siunčiame 
pavyzdį:Vasario 16 rezo
liucijos, kurią paruošė 
Vlik-as. Būtų gerai, kad 
toji rezoliucija, priimta 
Vasario 16 -sios minėji
me,po to patektų į vietos 
spaudą ir radiją.

KLB Krašto Valdyba

• Garbė Tau jungtis į 
knygnešių,Vasario 16 sig
natarų, savanorių, karių 
ir partizanų gretas ir 
remti Lietuvos laisvės 
kovą.

VYSKUPAS
APIF KOPLYČIĄ ROMOS ŠV. PETRO IR POVILO

BAZILIKOJ
Brangūs Lietuviai, 

kreipiuosi į jus ne eiliniu 
reikalu,kuris ateityje ne
pasikartos. Lietuvos vys
kupai dar laisvės metais 
svarstė galimybę sukurti 
kokį nors lietuvių pamink
lą šv. Petro bazilikoje 
je Romoje. Pasaulio ir 
Lietuvos tragedija su
kliudė jiems tai įgyven
dinti.

Tuoj po antrojo pasau
linio karo vyko po šv. Pe
tro bazilika archeologi
niai tyrinėjimai. Jų metu 
buvo po 1700 metų atkas
tas šv. Petro karstas. 
Prieš tai jis buvo pati
krintas tik imperatoriaus 
Konstantino laikais. At
kastoje erdvėje nutarta 
įruošti kelias koplyčias. 
Tada buvo galimybė ir 
lietuviams vieną gauti. 
Arkivyskupas Metropoli
tas Juozapas Skvireckas 
(mirė 1959.12.3) ir vys

PERSITVARKĘS KLB 
POLITINIS KOMITETAS 
šiomis dienomis turėjo 
pirmąjį posėdį, kuriame 
peržvelgė artimiausios 
ateities darbus ir pasi
skirstė pareigomis: A. 
N aus ėdąs -pirmininkas, J. 
Kaunaitė ir A.Mažeika- 
sekretoriai, adv. G. Bal-
čiūnas ir B. Sakalas-na
riai. Lietuvių atstovai 
Baltų Federacijoje-J. R. 
Simanavičius ir A. Nau
sėdas.

Naujasis komiteto pir
mininkas yra jaunosios 
kartos atstovas, baigiąs 
humanitarinių— mokslų- 
magistro diplominį dar- ... J?
bą. Iki šiol jis aktyviai į. 
reiškėsi liet.sportiniame 
judėjime,buvo liet.sporto 
Įdubo Londone treniruo
toj as, dalyvauja anglų 
sporto spaudoje ir padė
jo redaguoti sporto sky
rių Kanados Šimtmečio 
Lietuvių leidinyje.
LAISVĖS KOVŲ METAI 
laukia mūsų darbų, o taip 
pat ir lėšų.Lietuvos Vals
tybės Atstatymo Penkias
dešimties Metų Jungtinis 
Finansų Komitetas Kana
doje prašo siųsti aukas 
Lietuvos laisvinimo rei
kalams šiuo adresu: Mr. 
VI.Kazlauskas,20 Brumell 
Ave. .Toronto 9, Ontario . 
Čekius ir perlaidas rašy-
ti "Lietuvos Nepriklau
somybės" vardu.

V. BRIZGYS

kupas Vincentas Padols- 
kis (mirė 1960. 5. 3) krei
pėsi į mane,kad aš sutik
čiau surinkti šiam tikslui 
lėšas. Aš vos tik atvykęs 
į Ameriką, su Amerikos 
lietuviais santykių turė
jau dar mažai, tremtiniai 
visi buvo tik naujakuriai: 
nepasitikėjau galįs tai pa- 
daryti ir atsisakiau. Ko
plyčios teko kitiems.

Praėjusiais 1966 me
tais buvo mums pasiūlyta 
iš Vatikano dabar tokią 
koplyčią iškasti arti šv. 
Petro karsto. Aukštose 
pareigose esą lietuvių 
prieteliai gavo neformalų 
ir Šventojo Tėvo pritari
mą. Pasiteiravę Ameri
koje,Kanadoje,Europoje , 
Pietų Amerikoje daugelio 
lietuvių kunigų ir pasau
liečių nuomonės,mudu su 
a. a.vyskupu Pranciškum 
Braziu šių 1967 m. gegu
žio mėnesį pasirašėme

Skyrių veda skautininkas L. Eimantas
1496 Mardell Place, London, Ontario,Canada

PAKEISTA TAUTINĖS 
Stovyklos vadyba buvo 

nustačiusi V-tos Tauti
nės Stovyklos datą 1968 . 
VIII. 18-31 d.

Nors šis nutarimas bu
vo, bet iš Chicagos atėjo 
pasiūlymas V Tautinę 
stovyklą pradėti tuoj po 
lietuvių tautinių šokių 
šventės, Chicagoj, kurion 
suplauks daug lietuviško 
jaunimo,kurio tarpe būsią 
nemaža skaučių-skautų. 
Jiems, ypač iš tolimųjų 
vietovių, būtų daug pato
giau po tautinių šokių 
šventės tiesiog vykti į V- 
Tautinę Stovyklą.

Todėl stovyklos valdy
ba stovyklos datos klau
simą persvarstė ir balsų 
dauguma nustatytas jau 
galutinis toks V Tautinės 
stovyklos laikas: 1968. 
VII. 8-20 d.d. Stovykla, 
kaip žinoma, vyks Rako 
stovyklavietėje.

Norint tvarkingiau, 
sklandžiau ir geriau sto- 

tuo reikalu prašymą šv. 
Petro bazilikos adminis
tracijai.Teigiamas atsa
kymas buvo gautas liepos 
mėnesį. Žodžiu ir raštu 
yra sutarta,kad šv. Petro 
bazilikos kriptoj,arti šv . 
Petro karsto bus iškasta 
ir įruošta lietuvių tautos 
vardu koplyčia. Šv. Mari
jos Gailestingumo Moti
nos-Aušros Vartų Vilniu
je titulu koplyčia bus 
skirta lietuvių tautos kan
kinių atminimui. Alto
riaus sienoje bus Aušros 
Vartų-Gailestingumo Mo
tinos paveikslo mozaikos 
kopija.Dviejų sienų,kiek
viena po 32 ketvirtainius 
metrus,ir tokio pat ploto 
lubų bei grindų projektus 
paruoš lietuviai meninin- 
kai.Aple visus projektus , 
Garbės ir Darbo Komite
tus visuomenė bus infor
muojama.

Koplyčia turėtų būti vi
so pasaulio lietuvių pa
minklas. Prašome todėl 
kiekvieną lietuvį prisidė
ti nors maža auka. Labai 
pageidautina, kad šiam 
tikslui būtų sudarytas ko
mitetas kiekvienam kraš

STOVYKLOS DATA 
vyklavimą pradėti,paren
giamuosius darbus reikės 
atlikti prieš tai.Todėl net 
trimis-keturiomis dieno
mis ankščiau stovykla- 
vietėn turės nuvykti mū
sų pradininkai-pionieriai 
ir paruošti visas įsikūri
mo sąlygas.

Tautinė stovykla reik
šis kontinentais,rajonais, 
vietovėmis bei atskirais 
vienetais. Kanados rajo
nas turės savo pastovyk- 
lą.Sesės ir broliai vado
vai,iš kalno pagalvokime, 
pasvarstykime ir papla- 
nuokime, kaip mūsų pa- 
stovyklė turėtų atrodyti. 
Kaip ir visa V-toji Tau
tinė stovykla ir mes pla
čiajai visuomenei ir savo 
tarpe turime parodyt, kad 
lietuviška skautija yra gi
liai tautiškai sąmoninga, 
kūrybinga, gerai organi
zuota ir turinti jaunimui 
ugdyti, didžią ir kilnią 
idėją. Ų. E - tas.

LOS AHGELES
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖ
Vasario 11 dieną mes 

švęsime Lietuvos 50 me
tų Nepriklausomybės at
statymo sukaktį. 10:30. šv. 
Kazimiero bažnyčioj bus 
iškilmingos pamaldos su 
pritaikintu pamokslu. Po 
to Hilton - Staler viešbu
tyje iškilmingas aktas ir 
programa.Dalyvauja Vil
ko pirmininkas dr. Valiū
nas.
• Margio Matulionio ir 
Laimos Stančikaitės ves
tuvės įvyksta birželio 22 
dieną Los Angeles šv.Ka- 
zimiero bažnyčioje. Jau
nasis yra baigiąs ruoštis 
literatūros daktaro laips- 
niuįo Laima mokytoja.
te.

Visos išlaidos siektų 
apie 70.000 dolerių. Viso 
pasaulio lietuviams tai 
nedidelė suma. Jeigu lai
ku surinksime lėšas, ko
plyčia gal bus įrengta- 
1968 metais. Pasiryžkime 
ir sukurkime mūsų tautos 
paminklą šalia šv. Petro 
karsto Romoje.
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Generolo dialogas su redaktorium
1967 metų "Nepriklausomos Lietuvos" Nr.47/1072/ buvo įdėtas straipsnis, įvar
dytas: KARINEI KOVAI PASIRUOŠTI FONDAS?, prie kurto redaktorius įdėjo savo 
prierašą. Į tą prierašą atsiliepia Generolas Profesorius Inžinierius Stasys Dtr- 
mantas, kurio mintys, pasakytos Čikagoje prie paminklo kritusiems už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę redaktoriaus buvo įvardytos aukščiau suminėtu vardu.. 
Dabar, Gen. St. D Irmantui atsakant į redaktoriaus prierašą, vyksta dialogas.

Ačiū Redaktoriau-Ve- 
terane.kad neįmetėt ma
no rašinio į krepšį, kaip 
tai padarė kiti trys mūsų 
spaudos organai.Ir jiems 
nusiunčiau žiniai. Spaus
dinti neprašiau. Respek
tuoju redaktoriaus teisę- 
dėti ar nedėti. Suvokiu, 
kuriais sumetimais ir 
Tamsta neįdėjote mano 
kalbos viso teksto. Pozi
cija visuomet pageidauja 
karsto tylos-ir ramybės . 
Rusijoje prieš revoliuci
ją ir buvo Tyla, Ramybė 
ir Dievo Gėrybė (Tiš da 
glad,da Božia blagod ar). 
Visai vietoje pakabinote 
užvardijime storą klausi- 
rno kabliuką. Nes klausi
mą pri pažinote "nepa
prastai didelės svarbos". 
Atseit -reikalingas apta
rimo, diskusijos. 
Red: . .
l/. Ne, gerbiamas Genero-lios nebojimą.
le : nei pozicija, nei opozi
cija, nes Nepriklausomai 
Lietuvai tėra tiktai viena 
pozicija: Laisvė ir Nepri
klausomybė Lietuvai, o iš
eivijoje ar tremtyje-lietu- 
vybės išlaikymas, kaip da
lis pirmojo ir didžiojo tik
slo. Įrodymas: Kai Vliko

Nottingham© Liet. Jaunimo Židinio muz. ansamblis Liet. Sodyboje liet, sąskrydžio 
metu. Iš kairės Pranas Seilius, Albinas Vitkauskas, Jonas Mineikis, Petras Viržin- 
tas, vedėjas kun. Aleksandras Geryba ir kt. Foto Henriko Gaspero

Gencrolas Stasys Dlrmantas.

pirmininkas /tada V.Sidz
ikauskas/ netinkamai pasi-
isakė dėl Lietuvos ribų, ne
bodamas lietuvių tautos nu
sistatymo. kurį pareiškė 
Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, visu atvirumu buvo 
pasisakyta prieš tautos va

Kai dėl dalies straipsnio 
nedėjimo, tai buvo padary 
ta visai ne dėl "Tylos ir 
ramybės", bet kultūrinin- 
ko-Profesoriaus vardo o- 
rumui išlaikyti, ypač,kad 
chorai ir šokių ansambliai 
minimam fondui nekenkia, 
bet gali gerai padėti, tat 

ir juos reikia laikyti, kaip 
fondo talkininkus.
2/. Taip. Reikia aptari
mo. Bet redaktorius ma
no, kad Generolo projek
tuojamasis fondas faktin 
ai jau yra. Kam gi daugi 
ausia ir svarbiausia reika
lingos neliečiamos sumos, 
kapitalas Lietuvai formu
luojamos, kaip ne Lietu
vos laisvei? Šie fondaiy- 
ra JAV ir Kanadoje, tok 
lūs reikia sukurti ir kito
se lietuviu kolonijose. Tai 
ir yra pradžia Gen.Dirma. 
nto pageidaujamojo fondo.

Gen:
Dabar dėl Redakcijos 

prierašo ir pasitikėjimo 
"ordenuotais generolais" 
klausimo. Jau tokia tvė
rimų, žmonėmis vadina
mų, įgimta silpnybė, kad 
jiems patinka išpuošti ir 
matyti išpuoštais savo 
vadus, politikus, dvasiš
kius ir karius, gynėjus , 
puolėjus bei teisėjus, vi
sokiomis togomis,unifor
momis, raudonomis kar
dinolų skrybėlėmis, puoš
niais šalmais, brangiais 
kryžiais, žvaigždėmis, 
ordenų kaspinais. Puošia
si Afrikos ir Brazilijos 

puikuoliai, puošėsi seno
vės Romos legionieriai, 
dabitos buvo porevoliuci
niai Napaleono kariai... 
Ir kariams nusibosta, vo
liotis po šlapius arimus, 
mėnesiais gyventi ir mir
ti patvinusių apkasų pur
ve ar pelkių ir balų dumb
le. O tie ordenai ir kry-- 
žiai kartais visai netikė
tai, "kaipiš dangaus" nu- 
krinta.Kas galėjo tikėtis , 
kad šių metų lapkričio 
mėnesį mano, 80-metų 
senumo krūtinė bus pa
puošta Ukrainiečių Tau
tinės Respublikos Prezi
dento skirtu ordenu. Ne
dera užgauti grąžinimu, 
atsisakymu. Mano asme
ninę pažiūrą į ordenus 
dalinai nušviečia faktas: 
I-jo Pasaulinio karo pir
mųjų mėnesių karščiau
siame ugny laimėjau net 
keturias dekoracijas. Ne 
bet kokias,ne "už tarny
bą','bet už kovas, "su kar
dais". Buvo ten ir mano 
vardo du Stanislavai, su 
lenkiškų spalvų kaspinais 
(buv. Žečpospolitos atmi
nimui). Buvo ir šv. Onos . 
Net antro laipsnio. Kai 
susilaukiau sūnaus, tai 
per pirmas Kalėdas: vi
sais tais blizgučiais (net 
kiek rizikuodamas) pa
puošiau švenčių eglaitę I 
Kodėl ir suaugusiems 
kartais nepažaisti ?Ar tai 
kitiems kenkia ? Viešai to 
nepadaryčiau, vengdamas 
įžeisti tų,kurie mane ge
ra intencija apdovanojo.

