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Kaupiasi debesys, bręsta audra...
Audra, politinė ir, logiškai 

galvojant, karinė kaupiasi po 
litinėse žmonijos padairose, 
nežiūrint bandymų jos išveng 
ti. Ir Chruščiovas ir Johnso- 
nas pastoviai kalba apie poli
tinės tarptautinės įtampos su
mažinimą, bet faktinai įtampa 
ne mažėja, bet didėja ir kas
dien darosi painesnė.

Vakarai tikrai audros neno 
ri ir komunistų agresijai da
ro nuolaidas, bet tas neveda į 
agresijos švelninimą, nes 
KOMUNISTAI PERDAUG 

AGRESYVŪS.
Nors Chruščiovas kalba 

apie taiką, nors ir Ču En-Lai 
jau pradėjo apie tai kalbėti, 
bet faktinai

KOMUNISTAI DIDINA 
AGRESIJOS SPAUDIMĄ.

Paramą nors kariškai, eko
nomiškai ir kultūriškai nepa
jėgia, bet propagandiškai di
delę komunistų dominuoja
mos valstybės gauna iš kai ku 
rių naujai susikūrusių Afri
kos ir Azijos valstybių, kurio
se, kaip visiškai nepribrendu
siose kultūringam savarankiš
kam gyvenimui, įsigali dikta
toriai ir tas naujas valstybes 
valdo totalitanškai, o kiekvie
nas

TOTALIZMAS YRA 
MILITARIŠKAS, 

niekad negarentuotas nuo vi
sokių staigmenų ir eksperi
mentų, kurie paprastai esti 
brangiai apmokami eilinio 
žmogaus -------  pirmiausia dar
bininko, valstiečio ir darbo in
teligento, sąskaita, Taip susi 
daro sąlygos, kuriose kaupia
si audra.

Kipre neramumai nesibai
gia. Turkai ypač susirūpinę 
„ginti savo interesus“. Grai
kams tas, žinoma, nepatinka.

Vietname tebevyksta ko
vos.

Indonezija, valdoma dikta
toriaus Sukamo, vysto platų 
imperializmą. Veltui preziden 
to pasiųstasis teisingumo mi
nisteris R. Kennedy bando nu 
raminti.

SUKARNO DAIROSI Į 
PEIPINGĄ.

Jam jau nepakeliui su Chru 
ščiovu, kuris jį glosto, nes 
Chruščiovas kalba už taiką ir 
už taikingus santykius su 
Amerika.

Malazijai Sukamo galanda 
peilį. Kaip katinas pjauna 
naujagimius kačiukus, taip

SUKARNO PASIRYŽĘS 
NUDOBTI MALAZIJĄ, 

kuri tik prieš kelius mėnesius 
gimė. . .

Somalija susikirto su Etio
pija ir dar neaišku, kuo tas 
„kaimyniškas“ susikirtimas 
pasibaigs. Kol kas skaičiuoja
mos aukos.

Panamoje — tikra Panama. 
Mirusiojo Kennedžio ir dabar 
tinio prezid. Johnsono drau
gas Nikita Chruščiov, atsily
gindamas už draugystę ir duo 
nos plutą,

AMERIKĄ IŠVADINO 
IMPERIALISTE,

nes ji, laikydamasi sutarties, 
kol kas Panamos kanalo neati 
duoda, bet sutinka dėl to tar
tis.

Amerikai patarimas: grei
čiau atiduokite Panamai kana 
lą, o išsikaskite siūlomą per 
Meksiką.

Sov. Rusija „ne imperialis- 
tė”, nes ji turi pasigrobusi 
apie 60 tautų ir jų teritorijų, 
kurių tarpe

TEBELAIKO OKUPUO
TAS PABALTIJO 

VALSTYBES,
bet apie jų išlaisvinimą nono 
ri ir kalbėti, tai Sov. Rusija 
ne imperialiste... O Amerika 
nesako, kad SSSR imperialis 
tė. . .

13 Arabų valstybių buvo 
Egipto diktatoriaus Nassaro 
sušauktos Kairan sąmokslauti 
prieš Izraelį ir, baigdamos su 
sirinkimą, nutarė pasipriešin
ti Izraelio sumanymui panau
doti Jordano upės vandenis 
drėkinimui nederlingų dėl sau 
srų vietų.

Brazilijoje, Castro impor
tuoti ne tai bolševikai, ne tai 
nacionalistai,

RUOŠIA BOLŠEVIKINĮ 
PERVERSMĄ.

Perversmo pavojus juo di
desnis, nes ir prezidentas, 
kaip daugelio teigiama, esąs 
tam palankus, tiktai bijo gene 
rolų, kurie nuvertė prokomu- 
nistą Quadros.

Su Kennedy — Johnsono 
politika,

ŠLYJA NUOŽULNIĄJA 
PLOKŠTUMA IK 

KANADA.
Tas ypač paaiškėjo ryšium 

su Kanados vyriausybės vizi
to metu Prancūzijoje, kurios 
prezidentas de Gaulle nesilai-, 
ko logikos. Jis rimtai ir teisin 
gai pasisaiko prieš JAV per
daug artimų ryšių su Maskva 
santykius, bet pats į tokius 
santykius eina su Peipingu, 
kur jau pasiuntė savo delega
ciją ir ruošiami Kinijos komu 
nistus oficialiai pripažinti.

Pearson, kurio nusistaty
mas bolševikų atžvilgiu nėra 
tvirtas, atrodo, yra

MAŽDAUG SUSITARĘS SU 
DE GAUlLE PRIPAŽINTI 
KINIJOS KOMUNISTUS.

Daugiausia, žinoma, už kvie 
čius. Anot mūsų Kudirkos: 
„už trupinį aukso“. . .

Naujų reiškinių susidaro 
Vokietijos—Anglijos — Pran 
cūzijos santykiuose.

Erhard pasirodė esąs states 
nės politikos už Adenauerį, 
kuris visą laiką vairavo „tarp 
Scilių ir Charibdų“. Adenaue- 
ris mokėjo apeiti „povandeni
nius akmenis“.

ERRHARDO POLITIKA 
EUROPOS VAKARUS 

VEDA Į KRIZĘ.
Jau abejojama, ar neiširs 

Europos bendroji rinka.
Bendrai, praėjusį savaitė 

žmoniją pastūmėjo į didesnius 
neramumus ir didesnį nepasto 
vumą, jeigu nesakyti — pavo
jus.

KITOS NAUJIENOS
— Kinijos komunistų prem 

jeras Ču En-Lai, lankydama
sis Afrikoje, pasisakė: nebūti
nai Vakarų ir Rytų santvar
kos skirtumai turi vesti į ka
rą. Esą galima verstis ir be 
karo.

— Italijos prezidento lan
kymosi Vašingtone pasekmė
je pasisakyta, kad pažiūros 
abiejų valstybių sutampa.

— Zanzibaras po pervers
mo pasikvietė Tanganijiko po 
liciją saugoti naujai įkurtos 
respublikos.

— JAV biudžetas — 600 
milijardų dol.

— Taivane didelis žemės 
drebėjimas: daug žmonių žu
vo, be pastogės liko 10,000.

— Bulgarija pradeda grą
žinti kolūkiečiams nuosavy
bėn žemes.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LIETUVOS KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIMAS

Auga kolonistų rusų skaičius. - Kur valstybinis lovys, ten 
komunistai.

Vilniuje sausio 9 ir 10 dd. 
įvyko Lietuvos kompartijos 
XIV suvažiaviams. Nuo 100 
partijos narių Renkamas 1 su
važiavimo atstovas ir nuo 100 
partijos kandidatų — 1 suva
žiavimo patarėjas be spren
džiamo balso. Suvažiavime bu 
vo „išrinkti” 765 atstovai ir 
99 be sprendžiamo balso. Reiš 
kia, Lietuvos kompartijoje 
yra apie 76,500 narių ir apie 
9,900 kandidatų į partiją. 
1961 suvažiavime buvo 688 
su sprendžiamu balsu ir 119 
su patariamuoju.

1961 suvažiavime iš 807 
mandatų lietuviai turėjo 556, 
t. y. 68,9%, 1964 suvažiavime 
iš 864 mandatų lietuviai turė
jo 580, t. y. 67,1%. Būdinga, 
kad iš 208 mandatų, tekusių 
žemės ūkiui, tik 67 teko kol- 
chozininkams, sovchozinin- 
Itams ir brigadininkams bei 
fermų vedėjams. Kiek iš tų 67 
mandatų teko tikriems kolcho 
zininkams — sovietinė spau
da nesako. Kiekvienu atvejų 
kolchozininkai partijoje labai 
jau silpnai reprezentuojami. 
Būdinga taip pat, kad 396 su 
važiavimo atstovai yra ordi- 
nuoti sovietiniais ordinais. 
Vien tik Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos miestai turėjo 368 
mandatus. Reiškia, partiečiai 
yra susitelkę didžiuosiuose 
miestuose, kur yra administra 
C.jos ir pramonės centrai bei 
gyvenimo patogumai.

Kaip ir 1961, į centro komi 
tetą „išrinkti” 123 nariai. 
Tik pereitam centro komitete 
rusų buvo 35, t. y. 28,4%, o

KAS NAUJA
MINISTERIS 

PIRMININKAS,
Lester Pearson, lydimas us. 
reik. min. Martin’o, Prancūzi
joje buvo oficialaus vizito, 
kur buvo de Gaule ir min. pir 
mininkas Pompidou svečias. 
Jie aptarė tarpusaviu santy
kių ir su kitomis valstybėmis 
santykių klausimus.
KANADOS ŽYGIAI PRIEŠ 

RŪKYMĄ
Amerikos vyriausybei pa

skelbus pranešimą, kad taba
ko, ypač cigarečių rūkymas 
didina susirgimus vėžio liga, 
Kanados sveikatos ministeris 
Lamarsh pranešė, kad ir Ka
nados vyriausybė darys ta 
prasme žygių.
KANADA EURATOMUI, 

organizacijai, kuriai priklauso 
kelios Europos valstybės, per 
duos urano rūdą, iš kurios 
gautas uranas bus naudoja
mas gauti atominei energijai. 
Kai Prancūzija dabar kuria sa 
vo atominę jėgą, jai uranas rei 
(kalingas. Bendrai, numato
ma, kad ateity urano pareika
lavimas labai pakils.

ATOMINIAI UŽTAISAI 
BOMARC RAKETOMS 
jau gauti iš JAV ir paskirti 
lėktuvų bazei North Bay. 
446-ji eskadra yra pirmoji, ku 
ri gavo atominius užtaisus.

— Kanados parlamento de 
legacija iškilmingai priimta 
Vašingtone. 

naujame rusų yra 40, t. y. 32, 
5% visų narių, neskaitant to
kių, kaip Niunka (vietinių ru 
sų). Centro komiteto sekreto
riai visi liko tie patys: Po
pov, Sniečkus, Barauskas, 
Barkauskas, Maniušis, Son
gaila. Visi tie patys liko ir 
partijos prezidiume, kurį su
daro tie šeši sekretoriai plius 
„premjeras“ Šumauskas, „pre 
zidentas“ Paleckis ir komso- 
molo pirmasis sekretorius Čes 
navičius. Centro komiteto pra 
monės ir statybos biūran „iš
rinkti“ pirmininku J. Muniu- 
šis, pavaduotoju S. Jasiūnas ir 
nariais: A. Britov, F. Jekateri 
ničev, P. Dragelis, L. Gabrė
nas, K. Kairys, P. Kulvietis, 
F. Strumila. Iškrito F. Bie
liauskas, N. Iztekov ir J. Gri
gonis. Nauji: F. Strumilas, 
L. Gabrėnas ir P. Jekaterini- 
čev. Centro komiteto žemės 
ūkio biūran vietoj buvusių 7 
„išrinkti” 9: pirmininku R. 
Songaila, pavaduotoju V. Ko
lesnikov ir nariais: M. Griga- 
liūrias, R. Jurevičius, B. Lopą 
ta, P. Masiokas, P. Mišutis,
A. Ravdanis, A. Zorskas. Iš
krito pavaduotojas Novickas. 
Nauji: Jurevičius, Lopata, 
Masiokas. Partinės — valsty
binės kontrolės komitetan „iš 
rinkti“ : pirmininku A. Baraus 
kas, pavaduotojas J. Striga- 
liov ir P. Olekas, nariais: J. 
Betov, K. Macevičius, S. Bis- 
trickas, J. Driukienė, G. Sar- 
žiokas ir F. Tichonov. Iškrito
B. Čiiikov, P. Dobrovolskis. 
Nauji: J. Betev ir S. Bistric- 
kas. Vt.

KANADOJE
PASAULINEI 1967 METŲ 

PARODAI
Montrealy sudaryta architek
tų komisija, kurios pirminin
ku paskirtas J. C. Parkin iš 
Toronto.

GERI BUVO METAI
1963 metai Kanadoje buvo 

sėkmingi, — teigia valstybi
nio ūkio žinovai. Derlius bu
vo nepaprastai geras ir todėl 
Kanada galėjo užsieniui par
duoti 150 milijonų bušelių 
kviečių, daugiausia komunis
tų dominuojamiems kraštams. 
Kanadoje praėjusiais metais 
pagaminta 600,000 automobi
lių. Ir bendrai, Kanada praėju 
siais metais gyveno sėkmin
gai.

— Vyksta komunistų kri
zė : Italijos kompartija suma
žėjo ligi maždaug pusės. Ben 
drai, komunistai suskilo — 
vieni su Maskva, kiti su Pei
pingu.

— George Hees, b. Difen- 
bakerio prekybos min. paskir
tas Montrealio biržos pirmi
ninku su 40,000 metine alga. 
Jis ir parodos direktorius.

— Frankfurte prie Maino 
tebevyksta hitlerininkų, vei
kusių Osvienicne, byla, kurio 
j,e kaltinamųjų suole sėdi 22 
hitlerininkai.

— Ellen Woodgte, Anglijo 
je, atšventė 100 m. sukaktu
ves. Nuostabu, kad visą šim
tą metų ji išgyveno tame pa
čiame name.

ALGIMANTAS MACKUS

penktosios VINCO KRĖVĖS literat arinės premijos ($ 500) laureatas, 
laimėjęs ją už eilių rinkinį „Neorn amentuotos kalbos generacija ir Au 
gintiniai“. Čia laureatas matomas Čikagos MARGUČIO liet, radijo tra 
nsliacijos metu. A. Mackus šiai kas dieninei radijo valandai vadovauja 
jau keleri metai. Jis taip pat gi re daguoja mėnesinį žurnalą

' „MARGUTIS“.

Viso laisvojo pasaulio lietuviams reiškiu nuoširdžią padėką už 
gausius sveikinimus KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, 

pareikštus PLB Valdybai ir man asmeniškai.
Linkėdamas sėkmingų 1964-jų metų, kviečiu visus PLB-nės talkon, 

prašydamas patarimų ir paramos, kad bendromis jėgomis 
nudarytumėme vieningą ir pajėgią Pasaulio Lietuvių Bendruomenę

JUOZAS J. BACIŪNAS
PLB pirmininkas.

NEW Y0RK0 NAUJIENOS
MOTERYS PAGERBĖ BIRUTĘ NOVICKIENĘ

1963 metų gruodžio 20 d. 
Birutei Novickienei suėjo 65 
metai. Lietuvių Moterų Atsto 
vybė ir New1 Yorko klubas, ku 
rio steigėja ji yra, nepralei
do šios sukakties tylomis: mo 
terys ją pasveikino, įteikda- 
mos gėlių ir puošnią lietuviš
ką staltiesę, o šių metų sau
sio 12 d. solenizantės namuo
se sukvietė klubo nares iškil
mingo susirinkimo. Klubo pir 
mininkė, D-rė M. Kregždienė, 
atidarydama susirinkimą, pa
brėžė tikslą: pagerbti soleni- 
zantę jos namuose, kadangi 
jai sunku žiemos metu iš na
mų pajudėti. Lietuvių Moterų 
Atstovybės pirmininkė Ligija 
Bieliukienė pasveikino sukak
tuvininkę, nušviesdama jos 
darbus Lietuvoje ir išeivijoje, 

P.Q.
SPAUDOS BALIAUS 

LOTERIJAI
paaukojo:

7. Dowe — indų setas.
8. P. Kinderienė — 1 dol.
9. P. D. — laiškeliams pop. 

ir 100 vokų.
10. Z-nė — megztukas.
11. X. Y. Z. — stalinis laikr.
12. Lelijėlė — megztinis.
13. Setas kelionės reikmenų.
14. Gero muilo 2 gabalai.
15. Naktiniai marškiniai.
16. Gintarų rinkinys vyrui.
17. Indų setas virtuvei.
18. Vyno bonka.
19. Staškevičius 1 dol.
20. A. Jonelis fantas.
21. A. Blauzdžiūnas fantas.
22. Martynėnas Kazys fant.
23. P. Mastavičius 1 dol.
24. Išganaitis ?
25. Jonas Dalmantas 1 dol.
26. St. Kęsgailą 2 dol.
27. Andruškevičius ?
28. Jurgis Mačionis dž. alaus.

29. Juozas Burba 1 dol.

ypač moterų judėjime.
Solenizantė, dėkodama už 

sveikinimus, peržvelgė savo 
gyvenimo etapus, priskirdama 
savo tėvams didžiausiį nuopel
ną už pasiriktą veiklos ke
lią. Rygos miesto lietuviška 
kolonija irgi turėjo lemiamos 
reikšmės. Solenizantė ragino 
jaunąsias lietuves moteris iš
laikyti lietuvių kalbą priau
gančioje kartoje, nes kalba 
yra lietuvybės pagrindas išei
vijoje.

Susirinkime dalyvavo klu- 
bo garbės pirmininkė Regina 
Budrienė, buvusi pirmininkė 
Vincė Leskaitienė ir arti 50 
klubo moterų.

Dailininkė E. Urbaitytė pa
dovanojo sukaktuvininkei pa 
veikslą.

30. Krujelskis fantas.
31. Myk. Juodviršis 2 dol.
32. St. Morkūnas fantas.
33. J. eidys fantas.
3.4 P. Alekna biskvitų dėžė1. 
35. P. Jokubauskienė 2 dol.

Labai dėkingi esame

VALLEE BLEUE 
SKI CENTRE, 

šaukia šėrininkų susirinkimą 
šį penktadienį, sausio 24 d. 7. 
30 vai. v., J. Piečaičio bute, 
5785—12th Ave, Rosemount. 
Visi šėrininkai kviečiami da
lyvauti.

Oficialus, iškilmingas Val
le Bleue Ski Centre atidary
mas numatytas vasario 2 d. 
Programa bus paskelbta vė
liau.
• Mirė Vladas Lipinis, 58 m.

— Šiemet Kanada pasiry
žusi įsileisti 100,000 naujų at 
eivių.
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K o o p e r a c i j a 
ir jos reikšmė

Į Ameriką lietuviai jau nuo 
seniausių laikų žiūrėjo kaip į 
šalį, kur galima pasipinigauti. 
Gal todėl ir naujoji imigraci
ja,nors ir pastoviai apsistoja, 
bet svarbiausi dėmesį kreipia 
piniginiam — ekonominiam 
reikalui. „Vien tik auksas val
do mus“, sarkastiškai Mefisto 
pašiepiamas Goethes „Faus
to” veikale realybėje toks 
daugeliui ir yra.

Tokios nuotaikos sąmonin
gai ir nesąmoningai—instink
tyviai — ir bus dalinai prie
žastimi, kad piniginis — eko
nominis reikalas nustelbia ki
tus reikalus.

Bet visur reikia saiko, pro
to, organizuotumo, kad ir pi
nigas veltui nebūtų išmeta
mas ir nauda būtų didesnė ir 
sau ir visuomenei.

