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Chruščiovo bėdos vėl Stalinui
KAS NAUJA KANADOJE

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
SNIEČKUI NIEKAS NEPLOJO

©Pavojus rytinei Europai!
© Povilas VI ignoravo

,,Pravda”, gruodžio 10 d. 
paskelbė ilgiausi Chruščiovo 
tuščiažodžiavimą kompartijos 
CK. plenume apie „Pagreitintą 
cheminės pramonės išvystymą
— svarbiausia sąlyga pakeiti 
žemės ūkio gamybą ir žmonių 
gerbūvio lygi“, kurį užbaigė 
Lenino teiginiu: „Svarbųjį tar 
plautinei revoliucijai poveikį 
mes padarome savo ūkine po 
litika”. . . Kaip žinome,

SuVlEiLub uKiNiS 
„PovEaKis" iKa iuKS, 
KAD Smv1k.Tų S/>JU1'I<jZX 

Pe.K 48 METUS t-KlGlVE
NU BAUj}, 

ir turėjo kreiptis i keikiamąjį 
vakarų pasauu ir prašyti duo
nos. 1 aigi, ne sovietinė ūkinė 
politika privedusi Rusiją ir 
kitus komunistų valdomus kra 
štus prie ūkinio bankroto vei
kia Vakarų žmonių mases, bet 
pačių V akarų nesugebėjimas 
persitvarkyti taip, kad butų pa 
tenkinti kiekvienam žmogui 
būtini reikalai ir nebūtų praras 
tas gerbūvis, kurį Vakarai tu
ri.

Bankrotas rusų tuo didesnis, 
kad

CHRUŠČIOVAS PRAŠO 
VAKARUS KELIŲ MiLlAR
DŲ DDL. PASKOLOS rA- 
ŠL1JUS1LMS Į BANKROTĄ 

REIKALAMS 
APTVARKYTI.

Aplink tą bankrotą sukosi ir 
vykęs Kremliuje kompartijos 
centro komiteto plenumas, ku 
riame Chruščiovas prisispyręs 
įtaigojo sovietinius klikos pa 
reigūnus vykdyti cheminės 
pramonės vystymo planą. Ti
kslas — pasigaminti dirbtinių 
tršų nualintoms dirvoms 
tręšti, nes natūraliųjų trąšų, su 
naikinus ūkius, nėra vilčių pa
dauginti. Taip sovietija bando 
išsikrapštyti iš žemės ūkio ban 
kroto. Bet juk tai „skęstančio 
gelbėjimasis stveriantis už šiau 
do“, nes vienu cheminiu bū
du žemės ūkis tikrai nebus pa 
keltas.

Chruščiov, atsidūręs bankro 
to bėdoje, jieško kaltininkų už 
savo nugaros, todėl kaltino 
vėl tą, kas lengviausia kaltinti,
— Staliną su Molotovu, bet 
tuo pačiu 
CHRUŠC1OV PASAKĖ VI
SIŠKĄ TIESĄ APIE STALI
NO LAIKUS, KURIAIS RU

SAI BUVO MARINAMI 
BADU.

Chruščiovas teigė, kad Stali 
nas su Molotovu parduodavo 
Rusijos duoną Vakarams, kai 
patys rusai badavo. Ir tai yra 
teisybė. Bet gi reikia atsiminti, 
kad Stalinas tada kaip tiktai 
taip kalbėjo, kaip dabar kalba 
Chruščiovas: Derlius didelis, 
rusai turi laimingą pasiturin
čių gyvenimą ir yra laimingi 
statydami socialistinę ir komu 
nistinę bendruomenę. . . Ir ta 
da Chruščiovas Stalinui turavo 
jo, kad viskas idealiai puiku ir 
rusai turi laimingiausį pasauly 
je gyvenimą. . . Dabar tiktai 
Chruščiovas iškelia Stalino me 
lūs aikštėn. Bet Chruščiovas 
dabar meluoja taip, kaip anuo 
met melavo Stalinas apie so
vietinio žmogaus gerbūvį.

VAKARAI GI VISKO 
TURI, VISKUO PERTEKĘ, 

BET NEMOKA PATENKIN
TI ŽMONIŲ 

REIKALAVIMŲ, 
nors lengviausiai tą gali pada

ryti. Dėl to ir nepasitenkini
mas.

Paryžiuje, kur prieš savaitę 
nuvyko JAV sekretorius Rusk 
ir tarėsi su suvažiavusiais ki
tų valstybių užsienių reikalų mi 
nisteriais, pirmadienį prasidė
jo Šiaurės Atlanto sąjungos 
(NATO) ministerių konferen 
cija. Si konferencija yra tuo 
svarbi, kad joje
BUS SVaRSiOMAS RUSI

JOS PASIŪLYMAS SUDA
RYTI NATO IR VARŠU

VOS VALSTYBIŲ PaKiO 
NEPUOLIMO SUTARI J.
Tai yra pavojingiausis žai

dimas, kuris Vakarus gali suvi 
lioti ir tuo užmigdyti jų budru
mą.

Vakarai perdaug bolševi
kais pasitiki. l\e nuostabu, kad 
šita žinodami, pavergtieji įspė 
jo NA 1 O konterenciją būti at 
sargiais derybose dėl nepuoli
mo sutarties, kad Rytų Euro
pos tautos nebūtų sudemorali- 
zuOtos.

Popiežiaus pasiryžimas pir
mą kartą nuo Kristaus laikų ap 
lankyti Palestiną ir pereiti tais 
keliais ir takais, kuriais vaikš
čiojo Kristus, sukėlė visuotinį 
susidomėjimą.
IS POPIEŽIAUS KELIONĖS 

Į PALESTINĄ, RYTAI 
LauKiA DAuG GlRA 1R 
RUOSiASI sUSlTiKllVlUi.

Graikų stačiatikių patriar
chai ne tiktai patys, bet siūlo 
susitikti su evangelikais Jeruza 
Įėję. Popiežius pasiūlymą pri 
ėmė — krikščionių vienybės 
labui.

Izraelio min. kabinetas ture 
jo specialų posėdį ir Popiežiui 
priimti sudarė specialų komi
tetą.

Jordano karalius pasiruošė 
taip pat priimti Popiežių, nes 
gi Jeruzalė yra padalyta pu
siau tarp Jordano ir Izraelio 
valstybių.
ŽYDAI YPATINGU ATSI

DĖJIMU RUOŠIASI PRiIM 
TI POPIEŽIŲ, NES BAzNY 
ČIOS SUVAZiAVI MaS RO
MOJE ŽYDAMS PARODĖ 

dėmesį,
kai ligšiol katalikų bažnyčiose 
žydams buvo reiškiama panie 
ka, ryšium su Kristaus kankini 
mu. Tačiau pats Kristus yra 
pasisakęs, kad neturi būti nei 
žydo, nei eilinio, suprantant, 
kad ne tauta atsako už dar
bus, bet žmonės, kurie tuos ar 
kitus darbus padaro. Ne visose 
tautose yra gerų žmonių ir pa 
sitaiko blogų žmonių, kurių nė 
viena tauta negali išvengti.

KITOS NAUJIENOS
— Prancūzijos krašto ap

saugos ministeris pareiškė, kad 
Prancūzija pradeda masiškai 
gaminti atomines bombas.

-— Los Angeles, Kaliforni
joje, pratrūko užtvanka ir nu 
nešė 50 namų.

— Kombodža atšaukia iš 
Vakarų savo atstovybes.

— De Gaulle amnestavo 
103 Alžyro riaušininkus.

— Argentina reikalauja iš 
Ispanijos atiduoti buv. dikta
torių Peroną.

— Japonijos min. pirm. Ike 
da, atsiliepdamas į Mikojano 
pasisakymą, kad Rusija negrą 
žins rusų pagrobtų iš Japoni
jos Kurilų salų, pareiškė, kad 
tokiu atveju Japonija niekad 
nepasirašys su Rusija taikos su 
tarties.

KANADA I UŽSIENĮ 
IŠVEŽA 

daugiausia: laikraštinio popie 
riaus, kviečių, medžio, celiu
liozės, nikelio, aliuminijaus, 
naftos, geležies rūdos ir vario. 
1962 m. Kanados eksportas 
buvo 4.9miliardų dolerių, iš ku 
rių 3.6 miliardų į JAV, bet 
per tą laiką JAV į Kanadą iš
vežė už 4.3 miliardų dolerių, 
tat Kanados prekyba su JAV 
turėjo 0.7 miliardų nedatek- 
liaus.
DRAUDIMO KOMPANIJOS 

PRIES VALbTYBiNĮ 
DRAUDIMĄ

Sveikatos ir socialinių reika 
lų ministerė, Judy LaMarsh, 
kalbėdama „Manitoba Far
mers Union”, plačiau pasisakė 
apie liberalų vyriausybės planą 
įvesti visos Kanados draudi
mą. Be ko kita, ministerė pa
stebėjo, kad draudimų kompa 
nijoms yra galimybė subankru 
tuoti ir tada apsidraudusieji jo 
se lieka be apdraudos, kai vals 
lybei tokio pavojaus nėra. Į 
tai labai karštai reagavo drau
dimo kompartijos, degdamos, 
kad ir valstybė gali subankru
tuoti. . .

QUEBECAS STATYS 
NAUJĄ FABRIKĄ

Quebec© premjeras Lesage 
paskelbė, kad vyriausybė yra 
pasiryžusi pastatyti kartono fa 
briką kurio statyba atseis 
apie 40 mil. dol. Jo statyboje 
bus užimta apie 1000 darbinin 
kų, O po to, fabrikui jau vei
kiant, jame darbo gaus ir gi 
apie 1000 darbininkų.

KELIAMA IsDiRbYSTĖS 
MINTIS

Kanada susirūpinusi darbo 
ir išdirbystės klausimais. Išdir 
bystė žmonėms duoda darbo 
ir sudaro galimybę išvengti 
importo, kuris valstybei kelia 
išlaidas. Todėl kyla susirūpini 
mas kelti vidaus išdirbystę.

•^X^X^X^X^'X^X^X^’X^X^'X^X^.

— Nehru pareiškė pageida 
vimą susirinkti „nepnklausan 
čių“ valstybių konierencijai, 
bet be Pakistano ir kom. Kini
jos...

— Johnson priėmė 112 Va
šingtone reziduojančių atsto
vų.

— Kenija iš Anglijos gruo
džio 12 d. gavo nepriklauso
mybę. Gyventojų apie 8 mil.

— Už gangsterių pagrobtąjį 
dainininką F. Sinatrą, tėvas 
įnešė 240,000 dol. ir tada jis 
buvo paleistas. Dalis pinigų ir 
trys grobikai yra policijos ran 
koše.

— Gruodžio 6 d. į Lietuvą 
grįžo 6 kunigai Romos suvažia 
vime atstovavę Lietuvos baž
nyčias.

— Montrealio studentai bu 
vo sukėlę dideles demonstraci 
jas dėl orinio susisiekimo, bet 
nusiramino išsiaiškinę su jo di
rektorium.

— JAV nukrito lėktuvas su 
81 asm.

— Zanzibaras gruodžio 10 
d. gavo nepriklausomybė. Tu
ri tik 300,000 gyventojų.

— 8 namai nusmuko su že
me prie St. Joachim de Tourel 
le į jūrą.

— Bizertoje, Tunise, susi
rinko arabai pasidžiaugti, kad 
prancūzai pasitraukia ir pasitar 
ti dėl priemonių prieš Izraelį.

— Lesage kelią nuo Quebe 
co iki JAV sienos paskelbė 
Kennedy keliu.

KAIP KANADA MAŽINS 
KARINES JĖGAS

Kanados apsaugos min. P. 
Hellyer paskelbė planą, kaip 
bus sumažintos karinės jėgos, 
dėl ko biudžetas laimės 50 mi 
lijonų dolerių santaupų.

Planas, kurį Helleyer ilgai 
ruošė, atrodys taip: Iš karinės 
tarnybos bus atleista 4,400 ka
rių ir civilių, kurie aptarnavo 
23,640 atsarginių, kurie taip 
pat bus atlaisvinti nuo prati
mų. Be to, bus panaikintos kai 
kurios jūrų laivyno ir aviacijos 
bazės. Taip gi bus pakeisti tan 
kai.

Buvę apsaugos ministerial 
konservatoriai Harkness ir 
Churchill kritikuoja už tai libe 
ratus, o kitos opozicinės par 
tijos pritaria.

NEDARBO KLAUSIMAS 
KANADOJE 

paskutiniais laikais nebuvo 
opus, nes darbai eina pakan
kamai gerai. Kanados Statist! 
kos biuras dabar praneša, kad 
gjn’P jau ankstyvąją žiemą 
kyla nedarbo sunkumai, šie
met gi geresnė padėtis. Dir
bančiųjų palyginus su praėju
siais metais yra daugiau apie 
11,000 asmenų.

Kreipia dėmesį j save šie 
faktai: didelis skaičius jauni
mo 14—19 metų amžiaus pa 
metė mokyklas ir paprašė dar 
bo, o taip gi daugelis moterų 
grįžo į darbus už šeimos ribų.

42 MILIONAI DOLERIŲ 
TINGINIAMS PAREMTI

Federaliniame parlamente 
iškilo nauja problema: dauge 
lis jaunimo apie 16—17 metų 
meta mokykals ir eina dirbti. 
Diefenbaker pasiūlė jiems mo 
keti po 8 dol. kas savaitę, kad 
jie mokytųsi, o ne dirbtų įmo 
nėse. Pearson tam siūlymui pri 
tarė.

Bet iškilo klausimas, ar ką 
padės tinginiams 8 doleriai 
ir ar bus nauda iš to, kad 42 
milionai dolerių bus panaudo 
ti pametusių mokyklas pašelpi 
mui? Ir ar tie 8 dol. padės jau 
nuoliams laikyti mokyklose? 
KANADOJE PABRANGO 

POPIERIUS
Beveik pusė viso pasaulyje 

laikraštinio popierio pareina iš 
Kanados miškų. Miško garny 
ba sudaro Kanados eksporte 
apie 28 procentus. Kviečių ir 
kitų grūdų išvežimas į užsie
nius negali prilygti popierio 
eksportui. Kanada turi milioną 
kvadratinių mylių miško, tinka 
mo gamybai. Arti 250,000 ka 
nadiečių yra užimtų miško pra 
monėj, daugiausiai popierio, 
medžio ir medienos. Bet miš
ko pramonininkai nuo lapkri
čio 1 d. pakėlė popieriaus kai 
nas, kas sudaro spaudai apsun 
kinimą. Todėl kai kurie laik
raščiai jau pakėlė kainas.
• Quebece susidarė socialistų 
partija, prancūzų. Jie skelbiasi 
palaikysianti glaudžius ryšius 
su Naujais demokratais, bet 
dėl to yra abejonių.

Quebeco provincijoje 
kredito unijoms’ priklauso jau 
28,5% visų gyventojų. Tatai 
sudaro didelę jėgą, nes nė vie
na kita organizacija ar partija 
tokiais skaičiais pasigirti nega 
Ii. s

— Canadian Industries 
Ltd. Hamiltone stato chloro 
fabriką už 7.5 mil. dol. Tai 
ketvirtas toks fabrikas Kana
doje.

„Pirmasis sekretorius” — 
Antanas Sniečkus, Rusijos ko 
mpartijos CK suvažiavime iš
liejo „nužemintos padonys- 
tės” jausmus, bet niekas jam 
neplojo. Rusai antrą kartą pa
dalinę Lietuvą ir visą jos ryti
nę dalį prijungę prie Gudijos, 
ir nesutikę Lietuvos komunis
tų, su Sniečkum priešakyje, 
pasipriešinimo, nevertina nei 
jo, nei jo partijos.

POPIEŽIUS NEPRIĖMĖ 
SIŲSTŲ LIETUVoS 

KUNIGŲ
Į Vatikano suvažiavimą bu

vo kviestas tiktai vienas Lie
tuvos kunigas J. Stankevičius, 

CHKAGOS NAUJIENOS
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

ruošiamas Santaros — Šviesos 
Kolegijos Chicagos skyriaus, 
įvyksta naujame Drake viešbu 
tyje, Oakbrook, Illinois.

Sutikimo pradžia 8.30 vai. 
vakaro. Iškilmingi pietūs 9.30 
vai. ir šokiai prabangioje, erd 
vioje salėje. Svečiai bus pavai 
šinti šampanu. Automobilius 
bus galima nemokamai pasta

NEW YORKO NAUJIENOS
VISUOTINES ŽMOGAUS 
TEISIŲ DEKLARACIJOS 

SUKAKTIS
Gruodžio 10 d. suėjo 15 me 

tų Jungtinių Tautų priimtąja! 
Visuotinei Žmogaus Teisių 
Deklaracijai. Ta proga Seimas 
priėmė papildomą raportą 
apie religijos ir bažnyčios pa 
dėtį sovietų pavergtuose Eu
ropos kraštuose ir rezoliuciją 
apie žmogaus teisių tuose kraš 
tuose paneigimą. Raportas pa
teikia naujausius duomenis, o 
rezoliucija, — „didžiai susirū
pinusi vyraujančia tendencija, 
tolygia dvigubam mastui, ne
matyti tautų apsisprendimo tei 
sės ir kitų žmogaus teisių pa
neigimo pavergtoms Centro ir 
Rytų Europos tautoms“.

Pirmininkavęs V. Sidzikaus 
kas ta proga Pavergtųjų Sei
mui priminė Prezidento Kenne 
dy mirtį.

E. L.

KITOS NAUJIENOS
— Genevoje vėl atnaujina

mos kalbos apie nusiginklavi
mą.

— Aldo Moro sudarė su kai 
re koalicinį kabinetą, nors 
pats yra krikščionis demokra
tas.

— JAV Vengrijai pardavė 
23 laivus kviečių.

— Bonnoje demonstravo 
22,000 karo buv. nelaisvių, rei 
kalaudami padidinti pensijas, 
bet Erhardo vyriausybė atsi 
sakė, dėl ko pasigirdo grasini 
mai jį nužudyti.

— Ulbrechtas pasiūlė dery
bas dėl Vokietijos apjungimo.

— JAV prezidentas pasiun
tė į Vietnamą karo min. Mac 
Namarą.

— Urugvajaus lietuvių bol 
ševikų kelionės atgarsiai sujau 
dino Lietuvos „valdovus”, nes 
jie negalėjo nuslėpti tų nežmo 
niškumų, kuriuos patyrė jie 
Lietuvoje, išbuvę 40 dienų.

— Vilniuje įvyko Lietuvos 
komjaunimo suvažiavimas, ku 
rio stiprinimui į suvažiavimo 
salę buvo atvesti kariuomenės 
daliniai. 

o Panevėžio ir Kaišedorių vys 
kupų valdytojas kan. J. Bak
šys ir Vilniaus kan. Knvaitispa 
tys prašėsi dalyvauti ir jiems 
buvo išrūpintas laikinas leidi
mas būti svečiais.

Be šių buvo atvykę dar 10 
kunigų ir 4 pasauliečiai, kurie 
atvežė Popiežiui dovaną ir ba 
ndė gauti spec, audienciją, bet 
negavo ir buvo priimti bend 
roję ir negalėjo įteikti dova
nos, kurią jie paliko prieškam 
baryje... Su lietuviais pavieniui 
bijojo susitikti, kad nebūtų be 
liudininkų. Sugrįžę į Lietuvą 
jie turės duoti platų praneši
mą, su kuo buvo susitikę ir 
apie ką kalbėjo. ..

tyti prie pat viešbučio. Staliu
kai 8—10 žmonių rezervuoja
mi telefonais HE 4-8836 ir 
224-6336.

DAILININKO RAČKAUS
paroda ruošiama sausio 4—12 
dienomis Čiurlionio Galerijoje 
Cnicagoje. Parodą ruošia Svie 
sos - Santaros kolegija.

AnGEnimuS Lie. TUVIŲ 
CHORAS DALYVAUS 
LIETUVIŲ DIENOJE

1964 m. Pasaulinės parodos 
New Yorke Lietuvių Dienoj 
dalyvauti užsiregistravo Bue
nos Aires (Argentina) mišrus, 
Šv. Cecilijos vardo lietuvių 
choras, vadovaujamas muz. 
V. Kimavičiaus.

Be anksčiau skelbtųjų, Lie
tuvių Dienoje dalyvauti užsire 
gistravo Miami - Hollywood 
(Florida) lietuvių choras, va
dovaujamas Anyta Karns.

Prof. J. Žilevičiui, kaip vy 
riausiam 1939 m. New Yorke 
buvusios Lietuvių Dienos diri
gentui, yra įteiktas 1964 m. 
Lietuvių Dienos New Yorke 
chorų repertuaras.

Operetės (New York) cho 
ro vicepirm. J. Šileikis, vietoj 
Kalėdinių sveikinimo atviru
čių, Lietuvių Dienos komitetui 
įteikė 10 dol. auką.

Muzikų Komitetas.

mitriai, P.Q.

METROPOLITAN FILHAR 
MON1JOS ORKESTRO

draugija, suorganizuota muzi
kos specialistų, dabar turi sim 
foninį orkestrą sudarytą iš 52 
muzikantų. Bet draugija pasi
ryžusi orkestrą padidinti iki pil 
nos sudėties ir kviečia instru
mentų specialistus į jį stoti, 
ypač jaunimą, styginius instru 
mentus. Interesuoti kviečiami 
susisiekti su Mrs. May Burger 
R1 4-2145 arba Mrs. Myra Gre 
en RI 7-5305.

„TAUTŲ AIKŠTĖ” 
numatyta pastatyti iš ledo žie 
mos karnavalui, kuris Montre- 
aly įvyks nuo sausio 11 die
nos iki vasario mėnesio 11 die 
lijonų svarų ledo. Aikštė bus 
Ville d’Anjou.
• Lietuviškų laikraščių ir žur
nalų galima užsisakyti arba 
prenumeratas pratęsti Aušros 
Vartų parapijos spaudos kios
ke kiekvieną sekmadienį. Pats 
laikas tatai padaryti.