Įsiutę ir kraujuose iš
simaudę raudonarmiečiai 
ir matrosai buvo įpratę 
seno režimo generolus 
vadinti kraugeriais (kro- 
vopijcy). Jiems gyviems 
iš odos lupdavo lampasus, 
o antpečių žvaigždeles 
įkaldavo į kūną trijų colių 
vinimis. Tokia buvo ma
da. Tokia buvo mada. Mū
sų Respublikoje mada su
švelnėjo. Tamsta jos ne
užmiršai: rašai "mūsų 
ordenuoti generolai". O

Didžiausioji Vasario 16 gimnazijos, pirmoji, klasė. Klasėje 21 mokinys: 14 ber
niukų ir 7 mergaitės. Pirmoje eilėje /iš kairės/ stovi: Marytė Palavinskaite, 
Barbora Demelkytė, Regina Oldinskaitė, Brigita Dirmauskaite Angele Vilcin- 
skaitė, Monika Garganaitė, Sigita Mačionytė, Pranas Dirrnauskas, Algis Rudy 
zevičius; antroje eilėje: Algis Kiužauskas, Ansas^Jurkys, ^Ronaldas Lipsys, Vi
ktoras Maurukas, Arvydas Dapkus, Vytautas Subačius: trecioje eilėje: Tomas 
Žemaitaitis,Raimondas Adomonis, Artūras Surblys, Rolandas Tendziagolskis, 
Vytautas Ozubėnas, Valentinas Grovas ir klases auklėtojas kun. Jonas Dėdinas.
kaipjaustųsi mūsų gene
rolas blogai sukirptuos ir 
pasiūtuose pliudruose be 
jokios žvaigždelės ar 
kryželio pasiųstas re
prezentuoti valstybę į 
Anglijos karaliaus vaini
kavimą, Hitlerio gimta
dienį švęsti ar vizituoti 
po ultimatumo lenkų mo- 
carstvos prezidentą ar už 
jį aukštesnį Rydzą? Ap
driskusi© ir nevalyta 
avaline ir Stalinas nepri
imtų.^ 
3/, Red:

Ordinų klausimas buvo 
gyvas ir nepriklausomyb
ės laikais. Ordinai, kai 
jų pagausėjo "už tarny
bas" ir be tarnybų, buvo 
pasidarę pajuokos objek
tu. Tada jau buvo išsiai
škinta, kad ordinui yra 
rimtas pagrindas kariam 
mūšių laukuose, gelbstin- 
tiems, gyvybės rizikos 
auka, kitų žmonių gyvy
be ir už labai rimtus iš

radimus arba panašius 
dalykus. O visa kita,tai, 
kaip gerb.Gen.Dirman- 
tas padarė, - tiktai tinka 
nebent eglutei papuošti.

Apsirengimo padorumą 
mas, žinoma, su ordina
is nieko bendra neturi.

Kai dėl atsisakymo pado
rumo, tai mūsų nuomo
nės nesutampa. Dr.K. 
Grinius atsisakė priimti 
ordiną iš Mussolirtio, o 
šis red,-iš kaimyno Ul- 
manio. Yra atvejų, kai 
ne tiktai galima, bet ir 
reikia atsisakyti. Labai 
gaila, kad neatsirado žmo
nių, kurie būtų atsisakę 
priimti ordinus iš Stalino, 
Chruščiovo, Hitlerio. Ar 
Gen.Dlrmantas ir tokiu 
ordinu apsidžiaugtų?. ..
Gen:

Rimtesnis priekaištas 
slypi žodžiuose: ".. . mi
lijonus litų išleido, kaip 
dabar matome, ne kari
niams tikslams". Mantas 

ir dabar nėra žinoma ir 
laikau tai žurnalistine an
tim.Man yra žinoma, kad 
mūsų Respu-je: 1. Visos 
išlaidos buvo daromos 
prisilaikant detalaus biu
džeto.2 .Visą biudžetą nu
statydavo vyriausybė, o 
ne kiekviena ministerija 
skyrium. 3.Valstybės iž
das buvo vienas ir vieno 
Finansų ministerio žinio
je. 4. Be Finansų min-tro 
lėšų naudojimą pagal biu
džetą sekė Respublikos 
Kontrolierius. Neretai 
kontrolė dėjosi daugiau 
nusimananti karybos rei
kaluose,negu kvalifikuoti 
pareigonys .Štai pavyzdys 
iš mano patyrimo. Kai iš 
karininkų suaukotų ir da
lių t.v.ekonominių(sutau- 
pytų)sumų pasiryžau 1930 
V. D. metais pastatyti 
skulptoriaus V. Grybo 
projekto paminklą A. K . 
šefui Vytautui Didžiajam, 
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ttiminii kiški
po ir nuo Rygos miesto tarybos pas Lietuvos karalių .. . atvykome į jo miestą Vilnių šeštadienį po Visų šventųjų šventės; apie mišparų metą jis pakviesdino mus pas save.Kai atvykome pas jį, jis sėdėjo

brolis Mikalojus, kurį jie net įtarė dėl tos nelaimės ir dėl atsigręžimo nuo to kilnaus pasiryžimo, kuris gavo pradžią šventosios dvasios įkvėpimu.Tuo tarpu, kai buvome mišių, karalius pasiuntė [pakviesti] brolį
13. 1324 M. BIRŽELIO 1 D. POPIEŽIAUS 
JONO XXII LAIŠKAS VOKIEČIŲ OR
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su tarėjais savo menėje; mes įteikėme jam ponų legatų, pono arkivyskupo, Eželio ir Dorpato vyskupo bei Rygos tarybos laiškus;
Mikalojų; mes gi po mišių norėjome grįžti į svetainę, brolio Bertoldo lydimi; atvyko karaliaus pasiuntinys ir pašaukė brolius Ber-Jonas XXII ir t. t. mylimiems prašo su pasitikėjimu mūsų pagal-Jis juos priėmė maloniai. toldą ir Henriką pas karalių.sunums vargšų ir ligonių globėjos, bos tuose reikaluose, mes, trokš- Paskui jam pasakėme, kad pa- Po valgio karalius pasiuntė šventosios jeruza[limiškės] Marijos darni, kad jis ir visi netikintieji gal apaštališkojo viešpaties ir [žmogų] pakviesti mus; atėję mes teutonų [ordino], magistrui ir bro- atsiverstų į katalikų tikėjimą, ir aukščiau paminėtų ponų pavedi- radome jį savo menėje drauge su liams [siunčia] pasveikinimą ir t. t. norėdami, kiek mes su Dievo pa- turime su juo aptarti reikalus; savo tarėjais, kurių buvo apie dvi-Šviesos tėvas, iš kurio, kaip ži- galba įstengiame, palankumu visa Jis atsakė, kad tas laikas nepato- dešimt; tai mums labai nepatiko, noma, nusileidžia kiekvienas gė- tai ugdyti ir geradarybėmis ska- gus, nes mes atėjome tiesiog iš nes tikėjomės jį rasti patį vieną, ris ir kiekviena tobulybės dova- tinti, jus visus labai prašome, ra- kelionės ir po jos nuovargio mes Po to, kai pasitarėme tarpusavy- na, lietuvių ir daugelio rusų ka- giname bei reikalaujame, griežtai turi pailsėti, būti geros ir džiaugs- je, mums tapo aiškus tas jo suma- raliaus, kilnaus vyro Gedimino įpareigodami paklusti šventosios mingos nuotaikos. nymas: iš čia mes supratome, jogdvasią, atrodo, kaip sužinojome iš klusnybės įžadui, kad, kai tik tasai Sekantį rytą mes nuėjome pas jis yra atsisakęs [ankstesnio pasijo nuolankiausių mums ir mūsų karalius, Dievui padedant, priims brolius pranciškonus klausyti mi- ryžimo]; norėdami laimėti jo pabroliams, šventosios Romos bažny- katalikų tikėjimą, jūs visiškai liau- ’r Pr*e® mišias kalbėjomės su tankumo, mes pradėjome kalbėti čios kardinolams, atsiųstų laiškų; tumėtės daryti jam ir jo karalys- dro^u Mikalojum, klausdami jį, apie ponų [legatų] atvykimą irparengė pažinti ir priimti katalikų tės žmonėms kokių nors nemalo- ar karalius yra to paties nusista- apie procesą prieš [teutonų ordi-tiesos šviesą; dėl to pagal to pa- numų, nuostolių bei skriaudų; dar- kaiP Jis buvo rašęs apašta- no] brolius ir apie belaisvių ir jų ties karaliaus nuolankų bei pri- gi mes norime, kad jūs su tuo ka- bškajam viešpačiui ir visam pa- turtų sugrąžinimą po taikos suda-mygtinį pageidavimą pasirūpino- raliumi ir kitais to krašto asme- sauliui, primygtinai prašydami jo rymo; dėl to jis labai dėkojo irme pasiųsti į tą kraštą garbingą nimis, kurie atsivers į katalikų ti- Patarim°; jo mes sužinojome, džiaugėsi.mūsų brolį, Elektos vyskupą, Bar- kėjimą, gyventumėte broliškai ir kad Rs priklauso karališkajai tary- Paskui jam papasakojome, ko- tolomiejų ir mylimą sūnų, Anicijo taikoje, be kurios negali būti tin- daŲ [ji prašėme], kad dėl krikš- būdu jis savo laiškus buvo pa- diecezijos švento Teofredo vie- karnai garbinamas taikos kūrėjas, čionybės meilės mus pamokytų, sjuntęs ponams Rygos tarėjams, nuolyno abatą, Bertrandą, vyrus Mes gi, kadangi pagal apaštalą kokiu bQdu mes^ galėtume atlikti pažymėdamas, kad negalįs siųsti tikrai mokytus, anksčiau puikiai esame visiems skolininkai teisy- aPaatališkojo viešpaties mums pa- savo pasiuntinių į tą miestą su pasižymėjusius dideliuose ir sun- bėję, dėl aukščiau minėtų neiš- vest4 reikalą; jis atsakė, kad anks- ]alškais, nes praėjusiais metais jis kiuose reikaluose bei karštus kata- spręstų, ginčijamų ir neaiškių tesnis tkaraliaus] nusistatymas yra pasiuntė pasiuntinį į tą miestą, likų tikėjimo platintojus, specia- klausimų po to karaliaus atsivęr- pakitęs. tiek- kad Jis visai nebeno- o jis keiyje buvo suimtas, baduliais apaštalų sosto pasiuntiniais, timo į katalikų tikėjimą galvoja- ?S Prnmtl Kristaus tikėjimo; ta- marintas ir žiauriai nukankintas;turėdami viltį, kad iš jų rankų ta- me nedelsiant įvesti aukščiausią ciau jokl° klt° patarimo iš jo ne- jis prašęs [Rygos] tarėjų, kad jiesai karalius ir kiti minėtojo krašto teisingumą ir tuo būdu įgyvendin- £aleJome įgauti ir taip įėjome patys ką nors iš saviškių nusiųstųkunigaikščiai bei kilmingieji su ti apaštališkąsias pareigas rūpintis * bažnyčią klausyti mišių. su j0 laiškais ir jo reikalais passavo žmonėmis, atgimę per šven- [visais]. Po mišių kalbėjomės su broliu apaštališkąjį viešpatį ir kad nesi-to krikšto vandenį, priims tikrą Duota Avinjone, birželio 1 d., Henriku ir Bertoldu, broliais pran- gailėtų išlaidų, nes- atėjęs laikas, bei šventą katalikų tikėjimo mo- aštuntaisiais [popiežiavimo] metais, cirkonais, teiraudamiesi patarimo, kuris tuo nežymiu daiktu spren- kymą ir evangelijos tiesą. kaip ir ankstesniu atveju; jie at- džia tikrai didelį dalyką; dėl toKadangi .tasai karalius dėl kai sakė, kad karalius turėjęs gerą pa- apsidžiaugę tarėjai pasiuntė ma-kurių neišspręstų, ginčijamų ir ne- 14. [1324 M.] popiežiaus legatų pa- siryžimą, bet, deja, susiklosčius ne ... su jūsų laišku pas viešpatį aiškių klausimų — visa tai jis iš- siuntinių pranešimas kitoms [aplinkybėms], jis visiškai mūsų aukščiausią kunigą, kuris, dėsto laiškuose,— skųsdamasis ju- Tebus jums žinoma, kad męs... pasikeitęs ir pasidaręs priešingas; tarpininkaujant ponui arkivysku- mis, neatsisako paklusti mūsų ir'pasiųstieji nuo ponų apaštališkojo jie patys per visus metus nėra bu- puį( jūsų laišką priėmė su neapsa- mūsų bažnyčios teismui, dargi net sosto legatų, nuo pono arkivysku- vę jo taryboje, o dalyvaudavo tik komu džiaugsmu ir liepė sekančią

dieną sušaukti į konsistoriją kardinolus ir jiems išdėstė jūsų valią pagal tai, kas buvo rašyta jūsų laiške; ten buvome ponas arkivyskupas ir aš.Bet [popiežius] taip greitai negalėjo rasti tinkamų asmenų tokiam dideliam ir išganingam darbui įvykdyti; tačiau, praėjus vos trumpam laikui, jis pasiuntė garbinguosius Kristuje tėvus ir ponus ... su pilnais įgaliojimais pagal jūsų pageidavimą, kaip jūs buvote rašę apaštališkajam viešpačiui ir arkivyskupui; jie, laiminant viešpačiui, sveiki atvyko į Rygą drauge su ponu arkyvis- kupu, o mus pasiuntė pas jus, norėdami perduoti linkėjimus, kad jūsų reikalai klostytųsi vis geriau; jie yra pasiųsti parengti jūsų atsivertimą, kurio siekdami ir jūs, ir jūsų tėvai yra padėję daug pastangų; su dideliu nekantrumu jie nori jus pamatyti, nes jie yra pasiųsti dėl jūsų išganymo ir dėl jūsų karalystės išaukštinimo.Po to karalius paklausė, ar mes žinome, kas buvo parašyta laiškuose, kuriuos jis buvo paskyręs apaštališkajam viešpačiui, ponui arkivyskupui ir visam pasauliui.Atsakėme, kad laiškų mintis buvo ta, kad jis norįs priimti Kristaus tikėjimą ir apsikrikštyti.Tada jis atsakė, kad nebuvo liepęs to rašyti, tačiau, jei brolis Bertoldas tai parašė, tai tegu ant jo galvos ir krinta. „Bet jei kada nors galvojau apie tai, tepakrikštija mane velnias".Paskui jis tvirtino, jog apaštališkąjį viešpatį jis norįs laikyti tėvu, kaip rašė, nes „jis yra vyresnis už mane; ir kitus tokius [asmenis] laikysiu tėvais, ir poną arkivyskupą panašiu būdu laikysiu tėvu, nes jis yra vyresnis už mane; o tuos, kurie vienmečiai su manimi, laikysiu broliais, o kurie jaunesni už mane — sūnumis";

krikščionims jis leidžiąs savo Dievą garbinti pagal savo papročius, rusams pagal savo apeigas, lenkams pagal savo papročius, „o mes garbiname Dievą pagal savo apeigas, ir visi turime vieną Dievą”.Ir, trumpai pasakius, jis ištisai patvirtino laiškų turinį, išskyrus tiktai krikštą,— kad jis nenorįs krikštytis. Ir dėl to jis pasakė tokius žodžius: „Ką jūs kalbate man apie krikščionis? Kur atrasime didesnių skriaudų, didesnės neteisybės, smurto, nedorumo ir turto gobšumo, jei ne tarp krikščionių žmonių, o ypač tarp tų, kurie dedasi dorais vienuoliais, kaip, pavyzdžiui, kryžiuočiai, ta-- čiau kurie daro visokį pikta: jie ėmė nelaisvėn vyskupus, grūdo juos į kalėjimus ir laikė ten dideliame varge, kol jie nesutiko su jų norais, kai kuriuos ištrėmė, dvasininkus ir vienuolius išžudė, Rygos miestui padarė didžiausios žalos ir nieko neištesėjo, ką jie priesaikomis buvo pažadėję nuo pat pirmojo tosios krikščionybės daigyno atsiradimo; akivaizdžiausiai tai įvyko praėjusiais metais, kai žemės valdovų pasiuntiniai buvo čia, jų visų pritarimu, be jokios prievartos visų krikščionių vardu sudarė taiką ir ją priesaikomis patvirtino ir, be to, pabučiavo kryžių, o tučtuojau po to jie visiškai nieko nesilaikė, ką buvo priesaikomis sutvirtinę, nes nužudė mano pasiuntinius, kuriuos, kaip buvome sutarę, pasiunčiau patvirtinti taiką; bet ne tik juos, o daugelį kitų ir daugelį kartų jie žudė, grobė, rakino pančiais ir žiauriai su jais elgėsi; todėl dėl tokio [jų elgesio] nebetikiu visomis jų priesaikomis".Sekančią dieną mes nuėjome į pranciškonų bažnyčią ir išklausėme mišių. Po mišių, kai jau
Nukelta į 4 psl.
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KIPRAS PETRAUSKAS
Iš Lietuvos atėjo skaudi 

žinia, "kad Vilniuje mirė 
didysis Lietuvos meninin
kas, Lietuvos operos kūrė, 
jas Kipras Petrauskas.Jis 
mirė 1968 m.sausio 17 die
ną, palaidotas sausio 19 d. 
Vilniaus Rasų kapinėse.