Kooperacija yra ta ekono
minio veikimo sritis, kuri už
tikrina galimai teisingesnį ir 
naudingesnį ne kapitalistui,

LITAS” 1964 ANGOJE.
„Litas” užbaigė 1963 me

tus su 854,190 dol. balansu ir 
839 nariais. Brutto pelnas 
$ 54,683. Taupytojams numa 
tyta išmokėti 4,25% dividen
dų $ 27,606 sumoje. Atsargos- 
kapitalas išaugo iki $ 13,150, 
o nepaskirstytas pelnas iki $ 
3,026 (šių metų pelno likutis 
$ 1,362). „Lito“ apyvarta 
1963 m. — $ 2,381,439 (per
nai $ 1,716,000), taigi padidė
jo daugiau kaip 30%. Pasko
lų per metus grąžinta $ 334, 
315, naujų paskolų išduota $ 
478,838. Ūž asmeniškas pas
kolas „Litas” ėmė 7,6%, už 
nekiln. turto — 6,5%. Pasko
lų pareikalavimas buvo toks 
gyvas, kad nemaža pareiški
mų liko nepatenkinta dėl pi
nigų stokos.

Visi tie skaičiai rodo gražų 
„Lito” augimą ir didelį jo eko 
nominį svorį Montrealio lie
tuvių gyvenime. Tačiau per 
praeitus metus „Litas” pada
rė didelę pažangą dar visoje 
eilėje sričių, kurių iš patiektų 
skaičių visai nematyti. Pir
miausia, praeitais metais „Li
tas“ įsivedė čekių sistemą ir 
pradėjo teikti nariams pilnus 
bankinius patarnavimus. Tie
sa, dar tik maža narių dalis če 
kiais naudojasi. Mat, ligi pra 
eitų metų „Litas” turėjo tik 
šėrų sąskaitas, kurios atstojo 
ir depozitų sąskaitas. Pereina
majam laikui „Litas“ nedarė 
didelio skirtumo tarp šėrų ir 
depozitų sąskaitų. Už depozi
tus buvo mokama 4% palūka 
nų, o už Šerus — 4,25% divi
dendų. Abejoms sąskaitoms 
skaičiavimai buvo daromi kas 
trys mėnesiai. Tuo būdu tik
rumoje tarp tų dviejų sąskai
tų skirtumas buvo tik toks, 
kad iš depozitų sąskaitų čekį 
išsirašė pats narys ir už jo iš
keitimą mokėjo 10 čt„ o iš šė 
rų sąskaitos čekius išrašinėjo 
„Lito“ tarnautojai ir už juos 
nariams nifeko nereikėjo mo
kėti. Gal užtat ir šiandien, po 
visų metų vienbalsiai visų no 
rėtos čekių sistemos įvedimo, 
teturime tik 60 depozitorių iš

Canada........................... $5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00 

bet eiliniam žmogui — varto
tojui ir saugumą, ir patarna
vimą, ir pinigų panaudojimą.

Demokratija ekonomikoje 
tai yra kooperacija. Tai yra 
eilinio žmogaus apsigynimų 
priemonė nuo stambiųjų kapi 
talistų išnaudojimo. Koopera
cijos organizacija yra didžiu
lis veiksnys prieš išnaudoji
mą. Štai kodėl kooperacijai 
tenka skirti vienas svarbiau
sių dėmesys.

Kooperacijos padalinys — 
bankai ir mums, lietuviams, 
pradeda būti savi ir artimi. Jų 
dabar turime jau 4, kurių vie
nas jau turi savo skyrių. Bet 
mes, turėdami daugiau koope 
ratinio įsisąmoninimo, galime 
turėti daugiau skyrių. Visi jie 
veikia maždaug tuo pačiu bū
du, todėl šį kartą duodame 
„Lito“ apžvalgą, bet mielai 
duosime vietos ir kitų lietuvis 
kų bankų apžvalgoms. Reikia 
mums tą gerai įsisąmoninti.

839 narių ir $36,000 depozitų 
iš bendro $854,000 „Lito“ vai 
dtomo kapitalo.

Čekių ssitemos įvedimas tei 
kia galimybę „Lito” nariams 
logiškiau pasiskirstyti į dvi 
grupes, tuo būdu sudarant ge 
resnes unijos augimo sąlygas 
ateičiai. Pirmoje — depozito
rių — grupėje turėtų koncent 
ruoti savo santaupas visi tie 
nariai, kurie metų bėgyje da- 

, ro apyvartą. Antroje — šėri- 
ninku — grupėje turėtų pasi
likti visi tie, kurie pastoviai 
laiko savo pinigus ir nenuma
to jų išiminėti. Tatai, žinoma, 
neatleidžia narių nuo parei
gos turėti bent vieną 5 dol. šė 
rą, kuris yra privalomas pa
gal kooperatyvų įstatymą, 
nors didumą savo apyvartos 
jie ir perkeltų j depozitų sąs
kaitas.

1964 metų sąmatoje „Li
tas” numato padidinti dividen 
dus už šėrus iki 4,5%, o už de 
pozitus palikti 4%. Dividen
dų skaičiavimas pereinama
jam laikotarpiui iki 1964 m. 
liepos mėn. 1 d. būtų paliktas 
tas pats — kas trys mėnesiai, 
o po to daroma kas pusė me
tų. Atseit, iki liepos mėn. 1 d. 
visiems „Lito“ nariams būtų 
pravartu apsisvarstyti, kiek 
santaupų jie gali palikti šėrų 
sąskaitoje nepajudinę iki me
tų galo. Kitą dalį numatomai 
apyvartai tektų iškelti į depo
zitų sąskaitas, kurioms palū
kanos ir toliau bus skaičiuoja 
mos kas trys mėnesiai. Žino
ma, ir iš šėrų sąskaitų pinigų 
išėmimas pasiliks laisvas pa
gal pareikalavimą, bet išimant 
pusės metų laikotarpyje bū
tų nustota dividendų už tą 
pusmetį.

Pusmetinio dividendų skai
čiavimo įvedimas siekia pa
skatinti metų bėgyje daran
čius apyvartą narius dalį sa
vo santaupų iškelti į depozi
tų sąskaitas. Skirtumas jiems 
iš to bus labai mažas, nes esą 
moję padėtyje „Litas” nėra 
pajėgus mokėti už šėrus dau
giau 4,25%. Kadangi už depo

* * ♦
Montrealio (ir Kanados) 

vienu pačių reikšmingiausių 
kultūrinių įvykių, be abejo, 
reikia laikyti, kas antri metai 
skiriamą, Vinco Krėvės lite
ratūrinę premiją. Ir Lietuvių 
Akademinis sambūris vertas 
pagyrimo, kad taip atkakliai 
ir sėkmingai sugebėjo šios ne 
eilinės premijos tradiciją tęs
ti. Kai visa eilė kultūrinių už 
simojimų ima merdėti arba 
jau yra palaidoti, šios premi
jos tęstinumas pasidaro jau ne 
be vien mažos pasišventėlių 
grupės, bet visų montrealiecių 
lietuvių tautinės gyvasties ir 
garbės regatas. Jeigu ir nevi
si sutiko arba sutiks su jury 
nuomone, jeigu ir kaikurie 
premijuotųjų knygų nepajėgs 
tinkamai įvertinti arba net su 
prasti, jeigu kai kam atrodys, 
jog pati literatūra tėra gyve
nimo prabanga, nei vienas ne 
galės nuginčyti fakto, kad tik 
tai tol mes būsime n e pa
laido j ę laisvės ko
vos, kol lietuviškas 
spausdintas žodis iš 
liks gyvas. Kai nebebus 
premijų ir knygų, kurioms ga 
Įima skirti premijas, nebebus 
ir mūsų. Jeigu dar tada ir sė
dėsime savo prabangiose rezi 
dencijose, jeigu tada dar ir su 
surinksime į šeimyniškus po
būvėlius, jeigu dar ir nugersi 
me kitų ar savo sveikaton, 
mes tebūsime n u m i r ėl i a i, 
apgaudinėjantys save, kad te 
besame gyvi.

Jeigu turėčiau žodį, kuris 
gali pabudinti kiekvieną, jei
gu galėčiau savo balsu pasiek 
ti kiekvieną Montrealio prie
miestį, norėčiau šaukti visus i 
LIETUVIŠKOS KNYGOS 
ŠVENTĘ, įvykstančią sausio 
mėn. 25 dieną. Pripildykime 
tą puošnią italų salę, jei ji ir 
nėra čia pat mūsų pašonėje, 
pagerbkime rašytoją, kurio 
gal nepažįstame, paaukokime 
kitai KRĖVĖS premijai, kad 
pagarba Vincui Krėvei nebū-

zitus mokama 4%, tai visas 
nuostolis yra tik 0,25% arba 
$2.50 ant per metus išlaikyto 
$1,000. Už tuos $2.50 jie tu
rės patogumą operuoti čekiais 
ir eventualiai gal net uždary
ti savo turimas sąskaitas ki
tuose bankuose, kur jie gau
na tik 3%. Gi paminėtas di
videndų skaičaivimo pakeiti
mas jau dabar įgalins „Litą“ 
pakelti juos iki 4,5%, o atei
tyje gal net iki 5%. „Parama“ 
Toronte už šėrus moka 5%, 
bet juos skaičiuoja tik už pil
nus metus išlaikytas sumas 
šėrų sąskaitose. Be to, pas 
juos depozitai sudaro virš 
dviejų trečdalių viso valdo
mo kapitalo ir tik apie treč
dalį yra Šeruose.

Noromis nenoromis šita 
kryptimi reikia eiti ir „Litui“, 
jeigu jis nori augti ir sutrauk 
ti daugiau pastovesnių taupy
tojų. Nereikia užmiršti, kad 
„Litas” turi konkuruoti dėl 
santaupų su įvairiomis hypo- 
tekinėmis ir finansų kompani
jomis, kurios už ilgiau laiko
mus terminuotus indėlius jau 
dabar moka tiek pat ar net 
daugiau kaip „Liįas“.

Iš bendros 740,000 dol. pa
skolų sumos, nekilnojamo tur 
to paskoloms tenka 534,000 ir 
asmeninėms paskoloms tik $ 
206,000. Tokia padėtis nėra 
normali, nes pagrindinis kre
dito unijų uždavinys nėra il
galaikės investacijos. Tenka 
apgailestauti, kad vis dar žy
mi dalis mūsų tautiečių perka 
automobilius, baldus ir kitus 
reikmenis kreditan ir moka 
paslėptas palūkanas iki 16 ar 
net 24%, kai „Lite“ galėtų 
pasiskolinti'iš 7,6%. Net ir di 
džiųjų bankų siūlomi visoki 
finansavimo planai galutinoje 
sąskaitoje siekia 10,5%. Sa
koma, kad moterys Kanadoje 
išleidžia apie tris ketvirčius 
šeimos biudžeto. Jų „Lito” 
skolininkų sąrašuose beveik 
nėra, nors tikriausiai Morga
ne, Eatone ir Simpsone yra 
nemažai. Kai kas tiesiog var
žosi prašyti paskolos savo kre 
dito unijoje. Tikrumoje tatai 
nėra joks malonės reikalas, o 
paprasčiausia prekybinė ope

racija, naudinga abiems pu

tų tik tuščiažodžiavimas. 
Kad pagarba savo kraštui ne
būtų tik tuščiažodžiavimas. 
Kad dėl kelių dolerių, ar kelių 
mylių, ar prasto oro neparduo 
tume to, ko vėliau niekas nu
pirkti nebegalės: lietuviško 
rašto. Savo motinos žodžio.» ♦ *

ALGIMANTAS MACKUS 
tikrai nedaugeliui montrealie- 
čių pažįstamas. Todėl, kad gi 
męs kelis metus prieš Lietu
vos vergijos pradžią. Ir galė
tų būti daugelio sūnus. Todėl, 
kad jis rašo tokią poeziją, ku 
rią jo bendraamžiai išmoĮko ra 
syti ir mylėti karų ir vergijų 
chaose. Todėl, kad mes bend
rai nedaug tesidomim jaunai
siais. Jie eina kitu keliu, tie
sa. Jie kalba kita kalba, nors 
ir lietuviškai, tai tiesa. Jie ne
besupranta daugelio dalykų, 
kurie kitiems, senesniems, at
rodė nepakeičiami, nors jie 
yra lietuviai, kartais tvirtes
ni už mus. Algimantas Mac 
k u s yra tos kartos atstovas, 
kurie nespėjo pasiimti, bėgda
mi iš Lietuvos, savo žemės 
saujos, nes jie dar nesuprato 
kodėl tai daroma. Bet Algi
mantas Mackus yra taip pat 
tos kartos atstovas, kuri ne
priaugo čia, nes jiems, kaip ir 
mums, šis kraštas yra sve
timas. Algimantas Mac
kus yra poetas ir žmogus 
bežemis, bet lygiai tikįs ir 
lygiai kovojąs kartu su mu
mis tame pat apkase. Prieš tą 
patį priešą. Lėtą bena
mių mirtį.

Algimantas Mackus yra vie 
nas tų mūsų rašytojų, kurie 
neleis mūsų žodžiui mirti, kai 
senoji karta užmerks akis.

Algimantas Mackus yra var 
das ir pavardė 1 i e t u v i o p o 
et o. Lietuvio poeto. Ir 
šito užtektų pristatant jį.

Sausio 25 vakaras bus JO 
vakaras. Bet dar labjau — 
mūsų vakaras. Tebūna jis 
toks!

Henrikas Nagys.

sems, Baidomąsi žirantų, ga
rantijų, paslapties nelaikymo 
ir t. t. Moterys neturėtų už
miršti, kad vyrai už jas gali ži 
ruoti, bet ne atvirkščiai. Kaip 
ten bebūtų, bet ruošiantis ką 
nors pirkti kreditan, būtų vi
sada pravartu bent telefonu 
pasitikrinti, kokiomis sąlygo
mis tokia paskola galėtų būti 
pasiimta iš „Lito“.

Praeitais metais įvyko' ir 
administracinių permainų. Če 
kių sistemos įvedimas priver
tė „Litą” atidaryti pastovią 
raštinę, įsivesti ilgesnes kasos 
valandas, pertvarkyti darbo 
laiką Rosemounto skyriuje ir 
t. t. Visa tai labai padidino 
„Lito“ raštinės, pinigų inka
savimo ir atskaitomybės dar
bą. Nuo pat „Lito” įsikūrimo 
atliekamu nuo savo tarnybos 
laiku jam vadovavęs D. Jur
kus naujose sąlygose rado sa
vo pareigas sunkiai bepakelia- 
mas. Jo siūlymu Valdyba nuo 
šių metų pradžios „Lito“ ve
dėju pakvietė P. Rudinską, o 
D. Jurkus ir toliau liko vesti 
„Lito” sąskaitybą ir prisidėti 
prie pinigų inkasavimo, kiek 
tai sąlygos leidžia.

Praeitų metų bėgyje išėjo 
naujas Quebeco Kooperatyvų 
Įstatymas, pagal kurį sulygi
namos vyrų ir moterų teisės, 
aiškiau nusakomos investacijų 
galimybės, valdomųjų organų 
kompetencija ir daug kitų da
lykų. Prie to įstatymo teks pri 
sitaikyti ir „Litui“. Įstatų pa
keitimo projektas jau paruoš
tas ir bus patiektas sekančiam 
metiniam susirinkimui.

Praeiti metai „Litui“ buvo 
persiorganizavimo metai. Gi 
kiekviena reorganizacija pa
reikalauja nemaža laiko ir 
energijos iš Valdybos ir tar
nautojų pusės. Gal dėl to ir 
„Lito“ augimas 1963 metais 
nebuvo toks spartus: 1962 m. 
santaupos paaugo 214,000 dol. 
o 1963 m. tik 138,000 dol. 
Vis dar yra nemaža lietuvių 
Montrealyje, kurie, ir „Litui“ 
jau baigiant įkopti į vieną mi
lijoną dol., tebežiūri į jį su at
sargumu ar net nepasitikėji
mu. Reikia tikėtis, kad artė
jant „Lito” dešimtmečiui juo 
įtikės ir tie abejojantieji ir į

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB SOLIDARUMO ĮNAŠŲ REIKALU 

INFORMACIJA.
Nuo praeitos Krašto Tary

bos Sesijos 1963 m. spalio m. 
iki šiol KLB Krašto Valdyba 
yra gavusi iš apylinkių šias 
solidorumo įnašų sumas:
Edmonton...........................40.00
Ottawa............................'. . 16.80
Montreal ..........................90.40
London .............................65.00
St. Catharines ................60.00
Oakville ...........................18.40
Windsor ........................... 4.00
Rodney ............................. 15.00
Sudbury ............................ 75.00

Viso. ... $ 384.60
Solidarumo įnašai yra be

veik vienintelės pastovios KL 
B Krašto Valdybos pajamos. 
Žiema yra pats geriausias lai
kas solidarumo įnašų rinki
mui ir visos apylinkių valdy
bos nuoširdžiai prašomos susi

Did. Gerb. Visuomenininkams
V. IR J. VILIUŠIAMS,

Sibire mirus p. V. Viliušienės motinai,
MARIJAI VULLA, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
E. ir J. Kardeliai.

Kų rašo kiti
APIE „NEORNAMENTUOTOS KALBOS 

GENERACIJĄ IR AUGINTINIUS”

Liūne Sutema „Naujienų” 
kultūriniame priede, be kita, 
rašo:

„Pradėjau skaityti „Neor
namentuotos kalbos generaci
ją ir Augintinius“.

Ir, kaip retais atvejais te
būna, nesinori palyginimų. Jų 
dar net nėra. Jų net negalė
tum, nespėtum surasti, taip 
staigiai, be sustojimo, patekęs 
anapus žalitvorių į gatvę. Tie
sa, tai ne pirmasis apleidęs 
saugų kiemą, bet tikrai vie
nintelis, pasirinkęs tokią gat
vę : nuolatos besikeičiančiu 
vardu, be saugumui pritaiktų 
šviesų, be rodyklių — iš kur 
— ir — į kur —, be taisyklių 
užtikrinančių išlikimą. Netik
ra. Nebenuspekuliuojamai ne
tikra.

Noriu prieiti prie „neorna
mentuotos kalbos generacijos 
ir augintinių“.

Lupasi žievė nuo platanų 
kamienų, po ja — kirvarpų iš 
graužti raštai. Lupasi plonais, 
apspurusiais lakštais, žievė 
nuo platanų kamienų ir atiden 
gia kirvarpų raštą.

Skaitau: „ant deginto mo
lio plytelių užrašytus hierogli 
fus“. Skaitau ir baiminuosi, 
'kad nesusikalbėsiu su auginti
niais. Bijau, kad per ilgai bū
siu užtrukusi kntikvariate, 
per godžiai žiūrėdama ir lies
dama daiktus, ir mainikavusi 
ir nusimainikavusi iki nebeiš
laikomo daikto, kurio net pa
vadinimo iki dabar nežinojau. 
Dabar sakau — nusimainika- 
vau iki „seno istorijos herbo“, 
gal net panašaus į aną, kurio 
„patetiškai glaudžiasi“ augin
tiniai. Tik manasis glaudžiasi 
manęs. Bijau, kad per ilgai bū 
siu užtrukusi antikvariate.

Augintinius tariuosi atpa
žįstant:, bet baiminuosi nesusi 
kalbėsianti su jais gimtąja tar 
me. Pasivėlinau į pirmąsias, 
neornamentuosos kalbos, pa
mokas, ir nežinau — ar ak
mens kietumo ir Dovydo lai
dynės taiklumo žodis suraizgė 
augintinio gyvenimą į painiau 
šią ornamentą, ar gyvenimas 
nutrupino ir nulupinėjo seną 
ją ornamentiką iki ano kietu
mo ir taiklumo, ir privertė „si 

sekančius vienuoliktus savo 
veiklos metus „Litas“ įžengs 
gerokai perviršijęs vieno mi
lijono dol. balansą.

Pr. Rudinskas. 

rūpinti šio svarbaus uždavi
nio įvykdymu.

Kur veikia lietuviškos kre
dito unijos, ten būtų pravartu 
pasinaudoti gražia buv. Mont 
realio KLB Seimelio pirm. J. 
Šiaučiulio iniciatyva. Jis Mon 
trealyje pradėjo rinkti raštiš
kus „Litui” priklausančių lie
tuvių pasižadėjimus, pagal ku 
riuos „Litas“ kasmet gali iš 
jų sąskaitų solidarumo įmaišą 
pervesti į Seimelio sąskaitą. 
Toks solid. įnašų atskaitymo 
būdas labai praktiškas, kadan 
gi eliminuoja kasmetinį vaikš
čiojimą po namus. Rinkėjams 
belieka apeiti tik tuos, 'kurie 
vietinėje kredito unijoje ne
turi savo sąskaitų.