— Klevo lapas oficialiai pri 
pažintas Kanados tautiniu žen 
klu Ontario ir Quebeco provin 
cijose.
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IR TAIP IR NE
JAUNIMO „AMŽINUOJU“ KLAUSIMU

Jaunimo klausimas ne mūsų 
vienų, — jis visur ir visais lai
kais yra gyvas ir aktualus. Skir 
tumas gal tas, kad tas klausi
mas pas mus turi ,,išsilaiky
mo” savaimingumą. Bet kad 
senimas būtų patenkintas jau 
nimu, ar jaunimas senimu, — 
to dar niekad gyvenime ne
buvo, ir, tur būt, nebus. Jau
nimui nepatinka senimas, nes 
jaunimo manymu, senimas atsi 
likęs nuo gyvenimo ir gyvena 
praeitimi, o senimas nepaten
kintas dažniausia dėl to, kad 
jaunimas „ne toks, kokio jie 
nori”. . . Ir taip eina ši „daina 
be galo“ per amžius. Taip kai 
ba jaunimo ir viešasis laiškas 
(jis įdėtas skyrium).

Siame kartų susidūrime mu 
ms įdomu tai, kas yra nauja ir 
kas mums, esantiems emigraci 
joje, būdinga ir kas tame sa
vaiminga.

Nors jaunimo „Atviras laiš 
kas tautiečiui“ kalba apie Mon 
trealio jaunimo santykius su 
senimu, bet faktinai tas pat 
yra Toronto ir kitose skaitlin- 
gesnėse lietuvių kolonijose, 
kaip Hamiltonas ar kt. Skirtu 
mas tiktai tas, kad ten tiek yra 
nauja ir pozityvu,kiek vis dėto 
yra parodęs iniciatyvos se
nimas, ne jaunimas. Štai iš To 
ronto „Nepriklausomai Lietu
vai” rašo: „Manote, kad „Tė 
viškės Žiburiuose“ studentų 
skyrių prirašo studentai ar, 
bendrai, jaunimas. Nieko pa
našaus. Man gerai žinoma 
kad tūlas senis, pasivertęs jau 
nuoliu ir studentu, pastoviai 
užpildo tą, studentų skyrių“... 
Taigi — tas pat ir ten, arba, 
kaip patarlė sako: „kaip dan
guje, taip ir ant žemės“. . .

Dabar dėl faktų. Montrea- 
lio Lietuvių Seimelio Prezidiu 
mas buvo sumanęs platų jauni 
mo „pasirodymą“. Kiek buvo 
girdėti, susidomėjimas juo bu
vo gana didelis. Daugelis jau
nimo tam pasirodymui ėmė 
ruoštis. Buvo žinių, kad į tą pa 
sirodymą atvyks jaunimo ir iš 
Toronto, ir iš Hamiltono. Bet 
tą „pasirodymą” perėmė jau
nimo organizatoriai ir, supran 
tama, darė savo planais. Iš 
„pasirodymo“ padarė „savait 
galį”. Kai pradėjęs ruoštis pa 
sirodymui jaunimas pasiteira
vo pas savaitgalio ruošėjus, bu 
vę atsakyta : ,,Mes nenorime 
didelių programų, mes norime 
pasišokti“.

Žinoma, kaip labai gražiai 
rašo Henrikas Nagys, reikia 
mokėti ir žiūrėti. Ir tame yra 
tiesa. Deja, pas mus nemokan
čių žiūrėti pernelyg daug. Taip 
ne vien buvo jaunimo savaitga 
lyje, matome tą ir nežiūrėda
mi per dažnai. Tai ir sudaro 
mums problemą bendrą — ir 
jaunimui ir senimui. Vargu ar 
yra pagrindo teigti, kad Jauni 
mo savaitgalis susilaukė specia 
lauš nesidomėjimo. Jeigu būtų
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taip, kita vertus, reiktų pagal
voti, o gal pats jaunimas iš 
„pasirodymo”, kuris buvo ža
dėtas ir jau žymiai parėkiamu© 
tas, padaręs „savaitgalį”, nu
vertino platesnį jaunimo pasi
rodymą ir tuo pakenkė visam 
reikalui? Šaltai, kaip tinka se 
niams, svarstydami klausimą 
ged galėtume rasti dar ir kitų 
priežasčių, ne vien senimui, o 
gal didele dalimi pačiam jau
nimui „suverstinų”?..

Bet jaunimas karštai reaga
vo. Nebūtų gi jis jaunimas, 
kad šaltai, kaip seniai, reaguo 
tų. Ir pasveikinkime jaunimą, 
kad jis gyvai reaguoja. Apsi
galvojęs, jis ras, kad jų rea
guota perkarštai. Ir tas paaiš
kės netrukus, kai at
slūgs pirmasis pasikarščiavi
mas, kai jaunimas, kuris orga 
nizavo „savaitgalį”, persvars- 
tys ir savo pasisakymą, ne tik 
tai senimo laikyseną.

Senimas pripratęs nuryti 
daug karčių žodžių, — nurys 
ir šituos. Ir kažin ar prikiš jau 
nimui: Mes visą laiką sieloj o- 
mė's ir rūpinomės jaunimu, ne 
pajėgdami jo pritraukti, o jau 
nimas vieną kartą tiktai suruo
šė savaitgalį ir mano, kad čia, 
visi šoks, kaip kokio stebuklo 
žiūrėti. . . kaip jie šoka. Tik
riausiai niekas iš senimo to ir 
nepasakys. Greičiausiai pasa
kys: Žiūrėkite, jaunimas koks 

' gyvas ir karštas... Kaip malo
nu, kad yra dalykų, nors ir iš 
neigiamos pusės ateinančių, 
kurie jaunimą taip gyvai gali 
pajudinti. . . Gal ir gerai, kad 
nenuėjome pasižiūrėti, kaip jie 
šoka. . . Nes visa, ką mes tei
giama prasme pasakome, nepa 
siekia jų klausos. . . O dabar, 
žiūrėkite, kaip karštai atsilie
pė ir parodė, jog jie gyvi ir 
jautrūs. . . Gal. Gal ir nereiks 
spėlioti, nes tikriausiai tai bus 
gyvų aptarimų tema.

Viskas būtų gerai. Gerai, 
kad jaunimas gyvas; gerai, 
kad krašteli reaguoja; gerai 
net, kad nesusivaldo ir viską iš 
lieja atvirai. Nes tai jaunimas!

Bet viena — negerai. Ir tas 
ir yra klausimas, keliantis susi
rūpinimą.

„Mes blogi lietuviai”, ir iš
vada maždaug tokia: „Nekal
tinkite mūsų nutautėjimu. . . 
nekaltinkite. . . Mes norime 
žiūrėti į ateitį”. . .

Kokią ateitį? Kaip žiūrėti? 
Pareiškimą pasirašiusieji nepa
sako, bet ir be to gana aišku.

Rašantysis laukė, kad štai 
jaunimas iš audringų debesų 
trenks perkūnu: „Jūs ir toliau 
miegokite letargo miegu”, nes 
mes už jus jūsų darbus pada
rysime ir padarysime ge
riau!...“ Deja, šito labai reikia 
pasigesti ir dėl to, Toronto pa
vyzdžiu, reikia tikrai susirū
pinti. . . ir Montrealio senimui.

J. Kardelis.

MŪSU^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

SPOTRININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Cleveland^ įvykęs Šiaurės 

Amerikos Lietuvių Fizinio Au 
klėjimo ir sporto sąjungos me 
tinis suvažiavimas stovėjo dau 
giausia mūsų krepšinio rinkti 
nės į Australiją išvykos ženk
le. Tuo reikalu pagrindinį pra 
nešimą padarė inž. V. Adam- 
kavičius —■ FASK-to įgalioti
nis. Pasirodo, kad gastrolių 
didžiausiu stabdžiu yra pinigi
nis klausimas, tačiau jis baigia 
mas išspręsti teigiama linkme, 
dalį išlaidų padengiant iš rung 
tynių Australijoj. Išvyka į 
„kengūrų žemę” numatoma 
liepos — rugpjūčio mėnesiais, 
žaidžiant rungtynes daugiau
sia prieš australų komandas ir 
kelius susitikimus su lietuvių 
sporto klubais-

Artimiausiu laiku FASK-tas 
išleis oficialų pranešimą - atsi
šaukimą, vėliau bus sudaryti 
finansų, informacijos ir kt. ko 
mitetai.

Kaip matome, ko nepajėgia 
atlikti mūsų kultūrininkai - vi
suomenininkai, tas spragas už
pildo jaunimas — sportininin- 
kai, sujungdami mūsų tautą į 
vieną kamieną, nežiūrint kur 
mūsų išblaškytos tautos vaikai 
gyventų — Australijoj ar pie
tinėj Amerikoj.

Suvažiavime taip pat išnag
rinėti ir kiti klausimai, kaip 
sportinio almanacho išleidi
mas, sporto kadrų, žaidynių, 
bendradarbiavimo su LB ir kt.

Suvažiavimui pirm. R. Ba
bickas (Clev.) ir J. Gustainis 
(Toronto) ir sekret. E. Vodo 
palienė (Vašingt) ir Staškevi 
čius (Clevel.). Svečių tarpe bu 
vo ir ŠLAFASS-gos garbės na 
rys, PLB-nės pirm. J. Bachu 
nas, kurio vardu įsteigta tau
rė, įteikiant ją sportininkui, pa 
sižymėjusiam savo sportiniais 
atsiekimais ir pavyzdinga laį 
kysena.

IŠ LIETUVOS
— Prasidėjo S. S-gos krep 

šinio pirmenybės, kuriose daly 
vauja keturios Lietuvos ko
mandos. Pirmi susitikimai lie
tuviams nebuvo sėkmingi: Vii 
niaus Žalgiris pralaimėjo prieš 
daugkartinį S. S-gos meisterį 
Rygos ASK penketuką 48 :69, 
tačiau antrose rungtynėse Kau 
no Žalgiris nugalėjo Tbilisio 
Politechniką 68-54 ir Frunzės 

prašome mūsų garbingąjį Ga 
nytoją, pakeisti ikšiolinį savo 
nusistatymą, kas liečia Lietu
vos paminklinėš koplyčios Va 
šingtono Bazilikoje įrengimą 
su Šiluvos stebuklingosios Die
vo Motinos paveikslu centri
niame altoriuje. Ir vietoj Šilu
vos — mes prašome, įrengti 
kitą, taip pat mūsų tautoje ir 
bažnyčioje plačiai, o gal ir net 
daugiau garsėjančią —- Vil
niaus Aušros Vartų Gailestin
gumo Dievo Motinos koply
čią, kuri tiek istorine, tiek tau
tine pr&sme giliai yra įaugusi į 
lietuvio jausmus ir širdį.

Su šia Lietuvos šventove 
glaudžiai siejasi visas komp
leksas brangių vardų, kaip an
tai: Vilnius, Aušros Vartai, 
Gedimino miestas, Lietuvos 
amžinoji sostinė bei Šv. Kazi
miero karstas ir Vytauto Di
džiojo palaikai — mūsų tautą 
per ilgus ir audringus šimtme
čius tvirtai dvasiniais ryšiais su 
rišo, kuriems niekad negalės 
prilygti Šiluva, kuri labai ma
žai yra kam žinoma net pačio 
je Rytų ir Pietvakarių Lietu
voje.

Tik pažvelkime į mūsų kraš 
to praeitį ir patyrinėkime isto
rinius įvykius, apsireiškimus, 
stebuklus ir bažnyčios pripa
žintuosius stebuklais garsėjan
čius paveikslus, matysime iš 
žemiau patiektos literatūros, is 
torinės medžiagos, jog Aušros 
Vartams priklausanti viena 
pirmaujančių vietų. Štai litera
tūra: „Marija mums kalba“, 
„Lietuvių enciklopedija“ ir 
„Marijos garbinimas Lietuvo
je“. Bibliografija ten pat.

Istoriniai šaltiniai sako, kad 
Aušros Vartai jau žinomi bu
vo nuo 16 šimtmečio pradžios. 
Viena yra aišku, kad 16-jo am 
žiaus pabaigoj ir 17-jo šimt- 

Burevestniką 74:55, o Vil
niaus Žalgiris (dabar pasivadi 
nęs „Plastika“ — kodėl?) vėl 
pralaimėjo Maskvos Dinamai 
52:79- Moterų pusėje, Kauno 
Politechnika laimėjo prieš Le 
ningrado Trudą 40:39 ir nusi 
leido Tartu Universitetui 44: 
53. Vilniaus „Kibirkšties“ mo 
terų komanda pralaimėjo pa
skutinėse sekundėse Frunze: 
53:54, nors Gedminienė pada
rė pilną metimą. Laiko ėmė- 
jos pradžioje pasekmę užskai- 
tė, (būtų 55:54 lietuvaičių 
naudai) tačiau po to atsisakė. 
Rungtynės užprotestuotos.

— Pirmoje gruodžio mėn. 
savaitėj mūsų Tėvynę pasiekė 
šaltoji žiemužė. Slidininkai pa 
sinaudojo sniegu, o ledočiuo- 
žėjai — čiuožyklom.

— Prie liaudies universiteto 
Panevėžyje įsteigtas fizinės 
kultūros fakultetas.

— Pavergtoje Lietuvoje ir 
šiemet renkamas 1963 m- ge
riausias sportininkas.

— Biržuose viešėjo Ukmer 
gės krepšininkai, pralaimėda
mi 41:55 ir 53:58, o moterys 
— 54:56 ir 30:43.

— Moterų rankinio turnyrą 
Kaune laimėjo šeimininkės, 
prieš Vilnių, Odesą ir Čerka
sus.

IŠ VISUR
— Iš Vakarų Vokietijos fut 

bolo rinktinės trenerio parei
gų pasitraukė S. Herberger. 
Tai didelsi smūgis Vokietijos 
sportiniam gyvenimui, nes Her 
berger buvo žinomas kaip vie
nas geriausių pasaulio futbolo 
trenerių.

— V, Vokietijos futbolo 
klubas FC Singen pateko į fi
nansinius sunkumus, tačiau jo 
vadovybės veidus praskaidri
no gautas anoniminis laiškas ir 
100 DM banknotas- Siuntėjas 
atsiprašo už pavėluotą skolą, 
nes daugelį metų jis buvo. . . 
„tvoros svečias“, žiūrėdamas 
rungtynes per visus įmanomus 
tvoros plyšius.

— Krepšinio susitikimų pa
sekmės: Jugoslavija — Pran
cūzija 73:71, rytinės Vokieti
jos Halle - Lozana 89:60 (čia 
teisėjavo lietuvis Stonkus), Br 
no — Viena 105:71.

— JAV kalnų slidininkai 
jau pasiekė Europą. Savo sto
vyklą įrengė Alpių kalnuose- 

mečio pradžioje Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveikslas jau 
pagarsėjo įvairiais stebuklais. 
Ir pagaliau 18-jo amžiaus pra 
džioje bažnyčia jau neturėjo 
jokios abejonės dęl paveikslo 
stebuklingumo.

Lietuvai padarytų didžiau
sią tautinę - istorinę klaidą, at 
sisakydami nuo Aušros Vartų 
paveikslo talpinimo Vašingto
no katedroje, motyvuojant, 
jog lietuvių koplyčia esanti 
konfronte su lenkų koplyčią, 
vengiant pastarųjų galimų aiš
kinimų, jogei šios abi koply
čios lenkams priklauso. Atseit, 
lenkų pastangomis abi koply
čios įrengtos. Tai yra: Vil
niaus Aušros Vartų ir lenkų 
Čenstakovos,

Politiškai — lenkai nuolat 
tiesia savo imperialistines ran
kas į mūsų Vilnių ir Lietuvos 
Pietvakarių žemes ir tuo pačiu 
į Aušros Vartus, kaip jiems 
priklausančią „nuosavybę“, 

Todėl mes, Vilniaus krašto 
lietuviai, manome ir esame tik 
ri, kad pasaulis puikiai pažįsta 
Lietuvą ir žino jos istoriją. 
Tad ar yra prasmės patiems 
lietuviams savo laisva valia iš 
rauti tai, kas jau dešimtmečius 
yra įaugę į lietuvio Širdį? Kitu 
atveju mes būsime kapituliavę 
mūsų pagrindiniame gynybos 
avąnposte —■ Vilniuje; prade
dant Aušros Vartų Gailestin
gumo Dievo Motinos Švento
ve ir tuo pačiu leidžiant blėsti 
žmonių tikėjimui ir pamaldu
mui į Aušros Vartų Stebuklin 
gąjį Marijos paveikslą, kas 
reiškia Vilnijos lietuvių nutau
tinimą greitinti. Durų atvėri
mą lenkomanijai į Rytų ir Piet 
vakarių Lietuvos žemes ir žmo 
nes.

Belševikai irgi ne kuriais 
kitais tikslais ir sumetimais iš-

Kiekvienas žmogus užbaig
damas darbo metus sustoja ir 
apsidairęs pagalvoja, ką pe
reitais metais yra gero nuvei
kęs ir ką reikėtų pataisyti se
kančių metų bėgyje. Už kelių 
savaičių užbaigsime 1963 me
tus ir įžengsime į 1964.

Kokie buvo šie metai Kana 
dos lietuvių gyvenime. Ilgai 
negalvodami turime pasakyti, 
kad šių metų bėgyje mes bu
vome laimingi galėdami pas 
save turėti Pasaulio Lietuvių 
Seimą ir Pasaulio Lietuvių Die 
nas. Abu šie įvykiai paliko mu 
ms neišdildomą įspūdį ir kartu 
įpareigojo mus ir toliau dar 
daugiau suglaudus gretas lai
kytis ir išlikti lietuviais.

Tuo pačiu mums tenka pa
galvoti ir apie priemones, ku
riomis galime pasinaudoti, kad 
palengvintume ,*ą išsilaikymo 
kovą. Prie tokių priemonių pir 
miausia tenka priskaityti lietu
viškojo žodžio galią: mūsų lai 
kraščius ir lietuviškas knygas. 
Labai dažnai ir daug skaitome 
tuo reikalu ir nieko nedarome, 
kad mūsų lietuviški laikraščiai 
vieną kartą galėtų išbristi iš ne 
užbaigiamo neturto balos. Pa
darykime visa, kad paskutinį 
šių metų mėnesį ir pirmąjį se
kančiųjų metų aplankytume vi 
sus mūsų apylinkėje gyvenan 
čius tautiečius ir juos paragin
tume prenumeruotis pirmoje 
eilėje Kanadoje išeinančius 
„Tėviškės Žiburius“ ir „Nepri 
klausomą Lietuvą”. Tačiau vi 
si lietuviški laikraščiai vieno
dai mums brangūs ir geri, iš
skyrus svetimiesiems tarnau
jančius.

trėmė Žagarėn Vilniaus vysku 
pą, vilnietį, Julijoną Stepona
vičių — anksčiau vengdami 
leisti jį Vilniuje net konsekruo 
ti vyskupu. Tai patys už save 
kalba faktai, su kuriais lietu
viai privalome skaitytis, norė
dami užvert duris prieš slavų 
įtaką.

Jei jau lietuviams teko gar
bė laisvu pasirinkimu įrengti is 
torinę koplyčią Bazilikoje, 
kaip visos tautos dėkingumo 
paminklą, tai ją ir puoškime 
Lietuvai palankiausia prasme. 
Žinoma, jeigu jau laisvas pasi 
rinkimas koplyčiai įrengti J. 
A. V. dvasinės hierarchijos 
yra aprubežiuotas, o gal net 
Vatikano sluogsnių naudoja
mas tam tikras pageidavimas, 
nurodymas ar net tiesioginis 
spaudimas vykdyti tai, ką jie 
nurodo, bet ne tai, ką patys 
lietuviai laisva valia pasirinkti 
gali — Jūsų Ekscelencija — 
skelbkite viešai šiuos faktus ti
kintiesiems ir visai plačiajai lie 
tuvių išeivijai, o ji savo ruoštu 
darys intervenciją ten, kur rei 
kalinga, net iki Šventojo Sosto 
imtinai.

VKLS-ga daro prielaidą, 
jog Lenkijos primo kardinolo 
St. Višinskio apsilankymai Ro 
moję yra glaudžiai susiję su 
Lietuvos religiniais bei patrio
tiniais interesais ir jo veikimo 
pasekmės Lietuvos prisikėli
mo atžvilgiu bei Lietuvos re- 
prezentavimą prie Šventojo 
sosto — laiko negatyvia pras
me.

Mūsų katalikiškoji spauda 
tiek daug rašo apie Lenkiją ir 
josios kardinolą St. Višinskį ir 
taip retai kada teužsimena 
apie lietuvius bolševikų nukan 
kintus ir gyvuosius šiapus ir 
anapus uždangos.

Kodėl taip yra? Argi mūsų 
tauta neišsiūgdė garbingų vys 
kupų, dvasiškių įr pasauliečių, 
kurie pelnijo pas Dievą ir pas 
žmones sau ir tautai kankinių 
vainiką ir prilygstančių ar net 
pralenkiančių Višinskį, Stepi- 
načių, Beraną ir Mindsentį? 
Tai keistas ir negatyvus kovo 
jančioje tautoje reiškinys, kur 
sai nusako apie mumyse įsiga
lėjusį vergiškumo jausmą, apa 
tiją, nusivylimą ir neryžtumą 
kovoje už savo prigimtas tei
ses, kadangi jaučiamės mažy
čiai, menkučiai ir neprilygsta- 
me titanams

Gal ši lietuvio kuklumo ir 
savųjų didžiavyrių neįvertini
mo ir nevertinimo yda prilei
džia manytų kodėl Lietuva, 
kovojusi ir gynusi per ilgus 
amžius krikščionybę nuo mon 
golų, Šiandieną neturinti nei

Neturėtų likti nė vienos lie
tuvių šeimos, kuri nesiprenu- 
meruotų lietuviško laikraščio.

