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Gyva JTO narių diplomatinė veikla KAS NAUJA KANADOJE
KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS,

• JUNGTINĖS TAUTOS DIDELĖJE KRIZĖJE
• PERONĄ BRAZILIJA GRĄŽINO FRANKUI
• POPIEŽIUS SUGRĮŽO Į. ROMĄ
• LIETUVOS OKUPANTAS KVIEČIASI Š. AME 

RIKOS KREPŠINIO RINKTINĘ
Diplomatiniai pasitarimai ir 
didelis jų įsibėgėjimas budi
no praėjusios savaitės tarp 
tautinį pobūdį. Diplomatiniai 
pasitarimai ir jieškojimai ap
čiuopiamybių nusitęs ir to
liau, nes
TAS SĄLYGAS SUDARĖ 

VALDŽIŲ
PASIKEITIMAS 

didžiosiose valstybėse - Ame
rikoje - Anglijoje, Rusi - 
joje, kurios vairuoja tarptau
tinės politikos eigą 
Karo nėra, oficialiai sakoma, 
bet nėra ir taikos. Faktinai ka 
rai vyksta ir nesiliauja. Gyve 
nimas kelia problemas, ku
rios nesiseka lengvai spręsti. 
Ryšium su gruožio 1 d.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
SESIJOS ATIDARYMU 
kuri buvo atidėta dviem sa
vaitėm, kad susidūrimas su 
SSSR dėl skolų nemokėjimo 
būtų kaip nors išspręstas, ta- 

' čiau jis ne išspręstas ir dar te 
bevyksta pasitarimai. 
Savietūja, Prancūzija ir kt. lig 
šiol
ĮSISKOLINO JTO ORGA
NIZACIJAI APIE 55 MILI

JONUS DOLERIŲ.
Nej moka mokesčių - skolų, 
nei traukiasi iš JTO. Ir dabar 
gavo mokesčių atidėjimą, ku
rio metu JTO sekr. U.Thant 
bandys rasti kompromisą. O 
U.Thant atsidūrė ligoninėje. 
Amerikos nesutarimas su Ru 
sija yra

PRINCIPINIO POBŪ
DŽIO NESUTARIMAS, 

nes Maskva atsisako mokėti 
mokesčius, kuriuos nutarė 
JTO generalinis susirinkimas, 
tat šis nutarimas yra įsiparei- 
gojantis. Tuo tarpu Sovietija 
negali mokėto skolų, nes tai 
turi eiti Vidurinių Rytų ir 
Kongo saugumo reikalams, o 
juk
MASKVA YRA PRIEŠIN - 
GA IR KONGO IR VIDU - 

RINIŲ RYTŲ 
SAUGUMUI

Ir šen ir ten Maskvos meš
kos nagai sutepti krauju lais
vę mylinčių žmonių. Maskvai 
būdingas troškimas pavergti. 
Ji karus kursto ir palaiko.

Vietname ir Konge Rusijos 
sąmokslininkai yra prikišę 
pirštus ir atvirai pasisakę rem 
šią Vietnamo ir Kongo agre
sorius, tat, kaip jie gali duoti- 
pinigus agresoriams sutram
dyti 
Johnsonas, gavęs teisių gar
bės daktaratą Vašingtono uni 
versitete, pasakė kalbą, kurio 
je
PASISAKĖ UŽ ATLANTO 
SĄJUNGOS NARIŲ TAR

PUSAVĮ RYŠIŲ 
SUSTIPRINIMĄ

Jis taipgi) pabrėžė, kad JA 
V-bės nesiekia kam nors do
minuoti ir sutinka persvarsty 
ti JAV pasiūlytus planus, ku
riuos tačiau atmeta ir de Gau 
lie ir DB min.pirm. Harold 
Wilson. Šis, kaip pakaitalą 
pasiūlė savo planą, bet ir šį 
de Gaulle spėjo jau atmesti,

De Gaulle atrodo niekas 
neperkalbės. Tiesa, yra nuo
monių, kad Amerika savanau 
diškai

SIEKDAMA GERŲ 
SANTYKIŲ SU RUSIJĄ 
šiai net ir pataikauja. Jame 

yra tiesos, bet svarbu, kad bū 
tų gero noro Atlanto Sąjun
gos nariams tartis ir noro susi 
tarti, o ne demonstruoti susi
tarimo nenorą, kaip tą daro 
de Gaulle. Be to, nėra gera 
ir 'pačioje Europoje, nes
NESUTARIA IR EURO - 

POS VALSTYBIŲ 
VIENYBĖS:

kai vieni pasisako už Euro
pos valstybių vienybę - sąjun 
gą, kiti reikalauja pirma suda 
ryti ekonominę vienybę ir 
tiktai tada eiti prie Europos 
Valstybių Sąjungos.

Bolševikai juo daugiau 
pralaimi, juo daugiau siautė
ja

Brežnevas ypatingu įnirti- 
kaltino ir puolo 
JUNGTINES AMERIKOS 

VALSTYBES.
O patys gi bolševikai yra kai 
ti, kad, pav., ir Konge ir Viet 
name, kur visą laiką organi
zuoja sukilimus ir neleidžia 
šiems kraštams ramiai ir dar
bingai kurtis.

Popiežiaus kelionė į Indiją 
susieta su Vatikano suvažiavi 
mo įdėjų vykdymu,

TRAUKĖ DIDELĮ 
ŽMONIJOS DĖMESĮ, 

nes pagal Vatikano suvažia
vimo gaires. Popiežius Indi
joje, kur dominuoja braminų 
tikyba, susitiko su tolimais kį 
tatikiais ir pareiškė jiems pa
garbą bei broliškus jausmus. 
. . Vatikano suvažiavimas, 
kaip matome,

ESMINGAI KEIČIA 
KATALIKŲ PAŽIŪRAS 

Į KITAS RELIGIJAS.
Ir savo viduje daro didžiu 

lių pakeitimų ne tiktai for
mos, bet ir esmės: keičiama 
mišių, komunijos forma (gri 
tama į dviejų pavidalų)>pamal 
dų kalba. Kai kurie pakitimai 
katalikus artina prie stačiati
kių (vedusieji diakon)kai ku 
rie prie evangelikų, - tat Vati 
kano suvažiavimas tikrai eina 
prie bažnyčių suvienijimo.

Paulius VI minių buvo su
tiktas Indijoje ir sugrjžęs Ro 
mą - karališkai - 21 patrankų 
saliutu ir didelėmis iškilmė
mis.

KITOS NAUJIENOS
— Į Vašingtoną atskrido 

DB min. pirm. H. Wilson su 
Walkeriu tartis su Johnsonu.

— Suimti Kuk-Kluks-Kla 
no 21 narys, kurie kaltinami 
nužudę du baltus ir vieną juo 
dą, kovojusius už lygias visų 
piliečių teises.

— Naujos Afrikos respub
likos, Zambijos, prezidentas 
Kaunda JTO pasisakė už Jun 
gtines Tautas kaip pagrindi
nę žmonių organizaciją.

— Kinų studentai Bulgari 
jos sostinėje, Sofijoje, pakar
totinai žiauriai kritikavo Rusi

— Dėl ligos atsistatydino 
Italijos prezidentas Segni. 
Naujo rinkimai gruodžio 16 
d.

— Gruodžio 9 d.JAV pre
zidentas priims Gromyką.

— Pravda rašo, kad kom
partijos CK priėmė priemo
nes išvengti vieno asmens 
kultui, kurį praktikavo Stali
nas ir Chruščiovas.

— Ulbrechtas pareiškė, 
kad rytinės Vokietijos ūkinis 
sugniužimas kilęs iš komunis 
tų įvestos biurokratijos.

Lietuvių būties 
duomenys

OKUPANTAS KVIEČIA 
ŠIAURĖS AMERIKOS 

KREPŠINIO RINKTINĘ 
LIETUVON

NL Sporto Skyriaus vedė
jas, K.Baronas, yra sužinojęs, 
kad Lietuvos okupacijos vyk 
dytojai, norėdami ’’papuošti“ 
25-rių metų Lietuvos okupaci 
jos sukaktuves, pakvietė Š.A- 
merikos krepšinio rinktinę at 
einančią vasarą žaisti Lietu- 
einančią vasarą žaisti Lietu
voje... kaip ji žaidė Australi-

® Lietuviai Vašingtone mi 
ni Simano Daukanto sukak
tuves gruodžio 13 d., bus isto 
riko V.Trumpos paskaita.

® Indijoje reiškiasi lietu
vis dailininkas Petras Lukas. 
Jis sėkmingai nupiešė Rabin 
dranat Tagorės portretą.

@ Kompozitorius Jeroni> 
mas Kačinskas didigavo sim 
foninius lietuvių kūrinius Bos 
tone įvykusiame koncerte.
® Viln iuje Filharmonijos sa
lėje koncertavo Slovakijos 
simfoninis orkestras.

WmJ, P.Q.
TAURO ŽINIOS

. .Tauro vyrų komanda gruo 
džio 1 d. žaidė prieš Universi 
te de Montreal komandą. Pir 
mam puslaikyje Tauro gyni
mas buvo visai sukritęs ir 
prancūzai vedė 33—28 santy 
kiu.

Per pertrauką Tauro gyni
mas išsiaiškino reikalus ir ga 
le išėjo patenkinti išlošę 62— 
51 santykiu. Taškų pelnė: R. 
Otto 14, V. Šipelis 14, N.Lof 
tus 12, A.Gražys 10, T.Ketur 
ka 8, E.Baltuonis 2, V. Rup
šys 2, H.Celtorius, R.Navikė- 
nas.

Sekantis Tauro vyrų žaidi 
mas įvyks gruodžio 10 d. 
8.30 Threnholme Park salė
je, kampas Sherbrooke W. ir 
Park Row East.

Tauro jaunių komandą di 
delio pasisekimo neturėjo ir 
pralošė prieš ’’Gadbois Cent
re“ 16—7. Tauro jaunių kre 
pšininkų komandą sudaro se 
kantieji : L. Baršauskas, A. 
Ptašinskas, V.Ptašinskas, D. 
Baltuonis ir T.Girdžius.

— JAV apsvarstė, ar nepr 
adėti pulti šiaurinį Vietnamą. 
Reaguodami Į tai, Kinijos ko 
munistai grasina atsiliepti j 
tai karu.

— Konge 1000 ’’sukilėlių’ 
pasidavė Tšombės valdžiai.

— Briuselyje vyksta Euro 
pos bendros rinkos valstybių 
pasitarimai žemės ūkio klau
simais.

— Srederis atmetė Wilso- 
no pasisakymą prieš bendrą 
atominį apsiginklavimą.

— Saigone studentai kėlė 
riaušes, buvo paskelbtos sau
gumo sąlygos.

— JAV pasipiktinusi, kad 
de Gaulle žiauriai užmiršęs 
gautą iš Amerikos karinę ir 
ekonominę pagalbą ir dabar 
varąs propagandą prieš JAV.

— Tčiombe pareiškė 'pasi
piktinimą, kad kai kurios vals 
tybės gina „sukilėlius“, bet ne 
užtaria teisėtos Kongo vyriau 
sybės.

PROTESTAS PRIEŠ EMI
GRANTINIŲ LENKŲ 

GRUOBUONIŠKUS 
KĖSLUS

Eilė Čikagos lenkų organi
zacijų, nedraugingai nusista
čiusių Lietuvos ir Ukrainos 
atžvilgiu ir puoselėjančių im- 
perilistinius kėslus,viešai rei
kalavo ’’grąžinti“ Lenkijai 
Lietuvos sostinę Vilnių ir Uk 
rainų Lvivą.

Šis imperįįiastmis lenkų 
emigrantų kėslas erzina kai - 
mynus. Reaguojamos į šiuos 
lenkų imperialistinius užmo
jus, eilė Čikagos lietuvių orga 
ni'zacijų pareiškė viešą prote 
stą. Prie protesto prisideda
me ir mes.

• Vyskupas V.Brizgys iš 
Vatikano' suvažiavimo nuskri 
do į Bc-mbėjų, kur vyksta pa 
Kjul^l euc.’iaristinis kongre
sas.
• Lietuvos baleto artistai G. 
Sabaliauskaitė ir H. Banys 
gastroliuoja Azijoje — Bir
moje, Tailande, Ceilone, 
Kambodžoje.

K.L.K. MOTERŲ D—JA 
organizuoja prieškalėdinį su
sikaupimą - rekolekcijas mo
terims gruodžio 11—13 d.d. 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Penktadienį ir šeštadienį kon 
ferencijos bus 8 vai. vakaro.