Pr. Rudinskas, 
Krašto Valdybos Iždininkas.

dabro žvėris atsigulti savęs 
sudraskymui“.

Skaitau : „— ant deginto 
molio plytelių užrašytus hie
roglifus” —

Ir nepajėgiu palikti džiaugs 
mo „pomirtiniam vėlių žaidi
mui”, nepajėgiu tokiu iššau
kiančiu atvirumu ir paprastu
mu priimti mirties, tokia, be
veik liguista, aistra šauktis 
jos, nepajėgiu įsižiūrėti į savo 
kapo vietą.

Bijau, kad nesusikalbėsiu 
su augintiniais, nors ir tariuo 
si atpažįstanti juos.

Saulėgrąžoms žydint, bai
giau skaityti „Augintinius“. 
Saulėgrąžų šviesai krintant į 
rudens pusę, atsiverčiau „Ba
ladę apie gerąjį John’ą“. Ir šį 
kart rudenėjant, 1963-čiąjį 
kartą rudenėjant, esu trum
paregė. Nei vienos, iš dauge
lio spalvų, besikeičiančių nuo 
džiūgaujančių ki nostalgi.kų, 
pasigėrėjimui, pasigrožėjimui 
ar maloniam liūdesiui. Šį kar
tą man jų nėra. Šį kartą rude 
nėjant, tematau —balta ir juo 
da. Ir į sakytoją John’ą, žiū
riu trumparegio akim. Visa 
čia pat. Veidu paliečiama. Ir 
„trišakiu veidu”. John’as ta
pęs augintiniu, lemtingoji vi
durnakčio valanda, juodaodis 
sapnas i r anūkas auginamas 
kalbančiam būgnui. Visa yra, 
ir gyvena čia pat ir dabar. 
Lenkiu juos į save. Gal ir nu
sikalstu, taip savanaudiškai 
pritaikydama baladę. Bet ji 
duodasi. Leidžiasi būti laukia 
ma. Ji, kaip jauno karklo ša
ka, kuri vistiek išsities. Pa
silieku laikinai sau, kaip sim
bolius, „sidabriniame danguje 
Afrikos mėnesį ir okarinos 
švilpimą“.

RAŠO PATAIKŪNIŠKAI

Maskvoje įvykus Lietuvos 
operos ir baleto spektakliams, 
režisierius J. Grybauskas „Li 
teratūros ir Meno” savaitraš
tyje rašo įspūdžius. Gerai, 
kad rašo, bet labai nemalonu 
ir šlykštu, kad rašo pataikū
niškai : „Drg. N. Chruščiovas 
ir jo palydovai stovėdami il
gai ploja, šypsosi. . .” Vergas 
žiūri į pavergėja ir patenkin
tas, kad šypsosi. . . Ir visur 
pirmon vieton kiša artistus 
ruskius — Čudakova, Sventic 
kaitę. . . Skaudu, kad yra lie
tuvių be garbės. . .
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VLIKo narių 
pareiškimai

LIET. KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS, DAR 
BO FEDERACIJOS IR ŪKI NINKU SĄJUNGOS PAREI 

ŠKIMAS ATEITIES NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
KULTŪRINIŲ PAGRINDŲ REIKALU

Gyvename laikotarpi, kada 
' kariškai gali būti reikšmin

gos tik labai didelės ir turtin
gos valstybės ir kada mažų 
bei vidurinių valstybių kari
nės jėgos nebetenka reikšmės. 
Ateities tautų varžybos vyks 
nebe militarinėje, o ekonomi
nėje ir kultūrinėje plotmėje. 
Tautų išlikimo kovoje bene 
svarbiausią vaidmenį vaidins 
kultūrinis faktorius, būtent, 
jų kultūrinis lygis, kultūrinis 
pajėgumas, kultūrinis kūry
bingumas.

Lietuva nuo Mindaugo lai
kų orientavosi į Vakarus. Pri 
imdama iš Vakarų krikščiony 
bę, ji įsijungė į Vakarų kultū
rą ir sau pažangos visada 
jieškojo Vakaruose. Tik abie
jų rusų okupacijų metu ji bu 
vo prievarta atskirta nuo Va
karų ir bandyta palenkti jai 
svetimai Rytų dvasiai. Neten 
ka nė dvejoti, kad atsikračiu
si prievartos ir atgavusi lais
vę, Lietuva vėl taps ne tik po
litiškai, bet ir kultūriškai Va
karų pasaulio dalimi ir sau pa 
žangos jieškos vėl Vakarų kul 
tūroje, kuri jau yra pasidariu
si pasaulio kultūra.

Lietuva ateityje galės savo 
likiminį saugumą užtikrinti 
tik tuo atveju, kai ji kultūri
niu atžvilgiu stovės ne že
miau, kaip ir ją apsupančios 
tautos. Siekdami išlaikyti sa
vo tautos kultūrinį savaran
kiškumą, kaip bazę savo kul-. 
tūriniam planavimui, turėtu
mėm imti aukščiausios kultū
ros Vakarų Europos kraštus, 
ypač mažus, bet aukštos kul
tūros kraštus, kaip Šveicari
ją, Belgiją, Olandiją, Daniją, 
Švediją, Suomiją, pasinaudo
jant jų patyrimu ir kultūrinių 
institucijų pavyzdžiais.

ŠVIETIMAS.
Netenka abejoti, kiekvieno kr 
ašto kultūrinį pagrindą suda
ro jo švietimo sistema. Todėl, 
siekiant kultūrinio savarankis 
kūmo ir norint išvengti tauti
nio menkavertiškumo komp
lekso, reikėtų sukurti tvirtą 
švietimo sistemą, niekuo ne
menkesnę už kalbamų kultū
ringųjų Europos valstybių. 
To siekiant reikėtų po vaikų 
darželio turėti privalomą 8 

metų pradžios mokslą, organi 
zuotą taip, kad jis tiktų ir 
tiems, kurie toliau lankys vi
durines ir aukštąsias mokyk
las, ir tiems, kurie lankys spe 
cialias profesines mokyklas, ir 
tiems, kurie toliau nebesimo
kys, o išeis į žemės ūkį, pra
monę ar amatus.

Pradžios ir viduriniosios mo 
kyklos kursas, kuriuo remsis 
aukštojo mokslo studijos, tu
rėtų būti išeinamas per 13 
mokslo metų. Ant 8 mokslo 
metų pradžios mokyklos sta
tomos įvairių specialybių pro 
fesinės vidurinės mokyklos su' 
2—4 metų kursu. Aukštesnis 
profesinis pasiruošimas būtų 
atliekamas aukštesnėse ir au
kštosiose profesinėse mokyk
lose.

Pradžios ir vidurinėse ben 
drojo lavinimo ir profesinio 
paruošimo valdžios laikomose 
mokyklose mokslas turėtų bū
ti nemokamas. Visą švietimo 
sistemą reikėtų organizuoti 
taip, kad visų laipsnių ir spe
cialybių mokslas būtų priei
namas visiems gyventojų šiuo 
gsniams ir kad perėjimas iš 
vieno laipsnio ar tipo mokyk
los nesudarytų mokiniui dide
lių nuostolių bei apsunkinimų, 
ir kad mokymo bei auklėjimo 
darbas būtų dirbamas pažan
giausiais ir mokinio asmeny
bei išsiskleisti tinkamiausiais 
metodais.

Pripažįstant tėvams teisę 
pasirinkti savo vaikų auklėji
mo kryptį bei mokyklą ir sie
kiant išvengti valstybės tota
linės prievartos, greta valsty
binių ir savivaldybinių mokyk 
lų turėtų būti leidžiama mo
kyklas kurti ir laikyti kultūri
nėms, konfesinėms ir kitokio
ms organizacijoms ir atskirie
ms asmenims ir jos valdžios 
būtų remiamos finansiškai pro 
porcingai jų atliekamam dar
bui.

Visos švietimo ir auklėjimo 
įstaigos turėtų veikti valsty
bės priežiūroje ir atitikti joms 
valstybės nustatytus reikalavi 
mus.

Atkurtoje Lietuvoje aukšto 
sioms mokykloms turėtų būti 
panaudojamos tiek Lietuvo
je, tiek ir įvairiuose pažan
giausių kraštų universitetuose 

išsimokslinusios stipriausios 
lietuviškos mokslinės jėgos, 
kurių tikrai pakaks sukurti 
reikalingoms aukšto lygio mo 
kslinėms institucijoms. Sie
kiant išlaikyti varžybas su 'ki
tų kraštų aukštosiomis mo
kyklomis, Lietuvos aukštųjų 
mokyklų tikslas būtų ne tik 
pasigaminti kraštui reikalin
gų profesionalų, bet ir išlai
kyti aukštą mokslo lygį su 
moksliniu kūrybingumu.

ESTETINĖ KULTŪRA.
Kalbant apie ateities kultū

rą, reikia nepamiršti, kad mes 
jau išeiname iš tos fazės, ka
da kultūra buvo laikoma tik 
elito dalyku. Ateities Lietu
voje, išaugant naujoms kar
toms, riba tarp šviesuomenės 
arba elito ir neelito bus jau 
nebeaiški, nes įvairiomis kul
tūros apraiškomis naudosis la 
bai platūs gyventojų sluogs- 
niai. Kultūrinio gyvenimo pla 
navimas turės atsižvelgti į di 
delį kultūrinių dalykų parei
kalavimą, kurio tenkinimu tu
rės rūpintis ir valstybė.

Greta švietimo, valstybė rū 
pinsis tautinės kultūros ugdy 
mu bei palaikymu ir rems vi
sų kultūros sričių kūrybines 
pastangas. Suprasdama dide
lį meno ugdomąjį vaidmenį, 
valstybė sieks sudaryti sąly
gas visų sričių menui tarpti ir 
menininkams atitinkamai pasi 
reikšti. Meniniam prieaugliui 
skatinti bei ugdyti valstybė iš 
laikys arba finansiškai rems 

Rašytojas Jurgis Jankus atvyksta į Montreal} dalyvauti Akademinio Sambūrio Vinco krėvės 
premijos įteikimo vakaran.

specialias atitinkamų sričių 
(dailės, vaidybos, muzikos ir 
kt.) mokyklas. Meninė kūry
ba turės būti prieinama ne tik 
didesniųjų miestų šviesuome
nei, bet ir platesniems Lietu
vos gyventojų sluogsniams: 
Valstybės išlaikomi arba re
miami teatrai tarnaus visai 
tautai.

Dailės ir literatūros kūry
bą valstybė skatins, kasmet 
ąkirdama visų žanrų kūri
niams atitinkamas premijas. 
Tų sričių kūrybai plisti vals
tybė padės, įsigydama atitin
kamoms institucijoms geriau
sius meno kūrinius ir nupirk- 
dama mokykloms ir bibliote
koms visų literatūriškai ver
tingų veikalų atitinkamą eg
zempliorių skaičių.

Padėti patiems gyvento
jams šviestis valstybė laikys 
ir knygomis aprūpins tankų 
bibliotekų tinklą, parūpins 
kultūriSkai vertingas radio ir 
televizijos programas, skatins 
ir rems jaunimo meninės savi
veiklos vienetus, kaip chorus, 
vaidybos, literatūros, sporto 
ir kitokius būrelius, paremda 
ma chorvedžius, režisorius ir 
instruktorius.

Didžiai vertindama meninę 
kūrybą ir ją skatindama, vals 
tybė laikys žalingu bet kokį 
kūrybinės laisvės varžymą ar 
darymą kurios nors įtakos me 
nininkų kūrybinėms pastan
goms, jei tas nepažeis mora
lės ir neprieštaraus veikian
tiems valstybės įstatymams.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

JAV PIRMENYBĖS

Kai paaiškėjo galutini JAV 
pirmenybių rezultatai, pasiro
dė, kad jaunas didmeisteris 
Robert („Bobby“) Fischer 
pasiekė rekordinį rezultatą, 
surinkdamas 11 taškų iš 11 
partijų (100%). Taip pat jis 
sumušė ir kitus rekordus, lai
mėdamas šias pirmenybes šeš 
tą kartą (iš šešių pirmenybių, 
kuriose jis dalyvavo) ir palik 
damas sekantį konkurentą per 
3l/2 taško nuo savęs.

Valstybė ir jps valdžia kul 
tūros nekurs. Tautos kultūrą 
kurs pati tauta ir individualūs 
kultūrininkai bei menininkai. 
Valstybė tiesiog į jų kūrybą 
įsikišti negalės, jai nepakenk
dama. Valstybė galės tik kū
rybą skatinti bei palaikyti, su 
darydama sąlygas laisvai kur 
ti ir kūrybai tarpti. Tačiau ji 
negalės pasilikti abejinga 
tiems, kurie jie kuria. Lietu
vos valstybė, brangindama 
kiekvieną kultūrinės kūrybos 
turtą, rūpinsis, kad jis turėtų 
sąlygas būti sukurtas ir taptų 
tautinės kultūros ugdomuoju 
turtu.

Bus daugiau.

Antrą vietą užėmė didmeis
teris Larry Evans, kuris bu
vo' laimėjęs JAV pirmenybes 
du kartus. Jis surinko 7y2 taš 
ko.

Trečią vietą užėmė žino
mas didmeisteris Pal Benko, 
prieš kelius metus atvykęs iš 
Vengrijos. Jo pasekmė: 7 taš
kai.

Ketvirtą ir penktą vietą pa 
sidalino penkius kartus buvęs 
JAV meisteris Sammy Resh- 
evsky ir jaunas meisteris Dr. 
Anthony Saidy, gydytojas iš 
Puerto Rico. Jie gavo po 6% 
taško.

Robert Byrne užėmė šeš
tą vietą, pasiekęs 50% (5% 
taško). Septintas išėjo jaunas 
meisteris Raymond Weinstein 
su 5 taškais, o aštuntas — did 
meisteris Arthur Bisgnier su 
4^ taško.

Devintą ir dešimtą vietą 
pasidalino du jauni meiste
riai: William Addison iš Los 
Angeles ir latvis Edmar Med- 
nis iš New Yorko, gavę po 
3 y2 t. Vienuoliktas išėjo Ro
bert Steinmeyer su 3 taškais 
ir paskutinę — dvyliktą — 
vietą užėmė stiprus meisteris 
Donald Byrne, kuris nebuvo 
geroje formoje ir surinko tik 
2y2 taško.

Turnyre dalyvavo 5 did- 
meisteriai ir 7 rinktiniai meis 
teriai. Todėl reikia skaityti 
šio turnyro sąstatą stipriu.

Nežiūrint šio turnyro rezul 
tatų į sekantį tarpzoninį tur
nyrą, kuris įvyks šįmet Pary
žiuje, iš JAV kvalifikuoja šie 
trys šachmatininkai, užėmę 
pirmąsias tris vietas praeitose 
pirmenybėse: Robert Fischer, 
Arthur Bisguier ir Sammy Re 
shevsky.

Pataisymas
Problemoje Nr. 46 pasitai

kė spaudos klaida: liko už
miršta baltųjų karalienė, kuri 
turi stovėti ant langelio gi.

Padėtis šioje problemoje at 
rodo šiaip:

Baltieji: Ke8, Vgl, Ra2, 
Žg8 (4)

Juodieji: Kg7, Bh6, Pf5, 
g6 ir h5. (5)

Matas per du ėjimus.
Problemų Nr. 46 ir 47

sprendimas bus paskelbtas se 
kančiame šachmatų skyriuje.

PETRAS BŪTĖNAS.

K. Donelaitis
DONELAITIS GIMĖ, AUGO, RAŠĖ IR 

DIRBO NE RUSŲ NESTEROV’O 
KARALYSTĖJE.

3. 
KUNIGAVO.

Kr. Donelaitis nuo 1743 metų 37 metus išbuvo 
Tolminkiemio parapijos klebonu ligi savo 1780. 
II. 18 mirties, kur yra ir palaidotas. Mirė tetu
rėdamas 66 metus amžiaus.

Tolminkiemis 1, Tol + min + kiem-is 
(trišaknis vietovardis, kurių tokių iš visos Lie
tuvos ploto daugiausia pasitaiko M. Lietuvoje
— Karaliaučiaus srityje), Tolminiškiai 
1, Tol+min+išk-iai, kur priesaga -i š k - yra 
lietuviška, Tolminai 3b, Tol+min-ai, vok. 
Tolmingkehmen iš kam. Tol + min + kėm-, hitl. 
1938 m. Tolmingen, kur kam. Tol + min-baltiš- 
kas pasilikęs, bet liet, pries, -i š k - jau numes
ta, surusinta 1946 m. dar buvo su rus. prieš.
- s k - Tolmingkemsk (Tai rodo, kad okupan
tai rusai lietuvių žemėje žiūrėjo ne kaip patys 
vietiniai lietuviai savo vietovardžius rašo nor
maliai, bet kaip juos rašo tokie pat okupan
tai vokiečiai nenormaliai), o kiek vėliau, pa
niekinant mūsų poetą Kr. Donelaitį lietuvių 
žemėje, paversta į kažkokį rus. Ujinskoje 
(Anž.; Klv. 61 p.; Ortsumb. 102 p. 1337 
nr., žr. čia Kašubai bžk.), bažnytkaimis. Ka
mieno To l+min- vietovardžių plačiau yra 
ir Lietuvos valstybėje, ir net Prūsų žemėje, ku 
ri dabar Lenkijos pasisavinta. Ypač dėl vie
tovardžio pirmojo sando plg. liet, vyrų var
dus: To'lmantas 1, Tol + mant-as To’lmin 
nas 1, Tol + mint-as (čia ir antrasis sandas 
m i n - yra tolminkiemis), To’lvydas 1, 
Tol + vydas.

Tolminkiemis 12 km į šiaurę nuo potsdami- 
nės linijos(IIl), 18 km į vakarus nuo D. ir M. 
Lietuvos ribos ir Vištyčio bžk. bei ežero, 20

km į pietvakarius nuo Stalupėnų aps. mst., 20 
km į žiemryčius nuo Galdapės ežero, aps. 
mst. ir Galdapės (Unguros dešinio ---  rytinio
įtako) aukštupio, šiauriau Romintos girios, ši
lų srityje. Galdapės 272 m aukščio kalnujo---
Vištaičių 287 m aukščio kalno — Šeškų (vok. 
Seesker-B.) 309 m aukščio kalno — Vižainio 
ežero, mstl. ir upelės — Šešupės versmių^ — 
Ančios ežero — Siurpilio (lenk. Schurpily; iš 
*Siurp-a + pil-is, kur buvo sūduvių - dainuvių 
kng. Šiurpos pilis ir valdos aplink, ir Žr. Bg. 
Lkž. LXXVI1I § 109 ir LXXX132) — Suvalkų 
plačiųjų augštumų žiemvakarių pusėje, o tos 
augštumos, be jų siauros šiaurinės juostos, da
bar yra Lenkijos užimtos: lietuvių gyvenamos, 
o Lenkijos valdomos. Taigi, šiose augštumo- 
se, net nuo seniausių, priešistorinių, laikų gy
venti patogioje žemėje ligi IlI-ojo prūsų 1260
— 1283 m. = 23 metus trukusio sukilimo ir 
sukilime tebevaldė ir Lietuvos Sūduvą - Jotvą-
- Dainavą gynė įprastinai vadinami sūduvių 
kunigaikščiai, vadai ir žemės ūkio administra
toriai. Iš to tarpo neišjungtinas ir Prūsų eže
rynas, ir čia rūpimas Kr. Donelaičio Tolmin
kiemis.