Kipras Petrauskas gimė 
1885 m.lapkričio 23d.Kei- 
zių-Ceikinių kaime,Šven
čionių apskrityje 1863 me
tų sukilimo dalyvio vargo
nininko šeimoje. Pirma
sis jo muzikos mokytojas 
buvo jo vyresnis brolis ko 
mpozitorius M įkas Petrau
skas, kurio operoj'' Biru
tė" 1906 meta is pasirodę s 
kaip nepaprasta i iškilaus 
balso turėtojas, atkreipė 
Lietuvos kultūrininkų dė
mesį ir buvo pasiųstas į 
Petrapilio konservatoriją, 
kur jo mokytoju buvo prof. 
Gabel, itališkos, vadina
mos "bell canto" mokyk - 
los atstovas.

Konservatorijoje Kipras 
turėjo daug gerų mokytojų, 
atliko gerą praktiką ne tik 
operos, bet ir dramos me- 
no srityse ir pasiruošė bū
ti visa prasme aktorium.

1911 meta is po debiutoDi- 
džiajame Maskvos teatre 
buvo priimtas J Petrapilio 
Marijnkos operos teatrą, 
kuriame dainavo iki 1920 
m., kada sugrįžo į Lietuvą, 
stojo savanoriu į atkuria
mos Lietuvos kariuomene 
ir 1920 m.gruodžio 31 die
ną įkūrė Lietuvos operą, 
pastatęs "Traviatą'',

Ligi gilios senatvės jis 
joje dainavo, tiktai retkar
čiais išvykdamas gastro
lių į užsienius. Buvo labai 
sėslus ir nesiveržė { pasau
lines platybes, nors tam 
turėjo, duomenų su dideliu 
kaupu; atsisakė dalyvau
ti jam siūlomame filme.

Jis mylėjo .Lietuvą iš ar
ti /ne "iš tolo"/. Paskuti
nius kelis metus profeso - 
riavo valstybinėje konser
vatorijoje kaip dainavimo 
mokytojas.Gaila, kad_ ne
atsirado mokinio, kuris 
į jį būtų bent panašus, ku
riam jis būtų galėjęs per - 
duoti savo mokyklą, savo 
patirtį ir meniškojo vaidi
nimo metmenis.

Kipras buvo gamtos apdo
vanotas nepaprastais me
nininko gabumais, kurie 
meniškoje jo asmenybėje 

sudarė tobulą harmoniją: 
unikalinis lyrinis balsas, 
nepaprastas meniškas jau
trumas, dideli vaidybiniaį 
gabumai ir intuicija, ir me
niška figūra. Tai nuosta
bus derinys, koks tiktai u- 
nikališkal gali pasireikšti.

Apie Kipro balsą reikia 
ypač parašyti. Jo balsas 
nuostabiai lyriškas, nepap
rasto švelnumo ir grakšt
umo, bet toks didelis, kad 
galėjo tesėti dramatiškia
usias partijas. Ypatinga jo 
balso savybėmis buvo su
dėtingas, iš kelių tonų/va. 
dinamų obertonų/'kurie su
darė harmoningą nuosta - 
baus grožio sąskam
bį. Tame buvo jo grožis ir 
galybė, ir žavumo paslap
tis.Kipras šia prasmebu- 
vo pasaulinis unikumas, y~ 
pač, kad turėjo nepapras
to platumo, jėgos ir ištver
mės,o taipgi ir skalės pla
tumo la isvas ribas.Jis nie
kad nenaudojofalceto/ sus
paustos gerklės, ne balso 
stygomis išgaunamas bal
sas/.

Nenuostabu,kad Lietuvos 
opera iškart atsistojo ant 
tvirtų meniškų pagrindų,at 
s įrėmus i, būt ent, į K ipro 
meniškosios galios auto
ritetą.

Sąlygos, o gal ir noras, 
privedė prie to, kad jis ė- 
mėsi dainuoti ir dramati
nes partijas, kai buvo per. 
dėm lyrinio balso, ir tas 
jo balsui pakenkė:pasunkl- 
no dainavimą ir sumažino 
nuostabųjį jo tyrumą.

Dainavęs apie 80 operų, 
Kipras sukūrė nuostabių 
vaidmenų,kiekvieną savai
mingą, originalų ir nepa
kartojamą. Tai didelio ta
lento menininko savybė. 
Kipro masto dainininko ir 
aktoriaus artisto Lietuvai 
reiks laukti šimtmečius.

Kipras puoselėjo ir liau
dinę giesmę ir dainuodavo 
su kanklėmis.

Ir kaip gi gaila, kad ne
priklausoma Lietuva neį - 
rašė nė vienos su Kipru 
operos į plokšteles ir ne 
nufilmavo ateinančioms 
kartoms.Atrodo, kad nei 
sovietinė Lietuva to nepa
darė. Tai didelis apsilei
dimas ir didelis nuosto - 
lis ateičiai.

Kipras dirbo ir visuo
meniškoj srity, ypač jau-

Kipras Petrauskas-vl ena iš paskutiniųjų nuoraukų, o dešinėje- 1924 metais 
operoje Karmen Don Choze rolėje, apačtoj-su Jasiūnaite 1958-siais metais.

1958 metai. Don Choze Ž. Bize operoje ,,Karmen" (Karmen — Irena Ja- 
siūnaitė). Nuotrauka iš paskutinio artisto spektaklio (1958. I. 25.).

na s būdamas, dėl ko po 
1905 m. revoliucijos puse 
metų išsėdėjo Trakų ka
lėjime.

Tačiau politiniuose rei
kaluose ne tiek nenusima 
nė, kiek neturėjo tvirtest. 
nto nusistatymo. Štai įro
domieji faktai. 193« me< 
tais,prieš minint jo 25 
metų meninės veiklos su
kaktuves, jis įstojo į Tau 

tin inkų partijos Kauno sky
rių. Kai minėjimas praė
jo, rašantis "Lietuvos Ž,i- 
nių"dienraštyje parašė:. 
Kiprui nereikėjo stoti į 
bet kokią partiją, nes jis 
yra visos lietuvių tautos. 
Kipras,-labai jautrus,- 
po sukaktuvinio spektak
lio atbėgo į LŽ redakciją 
ir aiškinosi, verkdamas : 
Prikalbėjo Stasys Šimkuą
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VEDA D R. GUMBAS

TRAMDYTOJO PASISEKIMO PASLAPTIS
Po žiūrovus nustebinusių 
drąsių triukų su liūtais , 
žiūrovė kreipiasi į tram
dytoją:
- Nuostabu, kaip tamsta 
taip lengvai tramdai liū
tus, kaip jie tamstos kl
auso,' Ir tamsta nepanašus 
į-tramdytoją:liesutis plo
nutis. ..
- Čia ir glūdi mano pas is e 
sekimo paslaptis,-atsako 
tramdytojas.-Matote, liū
tai laukia kol aš pastorė- 
siu ir nutuksiu...
NAUDINGAS NEGABUMAS
Pradedantis amerikiečių 
rašytojas pasakoja savo 
draugui:
- Ž inau, kad kol kas ra
šyti gerai nemoku, gal ir 
talento neturtu, bet man 
tas ir naudinga.
- Kodėl ?-nustebęs klau-

NUOSTABUS VEIDAS
"Pergalės" 11 nr. Teofilius Tilvytis "penkiasdešimt 
mečio garbei" rašo ir taip pasisako:

Daug tu, Lietuva, turi kantrybės.'
Kas nėra palangės tavo trypęs, 
vafrstęs durų varganos bakūžės; 
kas nėrą tavęs per veidą mušęs?.'

Teisybė, Teofiliau Til
vyti: mušė rusas, mušė 
kryžiokas, mušė vėl ru
sas, mušė vokietis, ir 
vėl muša rusas.. .Aišku 
kaip diena, kad rusas be
ne daugiausia Lietuvą 
mušė praeityje ir, deja, 
muša dabar .

Bet nuostabus T. Tilvy
čio veidas: kai muša vo

* fiepRuaflusorifi Liertj *

ir priverstas viešai"atgai- tavimas.
lauti",vis dėlto į gyveni- Kipras Petrauskas mirė
mo galą pramušė"Langą" ilgai sirgęs ateroskleroze,

o pats pabėgo iš partijos. 
Aš taip negaliu padaryti.

Kai rusai okupavo Lietu
vą, Kiprą tuojau panaudo
jo savo propagandai:tuo
jau paskyrė į Lietuvos so
vietą, o po to ir į Mask
vos sovietą. Kipras nesu
gebėjo atsispirti, nors jis 
mylėjo Lietuvą ir brangi
no jos savarankiškumą. 
Putinas, išprievartautas

į Vakarus ir aiškiai pasisa
kė už asmens laisvę ,tuo nu
purtydamas prievartos, te 
roro ir smurto šiukšles, o 
Kipras to nesugebėjo pada
ryti. Jam trūko tvirtesnio 
politinio stuburkaulio iro- 
rientacijos. Gaila.

Kipras Petrauskas -tai 
mūsų laikų legenda, deja, 
tinkamai, kaip turėjo būti, 
neužrašyta, todėl didžioji 
ir pati svarbiausioji jos 
dalis ateičiai pražudyta. 
Tai didžiausia apgailės - 

šia draugas.
- Įsivaizduok: vakar ma
ne leidėjas, kuriam nune
šiau rankraštį, išmetė lau 
kan ir nutrenkė nuo laip - 
tų. Tai advokatas mane už 
tikrino, kad už šonkaulio 
įlaužimą jis man turės su
mokėti mažiausia 20 tūk
stančių dolerių.. .Ar tai 
blogas honoraras už ne
gabumą ?
KAS YRA STATISTIKA? 
Kalbasi du bičiuliai,ku
rių vienas statistiką aiš
kina moderniųjų laikųbū- 
du:
- Statistika,-sako jis,- 
tai lyg maudymosi kos
tiumas, vadinamas "bi
kini", nes statistika pa
rodo tai, ką visi žino ir 
be to, ir paslepia tai,ką 
kai kas norėtų pamatyti.

kietis, kryžiokas ar len
kas, -jis jaučia smūgius, 
o kai muša rusas- jam 
tiktai saldu, jis džiaug
iasi, ir, gavęs per vie
ną žandą, jis rusui ats
tato kitą ir saldžiai nu
ryja smūgius. Nuosta - 
bus Teofilio Tilvyčio vei
das. ..

nuo kurios sukietėjo jo ar
terijos, ypač pragaištingai 
širdies, smegenų ir akių, 
dėl ko paskutiniais laikais 
jis buvo nustojęs regėjimo, 
aiškios sąmonės,ir buvo 
aiškus ligonis.Mirė prisi
dėjus plaučių uždegimui.

Palaikai buvo pašarvoti 
Operos teatre, kur jį lan
kė publika atiduodama pa
skutinę pagarbą. Palaido
tas sausio 19 d.Rasų kapi
nėse.

J. Kardelis.

GEDIMINO LAIŠKAI 
buvome sugrįžę į savo svetainę 
ir pavalgę, karalius atsiuntė pas 
mus savo pasiuntinius iš tary
bos [žmonių], kurie teiravosi mū
sų, ar mes norime laikytis taikos, 
kuri buvo sudaryta, ir kurie [iš 
taikos sutarties dalyvių] nori lai
kytis ir kurie nenori laikytis, ir 
ar yra tokių, kurie nori laikytis 
taikos; jis pats esąs pasirengęs 
laikytis taip, kaip pasižadėjo, 
o tuos, kurie nenorį jos laikytis, 
jis pats pasiryžęs priversti juos 
laikytis jėga; taigi tuo reikalu 
jis prašė atsakymo.

Mes, pasitarę tarpusavyje, atsa
kėme, kad dabar, kai karalius 
yra atsisakęs to savo kilniojo su
manymo, apie kurį jis pranešė 
apaštališkajam viešpačiui, ponui 
arkivyskupui ir visam pasauliui, 
nežinome, ką sumanys daryti po
nai pasiuntiniai, arkivyskupas ir 
jo sufraganai; bet jei jis nutartų 
pasiųsti savo pasiuntinius drauge 
su mumis, tie jį geriau galėtų 
painformuoti dėl taikos laikymosi 
ar nesilaikymo.

Šitas [pasiūlymas] jam patiko 
su ta sąlyga, kad mes paimtume 
tuos pasiuntinius savo atsakomy
bėn, kad jie galėtų saugiai nu
vykti ir sugrįžti; taip ir pada
rėme.

Paskui, sekančią dieną, kara
liaus vertėjas, krikščionis, pa
kvietė mus į pranciškonų buvei
nę. Ten radome jo, būtent, kara- 

z/afkeltą iš 3 psl// 
liaus, įgaliotinį su jo tarėjais; 
drauge dalyvavo broliai domini
konai ir pranciškonai; taigi ta
sai karaliaus įgaliotinis paklausė 
pranciškonų, kas parengė pirmąjį 
laišką, pasiųstą apaštališkajam 
viešpačiui.

Brolis Henrikas atsakė, kad jis 
parašęs laišką, su kuriuo karalius 
į [Rygos] miestą pasiuntė savąjį 
pasiuntinį, su kuriuo kelyje buvo 
pasielgta netinkamai, nes jis bu
vo įmestas į kalėjimą ir badu ma
rintas, tačiau laiškas viešpačiui 
popiežiui buvo nugabentas.

Tada jis paklausė brolio Bertol
do, ar ne jis parašęs laišką [apie 
tai], kad karalius norįs krikštytis.

Tasai atsakė, kad parašęs pasku
tinį laišką, kuris buvo pasiųstas 
per Rygos tarybą, ir jame užra
šęs tik tai, kas buvo padiktuota 
karaliaus: kad jis norįs būti klus
niu sūnumi ir pasiduoti šventosios 
motinos bažnyčios globai, priimti 
krikščionis ir, trumpai tariant, pla
tinti Kristaus tikėjimą, nes jis su
pratęs, jog gyvena klaidoje.

įgaliotinis taip atsakė: „Taigi 
tu prisipažįsti, kad jis tau neliepė 
rašyti apie krikštą?"

Tada patsai Bertoldas ir brolis 
Mikalojus iš dominikonų ordino 
atsakė ir mes visi [atsakėme], kad 
būti klusniu sūnumi ir pasiduoti 
šventosios motinos bažnyčios glo
bai yra ne kas kita, kaip pasi
krikštyti.

Tada įgaliotinis ir brolis Mika
lojus atsakė, kad brolis Bertoldas 
yra tasai, kuris taip supainiojęs 
karaliaus reikalus, ir, taip pareiš
kę, išėjo.

Išeinant jiems, mes prisispyrę 
prašėme įgaliotinį, kad gautume 
galimybę pasikalbėti su karaliumi 
vienui vieni ir asmeniškai; jis pa
sakė, jog pranešiąs karaliui.

Tačiau kitą dieną karalius at
siuntė tą patį savo įgaliotinį su 
kai kuriais kitais iš savo tarybos, 
kurie turėjo su mumis slaptai pa
sikalbėti, nes asmeniškai karalius 
negalėjo su mumis kalbėtis, ka
dangi jis buvo užsiėmęs totoriais.