Sekmadienį, kadangi Kata 
ISkių Moterų D-ja švenčia sa 
vo metinę šventę, iškilmingos 
pamaldos bus 11 vai. Šv. Ka
zimiero bažnyčioj, po to para 
pijos salėje bus susirinkimas 
ir kavutė.

Rekolekcijas ves kun. F. 
Jucevičius.

Visos narės prašomos kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti, o 
rekolekcijomis prašomos pasi 
naudoti visos Montrealio mo 
terys. Valdyba.
D.L.K. VYTAUTO NEPK.

KLUBO ŽINIOS
Aklamaciniu ir slaptu šėrų 

balsavimu sekmadienį, išrink 
tavaldyba:
Pirmininku Pr.Paukštaitis. 
v-ce p-ku M.Vaikšnora ,sekr. 
G.Alinauskas, rin.sekr. K.Gu 
džiūnas, šėr.sekr. R.Bohe- 
mier, kasin. P.Petrauskas 
Direktoriais: VI. Kiškis, K. 
Ambrasas, J.Mozuraitis, J.Pe 
trauskas ir J. Skinkis.

TORONTAS 
AUŠROS METINIS 

VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS 

bus gruodžio 13 d., tuoj po 
pamaldų muzikos studijoje. 
Visi klubo nariai, rėmėjai ir 
narių tėveliai išanksto prašo
mi taip susitvarkyti su laiku, 
kad galėtumėte dalyvauti su
sirinkime. Susirinkimo metu 
aptarti einamieji reikalai, iš
rinkta nauja valdyba, bei 
įteikti Š. Amerikos lietuvių 
sportinių žaidynių lengvosios 
atletikos pirmenybių meda
liai ir kaspinėliai.
Žiais metais Klube Kalėdų 
eglutės vaikučiams nebus,'įsą 
ryšįje 'pasiruoštos statybos, 
b^t nrs'dedama prie bendros 
Šeštadieninių Mokyklų ruoši 
aruos eglutės per šv.Kazimie- 
ro parapiją —$150.00. 

įvykęs 1964 m. lapkričio 28 
—29 dienomis Tillsonburge, 
Ont., priėmė sveikinimų ir pa 
dėkų, kurios čia skelbiamos.

SVEIKINIMAI
5-sios KLB-nės paskutinio

ji sesija, įvykusi 1964 m. lap
kričio mėn. 28 — 29 dieno
mis Tillsonburge, Ont., 
džiaugdamasi gražia Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos veikla, sveikinda
ma ir dėkodama jai už inicia
tyvą išjudinant eilę kultūri
nių, svarbių lietuvybės reika
lams klausimų, vis dėlto pri
mena itin svarbius antrojo Pa 
šaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimo nutarimus: 1) Lie 
tuviij Moksltj Akademijos 
steigimo, 2) Lietuviu) Kultū
ros Rūmų organizavimo ir 3) 
Peticijos Jungtinių Tautų Or 
ganizacijai reikalaujant Lie
tuvai laisvės ir nepriklauso
mybės grąžinimo, -plačiu pa
sauliniu mastu vykdymą, ir 
prašo šiems Seimo nutari
mams dėmesio.

2) Nepriklausomos Lietu
vos Įgaliotą Minister) Didžio
joje Britanijoje p. K. Balutį 
85 metų sukaktuvėmis ir lin
ki sveikatos, darbingumo ir ii 
giausių metų.

3) Nepriklausomos Lietu
vos diplomatus, ir konsulus, 
budinčius Lietuvos nepriklau

MAC - PABALTIJO
TAUTŲ GYNĖJAS?

Vak. Vokietijoje leidžia
mas savaitraštis „Latvija“ š. 
m. spalio 10 d. laidoje paskel 
bė įdomią žinią apie tai, kad 
Raud. Kinijos ambasados pa
reigūnai Latvių Tautinio Fon 
do įstaigoje Stockholme įsi
gijo vieną filmo „Mano Lat
vija” juostą. Kiek anksčiau, 
rugsėjo 12 d. minėtas savait
raštis buvo pranešęs, kad Pe 
kino valdininkai prašę infor
macinės medžiagos ir pareiš
kę susidomėjimą Pabaltijo 
kraštais. Filme. „Mano Latvi
ja“ pavaizduota 1940 - 41 m. 
Latvijos tragedija ir sovietų 
įvykdytos žudynės.

Toji žinia, aišku, sukėlė so 
vietų pyktį. Sovietų vyriausy
bės organas — dienraštis „Iz 
vestija” jau rugsėjo 20 d. per 
sispausdino latvių paskelbtą 
žinią ir kaip šaltinį nurodė lat 
vių laikraštį Vak. Vokietijo
je... Žinoma, kinų komunistų 
dėmesys Pabaltijui netenka 
aiškinti jų simpatija pabaltie- 
čių tautoms, lai tebuvo noras 
įgelti Maskvai. Mums malo
nu patirti tai, kad kelti į vie
šumą pabaltiečių likimą parū 
po net Pekinui. E.

STUTTHOFO SS-KŲ 
BYLA TUBINGENE

Lapkričio 9 d. Tubingeno 
teisme prasidėjo trijų Stuttho- 
fo koncentracijos stovyklos 
buvusių pareigūnų — SS-kų 
byla. Ji vyks aįii,e penkias sa
vaites. Numatyta 35 liudinin 
kai, jų tarpe iš Izraelio, Šve
dijos ir Kanados.) Pažymėti
na, kad lietuvių politinių kali
nių s-gos surinktais duomeni
mis Stutthofo kacete iš viso 
buvo apie 1200 lietuvių, iš jų 
žuvusių arba dingusių—1100.

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS ŽINIOS

— T. Tercizijus yra išvy
kęs į Jungt. Valstybes, grįš 
gruodžio pradžioje. Šiuo me
tu pas mus yra sustojęs T. Ra 
faelis, kuriam pavesta rūpin
tis pašaukimų reikalais. 

somybės reikalų sargyboje.
4) NL Gen. konsulą Kana

doje, Joną Žmuidziną, gyvai 
dalyvaujantį KL B-nės veik
loje ir prašo ir toliau remtu B- 
nės veiklą.

PADĖKOS.
Dėkoja: 1) KL B-nės Kr. 

V-bai už atliktus darbus, iš
dėstytus v-bos pranešimuose.

2) Simpoziumu dalyviams 
— kun. dr. P. Gaidai, stud. 
Rimkūnaitei, stud. A. Šileikai, 
K. Baronui ir moderatoriui p. 
Balčiūnui.

3) KLB Kr. T-bos suvažia 
vimo šeimininkams— Tillson- 
burgo - Delhi lietuvių apylin
kės v-bai su pirm. p. Stankum 
priešakyje ir visiems suvažia
vimo įvykdymo rėmėjams — 
Kun. dr. Gutauskui ir B-nės 
narėms ir nariams, atliku- 
siems įvairias pareigas.

4) Delhi lietuvių parap. 
klebonui kun. dr. Gutauskui 
už pakvietimą į gražią ir pui
kią bažnytėlę pamaldų.

5) Delhi) šauliams už gra
žų Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą su gražiu 
koncertu ir vaišinga viešna
ge.

6) Lietuvių viešbučio „Ar
lington” savininkams—p. Še- 
duikiui ir p. Kežimaičiui už 
malonų suvažiavimo priėmi
mą.

Winston Churchill, atšven’.js

90 metų, dar gerai joja.

Pranas Paukštaitis laimėjęs 

DLK Vytauto klubo prezi

dento pareigas rinkimuose.
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POSĖDŽIAVO VLIKO SEIMAS NEW YORKE 
Išrinkta Vliko valdyba
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Nepriklausoma Lietuva 
INDEPENDENT LITHUANIA

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.

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

Kanadoje.............................. $5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Vįsur kitur............................. $ 6.00
Adresų pakeitimas 25 Ct. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Persi tvarkiusi o VLIKO
pirmininkas
Vaclovas Sidzikauskas

SVARBIAUSIAIS DIENOS KLAUSIMAIS
Greit sueis 25-ri metai, kai 

Sovietų Rusija, pasinaudoda
ma savo gėdingu slaptu san
dėriu su Hitlerio Vokietija ir 
išnaudodama padėtį įsisiautė- 
jusio antrojo pasaulinio karo 
laukuose, savo ginkluotomis 
pajėgomis sutrypė Lietuvos 
nepriklausomybę ir laisvę. 
Stalino - Hitlerio 1939 m. ru 
gpjūčio 23 ir rugsėjo 28 d. są 
mokslas, 1940 m.biržello 14 
d. ultimatumas ir birželio 15 
d. karinė Lietuvos invazija 
buvo ir yra atpildo laukian
tieji atviros agresijos. aktai 
prieš silpnesnį jį kaimyną. Lie
tuvių tautos priešinimasis ok 
upanto užmačioms ir jos past 
angos atstatyti Lietuvos suve 
reninių teisių vykdymą prasi 
dėjo su ta lietuviams neužmir 
štama 1940 m. birželio 15 d. 
paženklinusia naujų Lietuvos 
laisvės sutemų pradžią. Mūsų 
tautos kova dėl savo krašto 
laisvės nepaliaujamai vyko 
per visus tuos jau greit 25 me 
lūs, ji tebevyksta ir šiandien 
ir Sovietų okupuotoj tėvynėj 
ir laisvame pasaulyje.

Vos spėjus paaiškėti Sovie
tų Rusijos kėslams ir smurto 
tikslams, užreagavo ir laisvo
jo -pasaulio valstybės, ypač 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės. Jos ne tik pasmerkė So
vietų Rusijos smurtą prieš 
Lietuvą, bet ir atsisakė — ir 
šiandien tebeatsisako — tuo 
smurtu sudarytą politinę pa
dėtį Lietuvoje ir kitose Balti 
jos valstybėse pripažinti. Dar 
daugiau, jos tebepripažįsta 
nepriklausomos Lietuvos tei
sėtos vyriausybės paskirtus 
Lietuvos diplomatinius ir 
konsuliarinius atstovus.
Tarptautinės teisės požiūriu 

Lietuva ir šiandien tebėra 
nepriklausoma valstybė, 

tik jos suvereninių teisių vyk 
dymas krašte yra svetimos 
galios įsibrovimo padarytas 
negalimas. Mūsų kovai dėl 
Lietuvos suvereninių teisių 
vykdymo atstatymo tas Lie
tuvos tarptautinis teisinis sta
tusas yra dvigubai reikšmin
gas. Tai yra mūsų laisvės ko
vos labai svarbus ginklas ir 
sykiu įpareigojimas mums tuo 
ginklu kovoti. Tušti būtų mū 
sų žodžiai apie egzilinio kon- 
tinuiteto išlaikymą, jei savo 
veiksmais mes nerespektuo
tume Lietuvos teisinio sta
tuso, sudarydami Vliko vado
vybę.

NEATLAIDŽIOJE 
KOVOJE

Buvo dirbta, kentėta ir au
kotas:. Dešimtys tūkstančių 
lietuvių, ypač jaunimo, žuvo 
tėvynėje nelygioj kovoj su 
įsibrovėliais. Negailėjo pas
tangų ir pinigo ir laisvasis lie 
tuvis. Mūsų neapleido ir mū
sų vakarietiškieji draugai. 
Kiekviena tinkama proga jie 
tai patvirtina ir mums ir pa
sauliui tai primena. O vis dėl 
to ar Lietuva yra kiek pažen
gusi erškėčiuotu keliu, kuris 
veda į nepriklausomybę ir 
laisvę? Juk Lietuva tebėra 
bolševikinėje vergovėje ir 
dar nesimato tos vergovės ga 
lo-

Yearly Subscription Rates:
Canada..........................$ 5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.0G

Tokios į pesimizmą ir nu
sivylimą krypstančios nuotai
kos nėra tačiau pagrįstos, ir 
mūsų tautos pastangos nėra 

buvusios veltui.
Lietuvos klausimo negali

ma išskirti iš bendrojo pasau
linio ir europinio politinio ir 
socialinio vyksmo. Istorijos 
akimis žiūrint, Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpis 
oer.j bus buvęs tik etapas — 
tiesa, labai svarbus — į pašto 
vesnį ir pilnutesnį mūsų tau
tinių ir valstybinių problemų 
išsprendimą. Juk tikrumoje 
anas laikotarpis nespėjo api
pavidalinti po Didžiosios Lie 
tuvos Kunigaikštystės žlugi
mo atstatytos Lietuvos vals
tybės, nei pilnumoj išspręsti 
lietuvių tautos problemų. Lie
tuva buvo be teisingų sienų, 
be nuolatinės sostinės. Ji sun
kiai grūmėsi dėl jai prideran
čios vietos pasaulio valstybių 
šeimoje, dėl rinkų savo gami
niams, dėl gyventojų gerbū
vio, pakėlimo, dėl savų de
mografinių problemų.