Lietuvos istorijos vadovėliuose apie tai dar 
nebuvo drįsta, ar kaip, įrašyti, o apie aną pla
čiąją.. mūsų augštumą nė Lietuvos geografijos 
vadovėliuose nieko nėra. Kas norėtų susipa
žinti su anokia virtine mūsų atkakliųjų valdo
vų, turinčių ir vien tik mūsiškuosius asmenvar
džius rekomenduotina atsidėjus perskaityti 
(Bus tikrai nuobodu skaityti, bet įdomu pasi- 
laižyti!) Bg, Lkž. LXXIX — LXXX1I p. ir 
dėl visko plus toliau ligi su LXXXVII psl., arba 
K. Būga, Rinktiniai raštai. III. 136--- 153 psl.
Bet ir skaitant, sakau, prašom turėti galvoje 
„M. ir D.“ Lietuvos ribą“, o ne ,,Vok. ordino 
ar Vokietijos — Rusijos sieną“, jei norima 
istoriniai ir baltiškieji dalykai tikrai ir teisingai 
suprasti.

Tolminkiemis stovi prie Sventainės - Šven- 
tiškės upelės augštupio. švent-ai nė 1 ir 
švent-iškė 1, kur priesaga - a i n - bend
ra baltiškoji, o pries. - i š k - čia lietuviškoji. 
Froelich. 48 p. rašo: Schwentischke ir

sistemos skrupulumas. „Tolminkiemio para
pija buvo mišri: didesnė dalis buvo kolonistų, 
maženė lietuvių”, — rašo Pr. Naujokaitis, 
Lietuvių literatūra, 20 p. Taip, minėtasis 1706- 
11 metų marmetis M. Lietuvos lietuvius labai 
praretino, bet anokia tirada yra perdrąsi ir pa 
čiai tiesai nenaudinga: ir toje monolitiškai lie
tuviškoje Tolminkiemio parapijoje ir po ma
ro metų tebevyravo lietuviai, nes tarp kitko jų 
ten tebesama ir šiais laikais. Iš Kr. Donelai
čio žodinės kūrybos tai irgi matome ir supran
tame. Kitaip Vokietijos valdžia, žinoma, dar 
ir vietinių „vyraujančiųjų“ vokiečių kolonis
tų verčiama ar prašoma, kleboną kun. Kr. 
Donelaitį būtinai būtų iškėlusi net gal ir „už 
devynių mylių ir devynių jūrų“ ir į nelietuviš
ką parapiją. Svetimosios statistikos baltų že
mei apskritai tėra dažniausiai propagandinės 
ir klaidinančios. Žinoma, šita parapija, be 
abejo, buvo vokietinama, jei net, juokinga, 
reikėjo bent vieno vienintelio vokiečio iš ki
tos tiek pat lietuviškos parapijos į čia atkraus 
tyti bažnyčios maršalka pabūti, kad Vokieti
jos valdžia turėtų bent vieną sau patikimą 
žmogų visoje lietuvių salėje. Šiais laikais ši
taip daro ir Sov. Rusija okupuotame Pabaltijy, 
— ir juo tolyn juo bjauryn ir begėdiškyn.

Dar apie 1770 metus ten prie upės Sven
tainės Tolminkiemyje K. Duonelaitis kuni
gaudamas Lietuviškus keturis metų čėsus (= 
metų laikus) nusistebėtinai gražiai aprašė. Tuo 
čės (=tuokart) žydėjo ir mokyklose mūsų 
mieloji kalba, buvo smagus i 1 s ė j i - 
mosi čėsas nuo šimtmečius trukusio Kry
žiokų mauravimo (Klv. IV p.), ---  suprask,
okupantų vokiečių dūkimo prieš baltus lietu
vius. Ir šita žinia sako, kad Tolminkiemio pa
rapija Kr. Donelaičio laikais dar tebebuvo 
lietuviška net su lietuviškomis mokyklomis. 
O dėl buvusio „smagaus ilsėjimosi laiko“ lie
tuviuose apie 1770 metus, — tai galima leng
vai įsivaizduoti ir suprasti, nes šiaip ar taip ir 
vėl ėjo lietuviškasis atgimimas per abi Lietu
ves, atsiliepęs ir vėliau pasikartojusiam dar ga 
lingesniam atgimimui nors ir vėl lietuvių tau- 

sukausčiusiuose varžtuose. (Bus daugiau).

S w e n t eįi n e Galdapės ir Gumbinės aps., 
prasideda iš Romintos girios prie Gross Sch- 
Wentischken t= Šventiškiai, k., švent- 
-išk-iai, Stalupėnų aps. Mielkiemio par. (Klv. 
60 p.) ir ties Gr. Baitschen = B a ič i a i, k. 
Žirgupėnų par. (Klv. 26 p.) yra Pisos kairys 
— pietinis įtakas. Kamienas Š v e n t - i š k - 
visais kalbiniais atžvilgiais yra lietuviškas, o 
kamienas Svent-ein- turi prūsišką s iš 
baltų š (Čia taip ir lietuvių, ir todėl Sonder- 
kartėje yra: Schwenteine = taigi Švent-ain- 
-ė) ir priesagą - e i n -, kuri vokiečių iš seniau 
paprastai dažnai parašoma priesagos - a i n - 
vietoje, bet taip jau tie abu priesagos varian
tai vietovardžiams labjau mėgsta priesagą 
-ain-: Kėd-ain-iai, Klov-ain-iai, ir kt., betgi 
Ras-ein-iai, kuriuos beveik kaimyninė Lietu
vos Žiemgala vadina Ras-ain-iai.

Tolminkiemio bažnyčios varpų balsai: Eilų 
(=eilų) šventvietė! (Klv. 87 p.), o „švent
vietė”, matyti, čia skelbiama ir dėl Šventiškės- 
Šventainės upės vardo. Tos trm. e i 1 o s „ei
lės” greičiausia reikš eilėraštį, taigi Kr. 
Donelaičio kūrinius, šičia gyvenant jo kurtuo
sius. Beje, baltų žemėje yra daug ir labai pla
čiai šaknies Svent - š v e n t-, kartais šalia 
V e n t - (plg. Venta upės, o tų „Ventų“ 
baltų žemėje taip pat plačiai) vandenvardžių, 
taigi ir gyvenviečių pavadinimų. Bet šitokia 
vietovardžiai tėra pirmiausia žemėvaizdiniai 
gamtovaizdiniai, ir todėl aklai nerištini su liet, 
šventas, -a, lot. sanctus, vok. heilig, lenk. 
Swęty, rus. sviatoj bendriniais žodžiais. Ap
skritai, normalių baltiškų „šventųjų" vietovar
džių baltų žemė neturi.

1590 m. Įsruties aps. kaimų sąraše pažymėta, 
kad, nors Mielkiemis yra vidury tarp 
Pilupėnų ir Tolminkiemio, bet rei
kia jį priskirti prie Tolminkiemio, nes jame 
gyvena vokietis Lucas Walteri Nepriskyrus 
Mielkiemio prie Tolminkiemio, ten visoje pa
rapijoje nebūtų nė vieno vokiečio, ir nebūtų iš 
ko bažnyčios tėvo (mūsiškai — maršalkos) 
paskirti. Vadinasi, visoje Tolminkiemio pa
rapijoje tada tebuvo vienas vokietis (VIš. 118 
p.). Tai įsidėmėtinas vokiečių kolonizacinės tą
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CHOREOGRAFĖ 

BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ
pakviesta dėstyti National 
Theatre School Montrealyje.

Tai yra valstybės išlaikoma 
ir globojama mokykla, kuri 
paruošia aktorius bei scenos 
darbuotojus teatrams, televizi 
jai, radio ir t. t.

Šios mokyklos mokiniai 
yra konkursiniu būdu atrinkti 
gabiausieji iš visų Kanados 
provincijų.

Joje dėsto geriausi mokyto
jai, kaip Powys Thomas, Je
an Gascon, Gabriele Charpan • 
tier ir kiti.

Šokėja ir choreografė Biru
tė Vaitkūnaitė dėsto judesio 
išraišką ir jo pritaikymą sce
nai.

Šalia to naujo, įdomaus ir 
atsakingo darbo, ji ruošiasi 
pasirodymui su savo pastovia 
grupe. Pasirodymas numato
mas balandžio mėn. pabaigo
je.

ŽVAIGŽDĖJ PLAČIAI 
RAŠO

apie Aušros Vartų parapijos 
įkūrimą Montrealyje Tėvas 
Jonas Kubilius, S. J. Platokas 
įkūrėjo straipsnis šiame „žv
aigždės” numeryje nebaigtas. 
Baigiant jį, pasakyta, kad 
apie žmones bus parašyta se
kančiame „Žvaigždės“ nume
ry. Straipsnis iliustruotas 
Montrealio tos parapijos lie
tuvių nuotraukomis, kuriose 
uždolkumentuoti pirmieji pa
rapijos darbai.

LIETUVIŠKA DAINA 
ŽAVI AMERIKIEČIUS
Sausio 5 dieną Phillips me 

no galerijoje (Phillips Collec
tion), Vašingtone įvyko lietu 
vių kilmės dainininkės Lilian 
Mernik dainų rečitalis.

Didžiausiame Washingtono 
D. C. dienraštyje The Eve
ning Star muzikos skyriuje 
sausio 6 dieną tilpo John Hes 
kins straipsnis,, kuriame jis 
rašė, dainininkė yra lietuviš
kos kilmės, žavėjo klausyto
jus grynu skambiu kontralto 
balsu ir gerai parinkta bei iš
pildyta programa. „Radiant“, 
sako straipsnio autorius, tai 
nėra perdėtas žodis apibūdin
ti panelės Mernik buvimą see 
noje, nei jos repertuaro pasi
rinkimą.

Greta Bacho, Haydeno, Br 
ahmso ir kitų kompozitorių 
veikalų buvo išpildyta Gruo
džio — Visur tyla ir Rugegė- 
lės, Kačanausko — Mano Ro
žė ir Šimkaus — Kur Bakū
žė Samanota.

. STP. KAIRIO KNYGA 
JAU SPAUSDINAMA
Garbingojo mūsų tautos ve 

terano, nepriklausomybės ak
to signataro, prof. Stepono 
Kairio antroji atsiminimų kny 
ga „Tau, Lietuva” jau atiduo
ta spausdinti. Kaip ir pirmoji, 
išleista 1957 m. ir pavadinta 
„Lietuva budo”, bus stam
baus formato, gerai įrišta, ge
rame popieriuje. Turės apie 
450 puslapių teksto ir nuo
traukų, dokumentų etc. Kny
gos pradžioje bus talpinamas 
Adomo Varno pieštas auto
riaus portretas. Knygą spaus
dina LE spaustuvė. Kaina 6 
dol.

Preiš daugiau kaip šešerius 
metus išėjusi knyga „Lietuva 
budo” susilaukė didelio visuo 
menės susidomėjimo dėl dvie
jų dalykų : dėl nepaprastai pui 
kių, tiesiog lyriškų autoriaus 
jaunystės aprašymų, ir dėl 
vertingų istorinių faktų,-ypač 
liečiančių Lietuvos Socialde
mokratų Partijos įsikūrimą 
bei veiklą. „Tau, Lietuva” ap 
imš laikotarpį nuo 1905 m. 
(pradedant Didžiuoju Vii-, 
niaus Seimu) iki Lietuvos ne 
priklausomybės atstatymo. 
Reikia manyti, kad šis naujas 
Stp. Kairio atsiminimų tomas 
sulauks dar didesnio susido
mėjimo ir sukels nemažesni 
recenzijų sriautą, nes iš apra
šomojo laikotarpio dar daug 
yra gyvų liudininkų, dalyva
vusių aprašomam gyvenime.

Šiuo metu, jau sukakęs 85- 
rius metus, Stp. Kairys rašo 
tretįjį tomą, kuris lies visą ne 
priklausomybės laikotarpį.

PIANISTAS 
ANDRIUS KUPREVIČIUS 
yra pakviestas koncertuoti į 
Europą, kuriai ruošia specialų 
koncertą. Bet prieš išvykda
mas į Europą, pirma dar pasi
ryžęs koncertuoti Amerikoje 
ir Kanadoje. Greičiausia, A. 
Kuprevičiaus koncertas Mont 
realyje įvyks gavėnios metu, 
arba tuojau po Velykų, kurios 
šiemet yra labai ankstyvos.

GERAI PADARYTOS 
DAINŲ DIENOS

Čikagoje plokštelės, gerai 
įrašytos, yra gera priemonė 
toms mažoms kolonijoms, ku
rios negali pasikviesti Vasa
rio 16 solistų iš toliau. Jų 
klausymas atstoja gerą kon
certą. Plokštelių dar galima 
gauti pas Augustiną Kuolą 
adresu: 30 Riverside Cres. To 
ronto, Ont. Stereo 5 dol., pa
prastos 4 dol.

Nukelta į 5-tą psl.

KRAŠTOTYRININKUI
BŪGAILIŠK1UI 80 METŲ

Šiauliuose gyvenančiam ir 
visą laiką ten veikiančiam vi
suomenininkui teisininkui P. 
Bugailiškiui sukako 80 metų 
amžiaus.

P. Bugailiškis lietuvių kul
tūrai yra daug pasitarnavę 
asmuo. Ypač jis daug rūpino
si kraštotyra. Ji darbo vaisius 
-— Šiaulių „Aušros“ muzie
jus. Daug dirbo jis ir spaudo
je. Bet, galima spėti, kad P. 
Bugailiškis, socialdemokra
tas, kompartijen neįstojo, nes 
taip nusipelniusio vyro pa- 
gerbtuvės neruošiamos, nors 
kraštotyros darbą jis ir dabar 
dirba, būdamas „neetat.niu“...

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ 
tarp daugelio darbų, vis dėlto 
Montrealio Lietuvių Spaudos 
bailui jau audžia tautinį dra
bužį, kurį ji žada, kaip pati ra 

, šo, išausti šiemet ypatingai 
gražų.

Dail. A. Tamošaitienės tau 
tiniu drabužiu bus pasipuošu 
si ir p-lė Bandžiūtė, kuri da
lyvaus Montrealio žiemos kar 
navale, atstovaudama lietu
vaites.

VIENAS IŠ DAUGELIO, KASMET ĮTEIKIAMŲ MONTREALIO 
SPAUDOS BALIAUS METU TAUTINIŲ DRABUŽIŲ, SUKURTŲ 

DAILININKĖS A. TAMOŠAITIENĖS DAILĖS STUDIJOJE, KOKS 
IR ŠIEMET BUS IŠLOŠTAS VASARIO 8 DIENĄ SLOVAKŲ SALĖJE. 
ČIA MATOME NL BENDROVĖS PIRMININKĄ J. GIRINĮ-NORVAIŠĄ, 

ĮTEIKIANT DRABUŽĮ LAIMĖTOJAI P. KRIKŠČIOKAITIENEI.

TEOFILIUI TILVYČIUI
60 METŲ

Poetui T. Tilvyčiui sukako 
60 metų. Ta proga „Literatū
ra ir Menas” Vyt. Areškos 
straipsnį, kuriame Tilvytis 
vertinamas, kaip stiprus par
tietis, anot Areškos, „ištiki
mas liaudžiai“. . .

Bet kaip gi su partija ištik- 
rųjų? T. Tilvytis — stalinin
kas, nenorįs pripažinti, kad 
Stalinas buvo žmogžudys, kri 
minalistas. Kodėl? Na gi, jei
gu Stalinas kriminalistas, tai 
ir Tilvyčio „poezija“, kurią 
jis sukūrė Stalino garbei, nu
eina šuniui ant uodegos“. . . 
Žinoma, sulaukus 60 metų ir 
tiek dirbus satrapų garbei, nė 
ra malonus. . .

PROF. Z. IVINSKIO
rašomoji „Lietuvių tautos is
torija“, kurios pirmąjį tomą 
šiemet premijavo žurnalas 
„Aidai“, apima mūsų tautos 
istoriją nuo seniausių laikų iki 
1447 metų. Šis tomas apims 
Lietuvos priešistorę ir laikus 
iki Lietuvos valstybės susikū
rimo. Tai yra svarbus darbas, 
kuris laukiamas jau seniai.

VEDA DR.
SLENKA

— Štai tau, brangusis, bu
teliukas plaukams kremo.

— Ačiū tau labai, brangio
ji-

— Nėr už ką. Atiduoki jį 
savo sekretorei, nes iš tavo 
palto pastebėjau, kad jos 
plaukai gana smarkiai slenka.

SENASIS HOLAS
Dar būdamas studentu, 

amerikiečių fizikas Holas ra
do efektą, pavadintą jo var
du. Praėjus keletui metų, ka
da šis efektas praturtino vado 
vėlius. Holas buvo pakviestas 
į fizikų suvažiavimą. Daugelis 
suvažiavimo dalyvių, susipa
žindami su mokslininku, teira
vosi: „Pasakykite, ar jūs kar
tais ne senojo Holo giminai
tis?” Į klausimą visą laiką se
kė vienas atsakymas, ištaria
mas be jokios pajuokos: „O 
aš esu senasis Holas“.

TIKSLI DOZĖ
Būdamas „Arizona Kiker” 

redaktoriumi Markas Tvenas 
grąžino jaunam autoriui rank
raštį su tokiu prierašu: „Bran 
gūsis drauge, autoritetingi gy
dytojai rekomenduoja proti
nio darbo asmenims valgyti 
žuvį, nes šis produktas teikia 
smegenims fosforą. Aš šioje 
srityje nelabai ką nusimanau 
ir todėl negaliu pasakyti, kiek, 
jums reikia suvalgyti žuvies, 
bet jeigu rankraštis, kurį štai 
jums su malonumu grąžinu, 
tiksliai atspindi tai, ką jūs pa
prastai, rašote, tai man atro
do, jog neapsiriksiu, sakyda
mas, kad du vidutinio dydžio 
banginiai nebus jums perdide 
lė porcija“.
DOVANA IŠ PRIEVARTOS

Kartą vienas Aleksandro 
Humboldto pažįstamas pasi
skolino iš jo' retos knygos — 
„Pietų Amerikos sparnuočių 
pasaulis” — antrą tomą. Ši 
knyga labai patiko pažįstamą 
jam, ir jis vis atidėliojo grąžin 
ti ją savininkui, manydamas, 
kad garsus vokiečių gamtinin
kas tai pamirš. Deja, po kiek 
laiko jam teko labai susigėsti, 
gavus iš A. Humboldto šios 
knygos pirmąjį tomą ir laiške 
lį: „Tegul nors vienas iš mūsų 
naudojasi abiem tomais“.

Mokytojas: Jonuk, pasakyk 
keik metų yra tam žmogui, 
kuris yra gimęs 1904 metais?

Jonukas: Ar vyrui ar mote
riai?

^Trljoš

GUMBAS
IŠMINTINGAS TINGINYS
Jaunystėje Markas Tvenas 

tarnavo kurį laiką plantacijo
je darbininku. Kartą per vidų 
dienio kaitrą plantacijos dar
bininkai sugulė medžių pavė
syje pailsėti. Tuo metu jojo 
pro šalį gubernatorius ir plan
tacijos savininkas. Pastebė
jęs miegančius vyrus, guber
natorius pradėjo juokauti:

Tokių dykaduonių aš dar 
niekur nesu matęs. Prisipažm 
kite, kuris iš jūsų didžiausias 
tinginys! Jam duosiu 10 dole
rių !

Kaip įkasti vyrai galvotrūk 
čiais pašoko ir kiekvienas aiš
kino, kad jis esąs didžiausias 
tinginys. Pagaliau triukšmui 
aprimus, Markas Tvenas, ku
ris vienas dar tebegulėjo, tarė 
žiovaudamas:

— Nulipkite jūs dabar nuo 
arklio ir įkiškite man tuos 10 

dolerių į kišenę.

PASAKĖ
Ji: Tu mane gi myli? Sakyk 

tai, sakyk tai. Dėl Dievo mei 
lės, sakyk tai.

Jis: Tai.

YRA TOKIŲ
Jonas: Aš vesiu mergaitę 

tik tokią, kuri moka virti, yra 
darbšti, gera šeimininkė ir ne 
mėgsta dažytis ar vaikytis 
paskutiniųjų madų.

Antanas: Užeik pas mus šį 
vakarą, supažindinsiu su mū
sų tarnaite.
TAI BŪNA TAIP RETAI. . .

Įžymųjį fiziką Albertą Ein 
šteiną kartą aplankė išradin
gas reporteris, šiam interviu 
sugalvojęs gana originalų klau 
simą.