Ir tokiu būdu mes pradėjome 
jiems dėstyti visą reikalą pagal 
tai, kaip mes buvome įpareigoti 
mūsų valdovų, ir, kiek įmanyda
mi, išaiškinome jiems, prašydami, 
kad jie per pasitarimą paaiškintų 
karaliui, kad, jei jis pasiliktų tvir
tas ir pastovus savo gerame su
manyme, jis ir visa jo giminė 
pasiektų tokios garbės, kokią turi 
šioje žemėje bet kuris krikščionių 
karalius, ir dar didesnės, o taip 
pat išaukštintų savo karalystę.

Be to, [pasakėme], kad apaštališ
kasis viešpats suteikė tiems mūsų 
ponams legatams visą valdžią, ku
rią jis turi asmeniškai, ir [galią] 
kiekvieną karaliaus pageidavimą 
išpildyti dvigubai gausiau; trumpai 
tariant, jis gali pasidaryti toks ga
lingas ir didelis valdovas bei ka
ralius, koks begali būti šiame pa
saulyje.

Be to, mes paprašėme, kad jis 
[karalius] pasiųstų atsakymą po
nams mūsų legatams, arkivysku
pui ir miestui savo laišku; jie pa
sakė, kad karalius norįs tai pada
ryti ir pasiųsti jį su savo pasiun
tiniais; [tačiau] jis to nepadarė.

Šie yra dalykai, kurie įvyko vė
liau ir kuriuos slapta išgirdome 
apie šį reikalą.

Paskui mes išgirdome iš brolio 
Henriko, brolio Bertoldo ir kitų 
brolių ir net pasauliečių, kad Prū
sijos broliai davė daug drabužių 
ir brangenybių įtakingesniems Že
maičiuose ir kad dėl to jie sukilo 
prieš karalių, sakydami, kad, jei 
jis priimsiąs tikėjimą, jie [esą pa
siryžę] nukariauti jį patį, jo sū
nus bei visus jo šalininkus ir, pa
dedami teutonų namo brolių, iš
varyti iš jo karalystės ir visai 
išnaikinti.

Tokie grasinantieji žodžiai daug 
kartų tais metais buvo kartojami 
karaliaus akivaizdoje; panašius 
grasinančius žodžius prieš jį kal
bėjo ir rusai; dėl to karalius esąs 
atsigręžęs nuo tikėjimo, kad net 
nedrįstąs daugiau kalbėti apie 
krikštą.

Be to, iš tų pačių brolių pran
ciškonų girdėjome, jog jie gir
dėję iš vieno dominikono, brolio 
Mikalojaus draugo, o taip pat ir 
mes iš jo lūpų išgirdome, bet tik 
slapta mūsų ratelyje, kad brolis 
Mikalojus jam pasakęs tokius žo
džius: „Vieną kartą aš sėdėjau 
su karaliumi susitikimo metu;

tada karalius pradėjo kalbėti apie jis parašė viešpačiui mūsų aukš- 
savo atsivertimą, prašydamas ma- čiausiajam kunigui dėl savo atsi- 
no patarimo, ką daryti. Aš atsa- vertimo ir Jėzaus Kristaus tikėji- 
kiau: man atrodo, kad jūs neišmin- mo priėmimo, nes mes sužinojo- 
tingai darote; jūs išsirinkote tėvu me, jog tu buvai vertėju tarp 
Rygos arkivyskupą, o jis pats ne- karaliaus ir brolio BerĮtoldo], kai 
gali apsiginti, nes ilgą 12 metų tas rašė aukščiau minėtą laišką", 
laikotarpį išsėdėjo Romos mieste Jis atsakė į tai, tik prašydamas, 
savaisiais reikalais ir dar ligi kad tai, ką jis pasakys, mes iš- 
šiol nepabaigė; todėl kokiu būdu laikytume paslaptyje kaip per 
jus apgins tas, kuris pats negali išpažintį, nes, jei kas sužinos, jisai 
sau padėti, o apaštališkasis vieš- neteksiąs gyvybės: „Jūs, ponai, 
pats yra taip toli, kad anksčiau, taip giliai sujaudinote mane [sa- 
negu jis ateis jums į pagalbą, jūs vo prašymu], kad aš turiu jums 
būsite visiškai ir ištisai sunaikin- pasakyti tiesą. Aš žinau, kad ka
tas; bet jei jūs norite tuo keliu ralius tvirtai buvo pasiryžęs at
eiti, tada jūs turite išsirinkti kitą, siversti, nes su dideliu noru pa- 
galingą karalių, pavyzdžiui, Veng- rašydino laišką; bet kodėl jis nuo 
rijos arba Bohemijos karalių; jie to atsisakė, nežinau; žinoma, vel- 
galėtų jus apginti bei apsaugoti", nias pasėjo savo sėklą; vėl, kaip

Dar daug dalykų šituo klausi- pirma, prašau jus išlaikyti tai pa
inu girdėjome, tačiau negalime slaptyje".
prisiminti. Vėliau dar girdėjome iš vieno

Paskui, kai jau turėjome išvyk- br°li° pranciškono, kad viena 
ti, nuėjome pas karaliaus vertėją moteris iš karalienės šeimynos 
tėvą Henekiną ir pasakėme jam iam k-aiP paslaptį papasakojusi, 
tokius žodžius: „Henekinai, tu esi J°g karalius tuo metu, kai mes 
krikščionis žmogus ir privalai ten buvome, po pasikalbėjimo su 
mylėti Kristų ir krikščionių tikė- mumis, pasiėmęs su savim savo 
jimą; tai tu, kaip mes žinome, ir giminaitį Erudą, pasitraukė į sa- 
darai iš visos širdies. Mes tave vo miegamąjį ir visą naktį labai 
labai prašome krikšto, kurį tu pri- graudžiai verkė ir, padaręs per
ėmė!, vardu pagalvoti apie savo trauką, vėl pradėjęs verkti; ir 
sielos išganymą ir apie paskutinį taip jis daręs tris kartus kiekvie- 
Kristaus teismą, kur kiekvienas ną naktį; taigi pagal tai ta mo
tutės atiduoti apyskaitą apie vi- teris galėjo spręsti, jog jis taip 
sus savo regimus ir slaptuosius darė dėl to, kad buvo priverstas 
darbus, pasakyti mums tiesą, ar atsitraukti nuo savo pradėtojo 
karaillis bttvo faip sumanęs, kaip sumanymo . Daugiau bus.
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KOVOS METŲ
KALENDORIUS

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo penkiasde
šimt metų, sukakties mi- 
jimų ir 1968 Lietuvos 
Laisvės Kovos metų Vil
ko ir kitų veiksnių bei or
ganizacijų numatytų pa
stangų ir jau vykdomų 
darbų 
KALENDORIUS 
1. Lietuvos Laisvės Ko
vos metai pradėti juos 
paskelbiant, 1967 m. spa
lio 21-22 d. Washingtone 
įvykusioje veiksnių kon
ferencijoj .Joje buvo pri
imtas ir jau paskelbtas 
Manifestas lietuvių vi
suomenei ir-sutartas pa
ruošti memorandumas 
svetimiesiems,kurį pasi
rašys Lietuvos Diploma
tijos Šefas ir Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas.
2.1967 m. lapkričio 7 d . 
Pavergtųjų Europos Tau
tų seimas New Yorke su
rengtoje akademijoje,pa
smerkė bolševikų revo
liucijos 50 metų sukaktį 
ir tos revoliucijos pada
rinius, ypač Baltijos vals
tybių okupaciją. Šiame 
įvyky ir jo rengime veik
liai dalyvavo Lietuvos 
Laisvės Komitetas.
3.1967 m.lapkričio 23-26 
Chicagoje įvyko III JAV 

JOE’S BUTCHER & GROCERY
a, J. LAURINAITIS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.

PRITYRĘS ŠVIEŽIU IR RŪKYTU LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

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

HIGHLAND AUTO BODY 
C a I ex Gas Bar

DIRBTUVE- GARAŽAS

• Atliekami visu rūšių išores darbai ir dažymas 

o Mechaniniai darbai

e Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai
'•i čž iJa .

611 b Lafleur Avė. LASALLE Tel. Buss. 366- 7281- 
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

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

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

(at Willington SI.) Tel. / 69-2941

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

UŽ indėlius mokame 8% dividendo. ______ _____

~-----------------------------------------------------------------------------

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

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS.

Adresu: 547 Lafleur Str., LaSalle.
Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rėg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvu masinu 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(PrMals „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tai.: garažo 366-0500

nans) 366-4203

ir Kanados Lietuvių Ben
druomenių Kultūros kon
gresas.
4.1967 m. gruodžio 6 d 
JAV prezidentūroje-Bal- 
tuosiuose Rūmuose-buvo 
priimta Amerikos Lietu
vių Tarybos delegacija. 
Delegacija rūpinosi, kad 
JAV vyriausybė išleistų 
pašto ženklą atžymėti 
Lietuvos jubiliejui.
5.1968 m. Vasario 16-to- 
sios ir birželių įvykių mi
nėjimuose bus priimamos 
rezoliucijos - reikalavi
mai, kad okupantas,Sovie
tų Sąjunga, pasitrauktų iš 
Lietuvos, ir kad laisvųjų 
kraštų vyriausybės pa
remtų šį lietuvių reikala
vimą Jungtinėse Tautose 
ir kitose tarptautinėse 
organizacijose.
6. Visuose lietuvių gyve
namuose laisvuose kraš
tuose 1968 m. bus rengia
mos peticijos tų kraštų 
vyriausybėms tuo pačiu 
tikslu, kaip ir 5 p. mini
mos rezoliucijos. Pasi
rašyti tas peticijas bus 
kviečiami atitinkamų 
kraštų visuomenėse žy
mūs asmenys. (Tokių pa
rašų rinkimas bus gera 
proga pasireikšti lietuvių 
jaunuomenei). Su petici
jomis bei rezoliucijomis 

bus teikiama ir informa
cinės medžiagos apie 
Lietuvą. Tos akcijos va
dovai informacinės me
džiagos gali gauti Vilke.
7. Vilko delegatūros ir 
kitos organizacijos rūpin
sis, kad vyriausybių ats
tovai, parlamentarai, gu
bernatoriai bei miestų 
burmistrai 1968 m. pada
rytų atitinkamų viešų pa
reiškimų Lietuvos lais
vės klausimu, ir kad tie 
pareiškimai būt paskelb
ti atitinkamų kraštų ar 
vietovių spaudoje.
8. Bus kreipiamasi į baž
nyčių hierarchus,kad jie 
tinkamai atkreiptų tikin
čiųjų dėmesį į Sovietų Są
jungos Lietuvai padarytą 
skriaudą.
9. Bus organizuojamos 
spaudos konferencijos 
sostinėse ir kitose vieto
se, kur spaudos atsto
vams bus pateikiama ži
nių apie Lietuvą ir lietu
vių pastangas atgauti Lie
tuvos neoriklausomybę .
10. Bus stengiamasi gauti 
progos bent trumpai Lie
tuvos klausimą paliesti 
televizijos ir radijo pro
gramose.
11. Bus veikiami JAV ir 
kitų draugingų valstybių 
parlamentaraįkad ryžtų
si įsakmiai pasmerkti 
prieš Lietuvą įvykdytąją 
agresiją.
12. Lietuvių profesorių, 
studentų bei kitų Lietu

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

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

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINI AI

7581 CENTE ALE. coin - corner 2e AVENUE 365 0776 LASALLE

ĮVAIRIOS- PROGOS

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Laehine.

BELLAZZI - LAMY,INC- 
DO 6-6941 . 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rimai- 

Įnsuliacija, Ten • Test, Masonite, statybinis popierie.

vos draugų pagalba bus 
siekiama skleisti per ati
tinkamas paskaitas bei 
seminarus Lietuvos lais
vės aspiracijų supratimą 
laisvojo pasaulio akade
miniuose sluoksniuose.
13. Vilkas deda pastangas 
įvairiose valstybėse, kad 
būtų išleista pašto ženklų 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 50 metų 
sukakčiai paminėti.
14.1968 m.sukanka 25 me
tai nuo Vliko susiorgani- 
zavimo,Vliko Seimas to
dėl atitinkamai minės dvi 
sukaktis.
16. Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke ir 
Lietuvos Laisvės Komi
tetas 1968 m. rengia pla
tesnės apimties Vasario 
16-tosios minėjimą. Bus 
kviečiama tarptautinės 
spaudos atstovų, New- 
Yorke reziduojančių kon
sulų ir delegatų Jungtinių 
Tautų Organizacijoje.
16. Lietuvos Laisvės Ko
mitetas pasirūpins, kad 
Lietuvos sukaktis būtų 
tinkamai paminėta Pa
vergtųjų Tautų Seime.
17. Amerikos Lietuvių 
Taryba 1968 m. birželio 
22-23 d.šaukia Amerikos 
Lietuvių Kongresą Wa
shingtone, kai p svarbiau
sią šio kraštolietuvių de - 
monstraciją Lietuvos 
Laisvės Kovos metais.
18. Liepos 7 d. Chicagoje 
JAV ir Kanados Lietuvių 

Bendruomenės rengia 
trečiąją lietuvių tautinių 
šoklų ir dainų šventę.
19. Sausio gale ir vasario 
pradžioj Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimas rengia 
studijų savaitę Sao Paulo, 
Brazilijoje.
20. Australijos Lietuvių 
Bendruomenė drauge su 
latviais ir estais rengia 
Baltų Konvenciją Adelai
dėj.
21. Amerikos Lietuvių 
Kunigų Vienybė organi
zuoja įrengti šv. Petro 
Bazilikoj e,Romoj, koply
čią Vilniaus Mater Mise- 
ricordia (Aušros Vartų) 
vardu.
22. Rugpiūčio 31-rugsėjo 
2 New Yorke šaukiamas 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimas.
23. Vilkas leidžia naują 
V. Vaitiekūno Lithuania 
laidą. Iliustruota brošiū
ra tokiu pačiu vardu jau 
išleista.Taippatir 6 psl. 
sąlanka vardu The Supre
me Committe for Libera
tion of Lithuania. Visi tie 
leidiniai anglų kalba. El
tos biuletiniai bus lei
džiami aštuoniomis kal
bomis.
24. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Laisvės Komite
tai išleis specialias The 
Baltic Review laidas ir 
Revista Baltica ispanų 
kalba.
25. JAV Lietuvių Ben
druomenė rengia leisti 
lietuvių išeivijos istoriją 
lietuvių kalbos aiškina

Telefonas 768-6G79

WIN DSOR
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.

mąjį žodyną ir anglų kal
ba lietuvių literatūros 
apžvalgą (Lithuanian Li
terature).
26. Lietuvos Nepriklau
somybės Fondas rengia
si leisti dr. A. Geručio 
redaguotą kolektyvinią 
knygą apie XX amžiaus 
Lietuvą, anglų kalba.
27. Dr. K. Griniaus Fon
das Chicagoje rengiasi 
išleisti Lietuvos Istoriją 
1900-1940 m. lietuvių kal
ba.Redaguoja prof. P. Če
pėnas.

28. Lietuvių Enciklopedi
jos leidėjas J. Kapočius 
numato 1968 metų pava
sarį išleisti Lietuvos En
ciklopedijos anglų kalba 
I tomą. (Planuoja 6 tomus).
29. Lietuvos Tyrimų Ins
titutas numato išleisti 
1968 metais II tomą vei
kalo Mažoji Lietuva.
30. Eilė dailininkų, muzi
kų ir rašytojų rengia Lie
tuvos nepriklausomybės 
penkiasdešimčių! pami
nėti skirtų kūrinių. Dail. 
Juodis jau išleido taip pa
žymėtą savo darbų albu
mą. (Elta)

® Maskvoj vykstant teis
mui prieš keturis litera
tus,buvo suimta mergai
tė, kuri šį-tą papasakojo 
apie teismąvykstantį už
daromis durimis, užsie
nio korespondentams.  Bet 
buv. pulkininkas Grigo
renko išdrįso eiti į poli
ciją ir mergaitę ginti.

