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De Gaulle ardo Vakarų vienybę
• KINIJOS KOMUNISTAI REIKALAUJA IŠ PRANCŪ

ZIJOS NUTRAUKTI SANTYKIUS SU 
ČIANG KAIŠEKU.

© AFRIKOJE PRASIDĖJO KOMUNISTŲ VYKDOMAS 
TERORAS IR ŽMONIŲ ŽUDYMAS.

© ĮSTRIGO DERYBOS DĖL PANAMOS IR DĖL 
KIPRO SALOS RESPUBLIKOS.

© RUSAI NUŠOVĖ BEGINKLI AMERIKOS LĖKTUVĄ 
IR UŽMUŠĖ TRIS JAV KARININKUS.

De Gaulle naujasis polt.kos 
kursas praėjusią savaitę buvo 
pasaulinėje politikoje ašis, ap 
link kurią sukosi viskas, ke
liant audras ir net pervers
mus. De Gaulle

POLITINĖ 
KONTROVERSIJA, 

pačio sau ligšiolinei poltikai, 
nelogiška, beveik perdėm prie 
šiška buvusiųjų valstybių ben 
dradarbių politikai, staigiai 
peršokusi į priešingą nusista
tymą tam, koks de Gaulle bu
vo skelbtas tiktai prieš kelius 
mėnesius.

Kaip anksčiau de Gaulle po 
litika atrodė rimta ir protin
ga, taip dabar naujoji jo poli 
tika yra politiškai pasimetusi 
ir pavojinga. Dar blogiau to
dėl, kad matyti, ojg

DE GAULLE NETEKO 
PUSIAUSVYROS

ir iš vieno kraštutinumo, me
tasi į kitą. Tokia politika ne 
tiktai nerimta, bet ir labai pa
vojinga. Ji jau susilaukė griež 
tos reakcijos, ypač kaip tiktai 
opioje srityje, kurią de Gaulle 
Uesiogiai palietė.

Kai prieš tūlą laiką de Gaul 
le pradėjo kalbėti apie pietry
čių Azijos valstybių neutrali
zavimą, dar nebuvo aišku, 
ko jis tuo siekia, bet kai jis 
pripažino Kinijos komunis
tus, pirmieji tą suprato pieti
nio Vietnamo žmonės ir grie
bėsi gelbėjimosi priemonių, 
kurių pasekmėje

TREČIADIENĮ BUVO 
NUVERSTA „NEUTRA- 

LISTINĖ” VALDŽIA, 
kuri derinosi su naująja de 
Gaulle politika, kurios šaknys 
glūdi Peipinge ir Maskvoje. 
Ar tai smūgis tai pragaištin
gai de Gaulle politika? Viso
kiu atveju tai ne pakeliui su 
ta politika, kuri laisvus kraš
tus bando atiduoti sovietinei 
diktatūrai.

Kad de Gaulle iš didybės 
manijos gali netekti pusiau
svyros, tai galima suprasti, 
bet kad ir jo bendradarbiai ne 
tenka sveikos sąmonės, tai ga 
na keistas dalykas, ypač kal
bant apie prancūzus, kurie 
bendrai nemėgsta pasiduoti 
diktatūrai.

Blogiausia, kad
DE GAULLE POLITIKA 

VEDA I TOLIMESNI 
VAKARŲ SUIRIMĄ.

Tiktai neseniai sudarytoji 
vokiečių - prancūzų vienybė, 
dėl naujosios prancūzų politi 
kos jau irsta visiškai: vokie
čiai net nepaminėjo- metinės 
sukakties. . . Ar gi prancūzai 
nepasipriešins šiai pragaištin
gai politikai, kuria nepatenkin 
ti nei patys pripažintieji Kini 
jos komunistai, nes jų tas pri
pažinimas nepatenkina, — jie 
reikalauja iš prancūzų dau
giau, negu pripažinimo?

Prancūzai, bendrai kal
bant, gyvai galvojanti tauta, 
turinti savo nuomonę, kurią 
jie moka ginti. Nesinori tikė

ti, kad patys prancūzai nepa
sipriešintų neprotingai pasuk 
tai de Gaulle politikai.

Afrikos įvykiai, aiškiai pa
žymėli komunistų kurstomu 
ir vykdomu teroru, yra ant
ras

GRĖSMINGAS TAIKAI 
REIŠKINYS.

Kongo valstybė nelaiminga 
gavusi laisvę, nes patys nepa
jėgia susitvarkyti, o įsigalint 
komunistų kurstomam tero
rui, visiškai netenka savikont 
rolės, kuriai įvykdyti nepa
kanka ir Jungtinių Tautų pa
galbos.

Kenija, Tanganika, Ugan
da, anksčiau vykdžiusi terorą 
prieš baltuosius, dabar papra
šė pagalbos jų, nes patys ne
pajėgūs susitvarkyti, o tvar
kos ardytojų, išmokslintų 
Maskvoje ir Peipinge, yra per 
daug, kad pačios naujosios 
valstybės sugebėtų susitvar
kyti.

Kipro popas Makarios taip 
pat verda košę, bet, atrodo, 
jis bus sutvarkytas, nes Jung
tinės Tautos, nori ar nenori, 
verčiamos rūpintis taika.

Azijoje Indonezijos dikta
torius Sukamo taip pat mėgs 
ta virti košę. Bet kažin, ar 
jam pasiseks nors ir labai min 
kštus Vakarus įtikinti, kad 
Malazijai nereikia laisvės.

Piratiškas Sov. Rusijos pa
sielgimas su JAV lėktuvu 
STIPRIAI SUKRĖTĖ JAV

— SSSR DRAUGYSTĘ 
pačio „medaus mėnesio“ 
įkarštyje. Nežiūrint „draugys 
tės”, rusai nušovė beginklį 
JAV lėktuvą ir užmušė tris 
karininkus. Ar tai nėra sąmo
ningas Chruščiovo politikos 
faktas įrodyti, kad Rusijos di 
ktatūra tiktai kalba apie drau 
gystę, bet faktinai ignoruoja 
Amerikos draugystę? Ar gi ir 
po tokios „piliulės“ nurijimo, 
JAV nepajus, kad visokia bol 
ševikų „draugystė” yra tiktai 
fikcija, apgaudinėjimas?

Pietų Amerikos įvykiai, su 
riaušėmis, sukurstytomis nuo 
taikomis, su pastoviai vykdo
mu sabotažu, skandalais ir tt., 
užbaigia savaitės įvykių ciklą, 
rodantį, kad nieko gera nega
lima kol kas laukti iš niekur.

KITOS NAUJIENOS
— Senatorė Ch. Smith pir

moji moteris, išstačius! savo 
kandidatūrą į JAV preziden
tus nuo konservatorių parti
jos.

— Nikaraguos sostinėje, 
Managua, Centrinėje Ameri- 
ikoje, 200 bolševikų manifesta 
vo prieš teismą, kur teisiami 
6 diversantai.

— Hondūro sostinėje, Te
gucigalpa, susektas bolševikų 
sąmokslas , kurio tardymas 
parodė, kad jis yra suarenžuo 
tas Maskvos, Kubos ir Peipin 
go agentų. Yra suimtų.

— Ekvadoro sostinėje, 
Quito, karinė valdžia uždarė

KAS NAUJA
MISTERIŠKAS GINKLŲ 

IŠPLĖŠIMAS
15 kaukėmis prisidengusių 

jaunuolių sausio 30 d. užpuo- 
lo Henry Julien kariuomenės 
ginklų sandėlį ir pagrobė 
daug automatinių ginklų ir šo 
vinių. Po 36 valandų jie jau 
apšaudė Quebeco vyr. būsti
nę. Ginklų grobikai patys pa
skambino policijai, kad jie tęs 
FLQ teroro užmačias. Pradė
tas sustiprintas jų jieškoji- 
mas. Montrealio meras J. Dra 
peau Montrealio gyventojus 
prašo padėti teroristus susek 
ti.

KENNEDY VARDO 
FONDAS

Kanadoje, pradėtas nužudy
mo dieną, skirtas mokslinia
ms tyrinėjimams, dabar turi 
jau 61,000 dolerių.

lariat, P.Q.
SPAUDOS BALIAUS 

LOTERIJAI AUKOJO:
49. J. Lingaitis, paveikslas.
50. P. Stankaitienė, prietaisas 

virimui.
51. P. Rutkauskas, de Lux 

Cleaners savin. 10 dol.
52. M. Ž., setas prit. virtuvei.
53. Jonas Gaurys, vyno bonk.
54. P. Daugelavičienė, puiki 

vaza.
55. M. Šulmistras, vyno bnk.
56. P. Murauskas, 2 dol.
57. Br. Abromonis, said. dėžė.
58. Pp. Jaunių šeima, gražus 

megztinis.
59. Vinco Ambrozaičio šeima, 

šilkinė suknelė, odinės pirš 
tinės, muil ų rinkinys.

60. V. Baršauskas, 2 dol.
61. A. ir J. Jocų restoranas, 

cigarečių kartonas.
62. Povilas Jocas, vyno bonk.
63. Ch. Ambrasas, 2 dol.
64. P. Gražienė, 1 dol.
65. O. Čečkauskienė, 1 dol.
66. J. Paznokaitis, 2 dol.
64. V. Ragulis, 1 dol.
68. P. Papaurėlis, 2 dol.
69. P. Kaulakis, 2 dol.
70. Jonas Tumas, 2dol.

Nuošridžiausiai visiems dė 
kojame. Labai būsime dėkingi 
visiems, kurie atvykdami į 
Spaudos Balių, atneš loterijai 
fantų. N L.

universitetą, kur apie 1000 
studentų su profesoriais užsi
darė ir užsibarikadavo.

— JAV paleido sunkiausią 
iki šiol palydovą aplink Že
mę, 29 tonų, ruošiantis žmo
gaus kelionei į Mėnulį.

— JAV kita raketa tiksliai 
pataikė j Mėnulį, skridusi 65 
su puse valandos. Bet televizi 
jos kameros kaž kodėl neįvei
kė ir Mėnulio nenufotografa
vo.

— Kai Vokietijoje, Frank
furte, teisiama gauja galvažu
džių nacių, Madride teisiami 
33 sindikalistai, kurių dalis 
yra dalyvavę pilietiniame ka
re, kovoję prieš Franco dikta
tūrą.

— JAV 1964 m. sausio 1 
dienai turėjo 190,695,000 gy
ventojų. Per metus priaugo 
apie 2 mil.

KANADOJE
UŽDARO UŽSIENINE 

CBC RADIO TARNYBĄ
Trumpindama biudžetą ir 

bandydama išvengti didesnio 
deficito, Kanados vyriausybė 
nutarė panaikinti radio tarny 
bą į užsienius, kuri buvo vyk 
doma keliomis kalbomis. Ta 
operacija sutaupysianti 30 mi 
lijonų dolerių.

NATŪRALINĖS DUJOS 
KONKURUOJA ATOMINĘ 

ENERGIJĄ
Natūraliųjų dujų bendro

vės pirmininkas pareiškė, kad 
urano gamybai tūlą konkuren 
ciją sudaro netūraliosios du
jos, kurių naudojimas Kana
doje žymiai išsiplečia. Naudo 
jimas, numatoma, dar dau
giau išsiplės, nes dabar jau 
asą pusantro tūkstančio nau
jų pareikalavimų.

VALLEE BLEUE SKI 
CENTRE 

iškrrmi’igas atidarymas įvyko 
sekmadienį dalyvaujant ke
liems šimtams svečių ir slidi- 
nėtojų. AV kleb. T. K. Peč- 
kys pašventino patalpas bei 
įrengimus, Vai David meras 
perkirpo tridicinį kaspiną ir 
Miss Vallee Bleue, Rūta Še- 
mogaitė, oficialiai atidarė sli
dinėjimo kalną, pirmoji užsi
kėlusi į jo viršų. Po to iki vė
lyvo vakaro tęsėsi linksmoji 
dalis: vaišės, įvairūs slidinėji
mai ir kt. Gražus saulėtas 
oras, ir puikus slidinėjimo kai 
nas suteikė visiems gerą nuo
taiką. Nė vienas nesigailėjo 
čia apsilankęs, bet dažnas pa
sakė : Iki pasimatymo sekan
čiam savaitgaly. Buvo puikuj 

Kor.
AUKSINIS JUBILIEJUS,

kuris šeštadienį pp. J. Navic
kų iniciatyva buvo suruoštas 
Jievai ir Juozui Paznokai- 
čiams, jų 50 metų vedybinių 
sukaktuvių proga, buvo gau
sus ir labai malonioje atmos
feroje praėjo, susirinkus per 
300 asmenų. Vakarą vedė Ch. 
Ambrasas, kurio pristatyti 
jubiliatus sveikino sesuo p. 
Burbienė, A. Sakalas, sūnus

MIRĖ PROFESORIUS 
VIKTORAS BIRŽIŠKA
Jauniausias Biržiškų Vikto 

ras, matematikos profesorius, 
sausio 27 d. mirė Čikagos ligo 
ninėje po kraujo išsiliejimo į 
smegenis. V. B. gimė 1886 m. 
vas. 23 d. Viekšniuose. Gim
naziją baigė Šiauliuose, tech
nologijos institutą Petrapily. 
Tarnavo karininku rusų caro 
kariuomenėje, nepr. Lietuvos 
kariuomenėje, o iš jos išėjęs 
— buvo matematikos profeso 
rius Vytauto universitete.

Pergyveno tremtį ir atsikė
lęs į Amerikos kontinentą gy 
veno Čikagoje. Testamentu 
paprašė būti sudegintas ir pa 
laidotas šalia brolio Vaclovo 
tautinėse kapinėse. Viktoras, 
kaip ir kiti du broliai, buvo so 
cialdemokratas.

DANUTĖ KLEMKAJTĖ
praėjusių metų Montrealio Spaudos baliaus Karalaitė, 

kuri šį šeštadienį, vasario 8 d. šių metų Spaudos baliaus 
Karalaitei uždės vainiką. (Žiūrėkite 3-me puslapyje 

pasikalbėjimą su D. Klemkaite).

MASINU FONDO VAiUS
Džiaugiamės, kad NL Ma

šinų Fondo vajus neužšąla. La 
bai svarbu, kad galėtume bent 
jį užbaigti, kas NL leidyklai 
suteiktų galimybę įsigyti dar 
mašinų, kurios sudarytų spaus
tuvės darbui sąlygas. Šį kartą 
gauti šie įnašai:
X. Y................................... $25
Liorentas Jonas,

Chicago ....................... 10.00
Statulevičius Albinas,

Toronto..........................10.00
Viso gauta $ 45.00

A. Paznokaitis, šv. Onos dr- 
jos pirm. M. Gručkūnienė, šv. 
Kazimiero parap. Kleb. kun. 
F. Jucevičius-, gražiai jubilia
tus Įvertinęs, iniciatorius J. 
Savickas, Nepriklausomos L.e 
tuvos redakcijos ir savo var
du sveikino J. Kardelis. Vy
tauto Klubo prezidentas nebu 
vo pakviestas sveikinti. Į svei 
kinimus atsakė abu jubiliatai, 
pasisakę apie savo atvykimą 
iš Lietuvos j Kanadą br gyve 
nimą joje nuo 1912 metų, 
vien tiktai Montrealyje. Po 
oficialiosios dalies vyko labai 
gražios vaišės, turtingai ir 
skoningai paruoštos. Apie pp. 
Paznokaičius bus plačiau pa
rašyta kiek vėliau.
KL KATALIKIŲ MOTERŲ 
dr-jos susirinkimas įvyko 
18 sausio N. P. M. Seselių na
muose (vienuolyne). Jame da 
lyvavo 39 narės ir viešnios.

Gerb. Tėv. J. Vaišnys, S. J. 
apibūdino dr-jos pilno vardo 
reikšmę. Paskaita buvo labai 
įdomi, nes prelegentas vedė 
ją pasikalbėjimų ir diskusijų 
forma. Visos narės ir valdyba 
liko dėkingos gerb. Tėvui J. 
Vaišniui.

Buvo aptartas tradicinis už 
gavėnių koncertas - balius, ku 
ris įvyks 1964 m. vasario 1 d.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, o p- X. Y., kad įnašu 
užbaigė 100 dol. įnašą ir tuo 
užsitikrnio kasmetinę NL pre
numeratą.
Mašinų Fonde buvo 12,202.00
Naujai gauta ...................45.00
MF daabr yra .... 12,247.00
MF užplanuota. . . .15,000.00
MF adr trūksta . . . .2,753.00

Būsime labai dėkingi vi 
siems, kas prisidės prie NL Ma 
šinų Fondo vajaus plano įvyk 
dymo. Valdyba.

Aušros Vartų parapijos salė
je, 7 vai. vakaro.

• NMP Seserų viršininkė, Se 
šuo Augusta, lankėsi Montrea 
lyje. Ji dalyvavo KLM D-jos 
koncerte.
• Vienuolė, pp. Lukošių dūk 
relė, dabar esanti Putname, 
lankėsi pas tėvus, Montrealy
je.

TORONTO...
„VYČIO” ŽINIOS _

Tornoto miesto stalo teniso 
pirmenybėse Jonas Nešukai- 
tis vyrų ir Elena Sabaliauskai 
tė moterų klasėje išsikovojo 
antrąsias vietas, pralaimėdai- 
mi tiktai finaluose.

rhurch lygoje ,,D” klasėje 
„Vyčio“ berniukai, vadovau
jami M. Ignatavičiaus, nuga
lėjo „Aušrą“ 59 :0. J. b.

— Prel. M. Krupavičius ir 
dr. A. Verbickas, vietoje Ka
lėdinių sveikinimų atsiuntė 
aukas LB Kultūros Fondui. 
Prel. M. Krupavičius savo 25 
dolerių auką skiria kiekvie
nais metais. KJ.
LABDARYBĖS TIKSLAMS 
1963 metais kanadiečiai sūdė 
jo 441 milijoną dolerių, kas 
yra 6% daugiau, negu 1962 
metais.

Sį šeštadienį visi kviečiami Spaudos baliun!
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TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE
1963 m. veiklos apyskaita

Pajamos: $$
Kasos likutis 1963 m. sausio l d. . .'............................ 3,184.13

Jaunimui skaityti
Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

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

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

nuošimčiai iš „Paramos” banko už 1963 m................  56.61
Aukos gautos per 1963 m. iš šių TF-do Atstovybių Kanadoje:

1. Toronto /..................................................................... 2,500.00
2. Hamiltono .................................................................... 815.00
3. Montrealio ............. *.................................................... 330.00
4. Sudbury .................................................................... 319.05
5. Delhi . . . .'.................................................................... 275.00

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje..............................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika. . $ 5.50
Visur kitur............................ $6.00

Yearly Subscription Rates:
Canada........................... $5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

SVARBIAUSIAM BARUI

Winnipego .................................................................. 189.50
Edmontono ................. 1................................................ 155.50
Wellando ....................................................................  121.50
Vancuoverio ................................................................. 116.00
Londono ....................................................................... 113.00
Rodney .................. '...................     100.00
Windsoro ..............  . ............................................. 86.00
Sault St. Marie ..... ?............................................. 81.00
Callgary ....................................................................... 76.00
Ottawos . . . .'.............................................................. 71.00
Port William ................................................................ 57.00
Oakevillės ...................... '............................................. 44.00
St. Catharines................................................................ 34.00
Lethbridge . . . ........................................................... 32.00
Dr. M. Anysas, Toronto.......................................... 10.00
Žičkus J., Oshawa, Ont.................................  10.00
J. Misevičius, Regan, Ont. '..................................... 5.00

Pajamų viso . . . .$8,791.21

SOVIETŲ NUOSMUKIS TURI BOTI IŠNAUDOTAS 

LIETUVOS LAISVEI ATGAUTI

Tuščio sovietų gyrimosi lai 
kai, kada jie skelbėsi viską iš
radę, visko prisigaminę, nuga 
Įėję ir belaidoją Vakarus, — 
praėjo. Jiems besigiriant, — 
komunistinė jų ūkio sistema 
suuanKrutavo. Net duonos jie 
priversti jieškoti Vakarų kraš 
tuose. Ir Lietuvos paskutiniai 
maisto likučiai išgabenami So 
vietų Sąjungos gyventojams 
maitinti, kas dar padidina oku 
puotos Lietuvos gyventojų 
skurdą. Vakarouse sovietai 
įsigijo tik dalį jiems reikalin
go maisto, nes neužteko auk
so jam pirkti. Ilgus metus 
Maskvos finansuota komunis 
tinė propaganda užsieniuose 
išsėmė sovietų aukso ir sveti
mos valiutos atsargas, pakirs 
dama Sovietų Sąjungos perka 
mąjį ir gamybinį pajėgumą.