— Kokiu būdu, — paklau
sė jis, — jūs užrašote savo ge 
nialiąsias mintis? Turite tam 
tikslui specialią užrašų knygu
tę ar naudojatės kartoteka?

Einšteinas pasižiūrėjęs į re
porterį, stovintį priešais jį su 
užrašų knygute, palingavo gal 
va ir pasakė:

— Brangusis!.. Genialios 
mintys, paprastai, taip retai at 
eina į galvą, kad visiškai ne
sunku jas atsiminti!

UŽKREČIAMA
Jis: Brangįoji, tu kartais 

esi tokia švelni ir moteriška, 
o kartais tokia šiurkšti ir vy
riška. Kas gi yra su tavimi?

Ji: Aš manau, kad tai bus 
paveldėjimas. Mat, pusė ma
no giminių buvo moterys, o 
kita pusė vyrai.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
12.

ANTROJI DALIS
Lig šiol aš buvau maža kaimo upelė.

Turėjau savo ritmą, savo kalbą. Bet staiga už
plūdo jūros potvynis, upelė pakilo, užtvindė 
krantus, ir buvusi maža upelė ėmė šniokšti į jū
ros ūžesio taktą.

R. Tagorė. „Namai ir pasaulis“.

1.
Jai vis rodės, kad eilė prie prekystalio — keturi ar pen

ki žmonės — stumiasi į priekį labai pamažu. Gal net visai 
sustingo vietoje. Kiek laiko, kai ji čia? Septynios minutės. 
Dešimt. Kai lauki — ištisa valanda.

Elė jautė, kaip ima virpėti rankos. Tai iš nerimo. Iš ne
kantrumo.

„Kad tik neužmirščiau kol. . . — šmėkštelėjo mintis. 
Trumpam, vienai akimirkai. — Perlinės kruopos. Pusė kilo
gramo dešros. Sviestas. . .”

Galva užimta visai kuo kitu. Ji baiminosi dėl vaikų. Elė 
visuomet jausdavosi nesava, kai nors keletui minučių tekdavo 
dukras palikti vienas. Nesvarbu: namuose jos ar kieme. Ra
munė vos į trečiuosius persirito. Viena, žinoma, nė iš vietos. 
Dabar dar kosčioja, nėra kaip į lauką vestis. Laimutei šešti. 
Rodos, šiaip sumani, klusni mergaitė. Vis tiek, argi galima pa
sitikėti vaikišku proteliu? o

Ir dabar Lauritėnienę persekiojo mintis, ar tik neliko kur 
pamesti degtukai, žirklės? Maža, kokia nelaimė. . .

---- Jums ko? Nekntrus pardavėjos balsas.
Elė krūpteli. Tai jos klausia?
Ji greitosiomis, tarsi kartodama mintinai iškaltą eilėraštį, 

pasako, ko jai reikia. Kruopų. Dešros. Sviesto. . . Suabejoja. 
Gal per daug sviesto visas ketvirtis? Pasens. Užteks dviejų 
šimtų gramų.

Rodos, viskas? Ar viskas?
Taip, viskas.
Pagaliau ji vėl gatvėje.
Vienas po kito lenkia ją troleibusai. Elė dar labjau pa

spartina žingsnį. Tik pusiaukelėje lyg elektros srovė nusmel
kia mintis: o slyvų kompotas? Pamiršo! Vis per tą skubėjimą. 

nerimą. Taip ir jautė širdis, kad ką nors pamirš. . .
Grįžti?
Ji neryžtingai stabtelį.
Tolokai paliko krautuvė. Bet ir mergaitės. . . Ne, visgi 

reikia skubėti namo. Gal kiek vėliau ištruks, kai grįš iš tarny
bos Paulius?

Apmaudu. Ir kaip galėjo išgaruoti iš atminties tas nelai
mingas slyvų kompotas? Paulius vėl bus nepatenkintas. Ka
da jis dirba iki išnakčių, visuomet prašo, kad ant stalo stovėtų 
lėkštutė konservuotų slyvų. Sako, burna apkarsta nuo rūky
mo. . .

Mergaitės, susinešusios visą šūsnį žaislų į svetainės kampą, 
ramiai žaidžia. Atrodo, net ir nebuvo pasigedusios savo ma
mos.

Elei iš karto pasidaro ant širdies lengva.
— Tėtis negrįžo? — maudamasi pirštinaites, teiraujasi ji. 
Mergaitės įsižaidžiusios, negirdi.
Ji pati praveria jo kambario duris.
Tuščia.
„Matyti, vėl pasitarimas institute. . .” — sumeta.
Tik įsispyrus į šliures ir apsisiautusi chalatu, ji galop pa

sijaučia visiškai namuose. Jei ne slyvų kompotas, būtų visiš
kai rami. Susiraitytų sofos kamputyje (ruošti vakarienę anks
toka), dirsteltų į seniai pradėtą skaityti knygą. Dabar ---- ne
skaitymas galvoje. Ji kurį laiką mąsto, ką iš turimų atsargų 
galėtų pasiūlyti vietoj kompoto. Sausainių su uogiene? Kisie
liaus? O gal. . .

Elė ir pati nepajunta, kaip atsiduria virtuvėje.
Laikas slenka nepastebimai.
Ji uždega elektrą. (Kaip greit po vasaros ėmė trumpėti 

dienos!)
Įjungia dujinę plytelę.
Vaikų kambaryje pakloja loveles.
Netrukus reikės valgydinti mergaites. Sviestainiai su uo

giene paruošti iš anksto. Tik pienas, per dieną stovėjęs šaldy
tuve, kaip ledas. Negerai: Ramunė ir taip jau kosti. Gal dar 
sušils stiklinėse, kol neapėmė vaikų snaudulys?

„Ilgai šiandien Paulius. . .” — jau guldydama mažąją, 
vėl pagalvojo Lauritėnienė.

Išprausta, sušukuota ir įvilkta į papuoštus šilko nėriniais 
naktinius marškinaičius, mergaitė panaši į didelę mirksinčią lė
lę. Apskritas veidukas su duobutėmis rausvuose skruostuose. 
Didelės mėlynos akys. Švelnūs gelsvi plaukai, susisukę į gar
banėles. Ir rankos — mažytės putlios rankos — taip pat su 
duobutėmis virš kiekvieno piršto sąnario, alkūnėse. . .

Kokia miela, brangi mažytė!
Ji pati susivokia, kad jau kuris laikas grožisi savo Ramu

nėle. Lyg drovėdamasi pabučiuoja mergaitę į kaktą, paguldo ir 
apklosto. Krūtinėje vis tiek lieka geras, šviesus jausmas.

Apie aštuntą gula ir Laimutė.
Pauliaus vis dar nėra.
„Negali gi jis taip ilgai posėdžiauti, — pagalvoja Elė. ----

Tikriausiai su draugais kur nors užsuko. . .”
Pusė vienuoliktos. . .
Bute tylu. Girdėti, kaip už sienos kaimynas klausosi pas

kutiniųjų žinių. Sodrus Levitano balsas. Ji atydžiau įsiklauso. 
Ne, nieko. Diktoriaus balsas ramus, lygus. Šiaip dienos prane
šimai. . .

Gatve retkarčiais pravažiuoja troleibusas. Už sienos radi
jas jau groja Listo „Rapsodiją". Per miegus susijuokia Ramu
nė.

Užadžiusi vaikų kojinaites. Lauritėnienė įsitaiso sofos kam 
pūtyje ir, parietusi po savim kojas, imasi seniai pradėtos skai
tyti knygos. Susiranda juostele pažymėtą puslapį. Bando pri
siminti, kuo ten baigėsi. Ne, tai ne taip lengva. Dienos rūpes
čiai daug ką išstūmė iš atminties. Teks, matyt, keletą puslapių 
skaityti iš naujo.

Koridoriuje žingsniai.
Ji iš eisenos pažįsta, kad tai — Paulius.
Kaip paprastai, Lauritėnas neskubėdamas rakina duris. 

Užsidega šviesą is nusivelka lietpaltį.
— Arbatą šildyti? — stovėdama prieškambario duryse, 

teiraujasi Elė.
Jis neskuba atsakyti, šypsosi.
Veidas įraudęs, rožinis.
Lauritėnas stengiasi sučiaupti lūpas, bet tvardomas juo

kas dar atkakliau jas riečia puslankiu.
Elė mato, kad jis stiprokai įgėręs. Nors ir kaip dabar Pau 

liūs bandytų apsimesti rimtu, susirūpinusiu, ----nepavyktų. Taip
visada būna, kai grįžta pasivaišinęs.

— Kokia proga? — nepiktai teiraujasi ji.
Klausimas nubraukia šypseną nuo įraudusio veido. Visgi 

pažino. (Mintis, kaip sutiks žmona, ar atspės, kad jis išgėręs, 
ar ne, matyt, ir verčia jį iš anksto šypsotis).

— Užduotį laistėm, — paaiškina. — Tarybų rūmus.
— Priėmė galų gale. . .
— Nieko panašaus. Atmetė. — Jo balse pastebimai ny

ksta girtumas. — Naujajai grupei vadovauti pavedė man.
— Tau? — Naujiena per daug netikėta, kad galėtų ji iš 

karto apsidžiaugti. — Tu, rodos, čia kažką painioji? Tikrai tau?
Bus daugiau.
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MOWT1REAL
REZOLIUCIJA MONTRE- 
ALIO KLB STOVYKLOS 

REIKALU
1964 m. sausio mėn. 12 d. 

Montrealio KLB Seimelio I-ji 
sesija isklausiusi Montreal.o 
KLB Seimelio Prezidiumo 
p.rm. J. Šiaučiulio ir stovyk
los instruktor.aus P. Rudins- 
ko pranešimus dėl organizuo
jamos Montrealio KLB Sto
vyklos prie Lac Sylvere, Coun 
ty Montcalm, nutarė:

1) Pritarti Montrealio lie
tuvių stovyk.os organizavin.ui 
MontreaLo KLB Seimelio var 
du ir aprobuoti stovyklos me
morandume, įteiktame Prov.n 
cijos valdžiai, išdėstytiems or 
ganizavimo ir naudojimo pa
grindams.

2) Tolimesniam stovyklos 
organizavimui ir lėšų telkimui 
sudaryti Montrealio KLB Sto 
vykios Komitetą, į kurį visos 
memorandumą pasirašiusios 
organ.zacijos deleguotų po 
vieną atstovą, o Montrealio 
KLB Seimelio prezidiumas 
tris atstovus.

Visoms Montrealio Lietu
vių organizacijoms paLekama 
teisė deleguoti savo atstovus į 
stovyklos komitetą, iš anks.o 
apie tai painformavus Mont
realio KLB Seimelio prezidiu
mo pirmininką.

3) Montrealio KLB Stovyk 
los Komitetas iš savo tarpo 
renka penkių narių prezidiu
mą, kuris yra jo vykdomasis 
organas. Prezidiumas pats pa 
siskirsto pareigomis. Komite
to ir jo prezidiumo posėdžius 
šaukia pagal reikalą piezidiu- 
mo pirmininkas ir jiems pir
mininkauja.

4) Montrealio KLB Stovyk 
los Komitetas turi savo atski
rą kasą ir savystoviai vykdo 
lėšų telkimą stovyklos reika
lams. Stovyklos komiteto są
matą tvirtina Montrealio KL 
B Seimelis, O' jos vykdymą ir 
atska.tomybę tikrina Montrca 
lio KLB Seimelio Revizijos 
Komisija.

5) Pirmąjį Montreal:© KL 
B Stovyklos Komiteto posėdį 
kviečia Montrealio KLB Sei
melio Pirmininkas.

6) Bėgamiems stovyklos or 
ganizavimo reikalams ir jau 
padarytoms išlaidoms apmokė 
ti skirti Stovyklos Komitetui 
iš Montrealio KLB Seimelio 
kasos penkiasdešimt dol.

| M. MAČIUKAS |
į VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

I SIUVĖJAS j
| AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS $
| ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
$ Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. X
$ Atskiros kelnės nuo $15 iki $25.
$ 79 ir 81 St. Zotique St. E. $
j Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

j SIUNTINIAI I

I
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją $> 

ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per k
JANINĄ ADOMONIENĘ. |

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

j BALTIC WOODWORK CO. Š
S DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI, S 
3 IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. |

į K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS. g
| Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. »
į Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884. |

Baltica 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. į

LAC SYLVERE 
MONTREALIO KLB 

STOVYKLOS
komiteto steigiamasis posėdis 
kviečiamas sausio mėn. 26 d., 
sekmadienį, 12 vai. 30 min. 
„Lito” patalpose, 1465 De Se 
ve Street.

Pagal paskutinės Montrea
lio KLB Seimelio sesijos pri
imtą rezoliuciją, visos organi
zacijos, suinteresuotos tos što 
vykios steigimu, kvieč.amos 
paskirti į komitetą po vieną 
nuolatinį atstovą, kuris norė
tų ir galėtų prisidėti prie šio 
svarbaus darbo.

Raštiški kvietimai nebus 
siuntinėjami.

TAUTOS FONDO
Montrealio skyriaus valdyba 1963 
metais išviso surinko $414.03 au
kų Lietuvos laisvinimo reikalams.

Vasario 16 dienos minėjimo pro 
ga, Plateau salėje viso surink.a $ 
227. Ta proga aukojo: $10: J. Ki
birkštis ir D. Jurkus; $5: B. J. Lu
koševičiai, J. Adomonis, V. Ker- 
belis, K. Toliušis, P. Lukoševičius, 
Aleksejūnaitė, A. Gaurys, E. J. 
Kardeliai, ?, ?, Dr. V. G.riūnlenė, 
A. Dasys, Kun. K. Pečkys, A. Ruz
gas, P. Adamonis, L. Girinis, Iz. 
Mališka, K. Rimkevičius, P. Pelec- 
kas, ir S. D.:; $4 V. Effertienė; $3: 
L.Cernyšovas, M. Juodv.ršis, J. Go 
rys, J. Šemogas, D. Norkeliūnas, 
P. Rudinskas, J. Mališka, Pr. Mic
kus; $2: K. Leipus, Br. Abramonis, 
Sof. Zemlickienė, V. Kačergis, J. 
Blauzdžiūnas, Iz. Gorys, P. Zukaus 
kas, B. Bagdžiūnas, M. Kringelis, 
Kun. J. Borevičius, A. Daugelavi- 
čius, V. žižys, R. Styraitė, Išganai- 
tienė, H. Adomonis, Gaputis, V. 
Gražienė, A. Norkeliūnas, Laimi
kis, P, Beleckas, VI. Janušauskas, 
A. Slapšinskas, X, P. Buika; $ 1: 
Ig. Pakulis, Jz. Lukoševičius, Stan 
kaitienė, P. Gudaitis, M. Šulmist- 
ras, P. Gudzniskas, G. Rukšėnas, 
Slėnienė, S. Naginionis, Ališaus
kas, A. Žukauskas, K. Kalvaitis, 
K., ?, M. Sinienė, Pr.(?), V. Bal
čiūnaitė, J. T., ?, A. Gražys, M. Ga 
putytė, J. Dalmantas, E. Jankutė,
J. Petrauskas, M. Ambrozaitis, 
Pov. Razma, Pr. Mickus, M. Šliage 
ris, G. Kazlauskas, L. Latvaitis ir 
Lauraitis.

VLIKo Dvidešimtmečio minėji
mo proga buvo surinkta $174.85. 
Išlaidų turėta $67.

Ta proga Lietuvos laisvinimo 
reikalams aukojo: $5: P. Adamo
nis ir J. Mališka; $3: J. Žemaitis; 
$2: Latv., Mekšriūnas, Šeidys, V.
K. , V. Kačergis, Br. Staškevičius, 
Pr. Rudinskas, D. Jurkus, M. J.

KULTŪRINĖ KRONIKA...
Atkelta iš 4-ro psi.

PAKŠTO MONOGRAFIJAI

Janinos Narūnės, neseniai 
iš spaudos išėjusį eilėraščių 
rinkinį, Sutemos apsiėmė iš
platinti Draugas. Tai dieno
raštiniai posmai, pašvęsti pro 
fesoriaus Kazimiero Pakšto at 
minimui.

Išleido savo lėšomis J. Na
rūne - Pakštienė. Išrinkti pi
nigai už knygas bus pirmoji 
auka mirusio profesoriaus mo 
nografijai leisti. Knygos kai
na — $ 1.50. Egzempliorių 
skaičius ribotas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„AIDAI“ 1963 m. nr. 10. 

Turinyje labai įdomūs straips 
niai apie Strazdelį, sovietinę 
teisę, -kultūros prasmę krikš
čionybėje ir kt. Numeris ilius 
truotas tautodailės dirb.nių 
nuotraukomis.

„ŠALTINIS“ Nr. 6(13) — 
tikybinės ir tautinės minties 
laikraštis, leidžiamas šv. Ka
zimiero s-gos, redaguojamas 
kun. S. Matulio, MIC. Adre
sas: 21, 'lhe Oval, Hackney 
Rd., London, E. 2, England. 
Metams 2 dol.

Adomaičiai, Mylė, A. Snapkaus- 
kas, Linkonas, A. Urbonas, ?, ?, 
J. Viliušis, K. Leipus, J. Vierait.s, 
J. Dalmotas, ?, P. Zabiela, P. Gir
džius, J. šemogas, Iz. Mališka, 
Barteška, P. Rutkauskas, ?, P. Lu
koševičius; $1,50: V. Keturka; $1, 
35: J. Astravas; $1: J. Šiaučiulis, 
R. Lukoševičienė, J. Asiper, L. 
Asiper, S. Mekš., S. Pocauskas, 
Stankienė, Kušleikienė, Iz. Gorys, 
J. Burba, I. Dauderis, Harrison, V. 
Otienė, K. M., L. Gureckas, M. Šal 
tenis, B. Motiejūnas, A. Ališaus
kas, V. Baršauskas, J. Kliuc., S. 
Vazalinskienė, P. Paradinsxas, P. 
Veleniškis, Skaisgiris, Šuplevijius, 
M. Čepkauskas, Vac. Pasal.us, J. 
Valiulis, P. Gudzinskas, A. Prane
vičius, Maciulevičienė, Br. Abro- 
monis, V„ ?, B. Jankienė, J. Jo- 
cas, B. Rinkevičius, P. Lauraitis, 
Styra, Dalmantas, J. Jagminas, Ce 
pulis, Ptašinskas, J. Paunksnis, B. 
Žilinskas, ?, K. Toliušis, J. Gudas,'
A. Tušerskis, A. Zizas, M. Guooys, 
M. Rupšytė, M. Stankaitis, K., R., 
Petrulis, E. Kardelienė, E. Augū- 
nas, M. Juodviršis, Matusevičius,
J. Leknickas, K. Leknickas, J. 
Vasiliauskas, Martinėnas, J. Bul., 
P., E. Vaičekauskas, A. Baršaus
kas, A. K., A. Kudžma, I. Kalvai
tis, J. Pundzevičius, J. Masionis, 
M. Mačionienė, M. Tamulionis, A. 
Gražys, V. Paciukonis, Macelis, Jo 
nas Lukoševičius, A. Jonelis, F. V., 
Markūnienė, Balt., J. Strėlienė, I. 
Petrauskas, P. Kalvaitis, Geležiū
nas, Grigaliūnas, A. Akstinas, L.,
B. Kvietinskas, J. Petrauskas, Vir 
balas, C„ Braknys, B. Bagdžiūnas, 
A. Vaitekūnas, Pr. Paukštaitis ir
K. . Rimkevičius.

Tautos Fondo Montrealio sky
riaus valdyba už 1963 metus, Ka
nados Tauto Fondo Atstovybei To 
ronte yra pasiuntusi $330.

Visiems mieliems aukotojams, 
aukojusiems Lietuvos laisvinimo 
reikalams, Montrealio T. F. sky
riaus valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką.

Sun Life Assurance Company 
of Canada

MALONIAI PRANEŠA, KAD

Albertas Kinderis
ALBERT KE ND ARIS

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 SPECI t LIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS’

SVEIKINAME KANADOS SPORTO APYGARDOS 
KREPŠINIO PIRMENYBIŲ DALYVIUS TORONTE, 
LINKĖDAMI GRAŽIOS SrO KT1NĖS KOVus 1R 

jaunatviško džiaugsmo.