LAISVĖS PLANĄ 
VYKDANT

Sausio 17 d. Vilko val
dyba patvirtino laisvojo 
pasaulio vyriausybėms 
įteikti numatyto memo
randumo tekstą. Politinės 
Lietuvių Konferencijos 
(Washingtone,1967m.spa
lio 21 - 22 d.) nutarimu , 
tai bus bendras Lietuvos 
Diplomatijos Tarnybos ir 
Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto me
morandumas. Lydimuo
sius laiškus (anglų,ispa
nų, prancūzų ar vokiečių 
kalba rašomus)pasirašys 
L. Dipl. Šefas min. S. Lo
zoraitis ir Vliko pirm.dr. 
J. K. Valiūnas. Jie bus 
adresuojami vyriausybių 
galvoms. Rengiamas ati
tinkamas memorandumo 
kopijų kiekis skleisti tarp 
įvairių kraštų parlamen
tarų, spaudos atstovų ir 
kitų įtakingų visuomeni
ninkų. Vyriausybėms me
morandumą įteiks Lietu
vos diplomatinės atstovy
bės, o kraštuose, kur jų 
nėra - Vliko atstovybės 
arba Lietuvių Bendruo
menės ar atitinkamų or
ganizacijų vadovybės. 
Valstybių, kuriose lietu
vių nėra, vyriausybėms 
memorandilmas bus siun
čiamas kitais atitinka
mais keliais. Memoran
dumo kopijoms visuome
nėse skleisti kviečiamos 
į talką lietuvių organiza
cijos. Ši talka vykdytina 
ne tik sukaktuvinį vasario 
mėnesį,bet ir per ištisus 
1968 Lietuvos Laisvės Ko
vos Metus.

Vliko valdyba parengė 
pavyzdį Vasario 16 minė
jimuose priimti numato
mose rezoliucijose. Pa
vyzdys siuntinėjamas mi
nėjimus rengiančioms 
organizacijoms, kaip pa
galbinė priemonė, pasi- 
naudotina rengė jų nuožiū
ra.

Netrukus bus parengti 
ir projektai laisvųjų vals
tybių galvoms Lietuvos 
nepriklausomybės reika
lu. Tas peticijas pasira
šyti numatyta kviesti įžy
mius atitinkamų kraštų 
asmenis -gubernatorius , 
aukštuosius dvasininkus , 
mokslininkus .kultūrinin
kus,publicistus ir kt. Sur 
organizuoti tokias petici
jas bus vienas iš svar
biųjų šiais metais lietu
viams laisvėje atliktinų 
uždavinių. (Elta)

» Romney pasiskelbė oficia
liai respublikonu kandidatu 
į JAV prezidentus ir pradėjo 
rinkiminę kampaniją
• Neklausk,ką Lietuva tau 
davė, bet ką tu Lietuvai 
gali duoti.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA IK RO DŽIUS IR JUVELYRUS.

SIUNTINIAI LIETUVON
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. M O N T R E A I., QU E. TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

V OPERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, P ALT AMS , S UKN E LĖ MS IR Š ILKINES-Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K AŠ MIR O , N A II.ON IN TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

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

SAVININKAS CH.KAUFIfANAS, buvęs audinių fabriku *'l i t e x* vedėjas Kaune. Laisvai kjlba 
lietuviškai.
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T A U P Y K IR S K O L f N

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.
MOKAME DUODAME

4’4% už depositus Morgičius iš (>Vfl
numatyta ui Šerus Asm. paskolos iš 7% ’

/Vsinenines paskolas duodame iki S S,()()(). - ir morgičius 
valdžios nustatytą norni^, 66 p, įkainuoto turto.
Visų narię gyvybė apdrausta santaupų dvdyje. bet nedau

giau S2,000.- Asmeninės paskolos, mirties at\eįu,apdraus 
tos iki S 5,000. -
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gv venas 
Kanadoje. \
Kasos valandos: Kasdieną nuo K) vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienins. Pirmadieni ir penktadivuį vai.arais nuo 
I vai. 31) :nin. iii H vai.3!) min. Šeštadieniai s nuo ') vai. iki 1 vai 
p. p liepos ir ruf’piiieio men. šešladi emai s uždaryta )

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. sausio 31 d. Nr. 5/1081/

MŪSU^S'PORTAS'

ILGIAU LAUKSITE, ILGIAU KENTĖSITE.I 

TIE, KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.

Imkite DIANA D RO P S-lasus ir tuomet palengvin- į 
site stiprų kosėjimą slogoje, krūtinės peršalime, šalčio j 
krėtime, karšligėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, užkimimą, biauriam čiaudėji
me, nosies negalavime, asmoje, bronchite, Dėl paleng
vėjimo ir laisvesnio kvėpavimo. Niekas neveikia taip
— kaip DIANA D R O P S - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2.00 butelis mūsų vaistinėje.

ROXODIUM mediciniškas skystis įtrinant greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskulų skausmų, nu
garos skausmų, isijos-Šlaunies skausmų, uždegimo — 
skausmų pečiuose, rankose, alkūnėse, riešuose, skaus
mingiems nelankstiems pirštų sąnariams, skausmų kojų] 
riešuose, keliuose, krūtinės persišaldyme, neuralgijos-
— galvos skausmų, aplinkinio ausų skausmo, veido ar 
sprando skaudėjimo, nuo sužeidimų, nudrėskimu, išnėri 
mo ir patęsimo mazguotų venų blauzdose.galvos ir odos 
niežėjimo, pūliavimo, spuogų veide arba visame kūne.
Pasekmės greitos-minutėmis. ROXODIUM nedegina ir j 
neerzina odos. Laikykite atokiau nuo akių.

Kainuoja $2.00 butelis
LUSCOE PRODUCTS LIMITED
5 5 9 Bathurst Street, Toronto 4, Canada. į

SVEIKATOS KLINIKA-Health dmk
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintele 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

Reportažas iš Toronto
POPULIARI UŽEIGA T O R O N T E

Du piliečiai kalbasi 
apie neįtikėtinas šių die
nų naujoves, apie neįsi
vaizduotinus mokslo lai
mėjimus . Kas galėtų da- 
leisti,ar patikėti,kad taip 
paprastai, taip be niekur 
nieko galima persodinti 
žmogaus širdį. Tartum 
mašinoje pakeitus svar
biausią spyruoklę, po ko
kios ten operacijos, žmo
gus tampa vėl pataisytas , 
beveik kaip naujas. Sto
ruose kailiniuose įsisiau
tęs vyras sako, kad jis 
esąs visko matęs, gerai 
apsiskaitęs ,bet šioji nau
jiena ir jį pribloškusi. Jis 
žinojęs, kad žmogaus iš
mintis išverčiant! dide
lius dalykus, bet, kad bū
tų galima šutai syt gyvas
tį, to jis niekuomet n&pri- 
leidęs.

Trumpu paltu apsiren
gęs bendrakeleivis irgi 
stebisi tais atsiekimais. 
Tuo pačiu jis prileidžia , 
kad visa tai pasiekiama 
tik išsivysčiusios techni
kos ir mokslo dėka. Jo 
manymu, jeigu galima 
skraidyti stratosferoje , 
jeigu rengiamasi kelionei 
į Mėnulį, tai širdies per
sodinimas, medicinos 
apimtyj,neturėtų būti di
desnis dalykas.Visa tai, 
daugiau ar mažiau susiję 
su materija, su fiziniu 
žmogaus imlumu. Lygiai 
kaip geros vaizduotės ir 
gabių rankų pasėkoje at
siranda nuostabūs kūri
niai : ar tai dailės, ar me
no, ar muzikos srityje.

Bet puspaličiu apsiren
gusiam keleiviui būtų 
daug maloniau, jis labiau 
pageidautų, kad vietoj fi
zinio širdies perkėlimo, 
būtų įmanoma pakeisti ją 
dvasiškai. Ypač tai pra
verstų mūsų nūdieniam, 
kažkur pasinešusiam, be 
galo skubančiam pasau

lį O T A R A S 
ANTANAS LIUDŽIUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis,L. L.D.

Namų, fartnii ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentu su 
darymas, mortgiciai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESV ALLES AVE.,

TORONTO...
Margio vaistinės U ankstas.
Tel: įstaigos LE7- 1708, 

Namų Cit 9- 6166.

liui. Juk kur tik bepa
žvelgsi viskas daroma 
materialei gerovei, vis
kas pašvęsta asmens kul
tui, viskas eina žmogaus 
paikinimui. Jeigu esi fi
nansiškai pajėgus, jeigu 
esi pasiturįs, viskas yra 
tavo. Tokį asmenį visi 
mato,visi pastebi ir per
dėtai gerbia.Bet jeigu esi 
neturtingas, jeigu neturi 
nieko, -esi niekam vertas. 
Tokį žmogų ne tik niekas 
negerbia, bet atsiradus 
progai piktai jį apšaukia 
ir net viešai suskaičiuo
ja jo menką skatiką. Kai
po pavyzdį, pal tetas vy
ras prisimena s savas 
atostogas, kai jis lankėsi 
Quebeco mieste. Ten jis 
netikėtai sutikęs du tau
tiečius. Jiems išsikalbė
jus, dalinantis įspūdžiais 
paaiškėja kad tame mies
te jiedu esą vieninteliai 
lietuviai. Vienas yra ve
dęs prancūzaitę, o kitas 
tebesąs vienas .Dėl to jam 
labai keista, tuo labiau 
įdomu. Jis negalėjęs su
prasti,kaip tokiame dide
liame, europietiško sti
liaus mieste gali būti tik 
2 lietuviai. Jis pasiteira
vęs, kaip anie jaučiasi, 
kaip leidžia laiką ?Ar ne
są per daug vienumos, ar 
jie nesiilgi savųjų, ar jie 
nenorėtų gyventi didesnė
je kolonijoje?Anie, atsa
kydami, prisipažinę, kad 
dalinai taip yra. Jie pasi-

Akademinis Toronto lietuvių jaunimas labai gražiai yra apsiujutigęs į du cho
rus: Studentų /kairėje/ ir studenčių /dešinėje-/. Abu studentų chorus yra su
būręs muzikas kunigas Br. Jurkšas. Abu chorai dabar sudaro vienetą.

gendą savųjų draugystės , 
ypač lietuviškos kalbos . 
Bet tuo pačiu jie paaiški
no,tiksliau jie išlieją sa
vąjį kartėlį. Jie pasisakė 
turėję vilčių, jie irgi no
rėję įsikurti kur esą dau
giau lietuvių. Jie buvę 
Montrealy, jie lankėsi 
Toronte.Jie apėję ten gy
venančius savuosius pa
žįstamus. Bet tuo metu 
buvę sunkiau su darbais . 
Jie negalėję nieko įmano- 
mesnio surasti, niekur 
šėsliau įsikurti Lankyda
miesi pas artimuosius , 
kai kurių prašę net padė
ti, ką patarti, ar suteikti 
nors laikiną pastogę; juk 
jie nieko ten daugiau ne
žinoję.Dėl to jie išsinešę 
niekuomet nepatirtą nusi
vylimą. Jie buvę sutikti su 
visomis mandagumo tai
syklėmis, to jie neneigia. 
Jie buvę pasveikinti, pa
kalbinti, paklausti, kaip 
jiem sekasi,kas esą nau
jesnio jų pasvietėj. Žodis 
po žodžio, sakinys po sa
kinio apie šį bei tą, apie 
orą,susitikimas pastebi
mai artėjęs prie pabai
gos. Kai kurie jų priete- 
liai, sužinoję, kad jie be
darbiai, kad jie esą tik 
reikalo verčiami svečiai, 
pasveikinimui ištiestą 
ranką ištraukę. To buvę 
dar maža,jie perdėm aiš
kiai prisiminę kaž kokią 
priežastį, verčiančią pa
skubomis atsisveikinti. 
Nors labai apgailestauda
mi, jie, neva, turėję sku
bėti savais reikalais.

Kailinėtas vyras klauso 
Quebece atostogavusio 
bendro pasakojimą ir ste
bisi tokiu šaltu,ilgiau ne
matyti! svečių priėmimu. 
O pal tetas bendrakelei
vis toliau samprotauja, 
kad tobuliau išvystytas 
širdies pakeitimas prives 
žmoniją prie nuožmių 
kraštutinumų.Tuomet at
siras individų, norinčių 
turėti naują širdą bent 
kokia kaina,bent kokioms 
priemonėmis. O nūdie
niam gyvenime būtų daug 
reikalingesnis toks dak
taras, kuris galėtų pa
keisti baigiančią užšalti, 
tiek maža supratimo be- 
turinčią širdį.

SLPranckūnas .

Gyvenimoknyg
w npęnAiiK<A v

1/. Deja, širdį keičiant 
kito žmogaus širdim i,"šir 
dies dvasiškai pakeist’” 
negalima. Prie dvasiško 
"širdies pakeif.imo"reL 
kia eiti per smegenų pa
keitimą. Kai medicina iš
moks keisti žmogaus sme
genis, tiktai tada galima 
bus i'širdi pakeisti dvasi* 
škai", "Širdie s gerumas 
priklauso nuo smegenų, 
ne nufė.Q^te3* Širdis y- 
tiktai t^^RlWyKuri 
žmogaus organizmo vari
nėja kraują, o visi ir ge
rumai ir blogumai parei
na nuo žmogaus galvos 
smegenų, ne nuo širdies.

D R. S. DAUKŠA
LIETUVOS

Grįžkime į tuos laikus , 
kada mes patys Lietuvoje 
veržėmės iš kaimo į 
miestą,kur mes užpildė
me universiteto rūmuose 
auditorijas, koridorius.Į 
tuos laikus,kada suvažia
vę iš mūsų kaimų, miestų 
ir miestelių susitikome 
naujus draugus iš Kauno 
ir Įeitų didesnių miestų , 
kurie dažnai iš aukšto ir 
dažnai su nepaslėpta pa
šaipa susitikdavo Lietu
vos kaimo jaunuolius. Jie 
laike save visa ar net 
dviem galvom aukščiau 
už tuos miesto prašmat
numų dar nepažinusius 
jaunuolius, kurie nedrą
siai, net su baime, pra
šliauždavo pro Konrado 
ar Lithuanica kavines, 
skaidriai apšviestus pla
čius langus.

Kada tie jaunuoliai po 
mėnesio ar kito užsidėjo 
baltą kepuraitę su žaliu 
lankeliu ir įsigijo drūtą 
lazdą,-atributai,kurie iš 
gimnazisto padaro stu
dentu,-tas kaimo jaunuo
lis, jeigu jo kišenėje at
liko koks litas, jau gana 
drąsiai praverdavo Urbo
no restorano duris. O dar 
keliems mėnesiams pra
ėjus, kada kaimo jaunuo
lis gavęs "fukso" krikštą 
ir tapęs jaunapradis kor- 
porantas, pasipuošęs 
skaidrių spalvų kepurai
tėmis, pasipylė Kauno 
gatvėse,dar su kaimiečio 
atsargumu,bet gana žva
liai pradėjo varstyti Kon
rado kavinės duris.

Taip Lietuvos jauni
mas, kaimo ir miesto, 
pradėjo pirmuosius bur
žuazinio gyvenimo kelyje 
žingsnius.Gal bus teisin
giau pasakius,pirmuosius 
žingsnius miesčioniško 
gyvenimo kelyje, nes, ži
nia,Lietuva neturėjo savo 
buržuazijos. Lietuva tuo 
metu turėjo saujelę inte
lektualų, profesionalų, 
šiek tiek išprusintų rusų 
caristinės imperijos val
dininkų, tarnautojų. Vieni 
jų lankė, bet nebaigė, kiti 
baigė mokslus rusų uni
versitetuose, kiti lenkų 
universitetuose, kiti va
karų Europos universite- • 
tuos e,bet tokių buvo ma
žiau. Apie mūsų tuometi
nės Lietuvos intelektua
lus, kaip pas mus buvo 
įprasta vadinti intelegen- 
tus.galbūt kalbėsime ki
ta proga. Grįžkime prie 
mūsų jaunimo, mūsų lie
tuvi škų mokyklų j aunimo.