Naujoji Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Va.dyoa nuta
rė pradėt leisti informacinį biu 
letenį „Pasaulio Lietuvis“, ku 
ris padėtų informuoti po visą 
pasaulį išsiblaškiusius lietu
vius. Tai nėra naujas laikraš
tis, bet informacinis biuletenis 
išryškinimui Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės idėjos visur gy 
venantiems lietuviams. Kana
dos Krašto Valdyba siuntinės 
Pasaulio Lietuvio pakankamą 
skaičių egzempliorių visoms 
Apylinkėms kiekvieną mėnesį- 
Savaime suprantama, kad tai 
yra surišta su tam tikrom išlai
dom ir Krašto Valdyba turės 
atsiskaityti su P. L. B. Valdy 
ba už Kanadai gautus egzemp 
liorius. Vieno egzemplioriaus 
kainą P. L. B. Valdyba yra nu 
stačiusi 20 centų. Paliekame 
Jūsų nuožiūrai, kokiu būdu 
Jūs biuletenį platinsite ir ko
kiu būdu suteiksite reikiamas 
sumas pinigų biuletenio leidi
mui- Siunčiame Jums tam tik
rą egzempliorių skaičių ir lau
kiame iš Jūsų žinių, kiek Jūs 
galėsite išplatinti ir kiek galė
tume sutelkti lėšų.

Besiartinančių Šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 1964 metų proga 
sveikiname visus Kanados Lie
tuvius ir linkime geriausios sek 
mės. Tikime, kad Naujieji Me 
tai bus visiems geresni ir lai
mingesni.

Dr. P. Lukoševičius, 
Krašto Valdybos Pirmininkas.

Iz. Maiišk'a, sekretorius.

vieno kardionlo?
Jei Vatikanas motyvuoja, 

kad dalis Vilniaus srities grąži 
nimo ir prijungimo Lietuvai 
1939 m. dar nėra taikos kon
ferencijoje pasirašytas ir for
maliai pripažintas Lietuvai 
(Formaliai nebuvo pripažinę. 
Jautų Sąjungoje nei lenkams 
Vilniaus krašto smurtu pa
grobimas, o Hagos tarptauti
nis teisingumo tribunolas savo 
sprendimu teisiškai įrodė pa
sauliui Vilniaus priklausomu
mą Lietuvai, kaip jos Amžiną 
ją Sostinę su visa Kytų ir Liet 
vakarių plačiąja teritorija), tai 
kyla klausimas, kaip tada lai
kytina Šventojo Sosto laikyse 
na Lenkijos oderio — Naisės 
linijos atžvilgiu, kur naujai pri 
jungtoms teritorijoms aproba 
vo ir pripažino lenkų bažnyti
nės vadovybės administratyvu 
mą?

Argi mūsų tautos tikintieji 
Vatikano požiūriu Rytų ir Piet 
vakarių Lietuvoje turėtų skir- 
tingesnį statusą už lenkų tau
tą bei jos valstybės politinį in 
teresą ?

Per tikėjimą lenkai šventva 
giškai kėsinasi į Vilniaus kraš
tą ir Aušros Vartus. Tikėjime, 
gi, mūsų manymu, Aušros 
Vartai, kaip ir Liurdas ar Fa
tima priklauso visam pasau
liui, tačiau toji malonių šalti
nių žemiškoji vieta, matuojant 
žmogišku mastu, priklauso: 
Liurdas — Prancūzijai, Fati
ma — Portugalijai, taip Vil
nius su savo stebuklingais Auš 
ros Vartais priklauso Lietuvai. 
Tad ar galime paisyti tuščių ir 
nepagrįstų lenkų pretenzijų bei 
katalikų tikėjimą profanuojan 
čių ambicijų?

Todėl mes nuolankiai pra
šome Jūsų Ekscelenciją pa
keisti savo nusistatymą ir vie
toj koplyčios didžiajame alto
riuje numatyto Šiluvos Dievo 
Motinos paveikslo — įrengti 
Aušros Vartų Gailestingumo 
Dievo Motinos koplyčią

Todėl ir mes lietuviai priva
lome atsigręžti veidu į paverg 
tą tėvynę ir matyti brolius ana 
pus geležinės uždangos gyve
nančius Dysnoj, Senojoj Vil
nioj, Naugarduke, Suvalkuos, 
Karaliaučiuje ir Brastoj. Ten 
jau dauguma, mūsų pasyvumo 
ir lenkų bei vokiečių bažnyčios 
intensyvaus veržlumo, nutau
tėjo ir jau nebekalba jų bočių 
bei savų tėvų gražiąja lietuvių 
kalba. O jie juk iš tikrųjų tebė 
ra lietuviai ir mūsų kraujo bro 
liai!

Būtų neobjektyvu šiandien 
mums atsidūrusiems laisvaja- 

Nukelta į 7-tą psl.
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Dabar, kai į mūsų miestą 
atėjo žiema, kai Kalėdų šven
tės jau čia pat už durų, verta 
pakalbėti apie dovanas. Krau
tuvių langai ir stalai užversti 
visokiais niekniekiais, praban
giais dalykais, praktiškais ir vi
sai nepraktiškais, vertingais ir 
tokiais, kurie nieko neverti, ku 
riais apsukrūs pirkliai turės pro 
gos lengvai atsikratyti. Ir mes 
leidžiamės nešami tos nervin
gos, reklamų įkaitintos, minios 
pirkėjų, rinkdamiesi ir nesirink 
darni, bet karštligiškai pirkda 
mi, nes tokia čia mada. Tad 
ir norisi pasiūlyti lietuviams 
prekę, kuri, anot mūsų patar
lės, pati save giria. Kuri nerū 
dyja, nesensta, nenusidėvi, 
pragyvena madas ir visokius iš 
pardavimus, Būtent lietu
višką knygą.

A-a-a-a atsidus taurus lietu
vis — štai ką jis siūlo! Ir rizi
kuodamas būti visiškai nepo
puliariu, netgi senovišku bei 
kvailai įkyriu, norėčiau jums 
papasakoti apie tas dovanas, 
kurias p. Jurkuvienė kas sek
madienį išdėsto ant lietuviško 
knygyno stalų Aušros Vartų 
salėje.

* # ♦

Tiems, kuriems patinka pro 
za (populiariai kalbant, apsa 
kymai) norėčiau, pirmoj eilėj, 
rekomenduoti Mariaus Katiliš
kio naują novelių rinkinį „Šve 
ntadienis už miesto“. Čia kiek 
vienas atras ką nors artimo, sa 
vo, brangaus, nes Katiliškis ne 
tiktai puikus pasakotojas, bet 
taip pat pirmaeilis žmonių 
vaizduotojas, pažįstąs lietuvio 
buitį ir sugebąs apie ją rašyti 
sodriu, šiltu žodžiu. Pati kny
ga išleista tikrai prabangiai ir 
skoningai, taigi, tinka ir tiems, 
kurie knygas skaito ir tiems, 
kurie tej ieško gražaus knygų 
lentynos papuošimo-

Yra ir daugiau prozos kny- 
-—gų, pirktinų ir dovanotinų — 

AjčB'Rūtos romanai, R. Spalio 
"“novelės, M. Vaitkaus atsimini 

mai (parašyti gražiu, lengvu 
ir įdomiu stilium), J. Krūmino 
romanas ir t. t.

Kitiems, kurie grožinės lite
ratūros neskaito, galiu reko
menduoti originalią ir gilią 
Vinco Kudirkos studiją „Zmo 
gaus genezė“, parašytą jauno 
ir talentingo mūsų mokslinin
ko (dėstančio Detiance kole
dže) dr. Vytauto Kavolio. Pa 
žinti savo tautos žmones nėra 
prabanga, bet būtinybė. O ką 
mes, iš tiesų, žinome apie dr. 
Vincą Kudirką? Gal tik tiek, 
kad jis parašė žodžius ir muzi 
ką Tautos himnui? Pažinti Ku 
dirką žmogų lygiai svarbu ir 
būtina, nes jo laikmetis daug 
kuo bus suprantamas ir šių die 
nų išeiviui, jieškančiam (arba 
turinčiam jieškoti) kelių išlai
kyti savo ir vaikų tikėjimą ša 
lies prisikėlimu.

Teatro ir dramos mėgėjams 
Santara - Šviesa išleido mūsų 
iškiliausių jaunųjų dramaturgų 
Kosto Ostrausko dvi dramas 
„Žaliojoj lankelėj“ vardu, kur 
be minimos dar atspausdinta 
kita vienaveiksmė drama „Py 
pkė”, dedikuota Antanui Škė
mai, dieną prieš savo tragišką 
mirtį pastačiusiam ją Santa
ros 1961 metų (rugsėjo mėti.) 
suvažiavime Tabor farmoj. 
Šiandien daug kalbama apie 
avangardinį teatrą, modernų 
scenos meną, bet ar daug kas 
žino kas toji moderni drama? 
Kultūringi žmonės pirma susi
pažįsta su jiems nežinomais au 
toriais ir apraiškom ir tik vė
liau apie tai kalba.

Tiems, kurie mėgsta meną, 
dar įmanoma užsisakyti vieno 
mūsų pirmaeilių grafikų mo
nografiją. Tai Pauliaus Au- 
giaus liuksusinis pomirtinis lei 
dinys (dailininkas mirė Čikago 
je prieš trejis metus), apimąs 
visą jo kūrybą. Šio neeilinio 
leidinio kaina 15 dol. ir jį gali 
ma užsisakyti šiuo adresu: D. 
Augienė, 6508 So. Talman 
Ave- Chicago 29, III. USA- 
Ar reikia aiškinti, kad tokia 
knyga bus netiktai gražiausia 
dovana, bet ir tikras dvasios 
turtas kiekvieno šviesaus žmo 

gaus namuose? Verta paminė 
ti, kad monografijos tekstas 
bus atspausdintas ir anglų kai 
ba, taigi ši knyga tiks dovano 
ti ir svetimtaučiams.

Kalbant apie anglų kalba iš 
leistus lietuvių literatūros kuri 
nius, prisiminkime The Lithua 
nian Quartet (Baronas, Kati
liškis, Landsbergis, Šeinius) iš 
leistą Maryland Books Seleu 
ted Lithuanian Short Stories, 
išleistą Voyages Press New 
Yorke, The Green Oak (lie
tuvių liaudies dainų ir lietu
viškos poezijos ver
timai), išleistą tos pačios ame 
rikiečių leidyklos, ir — taip 
pat Voyages Press leidinį — 
mūsų partizaninių kovų apra
šymus GueriLa Warfare on 
the Amber cost. Būtų be galo 
liūdna, jei šios knygos liks ne 
pali ėstos sandėliuose, nes Lie 
tuvos vardo vien tik barščiais 
bei kopūstais neišgarsinsim sv 
etimųjų tarpe. O kiek verkėm 
ir dejavom kadaise, kad n ė - 
r a gerų išverstų lietuviškų 
knygų, kurias galima būtų pa
dovanoti angliškai skaitan
tiems savo bičiuliams. Dabar 
gi knygų yra, bet reikia jieš
koti pirkėjų!

Pabaigoj dar keli žodžiai 
apie poeziją. Labai norėčiau 
surasti tą auksaburnį, kadaise 
paleidusį šūkį „Lietuva — po 
etų kraštas“. Ir šiandien dar 
vienas kitas apie tai — prie 
gerai apkrauto stalo ir stikle
lio — taip nukalba. Montrea- 
lyje, berods, nuperkamos dvi 
trys poezijos knygos. Argi tik 
tiek tėra, taip vadinamų kultu 
rininkų? Žmonės aiškina, kad 
jie poezijos nesuprantą. Žino
ma, tik viršelio pavadinimą 
perskaičius, poezija lieka ge
rokai uždara. Ne poetų kal
tė, kad tokia neperlaužiama 
siena pastatyta. Poetai tebera
šo. Ir neblogiau, kaip kadaise, 
štai, neseniai pasirodė Lconar 
do Andriekaus „Naktigonė”, 
kurios žodžiui suprasti tikrai 
nereikia išeiti atskirų mokslų. 
O tiems, kurie taip mikliai ir 
oriai užsideda elitinio intelek
tualo bei menų mylėtojo ka
rūną, turėtų būti suprantami ir 
Algimanto Mackaus eilėraš
čiai jo knygoj „Neornamen
tuotos kalbos, generacija ir au 
gimtiniai“. Juk nėra nieko bai
sesnio, kaip užsidarymas dvasi 
nio snobizmo statinėje, nes 
žmogus ^rūgdamas negerėja, 
kaip vynas.

* * *

Lapkričio pabaigoj Montre 
aly buvo Jaunimo savaitgalis. 
Organizuotas visų lietuviškųjų 
jaunimo organizacijų. Buvo 
diskutuojamos dvi temos: 1) 
Kodėl reikia lietuviškai kalbė
ti? ir 2) Mišrių vedybų proble 
ma. Buvo sporto žaidynės ir 
pasilinksminimas. Kviečiami 
— ir pakartotinai — buvo v i 
s i lietuviai. Reiškia, ir senoji 
karta. Reiškia, ir tie, kurie 
karštai kovoja už jaunimo lie
tuvybę, kurie turi šimtus re
ceptų, kaip jaunimą atlietuvin 
ti, kurie kreipiasi į jaunimą, 
kai reikia papuošti stalus po
būviams, kai reikia patarnauti, 
kai reikia pašokti tautinius šo 
kius, kai reikia pastovėti prie 
rinkliavinių durų, kai reikia pa 
būti statistais, kai reikia ang
liškai perskaityti rezoliucijas ir 
t. t. ir t. t.

O kas gi atsitiko? Į jauni
mo savaitgalio parengimus at 
vyko tik keli suaugę. Užteko 
dviejų rankų pirštų jiems su
skaičiuoti. Neįdomios temos? 
Neįdomi vakaro programa? 
Erzina tvisto muzika? Vienas 
iš užklaustų atsakė taip: O ką 
ten veiksi nuėjęs? Taigi. Mes 
neišmokome dar vienos pa
prastos tiesos: reikia mokėti ir 
klausytis. Reikia išmokti 
būti su žmonėmis, kad juos 
pažintum- Nėra, deja, dar ma
šinų. kad būtų galima suprasti 
kitą — kad ir jauną — žmo
gų, sėdint savo šiltam kamba
ry ir spoksant į televizijos apa 
ratą. Ir beprasmiška bus kal
ba apie savąjį jaunimą, jei 
mes tik tada jais susidomėsirn, 
kai jų jau nebebus mūsų tarpe. 
Tautinis ansamblis, rodos, ga
lėtų gyvuoti? Ir, pavyzdžiui, 
kodėl negalima būtų suorgani

MARIUS KATILIsKIS,
kurio novelių knyga „Šventad ienis už miesto“ neseniai yra 

pasirodžiusi iš spaudos.

ĮSPŪDŽIAI IŠ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMO N. Y.

Studentai - Gyvenimas ir Veikla
Lapkričio pabaigoj New 

Yorke įvyko Lietuvių Studen 
tų S-gos suvažiavimas- Iš Ka
nados dalyvavo apie 15 stu
dentų, — pora iš Montrealio, 
pora iš Hamiltono ir 11 iš To 
ronto.

Daug buvo įdomių paskai
tų, pramogų, koncertų. Statler 
Hilton viešbutis - dangoraižis 
buvo pripildytas keliais šim
tais lietuvių studentų-čių.

Įvairiausių studentų proble
mų svarstyme ir paskaitose ne 
taip gausu buvo lankytojų — 
dalyvių, bet pramogose, ypač 
atskirų kambarių pobūviuose, 
buvo didelis aktyvumas ir die 
na ir naktį.

Bendrai visi dalyviai stu
dentai turėjo daug gero laiko 
ir patenkinti, kad jų tiek daug 
susirinko vienon vieton susipa 
žinti. Kai kam nepatiko, kad 
atskiros organizacijos atskirai 
ruošėsi pobūvius. Tokiais atve 
jais reikėtų ir linksmintis tik 
kartu. R-

ĮDOMI PASKAITA

Toronto Akademikų dr-ja 
7.12. suruošė jau 2-rą paskai 
tą. Prelegentu buvo dr. A. 
Musteikis, Buffalo universite
to profesorius.

Paskaitos tema buvo „Lie
tuvių kultūros išlaikymas“. 
Prelegentas panagrinėjo lietu 
vių kultūros sąvoką, išryškin
damas tarp amerikonų, anglo 

zuoti lietuviško teatro su j a u 
n a i s i a i s? Čikagoje Antra
sis Kaimas sudarytas ir vado
vaujamas tik jaunųjų- Ir, duok 
Dieve, daugiau tokių, kaip 
jie! Ar mes, montrealiečiai, 
tiktai nepradedam laidoti dar 
gyvų? Tiesa, niekam nėra pa
reigos savo brangų laisvalaikį 
skirti jauniesiems (iš to nau
dos ir, svarbiausia, garbės ne
daug), bet tada ir prisipažin
kime atvirai, kad ne jaunimas 
mus paliko, bet mes savo 
jaunimą palikome. Ir 
pavadinkime save savo tikrais 
vardais!

* * *

Taip mes pradėjom savotiš 
ką sąžinės sąskaitą, baigiantis 
seniems metams. Ateis nauji 
metai. Bus kita skaitlinė. Bet 
argi kas pasikeis? Ir vėl bus 
tie, geriausiu atveju, keliasde 
Šimt, kurie temps visokios vei 
klos vežimą, dažnai pajuokia
mi, visuomet pamokomi, nuo
lat apkraunami naujom parei 
gom. Argi ne akivaizdus pa
vyzdys lietuviškoji radijo pro 
grama? Aišku, kad programa 
gali ir turi tobulėti! Aišku, 
kad nuoširdūs patarimai visuo 
met bus išklausomi. Tik liūd
na, kad kritikų be galo daug, 
o padėjėjų begalo mažai. O 
kas atsitiks, kai verslininkų 
skelbimų pritruks? Tada pri
truks ir pinigų išlaikyti tą pro 
gramą. Metų metus kalbėję 

saksų kultūrų bendrumus ir 
skirtumus.

Prieita prie išvados, kad lie 
tuviai turi džiaugtis savo aukš 
ta kultūra, paremta daugiau 
dvasinių savybių puoselėjimu, 
turtinimu, ją išlaikyti ir per
duoti jaunosioms kartoms, ži
noma prisiderinant prie šio 
krašto kultūros, pasiimant kas 
gera, atmetant, kas mums ne 
prie širdies.

Dauguma klausytojų buvo 
Toronto universiteto akademi
kai.

Reik džiaugtis, kad A. D- 
ja subūrė daug jaunųjų akade 
mikų ir užsimojo didelei kultu 
r ;iiei veiklai-

A. Dr-jos įkūrimas rodo, 
kad mūsų jaunoji karta ne
sitenkina vien tik įsigijimu dip 
lomo ir darbo gavimu, bet šie 
kia toliau intelektualinių verty 
bių įsigijimo. Šis faktas jau ir 
patvirtina lietuvių kultūros 
aukštumą ir pranašumą, prieš 
materialistinę kultūrą.

• Toronto Akademikų valdy- 
bon įeina inž. Manglicas, S. 
Butkevičienė, Kubiliūtė. Visi 
T- V. absolventai.

d Alfonsas Vindašius B. A., 
22.XI. gavo gamtos mokslų 
magistro laipsnį. Dabar ruošia 
si daktaratui.

A. Vindašius 1961 m. baigė 
Toronto universitetą, fizikos ir 
matematikos fakultetą.

apie tokios programos būtinu 
mą, kai ją dabar turime, ar'iš
mesime kelis dolerius jai iš
laikyti? Juk jokia paslaptis, 
kad toji programa galėtų ture 
ti daug mažiau komercinių pra 
nešimų ir daug daugiau muzi
kos, dainos, literatūros, mon
tažų, jei. . . taip, jei progra
mos vedėjas susilauktų, vietoj 
pamokymų, aukų. Ir konkre
čios pagalbos, pavyzdžiui, ge
rų plokštelių (tik pasiskolin
ti!)! Liudas Stankevičius lau 
kia. Neužkraukime ir vėl vie 
nam žmogui visų naštos.

* * *

Montrealis nuolat didžiavo 
si savo lietuviška veikla. Buvo 
tam pagrindo. Ir tebėra. Tik 
ar ne pergreit susenome? Ar 
ne pergreitai sulindome į savo 
rūsius? Ar nepametėme per
spektyvos? Banali tiesa, bet 
verta ją pakartoti: nėra dide
lių ir mažų darbų, yra tik dide 
Ii ir maži žmonės-

" * * *

Žinau, kad lietuviškų kny
gų nepiršau, kaip geras preki 
jas tai darytų — su nuolankia 
šypsena bei atlaidžiu tapšnoji 
mu per petį. Bet lietuviška 
knyga juk nėra nylon kojinės 
ar koks stiklinis dzinguliukas- 
Neišmeti jų po savaitės į šių 
kšlyną. Knyga visam gyveni
mui lieka žmogaus draugu, 
broliu, dažnai vienintele pa-

Atviras laiškas
TAUTIEČIUI

(Praėjusio Montrealyje Jaunimo Savaitgalio proga)
Gero. Redaktoriau,

prašome Jūsų redaguojamame laikraštyje patalpinti 
šį atvirą jaunimo laišką mūsų visuomenei. Jeigu iš
kiltų kokių nesusipratimų ar nemalonumų, mes, laiš
ką pasirašiusieji, apsiimame visą atsakomybę.