Nepriklausomybės laiko
tarpis kaip ir vainikavo mūsų 
•palyginti vėlai pasireiškusį 
tautinį atgimimą. Mūsų tauta 
surado ir atpažino pati save. 
Kad ir smarkiai apkarpytose 
žemėse, augo ir stiprėjo jos 
tautinė sąmonė, didelę pažan 
gą padarė jos kultūra. Tauta 
brendo politiškai. Šiandien 

mes esame dalyviai naujos 
mūsų tautos likiminės kovos 

fazės už savo būseną, už 
savo valstybę, 

kuri sujungtų visas lietuvių 
gyvenamas žemes ir kuri pa
tikrintų sau garbingą ir pa
stovią vietą laisvų ir nepri
klausomų valstybių šeimoje. 
Tas istorinis vyksmas nėra 
taip spartus, kaip kad mes to 
norime. Žinokime, tačiau, 
kad gyvenimas turi savo ne
permaldaujamą logiką. Istori 
jos nuėjo Vakarų kolonializ
mas.

Neamžinas ii- sovietinis 
tautų kalėjimas.

ŽVILKTELKIM J ŠIŲ 
DIENŲ TIKROVĘ,

Tarp sąlygų ir aplinkybių, 
kurios turi ir turės lemiamo 
poveikio lietuvių tautos sieki
mui ir pastangoms laisvai 
spręsti savo valstybinį gyve
nimą, du veiksniai yra pagrin 
diniai: vidinis, tariant pačios 
tautos potencialas, jo panau
dojimas bei vaidmuo ir išori
nis, tariant tarptautinė raida.

Vidinio veiksnio požiūriu 
ligšiolinė įvykių raida nutei
kia veikiau optimistiškai nei 
pesimistiškai. Istorijos dina
mika nesustojo ties geležine 
uždanga. Laisvės ilgesys ir 
jos dvelkimas jausti net pa
čioj bolševiku valdomoj Ru
sijoj. Ką bekalbėti) apie Lietu 
va ar kitas pavergtąsias vals
tybes, kurių gyventojų atmin
tyje tebėra gyva nepriklauso
mybės ir laisvės tikrovė. Sta
lininio teroro sudaryta politi
nė trauma ir savotiška politi
nė tuštuma pamažu nyksta. 
Viltingai nuteikia jauniausioji 
tautos karta okupuotoj Lietu
voj, pirmiausia jos kūrybin-

1964 m. lapkričio 28 — 29 
d. d. Henry Hudson viešbuty 
New Yorke įvyko Vliko Sei
mo posėdžiai. Seimą pradėjo 
Kipras Bielinis, Vliko laiki
nos valdybos pirmininkas. Jis, 
giliai apgailestaudamas, pri
minė, kad po paskutinės Vli
ko sesijos, įvykusios 1963 m. 
lapkritį, šiais metais mirė Vii 
ko pirmininkas, dr. Antanas 
Trimakas. Jo šviesią atmintį 
Seimas pagerbė atsistojimu.

Seimas priėmė Vilko statu
tą, apsvarstė laisvinimo padė
ties ir veiklos klausimus ir 
priėmė žodį Visiems Lietu
viams. Seimas išklausė K. 
Bielinio, V. Vaitiekūno, S. 
Lūšio, J. Audėno, J. Glem- 
žos, K. Veikučio, V. Sidzi
kausko, prel. J. Balkūno, A. 
Ošlapo, J. Pakalkos, dr. D. 
Krivicko, A. Skiriaus ir sei
mo komisijų pranešimus, pa
tvirtino sąmatą ir apyskaitą.

Seimo darbams vadovavo 
prof. B. Vitkus, dr. B. Ne- 
mickas ir J. Stikliorius. Sei
mo metu dirbo šios komisijos: 
mandatų, laisvinimo veiklos 
programos ir statuto. Seimą 
pasveikino žodžiu Lietuvos 
Gen. Konsulas V. Stašinskas, 
JAV LB Tarybos pirm. V.

Mirus
STASIUI NAGINIONIUI

nuoširdi užuojauta sūnui inž. STASIUI 
ir giminėms čia ir Lietuvoje.

Jonas Simonavičius.

gieji sluogsniai, kurių eilėse 
vėl ir vėl prasiveržia bodėji
masis „didžiojo brolio” globa 
ir rusinimo užmačiomis. Tai 
yra daugiau nei laisvės pra
giedruliai sovietinės vergijos 
nesibaigiančią naktj. Tai yra 
laisvės priešaušrio žara.

Tiesa, Lietuvos laisvės už
trukusios sutemos ir dalies iŠ 
eivijos pradėtas polinkis į ma 
teriaiinius patogumus gali 
kartais kelti ir pesimistinių 
minčių kai dėl mūsų tautos' 
potencialo laisvėje, tačiau to
kie įvykiai kaip .Lietuvių Die
na Pasaulinėje Mugėje New 
Yorke, kaip dainų ir tautinių 
šokių šventės Čikagoje, jei su 
minėti tik juos, aiškiai rodo 
ir laisvųjų lietuvių gyvą tau
tinę dvasią, kovingą jautru
mą bei sielojimąsi savo ar sa
vo tėvų gimtojo krašto laisve.

TARPTAUTINĖ 
POLITINĖ RAIDA

Nematau pagrindo nuogąs
tauti ir dėl antrojo veiksnio— 
tarptautinės raidos. Paskuti
nis perversmas Kremliuje pa
kartotinai patvirtina komunis
tinio pasaulio silpnybes, jo de 
sintegraciją, o sykiu ir vaka
rietiškojo pasaulio idėjų bei 
jėgų persvarą. Neišvengiamai 
artėja sovietinio kolonializmo 
ir sovietinio tautų kalėjimo 
galas. Neturi mūsų pesimistiš
kai nuteikti nė santūrėjantieji 
šio krašto vyriausybės pareiš
kimai ar didžiosios jos 
spaudos „tylos sąmokslas“ 
■prieš Lietuvą ir kitas sovietų 
pavergtąsias valstybes. Jie 
yra greičiau politinės takti
kos nei politinės esmės išraiš
ka.

Nepriklausomybės tarpsnio 
poveikis aiškiai juntamas ir 
laisvųjų valstybių kanceliari
jose. Šiandien, ne taip kaip 
buvo Lietuvos valstybei atsi
kuriant, nereikia įrodinėti, 
kad lietuvių tauta yra gyva, 
kultūringa, politiškai subren
dusi ir turi teisę pati tvarkyti 
savo valstybinį gyvenimą. 
Lankydamasi valstybių sosti
nėse beveik visuose žemynuo
se, radau visišką supratimą ir 
pritarimą mūsų politiniams 
siekiams. Išgirstu vieną ir tą 
patį klausimą: „Kaip dabartį 
nėse tarptautinėse sąlygose 
tai įvykdyti?“

Greta vyksta ir naujai susi
kūrusių Afrikos ir Azijos vals 
tybių praregėjimas, sovietinio 
imperializmo ir kolonializmo, 
ypač Baltijos valstybėse, su
pratimas. Vakarų Europa, ku 
ri geografiškai ir politiškai 
yra Lietuvai artimiausia ir ku 
riai labjausiai rupi visos Euro 
pos apsijungimas laisvėje, vi
są savo dėmesį kol kas krei
pia į laisvosios Europos da
lies konsolidaciją ir integraci
ją. Tačiau, nežiūrint to, Lie
tuvos padėties supratimas ir 
jos nepriklausomybės atstaty
mo klausimas yra šiandien gy

Volertas, raštu —■ Vasario 16 
-tos Akto signataras prof. S. 
Kairys, Lietuvos Diplomati
nės tarnybos šefas min. S. Lo 
zoraitis, Alto pirmininkas L. 
Šimutis, min. B. Balutis, min. 
S. Girdvainis, Lietuvos Ats
tovas Washingtone J. Rajec
kas, Atstovybės patarėjas dr. 
S. Bačkis, Gen. Konsulas P. 
Daužvardis, Konsulas Julius 
J. Bielskis, Balfo pirm. kun. 
V. Martinkus, JAV LB v-bos 
pirm. J. Jasaitis, Kanados L. 
B. pirm. dr. P. Lukoševičius, 
SLA pirm, P. Dargis, Lietu
viu Studentų S-gos pirm. A. 
Zapareckas, Lietuvių Jauni
mo Federacijos p-kas A. Gu- 
reckas, Lietuvių Katalikių 
Moterų Pasaulinės S-gos pir
mininkė M. Galdikienė, 
„Draugo“ red. kun. P. Garš
va, Ateitininkų Sandraugių 
Suvažiavimas Clevelande, 
New Yorko Lietuvių B-nės N. 
Yorko apygardos p-kas J. 
Šlepetys, Lietuvių Fondo p- 
kas Blinstrubas, dr. Kriauče- 
iiūnas su 100 dol. laisvinimo
reikalams ir kt.

Seimo sesijoje dalyvavo 
visų Vliko narių - organizaci
jų atstovai: Lietuvių Fronto 
Bičiulių dr. K. Čeginskas, A.

vas ir Londone, ir Paryžiuje, 
ir Bonnoje, ir Romoje, ir Skan 
din'avijos valstybėse.

Laipsniškos liberalizaiijos 
ir gyvenimo eventualaus ge
rėjimo prielaida pagrįsta po
litinė filosofija ir į ją atremta 
dalies laisvųjų valstybių vy
riausybių politinė praktika pa 
sirodė esanti nereali net Vi
durio ir Rytų Europos vadi
namų satelitinių kraštų atžvil 
giu. Juo labjau ryškiai aki
vaizdus būtų jos klaidingu
mas dviguba geležine uždan
ga izoliuotų Baltijos valsty
bių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — atžvilgiu. Lietuvo
je rusinimo ir ekonominio iš
naudojimo užmačios net di
dėja. Priklausomybė nuo Ru
sijos ir vietos administracijos 
pajungimas centrinei Mask
vos valdžiai -prašoka mūsų 
vaizduotę. Vadinamos Vil
niaus valdžios nariai yrU gry
niausios marionetės, kurių siū 
lai laikomi Rusijos praeigūnų 
Kremliuje ar Kremliaus emi
sarų Lietuvoje. Tatai supran
ta ir šio didžiojo krašto vy
riausybė.

Abiejų mano suminėtų vei
ksnių — vidinio ir išorinio — 
supratimas apsprendžia ir 
mūsų, laisvųjų lietuvių, užda
vinius bei veiklos programą.

Tinkamai vertindami mūsų 
tautinio potencialo reikšmę ir 
vaidmenį, didelį dėmesį turi
me kreipti mūsų tautos ka
mienui pavergtoje tėvynėje ir 
mūsų išeivijai laisvajame pa
saulyje. Turime surasti būdų 
lietuvius pavergtoje tėvynėje 
politiškai įtaigoti ir jiems pa
dėti susidaryti Lietuvos lais
vos ateities viziją. Lietuvos at 
sipalaidavusios nuo Rusijos ir 
demokratiškai tvarkančios sa
vo gyvenimą laisvėje apsijun
gusioje Europoje. Reikia, kad 
okupuotos tėvynės lietuviai 
atsikratytų mitu, kad kolonia 
linės sovietų imperijos galia 
yra neįveikiama ir kad paver
gimo pančiai nesutraukomi 
amžiais. Reikia, kad jie ugdy
tų Savo vaikuose tautinės sa
vigarbos ir tautinio atsparu
mo dorybes. Šio nelaisvės ne
gando spaudžiamiems bro
liams ir sesėms tėvynėje rei
kia semtis ištvermės iš Lietu
vos didingos praeities, taip 
pat ir iš Lietuvos artimųjų ir 
tolimesniųjų kaimynų laisvės 
kovų pavyzdžių. Tuo būdu 
prieš mus visu savo sudėtin
gumu, šakotumu ir opumu at 
sistoja dialogo su pavergtai
siais lietuviais klausimas.
SUSIRŪPINIMAS MŪSŲ 
TAUTINIU POTENCIALU 

verčia mus daugiau dėmesio 
nei iki šiol kreipti ir į laisva
jam pasauly įsikūrusią mūsų 
tautos dalį. Didžioji atsako
mybės našta čia guli ant Pa
saulio Lietuvių Bendruome-

Atkelta iš 3-Čio psl.