Mūsų jaunimas veržėsi 
į mokslą su jaunuolišku 
entuziazmu, deja, ne visi 
tuo entuziazmu degė iki 
galo. Daugeliui šis entu
ziazmas greit perdegė. 
Vieniems jau nuo pirmo 
semestrĄkitiems nuo an-

JAUNTMAS 
tro,trečio,o kitiems kiek 
vėliau. Universiteto au
ditorijos .biblioteka, labo- 
ratorijos pradėjo tuštėti, 
nors universiteto korido
riai dar pilnoki.Daugeliui 
merginų,ypač iš miesto , 
universitetas buvo gera 
proga susipažinti su jau
nuoliu, ištekėti.

Prasidėjo užskaitų pa
rašų rinkimas, atidedant 
egzaminus vėlesniam lai
kui. Daugelis jaunuolių 
taip niekada savo egza
minų neparuošė ir jų ne
laikė. Kas metai didėjo 
"amžinų" studentų skai
čius. Ieškojo ir susirado 
valdžios įstaigose,minis- 
terijose tarnybas, veržėsi 
į referento kėdę, kopė 
ministerijų laiptais į de
partamentų direktoriaus 
kabinetą.

Po tarnybos, po pietų , 
pailsėję, išsipustę jau
nuoliai kartais užsukdavo 
į universitetą, pasižval
gyti ir pasisotinti Alma 
Mater dvasia. Pravėrę 
kurios nors auditorijos 
duris, tie jaunuoliai ner
davo atgal į gatvę, rinko
si akademinio jaunimo 
rūmuose aptarti korpo
racijų (be shairų), visuo- 
ninės veiklos, politikos 
reikalus .Kiti, jau daugiau 
pamėgę miesčioniškus 
prašmatnumus, rinkosi 
Konrado kavinėje susipa
žinti su kuriuo nors įta
kingu valdininku, ar jo 
žmona, kaip buvo įprasta 
sakyti "poniute',1 ar su jos 
dukra. Tenai prie kavos 
puoduko buvo aptariami 
"svarbūs" referentiški 
reikalai ,planuoj ama, kaip 
išversti iš direktoriaus 
kėdės režimui nepalankų 
poną direktorių. Ligi iš
nakčių tęsdavosi ilgi ir 
Įmantrūs pasikalbėjimai, 
planavimai kaip tvarkyti 
ir reformuoti ir direkto
riškus Lietuvos ministe
rijų reikalus. Reikia pri
pažinti, kad tie jaunuoliai 
daugelis jų amžini stu
dentai, parodydavo ypa
tingus sugebėjimus. Jie 
būdavo gerai informuoti 
kas vyksta politiniuose 
klubuose,kur šalia bridge 
ar pokerio, proferanso 
taip pat būdavo aptariami 
ir svarstomi komplikuoti 
ir svarbūs valstybės rei
kalai. (D. b.)
PROF. J. KRIŠČIŪNUI

80 M.
Lietuvos Žemės Ūkio 

Akademijos profesorius 
Jonas Kriščiūnas (Kaune) 
sausio 5 d. sulaukė 80 
metų amžiaus. J.Kriščiū- 
nas yra vienas iš anksty
viausių ir uoliausių Lie
tuvos žemės ūkio kėlimo 
skatintojų ir mokytojų . 
Ypač daug-yra padaręs 
Lietuvos bitininkystės to-

VEDA KAZYS

&

e

SVEIKINAME
Kanados lietuvius krep
šininkus, suvažiavusius į 
svetingąjį Londoną šio 
krašto lietuvių pirmeny
bėms, linkėdami gražių 
sportinių kovų ir jaunat
viško džiaugsmo.

NL Redakcija ir Sporto 
skyrius.

KAUNO ŽALGIRIS NU
GALĖJO PASAULIO

MEISTERĮ
Kauno Žalgirio krepši

ninkai nugalėjo Sov. S-gos 
rinktinę,pasaulio meiste
rį 90:85 (44:42). Tai bu
vo vienas gražiausių pa
vergtos Lietuvos sporti
ninkų laimėjimas. Ne-

bulinimo srityje. Tuos 
darbus uoliai tęsia ir bol
ševikų saviškai pervers
tame Lietuvos žemės 
ūkyje, tad ir to režimo 
yra dėkingai vertinamas 
ir garsiai pagerbtas . E. 
PROF. RAČKAUSKAS

Sausio 7 d. 83-čiojo 
gimtadienio,Kaune staiga 
mirė klasikinių (lotynų ir 
sen. graikų) kalbų profe
sorius Merkelis (Mel- 
chioras) Račkauskas.

M.Račkauskas nuo 1923 
metų dėstė senąsias kal
bas universitete, iki pat 
bolševikinės okupacijos 
buvo aukštesniųjų mokyk
lų inspektorius švietimo 
ministerijoj ir III Kauno 
gimnazijos direktorius , 
taip pat privat - docentas 
Vytauto D. universiteto- 
teologijos fakultete iki to 
fakulteto uždarymo bol
ševikinės okupacijos pir
maisiais metais (1940) .

BARONAS 
nuostabu, kad po rungty
nių, kauniečiai buvo žiū
rovų, išnešti ant rankų iš 
krepšinio aikštės .

PRANEŠIMAS
Pranešu, kad sporti

ninkų nakvynė ns gautas 
įprastas papiginimas- 
student rates-viename iš 
geriausių Londono vieš
bučių,būtent, "Hotel Lon
don','vienam už $ 7,dviem- 
už $ 10. Galima YMCA- 
visi miegotų vienoje sa
lėje ir mokėtų tik po vie
ną dolerį už naktį. Pir
menybės prasidės šešta
dienį,vas. 3 d. .greičiau
sia apie 9 vai.ryto ir vyks 
visą šeštadienį dviejose 
sporto salėse, Sir Adam 
Beck Secondary School, 
esančioje prie Dundas ir 
Highbury gatvių. Sekma
dienį po pietų, apie 12. 30 
prasidės baigminiai susi
tikimai South Secondary 
School, daugiausia žino
moj South Collegiate var
du,prie Tecumseh ir Bel
grave gatvių.

Yra atlikęs eilę svarbių 
vertimų iš graikų ir loty
nų kalbų, parašęs daug tų 
kalbų vadovėlių.

M.Račkausko žentų-P. 
Cvirkos ir A. Venclovos , 
dėka tolimas naujo reži
mo ideologijai, buvo pri
imtas į universitetą ir 
nuo 1944 metų iki mirties 
išbuvo klasikinės filolo
gijos katedros vedėju ar
ba vėliau profesorium.

Vyresnysis M. Rač
kausko brolis, Karolis 
Račkauskas-Vairas, lap
kričio mėnesį atšventęs 
85—tąjį gimtadienį, tebe
gyvena Kaune. (Elta) 

AUSTRA Lf JOS LIETUVIŲ 
18-oji metinė sporto šven
tė vyko 1967 m. gruodžio 
26-31 dienomis Adelaidė
je dalyvaujant dideliam sk
aičiui komandų. Geelongo 
komandoje dalyvavo iš Lie 
tuvos atvykusi IrenaSke- 
rytė. /Plačiau sek. nr./.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininku leidinių fondas 
Redaktorius Vytautas Bildušas.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Bžroadvvay, Melrose Park., 111., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE K£ RAŠOKELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

KELEIVI 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 atyiru pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardę 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 $ l.OO. Korespondenciją adresuoti: 

KELEIVIS
636 Broadway, So. B.oston, Mass. 02127, USA.

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAAALSfeLTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve TALKA
21 Main St. E'-.Kamb. 203, Tel. 528- 05 11.

D fit h o v o I a n d o

GENEROLO DIALOGAS SU REDAKTORIUM

Pirm. 9:30 - 5 vat. p.p. 
Antr. 9:30 -- 5 vai. p.p. 
Tree. 9:30 -- 5 vai. p.p. 
Ketv. 9:30 - 5. v.ąl. p.p. 
Penkt3:30 — 8 vai. p.p. 
Sėst. 9:00 - 1 vai. p.p.

St. Catharines agentūra: 75 RollsAve. Pranciškonu 
parapijos'tglėje sekmadieniais po pamaldų.

HAMILTONO BĖDOS NESIBAIGIA
Š.m.sausio21 d., A. V. 

parap.bažnyčioje.per vi
sus tris pamokslus buvo 
paliestas Hamiltoniečio 
rašinys "N. Lietuvoje", 
liečiantis parap. choro 
klausimą.Pamokslas pa
lietė tik vieną pus ę temos, 
pasmerkiant straipsnio- 
autorių. Deja, straipsnio 
autorius galvoja galbūt ki
taip, bet spaudai patiekia 
tai, kas girdėti kolonijos 
ribose bendruose rėmuo- 
s e,ne kaltinant nei vienos , 
nei kitos pusės asmeniš
kai. Šiuo atveju, yra pa
liesta didesnė grupė žmo
nių,tad vien autoriaus pa
peikimu pasitenkinti ne
pakanka. Gaila, kad tai 
priėjo iki spaudos pusla
pių ir net prie altoriaus, 
kas galima buvo sutvar
kyti (turint geros valios) 
per choro susirinkimą. 
To, buvusi choro v-ba ir 
siekė.Deja,v-bos pastan
gos nedavė vaisių, antra
jai pusei nepasirodžius . 
Net ir po oficialaus choro 
likvidavimo buvo bando
ma rasti kompromisą,ta
čiau ir šį kartą antroji 
pusės "turėjo svečių"- 
negalėjo dalyvauti.

Aiškinant paskirai, pa
gal dabartinę sistemą, 
vienamnuo altoriaus, ki
tiems iš lūpų į lūpas, iš
siaiškinti neįmanoma. 
Kalbėdami paskirai,kiek- 
vienas prideda savo pa
gražinimų, kurių patiks
linti nėra kam, o bažny
čioje diskusijos iš viso 
neįmanomos. Susidariusi 
padėtis primena Vietna
mo konfliktą: abi pusės 
šaukia taikos,tačiau šiau
rinio HoČiMino prie de
rybų stalo nepajėgia ati
tempti. Šitaip susitarti 
galimybių nėra ir nebus , 
ir atsiradęs kolonijoj ne
malonus skaudulys greit 
nepranyks.

Artinantis jubiliejiniam 
(50-jani) Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 
paminėjimui,parodykime

SAULT ST. MARIE. ONT,

Lietuviško kaimo namelis derliaus parodoje Sault St. 
Marie, Ont. 1967 m. spalio 6 d. Penkių pėdų ilgumo na 
mėlį pastatė V.Krąmilius,padedamas A. V. Gustatnių 
ir J.Kvoščtausko. Nuotrauka V. KramiTiaus.’

KEISTA ŽIEMA

Apie Kalėdas prasidė
jusi tikra, su dideliais 
šalčiais ir gausiais kri
tuliais žiema pasiekė 
aukščiausio šalčio sausio 
8 d., kada miesto termo
metrai rodė -28 laipsnius 
Fahrenheito, o apie 160 
mylių į šiaurės rytus nuo

■ Aukšti nuošimčiai ui 
indilius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Hemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolą draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 
Užtikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

visi geros valios, susėdę 
prie bendro stalo atsikra- 
tlkime nelemtos ambici
jos kirmino, vardan dar
naus kolonijos sugyveni
mo ir Lietuvos. Padary
kime taip, kad pasaulis 
girdėtų iš Hamiltono tik 
darnų,pagal demokratiš
kus principus dirbamą 
darbą vienam tiks luijlais- 
vai ir nepriklausomai 
Lietuvai. Hamiltonietis.

PAKVIETIMAS
Dar nėra pilni metai, 

kai Hamiltone įsisteigė 
DLK Algirdo šaulių kuopa 
ir jau spėjome pusėtinai 
sustiprėti.

Dėka steigiamosios ir 
dabartinės valdybos š. 
kuopa jau išaugo į didoką 
narių skaičių ir esame 
pasiryžę tęsti darbą pra
dėtą Šaulių sąjungos ne
priklausomoje Lietuvoje.

Vasario 17d. ,6.30v. v 
kuopa ruošia pirmą pa 
r engimą-" Vėdaru balių 
ir kviečia lietuvi škąj ą vi 
suomenę, veteranus, sa
vanorius-kūrėjus,šaulius 
ir visas kitas čia tremtyj 
veikiančias organizacijas 
šiame parengime skait
lingai dalyvauti.

Jūsų nuoširdus dalyva
vimas parems mus mora
liškai ir duos drąsos ir 
ryžto tęsti gražiąsias 
šauliškas tradicijas. Už 
tai brangiems Hamiltono 
ir visų apylinkių lietu
viams šaulių kuopa pasi
žada gražiai atsilyginti, 
pavaišinant lietuviškais 
skaniais užkandžlais-val- 
giais ir gėrimais.

Sį mūsų parengimą pa
remti Hamiltono š.kuopa 
kviečia Toronto, St. Ca
tharines,Delhi Ont. ir to
limesniųjų apylinkių mie
lus lietuvius ,£pač šaulius 
ir veteranus ir prašome 
iš anksto rezervuoti laiką 
šiam šauniam mūsų pa
rengimui. Laukiame jūsų 
visų malonaus atsilanky
mo. Valdyba.

čia,Hawk Junction stote
lėje temperatūra nukrito 
ligi -66 laipsnių F. ir tai 
buvo šalčio rekordas vi
sai Kanadai šiais metais.

Šiuo laiku jau antra sa
vaitė ši Kanados vieta 
džiaugiasi be jokių kritu
liu pavasarišku oru ir tuo

IŠKILMINGAS 
50-ties Lietuvos 

Nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas 

Hamiltone
JAUNIMO CENTRO SALĖJE, 48 DUNDURN STREET NORTH 
VASARIO MĖNESIO 11 DIENĄ, 4 VALANDĄ PO PIETŲ.

P r o g r a m oje:
• ADVOKATO JULIAUS SMETONOS PASKAITA,
• "VARPO" CHORAS IR "GYVATARO" TAUTINIAI

ŠOKIAI. H.L.B.Valdyba.

Toronto "Varpo" choras krikštynų koncerto metu-1953 metų gegužės 9 dieną. 
Kalba tuometinis Lietuvos Generalinis konsulas min. Vytautas Gylys, "Var
pas" dalyvaus Hamiltono lietuvių Vasario lg dienos šventėje vasario 11 dieną. 
4 valandą po pietų Jaunimo Centro salėje. Žiūrėkite skelbimą viršuje.

LSD daugiausiai varto
ja kolegijų ir universite
tų studentai. Tie jauni 
berniukai ir mergaitės 
gyvena toli nuo savo na
mų, miega universiteto

laiku, kai pietinę Ontario 
provincijos dalį nusiautė 
didelė pūga,čia tempera
tūra pakildavo ligi 35 1. F . 
Aišku,kad tikras pavasa
ris dar neprasidėjo,o pri
siminus iš sniego besi
kapstančią pietinio Onta
rio provincijos dalį, tai 
net apima piktas juokas , 
kad ir ten žmonės susi
pažins, ką reiškia neap
mokamas ir nelengvas 
darbas ar sportas-sniego 
kasimas...
RUOŠIAMĖS VASARIO 16

MINĖJIMUI
Šiais metais vasario 16 

įvyksiąs Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 
50 metų sukakties minė
jimas mūsų kolonijoj bus 
atšvęstas ukrainiečių sa
lėje vasario 17 d. (šešta
dienį) vakare,kur tą pro
ga mūsų naujoji ap;valdy
ba ruošia labai šaunų po
būvį su bufetu, karštais 
užkandžiais ir loterija. 
Paskaitą šia neeiline pro
ga skaitysiąs naujai at
keltas iš Elisabeth (prie 
New Yorko) kunigas Au
gustinas Sabas. Šia proga 
laukiama atvykstant sve- 
čių-tautiečių iš Sudburio 
ir Wawos.