Maskvos politinę galią kie
tai laužia komunistinės Kini
jos žygiai, siekią paveržti iš 
Kremliaus vadovų rankų ko
munistinio pasaulio vadovy
bę. Kremliui tenka jieškoti 
laisvajame pasaulyje ne tik 
duonos, bet jau net ir politi
nės atramos.

Deja, Vakaruose mes mato 
me tam tikro susirūpinimo pa 
dėti Sovietų Sąjungai atsi
griebti, visai nereikalaujant, 
kad būtų panaikintas Europo 
je sovietinis kolonializmas. 
Todėl

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS,

kovodamas dėl Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo ir 
siekdamas greičiau ją išlais
vinti, pavergtos Lietuvos tau
tos vardu

1. primena visam pasauliui, 
kad atėjo laikas imtis rimti: 
žygių sovietiniam kolonializ
mui Lietuvoje likviduoti;

2. kviečia išnaudoti Sovietų 
Sąjungos politinių ir ekonomi 
nių reikalų pašlijimą bei atsi
sakyti nuo prekybinių mainų 
ir nereikalingų politinių žy
gių tiems sovietiniams reika
lams pagerinti;

3. tiki, jog Vakarai, ypač di 
džiosios jų valstybės, nesiten 
kins vienu lūkuriavimu, kad 
Lietuva pati be jų pagalbos 
išsilaisvintų, ir supras, kad 
sovietinis imperializmas jau 
yra įleidęs nagus ir kituose 
kontinentuose (Kuba, Ghana, 
Zanzibaras ir kt.) bei vis nau 
jų aukų siekia;

4. mano, kad atėjo laikas ir 
istorinė proga valstybių vy
rams, visuomenei ir laisvajai 
spaudai kovingai pakelti bal
są prieš Sovietų Sąjungą, ku
ri daugiau kaip dvidešimt me 
tų laiko pavergusi lietuvių 
tautą;

5. laukia, kad Šventasis Tė 
vas ir kitų religinių bendruo
menių vadovai, siekdami vi
soms tautoms religinės lais
vės bei taikos, vienybės ir ar
timo meilės žmonėse, pakeltų 
sąvo autoritetingus balsus 
prieš religijos persekiojimą 
okupuotoje Lietuvoje ir parei 
kalautų jos gyventojams tikė 
jimo ir Bažnyčios veikimo 
laisvės.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

iš savo pusės pakartotinai pn 
mins Vakarų pasaulio vairuo
tojams jų įsipareigojimus, iš
plaukiančius iš tarptautinės 
teisės nuostatų — Jungtinių 
Tautų Chartos, Atlanto Dek
laracijos, Visuotinės Žmogaus 
teisių Deklaracijos, kolonia
lizmui panaikinti nutarimų 
bei eilės kitų tarptautinių su
tarčių, kuriomis buvo laiduo
ta visoms tautoms — tarp jų 
ir Lietuvai — laisvė ir nepri
klausomybė.

Ryšium su savo įsipareigo
jimais ir numatytais žygiais 
VLIKas kviečia visus lietu
vius remti šiuos žygius savo 
sumanymais, darbais ir auko
mis. Ištesėkime savo įsiparei
gojimus tautai kovoti dėl jos 
laisvės iki visiškos pergalės. 
Vasario Šešioliktoji testiprina 
mus darbuose ir vienybėje!

Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

Išlaidos: $$
1. Išsiųsta Tautos Fondo valdybai į New Yorką . . 3,000.00
2. Kelionė į New Yorką į VLIKo sesiją ir atgal . . 35.00
3. Smulkių išlaidų per 1963 metus ........................... 56.00
4. Skelbimai sveikinimų šv. Kalėdų ir Naujų Metų 20.00
5. Bankui „Parama“ už patarnavimus per 1963 m. 1.70

Išlaidų iš viso. . . . 3,112.70
Kasoje 1963 m. gruodžio 31 d. 5,678.59

Balansas. . . .$8,791.29
Iš aukščiau pateiktos Tautos Fondo metinės apskaitos 

aiškiai matyti, kad aukos pavergtos tėvynės vadavimo reika
lams ne mažėja, bet didėja. Jos šiemet dar padidės, kadangi 
pernai vasarą grįžo į VLIKą skaitlinga grupė gerų lietuvių 
patriotų „Lietuvių Atgimimo Sąjūdis”. Grįžo be jokių sąly
gų ir pernai rudenį dalyvavo VLIKo dvidešimties metų jubi
liejinėj sesijoj, jos darbuose, kaipo pilnateisiai nariai.

Todėl VLIKAas ir Toutos Fondas, sulaukęs naujų jėgų, 
šiais metais galės pasiekti dar geresnių rezultatų. Nažiūrint 
mažo skaičiaus pasitaikančių atšalėlių, didelė dauguma lietu
vių yra geri patrijotai, nevengia visuomeninio darbo ir neat
sisako paaukoti lietuviškiems reikalams ir stambesnę duoklę.

Ta proga TF-do Atstovybė Kanadoje Širdingai dėkoja 
visiems TF-do Įgaliotiniams ir KLB-nės apylinkių Valdy
boms už jų pasiaukojimą, organizuojant ir renkant aukas TF- 
dui per 1963 m. Taip pat širdingai dėkoju aukų rinkėjams, 
kurie lankė lietuvių namus, prašydami aukos.

TF-do Atst. Kanadoje.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

ŠACHMATŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAS
Šachmatų problema yra me 

no kūrinys.
Problema paprastai turi 

tam tikrą idėją, kuri yra joje 
išreikšta.

Šachmatų partija gali būti 
taip pat tam tikras šachmatų 
meno išreiškimas. Tačiau par
tija gali būti visai nemeniska 
dėl įvairių priežasčių, kaip 
pav.: pražiūrėjimo, kietos po 
zicinės kovos, nesuradimo ge
riausių ir gražiausių ėjimų ir 
panašiai.

Šachmatų problema turi 
duoti sprendėjui estetinį pasi-

mą. Turėdamas šį dalyką ome 
nyje, sprendėjas turi stengtis 
suprasti, kodėl figūros ir pės
čiai yra pastatyti problemoje 
duotoje pozicijoje. Jeigu jis 
gali tai išsiaiškinti teisingai, 
paprastai problemos sprendi
mas jam nebesudarys didelių 
kliūčių.

Aš esu linkęs manyti, kad 
Šitos pastabos, nors ir nepil
nos, palengvins šio skyriaus 
skaitytojams orientuotis pro
blemų sprendimuose.

Problema Nr. 48

Ponios Viliušienės motinai mirus, 
p. p. V. ir J. VILIUŠIUS 

jų skausmo valandoje užjaučia
I. Žalys.
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GERBIAMIEMS V. ir J. VILIUŠIAMS, 
p. V. Viliušienės brangiai motinai, 

MARIJAI VULLA,
Sibire mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia 

V. ir P. Effertai.

tenkinimą ir turi atidengti 
šachhmatų grožį.

Dėl šių priežasčių šachma
tų problemos yra sukurtos, 
laikantis sekančių taisyklių: 
pirmasis problemų ėjimas ne
gali būti brutalus, t. y. nepri
valo būti šachas arba prieši
ninko figūros numušimas; 
taip pat neprivalo būti „puo
lamas“ ėjimas; matas turi bū 
ti „švarus“, „Švariu” matu 
šachmatuose yra vadinamas 
toks matas, kur paprastai kie 
kvienas karaliaus pasitrauki
mo laukelis yra atakuojamas 
tiktai vienos priešininko figū 
ros arba pėsčio. Tuo būdu 
toks matas duoda problemai 
grožį ir tuo pačiu apsunkina 
jos sprendimą.

Aukos šachmatų problemo
je ne tiktai yra leistinos, bet 
taip pat jos yra ir pageidau
jamos.

Modernioje šachmatų pro
blemoje neleidžiama lentoje 
pastatyti nereikalingas figū
ras ar pėsčius tik tam, kad ąp 
sunkinti problemos sprendi-

Matas per du ėjimus.
SPRENDIMAI

Problema N r. 46
1 Vg5 Bh7 2Vf6X
1. . . . Bh8 2 Ve7x
1. ... kitaip 2 V :h6X

Problema Nr. 47
1 Žb7 Kc4 2 Žd2x
1 . . . Ke6 2-Žg5 X
1 ... K kitur 2 Ž :f6X
1 . . . Ž:e4 2 V:e4x
1 . . . Ž kitur 2 Žf6 x

SUDBURY, ONTARIO
MEDŽIOKLĖS IR ŽVEJYBOS KLUBAS

„Geležinis vilkas“ sausio 18- 
19-20-21 dd., savaitgalyje, su 
organizavo įdomią Žiemos žve 
jybos iškilą. Br. Dūda, Valys 
Bružas, Pr. Kraujelis, Alb. 
Barkauskas, Pov. Jutelis, Pr. 
Gabrėnas ir Domas Niekus 
lėktuvais nuskrido į tolimus, 
kitokiomis priemonėmis nepa 
siekiamus, šiaurėje ežerus. 
Ten išbuvo visą savaitgalį, 
bet pasitaikius paskutinės bu
vimo dienos blogam orui ir

negalint atskristi lėktuvams 
jų paimti, pridėjo dar dieną. 
Žuvies pagavo labai daug ir 
didelės. Pati didžiausia atite
ko Valiui Bružui. Iškila buvo 
labai įdomi.

NAUJOJI SUDBURIO 
L. B. VALDYBA

pasiskirstė pareigomis: pirm. 
Kručas Juozas, vicepirm. Tol 
vaiša Stasys, sekret. Strakaus 
kas Antanas, iždin. Kusins-

VINCAS KUDIRKA 
LIETUVOS TILTO ATSIMINIMAI

Jau pusėtinas laiko galas, kai aš tysau ant Šešupės. Jau 
daug vandens praleidau į Baltjūres; daug žmonių ašarų ir pra
kaito nuplaukė drauge su vandeniu; daug kojų, kurios mane 
mindžiojo, supuvo kapuose.

Pagimdė mane Lietuvos miškas; išvedė į pasaulį lietuvių 
rankos; nuo Lietuvos žirgų kanopų pirmąkart sudundėjau. . .

O drūtas buvau tiltas! . . Dar pamenu tą gadynę, kada 
ponai važinėjo, o žydai vaikščiojo pėsčiomis. Perlėks, būda
vo, karieta ketvertu užkinkyta — aš nė nejaučiu! . . Sueis vi
so miesto žydai prieš „neštines” nuodėmių skandint — aš nė 
linkt.. . Pervažiuos storiausis klebonas — aš nė krust. . . Dar 
man smagiau, kad išlaikiau. Arba pavasarį, pradėjus eiti ly
tims, ponpalaikiai sustoję žiopso ir laukia, kada mane parmuš 
lytys.

O jūs žiopliai — manydavau, — aš ne toks lepus, kaip 
jums atrodo. Mane ne guvernantės augino!

Nueidavo sau lytys, o aš kaip stovėjau, taip ir stoviu. 
Teisybę pasakius, tai ir lytlaužos be reikalo styrėjo — tik ma
no garbę mažino. Tvirtas buvau.

Lenkai sakydavo most. Salkykite kaip sau norite, o aš ži
nau, kad aš tiltas ir drūtesnis už jūsų most.

Vieną kartą smarkiai važiavo per mane du vežimai prie
šais vienas kitą, ir pora žydukų, iš išgąsties norėjusių pasiša
linti, nusmuko į upę. Nuo to laiko užginta buvo greit per 
mane važiuoti ir abiejuose mano galuose pastatė stiebelius su 
lentomis ir lietuvišku parašu: „Žingine“. Nors man nesmagu 
buvo tas važiavimas žingine, neduodant nei padundėt! gražiai, 
bet jeigu tas žmonių naudai, tegu sau. . . Stiprus buvau.

(Šeštadieninių mokyklų mokiniai prašomi gerai šią ištrauką 
perskaityti).

BANKO LITAS" REIKALAI
SVARBUS PRANEŠIMAS TAUPYTOJAMS

„Lito” valdyba 1964 me
tams nustatė sekančią palūlka 
nu už depozitus ir dividendų 
už indėlius (šėrus) skaičiavi
mo ir prirašymo tvarką:

1. Už depozitus nariams ir 
šiemet bus mokama 4% palū
kanų, tačiau skaičiavimas bus 
daromas kas mėnesį nuo ma
žiausios sąskaitoje buvusios 
sumos. Palūkanos bus prirašo 
mos į knygutes kas pusmetis. 
Lig šiol palūkanų už depozi
tus skaičiavimas ir prirašy
mas buvo daromas kas metų 
ketvirtis.

2. Už indėlius šiemet numa
tomą mokėti po 4 La % ar dau 
giau dividendų, žiūrint koks 
bus metinis pelnas. Iki birže
lio mėnesio 30 d. dividendai 
bus skaičiuojami sena tvarka 
nuo mažiausios metų ketvirty 
je buvusios sumos. Gi nuo lie 
pos mėn. 1 d. dividendai bus 
skaičiuojami tik vieną kartą
pusmetyje nuo mažiausios ta
me pusmetyje buvusios su
mos .Dividendų prirašymas 
už abu pusmečius bus daro
mas po metinio susirinkimo 
apyskaitą patvirtinus, kaip to 
re.kalauja kooperatyvų įstaty 
mas (Bill No. 8).

Nariams, kurie savo santau 
pas nuolat kaitalioja, pataria 
ma nieko nelaukiant dalį savo 
indėlių jau dabar iškelti į de- 

''pozitų sąskaitas. Mėnesinis 
palūkanų skaičiavimas jiems

užtirina žymiai geresnes pa
jamas už santaupas depozitų 
sąskaitose, kaip kad j.e gau.ų 
indėlių sąskaitose, kad ir is 
4x/2%. Be to iš depozitų sąs
kaitų jie gauna te,sę rašyti če 
kius.

Nariai, kurie savo santau
pų metų bėgyje visai nenuma 
to kaitalioti, gali depozitų sąs 
kaitų ir toliau neturėti, arba 
jas turėti nedidelėmis sumo
mis smulkiai apyvartai ir su
darymui didesnių sumų perve 
dimui į indėlių sąskaitas.

Šis „Lito“ valdybos patvar 
kymas veda prie žymiai didės
nių dividendų ir palūkanų iš 
m.kėjimų šiems metams. Ta
čiau tikimasi, kad mėnesinis 
dividendų skaičiavimas turė
tų sutraukti narių santaupas 
dabar laikomas kitų bankų 
einamosiose sąskaitose, kur "•*. 
jie praktiškai beveik jokių pa 
lūkanų negauna. Pakėlimas
dividendų už indėlius turi bū 
ti patrauklus pastoviai „Lite“ 
laikantiems didesnes pinigų 
sumas. Šie metai yra pereina
mieji metai. „Lito” valdyba 
tikisi, kad nuo 1965 metų pra 
džios bus galima prieiti prie 
5% už indėlius, tač.au jų skai 
čiavimas bus vienkartinis, 
kaip tai pramatyta kooperaty 
vų įstatyme ir kaip tai prakti 
kuoja visos Caisse Populaire, 
Toronto „Parama“ ir kitos 
kredito unijos. Pr. R.

LONDON, Ont.
GRAŽI PRADŽIA IR INICIATYVA

Kun. B. Pacevičiui atsikė
lus į Londono lietuvių apylin
kę, sausio 26 dieną buvo pir
mos po ilgesnės pertraukos 
lietuviškosios pamaldos. Su ma 
lonumu tenka konstatuoti, 
kad į šias pamaldas tautiečiai 
atsilankė taip gausiai, jog 
daugelis sakė „tiek daug lie
tuvių tur būt pirmą kartą čia 
susirinko“.

Šis gausus tautiečių susitel 
kimas turėjo pamatą: visi ži
nom, kad kun. B. Pacevičius 
čia atvyko šalia pastoracinio ir 
lietuviško kultūrinio darbo 
dirbti. Visi taip pat žinom, 
kad jis tam turi pavydėtiną 
pasiryžimą, entuziazmą ir di 
dėlę patirtį.

Todėl londoniškiai labai 
džiaugėsi, kai susipažinimo 
pobūvyje naujasis klebonas 
pakvietė vienon — lietuviš- 
kon šeimon visus tautiečius, 
nežiūrint į jų politinius, pa-

kas Aleksas, narys kultūri
niams reikalams — Labuckie 
nė Jadvyga.

Darbas pradėtas. Kviečia
me visus lietuvių bendruome
nės narius paremti mūsų lie
tuviškojo gyvenimo kultūrinę 
veiklą. L. B. valdyba be jūsų, 
ką nors ypatingesnio padary
ti bejėgė. Todėl nuoširdžiai 
kviečiame be asmeniškų gin
čų, pykčių, nesusipratimų, vi 
sus kaip vieną mūsų pačių 
bendruomeninei naudai, rem
ti L. B. valdybą ir jos kultūri 
nės veiklos projektus.

Ap. Valdyba.

saulėžiurinius ar kitokius įsi
tikinimus.

Jis jau padarė gražią pra
džią : nuo pirmos dienos įsi
jungė į šeštadieninės mokyk
los darbą, ir, pradėjęs repeti
cijas, organizuoja mokinių ir 
vaikų chorą. Organizuodamas 
naują lietuvių parapiją, jis, at 
silankydamas į tautiečių na
mus, pirmen eilėn susirūpinus, 
kad londoniškiai turėtų savo 
susitelkimo centrą — bažny
tėlę, salę ir kt. Vasario 9 die
ną šaukiamas visų Londono ir 
apylinkių lietuvių šiems svar
biems klausimams aptarti su
sirinkimas, kuris įvyks šv. 
Juozapo parap. salėje tuoj po 
pamaldų.

Šią gražią pradžią ir inicia 
tyvą visi tautiečiai turėtų nuo 
širdžiai paremti. Todėl susi

rinkime būkime gausūs.

GYDYTOJAS DAR 
NEATSILIEPĖ

1963 m. L. B. valdyba, per 
spaudą, kreipėsi į Kanadoje 
gyvenančius lietuvius medici
nos gydytojus kviesdama, 
nors vieną iš jų, persikelti į 
Sudbury, Ont. tolimesnei me
dicinos praktikai, bet ligi šio 
laiko viskas dar be aiškesnių 
pasekmių. Pamatysime vė
liau. Čia gyvendamas lietuvis 
gydytojas turėtų labai geras 
profesines ir materialines dar
bo sąlygas, o kolonijos lietu
viai savo tautietį gydytoją.
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VLIKo narių 
pareiškimai

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGOS

MOWWp ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

KREPŠINIO PIRMENYBĖS TORONTE

Brangūs broliai ir seserys 
pavergtoje tėvynėje, gyvenan 
tieji Sibiro stepių žiaurioj 
tremty, bolševikų koncentra
cijos stovyklų bei kalėjimų 
gyvieji kankiniai.

V. K. L. S. tenka didelė 
garbė šią iškilmingą valandą 
— minint Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 20 
-ties metų politinės kovos dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo jos etnografinėse 
sienose tarti j pavergtuosius 
brolius keletą žodžių.

Istorinė lemtis ir laikas Lie 
tuvos valstybei ir mūsų tau
tai padarė katastrofiškai dide 
liūs nuostolius, kurie mus ver 
čia dėl rytdienos giliai susi
mąstyti.

Todėl VKLS-ga būdama 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto sąstate lygia
teisiu nariu ir turėdama visų 
politinių grupių bei Mažosios 
Lietuvos Rezistencijos visiš
ką pritarimą ir paramą — 
sieks bendroje mūsų tautos 
kovoje dėl Lietuvos Neprik
lausomybės atstatymo, kad 
mūsų broliai šiuo metu pri

1963-jų metų Montrealio lietuvių Spaudos Baliaus Karalai
tės rinkimai vyko dideliu visų baliaus dalyvių susidomėjimu, 
visiems dalyvaujant balsavime. Ir šiemet vasario 8 d. visi ba
liaus dalyviai balsavimu rinks šių metų Spaudos Baliaus Ka
ralaitę. Atvaizde: viduryje baltai apsirengusi išrinktoji ba
liaus karalaitė, Danutė Klemkaitė, NL red. laiko Karalaitei 

skirtą dail. A. Tamošaitienės (ji kairėje) išaustą drabužį, de
šinėje A. Burbaitė (dabar p. Ottienė, jr.), laimėjusi antrą 
vietą ir greta D. Klemkaitės A. Alseikaitė, laimėjusi 3-čią 

vietą.

skirti Gudijai, Lenkijai ar be 
sau tolygaus istorijoje prece
dento — Kremliaus vadinama 
„Kaliningrado oblastim“ Ma 
žoji Lietuva būtų sujungtos į 
vienalytę tautą ir Lietuvos 
valstybę.