Šiandieną mes dažnai girdi
me Tave, Tautieti, kaltinant 

jaunimą nemokėjimu lietuvių 
kalbos, stoka patriotiško jaus
mo Lietuvai, lengvai pasiduo
dant svetimtaučių įtakai ir t. t- 
Mes, jaunosios kartos atstovai, 
sutinkame su tuo. Mes esame 
blogi lietuviai, mes, ištikrųjų 
dažniau tarp savęs kalbame 
angliškai negu lietuviškai, 
mums Lietuva, nors brangus, 
tačiau yra tolimas užjūrių kraš 
tas, iš kurio mes išbėgome vi

sai maži arba kurio jau visai 
nesame matę. Taip, mes esa
me prasti lietuviai.

Bet Tu, Tautieti, ką Tu da
rai, kad išlaikytum mumyse tą 
lietuviškumą, kad mes visiškai 
nenutoltume nuo lietuviško ka 
mieno, kuris, sakai, yra Tau 
toks brangus? Ką Tu darai lie 
tuviško žodžio, lietuviškos kai 

bos tęstinumui šiame kontinen 
te? Ką Tu duodi savo Tėvų Že 
mei, kuri Tau davė tiek daug 
— duoną ir mokslą, kalbą ir 
kultūrą, meilę ir džiaugsmą? 
Ar Tu turi teisę mus kaltinti 
tuo, ko pats neturi? Juk gre
siant tėvynei pavojui Tu pats 
pabėgai iš savo žemės, o vė
liau apsivainikavai garbingu 
tremtinio vardu. Koks tu esi 
tremtinys ir kas Tave ištrėmė? 
Mes nekaltiname tuo Tave, 
Broli. Tikriausiai ir mes Tavo 
vietoj būdami būtume taip 
pat pasielgę. Bet nekaltink Tu 
ir mūsų, nes Tavo tėvynės mei 
lė baigiasi tik burnos aušinimu 
ir sugiedojimu „Lietuviais esą 
me mes gimę“ krikštynų ar 
vestuvių proga. Tu esi tiek 
pat nutautėjęs, kaip ir mes! 
Nekaltink mūsų neskaitymu 
lietuviškų laikraščių, nes ir Tu 
jų neskaitytum, jeigu geriau 
angliškai mokėtum. Atvirai 
šnekant, juk ne iš meilės sa
vai spaudai juos skaitai. Juk la 
bai mažai arba visai neperki 
lietuviškų knygų ir žurnalų. 
Juk net ir savo vaikų pats ne
mokini lietuviškai skaityti ir 
rašyti arba labai mažai, o šeš
tadieninė vargo mokykla daž 
nai yra Tau per toli arba be
reikšmė. • .

Taip, Tautieti, yra skaudu 
šiuos žodžius rašyti ir ne su 
pagieža išplaukia jie iš mūsų

DAR APIE LIETUVIO TAUTINĘ MISIJĄ IŠEIVIJOJE
Čia noriu patiekti porą pasta
bėlių apie tą kritiką p- Aukš
tuolio :

Kritikuodamas mano strai
psnį, p. Aukštuolis visiškai ap 
eina straipsnio pagrindinę te
mą, paties straipsnio pavadini 
mo patiektą: Lietuvio tautinė 
misija išeivijoje.

Jo nuomone kolonizacija 
yra absoliučiai negatyvus- da
lykas. „Kokia gi kam nauda 
būtų iš suvarymo į kokį nors 
getą? Ar kiti žmonės yra blo
gesni? Ar Jungtinių Valstijų, 
Kanados ir kitų šalių kultūra 
yra žemesnė? Man atrodo, 
kad lietuviai gali pasimokinti 
iš visų tautų kultūros, iš kitų 
žmonių gyvenimo”. Šitie yra 
p. Aukštuolio žodžiai.

Mano straipsnio tema yra 
tautiškumo išlaikymas išeivijo 

guoda, nes ją skaitai daug kar 
tų ir nuolat randi ką nors nau
jo, anksčiau nepastebėto, nesu 
prasto, nepaj austo-

Šiandien, kai visos laukinės 
tautos, atgavusios nepriklauso 
mybę, ėmė steigti mokyklas ir 
rašyti knygasAfrikoje, didžiuo 
tis sava kalba ir menais, argi 
mes norime užimti jų paliktas 
vietas? Argi mes tikrai men
kiau temokame savąją kalbą 
už Kristijono Donelaičio bū? 
rus? Arba už tuos varguolius, 
kurie senovėj, apsišvietę bala
na, mokėsi patys savo 
rašyto žodžio ir „Aukso alto
riaus“ ir „Aušros“ ir „Var
po“? Kažin? Nesinori tikėti. 
Skaudu patikėti. 

burnos, bet taip jau yra: Tu 
jaunimo akyse esi šiaudinis pa 
triotas“.

Prieš kelias savaites Mont- 
realy buvo suruoštas Jaunimo 
Savaitgalis su įdomia ir įvairia 
programa. Buvo paskaitos, bu 
vo diskusijos, buvo sporto 
rungtynės, buvo šokiai, buvo 
koncertas. Ir visa tai mūsų 
„Didžiųjų patriotų“ buvo šim 
taprocentiškai ignoruota- Mes, 
rengėjai, supratome, kad, 
esant daugyoei parengimų, 
yra sunku j juos apsilankyti, 
todėl visos egzistuojančios jau 
nimo organizacijos nutarėme 
suruošti tik vieną, kad nebūtų 
vėliau prikišama. Nepasipini
gauti ir ne išmaldos prašyti b& 
vo šio savaitgalio tikslas. Juk 
t pagrindinį Koncertą - Balių 
įėjimas buvo tik vienas dole
ris (kas labai retai šiom die
nom pasitaiko). Nebuvo didė
jo beiro, viliojančio iš Jūsų do 
lerį. Vienintelis dalykas, ko 
mes norėjome, tai Jūsų morali
nės paramos, norėjome pa
bendrauti su Jumis. Mes norė
jome Jums parodyti, kaip šių 
dienų lietuviškas jaunimas gal
voja, kokios problemos suka 
jo galvą, tačiau Jums tai ne
įdomu, nes Jūs mokate tik kai 
tinti ir praeities pasaka gyven 
ti. Mes norėjome, kad Jūs iš
girstumėte jau Lietuvos nema 
čiusio poeto širdgėlos, verkian 
čio smuiko jauno talento ran
kose, vikriai lakstančių pirštų 
akordeono klavišais, partizanų 
dainos išplaukiančios iš jaunų 
lūpų. . . Tačiau Jums tas jau 
neįdomu. . .

Nekaltinkite mūsų nutautėji 
mu, nekaltinkite mūsų stoka 
meilės mūsų gimtinei, nekaltin 
kite. . . nekaltinkite. • . O mes 
paliksime Jus ir toliau miegoti 
letargo miegu ir sapnuoti apie 
praeitį, kaip gera ir šilta tenai 
buvo. Mums praeitis neaktua
li, mums praeitis tai įdomus is 
torijos lapas, iš kurio mes mo 
komės, bet mes norime žiūrėti 
į ateitį. Mes žiūrime į ateitį.

H. Celtorius 
A. Keturka 
A. Lukoševičiūtė 
V. Piečaitis 
V, Šipelis 
E. Tekutis.

je. Tik kultivuojant savitą gy 
venimo būdą ši istorinių aplin 
kybių išdavoje gimusi misija 
tėra galima tinkamai atlikti. 
Gyvenant svetimoje kultūro
je, savito gyvenimo būdo kulti 
vavimas nėra įmanomas, „nes, 
istoriškai žiūrint, labai trumpu 
laiku mūsų tauta šiame konti
nente išnyktų. Kiti žmonės gal 
nėra blogesni — tenka pasaky 
ti p. Aukštuoliui — ir jų kultu 
ra nebūtinai yra žema. Šitaip 
žiūrint yra daugelis dalykų ge 
rų: turtas, nuosavybė, geras ir 
pelningas darbas ir t. t. Ta
čiau, kai eina reikalas pasirink 
ti tarp tautiškumo išlaikymo ir 
kitokių vertybių, tai žemesnio 
lygio vertybės turi būti paau
kotos aukščiausios svarbos mi
sijai- Svetimos kultūros ir ver
tybės nėra blogos savyje, bet 
jos yra blogis mums dabartinė 
se mūsų apystovose, nes jos 
mus suvirškintų: ne jos būtų 
mūsų nuosavybė, bet mes tap 
tume jų nuosavybe. Tiktai tvir 
tai stovėdami savitoje kultūro
je mes galime produktingai 
perimti kai kurias kultūrines 
formas ir tuo būdu prisidėti 
prie savitos kultūros plėtros. 
Tačiau jeigu mes neturėdami 
savito gyvenimo būdo, neturė 
darni lietuviško pasaulio, sko- 
linsimės, tai tikrumoje mes sa
ve paskolinsime — save pra
rasime.

Jeigu mes ir labai tobulai 
persiimsime svetima kultūrą ir 
nekultivuogime savito gyveni
mo būdo, mes būsime panašūs 
į krautuvės vitrinose stovin-
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KULTUIUA/E^KRCWIKA Du reikšmingi koncertai

SKULPTORIUS 
GABRIELIUS STANULIS 

PAKELTAS Į 
PROFESORIUS.

Ženevos meno mokykla 
(akademija) pakvietė Gabrie 
lį Stanulį dėstyti skulptūrą 
(akmens skyrius) ir suteikė 
jam profesoriaus titulą. Skulp
torius Stanulis Šveicarijoj yra 
žinomas kaip vienas iš geriau 
šių žinovų savo srityje. Nežiū
rint didelės konkurencijos iš 
šveicarų pusės tai vietai užim
ti, akademijos senatas vis dėl
to tą vietą paskyrė p. Stanu- 
liui-

Prof. Stanulis yra gimęs 
1915. X. 21. Suvalkų Kalva 
rijoj. 1927 — 1931 m. studi
javo Torine Italijoj, 1940 — 
1944 studijavo Vilniaus meno 
akademijoj. 1945 — 1948 Že
nevoj Ecole des Beax-Arts. 
Vėliau Ženevos universitete 
studijavo psichologiją. 1960 
įsigijo pedagoginių mokslų li- 
cencijatą- Individuali kūrinių 
paroda buvo 1958 — La Cho 
au de Fonds ir 1959 m. Žene
voj. Grupinėj parodoj dalyva
vo 1956 m. Paryžiuje ir 1959 
m. Senties (Šveicarijoj).

DIDIEJI DAILININKŲ 
A. A. TAMOŠAIČIŲ 

METAI

Antanas ir Anastazija Ta
mošaičiai šiemet turėjo dide
lius metus. Jų dailės darbų pa
rodos buvo suruoštos keliose 
vietose: Montrealy, Čikagoje, 
Los Angeles, Baltimorėje, Va
šingtone, Toronte ir kt.

Po didelių važinėjimų ir di
delių rūpesčių rengiant paro
das, dailininkai Tamošaičiai, 
visur susilaukę aukšto įvertini
mo, jau sugrįžo į savo namus 
prie Kingstono. Ir dabar ima
si naujų darbų, kuriais vykdys 
naujus savo sumanymus. Tai 
labai gražūs ir malonūs faktai, 
kurie įrašomi į Kanados lietu
vių gyvenimo ir veiklos kultu 
ros istoriją.

DAILININKĖ ANASTAZI
JA TAMOŠAITIENĖ, 

nežiūrint, kad yra labai užsi 
ėmusi ir perkrauta darbais, vis 
dėlto sutiko tęsti gražiąją tradi 
ciją, ir Montrealio lietuvių Spa 
ūdos baliui, kuris įvyks pasku 
tinį šeštadienį prieš gavėnią, 
išaus puikų, kaip visada, tau
tinį drabužį moteriai ar mergai 
tei, žiūrint kas jį išloš meti
nio NL baliaus metu.

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBUI 
PIRMININKAVO 

BERNARDAS 
BRAZDŽIONIS

Apgailestavo, kad Dailiųjų 
menų klubo sostą ir pirminin
ko karūną reiks atiduoti kitam 
ir iki ateis eilė tebūti eiliniu D 
MK nariu- Naudodamasis tei
se, kviečia DMK narę Alę Rū 
tą paskaityti naują novelę — 
,,Poetai ir lakštutė“.

Bernardą Brazdžionį tėvai 
prašo parašyti naujų eilėraščių 
vaikams, kartais net siūlydami 
temas, idant vaikams primintų 
— būti gerais, švariais, paklus 
niais, mylinčiais lietuvių kalbą, 
ar pan. Paskaitę keletą naujau 
šių eilėraščių „Maloni staigme 
na: Rasųtei Gimbutaitei, Vytė 
Nemunėlis įteikė unikumą 
„Rasos karoliai”. Bern. Braz
džionis yra ir savo kūrybos 
iliustratorius: „Rasos karo
lius”, kiekvieną puslapį, pats 
iliustravo.

Štai keletas eilėraščiukų iš 
tos Vytės Nemunėlio „Rasos 
karolių“ knygutės:

Šeima
Pasakykit, 
Suskaitykit, 
Kiek sudaro 
Jų šeima:

Eina tėtis, 
Eina skėtis 
Ir sūnelis z 
Ir mama. . .

Medus
Bitutė skraido tarp gėlių 
Ir renka medų šaukšteliu. 
Per visą dieną, kol sutems 
Ji iš gėlyčių medų sems. 
Kam to medaus mamytė

duos
Rausvų gėlyčių bus 

veiduos!
Trečiuoju savo kūryba pa

sirodė Juozas Tininis novele 
„Alpių vėjas“.

Visų trijų rašytojų kūryba 
aptarta, pavartant iš visų pu
sių. Tasai draugiškas atviru
mas būdingas Dailiųjų Menų 
klubui.

Turėta keletas svečių: Kali 
fornijoje profesoriaujančią Dr- 
M. Alseikaitę - Gimbutienę, p. 
p. Mackialus (Dalia Mackialie 
nė jau režisavo keletą vaidini
mų Los Angeles lietuviams), 
p. p Andrašiūnus.

Dailiųjų Menų klubo vado
vavimas perduotas Juozui Ti
nimui- (Ig)
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Du paskutiniai koncertai 
Montrealyje buvo ne tiktai įdo 
mūs, bet savaimingi ir reikš
mingi. Nors vienas jų įvyko 
Šv. Kazimiero salėje, -— tai 
buvo Jaunimo Savaitgalio, o 
kitas Aušros Vartų salėje, ir 
tai buvo Šeštadieninių mokyk
lų Tėvų komiteto suruoštas, 
bet abu tie koncertai buvo iš
pildyti to pačio jaunimo, tiktai 
su kai kuriais dalyvių pakeiti
mais.

Šituos koncertus verta ap
tarti, ypač, kad jie buvo išpil
dyti jau priaugančių, Montrea
lyje susiformuojančių, muzikų, 
kurių pasirodymas tikrai buvo 
labai gražus reiškinys-

Nors Jaunimo Savaitgalio 
ruošėjai nepatenkinti publikos 
indefirentiškumu, kas Montre 
alio lietuvių tarpe yra tikrai ne 
geras reiškinys, bet jaunuo
sius muzikus vis dėlto girdėjo 
gana didelis tautiečių skaičius, 
jeigu sudėsime draugėn abu 
koncertus. Tačiau žinoma, ir 
ta matematinė priemonė toli 
gražu neišperka mūsų koloni
jos indiferentiškumo fakto, 
nes tiktai į J. Savaitgalį ne
atsilankė vyresnieji, o į Tėvų 
komiteto parengimą neatsilan
kė patys tėvai.-., išskyrus ne
didelį jų skaičių, kuris tesuda
ro išimtį.

O koncertai buvo tikrai įdo 

Šeštadienio vakarą jie dainuoja per CBC: Elan Stuart, Mau
rice Pearson, Gino Silvi irLarry Mann,

mūs, .vertingi ir, kas ypač svar 
bu, — buvo atlikti jaunųjų jė 
gu-

Jaunimo Savaitgalio kon
certe be muzikų dalyvavo dar 
jaunas poetas stud. Kazys Bar 
teška. Jo ankstyvesni eilėraš
čiai buvo originalūs ir įdom- 
mūs. Jeigu jis sutiks duoti šia
me vakare skaitytų, miela bus 
juos paskelbti.

Kiti koncerto dalyviai pa
sirodė šeštadieninių mokyklų 
T ėvų k-to ruoštame koncerte, 
išskyrus Dalią Barteškaitę, ku
ri jaunimo Savaitgalio koncer 
te padainavo, pati sau akom- 
ponuodama, įdomių dainų.

Dalią Barteškaitę montrea- 
liečiai jau pažįsta iš kitų kon
certų, nes ji dažnokai pasiro
do scenoje ir simpatingu savo 
balsu bei muzikalumu visada 
užsitarnauja publikos prielan
kumo, kas buvo ir šį kartą.

Kiti koncertantai dalyvavo 
pirmame ir antrame koncerte, 
tat apie juos drauge.

Genius Latvaitis neabejo
tinai gabus muzikai jaunuolis 
jau yra išvystęs gražią akorde 
oninę techniką ir puikiu muzi 
kalumu išpildė didokos techni 
kos reikalingus dalykus.

Emilius Knystautas pasmui 
kavo du dalykus — Šimkaus, 
Kur bakūžė samanota ir Mas 
sne Meditacijas. E. Knystau-
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NEIŠSIPILDŽIUSI VILTIS

Vokiečių fizikas Henrikas 
Rudolfas Hercas mokykliniais 
metais labai domėjosi tekini
mu, staliaus darbais. Sekma
dieniais jis lankydavo net 
amatų mokyklą.

Vėliau senas jo tekinimo 
mokytojas, sužinojęs, kad He 
rcas tapo žinomu profesoriu
mi, su karteliu sušuko:

— Kaip gaila! O galėjo jis 
būti puikus tekintojas.

tas turi gerą klausą, todėl jo 
smuikavimo tonas švarus, tiks 
lūs ir jo smuikavimas sudaro 
klausovui malonumą. Gerai, 
kad jaunimas bando įvairius 
instrumentus, o smuikas yra vi 
sų instrumentų karalius. Smui
ką tobuliau apvaldyti yra sun 
ku, o E. Knystautas ji jau ge
rokai yra apvaldęs, kas rodo 
jo žymius gabumus.

Raimundas Kličius jau pla 
čiai žinomas pianistas- Jis 
daug kam patarnauja. Bet jis, 
kaip parodė šis koncertas, au 
ga į dide.ius pianistus. Išėjęs 
iš E- Kardelienės Muzikos stu 
dijos, trumpu laiku jis pabaigė 
konservatoriją, bet fortepiono 
studijų nenutraukė ir toliau 
specializuojasi. R. Kiičius — 
jau rimtas muzikas. Jo pa
skambinti Carbonelli preliudas 
ir Purand Valsas buvo atlikti 
menišku jautimu ir gražia, 
lengva technika. Labai pagir
tina, kad R. Kličius tęsia muzi 
kines studijas. Jeigu jis nesu- 
pasuos, iš jo yra pagrindo lauk 
ti didelio pianisto.

Koncerto užbaigai buvo dai 
navimo solistai: Antanas Keb 
lys ir Agutė Paškevičienė. Jie 
padainavo po kelius dalykus 
saikingai, stilingai ir gražiai, ir 
gale visko ---  duetus, akompo
nuojant Miss U. Kluterbach. 
Šiuos rimtai bręstančius solis
tus pažįstame iš dažnų jų pasi 
rodymų. (p. Paškevičienei 
įteiktas gražus gėlių buketas).

Publika buvo gera, domin- 
gai klausėsi visų solistų ir vi
sus iššaukė biso. Bet ir verta 
buvo, nes koncertai buvo tik
rai įdomūs ir verti nuoširdaus 
dėmesio. Nenuostabu, kad į 
koncertus atsilankiusieji tikrai 
labai šiltai visus priėmė.

J, K

KOSTIUMAS IR ŠUNES

Didysis rusų fiziologas I. 
Pavlovas, tik ką pradėjęs mo
kslinį darbą, gyveno skur
džiai. Jo draugai, matydami, 
kad bičiulio kostiumas visišku, 
nuplyšęs, davė jam pinigų pa
doresniam drabužiui nusipirk
ti.

— Dėkui, dėkui! — sumi
šęs linkčiojo Pavlovas.

Sekančią dieną jis atėjo į la 
boratoriją, vedinas paskui sa
ve būriu inkščiančių šunų. Pav 
lovo veidas švytėjo džiaugs
mu.

— Jūs net įsivaizduoti ne
galite, kaip reikalingi buvo pi 
nigai. . . Bandymus dabar ga
lėsime išplėsti. . .

— O kostiumas?
— Ką jūs! Jis dar ilgai dė- 

vėsis- . .

VĖTRA IR LIETUS

Senovės graikų filosofas So 
kratas turėjo labai piktą žmo
ną Ksantipę. Kartą, jam parė 
jusiam iš užsiėmimų i namus, 
Ksantipė be jokio reikalo užsi 
puolė filosofą. Sokratas gana 
ilgai laukė, kol žmona išbėrusi 
didžiausią krušą žodžių, pa
vargo- Kai piktas moters bal
sas nutilo, filosofas paėmė ąso 
tį vandens ir išpylė žmonai ant 
galvos.

— Ką tai reiškia? — suriko 
Ksantipė, naujo pykčio ban
gos pagauta.

— O tai reiškia, kad po di
delės audros visuomet ateina 
lietus, — ramiai atsakė Sokra 
tas.

MARTENO LIKIMAS

Prnacūzų inžinierius Pjeras 
Martenas 1875 m. pirmą kar
tą gavo skystą plieną. Iš plie
no, jo garbei pavadinto „mar 
teniniu“, prancūzų pramoni
ninkai ir viso pasaulio koncer
nai per ketvirtį amžiaus susi
krovė milžiniškus turtus. Tada 
buvo nutarta Prancūzijoje pa
statyti jam paminklą ir ant jo, 
kaip įprasta užrašyti: „Gimė 
1824 m-, mirė. . .“ Taip, bet 
kada gi Martenas mirė? Ištisus 
dvejus metus buvo mėginama 
tai nustatyti, kol pagaliau pa 
aiškėjo, kad Martenas. . • dar 
ir negalvoja mirti, o visų už
mirštas ir apleistas skursta Pa 
ryžiaus priemiestyje. Jam ta
da jau buvo 86 metai.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
7.
Paulius užsivilko tamsų kostiumą ir, išplėšęs iš užrašų 

knygutės lapuką, greitosiomis pabrėžė kelis žodžius Boriai:
„Kviečiu drauge pavakarieniauti. Kur dingai visą po

pietę? Tikiuos, kad vistiek parsirasi ir neatsisakysi pabend
rauti. Bus dvi damos. Lauksime „Jūroje”. Paulius“.