Pocius, A. Sabalis; Lietuvių 
Krikščionių Darbininkų S-gos 
— dr. R. Šomkaitė, V. Vai
tiekūnas, prof. A, Va&aitis, 
Lietuvių Krikš. D-tų S-gos A. 
Kasulaitis, S. Lūšys, dr. K. 
Šidlauskas; Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio J. Maurukas, dr. 
B. Nemickas. J. Sirusas; Lie
tuvių Vienybės sąjūdžio J. 
Pažemėnas, A. Skirius, L. 
Šimkus, Lietuvos atgimimo 
Sąjūdžio K. Oželis, Tamošai
tis, L. Virbickas, Lietuvos dar 
bo Federacijos J. Jočys, dr. 
V. Šimaitis, dr. A. Škėrys; 
Lietuvos Laisvės Kovotojų S- 
gos V. Alksninis, K. Siliūnas, 
A. Šantaras, Lietuvos Rezis
tencinėm Santarvės B. Bieliu- 
kas, dr. J. Vėbra, H. Žemelis; 
Lietuvos Soc. dem. Partijos 
K. Bielinis, J. Pakalka, J. Vii 
kailis; Lietuvos Ūkininkų Par 
tijos V. Banelis, dr. D. Kri
vickas, V. Sidzikauskas; Lie
tuvos Ūkininkų S-gos A. Vai 
tiekūnas, V. Vedeckas, prof.

NIAGAROS PUSIASALIS
PAMINĖJO LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĘ
Niagaros Pusiasalio L. V. 

S. „Romovė” lapkričio 21 d. 
Slovakų salėje paminėjo Lie
tuvos kariuomenės atsikūri
mo Šventę. Minėjimą atidarė 
skyr. pir. P. Polgrimas. Ta
ręs trumpą žodį, paprašė vi
sus atsistoti ir pagerbti žuvu
sius už Lietuvos laisvę Ir pa
kvietė su paskaita iš Clevelan 
do J. Krygerį. Paskaitininkas 
savo kalbą skyrė jaunimui, su 
pažindindamas jį su Lietuvos 
kariuomenės atkūrimu ir jos 
reikalingumą tautai. Iškėlė 
Lietuvos kariuomenės nepap 
rastą kovingumą. Lietuviui 
kariui kovoti su daug pajėges
niu priešu ir apginti Lietuvos 
paskelbtą nepriklausomybę.

Prelegentas pabrėžė, kad 
Lietuvos kariuomenė neatli
ko savo įsipareigojimo, nes 
nepasipriešino rusams oku
puojant Lietuvą. Pareikšda
mas „O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, tas laisvės 
nevertas, kas negina jos“, pre 
legentas padarė plačią apžval 
gą Lietuvos partizanų kovų, 
antrą kartą rusams okupavus 
Lietuvą. Savo kalboje pabrė
žė, kad lietuvių tauta nėra nu 
kariauta, Lietuvio dvasia yra 
stipri, Ir ateis laikas, Lietuva 
vėl bus laisva.

Po paskaitos sekė meninė 
dalis, kurią vedė studentė 
Violeta Grigaitė. Jos graži

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

• Milling Machine Operators
® Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators
® Toolmakers
® Ingersoll Operators
® Planer Operators
> Lathe Operators
B Too! Designers
B Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
, APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4S70 Notre Dame East. Montreal, P. Q.
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B. Vitkus; ietuvos Valst. 
Liaudininkų -gos J. Audė
nas, J. Daugėla, Pr. Zundė; 
Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio Sąjūdžio A. Gudaitis, J. 
Stikliorienė, J. jStikliorius, ir 
Rytų Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio V. Veikutis. Viso 43 
atstovai.

Išklausęs pranešimų veiklos 
klausimais, Seimas'padarė ati
tinkamus nutarimui ir pasiū
lymus Vliko tarybai ir valdy
bai.

Sesija baigta Lietuvos Him 
nu.

SUDARYTA VLIKO 
VALDYBA

Lapkričio 29 d. Vliko Sei 
rno sesijos pertraukoje įvykęs 
VLIKo Tarybos posėdis su
darė valdybą: pirmininkas V. 
Sidzikauskas, nariai J. Audė
nas, K. Bielinis, B. Bieliukas, 
K. Čeginskas, S. Lūšys, B. Ne 
mickas. Elta.

kalba atkreipė publikos dėme 
sį. Čia tenka didelis nuopel
nas 'Violetos tėveliams, kurie 
savo vaikus išaugino patrio
tais.

Meninėje dalyje dalyvavo 
žymūs solistai—Vaclovą Žie
mely tė ir V. Verikaitis. akom 
panuojant muz. D. Skrinskai 
tei, solistai publikos buvo 
įvertinti ir palydėti gausiais 
plojimais.

Minėjime dalyvavo nese
niai atvykusi iš Lietuvos R. 
Kolainienė -pas savo vyrą. Mi
nėjime B-nės vardu pp. Ko
lainiams buvo įteikta dovana 
— albumas su tautiniais ženk 
lais. Dovaną įteikė ir jauįfų 
patriotišką žodį pasakė B-nės 
pirm. J. Alonderis.

Lietuvos kariuomenės šven 
tės minėjimas buvo gana sėk
mingas, St. Cathariniečiai sa
vo gausiu atsilankymu visuo
met paremia šventę. Kai kas 
atsivedė savo pažįstamų sve
timtaučių. Be to, šventėje da
lyvavo A. Alonderis iš Toron 
to, A. Liaukus iŠ Hamiltono, 
savanoris - kūrėjas p. Mači- 
kūnas ir J. Nekrošius iš Nia
gara Falls, Wellando B-nės 
pirm. A. Viskontas su ponia.

J. S.
— Kaire, atslyginant už 

Amerikos naramą, sudeginta 
Kennedy vardo bibloteka. 
Arabams knygų nereikia?..

Š
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Tao tinių gr upių
TAUTINIŲ GRUPIŲ MENO TARYBOS

Šiandien dar per anksti tar 
ti galutiną žodį apie neseniai 
Kremliuje įvykusius pasikeiti 
mus. Viena tačiau yra aišku 
— pasaulis yra liudytojas 
Kremliuje vykstančios kovos 
dė’l valdžios, ir savo rūšies

Gen. Asamblėjos 19-ai sesijai 
prasidedant, tą savo žygį pa
kartoti.

PATYS SOVIETAI 
KELIA KLAUSIMUS
Pagaliau savo š. m. rugsė

MŪSŲ ^SPORTĄ S'
VEDA KAZYS BARONAS

N. L-VOS SPORTO SKYRIAUS VED. K. BARONO
UŽDAVINIAI

Konferencijos metu buvo 
nagrinėtas netiktai grupių 
įnašas Kanados šimtmečio pa 
minėjimo iškilmėms 'pratur
tinti, bet taip pat jieškota bū
dų ir galimybių, kaip geriau 
įamžinti tų grupių visokerio
pą įnašą, kuriant didingą Ka
nadą.

Suglaustai bandysiu per
žvelgti siūlytus ir priimtus 
projektus, kuriuosna turėtų 
ir galėtų tilpti ir mūsų dale
lė, jei žinoma, mes sugebėtu
me laiku tam pasiruošti.

1) Siūloma išleisti sėriją 
vaikams 5—9 metų amžiaus 
knygučių bendru pavadinimu 
„Mano protėviai“. Čia to am
žiaus vaikų galvosenos lygiui 
reiktų patiekti ką nors įdo
maus iš lietuvių kūrimosi šia
me žemyne; kartais net pa
vienis nuotykis aprašytas ga
baus vaikų rašytojo plunksna 
kūrimosi) šio krašto fone, ta
čiau turįs lietuvišką pagrindą, 
sudarytų įdomų pasiskaitymą.

Autoriai be abejo būtų 
atlyginti, nes paskleidimas to 
kios literatūros per visos Ka
nados mokyklas ir bibliote
kas būtų ir leidėjams pelnin
gas.

2 Būdingų liaudies dainų 
su gaidomis leidinys, apimąs 
visas etnines grupes.

3) Grupių tautiniai šokiai 
norima užfiksuoti' ir serijomis 
ar kitaip kaip išleisti.

4) Būdingų kiekvienos 
grupės valgių receptus surink 
ti ir atskiru leidiniu išleisti).

Ten būtų Įpinti ir papro
čiai, surišti su tais valgiais.

to v-bos kultūrinių reikalų 
sektoriui būtų apie ką pradė
ti galvoti, aiškintis jau dabar, 
juk ir mums patiems svarbu 
būtų žinoti lietuvių kūrimosi 
Kanadoje istorija, lietuvių 
įnašas.

„Neprikl. Lietuva” berods 
ta prasme kai ką darė ir turį.

A. Paškevičius.

Nukelta į 2-rą psl 
nės ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos.

Pati viena lietuvių tauta 
yra per silpna sutraukyti im
perialistinio ir galingo kaimy
no jai uždėtus pančius. Todėl 
jos akys ir viltys nuolat krei
piamos į tarptautinę sceną. 
Ne mūsų galioje yra pakeisti 
didžiųjų valstybių politiką, 
bet mūsų -pareiga yra supras
ti tarptautinių įvykių raidą, 
laiku į ją įsiterpti ir ją išnau
doti mūsų siekimų įgyvendi
nimui. „Mes turime palaikyti 
nuolat gyvą tarptautinėje plo 
tmėje Lietuvos laisvės bylą. 
Tai galima padaryti santy
kiaudami, kiek šiose aplinky
bėse įmanoma, su laisvųjų v- 
bių vyriausybėmis ir veikda
mi tarptautines institucijas. 
Vien tik suderintos sovietų 
pavergtųjų ir laisvųjų valsty
bių bei laisvųjų tarptautinių 
institucijų pastangos gali at
vesti į mūsų didįjį tikslą — į 
Lietuvos nepriklausomybės 
ir laisvės atstatymą.

stabų sutemų. Todėl yra bū
tina, kad Vakarai išnaudotų 
tą progą ir prieš Kremliaus 
siekimą įtvirtinti dabartinę Vi 
dūrio ir Rytų Europos podėtj, 
taigi ir Lietuvos pavergimą 
įamžinti, pastatytų savo aiš
kų nusistatymą įgyvendinti 
šioje Europos dalyje teisingą 
ir pastovią taiką, pagrįstą lais 
vu tautų apsisprendimu. Sa
vo š. m. lapkričio 6 dienos 
kalboje Sovietų Sąjungos pir 
masis komunistų Partijos sek 
retorius Brežnevas tarp kitko 
pasakė: „Tarp nepastovumą 
pasaulyje keliančių neišspręs
tų problemų yra Europos sau 
gurno ir Vokietijos klausimo 
taikingo sprendimo proble
mos“. Vakarai turi priminti 
Brežnevui, kad Europos sau
gumą sąlygoja ne tik Vokie
tijos problemos, bet ir Lietu
vos ir kitų Vidurio ir Rytų Eu 
ropos valstybių nepriklauso
mybės ir laisvės atstatymas.

Rusijos pavergtųjų valsty
bių dekolonizacijai gerą pro
gą Vakarams suteikia Jungti
nės Tautos. Juk ir buv. D. 
Britanijos premjeras Sir Do
uglas Home yra pareiškęs iš 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos tribūnos, kad pa
čios vėliausios Rusijos koloni 
jos yra Lietuva, Latvija ir 
Estija. Tarptautinių Žmogaus 
Teisių Lyga yra iškėlusi so
vietų kolonializmo Baltijos 
valstybėse klausimą vadina
moj 24 — Dekolonizacijos— 
Komisijoj. Yra tikrai džiugu, 
kad Tarptautinė Žmogaus 
Teisių Lyga yra nutarusi, JT

jo 21 d. laike JT Generali
niam Sekretoriui Sovietų Ru
sijos užsienio reikalų ministe- 
ris Gromyko prašo įrašydinti 
į JT 19-tos sesijos darbotvar
kę tokį klausimą: „Valstybių 
atsisakymas panaudoti jėgą 
teritoriniams ir sienų ginčams 
spręsti“. Tame laiške Gromy 
ko rašo: Reikalavimai, susiję 
su tos ar kitos tautos išlaisvi
nimu iš kolonialmio jungo ir 
svetimųjų okupacijos, ar to
kio išlaisvinimo baigimas, yra 
neabejotinai teisingi ir turi bū 
ti patenkinti, nes to reikalau
ja visų tautų teisė į laisvę ir 
nepriklausomybę, tarp kitko 
proklamuota ir Jungtinių 
Tautų Deklaracijoje kolonia- 
liniams kraštams ir tautoms 
nepriklausomybei laiduoti“.