KREPŠINIO
Šį savaitgalį Toronto lietu

vių Kolonija susilauks sporti
ninkų iš Iviontreaiio, Hamiito 
no ir Ročesterio, kurie šalia 
šeimininkų — Aušros ir Vy
čio klubų, susitiks tradicinė
se krepšinio pirmenybėse.

Iš salies žiūrint, tai būtų 
eilinis sportinis įvykis. Deja, 
jo „užkulisiai” turi dar ir k.tą 
antspalvį, ne tik sportinių lai
mėjimų, ar meisterio vardo 
siekimą, juo labjau, kad kebų 
šimtų gražaus mūsų jaunimo 
pasirodymas sporto salėje —* 
jau yra didelis džiaugsmas 
tremties gyvenime, nes šalia 
skautų ar ateitininkų organi
zacijų, sportininkai yra gy
viausias mūsų elementas, 'dai
gi, be sportinio akstino, čia 
reikia taip pat įžiūrėti ir „lie
tuvišką krepšį ‘, kuris pritrau
kia mūsų jaunimą gražiam, 
lietuviškam darbui, paskatina 
jį glaudesniam bendradarbia
vimui, susipažinimui.

Dideliu apgailestavimu te
ko skaityti Montrealio jau
nuolių pasirašytą viešą pasi
sakymą. Atrodo, kad jie visą 
reikalą paėmė truputį per 
karštokai. Nepavyko vienas 
bandymas — nėra prasmės, 
nėra reikalo pulti į desperaci
ją, nėra tikslo užsipulti „ran
kom ir kojom” senimą. Rei
kia mėginti dar kartą ir dar

1964 M. SPORTINIŲ VARŽYBŲ 
KALENDORIUS

Remiantis visuotinio ŠAL 
FASS-gos suvažiavimo, įvy
kusio 1963 m. lapkričio 30— 
gruodžio 1 d. Clevelande, nu
tarimais bei patvirtinimais, 
FASK-tas skelbia sekantį 
1963-64 m. sezono sportinių 
varžybų kalendorių:

XI V-tų jų žaidynių krep
šinio varžybos — 1964 m. ba 
landžio 4—5 d. Toronte. Ren 
gia Kanados Sporto Apygar
da.

1964 m. Š. Amerikos pabal 
tiečių olimpiniai žaidimai — 
krepšinis, tinklinis ir stalo te 
nisas — 1964 m. gegužės 2— 
3 d. Clevelande. Rengia — lat 
viai.

1964 m. Š. Amerikos pabal 
tiečių olimpiniai žaidimai — 
lengvoji atletika, plaukymas, 
lauko tenisas ir futbolas (soc
cer). — 1964 m. birželio 27 
— 28 d. Clevelande. Rengia 
lietuviai — FASK-tas, talki
ninkaujant Clevelando LSK 
Žaibui.

XIV-jų Žaidynių lengva- 
sios atletikos, lauko teniso ir 
futbulo (Soccer) varžybos — 
1964 m. rugsėjo 12 — 13 d. 
Chicagoje. Rengia — Vid. 
Vakarų Sporto Apygarda.

XIV-jų Žaidynių tinklinio 
varžybos bus prijungiamos

Sporto sk.
PIRMENYBĖS.
kartą. Tokiu pavyzdžiu Mont 
reaiio jaunuoliams gali būti 
sportininkai: ir jie nevisuo- 
met turi tūkstančius žiūrovų, 
ir jie nevisuomet suveda „ga
lą su galu“, tačiau eidami kie
tu keliu, jie pramynė talką į 
sportinį pasaulį net ir labuau- 
siai užkietėjusiems antisporti- 
mnkams ir šiandien jau gali
ma džiaugtis sutraukiant ge
rose rungtynėse Toronte ar 
Hamiltone, (tik rungtynės, 
be šokių ir dievaičio Bacho 
garbinimo!) po penkis šim
tus žiūrovų. Tikime, kad ir 
sausio 25—26 dd. sporto mė
gėjai užpildys krepšinio sales, 
o ypač baigminius susitiki
mus.

Sunku būtų išpranašauti 
nugalėtojus, nes sportinės ko 
vos mėgsta dideles staigme
nas. Tačiau pirmenybių favo
ritais vyrų ir moterų krepši- 
nyje laikome Toronto Aušrą 
(Hamiltono Kovo ir Toronto 
Vyčio moterys, per jaunos 
„paseno”), o jaunių — Hamil 
tono Kovą, jaunių — mergai
čių grupėje pirmą vietą turė
tų laimėti Vytis”, o žemesnė
se klasėse (jaunučių) meiste
rių vardais turėtų pasidalinti 
Vytis ir Aušra.

Tad gero vėjo visiems žai
dėjams ir klubams Toronte!

K. B.

prei krepšinio varžybų, 1964 
m. balandžio 4—5 d. Toronte 
tik tuo atveju, jei varžybose 
atsiras dalyvių iš Rytų ir Ka
nados sporto apygardų. Prie
šingu atveju — tinklinio var
žybos numatomos vykdyti 
Chicagoje, skirtingu laiku.

Aukščiau paminėtas varžy
bų kalendorius apima tik me
tinių žaidynių bei pabaltiečių 
pirmenybių datas. Čia nepami 
nima visa eilė kitų, mažesnės 
apimties varžybų, kaip apy- 
gardinės pirmenybės ir kt.

Kai kuriose vietovėse ro
dant susidomėjimo šaudymo 
sportu, bus daroma žygių at
einančią vasarą surengti pir
mąsias šaudymo varžybas.

Varžybų kalendoriaus pa
pildymai bei pakeitimai bus 
nuolatos skelbiami spaudoje.

FASK-tas.

s Įvairūs j
DRAUDIMAIS

S
| Vacys Zižys 1 

§ įstaigos VI 2-1427. &
§ Namų 366 - 9094 A

į A. NORKELIŪNAS į
X Commisioner of the Superior Court of Montreal S 
t MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
| ’ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. i

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

M/ 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 9 

J 117—6th Avenue, Lachin e.

;; BELLAZZI-LAMY, INC
£ DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle

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

I

PABALTIEČIŲ SPORTO 
FEDERACIJOS VEIKLA.
Lapkričio 9 d. Clevelande 

įvykto 1963 m. Pabaltiečių 
Sporto Federacijos metinis su
važiavimas — konvencija, ku
rioje dalyvavo jAV-bių ir Ka 
nauos lietuvių latvių ir estų 
sportinių vaodvyoių atstovai, 
bei PSF-jos pareigūnai.

Suvažiavimas priėmė pra
ėjusių metų PSF-jos darbus ir 
nustatė ganės ateinančių me
tų veiklai. Kaip jau anksčiau 
buvo skelbta, 1964 m. įvyks 
Š. Amerikos pabaltiečių olim
piada. Suvažiavime buvo iš
dirbta Olimpiados programa 
ir nustatytos datos.

Ol.mp.ada nutaria rengti 2 
ratais. I-jį ratą rengia lacv.ai 
1964 m. gegužės 2—3 d. CLe 
velande. Programoje — krep 
šinis, tinklinis ir stalo teni
sas.

II-jį ratą rengia lietuviai— 
1964 m. birželio 27 — 28 d., 
Clevelande, ar, eveniuaiiai, ki 
toje vietovėje. Programoje — 
lengvoji atletika, plaukymas, 
lauko tenisas ir futbolas (soc 
cer).

Ypatingai nutarta plėtoti 
pabaltiečių sportinę veiklą pri 
augančiam jaunimui, žymiai 
padidinant ateinančių metų 
varžybų programą prieauglio 
klasėse.

Taipogi nutarta plėsti pa
baltiečių veiklą — steigiant 
pabaltiečių sporto federacijos 
skyrius didesnėse vietovėse, 
organizuojant lokalinio po
būdžio varžybas, siekiant per 
sportą glaudesnio socialinio 
bei kultūrinio bendravimo ir 
pan. Bus sttngiamasi duoti 
platesnių informacijų apie 
kiekvienos tautybės sportinę 
veiklą, išleidžiant nep~nod.- 
nį biuletenį.

PSF-jos vyriausias orga
nas yra Vykdomasis Komite
tas (Executive Board), kurį 
sudaro 12 asmenų — iš kiek
vienos tautybės po 4. Komite
to kadencija — 2 metai. Ats
tovus skiria atskirų tautybių 
sportinės vadovybės. V. K-tui 
vadovauja kiekviena tautybė 
eilės tvarka. Dabartinis VK- 
tas sudarytas pereitais me
tais. Jam vadovauja latviai. 
Pirmininku yra žinomas lat
vių sporto veikėjas V. Bauma 
nis, sekretorium — mūsiškis 
A. Bielskus. Kiti mūsų atsto
vai yra V. Jokūbaitis (Cleve
land), J. Gustainis (Toron
to), P. Petrutis (Chicago) ir 
protokolo sekretorė R. Bespe 
raitytė (Cleveland).

Šalia pabaltiečių olimpinių 
žaidimų, šį sezoną yra numa
tyta suruošti pirmąsias Š. 
Amerikos pabaltiečių slidinė
jimo varžybas, kurių rengė
jais sutiko būti estai.

Nukelta į 6-tą psl.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.
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CANADA

Bendruomenės Veikla
laukia JŪSŲ

KANADOJE YRA DAUG PROGŲ PADĖTI TIEMS, 

KURIEMS REIKALINGA SPECIALI PAGALBA.

BENDRUOMENINĖ VEIKLA IR DAUGELIS

BENDRUOMENĖS PATARNAVIMŲ

PASIŠVENTIMO IR PATIRTIES

PRIKLAUSO NUO

TŲ VEIKĖJŲ.

SUGEBĖJIMĄKURIE SKIRIA SAVO LAIKĄ.

iR ŽINOJIMĄ KITIEMS GERA DARYTI.

Nuolatos reikia savanorių

Atkelta iš 5-to psl.
1964 M. PABALTIEČ1Ų IR 
LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO 

PIRMENYBĖS

Pirmosios Š. Amerikos pa- 
baltiečių slidinėjimo pirmeny
bės įvyks 1964 m. vasario 8 
—9 d. Briar Hill, Mich. Var
žybas rengia latviai.

Šių varžybų rėmuose taipo
gi bus pravestos Pirmosios Š. 
Amerikos lietuvių slidinėjimo 
pirmenybės. Lietuvių pirme
nybių vietos bus išvedamos iš 
bendros dalyvių lentelės, pa
gal užimtas vietas, visai neda 
rant atskirų varžybų. Tokiu 
pačiu būdu bus išvedamos ir 
latvių pirmenybės.

Pirmenybių programa ir 
smulkesnės informacijos bus 
paskelbta vėliau, kai bus gau 
ta iš rengėjų, tačiau yra žino
ma, kad varžybų programa 
bus plati, apimanti populiarią 
sias rungtis ir bus vykdoma 
tiek suaugusių, tiek ir prie
auglio klasėse, abiejų lyčių da 
lyviams.

Visi suinteresuoti klubai 
bei pavieniai asmenys prašo
mi, nelaukiant tolimesnių pa
rėdymų kreiptis į FASK-tą, 
šiuo adresu; A. Bielskus, 
15321 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio 44110 
(telef. 486-6177).

Dalyvių registracija
vykdoma per FASK-tą, iki š. 
m. sausio 28 d.
XIV-JU ŽAIDYNIŲ STALO 
TENISO IR PLAUKYMO 

VARŽYBOS

XIV-jų Š. Amerikos lietu
vių sportinių žaidynių stalo 
teniso ir plaukymo varžybos 
planuojamos balandžio 11 — 
12 d. Detroite. Šiuo metu dar 
nėra galutinai paaiškėję ar 
Detroite bus galima gauti rei
kalingas patalpas dėl šių var
žybų. Negavus patalpų šiai da 
tai, varžybos būtų vykdomos 
kitu laiku.

LONDON, Ont
ATVYKSTA KUN. PACEVIČIUS

dojo kalėdinių giesmių, šau
niai padeklamavo, paskaitė 
bei pagrojo akordeonais bei ki 
tais instrumentais. Kalėdų Se 
nelis nepagailėjo visiems vai
kučiams gražių dovanėlių. Pa 
galiau visi dalyviai prie bend 
ro stalo duvo pavaišinti kavų 
te, pienu bei pyragaičiais.

Skautų vadovams ir visiems 
kitiems prisidėjusiems prie 
šių vaikų šventės surengimo 
ir pasisekimo priklauso gili ir 
užtarnauta padėka.

LIETUVIŠKAS 
PAMALDOS

Pirmosios po ilgesnės per
traukos lietuviškos pamaldos 
Londono lietuviams bus sau
sio mėn. 26 dieną toje pačioje 
šv. Jpozapo bažnyčioje 1 vai.. 
30 min.
Visi tautiečiai maloniai kvie
čiami kuo gausiausiai į pamal
das atsilankyti.

Dar praeitų metų lapkričio 
mėnesį Londono lietuvių ku
nigas J. Danielius dėl senat
vės išėjo į pensiją ir išsikėlė 
gyventi į Langton Ont.

Londoniškiai, padarę rei
kiamų žygių per vysk. Brizgi 
bei Londono ir Toronto vys
kupus, susilaukė naujo kuni
go. Netrukus kun. Pacevičius 
iš Toronto persikelia pastora
ciniam darbui į Londoną. Lai
kinai jis apsistoja šv. Juozapo 
parapijoj.

PAVYKUSI KALĖDŲ 
EGLUTTĖ

Kalėdų švenčių metu londo 
niškiai lietuviai vaikučiai tu
rėjo gražią šventę — Kalėdų 
eglutę. Kaip jau keli metai, 
eglutę ir šį kartą suruošė vie
tos skautai ir skautės, padeda 
mi šeštadieninės mokyklos.

Kalėdų Seneliui bei gausiai 
susirinkusiems tėveliams vai 
kučiai gražiai pašoko kelius 
mūsų tautinius šokius, pagie- L. E-tas.

bus

į
Veikėjų
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• LIGONINĖSE

• PRAMOGŲ PROGRAMOSE JAUNUOMENEI

• VAIKŲ PRIEŽIŪROJ

• JAUNIMO VADOVAVIME
• LUOŠŲJŲ LAVINIME IR SAVARANKIŠKAM 

GYVENIMUI PARUOSIME

• PIRMOJOJ PAGALBOJ

IR KITOSE PATARNAVIMŲ SRITYSE.

.ę
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JEIGU TAMSTA ESI SUINTERESUOTAS AR PRITYRĘS. 
TAMSTA ESI MALONIAI KVIEČIAMAS IR LAUKIAMAS 

VIENOJE Iš DAUGELIO ORGANIZACIJŲ, KURIOS YRA 
IŠVARDINTOS JŪSŲ TELEFONO GELTONUOSE 

PUSLAPIUOSE PO PAVADINIMU

FASK-tas.

SOCIAL SERVICE
ORGANIZATION
PATARNAUTI KITIEMS — REIŠKIA BŪTI

GERU PILIEČIU.

GUY FAVREAU,
Pilietybės ir Imigracijos Miniateris.

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.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Ofice WA 4-950;
Res. BE 3-0978

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
XIV SPORTO ŠVENTĖ

įvyko Melbourne mieste gruo 
džio 27—31 dd. Adelaidės Vy 
tis surinko 68 taškus: Varpas 
Melb. 43; Sydney Kovas 42. 
Toliau sekė Geelongo Vytis 
Hoborto Perkūnas ir Canbar- 
ros Vilkas, kuris dalyvavo tik 
jaunių pirmenybėse, krepšiny 
je.

Vyrų ir moterų krepšinyje 
Ad. Vytis, neturėjo pralaimė
jimo. Ad. Vyties jauniai irgi 
neturėjo pralaimėjimo, tik jau 
niai pralaimėjo prieš Varpą, 
bet pagal taškų gerumą už
ėmė irgi pirmą vietą.

Buvo sudaryta vyrų ir mo
terų krepšinio rinktinės, nes 
šiais metais Australiją lankys 
Amerikos Lietuvių krepšinio 
rinktinės.

Į Australijos Liet, rinkti
nes pateko: A. Ignatavičius, 
R. Daugalis, D. Atkinson, I. 
Gumbys (Ad. Vytis), V. So
cha ir A. Vaišutis (Varpas), 
A. Andrikonis (Perkūnas), 
A. Lapšys, D. Kriaucevičius 
ir S. Lukoševičius (Syd. Ko
vas), Šutas (Geel. Vytis).

Treneris iš ad. Vytis, R.Petkū 
nas. Moterų rinktinė: R. And 
riušytė, E. ŠiuVkšterytė, M. At 
kinson, I. Pečiulytė (Ad. Vy 
tis), Paulauskaitė, L. Motejū 
naitė (Syd. Kovas), Akenytė 
(Geel. Vytis), Fromaitė (Per 
kūnas), Gudekaitė ir N. Ado 
mavičiūtė (Varpas) Tr. iš 
Ad. Vytis A. Merūnas.

Lauko tenisą, vyrų ir mote 
rų, laimėjo Ad. Vytis. Pavie
niai lauko tenisą, moterų gru
pėje laimėjo jauna 13 metų 
adelaidiŠkė A. Morkūnaitė. 
Stalo tenisas vyrų atiteko Tas 
manijos Hoborto Perkūnui.

Moterų laimėtojomis išėjo 
Ad. Vytis.

Šachmatuose. Syd. Kovas 
ir Ad. Vytis surinko po 7 taš
kus.

Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto valdy 

- bos pirmininku perrinktas ant 
riems metams Jurgis Jonavi- 
čius iš Adelaidės.

— 1964 Sporto šventė įvy
ks Melbourne.

Svečiai krepšininkai iš Ame 
rikos, lankysis apie liepos mė 
nesį, kur žais su lietuvių rink 
tine, porą kartų ir turės, kitas 
rungtynes, tarp australų rink 
tinės. Apie tolimesnę progra
mą pranešiu vėliau.

E. Taparauskas.
IŠ LIETUVOS

— Sov. Sąjungos jaunių sta 
lo teniso zoninėse pirmenybė
se Lietuvos atstovai Černov- 
cuose iškovojo pirmą vietą. 
Jie nuaglėjo: Leningradą, 
Moldaviją ir Ukrainą po 5:0 
(mergaitės), o berniukai Įvei
kė Leningradą ir Ukrainą po 
5:2, o Moldaviją 5:1. Ir vie
netuose mergaitės iškovojo 
tris pirmas vietas — 1) Balai-

šytė, 2) Markauskaitė, 3) Jac 
kūnaitė.

— Valerijus Griešnovas su 
laukė 50 m. amžiaus. Jis yra 
gimęs Samaroje, tačiau 1921 
m. atvyko į Lietuvą ir žaidė 
Aušros berniukų gimnazijoj 
krepšinį, vėliau Klaipėdoje 
ėjo trenerio pareigas. Ir da
bar jis eina trenerio pareigas, 
kartu dėstydamas Kūno Kul
tūros Institute.

— Gardine vyksta zoninės 
jaunių krepšinio pirmenybės. 
Lietuvai atstovauja Kauno 
berniukų ir Marijampolės mer 
gaičių rinktinės. Pirmos pa
sekmės: Ryga — Marijampo 
lė 63:51, Estija — Marijam
polė 48:59, Marijampolė — 
Leningradas II 39:37. Ber
niukai : Kaunas — Estija 80: 
74, Kaunas — Gruzija II 89: 
45, Kaunas — Latvija 61:55, 
Kaunas — Leningradas 70: 
67. Berniukai užsitikrino ke
lionę į baigminius susitikimus.

— Vilniaus Žalgirio futbo
lininkai jau pradėjo treniruo
tes, kurias praveda Ganusaus 
kas ir Cholodkov.

IŠ VISUR

— Amerikos lietuvis futbo
lininkas J. Jonaitis buvo ge
riausias žaidėjas aikštėje rung 
tynėse tarp vakarinės ir ryti
nės JAV rinktinės.