Todėl Mindauginių metų 
proga mes reikalaujame rusų 
bolševikų pasitraukimo iš Lie 
tuvos. Mes reikalaujame tų te 
ritorijų, kurias Maskva gėdin 
gai išdalino Gudijai, Lenkijai 
ir uzurpavo sau Mažąją Lie
tuvą „Kaliningrado“ vardo 
priedangoj. Mes reikalauja
me lietuvių tautai laisvės ir 
Lietuvai Nepriklausomybės.

VKLS-gos vardu reiškia
me mūsų pavergtiesiems bro
liams Lietuvoje, atskirtie
siems Gudijoj, Lenkijoj ir Ka 
raliaučiaus srityje gyvenan
tiems širdingiausius sveikini
mus už Jūsų neapsakomą ryž 
tą ir tvirtą ištvermę.

Kartu jungiame Vyriausio
jo Lietuvos išlaisvinimo Ko
miteto bei visų laisvojo pašau 
lo lietuvių užtikrinimą, kad 
mes, gyvenantieji laisvajame 
Vakarų pasaulyje, niekad ne-

Kaip pasisako
PRAĖJUSIŲ METŲ MONTREALIO 
SPAUDOS BALIAUS KARALAITĖ

Danutė Zosė Klemkaitė.

Vadovaujantis tarptauti
niais ir Kanados papročiais, 
praėjusiais metais Montrealio 
lietuvių Spaudos baliuje pir
mą kartą buvo išrinkta ba
liaus Karalaite, kurios garbė 
atiteko Danutei Zosei Klem- 
kaitei, Zosės (Barisevičiūtės) 
ir Balio Klemkų, gyvenančių 
už Montrealio, Čyrille Beaud 
ry Saint-Paul, Joliette, P. Q-, 
dukrelei, čia gimusiai ir čia 
augusiai gerai lietuvaitei.

Dabar, įvedus Spaudos ba
liaus metu tradiciją rinkti ba 
liaus Karalaitę, įdomu buvo 
prieš baliaus datą, vasario 8 
d. pasikalbėti su praėjusio ba 
liaus Karalaite. Tuo tikslu Da 
nutė Z. Klemkaitė buvo pa
klausta :

— Kas Tamstą išmokino 
taip gražiai lietuviškai kalbė
ti ir rašyti?

— Lietuviškai kalbėti išmo 
kau iš savo tėvų, o lietuviškai 
skaityti ir rašyti — iš lietuvis 
kų laikraščių ir knygų.

— O kaip kiti mokslai?
— Pradžios mokyklą lan

kiau prancūzų, o gimnaziją— 
anglų Highschool pabaigiau.

— Žinome, kad Tamsta esi 
visuomeniška ir eini į pagal
bą kultūriniams parengi
mams, — ar tas Tamstai ne
sudaro sunkumo ir nepatogu
mo?

— Ne. Man miela būti sa
vo žmonių, lietuvių, tarpe, ir 
tas man tesudaro malonumą.

— Kaip Tamsta galvoji 
apie Montrealio lietuvių kolo 

nuleisime rankų kovoje dėl 
Nepriklausomos Lietuvos at
statymo jos etnografinėse sie
nose su sostine Vilniumi.

Todėl ir atsisveikindami su 
jumis VKLS-gos vardu pa
vergtieji Broliai, jums nesako 
me sudiev, bet iki pasimaty
mo laisvoj tėvynėj — Neprikl 
ausomoj Lietuvoje, kurios am 
žinoji sostinė buvo, yra ir 
bus karalių miestas — Vil
nius, kuriame Gedimino pilies 
ir Aušros Vartų Gailestingu
mo Dievo Motinos papėdėje 
visa tauta bendrai kartu gie
dos padėkos džiaugsmo ir 
triumfo himnus.

Bus daugiau. 

niją, — ar ji negalėtų būti 
veiklesnė?

— Man atrodo, kad Mont
realio lietuviai esamomis sąly 
gomis yra gana veiklūs. Jau 
vien žiūrint į parengimus, ma 
tyti, kad juos lanko daug žmo 
nių, kad parengimų taip pat 
daug, tat aš manau, kad lietu
viškumas stiprėja.

— Ar Tmasta patenkinta, 
kad 1963 metais buvai išrink 
ta baliaus Karalaite?

— Taip. Aš labai patenkin 
ta, kad buvau išrinkta.

. . Ar Tamstai tas padarė 
įspūdį?

— Taip.
— Ar Tamsta manai, kad 

yra prasmės ir ateityje Spau
dos baliaus metu rinkti ba
liaus Karalaitę?

— Taip. Aš manau, kad 
yra prasmės ir ateityje rinkti 
Spaudos baliaus Karalaitę. 
Viena, kad tas įneša j baliaus 
programą įvairumo ir, antra, 
— daugelis, kiek aš esu paty 
rusi, labai tuo domisi.

— Mes numatome, kad šie 
met, išrinkus baliaus Karalai 
tę, Tamsta, jai uždėsi Karalai 
tės vainiką. Ar Tamsta sutin
ki?

— Su malonumu tai padary 
siu.

— Kaip Tamsta vertini N. 
L. Valdybos nutarimą įsteigti 
pereinamą dovaną — Karalai 
tės simbolį, kur būtų kasmet 
įrašomos Karalaičių pavardės 
ir kad tas simbolis, kalbąs 
apie lietuvaitės kilnumą, eitų 
nuo vienos Karalaitės pas ki
tą, o Karalaitė, kaip laimėji
mo ženklą, gautų vainiką - ka 
runą?

— Labai geras nutarimas 
Įsteigti pereinamąją dovaną. 
Dal* būtų gerdi Karalaitei duo 
ti gėlių puokštę.

— Kokie Tamstos linkėji
mai Montrealio lietuviams ir 
šių, 1964 metų Spaudos ba
liaus dalyviams?

— Mano linkėjimai nuošir
džiai Spaudos baliuje gausiai 
dalyvauti, nes savo laikraštį 
būtina paremti, ir išrinkti ge 
riausią lietuvaitę Spaudos ba
liaus Karalaite, kuriai] man 
bus tikrai malonu uždėti Ka
ralaitės vainiką.

Mielai 1963 metų NL Spau 
dos baliaus Karalaitei nuošir
džiai dėkojame už gražius at
sakymus. Red.

Dvi dienas trukusios Kana 
dos lietuvių krepšinio pirme
nybės Toronte, neatnešė jo
kių staigmenų. Iš anksto mū
sų numatyti favoritai gan už
tikrintai laimėjo meisterio var 
dus. Tik gaila, kad pirmenybė 
se nedalyvavo Ročesterio Sa 
kalas iš kitų klubų moterų ko 
mandos, galėjusios įnešti dau 
giau gyvumo ir konkurenci
jos į pačias pirmenybes.

Tokiu būdu, vietoje minusi 
nės, žaista taškų sistema, nes 
kai kuriose grupėse dalyvau
jant tik dviems klubams, lai
ko pilnai pakako.

Vyrai. Malonu buvo vyrų 
grupėje matyti šiaurės sve
čius—Montrealio Tauro krep 
šininkus. Deja, kas „tinka Jur 
giui — netinka Jonui“ galima 
pilnai pritaikyti simpatin
giems Tauro krepšininkams: 
jeigu Montrealyje jie nežy
miai pralaimi kitiems klu
bams ar parapijų rinktinėms 
ir jų žaidimo technikos, deri
nių kartais pilnai pakanka net 
laimėjimams — Toronte jų 
„mokykla“ turėjo nusileisti 
Vyčio klubui 101:82 (50:44), 
o Aušrai net 10:69 (72:30)!

Tačiau nereikia nusiminti 
ir nuleisti rankų, nes abu var
žovai buvo labai stiprūs, dar 
„neįkandamas’’ riešutas Mon 
trealio penketukui, kuris su
darytas iš jaunų žaidėjų, sto
vėjo beveik ant bedugnės kra
što prieš „senus vilkus“ ir Dė 
dės Šamo žemės importą iš 
Buffalo — Aušros klubo krep 
šininkus, Š. Amerikos lietuvių 
vicemeisterį.

Iš Buffalo „importo” klau
simu reikės dar grįžti atski
rai, tačiau Vyčio penketukas 
„neišsigando“ ūgio ir lemia
moje sekmadienio kovoje, pir 
mame ketvirtyje, tikrai daug 
baimės „įvarę*’ savo priešinin 
kui, pirmaudamas 11:6, 11:8, 
25:24 ir pirmą kėlinį užbaig
damas nežymia Aušros per
svara. Antrame puslaikyje 
Aušra atsiplėšia iki 48:37, ta 
čiau už penkias baudas aikštę 
apliedus Klimui — jau buvo 
aišku, kad Aušros komanda 
rungtynes laimės gal net su 
nemažu taškų skirtumu. 
Taip ir buvo. Aušrokai įveikė 
vytiečius 87 :54. Tokiu būdu, 
vyrų komandos išsirikiavo 
taip: 1) Aušra, 2) Vytis, 3) 
Tauras.

Moterų grupėje, dalyvau
jant tik dviems komandoms, 
meisterio vardas atiteko Auš
rai, nugalėjusiai Vytį 44:25 

(22—16). Tikrumoje, daugu 
mą moterų komandų žaidėjų 
pamatėme vėl. . . jaunių gru
pėje, kas gerokai atsiliepė į 
rungtynių sportą ar metimus. 
Buvo aiškiai matomas nuovar 
gis, nes jaunėms žaisti už mo 
teris ir už savo grupę arba tą 
pačią dieną net dvejas rung
tynes — jau yra perdaug. 
Tuo pasinaudojo Kovo jau
nės, laimėdamos antrą vietą 
iš Vyčio penketuko, kuris tik 
po kelių valandų rungtynių 
prieš Aušrą, vėl stojo kovon 
prieš hamiltonietes. Pats ko
mandų žaidimas dar žemo ly
gio, tačiau džiaugtis reikia, 
kad turime gražaus prieaug
lio. Techniškos mergaičių pa 
sėkmės: Aušra — Kovas 60: 
20 (25:12), Aušra — Vytis 
43:25 (28:12), Kovas — Vy 
tis 25:22 (10:8). Vietos: 1) 
Aušra, 2) Kovas, 3) Vytis.

Jaunių — berniukų A kla
sėje dalyvavo tik du tie patys 
varžovai — Kovas ir Aušra. 
Po gan įdomaus žaidimo nu
galėjo Hamiltono atstovai 88 
:67 (38:28).

Kitose klasėse (B. C, D) 
pirmenybės bus atskirai.

Rungtynes dvi dienas Pri
sikėlimo parapijos salėje ste
bėjo apie 600 žiūrovų, o šeš
tadienio sportininkų pobūvy
je vėl dalyvavo beveik 300 
svečių. Po Kanados pirmeny
bių, Torontas pradėjo ruoštis 
Š. Amerikos lietuvių žaidy
nėms, įvykstančioms balan
džio 4—5 dd. K. B.
IŠEIVIJOS GYVENIMAS

8 Toronto m. ir apylinkės 
stalo teniso meisterio vardą 
laimėjo latvis L. Eichvalds, 
baigmėje nugalėjęs Toronto 
Vyčio atstovą J. Nešukaitį 21 
:15, 16:21, 21 :12, 21:14.

Kanados meisteris M. Ma
rink© pralaimėjo jau pirmam 
susitikime kanadiečiui Kerr.

Moterų vienetą laimėjo 
Marinko žmona, nugalėdama 
E. Sabaliauskaitę 21:12, 14- 
21, 16:21, 21 :12, 21 :14.

Moterų dvejete E. Sabaliau 
skaitė žaisdama su J. Tomp
kins, pralaimėjo Marinko-Ad 
minis dvejetui. Tokiu būdu, 
lietuviai tapo Toronto vice- 
meisteriais beveik visose kla
sėse.

JAV Vidurinių vakarų kre 
pšinio pirmenybes laimėjo 
Cleveland© Žaibas. Tolimes
nės vietos: 2) Čikagos Aras, 
3) Detroito Kovas, 4) Čika- 

Nukelta į 7-tą psl.

PETRAS BŪTĖNAS.

K. Donelaitis
DONELAITIS GIMĖ, AUGO, RAŠĖ IR 

DIRBO NE RUSŲ NESTEROV’O 
KARALYSTĖJE.

5.
DAR NAUJIENA.

Žinoma ar nežinoma naujiena giedrioje die
nelėje. Taigi, ryšium su anuo viskuo ne pro ša
lį dar vieną „slavišką“ reikalą čia paminėti, 
kai kalbame ir apie Kr. Donelaičio Tolmin
kiemį. Yra rūkų ir vištakio pagautų akių, ir 
dui juos sklaidyti bei akių apvilkimą nuimti!

Taigi, sakysime, mokykloje aiškinant K. 
Donelaičio tėviškę, ima ir prasimuša tirada, 
kad tai ir kone košūbų apylinkė. Taip, tarp 
kokių zalcburginių kolonistų galėjo ir mozūrų, 
košūbų ar dar kokių olandų (plg. kolonilacinį 
Pr. Holland aps. mst. Prūsų žemės pavyslyje) 
pasimaišyti. Ir, aure, nuo Tolminkiemio bžk. 
į žiemryčius už 12 km Stalupėnų apskrityje ir 
randame tarp čia jau minėtųjų Pilupėnų, 
Mielkiemio bei Tolminkiemio ir plius neminė
tųjų Enciūnų, Gėritų, Sugintų bei Trakėnų 
nuo seno buvusių lietuviškiausių parapijų baž
nytkaimį : K o š ū b a i 4, Koš-ūb-ai, vok. Kas- 
suben, kam. Kas-ub-, surusinta lljinskoje (Ort- 
sumb. 102 p. 1338 nr„ žr. Tolminkiemį) nelie
tuviško ir nė nebaltiško pavadinimo gyvenvie
tę. Bet žiūrėkime toliau ir pasišaukime istori
nių dokumentų talkos. Košūbų bžk. stovi 
P i s o s labjau augštupio kairiajame - vakari- 
naime šone, 11 km į vakarus nuo M. ir D. Lie
tuvos ribos, 18 km į šiaurę nuo potsdaminės li
nijos, į pietus nuo savo Stalupėnų apse., Miel
kiemio parapijoje (Klv. 40 p. ; apie Miel
kiemio parapijos lietuviškumą jau anksčiau čia 
buvo rašyta), augštumose, šilų srityje. K o š u- 
b ų vietovardis kojūbų čia atsigabentinis kolo
nizacinis, ilgainiui čia jiems negausiems seniai 
išnykus. Patys košūbai, kurių šiais laikais tė
ra 200,000 gyventojų, tebegyvenančių nuo 
Vyslos žemupio į vakarus, Pameranijos srities 
rytinėje dalyje, yra vakarinių slavų grupės ir 
turi savo atskirą košūbų kalbą, smarkiai besi

skiriančią nuo lenkų ir mozūrų kalbos. Iš už 
žemutinio pavyslio vokiečių kurfiurstų, maišant 
negermaniškas tautas, jų šiek tiek buvo atkelta 
j baltų žemę baltams atmiešti.

Betgi senesnis už aną košūbinį vietovardį at
klydėlį yra čiabuvis Bisserkeim (Reg. 
Pol. et. Due. Lithuania© žml., vaizduojąs XV 
ir XVI a. po Kr.), gana atitinkąs geografinę 
padėtį. B i s-e r + k e i m iš kam. *B i s + 
k e i m -, nes ten-e r tėra vokiečių kalbos būd- 
vardiška galūnė; bažnytkaimis taip pat stovi 
prie tos pačios P i s o s upės. Pirmojo sando 
B i s - aiškiai skelbia aną P i s a 4, Peisą (Lie
tuvos žml. 1933 m.), vok. Pissa (ir Toeppeno 
žml.), lenk. Pisa, suhitlerinta Rossbach (Anž.) 
upėvardį.

Šaknies Pis - Pys - Peis - Piš - vanden
vardžių pasitaiko ir Prūsų žemėje bei Sūduvo
je - Jotvoje (net ir jos vad. „Mozūruose“), ir 
žr. K. Būga, Rinkt, raštai. 1. 510 p.; Ger. AO 
N. 123, 164 ir 280 p.; Trem. PN. ,9 ir 77-p. 
Prūsų žemės viduryje Allensteino aps. yra kai
mas: 1384 m. Pysekaym, kam. *P y s - a 
+ k a i m -, 1388 m. Pyzckaym ir tt„ dabar 
vok. Piestkeim, kam. *Pys-t + keim- (Ger. 
AON. 123 p.), ir tai visiškai panašu į B i s š e r 
k e i m. K. Būga, Rinkt, raštai, 1. 510 p. tokį 
vietovardį (P i s - šakniai pagrindas yra viena- 
vardis) gretina su lat. p y s a „ein grundloser 
Morast, wo nur kleine Birken und Fichten wa- 
chsen“, ir dar žr. Ger. AON. 124 p.; taigi ne
lyginant giliai vandens p r i p i j ę s (primirkęs, 
prisigėręs, prisisiurbęs) raistas, tyrelis. Prie mi
nėtosios šaknies bus priklausąs ir upėvardis P i- 
š i a 2, Piš-ia--- Lėvens (Mūšos dešinio-----  pie
tinio įtako Pasvalio mstl. apyl.) vidurupio de
šinysis — rytinis įtakas vakariau Paįstrio bžk., 
o prasideda nuo Piniavos 2, šiauriau Panevė
žio mst. kaimo ir buv. valsčiaus centro, Pane
vėžio aps., Lietuvos Žiemgalos pietuose. Nagi 
ir P i n -i a v --a vtv. šaknis P i n - žodžio reikš
mės atžvilgiu yra artima šakniai Pis-.

Sprendžiant iš gručių (=porų) B i s+k e i m 
bei Pisa upėv. ir B i s - e r + k e i m bei P y s- 
e + k a y m, reikia pasakyti, kad B i s - ir P i s - 
tėra viena šaknis, kur dialektologiškai gali pa
sivaduoti priebalsiai b ir p.

1384 m. šaknis k a i m - (Pyse + kaym) ir 

nevėliau XV amžiaus šaknis k e i m - (Bisser + 
keim) sugretintos rodo baltų senąją šaknį 
k a i m -, ir plg. lietuvių kaimas 1 „sodžius, 
žem. soda“, kaimenė 1, kaim-en e „banda, 
guotą (LKV), pulkas, šiąja prasme ir ds. vd!. 
— galvijai“, kaimieti s,-ė 2, kaim-iet-is,-ė 
„kaimo gyventojas,-a”, kaimyną s,-ė 1, 
kaim-yn-as,-ė, ir kt„ kiemas 4 „kaimas; du
ba, sodyba; vieta prie gyvenamųjų namų (daž
nai aptverta) LKV”, k i e m y n ė 2, kiem-yn- 
-ė „buvimas svečiuose, viešėjimas (LKV), kie- 
minėjimas, kiemuose: išvažiavo kiemuose, 
grįžo iš kiemų (Dov.)“; prūsų C a y m i s, taigi 
*k a i m i s „kaimas ir viensėdinis kiemas; net 
ir bažnytkaimį miestelį atstojąs“; latvių tik 
c i e m s iš *k i e m a s „kaimas das Dorf; sam
dyta šeimnya, samdininkai, das Gesinde“, bet 
lat. k a i m i n š (n minkštas) ,,=kaiminis, tai
gi kaimynas der Nachbar“, kaiminienė ,,=kai- 
mynienė, taigi kaimynė, die Nachbarin“.