Mūsų pareiga Įtaigoti Va
karų vyriausybes pareikalauti 
iš Kremliaus vadovų vykdyti 
tai, ką jie patys siūlo. Vaka
rai turi gerą progą paveikti 
Jungtines Tautas, kad šios pa 
ragintų Sovietų Sąjungą Gro 
myko peršamus principus 
įgyvendinti sovietinėje impe
rijoje ir grąžinti laisvę Lietu
vai.

Tai, ką esu čia suminėjęs, 
ir sudarys mūsų veiklos pro
gramos artimiausiai ateičiai 
metmenis. Esu tikras, kad 
įvykusi mūsų politinių jėgų 
konsolidacija apjungtame Vy 
riausiame Lietuvos Išlaisvini
mo “ Komitete kaip tik atitin
ka momento reikalavimus ir 
paženklins naują tarpsnį mūsų 
tautos kavoje dėl jos nepri
klausomybės.

pranešimas KLB Kr. Tarybos suvažiavime lapkričio 29 d. 
simpoziume svarstant jaunim o problemas.

Prieš pradedant kalbėti lie 
tuviškojo sportinio gyvenimo 
klausimais, vertėtų mesti 
nors trumpą žvilgsnį į patį 
sportą, kuris XX a. pasidarė 
neatskiriama gyvenimo dalis 
ne tik kiekvieno jaunuolio-ės, 
bet taip pat valstybės, visos 
tautos. Tiesa, sportinio gyve
nimo šaknų reikia jieškoti se
novės Graikijoj ir jos olimpia 
dose. Tačiau žlugus Atėnams 
ir Spartai, žlugo ir ši graži 
tradicija. Mėginta ją atgaivin 
ti, bet vienu dideliu stabdžiu 
ir gal net priešu, buvo katali 
kų bažnyčia (ji turėjo didelę 
įtaką į tautos, valstybių ir tuo 
pačiu — viso pasaulio gyveni 
mą), įžiūrėdama sportiniam 
gyvenime grįžimą į pagonys
tės laikus, garbinimą ne dva
sinio, bet daugiau išorinio pa
saulio, žmogaus fizinių jėgų. 
Reikd džiaugtis, kad bažny

5) Surinkti įgrojant į plokš 
teles grupių tautines dainas.

6) Įpareigoti National 
Film Board paruošti seriją fil 
mų pavadinimu „Tautos Kū
rėjai“, kur būtų įmanoma 
atskirų grupių tam tikrus tau 
tinius papročius, (a la mūsų 
vestuviniai liaudies papročiai 
ar eilė kitokių būdingų) už
fiksuoti.

7) Įsteigti Etnografinį Mu 
ziejų, kur kiekviena .etninė 
grupė turėtų savąjį skyrių, 
kur būtų sukaupta liaudies 
meno rankdarbiai, drožiniai, 
rūbai, istoriniai dokumentai, 
spauda, leidiniai, to grupės įsi 
kūrimo Kanadoje istorija, etc.

8) Rengti etniniu grupių 
chorų, tautinių šokių pasirody 
mą visuose svarbesniuose Ka
nados centruose, o taip pat 
įvykstančioje Pasaulinėje pa
rodoje Montrealy.

9) Didesniuose centruose 
įrengti Parkus, kuriuose kiek 
■viena grupė įsirengtų savąjį 
kampeĄ ir pastatytų būdingą 
kokį tautinį paminklą.

Foto Tony Laurinaįtis.Šv. Kazimiero vyrų choras Montrealyje, turėjęs labai sėkmingą koncertą lapkričio 28 dieną.

SHHMBSHH5SS!

čia šiandien į sportą žiūri vi
sai kitom akim, remia jį, steig 
dama net sportines organiza
cijas, matydama jose priau
gančios kartos gražų vysty
mąsi, jaunuolių tobulėjimą 
į šeimos gyvenimą, kuris yra 
pagrindu tautos, valstybės ar 
bažnytinės organizacijos.

Deja, šiandieninius sporti
ninkus, tenka dalinti į dvi sto
vyklas : profesionalų ir mėgė
jų-

Pirmieji — profesionalai, 
pagauti ant įvairių vaizbūnų 
meškerės, sportą nukreipė 
grynai pasipinigavimo keliu, 
įvairioms machinacijoms ar 
net asmeniškiems atsiskaity
mams gengsterių trestų tarpe, 
užmiršdami gražius fizinio 
auklėjimo tikslus ir siekimus. 
Iš anksto reikia pasakyti, kad 
profesionalizmas daro didelę 
žalą jaunuolio gyvenimui, 
nes labai dažnai, jis paviliotas 
tūkstantinės sumos, meta pra
džios mokyklos ar gimnazijos 
suolą, taigi, išeidamas į gyve
nimą visiškai nepasiruošęs. O 
atlikęs savo darbą kaip profe
sionalas, yra išmetamas į gat
vę ar net užmušamas. Čia pa
vyzdžių toli jieškoti nereikia. 
Gyvename Š. Amerikos kon
tinente, stebime sportinį ?v- 
venimą, turėdami šimtus fak
tų iš boksininkų, futbolinin
kų ir kt. šakų atstovų, kada 
jie, senatvėje turi prašyti iš
maldos iš šalpos organizaci
jų, ar prie viešbučių durų, va 
lyti batus. Tuo tarpu tvarkin 
gai užbaigus mokslą, įgyjus 
kokią nors specialybę, tokio 
likimo X ar Y garsenybė ne
susilauktų. Tiesia, yra ir tvar
kingesnių profesionalų spor
tininkų, kurie savo pinigą in
vestuoja senatvės dienoms, 
tačiau jų yra gal tik koks 25 
procentai.

Taigi, man asmeniškai, pro 
fesionalizmas yra ne prie šir
dies. Tai tik išjuokimas — pa 
rod'Ja sportinio gyvenimo, pa 
našiai kaip iš Bizet Carmen, 
padarant nevykusį bokso fil
mą, ar iš Bacho, Schumano 
kurinių — šokius ča-ča, ča ar 
tvistą.

Atskirai gal reiktų atžymė
ti Sov. Sąjungos sportinin
kus, (juo labjau, kad ir Lietu 
va yra įjungta į tą orbitą) ku
rie tarptautinėje plotmėje, ne 
laikomi profesionalais, tačiau 
de facto tokiais yra. Nors So
vietų S-gos sportininkas ne
tarnauja kokiam vienam bo
sui, tačiau tikrumoje jis yra 
valstybės tarnautojas, kaip 
propagandinis plakatas tarp
tautinėje arenoje. Sov. Sąjun
gos, tuo pačiu ir Lietuvos 
sportininkas yra valstybės pa 
žabotas tarnautojas, statomas

Atrodytų, kad musų Kraš- Nukelta į 5-tą psl.

A. MERKELIS

Lietuvos keliu
(Iš V. Kudirkos monografijos)

2.
Pirmiausia Vincas Kudirka aiškinasi su svarbiausiais bu

vusiais aušrininkais, kurie spaudos darbe jau turėjo šiokio 
tokio patyrimo, o pradedant leisti naują laikraštį visuomenė
je galėjo turėti ir reikiamis įtakos. Arčiausiai ir greičiausiai 
pasiekiamas buvo Mažosios Lietuvos veikėjas Martynas Jan
kus (1858—1946q, tad nuo jo ir pradėta. Martynas Jankus 
buvo vos pradžios mokyklą baigęs savamokslis, tačiau suma
nus, apsukrus ir iš jaunų dienų didžiai pamėgęs spaudos dar
bą. Tikėtasi, kad jis galėtų būti naujo laikraščio atsakinguo
ju redaktoriumi - leidėju ir jo administracinių reikalų tvar
kytoju. Patriotiškai nusiteikęs, spaudos darbą mėgstąs ir iš 
jo tikėdamas padaryti pelningą verslą Martynas Jankus mie
lai sutiko.

Daug daugiau Vincas Kudirka tikėjos iš didžiųjų „Auš
ros” šulų Jono Basanavičiaus ir Jono Šliūpo, kurie anuomet 
savo veikla ir įtaka aukščiausiai buvo iškilę ir daugiausia Lie 
tu* vai žadą.

Jonas Šliūpas (1864 — 1944), kilęs iš Gruzdžių vals
čiaus, Šiaulių apskrities, iš pat jaunų dienu buvo susipratęs 
bei veiklus lietuvis, nepaprastos energijos bei darbštumo ir 
ugningo temperamento vyras, atkakliai kovojąs dėl savo įsi
tikinimų ir toje kovoje nesigailįs didžiausios aukos. Baigęs 
Mitaujos gimnaziją jis Maskvos ir Petrapilio universitetuo
se studijavo istoriją, teisę ir gamtos mokslus. Gabus organi
zatorius, uolus savo idėjų propagandininkas, vienas iš Auš
ros steigėjų, už lietuvystę ir socializmą rusų žandarų perse
kiojamas buvo priverstas iš Lietuvos bėgti ir kurį laiką gyve

no Šveicarijoje.
Faktinajam Aušros redaktoriui Jurgiui Mikšui (1862— 

1903) pasitraukus, Martyno Jankaus įkalbintas atvyko į Bi
tėnus ir 1883 vasarą pradėjo redaguoti Aušrą. Tačiau neil
gai. Rusų žandarams Jonas Šliūpas buvo didžiai pavojingas 
revoliucionierius ir suuostę jį esant Prūsuos ir redaguojant 
Aušrą, darė visus galimus žygius, kad jį vokiečių žandarai 
suimtų. 1884 m. kovo mėnesį Oberprezidentas pareikalavo 
Joną Šliūpą iš Rytprūsių išvykti. Kurį laiką pasislapstęs kol 
parsikvietė iš Dovaino Silvestravičiasu Jurgį Miksą „Aušros” 
redaguoti 1884 m. gegužės mėnesį išvyko į Jungtines Ame
rikos Valstybes. 1884 m. birželio 17 d. Jurgis Miksas Jonui 
f Basanavičiui rašo:

— Vokiečių vyriausybė yra- įšėlusi: Maskoliams į kel
nes lįzdama, nesižino ką bedaranti! Vienok nebijok: mūsų 
giminės ir kalbos atgijimo dokumentai yra pakapoti, kur jų 
nosis neužuos! — Jonas jau anapus didžmario bus. Pašėlu
siai jo vokiečiai uostinėjo. Ragainės landrotas gavo telegra
mas iš meškos krašto, kaip Jonas rubežių perėjo. Ir dabar 
vyriausybė nevierija, kad jau už didžiojo okeano yra. Šian
dien gromatnešis atsibeldęs klausia, kur J. Šliūpas nusibeldė- 
jes?

Ligi Jonui Šliūpui atvykstant į Ameriką, tenykščiai lie
tuviai per bažnyčias, įvairias organizacijas ir net lietuvišką 
spaudą buvo lenkinami, ir patys amerikiečiai jų neskyrė nuo 
lenkų. Jonas Šliūpas pradėjo lietuvius organizuoti ir dauge
lį metų buvo pačiu žymiausiu bei įtakingiausiu Amerikos lie
tuvių tautinio veikimo vadu. 1885 m. jis pradėjo leisti lietu
viškąjį Balsą, kuone pats vienas jį prirašydamas, (redaguoda- 
damas, surinkdamas ir išplatindamas. Tuo pat metu jis sun
kiai dirbo fabrike, laisvalaikiu susirinkimuose sakydavo daug 
patriotinių kalbų, ragindamas lietuvius savarankiškai tvarky
tis, ne-sišliejant prie lenkų.

Nors Jonas Šliūpas neilgai teredagavo Aušrą, tačiau tas 
jo redagavimas buvo didžiai lemtingas pačiai Aušrai ir visam 
lietuvį.; tautiniam atgijimui. Jonas Šliūpas — lietuvių tauto-
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je pradininkas, antiklierikalizmo ir ateizmo. Jis buvo įsitiki
nęs, kad katalikybė svarbiausia Lietuvos susilpnėjimo kalti
ninkė ir, kad daugiausia per bažnyčias plintanti lenkybė ne
ša lietuvių tautai pražūtį. Be to, jo antiklierikalizmą bei ate
izmą stiprino ir socializmas bei materializmas, kuriais jis jau
nystėj ypatingai buvo susižavėjęs, o materialistinei pasaulė
žiūrai liko ištikimas visą gyyneimą.