Jau išeidamas Lauritėnas tarpduryje kaktomuša susidūrė 
su šeimininke. Pasirodė, žadėtas kambarys likęs laisvas visa 
para anksčiau. Paulius greitai sužėrė išmėtytus daiktus į laga
miną ir mediniais laiptais užkopė į antrąjį aukštą.

Kambarys buvo nedidukas, į pietų pusę. Pravėręs orlai
dę, architektas išsiskubino į gatvę.

Aldona su Rūta jau lūkuriavo netoli „Jūros“.
— Vienas? — Nusistebėjo.
Paulius paaiškino, kas jį suvėlino ir kodėl atėjęs be 

draugo.
— Atsiras, aš beveik tikras, — pridūrė, jau įžengus į 

apskritąją salę. — šiaip kelis kartus per valandą užbėga na
mo.

Perminskis iš tiesų atsirado po kokio pusvalandžio, ele
gantiškas ir išsikvėpinęs. Paulius pristatė jį damoms. Pasiro
dė, jog Boria ir Aldona pažįstami: kažkada buvę vienoje 
draugijoje.

— O taip: sena pažintis ir senas vynas yra šio to verti! 
— bravūriškai pastebėjo Perminskis, sėsdamas į jam paliktą 
kėdę.

Jis iš karto pagyvino visą kompaniją, ėmė žarstyti są
mojus.

— Galima? — Boria galantiškai nusilenkė Aldonai, vos 
tik džiazas užgrojo valsą.

— Šokti išėjo ir Paulius su Rūta. Aikštelėje, kol daugu
ma dar tebeužkandžiavo, buvo erdvu.

— Tu visai neblogai šoki, Pauliau, — nusistebėjo Rūta, 
kai jie apsuko ratą. — Gimnazijoje, rodos, nebuvai šokėjas?

Jis norėjo pasakyti, kad neužtekdavę jam drąsos išvesti 
merginą, bet tuo metu per artimąsias poras šmėkštelėjo švy
tintis Aldonos veidas. Ji juokėsi ir kažką gyvai kalbėjo Bo
riai.

Sekančiam šokiui jis pakvietė Aldoną. Norkutė šoko ne
įtikėtinai lengvai, tarsi iš anksto pajausdama jo judesius. Iš
klausiusi komplimentą ji nusišypsojo ir dar tvirčiau prisiglau
dė. Purios garbanos skleidė gaivų, pušis primenantį aromatą. 
Lauritėnas visu kūnu jautė jos artumą, netgi alsavimą- Rodės, 
kad akimirkai visa salė, artimi ir tolimi veidai išblanko, kaž

kur nutolo.
„Svarbu užsimiršti, — šmėkštelėjo atminty Aldonos žo

džiai. — O juk tai tiesa. . .“
Grįžę prie staliuko, jie toliau kalbėjo. Perminskis prisi

minė anekdotą, pakankamai sąmojingą ir kartu leistiną pado
rioje kompanijoje. Rūta, ir taip jau žvitri, po keleto konjako 
taurelių tiesiog spinduliavo. Neapleido gera nuotaika ir Al
donos. Lauritėnas nežymiai stebėjo ją. Nrokutė dėl kažko 
žaismingai ginčijosi su Boria, tarsi vaizdavo pykstančią ir kar
tu koketiškai šypsojos. Lauritėnui pasidarė nesamgu, kad ji, 
Aldona, tiek daug dėmesio skiria savo pašnekovui. Ir iš viso 
ji dabar buvo kitokia, sunkiai beatpažįstama. Dargi akyse ne
liko nė ženklo pirmykščio susimąstymo, subtilaus pergyveni
mo, taip iki šiol žavėjusio Lauritėną. Vien kažkokios vulga
rios liepsnelės.

Kas juodu sieja? Kodėl pagaliau Boria visą dėmesį ski
ria vien tik jai, tarsi draugijoje nebūtų nei Rūtos, nei jo, Lau- 
ritėno? . . .

Juo ilgiau Paulius stebėjo apvalų Perminskio veidą, žvit
riai bėgiojančias akutes, keistai judančius ūsų brūkšnelius kal
bant, juo atkakliau jam smelkėsi mintis, kad Boria primena 
tarakoną. Netgi jo balsas — gerklinis, kiek šaižokas — jį da
bar erzino, žadino pačias nemaloniausias asociacijas.

Džiazas užgrojo čarlstoną. Perminskis vėl išvedė Aldo
ną. Lauritėnas liko su Rūta, stropiai rūkė cigaretę ir beveik 
visiškai nesiklausė, ką jam šneka: išsilinksminusi kaimynė. Tik 
tuomet, kai kažkas nuo tolimesnio staliuko priėjo prie jų ir, 
kviesdamas Juodėnaitę šokiui, klausiamai pažvelgė į Paulių, 
šis pakėlė akis ir abejingai linktelėjo galva. Likęs vienas, 
Lauritėnas vėl kurį laiką sėdėjo, užsigalvojęs, nudelbęs žvilgs
nį į stalą. Rodės, kad ir muzika kažkur nutolo. Tik sietynų 
šviesos, begale atošvaisčių lūžinėdamos konjako taurelėse, mir
gėjo jos taktan. Staiga Paulius panoro išgerti. Vienu mauku 
išlenkė taurelę.

Šokėjai plojo muzikantams, prašydami pakartoti šokį.
Jis vėl prisipylė ir vėl išgėrė.
„Apsvaigsiu, — pagalvojo, tarsi norėdamas save įspė

ti. — O pagaliau kas? Tegul. . .“
Šokėjai urmu grįžo į vietas. Partnerio atlydėta, Rūta 

susijantrinusi klektelėjo į kėdę ir skubėjo dalintis įspūdžiais:
— Aš nežinau! Jau tie vyrai. . . — iš jos veido sunku 

buvo spręsti: pasipiktinusi ji, ar tik šiaip šneka. — Atseit, 
kiekviena moteris, poilsiaujanti kurorte, pasiruošusi bet ku
rioms paslaugoms. Visiški begėdžiai I . .

— Kreipėsi su pasiūlymu? — metė Paulius.
— Taip, žinoma! — Ir tik po to, supratusi Lauritėho 

užuominą, patikslino: — Pasimatymą prašė skirti.
•> — Och, ir tempas! — šluostydamas balta kaip sniegas

nosinaite prakaitu aprasojusią kaktą, Perminskis irgi užėmė 
savo vietą. — Pauliau, brangusis, tu vis dar neparūpinai 

šampano ?
„Kas aš jam: kelneris, tarniukas? — nusmelkė Paulių 

mintis. — Atsirado, matykit, jo prakilnybė! . .“
— Ne, laukiau tamstos nurodymo, — lediniu balsu, ak

centuodamas kiekvieną skiemenį, išspaudė Lauritėnas.
Moterys sužiuro į jį. Boria — taip pat. Paulius ir pats 

akimirkai suglumo. Velniai žino, kas' čia darosi: ir su juo 
pačiu, ir su visais kitais!

Akimirkai jo žvilgsnis susidūrė su Aldonos akimis.
„Pauliau, kas tau?“ — išskaitė jis nebylų klausimą.
Nusuko akis į šalį. Gerklę veržė aitrus kamuolys. Jis 

sukaupė visas jėgas ir bent iš pažiūros ramiu balsu paprašė 
oficiantą šampano.

— Merginų teisės! — negarsiai paskelbė Rūta.
Prie staliuko sustojo pirmykštis jos partneris ir vėl nu

silenkė. Juodėnaitė gūžtelėjo pečiais, tačiau vis tik pakilo
ir, gana maloniai nusišypsojusi atletiškos išvaizdos vyriškiui, 
nukaukšėjo į šokių aikštelę.

Paulių pakvietė Aldona.
— Kodėl tu toks rūgštus, be nuotaikos? — pasiteiravo

ji, kai abu įsisuko į patį šokančiųjų vidurį.
Įniršio banga jau buvo atslūgusi. Paulius dabar pats 

jautėsi nesmagiai, bandė lyg ir juokauti:
— Pavyduliauju. Argi tu nematai?
— Keista. Ir kuo remdamasis?
— Mane siutina, kad tu tiek daug dėmesio skiri šitam 

tipui.
— Tavo draugui?
— Tokia čia mūsų draugystė. . .
— Be reikalo, Pauliau. Visa tai — vieni juokai. Ir 

kas, kad aš vaidinu linksmą?
—■ Vaidini?
— Taip. Atlieku linksmos, nerūpestingos damos vaid

menį-
— Kam?
Aldona keliolika taktų sukosi tylėdama.
— Kam? . . Mūsų staliukui. Kad jums būtų linksmiau. 

Ir man pačiai.
Paulius tiriamai pažiūrėjo jai į akis. Jos vėl buvo 

kaip ir anksčiau — kupinos minties, subtilaus liūdesio.
Kada jie grįžo į savo vietas, Rūta jau kalbėjosi su Per- 

minskiu, ir Lauritėnas nugirdo vien paskutinę frazę:
—... aš nesuprantu, kaip vyrai nesigėdina. Juk tai 

įžulu! .
— Vėl pasipiršo? — šyptelėjo Paulius.
Rūta papūtė lūpas, smerkdama pasižiūrėjo į mokslo 

draugą, bet tuoj pat viską pamiršo ir pasiūlė tostą „už gerą 
nuotaiką ir draugystę“.

Bus daugiau.
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BŪKIME SVEIKI
HEMOROJUS

Hemorojumi vadinamas 
toks susirgimas, kai apatinėje 
tiesiosios žarnos dalyje, išėji
mo angos srityje, išsiplečia ve 
nos ir susidaro jų mazgai. Jei 
gu išsiplečia virš išėjimo an
gos rauko po gleivine esančios 
venos, tai susidaro vadinamie 
ji vidiniai hemorojiniai maz
gai, o jei išsiplėtę veniniai maz 
gai po oda išėjimo angos sri
tyje, tai tokie mazgai vadina
mi išoriniais-

Hemorojaus išsivystymui 
ypač didelę reikšmę turi sėdi
mas gyvenimo būdas, sunkus 
fizinis, susietas su sunkumų kil 
nojimu, darbas, chroniniai vi
durių užkietėjimai, uždegimi
niai žarnų sienelių susirgimai, 
apsunkintas kraujo nutekėji
mas iš tiesiosios žarnos.

Kaip pasireiškia hemoro- 
jus? Dažniausias ligonių nusi
skundimas yra kraujavimas iš 
tiesiosios žarnos. Kraujuojama 
beveik išimtinai tuštinimosi 
metu, trūkus išsiplėtusiems 
gleivinės kapiliariams.

Kai kada išmatos būna nu
dažytos tik keliais kraujo la
šais, o kartais išsiplėtęs veni
nis mazgas dėl išsitempimo 
plyšta, kraujas išsilieja į tiesią 
ją žarną ir pro užpakalinę an 
gą į paviršių dideliu kiekiu — 
apie pusę stiklinės ir daugiau. 
Jeigu kraujavimas negausus, 
jis kai kada trunka keletą me 
tų ir mažai atsiliepia bendrai 
organizmo būklei. Tačiau gau 
sūs ir dažni kraujavimai suke
lia žymaus laipsnio mažakrau 
jystę. Tik išimtinais atvejais 
kraujavimai gali būti labai gau 
sūs, ilgi ir net pavojingi ligo
nio gyvybei.

Be kraujavimo, ligonis už
pakalinės išėjimo angos srity
je jaučia niežėjimą, tuštinantis 
gali jausti skausmus. Šie reiški 
niai kai kada pirmauja, o krau 
javimo beveik nebūna. Nie
kada negalima užmiršti, kad 
panašūs reiškiniai gali būti ir

KULTŪRINĖ KRONIKA. . .
Atkelta iš 4-to puslapio.

GERA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Neseniai išėjo iš spaudos 

Kipro Bielinio parašyta kny
ga: ,.Teroro ir Vergijos Impe 
rija Sovietų Rusija”. Knygoje 
smulkiai ir kruopščiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema. 
Tremtinių — vergų stovyklos, 
kuriose kentėjo, mirė nuo ba

į M. MAČIUKAS g ' s
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

į SIUVĖJAS j

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS >
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS •!

g Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. 
v Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. £
g 79 ir 81 St Zotique St. E. g
I i Tel. CR 7-0051. MONTREAL. >

į SIUNTINIAI
L visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją ;i; 
Ii; ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per iž 
1 JANINĄ ADOMONIENĘ. z.

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville Si. Laurent, 
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940

:s

BALTIC WOODWORK CO
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI, 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

tiesiosios žarnos vėžio atveju. 
Dėl to, tik pastebėjus minėtuo 
sius reiškinius, reikia nedel
siant kreiptis Į gydytoją.

Kartais hemorojiniai maz
geli tuštinimosi metu išeina iš
orėn ir įstringa; raukui susi
traukus, mazgai užspaudžiami 
ir negali įeiti atgal į vidų- Li
gonis pajunta skausmus. Pa
mažu mazgai sukietėja ir gali 
išsivystyti uždegimas. Tada 
skausmai dar padidėja, ypač 
tuštinimosi metu- Paprastai pa 
kyla kūno temperatūra.

Gydant hemorojų ne opera 
ciniu būdu, stengiamasi paša
linti vidurių užkietėjimus. 
Tam reikia prisilaikyti dietos, 
vartoti rūgštų pieną, kefyrą, 
kopūstus, džiovintas slyvas, 
kompotus, daržovių mišraines, 
košes, o nepadedant — ir vi
durius liuosuojančius vaistus- 
Gerai kasdien išeinamosios žar 
nos sritį apiplauti šaltu vande 
niu. Be to, vartojamos specia 
lios žvakutės. Hemorojinių 
mazgų įstrigimo bei uždegimo 
metu ligonis turi gulėti. Jis gy 
domas privilgomis, vaistais. 
Sunkaus, atkaklaus ir -ilgai tru 
kusio hemorojaus atveju taiko 
mas operacinis gydymas. Rei
kalui esant, operacija gali būti 
pakartota.

Norint išvengti hemoro
jaus, patariama pašalinti vi
sas mazgų susidarymą skati
nančias priežastis — vidurių 
užkietėjimus, sėdimą gyveni
mo būdą, didelių sunkumų kil 
nojimus ir t. t. Tinkama žarny 
no funkcijos priežiūra, vidu
rių užkietėjimo gydymas, ra
cionalaus darbo režimas ir fiz 
kultūra yra pagrindinės nuo 
hemorojaus apsaugančios prie 
monės. Norint išvengti sunkės 
nių hemorojaus komplikacijų, 
būtent, įstrigimų, uždegimų, 
hemorojų reikia laiku ir rūpės 
tingai gydyti.

Gyd. V. Žalkauskas.

do, kaip buvo žudomi mūsų 
broliai, seserys, tėvai, vaikai, 
giminės, kaimynai, draugai vy 
rai ir moterys.

310 puslapiuose įamžinta 
dvidešimtojo amžiaus komu
nistinė gėda. Lietuvių kalba to 
kios knygos dar nebuvo. Tu-

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA 
Transliuojama kas antrą sekmadienį pradedant 

spalio 6 d.—10 v. vak. per CFMB stotį—Banga 1410 kk. 
Programos vedėjas — L. Stankevičius. 

Tek: 669-8834.

Veda sktn. inž. J. Bulota.

NAUJA LIETUVIŲ SKAU 
TŲ SĄJUNGOS 

VADOVYBĖ.
Šių metų rudenį pravestas L 

SS korespondencinis suvažiavi 
mas 1963 — 1966 metų kaden 
cijos Sąjungos vadovybei iš
rinkti baigėsi 1963 m- lapkri
čio mėn. 24 d. Suvažiavimo 
prezidiumo balsų skaičiavimo 
komisija gruodžio mėn. 1 d. 
patikrino balsavimo duomenis 
ir rado, kad sekanti asmenys 
Sąjungos suvažiavimo dalyvių 
slaptu balsavimu išrinkti į LSS 
vadovybę:

Į LSS Tarybą: bendru sąra 
šu: ps. dr. A. Avižienis, s- A. 
Dundzila, ps. adv. A. Kėželis, 
v. s. A. Matonis, v. s. K. Pal- 
čiauskas ir v- s. A. Saulaitis; 
Seserijos sąrašu: s. J. Bobinie 
nė, v. s. S. Gudauskienė, s. F. 
Kurgonienė ir s. I. Vilkienė;/ 
Brolijos sąrašu: ps. K. Cijūnė 
lis, v. s. Br. Gurėnas, s. J. Raš 
kys ir ps. dr. T. Remeikis; AS 
S sąrašu: ps. dr. J- Gimbutas, 
s. E. Korzonas, ps- V. Mikė
nas ir ps. L. Petrauskaitė.

Seserijos Vyriausia Skauti

rėti žinių apie komunistų žiau
rumus, lietuviams niekad ne
bus per daug, kovojant už lie
tuvių tautos išlaisvinimą — už 
atstatymą Lietuvos valstybės 
demokratiniais pagrindais- Ge 
resnės dovanos šventėms ne
bus kaip šioji knyga. Padova 
nok tą dokumentą — kaltina
mąjį aktą savo kaimynui arba 
prieteliui. Knygos kaina 2.50 
dol., o dovana didelė. Ją gali
ma gauti šiose vietose 1 oron- 
te:

Lietuvių Namuose pas bib
liotekos vedėją A. Kuolą, J. 
Beržinsko krautuvėje, abiejų 
lietuvių parapijų knygynuose, 
Dovanų - Suvenyrų Centre 
,,Daina“. Visų gerų darbų rė 
mėją, K. Kregždę, 31 Lynd 
Ave., J. Novog, ALSD Litera 
tūros Fondo įgaliotinį, 87 Win 
dermere Avė. Kitur: Montrea 
lyje — ,,Nepr. Lietuvos” re
dakcijoje, Oakvillėje, pas Pr. 
Ancevičių, Hamiltone — K. 
Lukoševičių ir St. Catharines, 
Ont. pas J. Šarapnicką- 
J. Novog, Lit. Fondo įgaliot.

ART. J. LAUCIUI — 
70 METŲ AMŽIAUS

Lapkričio 23 d. artistui Juo 
zui Lauciui minėjus 70-sias gi
mimo metines (jis gimęs Du- 
synių km. Utenos apsgr.) apie 
sukaktį rašydama „Tiesa“ Lau 

Sun Life Assurance Company 
of Canada

MALONIAI PRANEŠA, KAD

Albertas Kinderis
ALBERT KENDARIS

YRA JŪSŲ DRAUDIMO ATSTOVAS.
Jis gavo specialų apmokymą ir yra pasirengęs 
tvarkyti visus jūsų gyvybės draudimo reikalus. 
Jo patarnavimai bei patarimai yra suteikiami 

be jokio įsipareigojimo ir nemokamai.
Pasimatymui molonėkite skambinti: 

Darbe: 866 - 6411 
Namuose: 484 - 8360

LASALLE AUTO SPECIALIST REG
SA V. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

ninke — v. s. O. Zailskienė; 
VS pavaduotoja — s. M. Jo
nikienė. Garbės Gynėja — v. 
s. K. Kodatienė.

Brolijos Vyriausiu Skauti
ninku — j. s. Br. Juodelis; VS 
pavaduotoju — s. J. Bružins
kas- Garbės Gynėju — v. s. 
Pr. Karalius.

ASS vadijos pirmininku — 
s. A. Treinys; pirminniko pa
vaduotoja — ps. D. Bulga- 
rauskaitė - Bulgarytė.

Į LSS Garbės Teismą — v. 
s. V. Barmienė, s. Vyt. Ka- 
mantas ir s. M- Naujokaitis.

J LSS Kontrolės Komisiją 
— ps. dr. R. Povilaitis, ps. J- 
Toliušis ir s. N. Užubalienė.

Rajonų vadais išrinkti: Aus 
tralijos — v. s. Vyt. Neveraus 
kas, JAV Atlanto — ps. R. 
Kezys, JAV Vidurio — v. s. 
V. Tallat - Kelpša, JAV Paci- 
fiko — ps. J. Pažėra ir Angli
jos rajono vadu išrinktas s- J. 
Alkis- R. K.

cių pristatė kaip raudonarmie
tį, po 17 m. kėlusį revoliucijos 
kovotojų dvasią. Autorius M. 
Peiuctiauskas pripažino, kad 
„buržuazijos laikais“ Laucius 
buvo daug vaidinęs ir vis „se 
ni>!s“,. o jo kūrybos jaunystė, 
žinoma. . . atėjusi tik bolševik 
metyje: E.

MUZIKINIŲ JĖGŲ 
PRIEAUGLIS LIETUVOJE

Literatūra ir Menas nesigi
ria savo konservatorijos atsie- 
kimais, bet visus „kreditus” 
atiduoda Maskvai ir Leningra 
dui...