KITOS NAUJIENOS
Kaip kiekvieną žiemą, 

taip ir šiemet visa eilė 
tautiečių serga gripu,o du 
sunkiau susirgę tautie
čiai,net paguldyti ligoni
nėn,tai Vincas Skaržins- 
kšs, kurį kamuoja astma 
ir plaučių uždegimas 
(lengvoj formoj) Ir Alek
sas Skardžius, kuris tu
rėjo širdies priepuolį. 
Palinkėsime ligoniams 
kuo greičiausiai pasveik
ti. Korespondentas.

BUKIME SVEIKI
J. VENCKUS S. J .

dormitorijose, valgo ka- 
feterljose. Yra dideli uni
versitetai su tūkstančiais 
ir dešimtimis tūkstančių 
studentų. Ne taip dar se
niai studentai turėjo pa
kankamai griežtą dieno
tvarkę, kada gulti, kada 
kelti .Universiteto dormi
torijose paprastai tik 
berniukai miegodavo, o 
mergaitės būdavo kur to
liau. Jų dormitorijos bū
davo paprastai vedamos 
ir globojamos seselių 
vienuolių. Tos mergaitės 
būdavo labai sunkiai pri
einamos: berniukai turė
davo meluoti, kad tai esą 
jų broliai, pusbroliai, ir 
pan.Kad berniukai visaip 
verždavosi prie mergai
čių vyresnieji tai supras
davo ir labai berniukų 
nekaltindavo ir mergai
tės tikrai už tai nepykda
vo. Dabar neseniai įvyko 
didelis pasikeitimas,kad 
mergaitės gali lankyti 
berniukus jų miegamuose 
kambariuose. Universite
to valdžia nebeįstengia 
sulaikyti tokio artimo ly
čių bendravimo. Tokios 
sueigos padidino mariju- 
anos ir LSD vartojimą, 
nes bendroje malonioje 
kompanijoje lengviau su
tinkama pergyventi' 'high'' 
"kick" ir "trip", tai yra 
žodžiai,kurie berniukams 
ir mergaitėms daug reiš
kia, berniukų ir mergai
čių tėvams ir giminėms 
yra labai nekaltus.

Poetai, rašytojai, žur
nalistai, tapytojai, muzi
kai,ieškodami įkvėpimo, 
irgi dažnokai pasiduoda 
narkotikams, ypatingai L 
SD junginiui. Kadangi tai 
yra aukšta publika, tai ir 
policijai sunku kovoti.

Visiškai neseniai su

jaudino visuomenę trys 
įvykiai,kurie plačiai buvo 
aprašyti spaudoje.Vienas 
studentas, kuris vartojo 
LSD, nusižudė. Jo tėvas 
labai skundėsi, kad mūsų 
visuomenėj tokie dalykai 
gali įvykti ir kad jis, tė
vas neįstengiąs kovoti 
prieš visuomenės pakri- 
kimus.Antras įvykis, ka
da viena jauna moteris, 
nėščia, ėmusi porą kartų 
LSD ir kad paskui pagim
džiusi visiškai sužalotą 
kūdikį.Visi dar prisime
name,kad buvo toks vais
tas, vadinamas Thalido
mide, kurį nėščios mote
rys imdamos gimdydavo 
sužaluotus kūdikius. Tie 
kūdikiai būdavo taip su
žaloti-be rankų, be kojų- 
kad pačios motinos juos 
nužudydavo, nes negalė
davo matyti tų kūdikių 
kančių. Dabar gydytojai 
ištyrė tos jaunos moters , 
19 metų, įvykį ir tikrai 
įsitikino, kad LSD buvo 
kaltas, kodėl tas kūdikis 
gimė taip baisiai sužaluo* 
tas. Visi įsitikino, kad L 
SD yra mutagenas. Pri- 
leidžiam,kad mūsų skai
tytojai nusimano apie pa
veldėjimo dėsnius, yra 
girdėję ir net mokinęsis 
apie chromosomus ir ge
nus.

Genai yra paveldėjimo 
faktoriai arba veiksniai. 
Nuo genų pareina akių žy
drumas, plaukų gelsvu
mas ir pan. Tuos genus 
vaikas gauna iš tėvo ir 
motinos.Su genais gali ir 
ligas paveldėti. Kas yra 
genais paveldėta, tai to iš 
kūdikio niekas nebeišims, 
pav.schizofrenija, epilep
sija. Tuos genus galima 
ir sugadinti. Labiausiai 
pakeičia genus rentgeno 
spinduliai Dabar žinome, 
kad ir LSD keičia genus . 
Genai, graikiškas žodis, 
paeina nuo gimdyti, yra 
lytinėse celėse.Lygiomis

/atkelta iš 3 
-tai ilgai teko ginčytis ir 
įrodinėti Valst.Kontrolės 
inž.Mašiotui (mano kole
ga univ-to fakultete). Jis, 
būdamas antimilitaristi- 
nionusistatymo (rusų in- 
telig.) dėjosi daugiau nu
simanąs karinio auklėji
mo srity.

Neįsivaizduoju, kuriuo 
būdu net "milijonai litų" 
galėjo nuslysti ne kari
niams tikslams. Jeigu bū
tų taip atsitikę,tai ko ver
ti buvo finansų ministe
rial ir kontrolieriai, kad 
davėsi apstatomi ne fi
nansų specialistams, ka
riams? Kodėl jie nėra 
kaltinami? Pagaliau, ką 
veikė mūsų civiliai teis - 
mai su Tribunolu prieša
ky? Kodėl nepatraukė ir 
civilių ir karių atsako
mybėn ? ? ? Ir kodėl tik 
dabar atsirado toks fi
nansų žinovas?Kodėl Ilg
šio! slėpė turimus įrody-

dalimis tuos genus duoda 
tėvas ir motina. Ne visi 
genai išeina aikštėn, ku
rie išeina aikštėn vadina
si dominuojantys,kiti ne
pasirodo,bet jie yra, gali 
pasirodyti kitoje kartoje, 
vadinasi recesyviniais. 
Žmonės tai pastebi, todėl 
ir kalba, ar vaikas yra į 
tėvą, ar motiną pagimęs , 
o galį senelį.-Genetika 
arba mokslas apie pavel
dėjimą griežtai draudžia 
tiems, kurie nori turėti 
kada nors vaikų, vartoti 
LSD, nes jis yra aiškus 
mutagenas (mutare-loty- 
niškas žodis ir reiškia 
pakeisti), reiškia keičia 
genus.

Įdomus dalykas, mes 
turime labai daug prie
monių pakeisti genus- 
rentgeno spinduliai, che
miškų priemonių, pav. 
Thalidomide,LSD ir pan. 
bet visi keičia genus į 
prastą pusę, ir neturime 
priemonių pagerinti ge
nus. Vienintelė pagerini
mo priemonė yra selek- 
cija-t. y. kryžiuojant au
galus, gyvulius ir pagaliau 
žmones, apie kuriuos iš 
patyrimo žinome, kad tu
ri savyje gerus genus.Ir 
čia nesame tikrai,kad tos 
lytinės celės,lastelės,ap- 
sivaisins,kuriuos turi ge
riausias genus, bet yra 
didelis galimumas. Ir 
žmonės daro tokią selek
ciją. Visi žino, kad vyrai 
ne tiek žiūri į mergaitės 
inteligenciją, kiek į jos 
kūno ypatybes, kad būtų 
"raudonveidė',' nes raudo
ni veidai ir kūno sveikata 
greičiau užtikrina gerus 
paglmimo genus.

Trečias labai plačiai 
aprašytas įvykis,kad šeši 
studentai,paėmę LSD, at
sigulė neužmerkę akių ir 
saukęs spinduliai sunai
kino jų retinas, akių pig
mentuotą sluoksnį. Tie 
studentai pasiliks ant vi
sados akli. Vieni tą įvykį 
vadina tragišku,kad tokie 
jauni studentai ant visa
dos pasiliks akli, o kiti tą 
pavadino "nonsense, stu
pidity",kad studentai ne
turėjo tiek proto apsisau
goti. Tai yra visiems di
delis pamokinimas, ne
žaisti su LSD. Toks reiš
kinys medicinoje yra va- 
dinamas-Katalepslja.t.y. 
toks patologinis stovis, 
kada jausmai nereaguoja 
į prigimtą akstiną,šitame 
atsitikime,akys, LSD po
veikyje nereagavo į sau
lės spindulius, tokiu būdu 
negalėjo pasisaugoti.

Daugiau bus.

puslapio/
mus .dokumentus ?Ar kas 
jam dabar patiekė,kokiais 
tikslais ir ar nesufalsl- 
kuotą medžiagą ?3?

4/. Red:
Generolui nereiktų ieško 

ti "finansų žinovo", jeigu 
jis būtų pagalvojęs, koki
ems tikslams tie pinigai 
nuėjo, jeigu kariuomenė, 
kuriai labai didelis biud
žeto gabals buvo skiria - 
mas, nesugebėjo nė vie - 
nu šūviu pasipriešinti, - 
kuriems gi tiskalms tos 
biudžetinės išlaidos suna
udotos? Vien režimui pa
laikyti? Juk tam tikslui 
policijos užteko.
Gen:

~ Ar visuomenė patikės 
generolams to, sakysiu, 
"ginklų fondo" lėšas lai
kyti rankose ir naudoti ? 
Mano nuomone, generolai 
nepretendavo ir nepre
tenduos savo rankose tų 
pinigų laikyti. Gal visuo
menė juos patikėti, kam 
pasirinks .Kad ir dvasiš
kiams. Gal nenueis nei 
arkivyskupams,nei į Ro
mą./,

5/. Red:
Visi moka pinigus išleis

ti. Mokėjo ir generolai. Ir 
redaktoriaus moksladrau
gis gen.Raštikis mokėjo 
pinigų ir reikalauti ir iš
leisti, o kai atėjo laikas 
parodyti tų išlaidų rezul
tatus, vienas pirmųjų su- 
pasavo. Heroizmo jam ir 
kitiems užteko 1919 me - 
tais, o 1940, deja... Ir 
vis dėlto tenebus tai kal
tinimas. Išnykusi buvo 
Lietuvos atkūrimo laikų 
dvasia. Kodėl??? O vis 
dėlto reikėjo pasiprieši
nti’ Kas go nejaučia ?
Kontrolieriai yra, jų tar

pe generolų, rodos, nedau
gelis... Daugiau bus.

INFORMACIJA APIE PAŽY
MĖJIMUS DOVANOMS

Intertrade Express Corp., 
125 East 23rd St. New - 
York, 10010 USA informuoja, 
kad geriausias būdas savo 
giminėms dovanomis pagel
bėti Sovietų Sąjungoje, per 
juos siunčiant specialius pi 
niginius pažymėjimus. Šiais 
pažymėjimais ten dolerinėse 
Vneshposyltorg krautuvėse 
galima nusipirkti visokiu rei 
kalingų amerikoniškų arba 
vakarų europietiškų daiktų, 
rūbu, maisto ir 1.1, ir šios 
krautuvės esti didesniuose 
miestuose, kuriose teikiamas 
geriausias aptarnavimas že
miausiomis dolerio kainomis.

Intertrade Express Corp, 
patarnavimo ištaiga galvoją, 
kad jau daugelis ši būda ži
no iš savo giminių ar pažjs- 
tamų gautų laiškų ir, kad šis 
būdas juos ten padaro labai 
laimingus. Už šj patarnavi 
mą nei užsakant nei ten ga
vėjams mokesčiai neimami, .o 
apmoka Vneshposyltorgas.

Visi kas norite pasinaudo
ti šiuo būdu siųskite čekius 
arba pinigu perlaidas INTER 
TRADE EXPRESS CORP., nu 
rodydami ten savo giminių 
tikslius adresus ir šis patar
navimas rūpestingai bus at
liktas.

Reikalui esant naudokite 
ši tel: 982- 1530 ir prašykite 
katalogų.

Sekite skelbimą sekančiuo
se NL numeriuose.

DIDELI “ VALYMAI" 
KUBOJE

Kai sovietijoje kas nors ne 
gerai, tuojau pradedami “ va
lymai“. Žinome, kad Kuboje 
visų laiką vyksta nesklandu 
mai. Paskutiniu laiku matyti, 
nesklandumai padidėjo ir par 
tija nutarė “ apsivalyti“. Na, 
ir valosi: iš centro pavaryti 
8 asmens ir kalbama, kad ga 
lįs būti pašalintas ir Fidel 
Castro. Be to, Kubos kom- 
draugai nutarė į šalių kom
partijų suvažiavimą Bud ape s 
tam nevažiuoti.

motinos.Su
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DĖMESIO SKAUTAMS- 
ĖMS BEI BIČIULIAMSl

Montreal!© skautinin
kai - ės ruošia įdomų ir 
spalvingą filmų vakarą, 
kurio metu bus prisime
namos visos Montrealyje 
vykusios stovyklos bei 
Iškylos. Yra renkamos 
nuotraukos, skaidrės bei 
filmai, kurie bus supinti 
į jaukią grandinę.

Vakaras įvyks šešta
dienį,vasario 10d. ,8 vai. 
vakaro,Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Po filmų 
vyks vaišės. Skautai, tiek 
vyresnieji, -tiek jaunes-

AUŠROS VARTŲ KLEBC 
NO T.K. PEČKIO, Š. J. 
pagerbimo vakaras, or
ganizuojamas šv.Onos 
draugijos, įvyks šį šeš- 
tadienį 7 vai. vakaroAu- 
šros Vartų salėje. Daly
vauja organizacijos ir pa 
rapt j iečiai.

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS SPAUDOS BALIUS 
įvyks vasario 24 dieną, 7 
valandą vakaro Vytauto 
klubo didžiojoje salėje.

Programoje: tradicine 
tvarka bus renkama Spa- 
audos baliaus Karalaitė,

nieji, kviečiami atvykti 
uniformuoti. Rengėjai. L

NEPRIKLAUSOMOS LIET 
TUVOS LOTERIJAI 

aukojo šie tautiečiai:
L Pp.Žižiai..,.. $10.00
2. J. Dalmantas . .$ 2.00
3. P. Paunksnienė-bonką

Benediktino;
4. E.Kardelienė- setas

gražių indų,
5. P.Mackienė- setas ge

rų moteriai papuošalų,
6. P.Auglutis- portmonet

tas,
7. Y.Z. prietaisai virtu

vei.
Nuoširdžiai dėkojame už 
loterijos papildymą, -bū
sime dėkingi visiems, kas 
dar kuo nors prisidės.

Nepr. Lietuva. 
DAUG NORINČIŲ VYK
TI VASARĄ Į LIETUVĄ 
Turimais duomenimis, 
šią vasarą daugelis Mo- 
ntrealio lietuvių pasiry 
žę vykti į Lietuvą. Ta
čiau girdėti apie išvy - 
kimo sunkumus, kurių 
anksčiau nebuvę. Ko
kios suvaržymų p'rieža 
stys, kol kas nežinoma.

• Auka ir kova yra tikrie
ji laisvės ginklai.
r- ' ; ■ •' - ..................

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verduj*

Plrmadiunį ir 2.4;7.9p.m. 
ketvirtadienį

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

trečiadienį 7-9 p.m.

767 - 3175;namų 366 - 9582.

DANIŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų teL: MU 1-2051 *

kuri bus apdovanota daili
ninkės Anastazijos,Tamo 
šaitienės Meno Studijoje 
jos pačios išaustu takti
niu mergaitės drabužiu, 
per 200 dolerių vertės, 
ir baliuje bus apvaini
kuota. Į karalaitės rin
kimus yra kviečiamos 
jau buvusios karalaitės 
ir Iškilioji Kanados lie
tuvaitė N. Kazlauskaitė. 
Suprantama, kad kvie
čiamas visas Montrea- 
lio lietuvių jaunimas,© 
jeigu kas panorėtų daly 
vauti iš toliau, iš kitų 
kolonijų, būtume labai 
patenkinti ir dėkingi.

Baliuje bus premijuo. 
jami šokiai, ir būtinai 
Spaudos baliaus valsas.

Baliuje gros geras,di
delis orkestras. Veiks 
bufetas ir be to dar bus 
viena visiškai nebuvusi 
naujovė, kurt paaiškės 
tiktai pačiame baliuje.

Visi montrealiečiat 
ir kitų vietovių lietu
viai maloniai kviečia 
m i vasario 24 dienos 
datą rezervuoti savajai 
spaudai ir gražiam sa
vo malonumui.

Pranešama taipgi, kad 
šiemet galima bus reze
rvuoti stalus. Rezervuo
ti galima grupei ne maž 
esnei kaip 1O asmenų. 
Rezervavimo reikalu 
prašoma skambinti te
lefonu DO 6-6220.

GAL KAS VYKSTA Į ČI
KAGĄ ?

Jeigu kas netolimoje a- 
teityje vyktų į Čikagą , 
maloniai prašoma pas
kambki telefonu: DO-6 
6220. Yra mažas ir ne
apsunkinantis, bet prak
tiškas reikalas. Būsim 
dėkingi.

NP MARIJOS SESERŲ 
SUKAKTUVĖS

Kovo 23 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje, 7 vai. vak. 
rengiamas N.P.Marijos sese
rų kongregacijos 50 metu įsi
kūrimo minėjimas.

Programoj numatyta: aktas, 
koncertas ir vakarienė. Kon
certą išpildys sol. Roma Mas- 
tienė iš Chicagos.

Montrealio visuomene pra
šoma šių data rezervuoti 
šiam minėjimui.

SV.KAZIMIERO PARAPIJA
— Katalikių Moterų Rose- 
monto būrelis suruošė paskai 
tą mergaitėms apie profesi
jų pasiruošima. Paskaita 
skaitė seselė Margarita.
— Parapijos vakarienė ir šo 
kiai Įvyks vasario 10 d..
— Kazimierinių vakarienė — 
kovo 2 d. ir margučių - b al an 
džio 20 d. Parapijos choro 
koncertas gegužės 18 d.

ŽINIOS TRUMPAI

Rumunija Prancūzijoje už
pirko 5,700,000 dol. dirbti
nių trąšų fabriką, kuris bus 
pastatytas Rumunijoje.

• Baltimorėje yra mirusi Ma
rija Piečiukaitienė-Pietsch, 
kuri jau buvo gimusi JAV-se. 
Jos vyras - Jurgis j au seniau 
miręs, kuris buvo kilęs iš za
navykuos, Lukšių valse, Šakių 
apskr. Nuliūdime yra likusios 
dukterys: Evlana, Amelija, 
Francis, ju šeimos ir kiti 
giminės.

• Izraelyje atvykę piligrimai 
lankyti Kristaus šventovių, 
susitikę piligrimus, vykstan
čius lankyti Mahometo šven
tovių, susikivirčijo ir Įvyko 
karstos muštynės.
• JAV bandomoji raketa, pa
darė Menulio dirvos pavir
šiaus cheminę analizę.
• Danijos socialdemokratai 
po 14 valdymo metų buvimo 
valdžioje rinkimus pralaimė
jo. Dabar bus sudaryta koali 
cine valdžia(iškelių partijų!
• Anglijos min.pirm. Wilson 
lankėsi Maskvoje ir tarėsi su 
kompartijos viršūnėmis. Ši 
kartą Maskva buvo nuol aides- 
nė ir sutiko, kad reikia rūpin
tis karo baigimu Vietname.
• JAV ir SSSR susitarė dėl 
atominiu ginklų plėtros į ki
tas valstybes sulaikymo, bet 
tokiai sutarčiai priešinasi 
V. Vokietija, Indija ir Kt.
« JAV atominis bombocešis 
ties Grenlandija nukrito ant 
ledo ir sudužo.
0 Pasaulinė juristų organi
zacija, apjungianti keliasde-

P ARDUODAMAS 
lietuviškas tautini s KO ST IU- 
MAS, kuris yra gautas iš Lie
tuvos. Visiškai naujas ir gra 

' ziai isaustas ir pasiūtas .
Kaina bus prieinama, pra

šome skambinti 366 - 7424.

AUKOS NEPRIKLAUSOMI
LIETUVAI

82. Ališauskas J. 1.-
83. Šalčius ir Braun

$• 10.-
84. Paltus S. J. $ 5. -
85. Erslovas J. $ 5. -
86. Adomėnas J.$' 1.-
87. Dirsė A. $14.-
88. Girdžius Pr. $ 4.-
89. Radvila Jon. $50. -
90. Matijošaltis J. 5.-
91. Petravičius J. 2.-
92. Kindurys Step. 13.50
93. Lukas A.........$ 10. -
94. Leparskas L.$ 5. -
95. Sukaitis A. $ 5.-
96. Mikutis VI. $ 3.50
97. Agurkle W. $ 3.-
98. Vizbaras D. $ 3.50
99. Karosas P. $ 10. -

100. Harrison J. $ 5. -
101. Butkus L. $ 10. -
102. Macijauskas J.20. -
103. Pundžius A. $ 2. -
104. Smilgis E... $ 4. -
105. Bučmys St.. $ 5. -
106. Savickas P. $ 6.-
107. Kenstavičius A. 5. -
108. Skirgaila V. $55.-
109. Zavackis S. $ 4. -
110. Paršelis A. $ 5. -
111. Dabkus P... $ 3. -
112.SLA-278 kuopa St. 
Catharines........ $ 5. -
113. Ramanauskas V. 2. -
114. Vitkauskas J. $ 3. -
115.Sudburio Lietuvių 
Piknikas............. $ 17.50
116. Černyšovas L. 2. - 
H7.Kykalas M. $14.-
118. Šarūnas J. $ 2. -
119. Tranelis J. $ 10. -
120. Budreika J. $ 5. -
121. Mozūras Br. $ 1.75
122. ŠuopysV. $ 5.-
123. Vizgirda J. $ 5. -
124. Jonynas A. $ 2.-
125. Šukys P. ... $ 2. -
126. Dragasius J. $ 1. -
127. Kaulakis Pov.$ 1.-
128. Tekutis Pr. $25.-

Visiems aukotojams ir 
rėmėjams nuošlrdžiau-

DR. A. O. JAUGELIENĖ
PANTU GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys-

Tai; 932- 6662: namu 737-9681

4DVOKATAS 

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DĖMESIO!
Turime skanių šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis šviežiomis lietu
viškai pagamintom!s dešromis. ,

Prašome pasinaudoti mūsų 
produktais pristatant į namus. , 

'' Skambinkite Bruno Jazokas, 
tel. 766 - 9041.

DR. V. G1R1UNIENC 
DANTŲ GYDYTOJA

LjAssomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

JB.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite 12001

Tel.: UN 6-4364.

dŠouĮĮcVicl cAu-to t^ody.
6636. Clark St. Montreal

(prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

Say. /. Adomonis - Ad«M«
Namų tel. 747 - 9000.

ATLIEKAME DARBUS;

Electric Welding
Body Work
Painting
blech anie
Electric Z '
ir kitus Steering Service

Wheel Alingment
T une - up

Clutch- Brakes

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS!
LIETUVOS” SPAUSTUVE 

spausdina bilietus, paktietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blcnkus, receptams Iqpdius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju ui- 
uc jautos laiškus, visokius ” statemer 
tus” i vokus su adresais, laikraščius.

Adresas t 7722 George Street,

KAIP ARGENTINA MINĖS 
VASARIO ŠEŠEIOLIKTĄJĄ 

Lietuvių Centro namuose 
įvyko Argentinos lietuvių 
organizacijų ir spaudos 
tarybos posėdis, kuriame 
dalyvavo visų draugijų ir 
spaudos atstovai.

Vasario 16 šventė 1968 
Jubiliejiniais metais nu
tarta ruošti visos liet.ko-
lonijos bendrai vasario 17 
d. šeštadienį, Lietuvių 
Centro rūmuose ir vasa
rio 18 d. sekmadienį Bue
nos Aires miesto katedroj 
atlaikyti iškilmingas mi
šias ir uždėti aikštėje 
vainikas prie Laisvės pa
minklo.

Kitą viešą paminėjimą 
nutarta padaryti vėliau 
metų bėgy, kuriame nors 
miesto centro dideliame 
teatre su atatinkama ir 
plačia programa. G • 
KAIP AUSTRALIJA MINĖS 

VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

MELBOURNO 
BENDRUOMENĖJE 

Melbourne Lietu
vių Namuose įvyko, Melb. Ap. 
V-bos sušauktas lietuvių organi
zacijų vadovų bei pirmininkų susi
rinkimas aptarti ateinančios Va
sario 16 d. 50 m. Jubiliejaus šven
tės paminėjimų ir išrinkti šilai 
šventei įgyvendinti komitetų.

Susirinkimų atidarė Apyl. pir
mininkas p. I. Alekna; sus-mas bu
vo tikrai pavyzdingas visų daly
vavimu.

Iš visų atstovų buvo gauta daug 
daug įdomių bei stimuliuojančių 
sugestijų šiai šventei atšvęsti.

Visų buvo sutikta, kad ši Šven
tė turėtų būti švenčiama labai pla
čiu mastu, atkreipiant Australų 
dėmesį į šios Šventės reikšmę bei 
jos kilmę. Tam įgyvendinti numa
tyta remtis koncertais, televizijos 
ir radio programomis, spauda, bei 
įvairiomis meno ir tautodailės 
parodomis.

Į Šventės organizacinį komite
tų buvo išrinkti: p.p. L. Baltrūnas, 
A. Šimkus, L. Vaičaitis, A. Adam- 
kavičius, P. Jonokas ir kandidatu 
p. P. Petrašiūnas.

Apyl. Valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiems atsilankiusiems ir lin
ki sėkmės šventės Komitetui savo 
darbe.

POETĖ APIE JAUNIMĄ 
Apie jaunimą ir jo auk

lėjimą Lietuvoj poetė Ja?

šiai dėkoja
Nepriklausoma Lietuva 

šimt tūkstančiu juristu, pa
sisakė, kad Maskvos teismas, 
norėdamas būti nešališkas ir 
orus, turi paskelbti rašytojų 
bylos duomenis.
• JAV prezidentas Johnso- 
nas pašaukė tarnybon 16,000 
atsarginių lakūnų, ryšium su 
“ Pueblo“ pagrobimu.
• Jugoslavijosdiktatorius- 
Tito iš Indijos nuskrido Į Etį 
opijos sostinę Addis Abeba.
• Europoje Alpėse, didelės

LaSalle,Montroal;P,.Q< 
Canada.

nina Degutytė štai kaip 
samprotauja:

-Tauta bus tokia, koks 
yra jaunimas. Jeigu tos 
vaikiškos akys,iš pat ry
to storai apvedžiotos tu
šu, ir tos vaikinų rankos 
kišenėse, atkištos alkū
nės, reikliai besiiriančios 
per troleibusą ir gyveni
mą, egzistic ja,tai gal dėl 
to ir mes visi esame kal
ti: tėvai, mokytoj ai. .. Juk 
jie iš dangaus nenukrito. 
Jie gimė, augo šalia mū
sų.

sniego griūtys. Labai nuken - Mokykloje mokinys 
tėjo kurortas Davos. Yra žu- prikemšamas apriorinių 
vusių žmonių.

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

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

(Susikalbėjimas ir lietuviškai)

Adresas: 1465 De Seve Street

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

MOKA ui :
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5 *4 % 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumo s.

IMA už:
Nekilti, turto paskolas 8%

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

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

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 54 5 . Dieng — penktadieniais nuo 1 v. 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails •• Dancing Nightly

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena naktį ■ jausitės kaip 
Bavarijoje.

Juozas Stankaiti* - 
Manager ofyhe Club.

Tel. 861- 1507

TAUTOS FONDAS
Kiekvienas lietuvis,au

kodamas Tautos Fondui , 
nors dalinai atsiteisia sa
vai tautai, kurioje jis iš
augo, sėmėsi visus dva
sinius turtus ir ruošiasi 
jai ištikimai tarnauti.

Tautos Fondo Toronto 
skyriaus 1967 m.apyskai- 
ta:
Pajamos:
Aukos T. F. ir palūkanos

$ 1814.14 
Likutis iš pereitų metų

$ 291.03 
Viso: $2105.17 

Išlaidos:
T. F. atstovybė Kanadoje

$ 1850. 00 
Toronto apylinkės v-bai

$ 119.60 
Spaudai ir radio 45. 00 
Spausdinial $ 10.58
Bankiniai patarnavimai

$ 1.65
Viso: $2026.83 

Liko banke 1967. XII. 31
$ 78.34

Balansas: $ 2105. 17 

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ"

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir. šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-445L

I

• Magna Charta organizaci
ja, kovojanti prieš Kanados 
parlamentas įneštą įstaty - 
mo projektą, kuriuo būtų į- 
teisinti abortai, žinomąją 
bai rimtais atvejais, kai pa
vyzdžiui motinai gresia pa
vojus, turėjo protesto mi
tingą.
• Į Janinos Tumosaitės ves 
tu ves, kurios Įvyksta vasa 
rio 3 d., Chruščiovas nea
tvažiuoja, -neleidžia Kosy 
ginas su Brežnevu.
• Muzikė D.PaŠilytė-Rau- 
tinš K.L.Moterų susirinki
me turėjo įdomią paskaitą 
apie senovines lietuvių dat 
nas ir muziką.
• Vasario 4 ir 11 dienomis

spaudos balius įvyks Pri- Prisikėlimo parapijos sa- 
sįkėlimo auditorijoje va- Įėję advokatas duos patari 
sario 1O dieną. Įėjimas mų paplikimų-testamentų 
suaugusiems $2.50, reikalu.
studentams $1.00. Lote- • Naujoji ateitininkų sen- 
rijal daugelis dailininkų 
yra paaukoję paveikslų.
Trumpas baletas bus šou 
kių mokytojos Z.Orintie 
nės.

draugių valdyba pasiskir
stė pareigomis: B.Sakalas 
-pirmininkas, S.Pusvaš- 
kis-vicep., K. Manglicas- 
sekr., P.Bražukas-ižd., 
kun. P.Gaida-dvasios va
dovas.

Nudistų Konvencija
Sycamore, Kan. — Taip va-

• JA V ir D. Britanija nu
siginklavimo derybose 
Genevoje pareiškė, kad 
jos sutinka pasiduoti kon
trolei ir parodyti atomi- dinama nudistų “National Ame-
nius įrengimus, bet rusai rican Sunbathing Association" 
to nepareiškė. tUJėtjo .SaY° įvažiavimą kuris

užsitęsė istisą savaitę. Atstovų 
~_______________ atvyko kaip 600.
---------------------------------- - Buvo suvaidinta komedija 
tiesų, frazių, mokomas- Barely Proper”, turėta įvairių
daug ko, tik vieno nepra-,^aidil?ų’. paskaitų ir banketas. 

.... .Pakviestiesiems dviejų apskri-namas - savarankiškai.. .... . “. ,cių valdžios pareigūnams su-r 
galvoti, mąstyti, kurti. .. teikta privilegija dėvėti drabu- 

(Elta) žitis pramogų metu.

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 752D

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

C F m B
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

z^FORD

4475 BANNANTYNE AVE..

VERDUN. QUE

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS 

1 year guarantee

Tel: namų 366-2548 
Įstaigos» 769-8529.
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