Jono Šliūpo redaguojamoje Aušroje antiklierikalinės 
bei ateistinės tendencijos buvo labai nežymios, tačiau ir jų 
pakako, kad kunigai nuo Aušros nusigrįžtų, o be jų paramos 
Aušra kiek ilgiau išsilaikyti negalėjo. Todėl Jonas Šliūpas 
laikomas vienas iš didžiųjų Aušros žlugimo kaltininkų. 1903 
m. Jonas Basanavičius Vienybėje Lietuviinnikų įrašydamas 
apie Aušrą, tvirtina, kad kai kuriuo atžvilgiu Jonas Šliūpas 
pakenkęs Aušrai netenką abejoti, tačiau reikią atsiminti, jog 
visa toji jo agitacija, kurią jis jau per Aušrą bandė platinti, 
vėliau mūsų tautai davė neišpasakytai daug naudos, kuri vi
sus nuostolius šimteriopai padengia. Juk didesnė mūsų tau
tinio veikimo dalis ypač Amerikoje yra LV- Jono Šliūpo vai
sias. įjuk jo antiklierikalinė agitacija pagimdė šių dienų klie- 
rikališkąją mūsų literatūrą bei spaudą. To esą neturėtų gin
čyti nė patys kunigai, laikydamiesi priniipo suum iuique. Be 
Jono Šliūpo platinamosios „bedievystė^“ mūsų kunigėliai dar 
iki šiolei būtų snaudę ir sapnavę apie dangų bei ant žemės 
lenkų karalystę, kurią seniau jie taip uoliai mūsų tarpe pla
tino.

Vincas Kudirka Jono Šliūpo asmeniškai nepažino, ta
čiau apie jį gerai žinojo iš Aušros ir Lietuviškojo Balso, ku
riame jis pats bendradarbiavo nuo 1888 m. pradžios, išspaus
dindamas jame savo verstinius eilėrašičus Motinai ir Troški
mas ir pirmuosius originalius — Gražu, gražiau ir gražiausia 
ir Kregždelė. Jim patiko Jono Šliūpo pasiaukojimas siekia
mam tikslui, atvirumas, kova su klierikalizmu ir obskurantiz- 
n u. Tad nenuostabu, kad Vincas Kudirka Joną Šliūpą nori 
turėti pirmose vardininkų eilėje ir jam rašo laišką:Bus daugiau.
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DAUGIAU PLOJO 
A. MIŠKINIUI

Paskelbęs atsiminimus apie 
S. Nėrį („Komj. Tiesa“), A. 
Liepsnoms prisiminė 1944-45 
m. universiteto salėje, Kau
ne, surengtą poezijos vakarą. 
Esą, tuo metu salėje buvę ir 
„nacionalistiškai nusiteiku
sių“. Kai Antanas Miškinis 
(vėliau ištremtas į Sibirą. — 
E.) salėje paskaitęs „nekovin
gus, miglotus“ eilėraščius, tai 
jam plojo žymiai daugiau, ne 
gu Sol. Nėriai. Salėje buvo 
susirinkę studentai ir darbi
ninkai.

KOMUNISTAI NESU
VALDO JAUNIMO. . .
Netoli Kauno esančiame 

„Nugalėtojo” kolchoze jauni
mui nerūpi komjaunimo or
ganizacija, jis nesidomi kul
tūrinėmis pramogomis, paga
liau, komunistai dėl jaunimo 
visai nesijaudina. Tokios pa
stabos paskelbtos „Tiesoje“ 
(lapkr. 13, nr. 266). Čia at
pasakotas partinis susirinki
mas ir lengva susidaryti įspū
dį, kad panaši padėtis ir ki
tuose kolchozuose. Pažvelki
me į vieną kitą pavyzdį: „Jau 
n imas renkasi į šokius. Nie
kas jų neorganizuoja. . . pa
lubėje kybo dūmų debesys. 
Vyrukai trypia, kad net lan
gai dreba. Kas nors iš kur 
nors atsineša naminės. Veidai 
dar labjau įrausta...”

Bibliotekos vedėja G. Mi- 
kelionienė pasakoja: „Sunku 
ką nors padaryti... Jaunimas 
nesirenka, nėra meno vado
vo“. Pasirodo, minėtame kol
choze apie komjaunimo veik
lą nieko negirdėti, kurį laiką 
tebuvęs vienas komjaunuolis. 
Laikraštis klausia — ką jau
nimui gali pasiūlyti tas „Nu
galėtojo“ kolchozas? Ilgus, 
nuobodžius vakarus ir dau
giau nieko. E.

PASAULIO LIETUVIŲ 
ARCHYVO NAUJAS 

ADRESAS
Pasaulio Lietuvių Archy

vas persikėlė į lietuvių jėzui
tų patalpas. Istorinės medžia
gos siuntimui ir susirašinėji- 
jimui reikia vartoti šį adresą: 
Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, Illinois 60636.

Gautąsias patalpas reikėjo 
pritaikyti šios įstaigos reika
lams.

Centro Valdyba 31 mėnesį 
mokėjo nuomą už privačias 
patalpas, atgabeno prof. dr. 
K. Pakšto biblioteką ir du sy 
kiu perkraustė visą Archyvą. 
Tam reikėjo išleisti daug pi
nigų. Nors jėzuitams už pa
talpas nereikės mokėti, bet iš
laidų bus ir dabar. Reikės 
pirkti knygoms lentynų ir ki
tiems dalykams sudėti-spintų. 
Kas galėtų ir norėtų šios įs
taigos veiklą paremti, prašo
mas aukas siųsti Centro Val
dybos iždininkui Mečiui Šim
kui, 4259 So. Maplewood 
Ave., Chicago, Ill. 60632.

Vincentas Liulevičius.

S. NĖRIES KŪRINIAI 
SVETIMOM KALBOM
Daugiausia S. Nėries kūri

nių išleista rusų kalba — 8 
knygos ir 23 kolektyviniai 
leidiniai. Toliau 2 ukrainiečių 
kalba, paminėta gudų, kirgi
zų, gruzinų, čekų, lenkų, 
vengrų, estų, ir latvių kalbo
mis, dar buvusi išversta į ang
lų, prancūzų, ispanu ir espe
ranto kalbas.

SĄMYŠYS DĖL NERIES
Maskvos savaitraštyje „Li- 

teraturnaja Gazeta“ paskelb
tas A. Venclovos straipsnis
— reakcija dėl Vakaruose pa 
sirodžiush; straipsnių apie Sal. 
Nėrį. Pagal „Tiesą“, Venclo
va maskviniame laikraštyje 
išjuokiąs „lietuviškuosius na
cionalistus, kurie, lindėdami 
užjūryje, šmeižia brangų S. 
Neries vardą ir bando jį pa
jungti savo subankrutavusiai 
propagandos mašinai“.

— Ryšium su Sal. Nėries 
60-siomis gimimo metinėmis 
Maskvos „Pravdoje” atspaus
dintas J. Paleckio straipsnis 
„Poezija, tapusi ginklu“. „Iz 
vestijų“ dienraštyje įdėtas E. 
Mieželaičio etiudas „Moti
nos širdis“. Apie S. Nėrį ra
šyta ir kitomis Sovietijos kal
bomis.

J. RAGAUSKAS APIE 
PAPLITUSIUS „ŠV. AN
TANO LENCIŪGĖLIUS”
Pavergtos Lietuvos kaime 

paplitę „anoniminiai laiškai“
— teigia komunistinė spauda. 
„Komjaunimo Tiesa“ paskel
bė gavusi iš Varėnos rajono 
kelių tokių laiškų pavyzdžius 
su pridėtais vadinamais „Šv. 
Antano lenciūgėliais“. Į pa
galbą pasikviesta ekskunigis 
J. Ragauskas. Jis jaunimui 
skirtame laikraštyje pasisku
bino pranešti, kad „poterius 
kalbančių, škaplierius dėvin
čių senukų ir senučių pas mus 
nuolat mažėja“. Vis dėlto, J. 
Ragauskas verčiamas pripa
žinti, kad tariamai giedrą tik
rovės paveikslą „aptemdo vie
nas kitas šešėlis: darnioje ta
rybinio gyvenimo simfonijoje 
ima ir pasigirsta niūrus praei
ties laikų aidas“.

Kas tie prieš Ragauską at
sidūrę, „Komj. Tiesos“ redak 
cijai „pasipiktinusių gavėjų” 
prisiųsti laiškai? Jis aiškina, 
kad tie laiškai kaimo vieto
vėse dar turi pasisekimo. Jie 
prasideda malda į šv. Antaną. 
Iš vaikino ar merginos, gavu
sių tokį „anoniminį laišką“, 
reikalaujama jį perrašyti de
vynis, dvylika, trylika ar pen
kiolika kartų ir išsiuntinėti 
atitinkamam skaičiui savo 
draugu bei pažįstamų. Toliau, 
pasak Ragausko, tuose laiš
kuose teigiama, kad taip pasi
elgę galį susilaukti laimės: iš
lošti loterijoje daug pinigų ar 
pralobti kitais būdais. Ra
gauskas dar pažymi, kad, jo 
jis paliko nautralumo plot- 
haj“ kai kam ir patinka. Jei 
jie ir toliau plinta, tai rodą ne 
tiek lietuviško jaunimo prie
taringumą, kiek komjaunimo 
organizacijų apsileidimą. E.

Aleksandras Merkelis

V. Kudirkos, Tumo-Vaižgan
to, A. Smetonos monografijų 
autorius, kurio V. Kudirkos 
monografijos dalis apie Var
pą dabar eina trečio puslapio 

atkarpose.

PUTINAS
12. GRUODIS

KELIONĖ BUVO NEILGA.
JAU ŽENGIAM PASKUTINI ŽINGSNI — 
IR PABAIGA.
PIRMYN SU NERIMU ŽVELGIU. 
ŠIRDY GĖLA IR MAUDULYS, 
f JUODĄ ŽVARBIĄ GRUODŽIO NAKTĮ 
IR VĖL MINTIS NUKLYS.
PRADŽIOJ ŽIEMOS NAKTIS ILGA, 
GAL SIAUTĖS VĖTRA IR PŪGA, 
GAL SPEIGAS ALKANAS, ŽIAURUS 
ATIDARYS GODŽIUS NASRUS. 
TAIP IŠ TIESŲ.
IR DIENOMIS IR NAKTIMIS 
NIŪRU, TAMSU.
IR ŠALTIS SPAUDŽIA VIS LABIAU, 
IR VĖJAS RŪSTAUJA ŽVARBIAU, — 
IR AŠ EINU BE ATVANGOS 
SUTIKT ŽIEMOS 
ŠALTOS, ILGOS.
BET ŠITAI BAIGIAS GRUODIS JAU, 
IR SIELOJE STAIGA ŠVIESIAU.
TEGUL SAU SIAUTĖJA PŪGA, 
JAU SKELBIA GRUODŽIO PABAIGA: 
TAU GRJŽTA SAULĖ!
IR AŠ KARTOJU:
SAULĖ GRĮŽTA!
IR ŠTAI KRŪTINĖJ PAJUNTU 
ATKAKLŲ RYŽTĄ:
PRO SPEIGĄ, VĖTRĄ IR PŪGAS
1 GRĮŽTANČIĄ ŠIANDIENĄ SAULĘ 
IŠTIEST RANKAS!

„HAMLETAS” IR VIENAS 
JO KŪRĖJŲ — J. GRICIUS

Vilniaus kinuose nuo lap
kričio 9 d. rodomas Leningra
de pastatytas ir lietuvio J. 
Griciaus nufilmuotas Šekspy
ro „Hamletas“. Pažymėta, 
kad „Hamletas“ sukurtas 
kaip savarankiškas kūrinys, o 
ne kaip raidiška Šekspyro tra 
gedijos iliustracija.

Gricių daugiau pastebėjo 
„Komj. Tiesos“ vertintoja R. 
Pauraitė. Esą, Griciaus 
meistriškumas pasireiškęs tuo, 
kad operatorius buvęs susilie
jęs su aplinka, veikėjais. Gri
cius dirbęs filme kaip režisie
rius.
• Muzikos gyvenime vertina 
ma jauna smuikininkė Audro 
nė Vainiūnaitė, Vilniaus fil
harmonijos salėje įvykusiame 
simfoniniame koncerte pirmą 
kartą su orkestru atliko L. 
van Beethoveno koncertą 
smuikui.

Pulgis Andriušis

rašytojas, publicistas, žurna
listas, premijuotas už gražio
jo žodži-o kūrybą, yra pasiry
žęs iš Australijos atvykti 
Amerikos kontinentan ir ap

lankyti Kanadą.