Prūsų žemėje, Maž. Lietuvoje — Karaliau
čiaus srityje ir Lietuvos valstybės žymioje da
lyje nuo seno vienodai vyrauja kaimas įvar- 
das, ir iš šaknies kaim- keim- k i e m - 
aruodo lytis k a i m - yra pagrindinė, kuri, at
rodo, etnografiškai taiso bezzenbergerinę te
oriją. O A. Bezzenbergeris XIX amžiaus pas
kutiniame ketvirtyje sakė, kalbėdamas apie 
Prūsų žemės ir Maž. Lietuvos ---  Karaliaučiaus
srities archeologinius, istorinius ir vietovardi- 
nius dalykus, kad prūsų žemės pusėje vietovar
džiuose yra šaknis kaim-, o lietuvių žemės pu 
sėje yra k i e m - ir trm. k ė m -. Atrodo, kad 
to atvejo vietovardžiams tuo tarpu būtų gali
ma mėginti šitokią schemą pranešti:

a) Prūsų ir lietuvių pusėje vienodai yra šak
nis k a i m - kaip pagrindas;

b) Kadangi lietuvių kalba pasiliko gyva, o 
prūsų kalba žmonės nustojo kalbėti, tai vieto
vardžiuose lieutvių .pusėje“ šalia senosios šak
nies k a i m - atsirado ir šaknis k i e m -, o prū
sų „pusėje” šalia senosios šaknies k a i m - at
sirado šaknis k e i m - ir k ė m - šių tikrųjų dvi
balsių gal šitokioje raidoje:

prūsų — ei ir ė
ai [

lietuvių — (ei) ir ie.
Toliau jau eina prūsų ir lietuvių kalbos garsinės 

tarmybės. Jei prūsų kalba būtų išlikusi gyva 
ir, žinoma, jei būtų ji galėjusi turėti vienodas 
sąlygas su lietuvių kalba, tai šiandie čia jiedvi 
veik nesiskirtų.

Istoriniuose šaltiniuose įvairiai rašoma yra 
viena pilis — vienos pilies piliavardis, kur Lie
tuvos istorijos vadovėluise priimta vadinti B i- 
senai, Bis-ėn-ai. A. Šapokos Lietuvos isto
rijoje. 1950 m. ji 85 p. žemėlapyje parodyta 
Nemuno dešiniajame - šiauriniame krante tuoj 
ryčiau Jurbarko pilies ir vakariau Kolainių pi
lies, o V. Sruogienės Lietuvos istorijoje. 1956 
m. ji 137 p. žemėlapyje — iš vakarų į rytus 
šitokioje eilėje: Georgenburgas (taip ten Jur
barką rašo), Skirsnemunė, Bisėnai, Kolainiai 
(vis pilys) ; LE. III. 31 p.: Bisena (Bissena, 
Byssena, Bayssena) Nemuno dešinio kranto pi
lis tarp Mituvos ir Dubysos (vis žiočių) ir tarp 
Skirsnemunės ir Veliuonos. Vadinasi, geogra
fiškai ir lig šiol dar nevienodai. Kadangi šios 
pilies reikalas dar, rodos nėra pabaigtinai iš
aiškintas, tai, toliau beaiškinant, iš akių neiš- 
leistinas ir „Bisėnų“ vietovardžiui pravartus šak 
nies Pis - Pys - Peis- Piš - šalia šaknies 
Bis - Bys - Beis- lyčių įvairumas ar pasi- 
vadavimas.

Iš kur LE paėmė anuos bisėninius vietovar
džius, — nežinau, nes nepasakyta. O pvz. Vi- 
gando kronikoje anie „Bisėnai“ yra šitaip va
dinami: lot. B e i s t e n po 1336 m. vasario 25 
d., išnašoje lot. Bisten (Voigt. T. IV. 539), o 
lenk, między Bajstem (caput VI. 52—53 p.) ; 
lot. Pis ten 1348 m., išn. lot. Bistun, lenk. 
Bisten (cap. VIII. 86 p.) ; lot.B i s t e n 1362 
m. (cap. XI. 118 p.); lot. Pis ten 1363 m. 
(cap. XII. 142 p.), iš šios medžiagos yra aiš
kios šios išvados: a) pradiniai priebalsiai B ir p 
pasivaduoja; b) visur šaknis yra su pašaknių_t: 
B i s - t - P is - t - ; c) atrodo, kad šakninis bal
sis bus buvęs ilgas, ir todėl toks turėtų būti: 
Bys-t - P y s - t-, ir d) bnt tuo tarpu link- 
čiau apsistoti prie lietuviškos šaknies *P i e s - 
- t - iš *P e i s - t -, bejieškant Bisėnų pilies ku
rio tikro pavadinimo. O šaknies P i e s t - vie
tovardžių mūsų žemė turi, ir todėl šiąja šakni
mi nėra reikalo abejoti.

Bus daugiau.
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paskirta DR. Martynui Anysui.

Dėl įvairių priežasčių il
giau užtrukusis konkursas, 
kurį suorganizavo Mažosios 
Lietuvos Bičiulių draugija, 
premiją, — 1000 dolerių, — 
paskyrė teisių daktarui Mar
tynui Anysui.

Jury komisijos, — kurioje 
buvo Dr. Henrikas Nagys, Vi 
liūs Pėteraitis, Ansas Lyman- 
tas, istorikas Emilis Naubu- 
ras ir Jonas Kardelis, — ak
tas skelbia: „ . . . susipažinusi 
su konkursui patiektais veika 
lais, 1964 metais, sausio mė
nesio 21 dien balsų daugu
ma paskyrė Dr. Vydūno var
do literatūrinę premiją tūks- 
tanties dolerių ($ 1,000.00) 
vertės Dr. Martynui Anysui 
už jo rankraštinį veikalą 
„Senprūsių giminių kovos su 
vokiečių riterių ordinu nuo 
1230 ligi 1283 metų“, smul
kiai išdėstantį prūsų giminių 
kilmę, jų gyvenamąsias vie
tas, ilgametes kovas už savo 
laisvę ir įsitikinimus, prūsų 
giminių kalbą ir lietuvių gimi 
nių apgyventas sritis Prūsuo 
se.

Balsų dauguma premija ne 
buvo skaldoma, nes Dr. Mar 
tyno Anyso sudija vertinga ir 
reikalinga, paliečianti tą Ma
žosios Lietuvos istorijos lai
kotarpį, apie kurį ištisinio vei 
kalo ir platesnio mūsų seno
sios praeities aprašymo neturi 
me“. . .

Šis veikalas, jį dar patiksli
nus kalbininkams ir istori
kams (Dr. M. Anysas — tei
sių daktaras, ne istorikas), 
bus didelis įnašas į mūsų se
novei pažinti, kuri ligšiol te
bėra miglose, bent eilinio lie
tuvio sąmonėje, veikalų loby
ną.

Dr. Anyso darbas kruopš
tus, sukaupęs labai gausų 
skaičių dokumentų ir didelis 
darbas. Daktarą Anysą reikia 
nuoširdžiai pasveikinti su pre 
mijos laimėjimu, nes darbas 
tikrai premijos vertas. Ypač 
svarbus, nes šios srities veika 
lų mūsų literatūroje nėra.

IŠLEIDŽIAMAS TRISDE 
ŠIMTASIS LIETUVIŲ 

ENCIKLOPEDIJOS 
TOMAS

30-sis tomas apima žodžius: 
Širdis — Telesio. Tomas yra 
rišykloje, ir netrukus jį pre
numeratoriai jau gaus. Šį to
mą redagavo prof. dr. Jonas 
Puzinas.

30-me tome yra įdėti šie di 
dėsni straipsniai: širdis, Šir
vintos, Škėma, Škirpa, šlėkta, 
Šliūpas, šokių nuzika, šundak 

tarystė, šuo, Švedija, Šveica
rija, Švėkšna, Švenčionėliai, 
Švenčionys, šventės, Šventoji 
sąjunga, Švitrigaila, tabakas, 
Tadžikija, Taikos karalienės 
bažnyčia Klaipėdoje, taktika, 
taleris, talka, Tallat-Kelpša, 
Talleyrand, Talmudas, Ta- 
merlanas, Tamošaičiai, Tan- 
ganika, tankas Tanžeras, 
tardymas, tarmė, tarnyba, 
tarpgalaktinė medžiaga, tarp 
tautinė prekyba, Tarptautinė 
valstiečių sąjunga, tarptauti
nė teisė, tartis, Tasmanija, 
Tauragė, Tauragnai, tauta, 
Tautininkai, Tautų sąjunga, 
teatras, Teheranas, teismas, 
tekstilė, telefonas, telegrafas 
ir kt.

Kas dar Lietuvių Enciklo
pedijos negauna, gali ją užsi
sakyti, ypač mokslus baigęs 
jaunimas ir geriau prasigyve 
nę ateiviai. Daugeliui tautie
čių Lietuvių Enciklopediją 
padėjo įsigyti ,.Nepriklauso
mos Lietuvos” red., išrūpi
nus specialias lengvatas. To
kiu atveju, Lietuvių Enciklo
pedija gaunama visa, visi iš
leisti tomai, o atsilyginama 
pagal susitarimą, koks yra 
prenumeratoriaus pageidavi
mas ir kokios jo mokėjimo ga 
limybės. Norintieji L. E-ją 
gauti, prašomi rašyti adresu: 
7722 George Street, LaSalle, 
P. Q., Canada.

NAUJAS ŠALTINIS ŽALGI 
RIO MŪŠIO ISTORIJAI 
RASTAS GOTTINGENE

Sven Ekdahl: Die Flucht 
der Litauer in der Schlacht 
bei Tannenberg (Lietuvių pa 
bėgimas Žalgario mūšyje). 
Studija žurnale: „Zeitschrift 
fur Ostforschung“. XII Jg. 
1963. Heft 1. 75-97 psl. Su 1 
pav. Adresas: Marburg a. d. 
Lahn, Behringweg 7.

Lenkų istorikas Dlugosz- 
as XV amžiuje tvirtino, kad 
lietuviai Žalgirio mūšyje bu
vo sumušti ir pabėgo. Patiki
mesnis šaltinis „Cronica con- 
flictus” tvirtino, kad lietuviai 
tik apsimesdami pasitraukė, 
ir kad Ordino kariai besivy
dami lietuvius pakriko ir to
dėl buvo sumušti. Nors kai 
kurie lenkų istorikai abejojo 
Dlugoszu, jie ilgai linko jo 
pusėn. Dar net Kuczynski sa
vo veikalo apie Žalgirio mūši 
antroje laidoje 1960 m. tvirti 
no, kad bent dešinysis lietu
vių sparnas buvęs sumuštas 
ir pabėgo. Peržvelgdamas len 
kų istorikų nuomones šiuo 
klausimu švedų istorikas

ALGIMANTO MACKAUS

žodis
gavus Vinco Krėvės vardo premiją

Su džiaugsmu priėmiau 
Vinco Krėvės literatūrinės 
premijos paskyrimo žinią.

Su gilia padėka Montrea- 
lio Akademiniam Sambūriui, 
premijos mecenatams ir jury 
komisijos nariams tariu man 
nekasdieniško vakaro žodį.

Su netikrumo ir abejonės 
jausmu stoviu prieš jus, šio

Sven Ekdahl iš Goteborgo ci
tuoja taip pat lietuvių istori
ką K. Jurgėlą, kurs griežtai 
pasisakė prieš tendencingą 
lenkų istorikų Žalgirio mūšio 
aiškinimą, pažymėdamas, 
kad lietuviai nebuvo sumušti, 
bet pasitraukė planingai pri
taikydami ,,totorių taktiką".

Įdomu, kad dabar Sven Ek 
dahl Gottingeno Karaliau
čiaus archyve pavyko surasti 
tarp 1413 m. aktų visiškai 
naują dokumentą, kuris įro
do, kad ne lenkų, bet lietuvių 
istorikai buvo teisūs. Doku
mentas — slaptas raštas Di
džiajam Ordino Magistrui, 
kuriame jis įspėjamas nekar
toti „dideliame mūšyje“ pa
darytos klaidos vejantis taria 
mai bėgantį priešą. Rašte kai 
tinami ne tiek Ordino rite
riai, kiek po jo vėliava kovoję 
„svečiai” iš Vakarų Europos, 
kuriems „rytų europiečių“ ko 
vos taktika buvo nežinoma. 
Rašto siuntėjas, kurio pavar
dė dar neišaiškinta, buvo ne 
Ordino narys, bet neabejoti
nai žymus karvedys, to meto 
taktikos specialistas, gal ku
ris vokiečių kunigaikštis. Raš 
tas buvo prijungtas prie laiš
ko, kuris dar nerastas. Prie 
studijos pridėta kalbomojo 
rašto autentiko nuotrauka.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

„Mūsų Pastogės” KALEN 
DORIUS 1964 metams. Laik
raščio nemokamas priedas, 64 
psl. Turiny: kalendoriumas, 
truputis poezijos, truputis ži 
nių, daug skelbimų. Kalendo
rius kišeninio formato, atro
do gražiai. Kalendorius išleis
tas paminėti laikraščio 15-kos 
metų sukaktuvėms.

„Nep. Lietuva” šia proga 
sveikina sukaktuvininką, 
kaip bendruomeninį laikraštį, 
tarnaujantį visiems lietu
viams lygiai.

vakaro svečiai ir viešnios.

Nei pažadėti, nei įsipareigo 
ti negaliu. Kūryboje ne visa 
priklauso nuo mūsų. Egzilėje 
— ar iš tikrųjų esame reika
lingi?

Dažnos lietuviškos knygos 
tiražas yra lygus šioje salėje 
šį vakarą esančiųjų skaičiui. 
Būtų bergždžia kalbėti prin
cipais, kada iškyla paties išli
kimo klausimas. Mes privalo
me sąmoningai suprasti situa 
ciją.

Jeigu šioji premija reiškia 
naujos lietuvių išeivijos rašy
toji! kartos įvertinimą, tąją 
negausią kartą ištariu Liūnės 
Sutemos žodžiais: alkanieji 
bežemiai.

Jeigu esame alkanieji beže 
miai, ar viltis, kad būsime pa 
sotinti žeme, kuriai turėjome 
priklausyti ir kuri turėjo pri
klausyti mums, nėra absurdiš 
ka?

Jeigu tos vilties nesama, 
belieka įsiprasminti pasinėrus 
į pačias egzilės gilumas, kad 
po mūsų ateinantiems sąžinin 
gai ištartumėm: jokia egzis
tencija nėra tiek reikšminga, 
kad ją fiziškai vertėtų pratęs 
ti žemės palikimo kaina.

Iš tikrųjų aš siūlau bepras
mišką egzilės gyvenimą, nes 
daugiau negu žodžiai kalba 
gyvenimai; ir siūlau išdidumo 
kupiną egzilę, nes tokioje eg 
žilėje palieka vietos ir mūsų 
karčios egzistencijos ironijai, 
skausmui ir tiesai išsakyti. 
Nuolatinis sau išdidumo prie 
puolis tegul baigiasi tik tuo
met, kai baigsis mūsų gyveni 
mai.

Jeigu iš tikrųjų esama nau 
jos lietuvių egzilų rašytojų 
kartos, tegul būna niekuomet 
nepamirštama, jog jinai ma
žiau nauja yra savo amžiumi, 
o daugiau nauja savo situaci
ja.

Tegul būna nepamirštama, 
jog ateis, jeigu dar nėra atė
jęs, liūdnas egzilės laikas — 
nuolaidų metas, kada bus džia 
ugiamasi paties lietuviško žo 
džio faktu.

Iš tikrųjų aš siūlau ir kury 
binės vertės atpažinimo išdi
dumą be jokių sentimentų.

Tegul būna nepamirštama 
ir antrosios tobulos ironijos

"Trljo^
VEDA D R,

TĖVAI IR VAIKAI
Pirmųjų lakūnų brolių Rai 

tų tėvas buvo dvasininkas.
1875 m. amerikietis, kalbė

damas su koledžo direktoriu
mi tvirtino, kad mokslas nebe 
gali toliau vystytis, nes jau vi 
sa, kas tik galima, atrasta. Di 
rektorius nesutiko su šia pa
žiūra :

— Po penkiasdešimties me 
tų žmonės lakios, kaip paukš
čiai.

Tėvas Rait buvo nustebin
tas tokiu drąsiu pareiškimu ir 
piktai atkirto:

— Lakioti gali tiktai ange
lai.

Dvasininkas buvo Malti- 
mas Raitas. Jis turėjo du sū
nus. Tai buvo žymieji broliai 
Orvilas ir Vilburas Raitai, ku 
rie praėjus trisdešimčiai me
tų nuo to ginčo tarp jų tėvo 
ir direktoriaus, pragarsėjo 
skrisdami vienu iš pirmųjų 
lėktuvų pasaulyje.

medalio pusės: esame išvaka
rėse absoliutaus egzilo rašyto 
jo vienišumo — rašytojo be 
skaitytojo, o po to — rašyto
jo be kalbos.

Mes privalome būti sąmo
ningi savo situacijai, ir todėl 
privalome įprasti į tuštumą.

Su netikrumo ir abejonės 
jausmu stoviu prieš jus, nes 
galutinėje šio vakaro analizė 
je gal irgi bus išskaitytas 
anas sentimentas pačiam lie
tuviško žodžio faktui. Šis va
karas nebūtinai yra laimėji
mas, šis vakaras gali būti ir 
pralaimėjimas.

Jeigu po šios premijos ne
įstengsiu parašyti nieko ge
resnio, verčiau šios premijos 
nebūčiau gavęs.

Įpratau gyventi taip, kad 
įtariu kiekvieną džiaugsmą, 
kiekvieną nuotaikos pakilimą.

Ar iš tikrųjų mes, gal tik 
amžiumi kiek jaunesni už pa 
skutiniuosius, būsime dalis 
lietuvių poezijos tradicijos— 
nuo autentišką poetinę klau
są rodančių „sadauto rūto sa 
dauto’ ’, nuo Donelaičio, Ba
ranausko iki Aisčio, Radaus
ko ir žemininkų kartos — šis 
vakaras dar neatsako.

Su netikrumo ir abejonės 
jausmu stoviu prieš jus, šio 
vakaro svečiai ir viešnios. Su 
pakartotina padėka premiją 
paskyrusiems baigiu man ne 
kasdieniško vakaro žodį. 
Montreal. 1964. I. 25.

GUMBAS

NEŠVARIAI DIRBATE
Faradėjus kaitino stiklinia

me užlituotanie vamzdelyje 
chloro hidratą. Jis pastebėjo, 
kad iš junginio ėmė skirt.s 
chloras, nusėdantis ant inde
lio sienelių geltonais nebali- 
niais lašais, l'uo metu į labo
ratoriją įėjo įžymus moksli
ninko bičiulis daktaras Paris. 
Pamatęs riebalinius lašus ant 
vamzdelio sienelių, jis baisiai 
įpyko, pamanęs, kad Faradė
jus bandymus atlieka nešva
riuose induose.

Sekantį rytą dr. Paris ga
vo lakonišką laišką: „Malo
ningasis pone! Riebalai, ku
riuos Jūs matėte vakar, pasi
rodė esąs skystas chloras. Su 
pagarba M. Faradėjus.

Diena, kuri pagal anglus 
buvo pažymėta lakonišku laiš 
ku, tapo viena didžiausių atra 
dimų diena — pirmą kartą 
dujinę medžiagą pavyko pa
versti skysta.
GERIAUSIAS METODAS 
LEKTORIAMS, BET...
Žinomas prancūzų fizikas 

Langevenas sugebėjo a.škinti 
labai paprastai sunkiaus.as 
mokslines problemas. Kartą 
Mokslų akademijos posė„y^e 
jis perskaitė paskaitą apie sa 
vo sudėtingus tyrimus, ku
riuose sunkiai orientavosi net 
fizikai. Langevanas perskaitė 
šią paskaitą labai aiškiai, su
prantamai ir, pasibaigus pas
kaitai, jį apspito biologai, me 
dikai, geografai bei kiti spe
cialistai, ne fizikai, ir ėmė 
jam dėkoti už puikią paskai
tą. Vienas jų paklausė Lange 
vano, kame glūdi jo paskaiti- 
nio metodo paslaptis. Lange
venas atsakė, kad daro taip: 
paskaitos metu pasirenka au
ditorijoje kokią nors bukiau- 
sią fizionomiją ir ima aiškinti 
tol, kol toji fizionomija pra
švinta. Tuo momentu prie 
Langevano priėjo akademijos 
prezidentas. Padėkojęs įžy 
miam fizikui, jis pareiškė: 
„Aš vis negaliu suprasti, ko
dėl jūs taip įdėmiai stebėjote 
mane per visą paskaitą“.

CHARAKTERISTIKA
Du draugai važiuoja trau

kiniu pro didelį priemiestį. 
Jame pristatyta vis naujų vie 
nodų namų.

— Žiūrėk, visi namai, kaip 
vienas, — sako vienas jų. — 
Man čia būtų nuobodu gy
venti.