— Kanados ledo rutulio 
olimpinė rinktinė prieš olim
pinius žaidimus sužaidė eilę 
draugiškų rungtynių Voikieti- 
joj, Šveicarijoj, Čekoslovaki
joj ir Sovi Sąjungoj. Šio laik
raščio redakcija ir sporto sk. 
linki Kanadai garbingai apgin 
ti savo tautinį sportą — su
grąžinant meisterio vardą į 
Klevo lapo kraštą, o visai rink 
tinei — kuo daugiausiai auk
so medalių! K. B. ■

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

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

Už depozitus ,,Parama’* moka 4%% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas... Parama” ima 7% vieton 7)4%-

Už paskolas ir — morgičiua — 6%%. 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju 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 v.al., 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai pirmadieniais it penktadieniais.

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR, 
paprastu ir nt’H IVlČIll Jūsų sudarytus ir apdraus 
Siunčiame °1 ° j U tus {varnus siuntimus.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-bių 
siusti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

BALTIC EXPORTING Co.
849 College St., Toronto, Ont, Canada. Tel. LE 1-3098.

S K Y RI A I :
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M. Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA.

LIETUVIAI ATIDARĖ NAUJĄ AUTOMOBILIŲ 
ATSTOVYBĘ

R. R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030
Parduodami: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, 
CORVAIR, CORVETTE (sportinis) ir OLDSMOBILE 

automobiliai bei CHEVROLET sunkvežimiai.
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir 

priimami kaip trade-in.
Visais automobilių reikalais kreiptis:

Atstovybė yra prie plento, j pietus nuo Bolton miestelio, ir turi 
dideli parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių san

dėlį. Taip pat atliekami mechaniški pataisymai.
JUOZAS STALIORAITIS G. MC CALLEN
Namų tel. RO. 2-2407 Tel. Bolton 857-1030
Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami Albion Motors 

Ltd. pasakius „collect charge“.
Montrealio ir kitų tolimesnių vietovių pirkėjams kainas duodame 
paštu ir automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba iš sa

vo prekybos.
Mūsų kainos žemiausios: naujas, pilno dydžio 1964 m. Chevrolet, 

tik $ 2298.85. įmokėjus $ 298.85, balansas išsimokėjimui 
tik $ 18.72 į sav. 2 metų — 2400 mylių garantija.

Rašykite lietuviškai arba angliškai.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia ii redaguoja: J. Lazauskas. 
Eina dešimti metai.

Administracija!1 adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams
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HAMILTON/
ARTĖJA KAUKIŲ BALIUS

ir jam stropiai ruošiamasi. Iš 
rengėjų pusės didžiausias pra 
šymas irgi visiems, kaukėms 
ir svečiams, ruoštis ir jame 
gausiai dalyvauti. Kaukėms 
jau yra gautos šios piniginės 
premijos, kurias paskyrė : Pre 
latas Dr. J. Tadarauskas I-mą
— $ 25.00; Shur Heat Oil — 
Šimkevičus II-rą — $ 15 ir
III- čią — $10.00. Canada Me 
at Market — Alf. Kybartas—
IV- tą — $5.00; Laimės stalių 
kams jau paaukavo: po $ 15
— Saksa Parcel Service; Eco 
nomy Meat Market — VI. Ky 
bartas; Tri Realty LT-O. — 
Didžbalis ir Pranckevičius; 
Concesion Garage — Bolskis 
ir Armonas; $13.00 Šimkevi- 
čius. Tikimasi ir daugiau gau 
ti.

Visiems aukojusiems mūsų 
nuoširdžiausi padėka.

Laukiame ir iš mokinių tė
vų paramos loterijos fantais 
ar pinigais, kad ir mažą sumą
— centais.

Minimas balius įvyksta va
sario 1 d., Šeštadienį, Hiller- 
est restorano II aukšte salėje, 
510 Concesion Str.

Pradžia 7 v. v. Gera muzi
ka, įvairus bufetas ir kita. Vi
si turėsite geriausią progą pra 
leisti linksmai laiką.

Nuoširdžiausias prašymas
— visiems atsilankyti.

Vedėjas ir Tėvų K-tas.

KLB HAMILTONO APYL. 
ŠALPOS F-DO KOMITETO
1963 m. metinės rinkliavos 
rinkėjų ir jų surinktų aukų są 
rašas.
V. Kėžinaitis...................104.00
B. Grajauskas .’..............100.50
K. Mileris...................... 79.00
J. Astas ........................... 68.00
O. Kačinskienė............ 67.00
J. Tirkšlevičius ............. 66.00
A. Pilipavičius ............ 58.00
P. Šiaulys • . .. .'............ 55.00
J. Pleinys ...................... 50.00
A. Kaušpėdą................. 48.00
A. Kaminskas............... 44.00
P. Kažemėkas............... 41.00
A. Dalangauskas .... 32.00 
D. Juškevičienė. 31.00
K. Žukauskas ............... 30.00
P. Rimkus...................... 28.00
K. Lukoševičius .......... 24.00;
F. Urbaitis .......... '. . . . 15.00
A. Juozapavičius.......... 14.00
J. Karaiiunas ............... 14.00
R. Zubrickas ir J. S. iš '

Prestono .................... 50.00
A. Aisbergas iš

Burlington© ...... 35.00
S. Saldžiūnas iš

Kitchenerio ............... 30.00
T. Falkauskas iš Toney

Creek ........................... 29.00
A. Kuzmickas iš Prsi. 26.00 
Viso iš rinkliavos gautaOĮ

Viso gauta $1,138.50
Šalpos Fondo Komitetas 

širdingai dėkoja rinkėjams ir 
aukotojams už rinkimą ir au
kas.

KLB Hamiltono Apyl. Š. 
Fondo apyskaita už 1963 m.

Pajamos:
Kasos saldo iš 1962 m. 672.02
Palūkanos už įnašus 13.46
Spalio 19 d. šokių

vakaro pelnas .......... 32.46
Metinė rinkliava iki

sausio 1 d. ..... .1,128.50 
Viso . . . .$1,846.44

Išlaidos:
Siuntiniai į Suvalkų

trikampį....................... 110.28
Pašalpos vietoje..........265.00
Dovanos Hamiltone . . 35.00 
XII. 30. vakaro nuost. 37.77 
Įvairios išlaidos ............ 9.97

Viso. .'. .$458.02
Kasos stovis 1964 m. I. 1 d.:
Pajamos .................. $1,846.44
Išlaidos ...................... 458.02
Kasos saldo ................1,388.42

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės 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

Balansas . .'.................  1,846.44
J. Pleinys

Pirmininkas.
V. Laparskas

Iždininkas.
Šalpos Fondo komitetas sa

vo posėdyje, įvykusiame š. m. 
sausio 11d. paskirstė savo pa 
jamas sekančiai: Šalpos Fon
do Centrui Montrealin $282, 
seneliams ir ligoniams Vokie
tijon — $250, Vasario 16-sios 
gimnazijai — $100 ir Salezie
čių gimnazijai — $50, o liku
sius pinigus paliko kasoje vie
tos šalpai ir siuntiniams į Su
valkų trikampį.

Šalpos Fondas.
NEGAILESTINGOJI 

MIRTIS,
vėl aplankė mūsų koloniją, pa 
imdama iš mūsų tarpo a. a. 
Mariją Petrušaitienę sausio 
15 d.

Velionė buvo gimusi 1898 
m. Daugėlaičių km., Vilkaviš
kio apskr. Didesnę savo gyve 
nimo dalį praleido Kybartuo
se, kur su vyru Liudviku bu
vo krautuvės savininkai. Pa
sitraukus iš Lietuvos, tremtį 
Vokietijoj praleido Schw. 
Gmunde, iš kur emigravo į 
Kanadą. .

Palaidota iš Hamiltono VA 
V parap. bažnyčios, lietuvių 
šv. Jono Krikštytojo kapinė
se.

Nuliūdime paliko vyras, sū 
nūs Apolinaras (Čikaga), Vy
tautas (Torontas), Egidijus 
(Hamiltone) dukterys Marija 
Andriušienė, Renata Žilionie- 
nė (abi Čikagoj) ir Elena Pa- 
žerienė (Los Angeles). Taip 
pat liko ir penki anūkai.

Užuojauta giminėms.
RAMOVĖNŲ 

SUSIRINKIMAS
įvykęs Veteranų sąjungos 

Ramovės vietinio skyriaus me 
tinis narių susirinkimas pra
ėjo puikioj ir darbingoj nuo
taikoje.

Gyvai dalyvaudami disku
sijose, išsamiai aptardami 
svarstytus klausimus, vetera
nai parodė didelį susidomėji
mą ir nuoširdų pritarimą sky
riaus kūrimosi veiklai.

Nevienam veteranui, stebė
jusiam susirinkimo eigą, galė
jo pagrįstai susidaryti įspū
dis, jog ramovėnų šeima turi 
visas sąlygas užsibrėžtą dar
bą sėkmingai vystyti.

Į valdybą išrinkti ir parei
gomis pasiskirstė: J. Šarūnas
— pirmininkas, A. Liudžius
— pavaduotojas, E. Reikenis
— kultūros reikalų vadovas, 
M. Šniuolis — iždininkas ir 
A. Ruzgys sekretorius.

Į kontrolės komisiją išririk- 
ti: J. Stanaitis, A. Šukaitis ir 
V. Sakas. R.

Skelbimas nr. 10.

DIEVO KARALYSTĖ
Tęsinys.

Bankavimas ir meklerystė ir ki
tos panašios vertelgystės, kurios 
yra labai naudingos dabartinėse 
sąlygose, nebebus reikalingos, nes

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

N E P R I K L Ą U S OMĄ LIETUVĄ

ALGIMANTAS MACKUS
Liaudiškoji .

NE SUVISAM IŠĖJO, 
TIK SUVISAM NEGRĮŽO, 
OŠIA MEDELIAI.
OŠIA KIRTĖJAI
IŠ LIAUDIŠKŲ KAPŲ.
PULKI, MERGELE,
PULKI JAUNOJI,
Į GILŲ VANDENĖLĮ,
KUR LELIJA SIŪBUOJA,
KUR AKMENĖLIAI ŽYDI, 
KUR DEBESĖLIAI LYJA.
NEBŪK, MERGELE,
NEBŪK, JAUNOJI,
ANT VĖSTANČIOS SMILTELĖS,
PULKI, MERGELE,
PULKI, JAUNOJI, 
Į GILŲ VANDENĖLĮ
SAULELĖS PAJIEŠKOTI, 
SAULUŽĖS NEBEGRĮŽTI.

NIAGAROS
NAUJŲ METŲ

Ir praeitų metų bėgyje šio 
krašto lietuvių veikla buvo la
bai gera, visos organizacijos 
pasireiškė dar stipriau ir dar 
geriau negu kitais metais, net 
jaunimas ir tas veikė vis didės 
niu impulsu. Ypač pernai ge
rai pasisekė parapijos šventei. 
Bendras dalyvių skaičius vir
šijo tūkstantį žmonių ir ši šve 
ntė savo apimtimi jau pasiekė 
toli gyvenančius lietuvius, Be 
to parapija pakeitė parapijos 
salės ir koplyčios išvaizdą 
tiek, kad jau dabar matosi baž 
nyčios bokštas. Išasfaltuotas 
kiemas, padaryti šaligatviai. 
Bet dar ne viskas. Dar bus šia 
kryptimi ir toliau dirbama pa 
gal arch. Kulpavičiaus projek 
tą-

Šiais metais musų parapija 
švenčia savo 15 metų sukaktį 
ir reikia laukti vėl nemažos 
šio krašto šventės.

Pernai ypač buvo puiki vi
sų darbo nuotaika. Didelis to 
nuopelnas tenka praeitų metų 
valdybai, kurios pirmininkas 
I. Šarapnickas praktiškai pa
rodė, kaip reikia dirbti lietuvy 
bės darbą siekiant gražaus ir 
darnaus visų veikėjų sugyve
nimo ir tuo pačiu visų lietu
vių darnumo ir vieningumo. 
Geras veikėjas — neturi lietu 
vių tarpe jokio priešo tik kar
tais oponentą, kas nei kiek ne 
trukdo, bet kartais net pade
da siekiant bendro lietuviško 
tikslo. Asmeniškumas yra tik 
susmulkėjimo ženklas po ku
riuo jokia didesnė veikla ne
įmanoma.

Pereitais metais mūsų vil
niečių skyrius atrodo bus pa
sukęs nauja, gera kryptimi.

— X...............lt----------- =^6 . .......... ’■ ~»6=

naujose sąlygose iš žmonių pa
dermės bus reikalaujama apsieiti 
su kitais taip kaip su vienos šei
mynos nariais; todėl asmeniškas 
kapitalas ir pinigų skolinimas ne
bus reikalingas nei palaikomas. 
Namų nuomotojai ir agentai turės 
susirasti sau naujų užsiėmimų, 
nes naujasis Karalius nepripažins 
dabarties patentus ir dokumentus 
teisėtais. Jis pasakys, kad nupirk
damas Adomą ir jo padernę, Jis 
taip pat nupirko ir Adomo buvei
nę — žemę. (Efez, 1:14). Todėl jis 
ją atiduos ne savimyliams, go- 
dulingiems arba pelno gaudyto
jams, bet jos geriausios dalys bus 
atiduotos „romiesiems“, kaip kad 
yra Jo pažadėta pamoksle nuo kai 
no — Mato 5:5.

Apie šį didįjį, Mozės atvaizdin
tąjį Karalių ir Teisėją (susidedan
tį iš Galvos ir kūno), Viešpats Die 
vas yra pasakęs: —

„Viešpaties dvasia nusileis ant 
jo, išminties ir supratimo dvasia, 
patarties ir stiprybės dvasia, mo
kslo ir maldingumo dvasia, ir jis 
pasidarys pilnas Viešpaties bai
mės dvasios. Jis teis ne kaip 
akims rodosi, ir pasmerks ne kaip 
ausims girdisi, bet jis teis teisybe 
beturčius ir lygybe darys nutari
mą šalies nužemintiems. Jis už
gaus žemę savo burnos lazda ir 
savo lūpų kvapu užmuš bedievį. 
Teisybė bus jo strėnų juosta, ir iš
tikimybė jo inkstų susijuosimas“. 
— Ižai jo 11:1-5.

Kai kuriems gali atrodyti, kad 
šitokį dieviškoji programa pada
rys žemę beturčių Rojumi, bet 
sielvarto vietą tiems, kurie dabar 
yra įpratę gyventi pertekliuose ir 
turėti daugiau už kitus; gal dėlei 
pasisekimo arba didesnio sugebė
jimo arba pasitaikiusių progų, ar
ba neteisingu pasielgimu įsigytų 
turtų. Tokie turėtų atsiminti ką 
pasakė didysis Teisėjas pirm aš
tuoniolika šimtmečių: „Vargas

PUSIASALIS
TARPDURYJE
Tos s-gos p-kas K. Baronas 
„mesi iniciatyvos. To pasėko
je galima laukti šio skyriaus 
visiško atgimimo ir veiklos, ži 
noma, įskiriant ir atgaivinimo 
pagarsėjusių joninių, kurios 
mūsų pusiasalio veiklai teikė 
tikrai plataus masto. Į tas Jo
nines atvykdavo žmonės net 
iš šiaurės Kanados miškų ir 
kasyklų.

St. Catharines naujoji val
dyba kaip matoma iki šio lai
ko irgi eina puikiu darnaus 
darbo keliu ir todėl randa 
visų vietinių pritarimą ir para 
mą.

Jaunimas mokosi puikiai, 
visi perėjo į sekančias klases. 
Keli jaunuoliai ypač pasižymė 
jo moksle, jų tarpe vyresnioji 
p. Bušauskų dukrelė. Buvo su 
sirgusi V.Butkutė laimėjusi ei 
lę muzikos konkursų gitaros 
klasėje. Dabar ji vėl pasveiko 
ir aišku savo gabumų neap
leis.

Rimtai buvo susirgę keli 
šaunūs mūsų b-nės lietuviai, 
be kurių mūsų veikla atrody
tų visai, kitaip negu ji atrodo 
dabar. Petras Šukys turėjo 
sunkią operaciją. Laimei vis
kas baigėsi gerai. I. Satkevi
čius irgi panašiai. Dabar svei
ksta ir stiprėja A. Švažas, at
rodo, apsiėjo kiek lengviau, 
tačiau turi save labai žiūrėti. 
Gydosi specialistų priežiūroje. 
Sirgo taip pat J. Šarapnickas, 
o per šventes — Pranas Meš 
kauskas, jau dabar sveikta ir 
stiprėja namuose.

Buvo ir linksmesnių nusi
davimų, buvo krikštynų ir net 
vestuvių, o dabar štai netikė-
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jums turtingiesiems, nes jūs jau 
atsiėmėte savo paguodą. Vargas 
jums, kurie esate sotūs (užsiganė
dinę), nes būsite alkani (nepaten
kinti)“. (Luko 6:24, 25) Pirmiau
siai kai kurie bus palinkę dejuoti 
dėlei savo prarastų perteklių ir 
lygiai kaip dabar dievobaimingi 
turtingieji turi vargo, nenorėdami 
pasišvęsti ir pasirodyti vertais da
lyvavimo Kristaus Karalystėje, 
taip ir tuomet turtuoliai, įpratę 
prabangiai gyventi, turės vargo 
kol išmoks drausmės, lygiai kaip 
ir tie, kurie pirmiau buvo sunkiais 
prityrimais mokinami paklusnu
mo.

Neišvengiamas sulyginimas ben- 
bendruomenės, kokį atliks rūsty
bės dienos anarkija, turės būti pri 
imtas, ir laikui bėgant, (vieni anks 
čiau, kiti vėliau) visi pripažins 
meilės viešpatavimo naudingumą. 
Prityrimai parodys, kad einant 
Dievo patvarkymu visi, kurie no
rės, bus palaiminti ir bus tikrai lai 
mingi, ir žengs „aukštyn“ šventu
mo vieškeliu, vedančiu į garbingą 
žmoginį tobulumą (į Dievo pa
veikslą) ir į amžinąjį gyvenimą. 
(Iza. 35:8). šiandien abelnai ma
noma, kad jei dabartinės įmonės 
būtų išmintingai ir sistematiškai 
naudojamos ir jei visi dirbtų kas 
visiems naudinga, tai nebereikėtų 
dirbti daugiau kai 3 valandas per 
dieną. Ir dangaus Karalystei va
dovaujant žmogaus pasiliuosavi- 
mas nuo sunkaus darbo nebebus 
doriniai nei kūniškai pažeidingas, 
kaip ištikrųjų atsitiktų dabartinė
se sąlygose, kuomet vis aplinkui 
tykoja piktas ir pagundos ir tik 
laukia progos pasinaudoti pavel
dėtomis žmogaus silpnybėmis.

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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Pavasaris skirtas paukščiams 
Atlikite pagerinimus dabar!

KODĖL LAUKTI ŠILTO ORO, KAD GALĖTUMĖTE PATAISYTI
SAVO NAMĄ? Su NHA Namų Pagerinimo Paskola, gaunama per 
jūsų banką, jūs galite atlikti dabar. Padarykite tai greičiau ir daž
nu atveju galite sutaupyti pinigų. Patikrinkite sąrašą darbų, rei
kalingų atlikti prie jūsų namo ir nedelskite. Atlikite pagerinimus 

dabar.
* Dažymas ir 

popieravimas
* Prieangis
* Šildymas
* Salkos kambariai
* Rūsys
* Tvoros
* Mūrinimo darbai
* Grindys
* Stogas
* Insuliaciįos

* Vonių ir virtuvės 
Įrengimai

* Pamatinės sienos
* Praustuvės ir 

šulinių įrengimai
* Spintos
* Ugniavietė
* Dvigubi langai ir 

durys
* Vėjo ir saulės 

uždangos

* Papildomi kambariai
* Elektrinės sistemos
* Vandentiekio darbai
* Dabinimosi kambarys
* Žaidimo kambarys
* Nejudamos krosnys 

ir šaldytuvai
* Garažas ar mašinai 

vieta

Kas gali gauti paskolas? Namų ir apartamentų savininkai. Kaip 
greit reikia paskolą grąžinti? Priklauso nuo sumos dydžio. Pa
skolos gali būti atmokamos dalimis kas mėnesį, įskaitant ir nuo

šimčius net iki 10 metų laikotarpio.
Kur gauti smulkesnę informaciją? Kreipkitės į banko direktorių. 