AKT. V. DERKINČIUI 
60 METŲ AMŽIAUS

Lapkričio m. aktoriui Va
lerijonui (Valiui) Derkinčiui 
suėjo 60 m. amž. Okup. Lie
tuvos spaudoje paskelbtuose 
straipsniuose iškelti jo vaidy
biniai sugebėjimai, jis pava
dintas „meniška siela“ ar 
„nuoširdumo meistru“. Lietu
viškame teatre V. Derkintis 
yra dirbęs 35 metus. Baigęs 
Kauno dramos studiją, akto
rius mokėsi pas K. Glinskį, be 
veik 10 metų išdirbo Šiaulių 
ir Klaipėdos teatruose.
• Lietuvoje -paminėtos dail. 
Stepo Žuko 60-sios gimimo 
metinės. Dailininkas - kari
katūristas pokario metais mi
rė Lietuvoje. Dabar jis prisi
mintas kaip satyros žurnalo 
„Šluota“ redaktorius.
• Vilniaus operos - baleto te
atre pastatyta Mascagni ope
ra „Cavalleria Rusticana“. Di 
rigavo V. Viržonis

VEDA D R. GUMBAS

ŽMONŲ DŽIAUGSMAS 
IR RŪPESČIAI

... O labjausiai žmonos 
džiaugiasi:
Vyras prie kėdės priaugęs. 
Jis mieste nebeužtrunka, 
Geria vien tomatų sunką. . . 
Jau dabar jis neramus — 
Taip ir traukia į namus — 
Sužinoti, ką prikūlęs 
Šiandien Richardas Tamulis, 
Ar Antanas Vaupšas gali 
Iškovoti sau medalį. . .
Jau seniai žmonelė svarstė, 
Kaip čia savąjį priversti, 
Kad aludėj su draugais 
Nesėdėtų taip ilgai. . .

PR. ALŠĖNAS
ST. YLOS. ’’DIEVAS

SUTEMOSE“
Šiomis dienomis į lietuviš

kų knygų rinką išleista kun. 
prof. St.Ylos knyga ’’Dievas 
sutemose“, antrinėj antraštėj 
— ’’Religiniai lūžiai lietuvių 
gyvenime“. Išleido ’’Tėviš
kės Žiburiai“. Apianka piešė 
dail. T. Valius. —

Knyga aprūpinta kun. Pr. 
Gaidos -Gaidamavičiaus, ”Tė 
viškės Žiburių“ redaktoriaus, 
ir paties autoriaus įvadiniais 
žodžiais, suskirstyta į dešimtį 
skyrių, o tie skyriai - dar turi 
po eilę poskyrių. Knygos ga
le - tematinė ir vardinė (sumi 
nėtų pavardžių) rodyklės. Le 
idinyje - 391 psl., kaina — 
$3.00. . . ....

Jau žvelgiant iš paviršuti
nės pusės - knyga imponuo
janti. Ypač skoningas dail.T. 
Valiaus trijų spalvų aplan
kas. Geras popierius ir kny
gos formatas.

Nemaža dalis knygon įtal
pintos medžiagos yra spausdi 
nta ’’Tėviškės Žiburių“ atkar 
poj.

Tema apie lietuvių ir, dar 
gi, itin žymių asmenų asmeni 
nius lūžius, jų -pergyvenimus, 
klaidžiojimus, nusisukimus 
nuo tikėjimo kelio ir vėl grįži 
mą pirmykštin kelian, be abe- 
joiės, yra labai jautri, saky
tume, netgi, kontroversinė.

Tačiau autorius, kaip visie 
ms gerai žinomas plunksnos 
ir minties valdymo meisteris, 
buvęs Vyt. Didž. universiteto 
dėstytojas Kaune, visos eilės 
knygų autorius, atrodo, savo 
surinktos medžiagos laivelį 
gana gerai ir laimingai prava 
iravo tarp Scilės ir Charib
dės. Kodėl taip? Sakyčiau, 
gal todėl, kad jis, nors būda
mas kunigas apologetas - nie
kur knygoje nesiėmė Kris
taus mokslo gynėjo rolės, ly
giai - nors būdamas egzege
tas - nesiryžo biblijos aiškini
mais ir jos dėstymui. Šiuos 
dalykus knygos puslapiuose 
jis paliko neitralumo plot
mėj. Pav. skyriuje ’’Užgriu
vo sunkios abejonės“ cituoja
mos iš tūlo B. K. laiško min
tys, išreiškiančios abejones 
dėl pagrindinių tikėjimo dal- 

(Perkelta į 5-tą puslapį).

IŠSIPILDĘS 
TROŠKIMAS

— Jonai, tu gi jau visai 
nuplinki, — kalbino žmona 
vyrą.

— Matai, Onute, kai aš bu 
vau mažas, o mama mane 
kirpdavo, tai aš vis galvoda
vau, kad man geriau būtų bū 
ti visai plikam. . . Tai, svajo
nė pildosi.1. . .

SPĖJIMAS IŠ AKIŲ 
NENAUDINGAS

— Mano Antanas visas ma 
no mintis atspėja iš mano 
akių.

— Tai Tamsta turi labai ge
rą vyrą, Ponia!

— Ačiū! Deja jis viską at
spėja, bet nieko neperka 
man. . .

NE FIZIKAS
Pasakojama, kad žymus fi

zikos populiarizatorius prof. 
A. Piekažas, egzaminuoda
mas studentus, mėgdavo su
daryti jiems visiškai netikėtą 
situaciją. Kartą jis pradėjo 
studento egzaminą taip:

— Prašau apeiti aplink šį 
stalą...

Nustebusiam studentui pra 
dėjus sukti ratą, nepatenkin
tas profesorius suraukė kaktą 
ir davė ženklą sustoti.

— Gana. Jūs ne fizikas, — 
prabilo egzaminatorius, — 
Jūs nepaklausėte, nei kokiu 
greičiu eiti aplink stalą, nei 
kuria kryptimi.

Eisi “ ■"
ALEKSANDRAS DIUMA 

IR GRYBAI
Aleksandras Diuma, keliau

damas po Vokietiją, jautėsi 
kebliai, nes nemokėjo nė žo
džio vokiškai. Kartą jis atvy
ko į nedidelį kaimą ir užėjo į 
smuklę. Jis panorėjo grybų. 
Bet kaip paaiškinti smuklinin 
kui. Tada jis nupiešė grybą 
popieriaus lape ir atkišo jį 
smuklininkui. Šis linktelėjo 
galvą, kad supratęs, ir išsku
bėjo lauk. Aleksandras Diu
ma džiaugėsi, kad gaus mėgs 
tarną patiekalą. Bet kai smuk 
lininkas patenkintu veidu grį 
žo į kambarį, Diuma pamatė 
jo rankoje atkištą,., skėtį.

MIRTIS NUO KOREKTŪ 
ROS KLAIDOS

Vokiečių gydytojas Mar
kus Hercas kartą aplankė li
gonį, kuris gydėsi iš knygų, 
jieškodamas joje reikiamų re
ceptų. Susipažinęs su tokiu 
gydymosi būdu, gydytojas 
jam pasakė:

— Aš žinau, nuo ko jūs 
mirsite: nuo korektūros klai
dos.
NUOMONIŲ SKIRTUMAS

— Nevesk 
uos, nes graži 
žmonės sako, 
kitiems.

gražios mergi- 
žmona, kaip 
bus ne tau, o

— Negaliu sutikti. Man
ding — geriau kitiems graži, 
negu sau bjauri. . .

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
12.

* * >;:
Gatvėje Liucijus sustabdė „Pobiedą“. Prospektu jie 

su Meri nunėrė į Žvėryną, ten pasisukinėjo gatvėse, ir ji pa
prašė sustoti prie dviaukščio namo.

— Užeitumėt kavos išgerti, — tyliai tarė išliedama 
Meri.

Liucijus atsiskaitė su šoferiu ir nuskubėjo prie atrakin
tų durų. Meri, paėmusi Liucijų už rankos, vedė jį tamsiu 
koridoriumi. Liucijus apkabino ją ir ėmė bučiuoti.

— Užteks! — išsilaisvino Meri, įvedė Liucijų į kambarį 
ir, uždegusi šviesą, paliko jį vieną.

Kambarys stebino savo puošnumu. Prie lango stovėjo 
marmurinis rašomasis stalas jūrų kriauklelėmis inkrustuotu 
viršumi. Jį pirko Meri vyras Petkas Gelažius, kai dirbo „Liet 
ūkio“ banke.

Meri buvo paprasta kaimo Marijona, Miko Bliūdžiaus 
sesuo. Ją vedė iš jos gimtojo kaimo kilęs „Lietūkio“ banko 
tarnautojas. Kaune ji tapo Meri. Jokių mokslų nėjusi, Meri 
sugebėjo pakalbėti su įtakingiausiais valstybės vyrais, ir visi 
ją laikė išprususia moterim. . .

Kambaryje ant kiekvienos sienos kabojo po natiurmor
tą — jie visi buvo panašūs: gėlių puokštė ant stalo arba va
zoje. Alyvų kekės, lengvutės rugiagėlės tarsi sviro iš puoš
nių rėmų į kambarį.

Natiurmortus Meri Gelažienei dovanojo vokiečių oku

pacijos metais. Vyras tada tarnavo Gestape vertėju. Jis nak
timis būdavo užimtas, ir dažnai kuris nors iš tardytojų arba 
net pats gestapo viršininkas užsukdavo pas jo žmoną. Ir 
kaip taisyklė po kiek laiko dovanodavo natiurmortą.

Meri kambaryje buvo ir daugiau daiktų, galinčių pri
minti jos gyvenimo istoriją. Du didelius langus dengė plo
nutės balto šilko užuolaidos. Jas Meri parsivežė iš Vokieti
jos. Traukiantis fašistams, Gelažiai taip pat atsidūrė Rytų 
Vokietijoje, nors vis dar netikėjo, kad gali sutriuškinti hit
lerinę armiją. Kai tuo įsitikino, jau buvo per vėlu. Jiems 
teliko vienintelė gelbėjimosi priemonė — dviratis, vietoj su
trūkusių padangų apjuostas šiaudų pynėmis. Šeimos galva 
tuojau suvokė, kad dviese tokia priemone netoli tenubėgsi, 
i- vidury asfaltuoto kelio paliko mylimą žmoną. Kai ši grie
bėsi už dviračio rankenų, jis atstūmė ją ir atsisveikino: „Pro
stitutės visur prisilaižo. „Neprapulsi“.

Meri ilgai verkė pakelėj, įsitikinusi, kad ją papjaus pir
mas tarybinis kareivis. Tačiau, nugalėjusi baimę ir išsiskyri
mo sielvartą, ji vis dėlto suspėjo ištraukti iš pakelėj numes
to ryšulio šilkines langų užuolaidas. Atėjus tarybinei armi
jai, Meri atvažiavo į Vilnių. Lankė mašininkių kursus ir, pasi 
vadinusi mergautine pavarde, pradėjo dirbti mašininke vie
noje redakcijoje. Kartą girdėjo savo vyrą kalbant per „Ame
rikos Balsą“. Buvęs „veikėjas“ kvietė „brolius lietuvius“ pri
siminti didvyrišką praeitį, porino apie meilę tėvynei, o tikroji 
jo žmona, Meri Gelažienė, ta proga atsirevanšavo: „Dides
nio prostitutės pasaulis neamtė. . .“

Tokia buvo Marijonos - Meri praeitis ir dabartis?..
Liucijus, numetęs paltą, žingsniavo kilimu aplink stalą. 

Meri apsivilkusi rausvą šilkinį chalatą, atnešė kavą. Gėrė su 
konjaku iš mažyčių puodukų. ėKalbėjo daug, bet žodžiai ne
turėjo jokios reikšmės. Liucijus puikiai suprato, kodėl jį pa

kvietė išgejrti kavos, o Meri taip pat gerai žinojo, ko atėjo 
Liucijus.

— Poezija — mano aistra. Mano gyvenimo alfa ir ome
ga. Kalbėkime eilėraščiais. . . — švebeldžiavo Liucijus ir 
deklamavo seną, dar vidurinėje mokykloje parašytą eilėraštį:

Aš dar laukiu, ilgiuosi tavęs, 
Kai žilvyčiai išsprogsta krantuos, 
Ir menu, kaip išsiskiriant mes 
Tavo vardą išpjaustėm klevuos. 
Skubant vasarai liepų žieduos 
Jaučiu dvelksmą tavų garbanų 
Ir vėlai, po darbų, aš ilgiuos 
Tavo veido mintim ir sapnu. 
Lenkia soduos šakas obuoliai, 
Greit bulviakasiai šalną atves 
Tu nei laukt, nei mylėt neprašei, 
O aš laukiu tavęs, tik tavęs.