— O aš tai visiškai negalė
čiau čia gyventi, — sako ant
rasis. — Girtas tai ir per šim 
tą metų nesurasčiau savo na
mų.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
14.
Pabudo Elė. matyt, prieš aušrą. Kambaryje tebebuvo 

visiškai tamsu. Nesismelkė šviesa ir pro lango užuolaidas. 
Tyloje aiškiai buvo girdėti laikrodžio tiksėjimas ir lygus, gilus 
Pauliaus alsavimas.

Iš karto jos atmintyje atgimė praėjęs vakaras. Taip ryš
kiai, tarsi ji nebūtų ir užsnūdusi. Tačiau viskas atrodė nepa
lyginamai šviesiau. Ir pasipiktinimas, ir nuoskaudos jausmas, 
ir kiti, spėję jau galutinai išblėsti, pergyvenimai rodėsi dabar 
Elei netgi savotiškai juokingi.

Kažką prisiminusi iš vakarykščio pokalbio — šyptelėjo. 
Su ta romia šypsena, įsiklausiusi į vienodą, ritmingą Pauliaus 
alsavimą, ji ir vėl užmigo.

2.
Artėjantis ruduo daug kur spėjo įspausti savo ankstyvus 

pėdsakus: ir netekusios pirmykščio sodrumo žolės žalzganu- 
me, ir blausiuose saulės blyksniuose, ir krūmuose, medžiuose. 
Klevuose — ypač. Ištisa spalvų paletė — nuo švelniai žalios 
iki liepsnojančio raudonio — išsitrėškė dabar klevų lapijoje.

Jaunimo sodas taip pat akivaizdžiai keitė savo drabužį. 
Tik vaikų aikštelėse tebesruvo gyvenimas įprastine vaga.

Lauritėnienė sėdėjo ant suoliuko, kartkartėmis žvilgte
lėdama į karuselę. Klegančiam paauglių, mažiukų, visai ku- 
kurdvelkių sūkuryje sukosi ir Laima su Ramune. Jau senokai 
jos čia. Apėjo visas supynęs, apžiūrėjo grybus, pasakų name
lius. Laikas grįžti namo. Greit pietūs. Tik ne taip lengva įti
kinti mergaites. O ir pačiai Elei čia gera. Taip daug rudeniš
kų spalvų. Sunku prisiversti pakilti iš vietos.

Žvilgsnį vėl patraukia netoliese augantys jauni medeliai. 
Klevas ir uosis. Abu jau rudens paliesti, nors už jų išsidrie- 
kanojęs alyvų keras — dar visai žalias. Juo ilgiau Elė žiūri į 
šiuos medelius, tuo ryškiau jie persiformuoja į atskirą paveiks
lą. Klevelis jau gerokai nurudęs; dideli lapai bejėgiškai nu
svirę žemyn, tarsi žvelgia į sukritusius ant žolės savo brolius. 
Atrodo, kad medelio kova su rudens stichija jau baigta, bo
siukas — dar tik pažymėtas pirmaisiais geltonio ženklais. Sa
vo tiesiu liemeniu, visais lapais tebesiveržia aukštyn, lyg tikė
damasis iš saulės paramos ir naujų jėgų. . .

Jei po ranka būtų bloknotas, ji būtinai persipieštų tuos 
abu medelius. Tokie artimi jie ir suprantami. Ištisas siužetas 

spalvotam lino raižiniui. Trijų spalvų gama: geltona, raudo
na, mėlyna. Kova dėl saulės, dėl teisės gyventi. Neviltis ir 
ryžtas. Tikėjimas ir rezignacija. . . Joje, spalvų gamoje, tu
rėtų sutilpti viskas: ir lopiniuotas dangus, ir medeliai, ir pie
va. . . Ir šykštus saulės blyksnis.

Juk visa tai — taip žmogiška. Bent jai, Elei, taip ro
dos.

Ji visa savo esybe nemyli, kažkaip instinktyviai bijo 
žmonių, kuriems savaime privalo šviesti saulė. Ir tai ne mažu 
lopeliu, ne protarpiais, o ištisai visa ir visuomet. Jie patys 
tarsi kažkokie saulės vaikai, išlepinti šviesos ir šilumos, pasi
ruošę tik imti, imti ir imti. Net tuomet kai veidai darosi nepa
prastai santūrūs, be jokio šilumos ar žmogiško sielvarto at
švaisto; akys kupinos pasitikėijmo ir kartu tokios abuojos 
viskam, kas neliečia jų,

Kis gi yra pagaliau tikrasis žmogiškumas? šiluma, dos
niai spinduliuojanti iš mažytės žaižarėlės žmogaus krūtinėje? 
Matyt, 'taip. Ji, žaižarėlė, negali būti didelė, nes atiduoda 
daugiau, negu pati gauna. Šito niekad negali suprasti no
menklatūriniai saulės vaikai. Jie nieko iš savęs neišspindu
liuoja. Šiluma reikalinga jiems patiems, — ji spėja atvėsti 
cirkuliuodama gyslomis. Kai nėra dovanos mažytį šimterio
pai pagausinti, ---  belieka tik imti, imti ir imti. . .

Elė neįsivaizduoja žmogiškumo kitaip. Ji dėl to ne vie
ną kartą ginčijosi ir su Paulium. Ne, jis ne egoistas, ir jo san
tūrumas netoks jau pabrėžtinai ryškus. Tik į gyvenimą jis 
žiūri kažkaip pernelyg ramiai, užtikrintai ir gal kiek oficialo
kai. Kodėl' jis vengia kalbėti apie skurdą, sielvartą, Kodėl 
jo nepiktina pabrėžtas sotumas ir pasitenkinimas savimi?

„Negi tu nori lygiavos? — dažnas ir neretai galutinis jo 
argumentas. — Suprask: kiekvienam pagal jo darbą. . .”

Taip, tai tiesa. Bet štai jos, žmogiškos šilumos, reiktų 
daugiau. Žymiai daugiau. Nors dalinai, bet atsakant į visų 
poreikius. . .

Elė jaučia, kaip toli nuklydo jos mintys. Tai tik todėl, 
kad ji čia, o ne namuose. Grįš   ir vėl paskęs reikalų knibž
dėlyne. Ir abu medelius tikriausiai pamirš. Gaila. Jie verti 
žmogiškos šilumos. Per juos galima būtų pasakyti didelę tie
są. Didelę ir kartu tokią paprastą. Apie teisę gyventi. Teisę 
į saulės blyksnį. [ tikėjimą.

Ji gerai žino, kad namuose nėra nei linoleumo, nei rėž
tukų. Ir laiko pagaliau nėra visam tam darbui. Jau daug me
tų, kai nelaikė ji rankoje rėžtelio. Ir piešia tik priebėgiais, ne
bent norėdama padaryti džiaugsmą savo mergaitėms. Bura
tinas. Raudonkepuraitė. Linksmi kiškiukai ir susimąsčiusi 
pelėda. Štai ir viskas. Tiesa, retkarčiais dar pasvajota. Vil
tis, kai paaugs vaikai, vėl grįžti prie dailės, atstatyti, kas pra

rasta, ir stumtis pirmyn — dar negalutinai ją apleido. Taip, 
bet tai tik viltis. Svajonė. Gyvenimiška ir kartu tokia toli
ma. . .

O grįžti namo — laikas. Kol pašildys pietus, paruoš sta
lą — bus ir keturios. Ir Paulius ---- kaip paprastai šeštadie
niais ---  šiandien anksčiau grįžta.

Ji pakilo, apžvelgė visą parką. Dar kartą akimis pa
glostė pamiltuosius medelius. Žvilgsnis parko keleliu nubėgo 
į tolumą.

Jos rankos staiga ima svirti žemyn.
Ne, jai tik taip rodosi. Lauritėnienė vis dar nenori pati

kėti akimis. Bet ir netikėti sunku. Tiesiog neįmanoma.
Šalutiniu parko takeliu eina Paulius. Ir moteris su mėly

na skrybėlaite.
„T ai ji...“
Elė kurį laiką stovi lyg apstulbusi. Pagaliua apmaudas 

skaudžia banga užplūsta krūtinę. Ir vis auga, plečiasi. Kyla 
aukštyn. Sprangiu gurvuoliu užspaudžia gerklę.

Ji pašaukia mergaites.
Kaip visa tai nelaukta, netikėtai
— Laimute, — nežiūrėdama į dukterį, sako ji. — Ma

tai, ten eina tėtė. Su pilku paltu. Matai jį? Pasivyk ir pašauk 
čia.

Mergaitė pasistriksėdama nubėga keliolika metrų.
Tolstančią Laimutę pridengia krūmas. Nebematyti nei 

jos žalio paltuko, nei rainos kepuraitės.
Lauritėnienę staiga apima keista baimė.
— Laimute, sugrįžk!
Ji žengia keletą žingsnių į priekį, tarsi pasiruošusi ginti 

vaiką nuo baisaus negando. Elė jau nebejaučia širdyje 
skausmo. Tik keistas nuotirpis kojose. Ir pati lyg nesava.

Mergaitė nustebusi atsisuka, grįžta atgal ir pasimetusi 
kluasiamai žiūri į užsikabinusią ant suolo atramos motiną. 
Prie jos kojų glustosi ir Ramunė. O mamos pečiai virpa. Ji 
visa virpa nuo tvardomo verksmo.

— Mama. . . — paglosto jos ranką Laimutė.
— Eikite prie karuselių, — proverksmiai ištaria Elė. — 

Dar truputį pabūsim čia. . .
Mergaitės, susitvėrusios už rankų, tapsena. Lyg ir abe- 

jodamos, kartkartėmis grįžteldamos atgal.
Ji ir nebando aprėpti visumos, ramiai viską pergalvoti.
Viena aišku: tarp jų niekas nesibaigė. Pauliaus žo

džiai, užtikrinimai — nori jis to ar nenori — paprasčiausias 
melas, apgaulė. Ir jos pasitikėjimas juo — melas, savęs ap
gaulė.

Koktu. Niekinga. tBus daugiau.
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Paaiškėjusios paslaptys
arba

NUSIDAVIMAI APIE SPAUDOS BALIŲ

ONTf REAL
ST. CATHARINES, ONTARIO

MINĖSIME NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ

gelbsti. Gal ponas nebrangiai, 
kaip lietuviui, peržiūrėtumė
te?

Netrukus gavau atsakymą:

— Tamstai taisymas kaš
tuotų šeši dol. Naujas, toks 
pat, keturi. Nutariau laikytis 
prie naujo ir kartu priminiau:

Bendruomenei 
metai. Dėl ma 
jausmų negali 
Kaip lietuviui,

Nuo vakar su žmona nebe
sikalbame. Ji užpyko dėl men 
ko mano pavėlavimo laiku 
grįžti, o aš iš principo nema
tau reikalo aiškintis. Tuo blo 
g.au, kad visa ši pavėlavimo 
istorija prasidėjo dėl jos kal
tės.

Kaip paprastai, ketvirtadie 
niais turiu laisvą nuo darbo 
dieną. Iš ryto geriame kavą, 
valgome kiaušinienę ir apta
riame per savaitę atsiradusius 
reikalus - rūpesčius. O jų at
siranda tiek daug, kad žmona 
turi rašytis ant poperėlio, kad 
atsimintų: Pas batsiuvį rei
kia nešti bateliai taisyti; ma
žajam švarkelis jau nuo per
nai likęs be rankovių; laikro
dėlis cypsi ir stovinėja; siu
vėjas skambino dėl kelnių, ap 
draudos reikalai ir t. t. ir t. t.

Taip vakar ir patraukiau su 
reikalais raštelyje pasižymė
tais. Bendrai, iš seno aš lai
kausi pr.ncipo: „Savi pas sa
vus“. Tuo labjau, kad laikraš 
tyje dažnai randi skelbimus, 
kur lietuviams duodamos len 
gvatos, nuolaidos. Už tai daž
nai tenka duotis iš vieno mies 
to krašto į kitą, kada jauti aiš 
kų sutaupymą.

Pas batsiuvį 
greitai ir aiškiai, 
mą pareikalavo 
už naujus, tuos pat penkius 
cioi. SKa.ciai padiktavo spren
dimą, liepiau suvynioti nau
jus. Eidamas per duris pagal
vojau : Spaudos Balius ruošia 
mas tik kartą metuose, negi 
aš savąjai negaliu nupirkti už 
septynius dolerius. Tiems ir 
kulnys aukštesni ir priekiai 
baigiasi paišelio smalumu. 
Bendrai aš esu principo žmo
gus : geriau vieną dolerį per
mokėti, negu kad man žmo
na primestų, kad ją permažai 
jerbiu.

Skubėjau pas laikrodininką 
Žuką. Mat, ka.p jau anksčiau 
m.nėjau, turėjau laikrodį, ku 
ris kišeniuje dar cypsėdavo, 
bet kaip tik išimi, ir stop. 
Bendrai, man laikrodis nerei 
kalingas, nes jų visi turi ir jų 
visur pilna, bet prie padorios 
kompanijos, kada išsitrauki 
laikrodį, visgi šį tą reiškia.

P. Žuką radau labai užsi
ėmusį, bet jis pastebėjęs ma
ne, greit užklausė:

— Kuo galiu padėti?

— Aš čia dėl šito — ,paro
džiau laikrodį. Taisiau aš, ir _. _
sūnus net alyva tepė, bet ne žiūri, pirštais parodyk pasku-

susitvarkiau 
Už pataisy- 

šešių dol., o

— Žinote, 
priklausau jau 
no patriotinių 
būti abejonių, 
šis laikrodis turėtų eiti už pu 
sę kainos.

Kažkas iš klijentų pažiūrė 
jęs į mano senąjį ir į mane pri 
dūrė:

— Jam trūksta vieno šriū- 
belio.

Pagaliau laikrodininkas ta
rė:

— Ant šito laikrodžio nuo
laidą padaryti nebėra iš ko, 
bet jei Tamsta pasirinktumė
te taip iš anų, geresnių, tai ir 
laikrodį 
te.

Kada 
kišenėje 
o širdį užgulė saldus linksmu 
mo džiaugsmas, prisimenant, 
kad baliuje laiką tikrinsiu kas 
dešimtį minučių. Sekantis ma 
no rūpestis buvo aptvarkyti 
apdraudos - inčiurens reika
lus. Bendrai, prieš apdraudą 
nesu priešingas, bet prieš 
agentus iš principo. Jie nieko 
nedirba, sėdi savo raštinėse, 
pragyvenimą daro iš žmonių 
nelaimių. Tiktai nuo pernai, 
kada mano bičiulis Celka grįž 
damas, savo nauja mašina su 
sidūrė su kažkokiu ungaru ir 
Celkos mašina buvo paversta 
j vargonus, o lietuvis agentas 
sutvarkė taip, kad Celkai vis
kas buvo atlyginta. Nuo to 
įvykio ir aš pradėjau daugiau 
gerbti mūsų agentus, o kartu 
ir draustis viską be išimties. 
Bet nieko dar nesu apdrau- 
dęs„ neperėjęs arba neper
skambinęs visus agentus. O 
pereiti reikia. Prieš metus iš 
praktikos teko patirti, kada 
žmona pirko brangius kaili
nius ir mokėjo netoli šimto 
dol. Nutariau apdrausti tą pat 
dieną. Apibėgau visus. Ir ką? 
65 et. pas vieną radau pigiau 
negu pas visus kitus. Žinoma, 
reikia derėtis iki nago juodu
mo. Keletą kartų eini per du
ris, vėl grįšti. Jei ir tas nepa
deda, eik tiesiai lauk ir ste
bėk, ar nežiūri per langą. Jei

ir nuolaidą turėtume

ėjau pro duris, mano 
tiksėjo laikrodukas,

M. MACIUKAS |
IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25.
79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

ATVIRAS LAIŠKAS VISIEMS 
MONTREALIO TĖVAMS

Šeima ir vaikų auklėjimas 
yra tapusi viena iš didesnių 
mūsų gyvenimo problemų. 
Gyvenamoji aplinka ir mūsų 
kasdieniškas skubėjimas labai 
dažnai neigiamai atsiliepia į 
augančio vaiko charakterį — 
jo dvasinį gyvenimą. Tėvai, 
šiame modernizmo amžiuje, 
yra tapę, daugeliu atvejų, tik 
šeimos maitintojais, nors 
jiems ir yra gerai žinomas fak 
tas, kad vien tik fiziškai ap
rūpinti vaiko nepakanka. Jo 
tinkamam suformavimui yra 
reikalingas didesnis pasišven 
timas bei vaiko supratimas.

Jausdama auklėtojų atsa
kingas pareigas, imuosi orga
nizuoti 7-nių dienų kursus 
tėvams.

Tema — „Vaiko Auklėji
mas Šeimoje“.

Laikos ir patalpos: — 
Vasario 22 (šešt.) 5 vai. pp. 
Vasario 23 (sekm.) 5 vai. pp. 
Vasario 24 (pirm.) 7.30 vpp. 
Vasario 25 I 
Šv. Kazimiero parap. salėje, 
3426 Parthenaisbt., Montreal. 
Vasario 26 (treč.) 7.30 vpp. 
Vasario 27 wketv.) 7.30 vpp. 
Vasario 28 (penkt.) 7.30 vpp. 
Nekalto Prasid. Seselių na

muose, 1450 de Seve St.,
Cote St. Paul.

Kursus vesti iš Čikagos at
vyksta pedagogė bei Montes
sori sistemos pionierė Domice 
lė Petrutytė.

Kursuose šalia trumpų te
oretinių žinių daugiausia bus 
kreipiamas tėvų dėmesys į

(antr.) 7.30 vpp.

praktišką apsiėjimą su vaiku; 
kaip sudaryti namuose reika
lingas sąlygas, kad vaikas nor 
maliai vystytųsi, o neeikvotų 
energijos užsispyrimams; 
kaip ir kokiu būdu sudaryti 
vaikui lietuvišką atmosferą, 
kad jis svarbiausiame forma
vimosi amžiuje (nuo gimimo 
dienos iki 6 metų amžiaus) 
suaugtų su gimtąja kalba, su 
mūsų tautos papročiais. Rim
tas susirūpinimas mažaisiais 
gali užtikrinti lietuvybės iš
laikymą ir jos tęstinumą iš
eivijoje. „Ką vaikystėj įsigy
si, tą suaugęs, nė kirviu neiš 
tašysi“ — sako mūsų priežo
dis.

Supratimui ir įsisąmonini
mui, reikia vaiką auklėti, rei
kia 
mo.
vai 
jais 
Šimas nė kiek nemenkesnis, 
negu kitų profesijų ir luomų 
žmonių.

Toms 
rinėti ir 
įvadiniai 
kurseliai, kuriuose būtų ma
lonu matyti netik motinas, 
bet ir tėvus. Abu tėvai lygiai 
yra reikalingi žinių, mokėji
mo ir supratimo, kaip su vai
ku elgtis norint, kad jis augtų 
visuomenei sąmoningas na
rys. Nuolat girdime dejuojant 
ir aimanuojant, kad mums rei 
kia asmenybių — pradėkime 
galvoti, kaip jas reikia ugdy
ti. Zina Piečaitienė.

19-tąjį kartą šiemet rinksi 
mės, būdami išeivijoje, tautiš 
kai susikaupti ir pagerbti sa
vo tautos didvyrius. St. Cat- 
harinėn lietuvių b-nės apylin
kės valdyba Vasario 16-sios 
proga ruošia iškilmingą minė 
jimą.

rimtų studijų ir atsidėji- 
Reikia suprasti, kad tė- 

- auklėtojai negimsta, o 
būti reikalingas pasiruo-

problemoms panag- 
ruošiami šie trumpi 

(preliminariniai)

tinę siūlomą kainą. Grįžk tik 
tada, jei nieko nebeatsako. 
Šiandien man reikėjo apdraus 
ti tik ką pirktą sniegui kasti 
kastuvą. Užtai ir pradėjau 
nuo p. V. žižio, District Estą 
te Broker's Inc., Alliance Re
alties Inc., Baltica Invest. 
Corp, ir baigiau p. A. Norke- 
liūnu ir p. A. Kinderiu. Ka
dangi mano apdraudos objek
tas šį kartą buvo nedidelis, tai 
veik visi atsakė, kad reikalą 
sutvarkysime Spaudos baliu
je. Žinoma, toks atsakymas 
nėra rimtas. Už tai išeidamas 
pasakiau į akis:

— Niekas tokių reikalų ba
liuose netvarko. O jie:

— Esame pasiruošę visur 
ir visada lietuviams padėti, o 
Spaudos baliuje, jei kas norė
tų, net ir namą galėtų pirkti 
ar parduoti.