M, Dvarionaitė, žemai nusi 
lenkdama „didžiajam broliui”, 
prsitato šias naujas muzikines 
jėgas:

Leningrado konservatorijo 
je mokosi 4 busimieji simfoni
niai bei operiniai dirigentai — 
Juozas ir Stasys Domarkai, J. 
Aleksa ir J. Paulavičius-

Maskvos konservatoriją bai 
gė vargonininkas Leopoldas 
Digrys, kuris Vilniaus konser 
vatorijojė veda vargonų klasę- 
Maskvoje studijuoja obojistas 
Masiulionis, dainininkė Almo 
naitytė, smuikininkė Pomeran 
caitė, pianistė A. Radvilaitė1, 
pianistė E. Elinaitė, aspirantu 
roję tobulinasi pianistas Aloy
zas Končius Maskvos kon
servatoriją baigė Aldona Dva

MOWT1REAL
ANTRAS PASITARIMAS

KLB Montrealio lietuvių 
jaunimo stovyklos reikalu P. 
Rudinskas padarė pranešimą 
apie pasiruošimus ir pasiūlė or 
ganizacijų atstovams pasisaky 
ti dėl paruošto pareiškimo Že
mės Ūkio ir Kolonizacijos mi- 
nisteriui Quebec‘e.

Pareiškimo rėmėjais pasira
šytų abi parapijos ir apie 10 or 
ganizacijų. Iš jų atstovų bus 
greitu laiku sudarytas organi
zacinis stovyklos komitetas. 
Jeigu dar kurios nors organi
zacijos norėtų aktyviau prisidė 
ti prie šio projekto, jos labai 
kviečiamos tatai neatidėliojant 
padaryti. Komiteto uždavinys
— rūpintis žemės įgijimu ir lė 

šų organizavimu.
Numatomos stovyklos vieta

— Lac Syvere, netoli St. Do
nat. Ten pat kuriasi ir apie 30 
lietuvių. Prašomas plotas —

— apie 48 akrus. Tikimasi, 
kad žemė bus gauta palankio
mis sąlygomis be didesnės nuo 
mos ar atlyginimo. Naudoji
masis stovykla bus atviras vi
soms Montrealio lietuvių or
ganizacijoms ir visiems lietu
viams. Tai būtų bene pirmoji

>«■■»<>«■■»<■

rionaitė, mokosi violončeliste 
Silvija Narūnaitė, smuikinin
kai Stulgys, Dvarionas ir Vai- 
niūnaitė.

„MICKEVIČIAUS 
ARCHYVAS’

Lenkijos mokslų akademi
ja tokiu vardu išleido knygą, 
kurioje surinkti nauji radiniai 
apie Adomą Mickevičių, rasti 
Maskvos, Leningrado ir Vil
niaus archyvuose bei pas pri
vačius asmenis. Be ko kita, at 
spausdintas A. Mickevičiaus 
laiškas Marijai Putkamer.
TWENTY YEARS STRUG
GLE FOR FREEDOM OF 

LITHUANIA

Supreme Committee for li
beration of Lithuania. Juozas 
Audėnas, Editor. New York, 
1963- Eltos leidinys, 33 West 
42-nd Street, Rm. 928, New 
Yark, N. Y. 10036, USA.

Turinyje: Lithuanian Natio 
nal Anthem, Statement of Ste 
ponas Kairys, Statement of 
Mykolas Krupavičius, State
ment of Jonas Matulionis, Sta 
tement of Antanas Trimakas, 
The Origin of Suprem Com
mittee for Liberation of Lit

I
 Įvairūs I
DRAUDIMAI
Vacys Žižys | 

Įstaigos VI 2-1427. į 
Namų 366 - 9094 j 

A. NOKKELIŪNAS j
K Commisioner of the Superior Court of Montreal
I MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

8 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) g
g Montrea 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. a

I
 ME7 6727 j

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS |

117—6th Avenue, Lachine. g

| BELLAZZI-LAMY, INC į
| DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle |

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai* £
£ Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. $

bendruomeninė stovykla ne 
tik Kanadoje, bet ir visame 
Amerikos kontinente. Kadan
gi Montrealis buvo Kanados 
Lietuvių Bendruomenės gimti 
nė, tai visai dera, kad šičia pra 
sidėtų ir didesni bendri visų 
musų užsimojimai, bendruo
meninių organizacijų vardu. 
Organizatoriai tikisi, kad šis 
sumanymas ras visuotinį Mont 
realio lietuvių pritarimą ir iš
spręs taip opų klausimą mūsų 
beaugančiam jaunimui. Pr. R.

EKSKURSIJA J EUROPĄ

Ateinančią vasarą yra orga 
nizuojama lietuvių ekskursija į 
Europą.

* Susidarius pakankamam sk
aičiui asmenų, kelionė lėktuvu 
į abu galus kaštuotų 200—300 
dol. asmeniui.

Būtų skrendama iš Montrea
lio į Londoną, Paryžių arba į 
kurį kitą vakarinės Europos 
miestą.

Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis: A. B. Pusarauskas, 
Box 1673, Station ,,B”, Mont 
real, Que.

huania by Stasys Lusys, The 
activities of the Supreme Com 
mitttee for Liberation of Lit
huania by Juozas Audėnas, 
Supreme Commitee for Libe
ration as representative of Lit 
uanian national interests by K. 
Sidlauskas, Lithuanian’s strug 
gle against aggresion and sub 
jugation by Domas Krivickas, 
Facts about Lithuania, Map 
of Lithuania.

Leidinio 150 puslapių. Tas 
leidinys tinka angliškai skai
tantiems, kaip informacija.

• Vilniaus Dailės muzėjuje 
ruošiama 1963 metų dailės dar 
bų apžvalga.
• Donelaičio kūrinių skaity
mo konkursas vykdomas Lie
tuvoje. Juos organizuoja įvai
rių vietų lietuviai, iškeldami 
Donelaičio garbę.
• Kaune jaunųjų rašytojų se
minare išryškėję Šių asmenų 
gabumai: inž. A. Zabielsko 
(„ateivio“?), Z. Jankauskai
tės, J. Sadausko, poetų A. Mi 
kutos, A. Dabulskio ir V. Vyš 
niausko. Kiti menkesni, nors ir 
senesni.
• Akvarelių paroda atidaryta 
Šiaulių „Aušros” muziejuje.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun.
Tel.: dienomis AV 8-2352.

PO 6 vaL PO 7-6183.
z j*-j-~ * >* —-z*
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TO O
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMO DIENĄ,

kūrėjų - savanorių darytoje 
prie lietuvių bažnyčių rinklia
vų laisvės kovų invalidams ir 
paramos reikalingiems kūrė
jams savanoriams sušelpti, su
rinkta: prie Prisikėlimo bažny 
čios 235-54 dol. ir Šv. Jono 
bažnyčioje 108.28 dol. Iš viso 
343.54 dol.

Skyriaus valdyba dėkoja 
klebonams, leidusiems šias rin 
kliavas daryti ir skatinti para
pijiečius savo aukomis rinklia 
vas paremti. Taip pat dėkoja 
me visuomenei, įvertinančiai 
rinkliavos tikslą ir savo auko
mis paremiant kūrėjų - sava
norių savišalpos darbą. Nuošir 
dus ačiū rinkliavos talkinin
kams O. Jakimavičienei, St. 
Kviecinskienei ir P. Morkū
nui.

Jau eilė metų, kai tos rink 
liavos yra vykdomos, o surink 
tos aukos, didžiumoje, yra siu 
nčiamos Vokietijoje pasiliku- 
siems laisvės kovų invalidams 
ir ligoniams kūrėjams - sava
noriams sušelpti. Tokių šelpia 
mųjų, ten veikiančiojo sky
riaus žiniomis, yra 18 ir kas
met jų skaičius didėja. Kaip 
jiems ta mūsų šelpiamoji Kalė 
dų ir Velykų švenčių siunčia
moji parama materialiai ir dva 
siškai yra vertinama, matyti iš 
jų atsiųstų padėkos laiškų.

Štai vienas iš daugelio bū 
dingesnių laiškų, kurį rašo 
ats. majoras Petras Gudelis:

,,Nuoširdžiausiai dėkoju 
Jums už man VokietijojeV- 
bos perduotą sveikinimą ir tra 
dicinę dovaną- Iš tiesų, nors 
tas apdovanojimas kartojasi 
daug metų ir suspėjome prie 
jo priprasti, tai širdis tebevirpa 
iš susijaudinimo, kaip kad atsi 
tiko pirmą kart, bet man šie
met jis tapo reikšmingiausiu 
Velykų švenčių įvykiu.

Mat, sunegajau ir turėjau 
šventes praleisti lovoje. Atpuo 
lė pamaldų lankymas, svečiavi 
masis bei kiti švenčių įvairu
mai. Liko daug laiko apmąsty 
mams. Po kelis kartus perskai 
čiau gautus sveikinimus ir pa
svajojau apie manęs dar ne
pamirštančius artimuosius as
menis, su kuriais tėvynėje bei 
tremtyje bendravau-

Tačiau, visai kitos mintys ki 
lo galvojant apie jūsų sveiki
nimą ir dovaną. Esu tikras, 
kad Jūsų tarpe gal tėra tik vie 
nas - kitas, su kuriuo būčiau se 
niau pažįstamas. Taigi, ryšiai

A. E. Me KAGUE, Q. C.
Barrister and Solictor

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
1008 Northern Ontario Bldg-

330 Bay Street.

tarp mūsų nėra asmeniški, bet 
dvasiškai — prieš daugiau 
kaip 40 metų mus sujungė 
bendri Nepriklausomybės ko
vų siekiai ir žygiai. Tačiau tas 
dar neišsprendžia klausimo, 
kodėl jūs, Toronte susispietę 
kūrėjai - savanoriai, esate vir 
tę mūsų, Vokietijoje užkliuvu 
siu karo invalidų ir kūrėjų - sa 
vanorių rėmėjais bei globė
jais. Juk yra ir kitose šalyse 
net daugiau gausingesnių kūr. 
- savanorių padalinių-, tačiau 
jiems toks dalykas neateina į 
galvą. Esu girdėjęs kas buvo 
to labdaringo darbo iniciato
rius, tik jis esąs per kuklus 
tuos nuopelnus sau vienam 
skirti. Gal ir teisingai, nes 
„vienas lauke ne karys. Kai 
du stos, visados daugiau pada 
rys“. Tad aišku, kad šis gra
žus sumanymas rado tinkamą 
dirvą visų Jūsų skyriaus narių 
tarpe, nes jums nenusibosta 
per metus dosniai aukoti. Mes 
gerai suprantame, kad tai ne 
turtuolių aukos, bet broliškai 
ištiesta paguodos ranka. Mes 
žinome, kad jūs, viską prara
dę Tėvynėje, didelėmis pastan 
gomis turėjote nugalėti daug 
sunkumų, kol įsikūrėte Nauja 
me Pasaulyje. Tas ir stebina 
mus visų daugiausiai, kad jūs, 
žilagalviai, ne tik rūpinatės sa 
vo gerbūviu senatvės die
noms, bet nuo savęs nutrauk
dami dar taip dosniai pare- 
miat mus. Tuo tarpu spaudo
je užtinkame žinių, kad dauge 
lis tautiečių šalinasi nuo lietu
vių bendruomenės ir pasineria 
vien tik savo biznių reikaluo
se.

Aš visuomet priimdavau jū 
sų dovanas su dideliu dėkingu 
mu, o šiemet turėjau progos 
nuodugniai apmąstyti Jūsų 
prakilnų darbą, ir įvertinti jo 
didelę tautinę prasmę- Mes ver 
tiname ne tiek gaunamos su
mos dydi, kiek patį jūsų pasi
ryžimą mus paremti ir pa
guosti.

Aš drįstu pareikšti Jums pa 
dėką visų tų paliegėlių karo in 
validų ir kūrėjų - savanorių 
vardu, kurie jau ilgesnius me
tus serga. Jie, be abejo, jau 
daug kartų apmąstė ir įverti
no jūsų darbų kilnumą. Tik vi 
sa bėda, kad išreikšti tai raštu 
nėra taip lengva. Kai aš metu 
bendrą žvilgsnį ant savo šio

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Of ice WA 4-950'.
Res. BE 3-09 78

laiško, turiu konstatuoti, kad 1 
jame tik dalinai atsispindi ma 
no samprotavimai- O, apibū
dinti jausmus, kuriuos sukelia 
jūsų daugiau negu broliškas ei 
gesys, aš nerandu tinkamų žo 
džių.

Teatsilygina Jums Aukščiau 
sias už Jūsų pasiaukojimą ir 
mums suteikiamą paguodą, o 
jo palaima telydi visus Jūsų 
darbus ir žygius“, — baigia 
savo padėkos laišką į aštuntą 
dešimtį metų įžengęs kūrėjas- 
-savanoris ats. majoras Petras 
Gudelis.

KUN. B. PACEVIČIAUS 
IŠLEISTUVĖS

Per 10 metų išbuvęs Šv. Jo
no parapijos bažnyčios vikaru, 
kun. kapelionas Balys Pacevi- 
čius, prieš kiek laiko buvo ne- 
auktai iškeltas į anglų parapi

ją Toronte vikaru. Tokiu ne
lauktu iškėlimu daug pasidar
bavusio Toronto visuomeninia- 
. le ir kultūriniame darbe as
mens, susirūpino Toronto vi
suomenė ir daro žygius jį grą
žinti, nors tam vilčių ir mažai 
dedama.

Su juo atsisveikinimas, išlei
džiant į svetimą parapiją, bu
vo labai kuklus, tedalyvaujant 
vos keliolikai kviestųjų ir skai 
tomą, kad tiek daug pasidarba 
vusio lietuvybei ir bažnyčiai 
asmens pagerbimas yra perne 
lyg mažas. Šiam reikalui ini
ciatorių grupė, kurią sudarė 
keliasdešimt Toronto žymes
nių visuomenininkų, turėjo du 
pasitarimus, kuriuose buvo ap
tarta kun. kepai. S. Pacevi- 
čiaus platsenio masto pagerbi
mas, suruošiant jam padėkos 
vakarienę su menine progra
ma ir šiam reikalui buvo išrink 
ta komisija iš prof. A. Zubrio, 
prof. Stp. Kairio, J. Dvilaičio, 
P. Dranginio, A. Laurinaičio ir 
St. Banelio. Pagerbimas nu
matytas suruošti gruodžio 15 
d., sekmadienį, Prisikėlimo pa 
rapijos salėje, bet atsisakyta.
• Lietuvos skyriaus vedėju So 
vietų Literatūros fonde yra V. 
Mėšlius, kuriam sukako 60 me 
tų amžiaus.
• Gruzinai vis prisimena, lietu
vį rašytoją Antaną Vienuolį- 
-Žukauską, kuris gyveno ir ra
šė kurį laiką Kaukaze, Gruzi
jos sostinėje — Tbilisi.

S

KALĖDOMS
APŠVIESKITE JŪSŲ EGLUTES ARBA DEKORACIJAS

PILNU KOMPLEKTU GRAŽIAI SPINDINČIŲ

LEMPUČIŲ.

(Mažiausias komplektas 10 lempučių)

JEI VIENA UŽGĘSTA — LIKUSIOS TEBEŠVIEČIA.
GALI BŪTI NAUDOJAMOS KAMBARYJE AR LAUKE.
ORNAMENTAI DUODAMI NEMOKAMAI, JEI 

UŽSISAKYSITE DABAR IR PRISIUSITE 
$ 2.— NURODYTU ADRESU.

MAŽIAUSIAI $4.— VERTĖS UŽ PUSĘ KAINOS!

PASINAUDOKITE PATOGIU KUPONU.

ĮSIGYKITE KOL DAR JŲ TURIME!

SUDBURY, ONTARIO
1963 METŲ IŠVAKARĖSE

I
I Advertising Department,

■ Dependable Novelty Company,
6519 Park Ave.,
Montreal 8, P. Q.

I
Please send me your special Christmas offer of a 

| complete set of lights with ornaments attached. 
I Please print clearly.

Enclosed please find $ 2.00 Q Cheque [J
| Money Order Q

and thank you.

■ M FMcinic ...................................................................................

1
| Address........................................................................
I
R City.......................................................Prov..............
I

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

I TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE„PARAMA”

Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 

Už santaupas moka nuo 4%% iki 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 7 % %.
Už paskolas ir — morgičius — 6% %.

Paskolos mirties ir invalidumo atvehi apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius;

šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

į tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia ii redaguoja: X Lazauskas.
Eina dešimti metai.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
, - I

Esame 1963 metų išvakarė
se, greit pereisime angą 1964 
metų. Ką senieji metai davė 
jau žinome, kiekvienas patyrė 
me savo asmeniškame gyveni 
me, o ką naujieji atneš, šian
dieną tik galime spėlioti ir tikė 
tis.

Baigiant šiuos 1963 metus, 
pirmiausia noriu padėkoti sa
vo ir Sudburio „Nepriklauso
mos Lietuvos” skaitytojų var
du p. Redaktoriui už tą nuo
širdumą, kurį parodė mūsų 
skaitytojams leisdamas beveik 
kiekviename „NL“, tam tikrą 
skyrelį pasinaudoti mūsų ko
lonijos žinių ir kitiems einamo 
jo gyvenimo reikalams.

Nuoširdi padėka mūsų kolo 
nijos „NL“ skaitytojams, ku
rie taip nuoširdžiai bendradar 
biaudami pagelbėjo man tą ži
nių skyrelį laikraštyje vesti.

Naujųjų Metų proga redak 
toriui p. J. Kardeliui, redakci 
jos personalui, Sudburio lietu
vių kolonijos „NL“ dabarti- 
niems ir būsimiems skaityto
jams linkiu geros asmeniškos 
laimės ir laimingų „Naujų Me
tų“.

Be to, mielus mūsų koloni
jos skaitytojus nuoširdžiai 
kviečiu bendradarbiauti ir per 
1964 metus, kad savo skyrelį 
„NL” savaitraštyje galėtume 
išlaikyti.

Juozas Kručas.
NL red. nuoširdžiausiai dė

koja veikliam ir nuoširdžiam 
bendradarbiui J. Kručui, ku
ris atsidėjęs bendradarbiauja; 
jam ir visai tikrai lietuviškai 
gražiai Sudburio lietuvių kolo
nijai linki laimingų švenčių ir 
sėkmingų ateinančių metų.

NAUJŲ METŲ 
IŠVAKARĖS

jau nebetoli, L. B. valdyba ser 
bu salėje, Bloor St., ruošia 
bendrą visų lietuvių Naujų 
Metų sutikimą. Veiks geras bu 
fetas, gros puikus orkestras, 
bus gera ir skani vakarienė, 
kurią paruoš mūsų šeiminin
kės.

L. B. valdyba šiuo kartu 
nesiekia pelno. Norėdama, 
kad visi lietuviai ir jų draugai, 
kaip viena graži šeima, kartu 
sutiktų Naujuosius Metus, to 
dėl nustatė labai mažą mokes 
tį — $5.00 asmeniui. (Į tai 
įskaitoma ir vakarienė).

L. B. valdyba kviečia visus 
jau iš anksto pasirūpinti bilie
tus, nes vietų skaičius ribotas, 
pavėlavusiems gali ir nebelik
ti. Smulkesnės informacijos 
bus skelbiamos spaudoje.

L. B. Valdyba. 
VYKDANT TAUTOS 
FONDO AUKŲ VAJŲ

Sudburio apylinkėje aukojo 
šie asmens: $13: Remeikis J.; 
po $10: Jackevičius St., Kibic- 
kas J„ Rimas K. ir Vaičeliū- 
nas J.; $8: Kulnys; $5.50: Ju 
telis; po $5: Bataitis J., Braš- 
kys A., Bružas I., Daunys K., 
Jasinskas J., Mazaitis P., Po- 
deris K., Raškevičius A., Kun. 
Sabas A., Semežys P., Šadrei- 
ka V., Šleinius J., Tutinas K„ 
Venskevičius P., Žemaitis M., 
Žilėnas, Žiūkas J.; po $3 : Bru 
žas V., Butauskas V., Indriu- 
laitis A., Gabrėnas P., Griško- 
nis P., Gustas P., Jasiūnas A., 
Juozapvičius A., Juška V., 
Kusinskas A., Krivickas St., 
Liumbis Vi, Liumbis Vik., 
Liaudinskas St„ Narbutas K., 
Petrėnas J., Poderis L., Pode 
rys K., Poderys G., Pranckū- 
nas M., Ramonas K., Rukšys 
A., Sakalauskas E., Senkaus- 
kas A., Skilandžiūnas J., Sk- 
ripkus V., Skvireckas V., Stan 
kus J., Stepšys V., Stapčinskas 
J., Staškevičius A., Striška J., 
Šereiva K., Tolvaišą St., ir Žu 
kauskas K.; po $2 : Baltutis 
L., Danilevičius Z., Čiplys J„ 
Eidukevičius B.; Gatautis A., 
Jutelis P., Kraujelis P„ Kriau 
čeliūnas V., Martišius J., Mil- 
čius A.. Paulaitis J., Stonys 
V., Strakauskas A., Šulmistras 
J., Šviežikas K. ir Valančius J.

Be aukščiau išvardintų dar 
aukojo po $1,00 dvidešims as
menų. Tokiu būdu Sudburio

Antrą kartą prisnigus ir vėl 
pradėjus šalti, atrodo, kad tu
rėsime tikras „baltas Kalė
das“. Miesto pagrindinė,,Kara 
lienės gatvė“ šioms Kalėdoms 
yra ypatingai gražiai išpuošta.

Žmonių užtvindytose centri 
nėse miesto gatvėse skamba 
tos pačios jau net pradedan
čios nusibosti Kalėdinės melo
dijos. Dauguma mūsų koloni
jos tautiečių, be abejo, turės 
linksmas bei geros nuotaikos 
šventes ir tikėsis sulaukti lai
mingų ir dar giedresnių vilčių 
nešančių Naujųjų Metų, ko 
jiems nuoširdžiai ir palinkėsi
me.

KITOS NAUJIENOS
Mūsų kolonijos Tautos Fon 

do atstovas tautietis P. Gaspe 
ras energingai vykdo metinę 
rinkliavą. Kiek teko sužinoti, 
rinkliavos rezultatai yra paten 
kinami, bet galėtų būti žymiai 
geresni.