PADARYKITE TAI DABAR.
Tat būsite atlikęs reikalingus pataisymus ar pagerinimus 

nedelsdamas.
KODĖL LAUKTI PAVASARIO?

Hon. Allan J. MacEachen 
Minister of Labour, Canada.

tai apsivedė K. Stundžia — la 
bai visų mėgiamas ir gerbia
mas lietuvis. Jis vedė lietuvai
tę, ką tik atvykusią iš Suval
kų krašto ir iš to čia pasidarė 
vėl didelis ir įdomus įvykis. 
Intensyviai ruošiamasi drau
gų ir bičiulių šią puikią nau

ją lietuvišką porą atatinkamai 
pagerbti.

Ponų A. ir I. Dainorų sū
nus Kęstutis jau artėja prie in 
žinerijos magistro laipsnio 
Amerikoje. Per šventes abu 
su žmona lankėsi St. Cathari- 
nėje. Berželis.

WOOS - MtaOS
GERIAUSIA DOVANA

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
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA .................. 2.50
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. Pažėraitė. 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. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS............................................. 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID..................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D............................. 5.00
A. Giedrius. MURKLYS........................................................   1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA', .................................. 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS....................................................  1.50
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ................................................. 0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS............................................................. 1.10
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS......... . ............ 3.50
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS................................................................... 3.00
Kišeninis žodynas. LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ir ATVIRKŠČIAI. 2.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................................................ 1.00
P. Orintaitė. MARTI IŠ MIESTO......................................................... 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS....................................................... 2.00
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ. ...................................  2.00
Dr. J. Prunskis. AUKŠTYN ŠIRDIS..................................................... 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE............................................................. 1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS......................................... 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ............................................. 1.00
Šv. Istorija. NAUJASIS IR SENASIS, ĮSTATYMAI.................. Po 1.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS...........................    2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS.............................  2.50
B. Gražulis. SUDUŽĘS VAIZDAS.................................  1.50
Rinktinė. KARALIAUS VAINIKAS.................................................... 2.00
St. Būdavas. RŪSTI DIENA............................................................  1.40
St. Santvaras. PAKALNIŲ DEBESYS.............................................. 3.00
Ig. Šeinius. VYSKUPAS IR VELNIAS. ................................... 3.00
V. Kavaliūnas. KALNŲ GRĖSMĖ.................................   2.50
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II tomai po .................................... 2.50
B Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS.......................................................  5.00
Plokštelė ŽIRGINĖLIAI.............................................  5.00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS. . ...............................  2.00

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q.
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MONTREALIO LIETUVIU AKADEMINIO SAMBŪRIO 
VINCO KRĖVĖS

DALYVAUJA:
Laureatas Algimantas MACKUS 
Rašytojas Jurgis JANKUS 
Solistė Gina ČAPKAUSKIENĖ 
Šokėja Birutė VAITKŪNAITĖ 
Vytautas A. JONYNAS ir kiti

LITERATŪRINĖS PREMIJOS (TEIKIMO VAKARAS
PROGRAMOJE: < ĮVYKSTA:

PREMIJOS ĮTEIKIMAS — IŠKILMINGOJI DALIS 
MENINĖ DALIS

ŠOKIAI — GROJANT PUIKIAI KAPELAI 
LOTERIJA — (brangūs originalai) 

BARAS — GĖRIMAI

Šių metų sausio mėnesio 
25 dieną, šeštadienį 

7.30 valandą vakaro (punktualiai) 
Gražioje CASA d’ITALIA salėje 

505 Jean Talon St. East.

Spaudos Balius Montreal/ vasario 8 diena!!!
I

z

MON'T^REAL
NEPRIKLAUSOMYBĖS ĮDOMUS IR KULTŪRIN 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS GAS VAKARAS — BALIUS

ŠĮ SEKMADIENĮ PER CFMB RADIO STOTĮ, 
BANGA 1410, 10 VAL. VAKARO,

BUS GIRDIMAS LIETUVIŠKAS RADIO PUSVALANDIS.
Programos vedėjas L. Stankevičius.

Telef.: 669-8834

Įvyks vasario mėn. 16 die
ną Plateau salėje. Paskaitinin 
kas Tėv. J. Vaišnys, minėji
mo meninę dalį išpildys Lie
tuvos op. sol. E. Kardelienė, 
pianistas K. Smilgevičius, A. 
Vartų parapijos choras, veda
mas muziko A. Ambrozaičio 
ir Dr. J. Basanavičiaus Skau
tų vyčių tautinių šokių Sekė
jai, vadovaujami p. Celto- 
riaus. Visa lietuviškoji Mont- 
realio visuomenė tą datą pra
šome rezervuoti didžiosios 
šventės minėjimui.

Smulkesnės minėjimo infor
macijos bus skelbiamos N. L. 
ir T. Ž. laikraščiuose.

Seimelio Prezidiumas.
VISUOMENININKAMS 
PP. PAZNOKAIČIAMS, 

susilaukusiems 50-ties metų 
vedybinio gyvenimo, vasario 
1 d., šeštadienį, ruošiamas pa 
gerbimas. 7.30 vai. vakaro 
ruošiamos viešos pagerbtuvės. 
7.30 vai. vakaro Šv. Kazimie 
ro salėje iškilminga vakarienė, 
o prieš tai šv. Kazimiero baž 
nyčioje iškilmingos pamaldos.

SLA 123 KUOPOS
Montreąlyje metinis susirin
kimas įvyko sekmadienį. De
ja į susirinkimą iš 90 narių te 
atsilankė tiktai 11, todėl ne
buvo iš ko rinkti ir naujos v- 
bos, kuri palikta ta pati. Or
ganizatorius M. Juodviršis 
pranešė narių stovį: sirgo 4, 
serga 2. Iždininkas J. Šiaučiu- 
lis pranešė kasos stovį: paja
mų turėta 3,369.000, išlaidų 
3,313.21, kasoje 254.98. Nu>si 
statyta pasibaigus vasarai da
ryti sukaktuvių minėjimą.

MCGILL MUZIKOS 
FAKULTETE 

šeštadienį buvo muzikos va
karas, skirtas Mozarto muzi
kai. Išpildyta: Motetas „Ex- 
sultate jubiliate“, Piano kon
certas Nr. 9 ir operos „Figa
ro vestuvės” II aktas. Koncer 
te pasirodė iš Lietuvos kilę so 
listai: A. Keblys ir šiaulietis 
A. Fine. Plačiau apie koncer
tą sek. N. nr.

MIRĖ SIBIRO 
TREMTYJE

Ponios V. Viliušienės ma
mytė — Maria Vulla — mirė 
tremtyje — Sibire, Omsko 
apygardoje sausio mėn. 10 d. 
šių 1964 metų. Du jos broliai 
nužudyti dar Stalino laikais. 
Paliko dar gyvas brol s Artur’ 
as, gyvenęs ten pat Sibire kar 
tu su motina. Žinia gauta tele 
grama.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir _ . „ _ 
ketvirtadienį 2~4 ; p ra 

antradienį ir I _ penktadienį | 2~4 P‘ m> 

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

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

Lietuvių Akademinio sam
būrio visi vakarai buvo mont 
realiečių lietuvių gausiai lan
komi, visuomet gyvi, įvairūs, 
geros nuotaikos, programa 
kultūringa, nenuobodi, išskir
tinai vertinga loterija, gausu 
baras, gera muzika, manda
gus ir greitas patarnavimas. 
Aišku, kad ir š. m. sausio m. 
25 dieną ruošiamas iškilmin
gas VINCO KRĖVĖS premi
jos įteikimo vakaras - balius 
bus, kiekvienu atveju, neblo
gesnis. Montrealiečiai turės 
jame progos išgirsti du, dar 
niekad čia nematytus, lietu
vius rašytojus (laureatą Algi
mantą Mackų iš Čikagos ir ra 
šytoją Jurgį Jankų iš Roches- 
terio), skaitančius iš savo kū
rybos, taip pat programoje 
dalyvaus visų mėgiama solis
tė G. Čapkauskienė ir, ilgesnį 
laiką lietuviškuose parengi
muose nematyta šokėja Biru
tė Vaitkūnaitė. Trumpą žodį 
apie laureatą ir jo kūrybą tars 
A. V. Jonynas. Linksmojoj da 
lyj gros geras orkestras. Lo
terijoje galima bus išlošti tik
rai vertingų (apie 100 dol. 
vertės ir daugiau) lietuvių 
dailininkų originalių paveiks
lų. Atsigaivinimui veiks įvai
rus baras. Ir visa tai vyks nau 
joje, puošnioje ir erdvioje ita 
lų salėje, lengvai pasiekiamoj 
ir iš Rytų ir Vakarų. Neuž
mirština ir tai, kad kiekvie
nas dalyvaująs šiam kultūrin
gam parengime garantuos 
VINCO KRĖVĖS premijos 
ateitį, nes visas vakaro pelnas 
kaip tiktai skiriamas sekančių 
metų premijai. Dėl kitų deta
lių žiūrėkite vakaro skelbimą 
paskutiniam šio laikraščio pus 
lapyje. V-ba.
• Leknic|:as Jonas jau pora 
savaičių kai sirguliuoja. Lin- 
kjme geros sveikatos.
• P. Kinderienė apsilankė N. 
L. redakcijoje, apsimokėjo 
prenumeratą ir Spaudos ba
liaus loterijai paaukojo $ 1

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

ŠV. KAZIMIERO PARAP. 1963 m. FIN. APYSKAITA
Paprastos pajamos:

Sekmad. rinkliavos 10,247.06
Parapijos mokestis 2,608.00
Krikštai ir sutuokt. 704.00
Mišios ....................... 1,910.00
Laidotuvės ............... 1,660.00
Votyvinės žvakės . 1,637.10
Įvairios ...................... 47.75

Viso . . . 18,813.91
Nepaprastos pajamos:

Palūkan. (interestai) 100.73
Aukos ir pareng. . 18,578.44
Salės nuoma ........... 602.78

Viso . . . 19,281.95 
Pereitų metų likutis 1,408.69 

Pajamų viso Š9.504.55
Paprastos išlaidos:

Žvakės, ostijos, vynas 981,88 
Švaros palaikymas . 274.24
Kleb. išlaik. ir alga 3,030.00 
Tarnautojų algos . . 3,636.75 
Kunigų patarnavimai ir

mišių stipendijos. 2,648.50 
Šild., šviesa, telef. 2,088.96

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Choro koncertas įvyks ba
landžio 25 d. parapijos salėje. 
Pelnas bus skiriamas choristų 
kelionei į New Yorko pasau
linę parodą, kur mūsų choras- 
drauge su kitais chorais daly
vaus lietuvių dienoje. Visus 
savo planus choras galėtų dar 
sklandžiau vykdyti, jei būtų 
daugiau balsų. Jau ir dabar 
gražus būrys choristų repe
tuoja, bet kviečiami ir kiti dai 
nos mlgėjai prisidėti.

Katalikių Moterų koncer
tas įvyks vasario 1 d. 7 vai. v. 
parapijos salėje. Bus įdomi 
meninė programa ir vakarie
nė. Programoje dalyvauja op. 
sol. E. Kardelienė ir kun. K. 
Balčys baritonas ir pianistas 
K. Smilgevičius.

Kursai skautų skiltininkų, 
nuo 10.30 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro įvyko pr. sekmadienį.

Jaunučių ate.tininkų susirin 
kimas sausio 26 d. 10 vai. se
serų namuose.
• P-Iė Mažeikaitė lankėsi NL 
red., apsimokėjo NL prenu
meratą ir nusipirko knygų.

EKSPEDICIJOS KLAIDA
įvyko išsiunčiant praėjusios 
savaitės NL numerį, nes kai 
kam, ypač su raide G, buvo 
pasiųsti pasipainioję seni laik 
raščio numeriai. Atsiprašome 
už klaidą, o gavusius seną nu 
merį maloniai prašome pa
skambinti telefonu (DO 6- 
6220) ir visiems bus tuojau 
pasiųstas NL teisingas nume
ris.

I.G ELECTRIC RU
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČIN AS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

“TAUPYK IR SKOLINKIS II II T
SAVO KREDITO KOOPERATYVE IL B |l
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. * Uz depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imama
7,6%, už neki nojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko

lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. 
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472: trečiadien. nuo 7 iki 9 v. vak. 

ir penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Pastatų išlaikymas. 303.80 
Mokesčiai ................. 1,474.35
Atmokėtos rink, arkiv. 936.98
Įvairios ........................... 13.71

Viso 15,389.17
Nepaprastos išlaidos:

Palūkanos .................. 6,004.15
Kapitalo išlaidos:

Tvoros ir žolės užd. 1,920.00
Skolos atmokėtos.. 14,581.0U

Viso 16,501.25
Viso išlaidų 37.894.57 

Liko banke
1963. XII. 31. . 1,609.98

Balansas 39,504.55
Pereitais metais buvo

likę skolų ....134,261.84 
Šiemet atmokėta. . 14,581.25 
Liko dar skolų . . .119,680.59

Praėjusiais metais buvo 
krikštų 15, sutuoktuvių 15 ir 
laidotuvių 21.
. . Šv. Onos dr jos vakarienė 
sausio 8 d. praėjo gerai.

LITUANISTINIŲ KURSŲ 
MOKINIŲ TĖVŲ

susirinkimas šį sekmadienį po 
11 vai. mišių posėdžių kamba 
ryje. Visi tėvai kviečiami da
lyvauti.

Sekmadienį 5 vai. po pietų 
šaukiamas didžiojo parapijos 
komiteto posėdis. Bus pateik
ta metinė apyskaita ir apsvars 
tyti bazaro reikalai.

Rinkliava praėjusio sekma
dienio bažnyčioje — 175 dol.

Parapijos salėje yra paka
binta parapijos skolų lentelė. 
Visi kviečiami pasižiūrėti.

KLK MOTERŲ DR-JOS 
Montrealio skyr. ruošiamas 
tradicinis Užgavėnių koncer
tas - balius.

Koncertinė dalis bus aukš
to lygio, nes ją atliks mūsų 
miela op. solistė p. Elzbieta 
Kardelienė, svečias iš Ameri
kos kunigas Kęstutis Balčys 
ir muzikas Kazimieras Smil
gevičius.

Visos dr-jos narės ir vieš
nios, turinčios galimybę, labai 
prašomos baliuje dalyvauti pa 
sipuošusios tautiniais rūbais.

Bus karšta vakarienė ir šo
kiai prie geros muzikos.

Valdyba.
TAURĄ PERSEKIOJA 

NESĖKMĖ
Praeitą savaitę, Montrealio 

lygos pirmenybėse krepšinin
kai pralaimėjo dvejas rungty
nes : antradienį prieš Rebels 
80 :86 ir penktadienį prieš ES

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.

TORONTO
RĖMESIO! DĖMESIO!
SAUSIO 25 IR 26 D. D. TORONTE, PRISIKĖLIMO 

PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKSTA 
KANADOS KREPŠINIO PIRMENYBĖS.

ŠEŠTADIENĮ VAKARE 7.30 v., TOJ PAČIOJ SALĖJ,

Susipažinimo Balius-Šokiai.,
GROJANT GERAM ORKESTRUI.

DIDŽIULIS 1000 VERTINGŲ FANTŲ BAZARAS, 
RENGIAMAS TORONTO SLA KUOPOS.

SPORTO PIRMENYBIŲ PRADŽIA 10 V. RYTO. y 
BAZARAS VEIKIA NUO 12 VAL. — ŠEŠTADIENĮ.

VISUS MALONIAI KVIEČIA:
Toronto P. P. Sp. Kl. „Aušra“.

KANADOS SPORTO APYGARDOS KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS.

Šį savaitgalį, sausio 25—26 
d. d., mūsų salėje bus praves
tos K. S. A. krepšinio pirm, 
sekančiose klasėse: vyrų, jau 
nių A, moterų, merg. A ir 
merg. D.: šeštda., 10 vai. Ąuš 
ros merg. A. žais su Hamilto 
nu; 11.30 vai. Vyčio vyrai 
žais su Montrealiu; 1 vai. 
Aušros merg. D. žais su Vy
čiu; 2.30 valandą Aušros mo
terų koamnda žais su Vyčiu,
4 vaalndą Aušros vyrai žais 
su Vyčio — Montrealio rung
tynių pralaimėtojais. Sekma
dienį, tuojau po pamldų Auš
ros merg. A. žais su Vyčiu; 
2 vai. Aušros vyrai žais su 
Vyčio — Montreailo rungt. 
nugalėtojais; 3.30 vai. Aušros 
jauniai A žais su Hamiltonu 
ir 5 vai. Vyčio merg. A. žais 
su Hamiltono merg. A.

Sportininkų pamaldos 11. 
30 vai. salėje. Pamaldas lai
kys T. Vaišnys, S. J. ,

Šeštadienį, 7.30 v. v. susipa 
žinimo balius - šokiai. Gros 
puikus orkestras. Veiks pilnas

5 V 77 :79. Rezultatai rodo, 
jog su trupučiu laimės abejas 
rungtynes buvo galima laimė 
ti. Žinoma, kiek geresnis bau 
dų išnaudojimas galėtų gal at 
stoti ir laimės faktorių, nes 
šioje srityje ir glūdi Tauro 
silpnybė.

Žaidė ir taškų pelnė: Bal- 
tuonis 25 pirmose rungtynėse 
ir 21 antrose, Otto 19 ir 19, 
Keturka 10 ir 16, Šipelis 7 ir 
12, Rokas 6 ir 4, Baršauskas 
8 ir 0, Vilimas 0 ir 5, Lukoše 
vičius 3 ir 0 ir Piečaitis 2 :0.

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 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

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

bufetas. 5 įėjimo bilietai bus 
traukiami laimingoje loterijo
je! '

Šeštadienį nuo 12 vai. kavi
nėje veiks turtingas virš 1000 
fantų S. L. A. Bazaras. Visa 
Toronto visuomenė maloniai 
kviečiama atąilankyti į pirme
nybes, Susipažinimo balių ir 
bazarą. Pasidžiaukime mūsų 
jaunimu, paremkime jį ir iš
mėginkime savo laimę!

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

K. L. Kat. Moterų Dr-jos 
Centro v-ba Prisikėlimo par. 
patalpose, studentų būstinėje, 
997 College St. atidarė Socia
linės Pagalbos Informacinį 
Biurą ir tuoj susilaukė didelio 
susidomėjimo. Patarimus tei
kia tos rūšies specialistai, lie
tuviai, dabar dirbą tos rūšies 
darbą įvairiose įstaigose. Turį 
klausimų šalpos reikalais ir vi 
sais kitais socialiniais klausi
mais,'prašom kreiptas kiekvie
ną ketvirtadienį tarp 7.30 v. ir 
9.30 vai. vak. Telefonas: 534- 
5917. Patarimai teikiami do
vanai.

Atžymėdama savo pirmąjį 
dešimtmetį, praėjusį pavasarį 
mūsų parapija pasiryžo išleis
ti a. a. dr. A. Šapokos istorinį 
veikalą „Senasis Vilnius“. 
Knyga gaunama abiejuose pa 
rapijų knygynuose ir platina
ma žemiau savikainos — po 
5 dol., nes ji leista ne pasipel 
nymo tikslu. Tikimės, kad kie 
kvienas lietuvis šia knyga pra 
turtins savo asmeninę biblio
teką.

AUŠROS ŽINIOS
Trečiad., 7 v. v., mūsų sa

lėje Aušra M. B. „B” žais su 
Vyčiu; Ketvirt., 7 v. v., mūsų 
salėje Aušra M. B. „A” žais 
su Woodgreen; penkt., 7 v. 
v., Lansdowne mokykloje 
Aušra Bantam (merg.) žais 
su St. Edwards, ir 7.45 v. v. 
Ryerson P. S. Aušra B „A“ 
žais su Vyčiu ; šeštad., 12 v. 
Woodgreen salėje Aušra M. 
žais su Woodgreen.

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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