Turėjau skubėti dar pas siu 
vėją Mačiuką, kur kelnės dar 
iš pernai buvo neatsiimtos. 
Duryse radau iškabą: „Iki 
Spaudos baliaus dirbame 24 
vai. per parą ir septynes pa
ras per savaitę“. Kada p. Ma 
čiukui priminiau apie kelnes, 
o kartu dėl kainos ir nuolai
dos, kaip lietuviui. Jis pasi
tempė mane į šalį, kad kas ne 
girdėtų (ten dirba lietuviai 
siuvėjai) ir pasakė:

— Kelnes pasiuvau ir įdė
jau lopus iš vidaus. Du užpa1- 
kalinėj daly ir du per kelius. 
Jos turėtų laikyti nemažiau 
dešimties metų. Kol naujos,

tiks ir Spaudos baliui. Už lo
pus ir darbą, kaip lietuviui, 
nieko neskaitysiu.

Beskubėdamas pas p. Jani 
ną Adomonienę baigti reika
lus dėl siuntinio, netikėtai su 
sitikau Oną Kulnienę, bėgan
čią pas Dr. Mališką tvarkyti 
dantį, kurį jau antra savaitė 
kaip diegliai varsto. Paklau
siau, kodėl tik pas Mališką, 
Juk turme ir Dr. Giriūnienę 
ir Dr. Jaugelienę, be to čia 
pat gyvena vienas Ungarijos 
čigonas, kuris dantis gydo si 
dabru, be traukimų ir gręži
mų, užtenka parodyti, kuris 
skauda.

O ji skausmingu veidu pra 
tarė:

— Žinau, kad moteriškos 
daktarės ir dirba švelniau ir 
skausmą sumažina greičiau, 
bet kada danties traukimo 
klausimas atsiranda, tai jau 
geriau pasiduoti į vyriškas 
rankas.

Norėjau įrodyti, kad aš gal 
vojau kaip tik priešingai, bet 
iš seno žinojau, kad su ja ar
gumentuoti būtų tik bereika
lingas laiko leidimas. O ji vis 
ką žinodavo, kas dedasi abie
jose parapijose, kas vyksta 
mūsų kolonijoje. Jai buvo ži
nomi visi padorūs lietuviai ir 
persiskyrėliai, visi senberniai 
ir jų nepasisekimai, ruošiami 
parengimai ir dingę pelnai. Ji 
žinojo net dvasiškius, kurie iš 
tvermingai laikėsi prie klebo
nijų ir kurie su poniomis gol

fą žaizdavo.
Šiaip Kulnienė, būdama 

moterų organizacijoje, laiky
davosi gana santūriai, o kar
tais net agresyviai, jos nukal 
tas obalsis: „Visos moterys, 
nors ir padorios, bet 
jei nepriklauso organizacijai, 
nėra palaimintos’ iššaukė tie 
siog audrą. Kai kurios įstoda- 
mos net trigubai permokėjo 
nario mokestį. Nors kitos ir 
likosi nepatenkintos iki šiai 
dienai, bet Klumpienei į val
dybą kelias buvo užtikrintas. 
Ji ilgiausiai ir išsilaikė. Tik 
nuo ano nelemto kartūnų ba
liaus, kada kilo didysis ginčas 
dėl suknelių trumpinimo klau 
simo Kulnienės autoritetas ta 
po negailestingai numuštas.

Šiandien atsisveikinome 
greičiau negu paprastai, nes 
abudu skubėjome. Atsisveiki
nant dar pasakė:

— Girdėjau, gražuoles rin
ks ir iš ponių tarpo. Jei taip 
ir man pabandžius?

— Mano balsas garantuo
tas; — akį pamerkdamas atsa 
kiau.

Žmonės sako, būti mieste ir 
nepavalgyti p. Jocų restora
ne, neaplankyti p. J. Gražio 
siuvyklos, nepasibelsti į Bal
tic Woodwork Co. duris, bū
tų lyg ir nepilnas miesto ap
lankymas. Nors aš ir nepilnai 
sutinku su šia žmonių nuomo
ne, tačiau palieku platesniam 
išsiaiškinimui Spaudos baliu
je.

Buvo pavakarys, kada bu- 
sas mane nešė didžiąja gatve 
namų pusės link. Tik taip ne
tikėtai, taip staiga, taip be 
triukšmo gimė įvykiai, kurie 
nulėmė mano tolimesnę vaka
ro ir visų įvykių raidą. Ker
tant Dorchester gatvę, busan 
įšoko Baltramiejus Varnaber- 
žis ir Mikas Pustapėdis. Var- 
naberžį pažinau dar iš Unros 
laikų, o Pustapėdį net iš mo
kyklos suolo. Toks susitiki
mas ir dar vieniems, be žmo
nų, buvo lyg neįtikėtinas. Gal 
pusmetis kai paskutinį kartą, 
kažkokiam parengime, matė
mės ir sprendėme įvairius kla 
usimus, kurie taip ir liko ne
užbaigti. Po nuoširdžių pasi
sveikinimų Varnaberžis ir ta
rė :

— Tai gal stabteltume tru 
mpam pasikalbėti. Pustapėdis 
su malonia šypsena pritarė:

Nukelta į 6-tą psl.

Minėjimas įvyks vasario 16 
d. 4 vai. po pietų Slovakų sa 
Įėję, Wellando ir Page gatvių 
sankryžoje. Paskaitą sKaicys 
K. Stankevičius iš wellando. 
Meninę programą atliks To
ronto vyrų kvartetas iš Hamil 
tono „Aukuro“ grupė.

Susitikus su rež. E. Kuda
biene paaiškėjo, kad dramos 
teatras „Aukuras“ ruoš.asi 
„Atžalyno” premjerai Ha.nil 
tone. Be to, gautas princ.pi- 
nis susitikimas atvykti į Nia
garos pus.asalį su vaidinimu. 
Data ir vieta bus pranešta vė 
liau.

Valdyba kviečia N agarou 
pusiasalio ir kaimyninių kolo
nijų lietuvius iškilm.nga_ e
minėjime kuo gausiaus ai da
lyvauti. J. G.

LABAI VY..ĘS 
VAKARAS

278 Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje (SLa) kuopa su
rengė gražų Nau^ų Metų su
kimą. Puikiai išpuoštą Auto- 
-Unijos salę St. Latiiarm_e- 
čiai bei svečiai iš wellando .r 
Toronto užpildė iki patku i- 
nio staliuko.

Jonas Lianga vykusiai ve
dė tarp atskirų stalų da.n^ 
varžybas. Įdomiausia, kad 
Dr. Deglano stalas, p.\e im 
rio sėdėjo keli čia gimę, silp
nai, kaip ir pats Dr., Kamą u. 
tuviškai — gražiausiai Uiu- 
viškai sudainavo ir laimėjo 
pirmą prizą.

Ponia Šajaukienė padaina
vo, pati sau akordeonu pritar 
dama, pirmųjų Amerikos lie
tuvių dainuojamą Lietuvos 
giesmę ir dar keletą dainelių, 
kai kurias tų dainų ji pati su 
kūrė ir pritaikė melodijas.

Negalima nepaminėti Ane
lės Ališauskienės, kuri net.k 
sugebėjo būti prieš porą me
tų pirmąją Kanados moterim 
pirmininkaujančia Lietuvių 
Bendruomenes apylinkei, bet 
ji taip pat ne pirmą kartą pa
sirodo esanti puiki šeiminin
kė — ji paruošė skanią N. M. 
vakarienę. Prie valgių dar tai 
kininkavo ponios Vilbikaitie- 
nė, Polgrimienė, Jakubonienė 
ir Šajaukienė — pastaroji pri 
kepusi daug gardžių tortų ir 
pyragaičių, padovanojo.

Buvo šokių konkursas. Už 
geriausią jaunųjų suktinį pir
mą prizą laimėjo p. Gegeckas 
su savo sesute. Už dailiausiai 
pašoktą valsą pirmą prizą lai
mėjo p. Vilbikaitienė su P. 
Jokuboniu.

Bendrai vakaras praėjo gra 
žiai ir kultūringai.

Teko nugirsti, kad 278 SL 
A kuopa likučius pajamų pa
skyrė liet, komitetui, kuris rū 
pinasi lietuvių dalyvavimu 
New Yorko parodoje.

Ten Buvęs.

Įvairūs 
DRAUDIMAI

« visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją
» ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per
g JANINĄ ADOMONIENĘ.
» Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent,
| Montreal. P. Q. Tel. RI 4-6940

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS.

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

k

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.

MALONIAI PRANEŠA, KAD

Įstaigos VI 2-1427 
Namų 366 - 9094

i

Sav. P. RUTKAUSKAS 
117—6th Avenue,

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

Sun Life Assurance Company 
of Canada

Albertas Kinderis
ALBERT KENDARIS

YRA JŪSŲ DRAUDIMO ATSTOVAS.

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

be jokio įsipareigojimo ir nemokamai.
Pasimatymui molonėkite skambinti: 

Darbe: 866 - 6411
Namuose: 484 - 8360

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

A. NORKELĮUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tet. RAymond 7-3120.

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Lachine.

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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TORONTO TAUTOS FON DO 1963 M. VAJAUS 
APYSKAITA

Aukojo: $15: kun. P. Ažu
balis, dr. J. Yčas. $10: J. Lin 
kūnaitis, R. Geležiūnas, E. Vi 
tartas, V. Sinkevičius, K. Da- 
linda. $8: V. Sonda. $ 6: E. 
Spudas, F. Stirbys, A. Bent- 
norius. $ 5 : V. Vaidotas, J. 
Skėrius, J. Sinkevičius, Z. Ma 
zonas, dr. A. Valadka, S. Trei 
gys, Br. Sergautis, Br. Saulė 
nas, kun. B. Pacevičius, kun. 
dr. Pr. Gaida, J. Valatka, VI. 
Girčys, K. Ožalas, J. Kakne
vičius, L. Artičkonis, A. J., 
J. Dvilaitis, Br. Saplys, J. Pet 
rauskas, dr. S. Čepas, I. Rekš 
tis, E. M. Jokubpreikštas, P. 
Skablauskas, St. Janavičius, 
S. Danilevičius, A. Slapšys, 
A. Ulba, V. Juškevičius, H. 
Lapas, St. Bubulis, D. V. Pu 
zeris, L. Vaštokas, J. Poška, 
V. Joškevičius, E. Šulmienė, 
A. Seliokas, A. Basalykas, J. 
O. Svarinskas, P. Baikus, S. 
Baubinas, A. Juzeliūnas, V. 
Judzentavičiūtė, A. S. Pacevi 
čius, St. Stunguris, P. A. Jur 
kšaitis, J. Jonikas, A. Kra- 
kauskas, J. Čegis, V. Liudins- 
kas, V. Kerulis, A. Ališaus
kas, S. Kairys, S. Kiršinąs, P. 
Sidaras, J. Aklys, I. S. Girdzi 
jauskas, J. Jasinevičius, V. 
Giedrikas, J. Dragašius, T. A. 
Valius, L. Karbūnas, P. Da- 
linda, A. Baltrūnas, A. Kiš
kis, V. Dailydė, P. Dabkus, 
A. Vaksmanas, R. Žiogarys, 
J. Matuliauskas, A. Bumbu
lis, M. Kuzmickas, V. Starke 
vičius, P. Vilutis, A. Abrama 
vičius, Abromaitis, A. Dūda, 
V. Liuima, J. H. Žmuidzinas, 
St. Dargis. $4: L. Miniotienė, 
J. Vaseris, K. Lambertas, V. 
Montvilas, Barkauskas, Br. 
Putna, J. Bleizgys, Galiaus-

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.

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE 

,, PARAMA ”
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%%- 

Už paskolas ir — morgičius — 6%%.
Paskolos mirties ir invalidumo atvehi apdraustos. 
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

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

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Įvairūs siuntiniai
iš Kanados:

I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR, 
paprastu ir Jūsų sudarytus ir.apgaus
Siunčiame vX v tus įvairius siuntinius.

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.
L I ETUVI Ų ĮSTAIGA

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. KALOZA.

kas, K. Aperavičius, F. Čepo
nis, F. Urbonienė. $3 : P. Ba
rauskas, Z. Dobilas, L. Petru- 
šaitis, V. Blockis, A. Gotcei- 
tas, A. Dambrauskas, J. Švė
gžda, V. Kolyčius, A. L. Stul 
ginskas, L. Marcinėnas, J. 
Daunys, L. Žičkus, M. Petrai 
tytė, A. Dobrovolskis, J. Zi- 
ziūnas, M. Antanaitis, J. Sli
žys, A. Rinkūnas, J. Danaitis, 
K. D. Lazauskas, J. Stravins
kas, V. Tamulaitis, M. S. Ko 
jelis, A. D. Keršis, J. G. Dič- 
petris, S. W. Perminąs, J. 
Ažubalis, J. Vasikevičius, J. 
Gaivelis, A. Sagevičius, V. 
Sadauskas, Ig. Alksnys, L. 
Belkstys, B. Narbutas, A. M. 
Statulevičius, A. S. Čižikas, 
A. Avižius, F. A. Klimas, V. 
Duobaitis. $2.50: R. Matukai 
tė. $2: aukojo 297 asmens. $ 
1 : aukojo 203 asmens. $0.5 : 
aukojo 6 asmens.

Viso vajaus metu Tautos 
Fondui Toronte suaukota $ 
1,460.50. Nuoširdi padėka pri 
klauso tautiečiams, taip gau
siai TF darbą aukomis parė- 
musiems. Jei būtų kokių klai 
dų ar netikslumų, prašoma 
pranešti valdybai.

Ypatingai gili padėka pri
klauso gausiems TF talkinin
kams, be kurių sumanumo ir 
energijos nebūtų atsiekta to
kių gražių rezultatų. Štai jie: 
p. Adomavičienė, P. Bražu- 
kas, A. Bumbulis, P. Dabkus, 
O. Dabkuvienė, A. Daukša, 
p. Dragašius, V. Giedrikas, p. 
Gudelienė, I. Jučaitė, V. Jur- 
gulytė, K. Kregždė, A. Kuo- 
laitė, p. Lasienė, J. Mickevi
čius, D. Piliponytė, A. Pūkas, 
p. Radžiūnas, R. Ražauskaitė,

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge)
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501
Res. BE 3-0978

CANADA

z

Mokykimės 
angliškai ar prancūziškai

NIEKO NĖRA JUMS SVARBESNIO KAIP IŠMOKTI KUO 
GREIČIAUSIAI IR KUO GERIAUSIAI KALBĄ TOS BENDRUOMENĖS, 
KURIOJE JOS GYVENATE — T. Y. ANGLU IR PRNCOZŲ KALBAS. 
ŠIS UŽDAVINYS YRA GYVYBINĖS REIKŠMĖS JŪSŲ PASISEKIMUI 
IR LAIMEI KANADOJE.

Štai keletas priežasčių:
— mokėdami prancūzų ar anglų k., jūs galėsite daug lengviau įsi

gyti draugų, atlikti reikalus krautuvėse ir įstaigose ir pasinau
doti visais patarnavimais, kuriuos teikia bendruomenė jums, 
kaip savo nariui —

— jeigu mokėsite anglų ar prancūzu k., jūsų kvalifikacijos ir jūsų 
patirtu įgaus didesnę vertę jūsų darbdaviui —
daugelyje darbo rūšių jūsų kilimas priklauso didele dalimi nuo 
sugebėjimo sklandžiai kalbėti, skaityti ir rašyti angliškai, ar 
prancūziškai —

— mokėdami angliškai ar prancūziškai, jūs lengviau pasinaudosite
techniškais kursais pagerinti jūsų darbo sugebėjimą--------

— mokėjimas anglų ar prancūzų k. yra būtinas įsigyjant Kanados 
pilietybę —

ANGLŲ AR PRANCŪZŲ K. VAKARINIAI KURSAI YRA DUODAMI 
DAUGUMOJE VIETOVIŲ. NORĖDAMI GAUTI APIE TAI INFOR
MACIJŲ, KREIPKITĖS Į VIETINĖS MOKYKLOS VEDĖJĄ, ARTIMIAU
SIĄ PILIETYBĖS BEI IMIGRACIJOS PAREIGŪNĄ, JŪSŲ KUNIGĄ 
BEI PASTORIŲ AR Į ŠĮ LAIKRAŠTĮ.

Kodėl neužsiregistruoti šiandien?

Guy Favreau

Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

S. Ražauskas, V. Rukšytė, V. 
Sakalauskaitė. P. Seibutis, D. 
Stribytė, A. Šileika, J. jileika, 
V. Tamulaitytė, V. Vaidotas, 
V. Vaitiekūnaitė.

Dar labjau džiugina ir tei
kia vilčių faktas, kad šį TF 
darbą atliko jungtinės jėgos, 
tiek vyresniosios kartos, tiek 
jaunesniosios —šiuo metu stu 
dijuojančios. Daug ir išskirti 
nės paramos teikė Kanados 
TF At—bės pirm. V. Vaido
tas. Jo energija, sumanumas 
ir atsidavimas TF darbui nusi 
pelno daugiau negu padėkos.

Šis atliktas darbas tebūna 
auka ant bendro visų mūsų 
vilčių sukurto aukuro švieses

niam Lietuvos labui ir ryto
jui.

Toronto TF Valdyba.

PAAIŠKĖJO PASLAPTYS...
Atkelta iš 5-to psl.

— Esame prie pat Didžio
jo Kunigaikščio klubo. . . Jei 
taip trumpam. . .

Galvos linktelėjimu suti
kau ir aš.

Nors tebuvo apie septintą 
vai. vakaro, bet klubą jau ra
dome patamsyje. Tik Varna- 
beržis žinojo, kad čia tokia 
tvarka. Čia žmonės mėgsta sė

dėti tamsoje. Jie nenori, kad 
atėjęs, iš gatvės žmogus jieš- 
kotų pažįstamų, arba gauna-i- 
tis grąžą smulkiais dar skai
čiuotų. Tamsoje ir elektra tau 
posi. Ir tikrai. Geriau įsižiūrė 
jus pastebėjome figūras, tar
tum paklydusias vėles, sėdint 
aplink nedidelius staliukus. 

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, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi 
dideli parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių san

dėlį. Taip pat atliekami mechaniški pataisymai.
JUOZAS STALIORA1TIS 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.

Nustatyti lytį, vyras ar mote 
ris, galėjai tik užkalbinęs. Vie 
name kampe radome ir mes 
staliuką, prie kurio sėdėjo tik 
vienas žmogus. Trys vietos 
buvo laisvos, tartum užsaky
tos. Nežinodami, kuria kalba 
nepažįstamasis kalba, sėdome

Nukelta į 7-tą psl.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

11f ♦tftfIIXXXXXaXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXII iXX
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HAMIg^LTOM
KLB HAMILTONO APYLINKĖS RINKIMINĖS KO 

MISIJOS PRANEŠIMAS.
Rinkiminė komisija skel

bia Hamiltono ir apyl. lietu
vių visuomenės žiniai, kad rin 
ktmai į KLB Hamiltono apy
linkės v-bą ir Kontrolės komi 
siją 1964 - 65 metų kadenci
jai įvyksta 1964 m. vasario m. 
16 d. Hamiltone, sekančia 
tvarka: Nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. p. p. rinkimai vyks A. V. 
parapijos salėje, 58 Dundurn 
St. N. Hamilton, Ont., puo 2. 
30 vai. po pietų iki 5.30 v. p. 
p. rinkimai vyks Lietuv.ų Na
muose, 1083 Main St. E. Ha
milton, Ont.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus Hamiltono ir apylinkės 
lietuvius skaitlingai dalyvau
ti šiuose rinkimuose.

IŠKILMINGA 
SKAUTŲ SUEIGA

Vasario 9 d., Nepriklauso
mybės šventės proga, įvyksta 
Hamiltono „Širvintos“ ir 
„Nemuno’ ’ tuntų iškilminga 
sue. ga - minėjimas. Iškilmės 
pradedamos 10 vai. pamaldo
mis Aušros Vartų parap. baž 
nyčioje. Skautės ir skautai re 
nkasi pilnoj uniformoj parapi 
jos salėje 9 vai. 45 min.

3 vai. p. p. parapijos salėje 
iškilminga sueiga su įžo
džiais, dalyvaujant Kanados 
rajono vadeivei. Po trumpos 
of-cialios dalies šventei protai 
kyta laužo programa su sce
nos vaizdeliu „Sapnas prie 
laužo“. Kviečiami skaitlingai 
dalyvauti tėvai ir jaunimo 
veikla besidominti visuome
nė.