Paskutiniais statistiniais duo 
menimis, mūsų miestas savaiti 
niu atlyginimu vėl užlipo į pa 
čią pirmąją vietą Kanadoje, 
nustumdamas į antrąją vietą Ii 
gi šiol pirmavusią Samia, Ont. 
Mūsų miesto savaitinio atlygi
nimo vidurkis yra $108.84, o 
Samios — $106.63. Šios rū
šies ir panašios žinios labai

traukia mūsų miestan bedar
bius ir todėl laike paskutinių 
metų mieste net padvigubėjo 
tokių bedarbių skaičius, kurie 
gauna pašalpas iš labdaros įs
taigų.

Dar vienas dalykas, kurio 
neatrasime statistinėse žiniose, 
tai labai žemas mūsų mieste 
mokamas moterims atlygini
mas, nes vidutinis mūsų mies
to plieno fabriko darbininkas 
uždirba per 8 valandas beveik 
tiek pat, kiek moteris per visą 
savaitę (5 dienas).

Turime ir nevisai linksmų 
naujienų. Vienas iš didžiausių
jų mūsų kolonijos medžiotojų 
(o taip pat vienas iš populia
riausiųjų medžioklės ir kitokių 
istorijų pasakotojų!!) tautietis 
Ignas Girdzevičius, eidamas 
darban, krito ir susilaužė de
šinę ranką. Ligonis, išbuvęs 4 
dienas ligoninėje, grįžo namo 
sugipsuota ranka ir gydosi na
mie. Palinkėsime tautiečiui kuo 
greičiausiai pasveikti-

Sirguliuoja, grįžo iš ligoni
nės ar ruošiasi ligoninėn net 
kelios mūsų kolonijos tautie
tės, tačiau, žinodamas moteriš 
ką j į kuklumą, šios korespon
dencijos autorius neskelbia li
gonių pavardžių ir linki viso
ms kuo greičiausiai pasveikti.

Korespondentas.

SUDBURIO LIETUVIŲ SALPOS FONDO APYSKAITA
Pajamos: $5

Kasos likutis 1963 m. sausio 1 d.................................................. 223.80
Surinkta aukų lapais ..................    103.50
(Aukotojai buvo paskelbti „NL” laikr.)
Gauta iš LBV vasario 16 d. minėjimo pelno 10% ..................... 24.89

Iš viso pajamų ? 352.19
Išlaidos: $$

Išmokėta pašalpoms ..................................................   70.00
Smulkios išlaidos ........................................................................... 2.00

Iš viso išlaidų 72.00
Kasos likutis 1963 m. lapkričio 24 d.............................................. 280.19

Balansas 352.19
J. Kručas,

Sudburio Vietinio šalpos Fondo Atstovas.

apylinkėje TF-dui išviso suau
kota $313.00.

Tautos Fondo ir savo vardu 
nuoširdžiai dėkoju Sudbury lie

tuviams už aukas pavergtos 
Tėvynės vadavimo reikalams.

TF-do Atstovybė Kanadoje.
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HAMILTONE GRUODŽIO 31 DIENĄ, ANTRADIENĮ, 
RENGIAMAS ĮDOMUS

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

QUEEN’S BANQUET SALĖJE, 1069 BARTON ST. E.
• Erdvi, puošni salė,
• Naujas orkestras,
• Bufetas su užkandžiais,
• Pasirinkimas įvairių gėrimų, šampano,
• Įdomus „Floor Show“
• Ir kitos nematytos staigmenos.

SUTEIKS KIEKVIENAM MALONIĄ VAKARO 

NUOTAIKĄ.

Pradžia 8 vai. vakaro, pabaiga — 2 vai. ryto.
MALONIAI KVIEČIAME VISUS HAMILTONIEČIUS IR SVEČIUS 

IŠ APYLINKIŲ DALYVAUTI MŪSŲ RENGIAMAME
1964 METŲ SUTIKIME.......................................

Bendr. Valdyba.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

ir šiemet įvyksta toj pačioj 
salėj kaip ir pernai, Queen’s 
Banquet Hall, 1069 Barton St. 
East. Sutikimą ruošia Bendr. 
valdyba. Pernai N- Metų suti
kimas buvo pats gausiausias Ii 
gi šiol buvusių Hamiltone. Šie 
met irgi tikimasi tokio pat da
lyvavimo. Turėsime daug ko 
naujo ir nematyto, kaip spe
cialų orkestrą, Floor Show, 
šaldytą šampaną ir kt.

Girdėti, kad dauguma mū
sų ponių žada šiemet N. Metų 
sutikime dalyvauti ilgom suk
nelėm. Atrodo, kad tai bus ba 
linių sukniij vakaras. Šiemet 
staliukų rez^rvuotis nebereiks. 
Jų bus tiek, kad visiems už
teks. Anksčiau atvykę turės di 
dėsnį pasirinkimą.

Šitas vakaras yra visiems iš 
eiti ir pabūti tarp žmonių- Tai 
yra vakaras linkėjimų, pasiry
žimo ir atleidimo. Būkime sa
lėje, kad galėtume vienas kitą 
rasti ir paspausti ta proga ran 
ką. K. M.

SOLIDARUMO ĮNAŠAS
Hamiltone ir apylinkėse pra
dedamas rinkti tuoj po N. Me
tų. Rinkimą po namus atlieka 
Bendr. valdybos nariai, talkon 
pasikvietė kit6 dar paslaughj 
tautiečių. Su rinkimu esame 
vienus metus atsilikę. Pernai, 
einant per žmones, nedaug 
kas davė už abu metus, todėl 
dabar teks daugumą vėl aplan 
kyti.

Kaip žinoma, lietuviai, ku
rie yra liet. Bendr. nariai, mo 
ka metams 2 dol. Solidarumo 
įnašo. Bendruomenės narys 
yra kiekvienas doras tautietis, 
kuriam rūpi mūsų tautos ir gra 
žios jos kalbos išlaisvinimo rei 
kalas. Atsisakymas nuo Solida 
rūmo įnašo davimo, — tuo pa 
čiu yra išbraukimas savęs iš 
Bendr. narių —praradimas tei 
sės balsuoti ar būti renkamu. 
Ligi šiol neturėjome sunkumų 
surinkti Solid. įnašą. Nuosta
bu ir labai gražu, kad ir mūsų 
senieji lietuviai, pirmos imigra 
cijos, šitą prievolę nuoširdžiai 
atlieka, norėdami būti lietuvių 
Bendr- nariais.

Tad priimkite tautietį, kuris 
vakare pasibels į jūsų duris ir 
paprašys 1 dol. mūsų lietuviš
kam reikalui. K. M.

LN NARYS IŠ ČIKAGOS 
RAŠO:

Chicago, gruodžio'8 d. 1963.
Gerb. nepažįstamas

p. Bakšy,
Niekada nesu buvęs Hamil 

tone ir gal būt niekada nebū
siu, tačiau įvertindamas Jūsų 
virsžmogiškas pastangas dir
bant lietuvių namų reikalais, 
anais metais nusiunčiau šimti
nę, norėdamas ir aš prisidėti 
prie tos gražios svajonės — 
Lietuvių Namų įsigijimo.

Dabar iš tolo per Kanados 
lietuvių spaudą stebiu kaip vy 
ksta toliau ir matau, kad atsi
randa žmonių (deja lietuvių) 
kurie vietoj padėkos ir pagal
bos dar net trukdo. Tuo per
daug nesistebiu, nes di/ieh už
simojimai visada susilaukia 
daug kritikos ir neretai visai 
nepamatuotų priekaištų. Ma
no įsitikinimu, Hamiltonas tu
rėdamas Jus savo tarpe turė
tų tik džiaugtis ir didžiuotis, 
nes šiais ma.erializmo laikais 
netaip jau daug atsiranda žmo 
nių, kurie visas savo jėgas au
kotų bendram tikslui.

Baigdamas linkiu ir toliau 
nepavargti ir visų lietuvių pa
stangomis, kad ir per vargus 
pastatyti Hamiltono lietuvių 
pasididžiavimo paminklą — 
lietuvių namus, kurie ir tarnau 
tų visiems lietuviams, kaip 
Chicagoje Lietuvių Centras.

Kai tik galutinai paaiškės, 
kad einama prie statybos vyk
dymo, tuojau pasiųsiu antrąją 
šimtinę, nors po tikra teisybe, 
man geriau nereiktų sirgti Ha 
miltono ligomis, bet ką aš kal
tas, kad tąja liga Jūs p. Bakšy 
užkrėtėte.

Su geriausiais linkėjimais

Juozas Vaineikis.
P. S. Man labai nepatinka tas 
įstatų straipsnis, kuris leidžia 
atsiimti įmokėtus pinigus už 
akcijas.

Manau, kad ir mes hamilto 
niečiai, vieną kartą pagaliau 
susiprasime ir jau atsiektų di
delių LN įsigijime pasekmių, 
patys savo rankomis negriau
sime. Sk. St.
Chicago, 1963. VII. 6.

LN V-BOS POSĖDIS,
įvykęs gruodžio 8 d., praėjo 

pozityvioje dvasioje. Jame bu 
vo pasiruošta visuotiniam LN 
narių susirinkimui įvykstan-

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninė# paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

GRAŽŪS SIENŲ PAPUOŠALAI, STALTIESES, PAGALVES, POR> 
CELANAS; STALO, KAVOS IR ARBATOS SERVYZAI, ĮVAI

RŪS PUODUKŲ RINKINIAI, STIKLINĖS, KRISTALAI, KERAMI
KA, TORTŲ LEKSTES, VIRTUVINIAI ĮRANKIAI, ŽVAKIDĖS; DI
DŽIAUSIAS PASIRINKIMAS RINKTINIŲ DOVANŲ: TABAKAS, 
KOSMETIKA, AUKSO IŠDIRBINIAI, CIGARAI IR DAUG ČIA 

NESUMINĖTŲ GĖRYBIŲ.

GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS .......................................................... 25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES................................ 4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI........................................................ 0.75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ ................................................ 0.75
VARPAS 1963 METŲ ....................................................................  2.00
Plokštelė ŽIRGINĖLIAI .......................................................................... 5.00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI............................................  4.00
A. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS........... 2.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ........................................................................ 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas..................................................... 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU................................................................... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS......................... 1.50
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS............................................................ 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS................................. 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ......................................... 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS..................................................... 1.50
M. Romeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA....................................... 0,25
K. Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.......................................................... 2.00
Z. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE............................................... 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS....................... 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU..................................................... 1.00
J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS...................................................... ' 3.00
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS............................................. 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID.....................................................
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D.............................
A. Giedrius. MURKLYS........................................................................
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA'. ..................................
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS...........................................................
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ.................................................
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS..............................................................
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS.......................
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS.............................................. ......................
Kišeninis žodynai. LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ir ATVIRKŠČIAI.
B. Pūkelevičiūtė. METŪGES.................................................................
P. Orintaitė. MARTI IŠ MIESTO.........................................................
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS.......................................................
K. Požeraitė. NUSIDĖJĖLE, ..........................................................
Dr. J. Prunskis. AUKŠTYN ŠIRDIS.....................................................
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE..............................................................
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS. .......................................

1.50
5.00

Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALE. .......................................... 1.00
Šv. Istorija. NAUJASIS IR SENASIS, ĮSTATYMAI.................. Po 1.00

Eglutėms papuošalai
Įvairios žvakutės
Kalėdinis pakavimo popietis
Kalėdinės žvaigždutės
Plokštelės
Vokiški žaislai
Biskvitai
Kalėdiniai kepsniai ir 
saldumynai
Geriausias šokoladas.

Old Country Shop
355 Roncesvalles Ave. LE. 5-7641

Atdara kas vakarą iki 9 vai., sekmadieniais 1—5 v. p. P-

WINDSOR, Ont
IŠRINKTA NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Visuotiniame Windsor© lie
tuvių Bendruomenės apylinkės 
metiniame susirinkime, kuria
me dalyvavo apie 40 asmenų, 
pirmininkaujant V. Barisai, iš
rinkta nauja apylinkės valdy
ba-, kuri pasiskirstė pareigomis 
taip: Vyt. Barisas — pirmi
ninkas, Alb. Tautkevičius — 
vicep. ir parengimų vedėjas, 
Balys Balaišis — sekretorius, 
Ant ytSgienė — iždininkė, A. 
Juškauskas — kultūros ir švie 
timo reikalams.

Kandidatais per rinkimus Ii 
ko Br. Barisas ir Petras Janus 
ka.

Windsorieciai yra susirūpi
nę, kad neveikia šeštadieninė 
mokykla, bet kad pirmininkas 
yra buvęs mokytojas, tai tiki
si, kad mokykla, kuri anks
čiau gražiai veikė, bus atgai
vinta.

Windsorieciai taip gj yra 
pasigedę tarpusavės taikos ir 
visų gražaus sugyvenimo. Visi 
laukia, kad naujoji valdyba 
Ant. Stygienė — iždininkė, A. 
mūsų gražią koloniją apjungs 
vienybe ir gražiu bendradarbia 
vimu. Dalyvis.

1-80 Skelbimas nr. 5.
5-00 DIEVO KARALYSTĖ.
1-50 Tęsinys.
0.75 „Anų gi karalysvių dienose (pas- 
1.10 kutinėms pagoniškoms valdžioms,
3.50 kurios buvo parodytos stovylos 
3.00 kojų pirštais — tebeviešpataujant) 
2.00 Dievas įsteigs karalystę (kuri buvo 
1.00 atstovaujama per visą Evangelijos 
0,75 amžių, bet nebuvo pasaulio pnpa- 
2.00 žinta kaip karalystė), kuri netširs 
2.00 per amžius (ne taip kaip besikei- 
2.00 čiančios pagonių valdžios iškįla ir
1.50 vėl krinta); ir jos viešpatavimas 
2.00 nebus atiduotas kitai tautai (kaip

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q.
H ------- »—H . at f 

VILNIAUS KRAŠTO. . .
Atkelta iš 2-ro pusi.

me Vakarų pasaulyje, neboti 
anapus geležinės uždangos 
tautiečių balso, kuris tylomis 
skverbiasi į mūsų sąžines.

Pabaigai reziumuodami šio 
mūsų pareiškimo mintis, mes 
nuolankiai prašome ir nuošir
džiai norime atkreipti Jūsų 
Ekscelencijos malonų dėmesį į 
visus mūsų aukščiau išdėstytus 
faktus, kaip į istorinę nenugin 
čijamą tiesą, privertusią Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjungą 
padaryti šį pareiškimą moty
vuojant, kad:

1. Vilnius su garsiąja Lietu
vos Šventove — Aušros Var 
tais turi daug didesnę pirme
nybę ir populiarumą mūsų tau
toje ir pasaulyje, negu provin
cijos miestas Šiluva.

2. Jeigu stebuklai supranta
mi antgamtinių galių apsireiš
kimo prasme, tai ir skirtumų 
negali būti daromų tarp Auš
ros Vartų ir Šiluvos Dievo Mo 
tinos stebuklingųjų paveikslų.

3. Su Vilniumi rišasi visa 
mūsų tautos bei valstybės isto 

čiam gruodžio 15 d.
Krosnims alyvos sutartis 

per lapkričio mėn. atnaujino 
P. Lapinskas ir Alb. Krakai- 
tis. Už tai LN Kultūros Fon
das jų dėka gavo $10. Nuošir 
dus ačiū!

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

rinė praeitis, dabartis ir atei
tis. Įrengus Aušros Vartų kop 
lyčią Vašingtono Bazilikoje — 
labjau išpopuliarintumėm Vil
nių, Lietuvą šiame kontinente 
ir efektingiau galėtumėm at
remti slavų įtaką ir jųjų užmas 
kuotus kėslus Lietuvoje, Vati
kane ir pasaulyje.

4. Aušros Vartai, šalia Di
džiosios Lietuvos, turi nepap
rastos reikšmės ir įtakos Rytų 
ir Pietvakarių Lietuvos sričių 
žmonėms tiek religine tiek tau 
tine plotme.

5. Ką beapleistumėm Vilnių 
je: Aušros Vartus, Šv. Kazi
miero karstą, Vytauto Didžio 
jo palaikus ar Basanavičiaus 
kapą — mes lietuviai pasirašo 
me patys sau pralaimėjimą re 
Ilginiame ir tautiniame kovos 
avanposte — Vilniuje — Ge
dimino mieste ir Lietuvos am 
žinoję sostinėje iš jos, kaip ir 
šiuo atveju, pasitraukdami be 
„mūšio“ ir savo laisva valia.

Todėl mes giliai tikime, kad 
Rytų ir Pietvakarių Lietuvos 
sričių tautiečių prašymo balsas 
Jūsų Ekscelencijos bus išgirs
tas, atydžiai svarstomas ir tei
giama prasme VKLS-gai iš
spręstas, rengiant Vašingtono 
Bazilikoje lietuvių tautos kan
čioms atžymėti paminklinę ko 
plyčią, atsisakant nuo Šiluvos 
Stebuklingosios Dievo Moti
nos paveikslo, jį pakeičiant 
Aušros Vartų Stebuklinguoju 
Gailestingumo Dievo Motinos 
paveikslu centriniame altoriu
je.

Seka daugybė parašų — or 
ganizacijų ir paskirų visuome 
nės veikėjų.

Promemoria žymiai aptrum
pinta. NL red.

kad buvo parodytas valdžių besi- 
keitimas regėtoje stovyloje). Ji 
sutrupins ir sunaikins visas šitas 
karalystes, pati gi stovės per am-
žius’’. — Danielio 2:44, 45.

Mūsų Viešpats užtikrino savo 
ištikimuosius, kad Jo Karalystės 
įkūrimo ir pagoniškų valdžių iš->

griovimo metu, nugalėtojų bažny
čia bus su juo ir dalyvaus jo dar
be. Štai Jo paties žodžiai: —

„O tam, kuris nugali ir laiko iki 
galo mano darbus, aš duosiu val
dyti pagonis, ir jis ganys juos ge
ležine lazda, kaip moliniai indai 
jie bus sukuliami, kaip aš esu ga
vęs valdžia iš savo Tėvo“. — Ap 
reišk. 2:26, 27. Palygink su Psalmę 
149:8, 9.

Mes negalėsime tikrai nuspręsti 
kokį didelį darbą dabar atlieka 
Viešpats su savo pagarbintais šve 
ntaisiais anoje pusėje užkabos; bet 
mes galime būti tikri, kad jie ak
tualiai dalyvauja darbe, koks yra 
paskirtas tos pačios Karalystės 
klasės nariams, kurie dar nėra pa 
baigę savo kelionę ir tarnystę šio 
je pusėje užkabos. Dabartinis dar 
bas yra pjūties darbas, (1) surin
kimas gyvųjų „išrinktųjų“; (2) ir

DAR APIE LIETUVIO.. .
MiKeita iŠ o-cio psi.

čius gipsinius .bulvonus’ (mo
delius), aprengtus naujais ma
dingais drabužiais: vienintelės 
mūsų vertybės ir bus svetimos 
kultūros žvilgesys; savo vidu
je mes būtume tuščiaviduriai. 
Visas musų gyvestingumas bū 
tų dovanotas svetimiesiems-

„Kiti žmonės gal ir nėra blo 
gesni’, vėl tenka pasakyti p. 
Aukštuoliui, ,,bet tas dar jo
kiu būdu nereiškia, kad mes 
turime tiems .geriems' žmo
nėms, paaukoti save, kaip 
Abelis paaukojo savo avinė
lius Dievui? Masės ,gerų‘ žmo 
nių aplink mus ir liks tuo, kuo 
jie yra, bet mes, kurie sudaro 
me paskirus lašus šen ir ten, 
išnyksime be likučių, jeigu ne
siimsime kolonijos, kurią p. 
Aukštuolis vadina getu.'

Asmuo, kuriam tautiškumo 
išlaikymas yra mažos reikšmės 
ar galbūt visai bereikšmis, be 
skaitydamas mano straipsnį 
pražvelgs pro svarbiausiąją 
mintį ir tik pastebės antrinius 
dalykus, kurie svarbiosios te
mos fone neišvengiamai turi 
negatyvų atspalvį. Visame p. 
Aukštuolio kritiškame straips
nelyje nesijaučia šilumos lietu 
viškumui. Gaunasi įspūdis, 
kad jo akyse lietuviškumo iš
laikymas yra stagnacijos ženk 
las. Lietuviško gyvenimo bū
do išlaikymas yra tuo pačiu ir 
jo kultivavimas, vystymas, plė 
tojimas. Kultūra yra dinamiš
kas vyksmas. Tačiau mes turi
me arti savąją vagą, o ne per
simesti iš savosios į kurią sve
timą, paliekant savąjį užželti 
kapinių žole.

Dr. V. Vyčinas-

sakymas Sionui: „Tavo Dievas ka 
raliauja“, — Karalystė yra steigia 
ma; ir (3) skelbimas mūsų Dievo 
keršto dienos.

Žemiškosios Valdžios Įkūrimas
Žemiškos Dievo karalystės įstei 

gimo negalima laukti iki kol Pago 
nių laikai nebus pilnai pasibaigę 
(po 1914 m. Straipsnis parašytas 
1897 m.) Nes duodamas pagonims 
leidimą viešpatauti Dievas nepada 
rė klaidos ir Jo planai nesikeičia. 
Žemiškoji Dievo Karalystė vaizdo 
maina, kuomet ji bus įsteigta, bus 
Izraelitiška; nes toks yra Dievo pa 
tvarkymas arba sandora su Abrao 
mu ir su jo prigimta ainija. Pati 
aukščiausioji malonė, dvasinė ka
ralystė, pirmiausia buvo siūloma 
kūniškam Izraeliui, ir būtų buvusi 
atiduota jiems, jei jų širdys būtų 
buvusios gatavos priimti Dievo ma 
lonę Jo statytomis sąlygomis — 
kentėti su Kristumi, ir paskui būti 
pagrbintas su juo. (Rom. 8:17) 
Izraelis, tiesa, norėjo ir jieškojo 
geriausių Dievo siūlomų dalykų; 
nes „ką Izraelis stengiasi pasiekti, 
to jis nepasiekė, tik išrinktieji (ma 
žąsis būrelis, surinks iš abiejų — 
žydų ir pagonių) pasiekė", likusie 
ji gi buvo apakinti — ne ant visa
dos, bet iki išrinkimo dvasinės 
sėklos, tkrosios Karalystės, bus pa 
baigtas. — Rom. 9:31-33; 11:7, 23, 
25-32.