Ta proga tėvai prašomi už 
prenumeruoti „Skautų Aidą’’ 
1964 m. arba prenumeratą at
naujinti. Kaina metams $3.00. 
Prašoma kreiptis pas p. Paši- 
lį arba pas draugininkes. 
Kiekviena skautiška šeima už 
siprenumeruokime „Skautų 
Aidą“. Laikraštėlis informuo 
ja apie lietuvių skautų veiklą 
visame pasaulyje, įdomūs 
straipsniai jaunimui ir pritai
kytas skyriaus paukštytėms 
bei vilkiugams.

Tuntininkai.
LN HAMILTONE

nauja apimtis yra ne kieno 
nors užgaida, bet reali ir gy
venimo padiktuota iš susida
riusios padėties išeitis. Pra
ėjusiuose „NL” numeriuose 
visuomenė buvo plačiai supa
žindinta su nauju LN projek
tu, kuris Hamiltone sukėlė 
tikrą užkulisinę audrą. Dalis 
LN narių užsispyrusiai laiko
si minties, kad statyti sales, 
bet nė vienas nenurodo, iš 
kur gauti lėšų. Desperacijos, 
pagiežos ir pykčio apimti jie 
metėsi į tuos asmenis, kurie 
iki šiol lietuvių namus griovė. 
Be abejo, pažadas buvo gau
tas labai gražus ir patrauklus, 
bet tik su sąlyga, kad LN va 
dovybėje neliktų tie asmens, 
kurie su tokiu dideliu atsidė
jimu ir pasiaukojimu išugdė 
šią tautiškai ekonominę insti
tuciją iki $200,000 vertės.

Šiuo metu Hamiltone pri
vačiuose rateliuose dedamos 
didžiausios pastangos, kad 
St. Bakšys ateinančiuose rin
kimuose į LN v-bos p-kus ne
praeitų. Ar tas jiems pavyks, 
parodys netolima ateitis. Ga
liu tik viena patikinti, kad 
kas bepaimtų LN vairą į savo 
rankas, dabartiniame LN skly 
pe vien tik sale nesibazuos, 
nes sklypas yra perdaug gero 
je vietoje ir per brangus. Ne
išnaudoti jo teikiamų finansi
nių galimybių, būtų tolygu 
ano pasakos Kvailio elgesiui, 
kuris nepaėmė nei žuvies iš
spjauto brangakmenio, nei 
obels dovanoto aukso, teisin
damasis, kad Dievas jam sa

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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 I

kęs, jog ir be to būsiąs laimin 
ias.

Neseniai šiais klausimais te 
ko pasikalbėti su J. Butkum iš 
London, Ont. Jis yra šios a- 
kės B-nės v-bos p-kas ir Lon
dono, Ont. LN iniciatorius.

Hamiltono LN naujam pro 
jektui jis vispusiškai pritarė 
ir padrąsino dėti visas pastan 
gas jį įvykdyti. Jis yra dide
lės iniciatyvos ir didelių su
gebėjimų tautietis. Liet. Na
mams Londone lėšas telkia 
tikrai originaliu būdu. Pra
džioje keliese pastatę gyv. na 
mą ir jį pardavę gavo pelno 
Liet. Nam. per 3000 dol. Šiuo 
metu ant didelio sklypo užpir 
ko du senus namus, kurie iš 
nuomos moka skolą, o po ke
lių metų juos nugriovus bus 
puikus ir išmokėtas LN skly
pas.

Tad apvaldykime įsisiū
bavusius jausmus, ir kada pa
galvosime ir paskaičiuosime 
šaltu protu, geresnės išeities 
LN įsigijimui prie dabar turi 
mų galimybių nerasime.

St. Bakšys.
VASARIO 16-TĄ MINĖSI

ME HAMILTONE NEPRI
KLAUSOMYBĖS ŠVENTI.

Tą sekmadienį AV parapi
jos bažnyčioje bus iškilmin
gos pamaldos ir 3 vai. p. p. 
„Delta“ kino patalpose, 1083 
Main St. E. minėjimo aktas. 
Paskaitą skaitys žinomas pe
dagogas Ant. Rinkūnas iš To 
ronto.

Meninėj dalyje: parapijos 
choras, sol. Vcl. Verikaitis, 
mūsų tautinių šokių „Gyvata 
ras“ dvi grupės, ved. G. Brei 
chmanienės ir L. Virbickai- 
tės, deklamatorė J. Kamins
kaitė.

Minėjimas prasidės punktu 
aliai 3 vai. po pietų, nes laiku 
reikės atiduoti salę kino sean
sui. Dalyvauti tos dienos iškil 
mėse neturėtų. būti vien tik 
įdomumo reikalas, bet reika
las mūsų tautinio įsipareigo
jimo. K. M.
SUMAŽINTI PASKOLOMS 

PROCENTAI
Bankelis „Talka“ užbaigė 

1963 metus pasiekdamas 658, 
600.24 dol. balansą. Pastarie
ji metai nebuvo tokie staigūs 
balanso pakilime, bet bendrai 
paėmus progresas padarytas. 
Pagal numatytą sąmatą pla
nas buvo pilnai įvykdytas be
ndrai apyvartai pasiekiant 
1,930,000 dol. Narių šėrai pa
siekė 523,322.29 dol. sumą, o 
depozitai 89,729.06 dol. Iš
duotos paskolos asmeninės 
265,717.62 dol. ir nekilnoja
mo turto (pirmųjų morgičių) 
287,652.71 dol. Iš viso išsko- 
linta nariams 553,370.33 dol. 
Kasoje buvo pinigais 56,453. 
10 dol. ir deponuota Ontario 
Credit Union Leagoje Toron
te 47,336.33 dol. Tuo būdu 
laisvų pinigų, kurie buvo ne- 
išskolinti buvo apie 100,000 
dol. Tai gana didelė suma, ku 
ri gulėjo neproduktingai na
rių nepanaudota.

Per gruodžio mėn. naujų 
narių įstojo 7, išstojo 2. Bend 
ras narių skaičius pasiekė 
709. Per visus 1963 metus į 
bankelį įstojo naujų narių 81, 
išstojo 15, buvo pašalinta 4 
ir mirė 3. Viso nustota 22 na
rių.

Kredito komitetas per gruo 
džio mėn. leido išduoti naujų 
paskolų 12 narių 29,420 dol. 
sumai.

Bankelio valdybos posėdis, 
įvykęs sausio 17 d., priėmė 
balansą už 1963 m. ir patieks 
metiniam narių susirinkimui 
27,676.35 dol. nepaskirstyto 
pelno, kuris turės būti narių 
padalintas atsargos kapitalui,

PAAIŠKĖJO PASLAPTYS...
Atkelta iš 6 psl.

neatsiprašę ir laukėme patar
navimo. Kampuose girdėjosi 
švilpavimai ir stalų bei indų 
barškėjimai. Keistai švilptelė 

' jo ir mūsų Varnaberžis. Pasi 
rodo, kad čia švilpimas, tai 
vaiterio šaukimo ženklas.

Taip ir prasidėjo. Žmogus 
baltu švarkeliu po kiekvieno 
sušvilpimo atskuba ir sąžinin 
gai deda ant stalo užsakytą 
produktą, o paklydusios sie
los palinksi galvomis ir nuos 
tabiai gražiai klausosi Afrikoj 
gimusią modernišką muziką.

Po keletos švilptelėjimų ir 
mūsų stalas pagyvėjo. Varna
beržis užsiminė apie tą nelem 
tąjį, spaudoje pasirodžiusį, 
jaunimo laišką. Jis išvedė, 
kad ten įdėtas sakinys: Senie
ji tik praeitim gyvena, buvo 
tik jam vienam taikomas. 
Mat, jis tik vienas tuose šo
kiuose tedalyvavęs ir kaip pa 
prastai savąją praeitį ten pa
sakojęs. Kada aiškinimą ir 
dar su argumentais baigė ir 
mes lyg įtikėjome. Jo praeitį 
veik mintinai žinojome visi. 
Ji prasid.ėdavo maždaug 
taip: Lietuvoje buvau žino
mas visame šikšninės vaisei 
aus apėmime. Dirbau koopera 
tyve pardavėju, kartu priklau 
siau gaisrininkų savanorių 
komandai, kur net v-ko pade 
jėjo pareigas teko eiti. Šioje 
vietoje jis visuomet apsižval
gydavo, pasitaisydavo kakla
raištį, pabraukdavo plaukus, 
pastebėjęs, kad kas nors klau 
sosi, balsą kiek sugraudinda
vo ir lyg ašarą braukdamas 
tęsdavo: Mano praeitį, mano 
jaunystę, mano vasaras tie šu 
nės iš rytų nulojo. Bet jei tek 
tų sugrįžti, jie mane dar pami 
nėtų (šioje vietoje jis su
gniauždavo kumštį ir sutrenk 
davo į stalą). Taip, maždaug, 
baigdavosi be smulkmenų pra 
eities istorija, kuri ir mūsų 
jaunimo ausį buvo pasiekusi.

Nors ir tamsoje, bet jau
tėm, kad žmogus, sėdintis 
prie mūsų stalo, supranta lie
tuviškai ir nori įsijungti į mū 
sų pašnekesius. Susipažino
me. Nepažįstamasis ištiesė 
ranką ir prisistatė:

— Pilypas Komka iš Rose 
mounto. Seniai klausiausi jū
sų žodžių ir visais klausimais 
mano nuomonė skiriasi nuo 
jūsų. Tik gal dėl jaunimo tai

•xS*^^*^**^^^*^*-^*-^*-^*^*^*  ̂

narių dividentams, kultūri
niams ir kitiems reikalams.

Šiam metiniam narių susi
rinkimui įvykstančiam vasa
rio mėn. 15 d. bus taip pat pa 
tiekta įstatų (by-law) pakei
timo projektas padidinant na
riams išduodamų paskolų nor 
mas. Numatomam pakeitime 
asmeninės paskolos būtų lei
džiamos išduoti iki 500 dol. 
be žirantų (dabar 200 dol.), 
iki 5,000 dol. asmeninės pas
kolos su žirantais (dabar yra 
tik 3,000 dol.), iki 15,000 dol. 
nekilnojamo turto (dabar lei
džiama iki 10,000 dol.).

Norint suaktyvinti laisvų 
pinigų išskolinimą asmeni
nėms paskoloms, valdyba nuo 
š. m. vasario mėn. 1 dienos už 
asmenines paskolas sumaži
no procentą nuo 9% iki 8%. 
Tikima, kad šiuo paskolos pro 
cento sumažinimu pasinaudos 
daugiau narių. Ypač kviečia
ma šiuo paskolos palengvini
mu pasinaudoti moteris, ku
rios daugumoje krautuvėse 
ima kreditan mokėdamos iki 
18% palūkanų, nors procen
tas tenai niekad nėra parodo
mas, o pridengtas „service 
charge“ ar panašiai. Čia da
bar skaitant 8% už paskolin
tą 1,000 dol., kuris yra pilnai 
apdraustas mirties arba visiš
ko nedarbingumo atveju teks 
sumokėti už pilnus metus tik 
43.86 dol. palūkanų. Kviečia
me visus šiuo paskolos procen 
to sumažinimu pasinaudoti..

J. D.
SPORTAS. ..

Atkelta iš 3-čio psl.

gos Neris, 5) Lituanica.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y. 

jau tikrai būčiau sanavaga- 
nas, jei sakyčiau O.K. Praeitą 
vasarą lankiausi Lietuvoje. 
Ten, vot, tai jaunimas! Buvo 
me nuvežti į Raudonojo Lėni 
no kolchozą. Ten jie mums 
taip pašoko, kad mūsiškis jau 
nimas turėtų lysti į bučių ir 
užsidaryti. Ten šoka ir senu
tės, kurios čia eina ant penše- 
no. Nors ir basi (daktaras yra 
uždraudęs naudoti apavą šo
kiuose), bet kolchozo p-kas 
taip sumaniai vadovauja, kad 
ir šokėjai ir orkestras negali 
sustoti be p-ko ženklo.

Be abejo, tuoj sumėtėme, 
kad turime reikalą su Bimbos 
žmogum. Teko prikąsti liežu 
vį-

Kad išieti iš politikos, Pus- 
tapėdis užvedė kalbą apie 
Spaudos balių ir gražuolių 
rinkimo konkursą. Jo nuomo 
ne gražuolės turėtų būti ren
kamos ne vien iš panelių, bet 
ir iš ponių tarpo. Tokiu atve
ju, jei būtų išrinkta ponia, 
dalis garbės tektų ir jos vy
rui. Varnaberžis laikėsi gry
nai panelių:

— Taip, ar jūs žinote, ko
dėl tarptautiniuose konkur
suose atsisakyta ponių? Ne
žinote. . . O dėl to, kad dar 
nebuvo atsitikimo, kad ponia, 
tapusi gražuole, begyventų 
su savo senuoju vyru. Bema
tant tuoj divorsas ir skyry
bos.

Pūstapėdis šnairuodamas 
pasakė:

— Šiuos žodžius gali taiky
ti savo žmonai, bet ne mano.

Kilusios garsesnės diskusi
jos atkreipė kaimyninių stalų 
dėmesį. Prie mūsų pradėjo at 
sirasti daugiau ir daugiau fi
gūrų, kurios grūdosi, lipo vie 
na per kitą, ypatingai, kada 
išgirdo drg. Komkos pavar
dę. Pasirodo, kad jis nebuvo 
eilinis draugas, jis jau skaitė 
si visų draugų draugas. Kada 
ir kėdės ir stalai tapo sustum 
ti, kada mūsų stalas buvo per 
pildytas stiklinėmis, taip kad 
rankai padėti vietos neliko, o 
vis dar girdėjosi švilpimai, o 
vaiteriai lakstė sušilę, Varna 
beržis sakė kalbą. Kiek kartų 
jis sutrenkė į stalą, kiek kar
tų taisėsi kaklaraištį, kas čia 
dabar bepasakys, bet kad jis 
Lietuvoje buvo didelis žmo
gus, jau visi žinojo. Tik tie šu 
nes iš rytų. . . ir t. t.

Norėjau ir aš tarti keletą 
žodžių, bet ta spūstis ir dar 
kažkieno ranka per mano pe
tį, neleido nei atsistoti, nei pa 
judėti. Ir mano kairioji ranka 
dabar ėjo per kaimyno petį ir 
atsirėmė į kažkieno seniai 
skustą smakrą. Dešinioji lai
kėsi kažkieno apykaklės.

Pagaliau drg. Komka atsi
stojo, paskambino keletą kar 
tų stikline, apsižvalgė ir tarė:

— Draugai ir draugės, šian 
dien čia susėdome ne malonu 
mams, bet rimtiems reikalams 
aptarti. Mes žinome, kad visi 
di-pi negrįžta atgal tik dėl to, 
kad jų laukia liaudies teis
mas. Bet, kaip jau žinome, di 
džioji tėvynė jiems yra atlei
dusi, tai atleiskime ir mes (di 
deli plojimai). Dėl gražuolių 
rinkimo laikau tik persisotinu 
siu kapitalistų žaidimu. Mes 
žinome, kad mūsų tėvynėje 
Rusijoje, atsiprašau Lietuvo
je, niekas gražuolių nerenka, 
ten pagal reikalą skiria. Dėl 
Spaudos baliaus, draugai ir 
draūgės, tai patarčiau daly
vauti, nes ir iš tėvynės ateina 
raginimai dalyvauti kultūri
niame bendradarbiavime.

Paskutinius žodžius drg. 
Komka ištarė sutrėkdamas į 
stalą ir pakeldamas stiklinę: 
Už kultūrinę draugystę. Vėl 
lenkėme su gražiausiais linkė 
jimais. Tikėjausi, dėl manda
gumo, Varnaberžis tars atsa
komąjį žodį. Deja, jo veidas 
panašėjo į akėčias, o akyse 
spindėjo ašaros. Žinojau, iš jo 
padorios kalbos nebeišspausi. 
Pūstapėdis, bendrai, jokiai 
kalbai nebetiko. Iniciatyvos 
teko imtis man. Stumdamas 
taip ilgai mane slėgusią ran
ką, tik dabar pastebėjau, kad 
čia buvo koja. Pratariau kiek 
galint švelnesniu balsu.

— Ponai ir ponios, draugai 
ir draugės, kadangi netrukus 
pasimatysime Spaudos baliu
je, tai palieku sau teisę ten į 
jus tarti rimtesnį žodį.

Dar norėjau kažką rimtes
nio pasakyti, bet gerklę tar
tum obuoliu kažkas užkimšo.

Skirstėmės nakčiai gerokai 
įpusėjus. Lauke buvo atodrė-

Skelbimas Nr. 12.

DIEVO KARALYSTĖ
Tęsinys.

GELEŽINĖ VALDŽIA

Tautas valdys jėga arba galy
bė, kuriai niekas negalės pasiprie
šinti, iki bus įsteigta teisinga tvar
ka ir pasirodys abelnas paklusnu
mas, nes kiekvienas kelias turės 
priklaupti ir kiekvienas liežuvis 
išpažinti dieviškąją garbę ir ga
lybę; todėl parodymas paklusnu
mo bus priverstinas. Kaip parašy
ta: „Jis valdys juos geležine laz
da, ir kaip puodžiaus indas bus 
jie sutrupinti“. (Apr. 2:27). Šitas 
daužymas ir trupinimas įvyks Ker 
što Dienoje, ir nors galybe ir laz
da pasiliks per visą Tūkstantmeti 
amžių, jas gal nebereikės naudoti; 
nes tuomet visas atviras pasiprie 
šinimas bus griežtai uždraustas di 
džiojo suspaudimo metu. Kaip pra 
našo pasakyta, šiuo daužymo me
tu Dievas tars murmančiai, triukš 
mingai ir savimi įsitikinusiai žmo 
nijai: „Liaukitės ir žinokite, kad 
aš Dievas. Aš būsiu išaukštintas 
tarp tautų ir išaukštintas būsiu 
žemėje“. (Psa. 46:11). Tačiau pa
darymui „iš teisybės taisyklę ir iŠ 
teisingumo lyginimo įrankį“ vi
suose mažuose ir dideliuose kiek
vieno asmens reikaluose reikės vi 
so Tūkstantmetinio amžiaus, nes 
per tą laiką visi bus „Dievo moki
nami“. Tą mokinimo darbą atliks 
„išrinktasis“ Sandoros Tarnas, di 
dysis Pranašas, Kunigas ir Kara
lius (Galva ir kūnas). Jis bus Pra 
našas dėlto, kad mokytaus, Kara
lius dėlto, kad valdys, Kunigas 
dėlto, kad tarpininkaus tiems, ku
riuos jis nupirko; ir jis bus taip 
pat žmonių užtarėjas ir Dievo pa
laimų teikėjas. Visos šitos parei
gos bus sujungtos išvien: „Tu esi 
kunigas per amžius Melkizedeko 
tvarka”, nes jis buvo kunigas sa
vo soste. — Žyd. 7:17; Žak. 6:13; 
Ap. Darb. 3:22; 5 Moz. 18:15.

Priimdamas išminties vardą 

kis, o iš dangaus varvėjo di
deli, stambūs, tartum ašaros 
lietaus lašai. Pūstapėdis tele
fonų knygoje jieškojo savo 
namų adreso, Varnaberžis šie 
ną prilaikydamas deklamavo: 
Užmigo žemė. Tik dangaus 
negęsta akys sidabrinės. . .

Atsisveikindamas pridū
riau: Iki pasimatymo SPAU
DOS BALIUJE.

KWY'GOS - KNYGOS
GERIAUSIA DOVANA

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q.

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
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI..............................................  4.00
A. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEFVYS............ 2.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ............................................................................ 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas.......................................................... 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU......................................................................... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS...................... ... 150
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS............................................................... 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKES.................................... 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ............................................. 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS........................................................ 1.50
M. Romeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA.......................................... 0,25
K. Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ............................................................... 2.00
Z. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE................................................... 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS......................... 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU.......................................................... 1.00
J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.......................................................... 3.00
V. 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 
Bąltijos 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
B. 'Pūkelevičiūtė. METŪGĖS....................................................................... 1.00
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO..........................................  0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS............................................... >.......... 2.00
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ..................................................................... 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE................................................................... 1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS............................................. 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALE. .............................................. 1.00
Šv. Istorija. NAUJASIS IR SENASIS, ĮSTATYMAI.................... Po 1.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS........................................................... 2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS.................................................... 2 50
V. Kavaliūnas. KALNŲ GIESMĖ.............................................   2.50
B. Gražulis. SUDUŽĘS VAIZDAS........................................................... 1.50
S. Pranckūnas. RIEDMENYS PERGALEI............................................... 2.50
Rinktinė. KARALIAUS VAINIKAS......................................................... 2.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA.......................................  1.40
St. Santvaras. PAKALNIŲ DEBESYS................................................... 3.00
K. Barėnas. GIEDRA GRĮŽTA....................................................................... 3.50
Ig. Šeinius. VYSKUPAS IR VELNIAS.................................................. 3.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II tomai po ........................................ 2.50
P. Abelkis. ATLAIDŲ PAVĖSY................................................................ 4.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS.................................................................... 5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai............................................................ 10 00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS. . ........................................ 2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖME...................   1.50

naujasis Karalius sako: —
„Patarimas ir tiesumas mano, 

gudrybė mano, stiprybė mano. Per 
mane karaliai karaliauja ir įstaty
mų leidėjai daro teisingus nutari
mus. Per mane kunigaikčiai vieš
patauja, ir galiūnai daro teisybę. 
Aš myliu mane mylinčius, ir ku
rie anksti manęs įieško, ras ma
ne. Pas mane turtai ir garbė, pui
kios gerybės ir teisybė. Nes mano 
vaisiai geressi už auksą ir už bran 
gų akmenį, ir mano pelnas už 
rinktinį sidabrą. Aš vaikščioju tei
sybės keliais, teismo takų viduriu, 
kad padaryčiau turtingus mane 
mylinčius ir pripildyčiau jų iždus. 
Kas mane randa, randa gyvenimą 
ir semiasi išganymo iš Viešpaties. 
Kas gi man nusideda, žeidžia ma 
no sielą. Visi, kurie nekenčia ma
nęs, myli mirtį” — Patarlių 8:14- 
21, 35, 36.

Izraelis Pavyzdis
Aišku kad pasauliui bus duota 

gana laiko pamatyti dieviškosios 
valdžios veikimą Izraėlyje, ir pa
stebėti jos praktišką naudą, kuo
met kitur bus įsigalėjusi anarkija; 
todėl didžiuma tautų „geidaus“ 
karališkosios valdžios: Tie daly
kai yra puikiai nupiešti pranašin
gais žodžiais, pasakytais į Izrae
lį: —

„Kelkis, praššvisk, nes tavo 
šviesa ateina ir Viešpaties garbė 
ant tavęs užteka. Nes štai tamsy
bė dengia žemę ir tamsumas tau
tas, ant tavęs gi užteka Viešpats 
ir jo garbė pasirodo tavyje. Tau 
tos vaikščios tavo šviesoje ir ka
raliai (žemės didžiūnai) tau už
tekėjusiame skaistume. (Tai bus 
pritaikoma dvasiniam Izraėliui, 
Teisingumo Saulei; o taip pat ir 
josios žemiškiems atstovams, — 
kūniškam Izraėliui tada kai jis 
bus sugrąžintas į malonę)”.

„Pakelk aplinkui savo akis ir 
žiūrėk: visi šitie renkasi, tau atei
na; tavo sūnus ateina iš tolo ir 
tavo dukterys keliasi iš visų pu
sių. (Palygink Ezek. 16:61) Tuo
met tu matysi ir turėsi apsčiai 
šviesos; tavo širdis stebėsis ir iš
siplės, kuomet jūros (sumišusios 
minios — Žiūrėk Apr. 21:1) pilny 
bė grįš į tave ir tau ateis tautų 
stiprybė, „.. ..isi ateis ir skelbs 
Viešpaties gyrių“. — Iza. 60:1-6, 
11-20.

Bus daugiau.
Kas įdomaujasi apie Tiesą, reika
laukite knygų katalogą. Neturtin
giems siunčiam (Veltui) mažas 
knygeles ir traktatus. Pareikala
vus, siųskite šiuo adresu: L. B. S. 
A. 212 E. 3rd, Str. Spring Valley, 

Lil., U. S. A. (61362)
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Šį šeštadienį visus kviečiame į Spaudos Balių!!!
Antrą kartą Montrealyje rinksime Spaudos baliaus Karalaitę!

b) DU IŠLOŠIMAI PO SO DOLERIŲ,
pagėil kuriuos pas M. Mačiuką galima bus užsisakyti jo

5. BALIUJE VEIKS BUFETAS su gėrimais ir užkanda.
BALIAUS PRADŽIA 1964 m. vasario 8 dieną, 7 vai. vak.,

SPAUDOS BALIAUS PROGRAMOJE YRA:

1. RINKIMAI BALIAUS KARALAITĖS,
kuri gaus dovanų ir metams pereinamąjj karalaitės simbolį. 
Kitos dvi mergaitės, gavusios daugiausia balsų, bus baliaus 
Karalaitės draugės; jos irgi bus apdovanotos.
Karalaitę rinks visi baliaus dalyviai balsavimo būdu.

2. BUS GAUSI IR TURTINGA LOTERIJA, 
kurioje bus:
a)-Dailininkės A. TAMOŠAITIENĖS Meno studijoje 
išaustas tautinis drabužis;

siuvykloje kostiumas, paltas ar kas kita, ko išlošęs panorės;

b) MEZGIMO MAŠINA;
c) DAUG KITŲ FANTŲ (per 200).
3. BUS PREMIJUOTI DU ŠOKIAI, 

kurių vienas tiktai jaunimui.
4. BALIUI GROS DIDELIS IR GERAS 5 ASMENŲ 

ORKESTRAS.

šį šeštadienį.
VIETA: Slovakų salė: 7220 Hutchison Street, prie J. Talon 

sankryžos ir geležinkelio stoties.
ĮĖJIMAS: 2 doleriai, moksleivijai 1 dolesis.

Už bilietą bus duodama ir užkanda.
VISUS LIETUVIUS kviečiame į Spaudos balių su savo 

bičiuliais, draugais ir pažįstamais. NL.

MONT|rEAL
VISUS LIETUVIUS — SPAUDOS BIČIULIUS
šį šeštadieni kviečiame, į trad icinį Spaudos Balių.

kuris įvyks vasario 8 dieną, 
paskutinį šeštadienį prieš ga
vėnią, t. y. — šį šeštadienį.

Kreipiamės į savosois spau 
dos bičiulius ir prašome ir pa 
čius apsilankyti ir pakviesti 
kaimynus, ypač latvius ir es
tus, kas ką pažįsta. Nes labai 
svarbu, kad atsilankytų daug 
žmonių.

Tiesa, kad paskutines sa
vaites buvo parengimų kas 
šeštadienis. Bet Spaudos ba
lius yra paskutinis parengi
mas prieš septynių savaičių 
gavėnią, kada galima bus ir 
pailsėti ir „atsikvėpti”. .-.

Atsilankyti Spaudos baliu
je bus ir malonumo. Bus gera 
5 asmenų gerų muzikantų, 
muzika, kuri šokiams tikrai 
bus gera.

Du šokiai, — vienas kurių 
bendras visų, o kitas tiktai 
jaunimo, — bus premijuoti.

Loterijoje yra vertingų bei 
brangių fantų: Dailininkės 
Anastazijos Tamošaitienės 
Meno studijoje išaustas bran
gus Tautinis drabužis, 2C0 do 
lerių vertės; du išlošimai po 
50 dol., pagal kuriuos pas žy
mųjį mūsų siuvėją Mamertą 
Mačiuką siuvykloje bus pa
siūti kostiumai arba paltai, pa 
gal susitarimą; yra ir daugiau 
vertingų, gražių ir naudingų 
fantų, kurių tautiečiai, remda 
mi savo spaudą, yra suaukoję 
dideliu nuoširdumu, už ką vi
siems esame labai dėkingi.

Įėjimas — įžanga, kaip ir 
pernai, tiktai 2 doleriai ir stu
dentijai tiktai 1 doleris; už 
įžanginį mokestį bus duodami 
ir užkandžiai.

Vienas aktualiousių dalykų 
— Spaudos baliaus Karalaitės 
rinkimai. Karalaitę rinks visi 
baliaus dalyviai. Visas mergai 
tęs kviečiame dalyvauti, visas 
kviečiame kandidatuoti į kara 
laites ir visus baliaus daly
vius kviečiame dalyvauti bal
savimuose. Geriausia, kad kie 
kvienas balsuotojas pats pa
duotų balsą, savo bilieto ne- 
perleisdamas kam kitam. Vi
si turėkime savo skonį ir sa
vo valią — paduoti balsą už 
tą mergaitę, kurią rasime ver 
ta Karalaitės vardo. Daug pui 
kių mergaičių turime, pasirin 
kimas nelengvas, bet vis dėl
to pasirinkimą galima pada
ryti. Praėjusių metų Karalai
tė, Danutė Klemkaitė, Kara
laitei uždės vainiką, o karalai
tė metams turės pereinamąjį 
Spaudos baliaus Karalaitės

Dr. J. SEMOGAS 
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir
: . . j. . 2—4 ; 7—9 p. mketvirtadienį
antradienį ir

■ . . 2—4 p. mpenktadienį
trečiadienį 7—9 p. m. 
šeštadienį 11 — 1 p. m.

f’O 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

simbolį, kurin bus įrašyta vi
sų Karalaičių vardai ir pavar
dės.

Bus dovanų ir kandidatėm., 
į karalaites.

Karalaitės rinkimams vado 
' vaus inž. A. Pusarauskas. Ka
ralaitės papuošalą komponuo
ja dailininkas R. Bukauskas.

Baliaus metu veiks bufetas 
su įvairiais gėrimais ir užkan 
džiais. Čia vienas nemalonus 
dalykas: salės savininkai ne
patenkinti po pernai baliaus 
radę po stalais tuščių bonkų, 
tai rengėjus įspėjo, kad šie
met taip nebūtų. Kadangi Li
kerių komisija šiemet davė pit 
nūs leidimus, tai gėrimų bufe
te užteks ir be atsinešimo pil
nų, kaip pareiškė leidimų da
vėjas — Likerių komisija.

Šiemet bandysime balių pra 
tęsti ilgiau negu iki 1 valan
dos malonumui visų tų, kurie 
paprastai gana gausiai užsilie 
ka ir nori ilgiau pašišokti, 
ypač kad tai bus paskutiniai 
šokiai prieš 
nią.

Į balių 
iš Amerikos 
ninku ir politikų, kurių vie
nas žada tarti trumpą konden 
suotą žodį, įdomų visiems ba 
liaus dalyviams.

Baliaus metu, žinoma, spau 
dos platinimas yra laisvas :kas 
kokią spaudą nori platinti, 
gaus vietą prie spaudos stalo. 
Laikraščiai ir knygos yra mū
sų lietuviškosios gyvybės šal 
tiniai. Lietuviškai gyvi būsi
me tol, kol bus gyva mūsų 
spauda — laikraštis ir knyga, 
kol bus gyvos organizacijos— 
bažnyčios, mokyklos, draugi
jos, — kol bus gyvas lietuviš
kas žodis. Todėl labai būtų 
džiugu ir malonu, kad tam žo 
džiui, kuriam spauda ypač tar 
nauja, kad visi ne tiktai parei
gingai, bet ir drausmingai da 
lyvautume jos palaikyme.

7 savaičių gavė-

žada atsilankyti 
žymių visuomeni

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; naivų PO 8-8096

N O T A R t. S
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. : 86,1-8478 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
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ŠĮ SEKMADIENĮ PER CFMB RADIO STOTĮ, 

BANGA 1410, 10 VAL. VAKARO,
BUS GIRDIMAS LIETUVIŠKAS RADIO PUSVALANDIS.

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834

Tel. 525-8971

Laurinaitis1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

SLIDINĖKIME MĖLYNAJAME SLĖNYJE 
— Vallee Blue Ski Centre — 

VAL DAVID, PRIE 11 KELIO.

Laukiame visi tautiečių ir 
visų spaudos bičiulių, su jų 
draugais ir pažįstamais.

Visiems iš anksto tariame 
nuoširdžiausį ačiū. NL.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Įvyks vasario mėn. 16 die

ną. Iškilmingose pamaldose 
11 vai. Aušros Vartų bažny
čioje lietuviškos organizaci-. 
jos prašomos dalyvauti su vė
liavomis. Po to 3 vai. po pie
tų, 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 šokė
jai, vadovaujami p. Celto- 
riaus. Visa lietuviškoji Mont
realio visuomenė tą datą pra
šoma rezervuoti didžiosios 
šventės minėjimui.

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

Seimelio Prezidiumas.
9 Solistas kun. K. Balčys po 
koncerto tuojau išvyko į Ams 
terdamą, kurį turėjo pasiekti 
6 vai. ryto, o 8 vai. jis jau tu
rėjo iškilmingas pamaldas ir 
paskaitą po to.
L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ 
kuopos metinis narių susirin
kimas įvyks vasario mėn. 23 
d., tuoj po 11 vai. pamaldų, 
Ašuros Vartų parapijos salė
je. Kuopos nariams susirinki
me dalyvavimas būtinas. Kuo 
pos valdyba taip pat maloniai 
kviečia ir visus brolius ir se
ses lietuvius, norinčius įsi
jungti į šauliškas gretas šia
me susirinkime atsilankyti.

Kuopos Valdyba.

I.G. ELECTRIC R'd.
'Elektros kontraktorius

IGNAS G U R č i N A
88.9 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

® Pas pp. Jocus vieši brolis 
Vladas iš Toronto.
9 P. Kai asanovas sjr. sunkiai 
serga. Jo lankyti iš Bostono 
atskrido duktė p. Gutauskie- 
nė.
® Žukauskui Jonui yra laiš
kas iš Lietuvos nuo Petro Žu 
kausko. Kreiptis NL.
@ Tumas Jonas išėjo į pensi 
ją-
©?Pp. P. Rutkauskai, De Luxe 
Cleaners savininkai, išskrido 
atostogų į Jamaiką, kur išbus 
apie dvi ar tris savaites.
9 Lietuviškoji radio valandė
lė šį sekmadienį bus skirta 
Vasario 16 minėjimui ir bus 
normaliu laiku — 10 vai. v.
© NL redakcijoje praėjusią 
savaitę lankėsi ir loterijai fan
tų atnešė p. Daugelavičienė, 
dar nespėjusi pakeisti spalvos 
po įdegimo Miami pusiasaly
je, kur pp. Daugelavičiai pra
leido atostogas. Lankėsi pane 
lė Jauniūtė, p. Linkonienė, J. 
Gaurys, M. Šulmistras ir kt.
Visiems nuoširdžiai- dėkoja
me.
0 Šv. Kazimiero parapijos ch 
oras ruošia vakarienę balan
džio 4 d., kuri bus drauge ir 
margučių vakarienė.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Popietinės mišios įveda
mos gavėnios metu, prade
dant pirmuoju gavėnios sek
madieniu, vasario 16 d., ir bai 
giarit kovo mėn. 29 d.

Prašome šį mėnesį pas sese 
les arba klebonijoje užregis
truoti vaikus, norinčius priim 
ti pirmą Komuniją ar Sutvir
tinimo sakramentą. Būtinai 
tai reikia žinoti iš anksto.

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.

TAUPYK IR SKOLINKIS dl g| C? W
SAVO KREDITO KOOPERATYVE Ik l> B
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q- tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidui! o atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imama
7,6%, už nekilnojamo tūrio 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.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS TORONTE 

šiais metais numatomas gali
mai iškilmingesnis. Minėji
mas susidės iš dviejų dalių: 
lietuv skos.os ir angliškosios. 
Pirmajai daliai kalbėtoju yra 
Aldona Mugustinavičienė iš 
Clevca.dno. Angliškoje dalyje 
kalbės .^uc-raunės valdžios 
krašo apsaugos ministeris 
Paul Ueiley. Meninėje dalyje 
dalyvauja žymusis aktorius 
Henrikas Kačinskas ir Toron 
to Įeit, choras „Varpas”., vado 
vaujamas inuz. S. Gailevi- 

šeš- 
hotelyje 
konsulas 
su ponia 
kurį yra

S.
čiaus. Šventės išvaakrėse, 
tadienį, Royal York 
Toronte generalinis 
Dr. J. Žmuidzinas 
rengia priėmimą, į 
pakviesta daug svečių diplo
matų, valdžios ir lietuvių bi
čiulių. Tikimasi, Kad priėmi
me dalyvaus daug mūsų tau
tiečių, kurie savo atsilanky
mu parems reprezentacinį po
būvį.

RAš. J. KRALIKAUSKAS 
antrą kartą laimėjęs dienraš
čio „Draugo” literatūrinę pre 
miją rašytojas Juozas Krali- 
kauskas numatomas Toronte 
pagerbti specialiu parengimu. 
Tam tikslui yra sudarytas ko 
mitteas. Premijos įteikimas 
už romaną laureatui bus ko
vo mėnesį Čikagoje.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Ateinantis penk.adi.nis, p'r 
masis mėnesio penktadienis. 
Išpažintys ketvirtadienį nuo 
7 vai., penktadienio rytą mi
šios 7.20 ir 7.50 ir 8 vai. va
kare.

Rinkliavoj: sausio 12 d. 
142.64, sausio 19 d. 343.50, 
sausio 26 d. 132.15, vasario 2 
d. — 173 dol.

Aukojo bažnyčiai L. Tyle
nis 100 dol.

Kaz’mierinė vakarienė bus 
kovo 7 d.
• Pp. Masevičiai, kalakutu 
farmos savininkai, tik yra grį 
žę iš Kalifornijos, kurioje pra 
leido pošventinį laikotarpį. 
Grįžę tapo apdovanoti „sene
lių” titulu, nes jų duktė ir 
žentas pp. Ambrozaičiai, susi 
laukė pirmagimio.

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

Dr. P. MORKI!
dantų gydytojas
Vakarais ir 

pagal

(1082 Bloor W.,
Ų rytus nuo Dufferin Str 

Raštinė: LE 4-4.51.£ ________

VISUOMENININKŲ
PP. K. GRIGAIČIŲ

šeima, kuri Toronte bandė . 
įvairių verslų, dabar yra išsi
kėlusi į Brantfordą, Ont., kur 
K. Grigaitis yra gavęs tinka
mą darbą. Sėkmės naujoje vie ‘ 
toje.
® KL Kat. Moterų dr-jos, To 
ronto skyrius, pasikvietė kon
certo P. Bičkienę ir J. Vazne- 
lį, turėjo 400 dol. nuostolių, - 
- atsigauti nori rengdamos šeš 
tadienį vakarienę.

LIETUVIŲ MIŠRUS 
CHORAS,

atsiradus naujų jėgų iš suau
gusių ir jaunimo, pradeda gy 
viau reikštis. Chorui vadovau 
ja Aleksas Kusinskis. Kviečia 
mi nauji choristai, suaugę ir 
jaunimas, o ypatingai tie, ku
rie turi gerus balsus, bet dėl 
kaž kokių priežasčių dalyvau 
ti chore vengia.

ĮDOMUS 
KONCERTAS - BALIUS

šeštad.enį buvo suruoštas Ka 
nados Lietuvių Katalikių Mo
terų draugijos Aušros Vartų 
salėje. Dr-jos pirmininkė p. 
V. Ottienė trumpu žodžiu ati 
dariusi vakarą, labai gražiai 
ir įdomiai dainavo Amsterda
mo, JAV, parapijos klebonas, 
fortepionu palydimas p. Lut- 
terbuck ir op. sol. E. Kardelie 
nė, palydima pianisto K. Smil 
gevičiaus. Apie koncertą pla
čiau sekančiame NL nr. Kon- 
certantai apdovanoti gėlėmis 
ir odvanomis. Po koncerto vy 
ko puikiai paruošta vakarie
nė ir šokiai, be to — loterija. 
Viskas praėjo labai gražiai, 
bet veina nesėkmė, kad to
kiam parengimui pusantro 
šimto žmonių yra nepakanka
mas skaičius. O juk žmonių 
yra, bet kur jie? Jeigu turėti 
prieš akis ir tą faktą, kad šv. 
Kazimiero salėje buvo 300, 
tai juk žmonių yra keleriopai 
daugiau Montrealyje....

ŽIEMOS KARNAVALAS 
neišėjo tokis, kokis buvo pla 
nuotas, nes Montrealio meras 
J. Drapeau atsisakė dalyvauti 
ir uždraudė tą Montrealio 
mieste. Anjou priemiestis kar 
navalo karalaite išrinko kve- 
bekietę.

■

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). 
Teilef. 254-4287 ir VI 4-9254. |

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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