Nors Dievo malonės dėka Izrae 
litai įvairiais netikėjimo laipsniais 
bus surinkti atgal į Palestiną, kaip 
yra žadėta, tačiau nė viens jokio
je prasmėje nebus įskaitomas že
miškosios karalystės vaizdomainės 
dalimi, nes jos rėmėjais arba bend 
rininkais; tokiais jie pasidarys tik 
tada, kai pripažins Kristų Jėzų 
Dievo Sūnumi, ir vieninteliu At
pirkėju ir Išgelbėtju Izraelio ir vi
so pasaulio.

Bus daugiau.
Kas įdomaujasi apie Tiesą, reika
laukite knygų katalogą. Neturtin
giems siunčiam (veltui) mažas 
knygeles ir traktatus. Pareikalavi

mus siųskite šiuo adresu:
L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. Spring 

Valley, Ill. U. S. A. (61362).
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Montreal haaai Alton/
DAILĖS IR TAUTODAILĖS 

PARODA,
KLB Montrealio lietuvių 

Seimelio Prezidiumo suruošta 
gruodžio 15 d. AV salėje bu 
vo retas bei retai gražus reiški 
nys Montrealio lietuvių gyveni 
me bei veikloje.

Po pamaldų ją kukliu žo
džiu atidarė Seimelio Prezidiu 
mo pirmininkas J. Šiaučiulis, 
parodos iniciatorius ir pakvietė 
tarti žodį KLB Krašto v-bos 
pirm. Dr. P. Lukoševičių, ku
ris gražiai pasveikino Seimelio 
Prezidiumo iniciatyvą ir palin
kėjo, kad panašūs darbai būtų 
daromi ir ateityje.

Paroda gi ne tiktai buvo 
gausi eksponatais, nes jų pri
rinkta per 300, bet ir labai įdo 
mi. Ji kai ką išryškino nauja ir 
ligšiol nežinota, pav., pasireiš 
kė naujai G. Vazalinskas, p. 
Baltuonis, J. Blauzdžiūnas, p. 
Zubienė, E. Klemkaitė ir kt.

Mūsų žymieji dailininkai — 
R. Bukauskas, V. Remeika — 
pasirodė naujoviškiau, bet 
apie jų ir kitų dailininkų dar
bus bus parašyta skyrium (Dr. 
H. Nagio).

Gausus buvo rankdarbių 
skyrius, kur buvo išstatyta la
bai gražių darbų: p. Palųbins- 
kienės nuostabiai puikių audi
nių, p. Leknickienės gintarų, 
J. Šiaučiulio medžio dirbinių.

Buvo nuostabių eksponatų: 
iš Sibiro šiaudais dengta ir di 
mais išklota dėžutė, iš Suvalkų 
trikampio rankšluosčiai su 
Tautos Himnu, iš Vokietijos 
sanatorijų nepaprastai kruopš
čių darbelių. Tai vis lietuvių 
rankų darbai — nepaprastai 
gražūs: kaklaryšiai, staltiesės, 
takeliai, pagalvėliai. Iš okupuo 
tos Lietuvos — keramika ir 
net įspūdinga skulptūra su bū 
dingu įrašu.

Paroda turėjo didelį žmo
nių susidomėjimą, nes ją lankė 
visą dieną žmonės, ilgai žiūri
nėdami, pakartotinai sugrįžda
mi prie gražių darbų.

Šitokią parodą, atrodo, reik 
tų ruošti kasmet, — tai būtų 
savotiška metinė apžvalginė 
paroda.

Malonu pasveikinti Seime
lio Prezidiumą už tikrai gra
žios parodos surengimą.

TĖVŲ DĖMESIUI
Kalėdų atostogos lietuvių 

mokyklose jau prasidėjo. Mo 
kslo pradžia — sausio 11d.

Dr. V. Kudirkos mokyklos 
mokiniai, kurie dalyvauja Kalė 
dų eglutės programoje, renka
si gruodžio 21 d. 9 vai. 30 m. 
į Šv. Kazimiero bažnyčios salę 
repeticijai.

Sekanti repeticija bus gruo
džio 28 d. tuo pačiu laiku ir ge 
neralinė repeticija bus sausio 
4 dieną.

Kalėdų eglutė ruošiama sau 
šio mėn. 5 d. 3 vai. 30 min. po 
pietų, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Tėveliai prašomi sekti toli
mesnius pranešimus.

Vedėja.
STASYS REUTAS, 

sulaukęs 50 metų amžiaus ir 
įsigijęs LaSalėje naujus namus, 
draugų ir artimųjų pagerbtas 
gražiu subuvimu. Mielą NL rė 
mėją nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime ilgiausių metų.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir „ , „ _
■ . ■ . j- • 2-4 ; 7-9 p. mketvirtadienį
antradienį ir j
penktadienį S P‘ m 

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582
imagam

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

SLA VALDOMŲJŲ 
ORGANŲ

nominacijų susirinkime, sek
madienį iš 25 atsilankiusiųjų 
padavė balsus: į pirmininkus 
už Dargį 9> i vicepirmininkus 
už S. Jokūbaitį visi 25, į sekre 
torius už B. Pivoriūnienę 5 ir 
P. Lukoševičių 1, į iždininkus 
už N. Gugienę 4 ir St. Kęsgai
lą 1, į iždo globėjus už Miku- 
žiūtę 2, į daktarus kvotėjus už 
dr. S. Biežį 7.

V. D. KLUBO ŽINIOS 
Vaikams eglutė, 

kaip ir kiekvienais metais, bus 
klubo patalpose šį šeštadienį, 
gruodžio 21 d. 1 vai. po pie
ty-

Kviečiami visi lietuvių vai
kučiai, kurie dar nėra amžiu
mi peraugę ir nežiūrint, ar tai 
būtų dabartinių ar busimųjų 
klubiečių vaikai.

Klubo Valdyba^.
BANKO „LITAS” 

REIKALAI
Metinį „Lito” narių 

susirinkimą
nutarta šaukti 1964 m. vasa
rio mėn. 9 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Anksčiau visi 
„Lito“ susirinkimai buvo šau
kiami Aušros Vartų parapijos 
salėje. Valdyba mano, kad 
tuo bus pagerbti Rosemonto 
skyriuje darą operacijas „Li
to“ nariai, o vakarinės dalies 
nariams bus permaina ir pro
ga atsilankyti Šv. Kazimiero 
parapijoje. Šiuo metu Šv. Ka
zimiero parapijos ribose gyve 
ną nariai sudaro per trečdalį 
visų „Lito“ narių ir jų skai
čius sparčiai auga.

Nuo ateinančių metų 
pradžios ir Rosemounto sky
riuje, ,be dabartinių vakarinių 
darbo valandų, numatomai įves 
ti ir dienines valandas, kadangi 
apyvarta auga ir nevisi nariai 
gali vakarais „Lito“ patarnavi 
mais pasinaudoti.

Naujais „Lito” nariais 
įstojo: Irena Lukoševičienė, 
Aleksas Grinikovas, Adomas 
Jocas, Česlovas Januškevičius 
(jun), Genė Montvilienė1, Jo
nas Vaidutis Lukoševičius, 
Aušra Lukoševičiūtė, Gintaras 
Nagys, Kathe Gentemann, Ge 
nė Latvaitis, Lilija Jonelytė, 
John Staniszewski, Justinas 
Kisielius, Konstancija Jasu- 
tis, Ričardas Jocas, Birutė Jo 
cas, Karen Žitkus, Adelė Port 
wine, Juozas Pukelevičius, 
John Grigelis, Marytė Kazlaus 
kaitė, Ilona Gražytė, Ona Ži
linskas, Dana Gražys, Juzefą 
Jaugelienė, Barbora Šimonė- 
lis, Alfonsas Šimonėlis, Genė 
Sibitis, Juozas Verbyla ir Algi 
mantas Kazlauskas.

• Dėkojame visiems, kas su
randa naujų skaitytojų ir at
siunčia jų adresus bei prenu
meratos mokestį.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.
WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A„ B. C. L.
Sun Life Building 

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL, D. 
4 Notre Dame St. E.

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

KALĖDŲ EGLUTĖ,
rengiama Vysk. Valančiaus 
šešt. prad. mokyklos tėvų k- 
to, įvyks gruodžio 22 d. sek
madienį 4 v. p. p. Katedros 
mergaičių gimnazijos patalpo
se, Main Str. E. Visą progra
mą atliks mokyklos mokiniai, 
vadov. mok. A. Mikšienės, 
sol. V. Verikaičio ir kitų. Ka
lėdų senelis visus mokinius ir 
mažuosius apdovanos gausio
mis dovanomis, o IX skyr. dar 
su priedais.

Kviečiami visi mokyklos 
mokiniai ir jos dar nelanką, 
nuo 3 m. amžiaus, tėveliai ir 
visi hamiltoniečiai gausiai atsi 
lankyti ir paremti. Tėvai pra 
šomi įmokėti mokyklos išlai

WELLAND, Ont
KALĖDŲ EGLUTĖ,

ruošiam ap-kės valdybos į įvy 
ks sekmadienį, gruodžio 29 d. 
A. Stygienė ir Alb. Tautkevi- 
čius deda daug pastangų kad 
vaikučiai kuogražiau pasitiktų 
ir pasirodytų Kalėdų Seneliui.

NAUJUS METUS 
SUTIKSIME 

ir senuosius palydėsime bend

ruošiama Apyl. 
gruodžio 22 d., 
viškų pamaldų.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Vigilijos pasnikas 
pagal dabartinius Montrealio 
vyskupijoje įstatymus, galima 
pasirinkti vieną iš dviejų die
nų, kurią pasnikaus ir susilai
kys nuo mėsos valgymo. Tai 
galima padaryti gruodžio 23 
arba gruodžio 24 dieną. Labai 
kviečiame visus mūsų mielus 
tautiečius laikytis Lietuvoje 
naudoto popročio, t. y. pasni- 
kauti ir nevalgyti mėsos Kūčių 
dieną.

Kalėdų pamaldų tvarka: 
Vienos Bernelių mišios vidur
naktyje bus bažnyčioje, antros 
— parapijos salėje. Kalėdų 
dieną mišios: 8, 9, 10 ir 11 va 
landą. Išpažinčių Kūčių dieną 
bus klausoma nuo 4 vai. pp. 
iki 6 vai. pp. Prieš Bernelių 
mišias išpažinčių bus prade
dama klausyti 11 :15 PM.

Išvyko kun. Leonas Zarem
ba, S. J. į Pietų Ameriką.

Naujas parapijos vikaras. 
Tėvas Juozas Vaišnys, S. J. 
šią savaitę pradeda darbą mū 
sų parapijoje.

Bažnyčios fondui aukojo: 
po 10 dol.: J. O. Barisai, O. 
Biliūnienė, V. Geležiūnas, B. 
Jaugelis, P. Jotkus, V. Kiškis, 
S. Vaicekauskas, P. Valančiū- 
nas; po 20 dol.: J. Gražys, K. 
Žemaitis; po 25 dol.: A. ir S. 
Danaičiai.

Aukojo bažnyčios fondui: 
3 dol. K. Dargienė; 15 dol. M. 
Grinka; 20 dol. P. Vitas.
• {dainavimas, kuris padary
tas aną sekmad. AV parap. 
choro ir op. sol. E. Kardelie
nės, pasirodo, bus girdimas 
per angliškąją radio valandė 
lę iš tos pat CFMB stoties

I.G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

„LITĄ S”
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,25%. * Už asmenines paskolas imame 

7,6%, už neki-nojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko
lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 
vai.; darbo dienomis nuo 1.2 iki 3 vai. išskyrus pirmadieniu: 

ir šeštadieniais.
Vakarais: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 
3907 Rosemount Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais 

nuo 7 iki 9 vai. vakare, tel. 722-2472.

kymo mokestį, už 1 m. m. pus 
mėtį, kuris yra 15 dol. nuo šei 
mos .

Kalėdų atostogoms moki
niai paleidžiami gruodžio 21 
dieną.

Po atostogų mokslas prade
damas 1964 m. sausio 11d.

Ateinančių metų kaukių ba 
lių ruošia mokyklos tėvų komi 
tetas. Kaukėms paskirstytos di 
dėlės piniginės ir daiktinės do 
vanos. Tad iš anksto kviečia
me kaukes ruoštis. Apdovano 
jamos bus tik kaukės, o ne 
maskės.

Tėvų Komitetas ir mok. 
vedėjas.

ruomeniniame pobūvyje. Ap
kės valdyba jau dabar kviečia 
visus apylinkėje gyvenančius 
lietuvius — o jų pagal šieme
tinę Kanados statistiką yra 
380, jame dalyvauti'. Iš anksto 
pranešti Alb. Tautkevičiui, te 
lefonu 256-5638. Kor.

WINDSOR, Ont
KALĖDŲ EGLUTĖ

v-bos, įvyks liks liet, šeštad. mokyklos mo 
tuoj po lietu- kiniai, vadovaujami mok. Ed. 
Programą at- Gudaičio. Apyl. V-ba.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS
Lankymas parapijiečių ant

radienį, gruodžio 17 d. Louis 
Veillot, Lacordaire, Durenne, 
Geren la Goie, trečiadienį des 
Repantigny, Mon Sabre ir des 
Juomonville.

Parapijiečiai pakeitę savo 
gyvenvietes, prašomi pranešti 
naujus adresus.

Jaunimo komiteto posėdis 
įvyko sekmadienį po sumos. 
Nutarta Kalėdų tarpšventyje, 
gruodžio 27 d. ruošia vakarą.

Parapijos komiteto posėdis 
bus sekmadienį po sumos.

Naujų Metų sutikimo bilie
tai platinami iš anksto. Prie 
įėjimo nebus parduodami.

Šv. Kazimiero parapijos ch 
oro seniūnas Kazys Ambrazas 
praneša, kad choras buvo be
siruošiąs didesniam parengi
mui, bet iš paskutinio N. L-vos 
numerio matydami, kad šutam 
pa data su N. L-vos spaudos 
balium, šį parengimą nukelia į 
kitą datą, kuri vėliau bus pa
skelbta.

MONTREALIO 
SPAUDOS BALIUS 

įvyks vasario 8 dieną, paskuti 
nį šeštadienį prieš gavėnią. Slo 
vakų salė baliui gauta po pra
ėjusio baliaus, nes visi žinome, 
kaip sunku gauti gerą salę.
• J. Laurinaičio turimas biznis 
— Joe Butcher praplečiamas 
ir nors šiuo tarpu vyksta re
montas, bet visų jo laikomų 
lietuviškam skoniui skanėsių, 
prisilaikant reguliarių biznio 
valandų, galima įsigyti.
• Inž. Aniolauskas atsilankė 
NL redakcijoje ir pratęsė NL 
prenumeratą.

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas HU 1-2957
J. Skučas RA 2-6152

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 

mrogyčių parūpinimas.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į 
K. L. B. TORONTO APYLINKĖS RUOŠIAMĄ

Naujų 1964 Metų 
iškilmingą sutikimą,

KURIS ĮVYKS 1963 METŲ GRUODŽIO 31 DIENĄ, 
ANTRADIENĮ, 8 VALANDĄ VAKARO 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE.
GROS PUIKUS 8 ASMENŲ LIETUVIŲ ORKESTRAS 

„TRIMITAS”
ĮDOMIOJE SPECIALIOJE PROGRAMOJE 

DALYVAUJA SOLISTAS BRONIUS MARIJOŠIUS.
BUS PUIKI VAKARIENĖ.

BILIETAI, PO 6 DOLERIUS, GAUNAMI PARAPIJŲ KNYGYNUO
SE ARBA PAS V. BACĖNĄ, TEL. LE 6-4681 VAKARAIS AR 

CR 8-7261 DIENOMIS IR PAS K. MANGLICĄ, TEL. OR 3-1957.
Pasiskubinkime užsiregistruoti vietas, nes jų skaičius ribotas.

KLB Toronto Apylinkės Valdyba.

KUN. B. PACEVIČIUS PALAIDOTI DU
Į LONDONĄ

Londono lietuviai neužilgo 
tikisi susilaukti naujo kunigo. 
Ilgame.is jų kapelionas kun. 
Danielius, arti 80 metų am
žiaus, iš aktyvaus darbo pasi
traukė ir išvyko į vieną angliš 
ką parapiją. Londono lietuviai 
kreipėsi į kun. Pacevičių, esan 
tį angliškoje parapijoje. Jis 
kvietimą priėmė ir laukia tik 
dvasinės vyriausybės atatinka 
mų patvarkymų. Londono lie 
tuvių kolonija nėra per didelė, 
bet labai susipratusi ir vienin
ga. Kaimynystėje yra, be to, 
Rodney lietuvių grupė tabako 
ūkiuose, kuri iš Londono leng 
vai galima bus aptarnauti.

J. B.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
braivii^iu xvii'.ixxiviAi

praėjo tvarkingai ir gražiai. 
Šiemet balsavo žymiai daugiau 
montrealiečių ir iš apylinkės at 
vykusių tautiečių. Pagal balsų 
daugumą, šitaip susidaro išrin 
ktųjų eilė: V. Piečaitis, P. 
Adamonis, A. Norkeliūnas, J. 
Kibirkštis, S. Geležiūnas, K. 
Toliušis, A. Kudžma, J. Lady 
ga, E. Dainius, A. Piešina, K. 
Andruškevičius, J. Bulota, J. 
Skučas, V. Daniliauskas, G. 
Alinauskas.

Kandidatais liko: A. Jone 
lis, 1. Gurčinas, L. Černyšo- 
vas, M. Lukošius, J. Astravas 
ir 1. Petrauskas.

Rinkimų Komisija.
• Pas p. Stankienę atsilankė 
iš Toronto p. Matijošaitienė. 
P. Stankienė serga ir p. Mati
jošaitienė, kaip puseserė, atvy 
ko sergančiąją aplankyti ir ta 
proga, p. Jakubauskienės drau 
gystėje lankėsi dailės ir tauto
dailės parodoje.
• Januška Petras su šeima per 
sikėlė iš Verduno į naujai įsi
gytus, p. Ivanausko pastaty
tus, namus LaSalleje, 10-je ga 
tvėje, kuri bus viena gražiau
sių LaSalle gatvių.

— Montrealy prie vartų į 
Jūrų kelią susidūrė laivai ir su 
degė.

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI 
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos.

A. Gražys — 739-9328 
P- Jasutis — LA 2-7879 
M. Roth — RE 7-935.

10 METŲ PATIRTIS

royaTT“ 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC.
Cuebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

Tel.: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
-NELAIMINGI ATSITIKIMAI. 
Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos Lite No. D-752

LIETUVIAI
Savaitgalį Toronte palaido

ti: lėktuvo katastrofoje žuvęs 
inž. Algis Slapšys iš Prisikėli 
mo par. bažnyčios ir Aleksand 
ras Urbonas iš šv. Jono baž 
nyčios. Inž. Slapšys paliko naš 
lę žmoną ir keturis mažame
čius vaikus. Jojo laidotuvėse 
dalyvavo virš keturių šimtų as 
menų. A. Urbonas Kanadoje 
gyvena nuo 1908 m. Didžiąją 
laiko dalį praleido Winnipege, 
kur naujai atvykstantiems lie
tuviams pradžioje daug padė
jo. Paskutiniuosius aštuonerius 
metus jis su žmona gyvena To 
ronte. Abu palaidoti lietuvių 
kapinėse.

„VYČIO” ŽINIOS
Praėjusią savaitę buvo su

žaista daug krepšinio rungty
nių. J. Balsio vadovaujama 
moterų komanda pralaimėjo 
latvėms 23 :35, tačiau J. Žuko 
ir v'. Balsienės globojamos 
mergaitės įveikė St- Vincent’s 
26:3.

M. Ignatavičiaus treniruoja 
mi berniukai nugalėjo „Aušrą“ 
27 :12 ir M- Duliūno vyr. ber 
niūkų komanda laimėjo prieš 
St. Christopher 49:47. R. Juo 
zaičio vyrai Metro lygoje nu 
galėjo latvius.
VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
pasiųsta 107 būrelio įnašai už 
lapkr., gruodžio ir sausio mė
nesius. Įmokėjo: V. Bačėnas 
12 dol., Kl. Dalinda 10 dol., 
J. Simonavičius, J. Stanaitis ir 
A. Stepaitenė po 6 dol., A. Ba 
nelis ir P. Lelis po 5 dol.

Šis būrelis veikia nuo 1950 
ir turi 20 narių, kurių tarpe 3 
kunigai. Jau eilė metų nariai 
pasidarė pastovūs, dosniai au- 
kojantieji ir būreliui nesunku 
kasmet savo normą ($240) iš
pildyti.

Gimnazijos vardu dėkoda
mas nariams už aukas ir linkė 
damas geros sveikatos Šv. Ka 
ledų ir Naujų Metų proga, ti
kiuosi, kad ir ateinančiais me 
tais vėl visi remsime Vas. 16 
gimnazija. P. Lelis, būrelio vad 

REKOLEKCIJOS
MONTREALIO MOTERIMS 
įvyko š. m. gruodžio 13—15 
dienomis. N. P. M. seselių lie 
tuvaičių namuose. Rekolekci
jas vedė žinomas pamokslini- 
ninkas kun. prel. Balčiūnas Iš 
Romos.

Rekolektantės yra labai dė 
kingos prelatui už taip gilias 
ir reikšmingas konferencijas. 
Seselėms už malonią globą re
kolekcijų metu.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

(1967 m. pas. parodos vieta). 
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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