Meri klausėsi Liucijaus, tingiai rūkydama „Kazbek“. 
Liucijui baigus, sugrūdo papirosą į peleninę, padėjo galvą 
jam ant peties.

Nors Liucijus buvo girtas, bet pajuto, kad nereikėjo de
klamuoti šio eilėraščio, kuris taip netiko prie šių netiurmortų . 
ir rausvo chalato. Jam vis atrodydavo, kad šis eilėraštis kaž
kada buivo parašytas su tikru poeto jausmu.

Meri pakėlė galvą, lyg stebėdamasi, kodėl jis dar delsia, 
apsivijo rankomis apie Liurijaus kaklą ir mieguistai sumurkė:

— Pabučiuok gi!..
— Tu iš pirmo žvilgsnio pažadinai mano aistrą!.. — 

šnabždėjo Liucijus. . .
Bus daugiau.

$
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MOWT^REAL
ŠV. KAZIMIERO VYRŲ CHORO 

KONCERTAS
Lapkr. 28 d. Šv. Kazimiero 

parap. salėje, vyrų choras ant 
rame savo pasirodyme užsire 
komendavo kaip naujas kul
tūrinis vienetas mūsų koloni
joje. Scenai atsidarius, ga
lingai nuskambėjo, tartum už 
sibrežto kelio tikslas „Užtrau 
ksim naują dainą, broliai". 
Suderintos vyrų gretos, gerai 
pasiruoštas repertuaras, pui
kiai skambanti daina, užvieš
patavo pilnutėlėje svečių pri
sirinkusioje salėje. Už tai ir 
plojimai drebino sceną. Buvo 
ir deimančiukų. Liaudies dai
nelės ,,Stovi žirgeliai1’’, „Tė
viškėlė” skambėjo geriau, 
negu kada nors buvo girdė
tos. Kitos, jau dažniau girdi
mos: „Pajūriais“, „Gaudžia 
trimitai", „Sielos ruduo“ ir gi 
skirtinos prie gero gražiau su 
derinto pasiruošimo.

Choro vadovui J. Skėriui 
linkėtina nesustoti pasiseki
mo pradžioje, bet dar stip
riau sucementuoti vyrų eiles 
ir drąsiai žengti į mūsų kultu 
rinio gyvenimo apraiškas.

Koncerto pertraukos metu 
pasirodė du Vincukai, seno
sios kartos humoristinio žan
ro atstovai — J. Bubelis ir V. 
Kajeckas. Iki šiol Montrealio 
lietuviškoji kolonija, 
buvo užmiršusi, kad tu
rime dėmesio vertus Vincu- 
kus. Tiesą, prieš keletą me
tų vartydamas AJV laikraš
čius esu radęs a-pie juos gra
žių atsiliepimų ir fotografijų. 
Bet vėliau jie iš scenos pra
nyksta, tur būt sumaterialėja, 
pasidaro namų savininkais, 
kaip ir dipukai, nebekreipia 
dėmesio j kultūrinį scenos 
darbą. Po tiek metų Vincuku 
pasirodymas sveikintinas.

Programai vadovavo L. 
Stankevičius. Akomponavo
J. Žukauskienė.

Būtų lyg ir nepilnas apra
šymas, jei nepaminėti vyrų 
choro valdybos organizacinių 
sugebėjimų. Iš pirmo žings
nio į salę jautėsi, kad esi lau
kiamas svečias: tau ir vieta 
numatyta ir klausinėti nerei
kia. Nors ir didelė spūstis, bet 
kiekvienas lengvai randa sa
vo vietą. Punktualumas išlai
kytas minučių tikslumu. Sce
na atidaryta be laukimo, be 
žvalgymosi iki pasirodys pa
skutinysis svečias.

Choro v-bos pirm. K. Am
brasas padaręs trumpą atida
romąjį žodį ir toliau per viso 
vakaro eigą stipriai savo ran
kose išlaiko vakaro pasiseki
mo vairą. V-bos nariai: M. 
Mačiukas, Žukauskas, Virby- 
la ir kt. turėdami atskiras dar 
bo sritis, atliko pavyzdingai. 
Vakarienė valgių gausumu, 
įvairumu ir skoniu skyrėsi 
nuo kitų vakarienių. Nes iš 
seno žinoma, kad Šv. Kazi
miero parap. šeimininkių dar 
niekas nėra pralenkęs. P. K. 

M. MAČIUKAS |
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS į
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS |

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

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

Tel. CR 7-0051. MONTREAL . |

į BALTIC WOODWORK CO . |
Ji DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ S
iii IR KITI [VAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. 8

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. |

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
Į Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884. |

Luko farmos kalakutai, nors 
ir kepti, bet greit iššokdavo 
iš lėkščių.

Gražiausios sėkmės mūsų 
vyrams.

L. Girinis.
P. S. Koncerto ruošėjai pra

šė pažymėti, kad koncerto 
programos visiems labai na 
tikusios kaip labai gražiai 
atspausdintos ir gražiai at- 
rodžiusios.
Programas spausdino „Ne
priklausomos Lietuvos” lei 
dykla.

BANKO „LITAS" 
REIKALAI

„Lito“ finansinis stovis
1964 m. lapkričio 30 d. buvo 
(skaičiai skliauteliuose už 
1963 m. tą pat mėnesį) :

Balansas:
$1,171,054 ($839.303) 

Pasyvas 
Paskolos:

$1,063,741 ($731,340)
Quebec Central 
Credit Union:

$ 31,500 ($ 30,000)
Provincial Bank:

$ 65,204 ( 73,338)
Aktyvas
Indėliai:

$ 803,549 ($748,142)
Ein. s-tos:

$ 300,381 ($ 43,085)
Paskola iš Quebec 
Central Credit Union:

$ 10,000 ($ 7,500)
Garantijų Fondas:

$ 13,150 ($ 9,925)
Šių metų pelnas:

$ 37,730 ($ 28,986)
Iš „Lito“ balanso matyti, 

kad per šiuos metus visose 
svarbesnėse pozicijose „Li
tas“ yra paaugęs virš 40%.

„Lito“ nariai,
kurie nenumato visij savo in
dėlių (šėrų) išlaikyti per vi>- 
sus 1965 metus, kviečiami no 
rimą dalį pervesti į einamą
sias sąskaitas bet kuriuo metu 
šiame mėnesyje. Pervedimas 
bus surašytas gruodžio 31 d. 
data, kad nebūtų nustota di
videndų. Indėlių ir ein. sąs
kaitų skirtumas yra tas, kad 
už indėlius „Litas“ moka 4'/2 
% dividendų, kurie skaičiuo
jami kartą į metus (1965), o 
už ein. sąskaitas — 4% palū
kanų, kurios skaičiuojamos 
kas mėnesį.

Cuebec Credit
Union League praeitame sa
vaitgalyje turėjo net du svar 
bius susirinkimus: penktadie
nį ir šeštadienį Quebec Kre
dito Unijų vedėjo seminarą 
Far Hills, Vai Morin Vasar- 
vietoje ir pirmadienį Quebe- 
co Transporto Ministerės C.
K. Casgrain paskaitą Shera
ton Mount Royal Hotel. 
Abiejuose susirinkimuose „Li 
to“ vardu dalyvavo ved. P. 
Rudinskas. Pr. R.

SPORTAS. ..
Atkelta iš 3-čio psl. 

aukščiau daktarą, inžinierių, 
gaudamas ir skanesnį kąsnį. 
Labai dažnai pasigirsta balsų, 
norinčių išskirti Sov. Sąjun
gos sportininkus iš susitikimų 
su kitų valstybių—tautų spor 
tininkais - mėgėjais, tačiau ne 
lemtoji politika įsivelia į tą 
tarpą, palikdama komunisti
nio pasaulio atstovus mėgėjų 
tarpe.

Antroji stovykla — 
Mėgėjai,

prie kurių priklauso ir išeivi
jos lietuviai sportininkai, ne
sivaiko žalio dolerio sporti
niam lauke, bet sporte įžiūri 
tą aspektą, kuris turėtų būti 
respektuojamas kiekvieno 
garbingo ir dvasiniai turtingo 
žmogaus: fizinių jėgų ugdy
mas, lenktyniaivimas ir lygini
mas ne dirbtinom priemonėm, 
bet grynai natūraliom, iške
liant savo tautos ir valstybės 
vardą tarptautiniuose susitiki
muose ir tuo pačiu, garbinga 
kova ne už milijoninės sumos 
kontraktą, bet už savo tautos 
ženklą ir vėliavą.

Mūsų Tėvynė Lietuva ir 
jos sportininkai, 

tokiais ir buvo. Tiesa; mes 
negalim pasigirti šimtmeti- 
nėm sportinėm tradicijom, 
kaip Vokietijos, Švedijos, Da 
nijos ar kt. valstybių sporti
nės organizacijos. Vergija to 
neleido. Tačiau dar vykstant 
nepriklausomybės kovoms, 
jau pasirodė pirmosios sporti
nės kregždės, surengus leng
vosios atletikos, futbolo ir net 
beisbolo varžybas. Pionieriais 
buvo K. Dineika, kapt. Da
rius, Herbačiauskas ir kt. Ir 
šiandien, kada So<v. Sąjunga 
iš visų dūdų pučia, kad tik ko 
monizmas iškėlė sportą Lie
tuvoje, tenka jai atsakyti: ger 
biamieji, kodėl treneriais nau 
dojate N. Lietuvos laikų spor 
tininkus - veteranus, kodėl ty 
lite dėl gražių kūno kultūros 
rūmų, mūsų pasirodymų olim 
•piadėse, kada „turtingoji“ 
Sov. Sąjunga buvo paskendu 
si įvairiuose penkmečių pla
nuose, kodėl nutylite apie 
gražiai tvarkytą sportiniai - or 
ganizacinį gyvenimą? Niekuo 
met atsakymo nesulauksime.

Tokiu būdu,
graži nepriklausomos 

Lietuvos sportinio 
gyvenimo tradicija, buvo atsi
vežta ir į tremtį. Buvo atkur
tas vyriausias sporto organas, 
sporto klubai, pati veikla pa
dalinta sporto apygardomis. 
Nelies.u savo pranešime viso 
pasaulio lietuvių sportinio gy 
venimo, apsistodamas tik ties 
Š. Amerikos, tiksliau sakant 
— Kanados lietuviškuoju 
sportu.

Nėra reikalo minėti jo už
uomazgos, kadangi ji yra to
kia pati, kaip ir mūsų viso 
bendruomeninio gyvenimo. 
Gal tik vertėtų atžymėti pir
muosius sporto klubus — tai 
1948 m. rudenį įsikūrusį To
ronto LSK Vytis ir 1949 m. 
Hamiltono Kovą. Vėliau įsi
steigė ir kiti — Montrealio 
Tauras, Toronto Aušra.

Jeigu pasižiūrėtume į pir
mųjų narių sąrašus pamatytu
me, kad dauguma m sudarė

DIEVAS SUTEMOSE...
Atkelta iš 4-to psl. 

ykų (158 psl.); arba skyriuje 
’’Netikėjimo naktyje laukiu 
aušrinės“ - itin griežti prie
kaištai kunigams (163,164 
psl.), kur, atrodė, lyg ir rei
kėjo kokių nors paaiškinimų 
iš autoriaus pusės, kokių nors 
komentarų. Deja, ir-šiose vie 
tose — nieko. Gal taip ir ge
rai. Toks reiškinys, galimas 
daiktas, išėjo netgi knygos na 
ūdai, nes išvadas pasidaryti - 
-leidžiama pačiam skaityto
jui.

Ypatingai įdomus (tiesiog, 
intriguojantys) skyriai: ”Mo 
kslo žmonių Dievas“, "Viešo 
ji kova ir asmeninis įsitikini
mas“ bei "Menininkų sielos 
vingiai“, kur kalba apie visiš
kai realius, daugeliui iš mūsų 
asmeniškai pažįstamus ir 
buv. ypač žymius asmenis 
mūsų tautos ir valstybės gy
venime, kaip: Biržišką, Bag
doną, Biliūną, Čepinskį, Čiur 
lį, Gravroką, Krėvė, Kuzmą, 
Nauragį, Nauragienė, Putvį, 
Sleževičių, Smetoną, Šliūpą 
ir kt.

Perskaitęs šią knygą, dau
gelis ras ypač artimai pažįs
tamų asmenų, kurie jų gyve
nime suvaidino vienokį ar ki
tokį vaidmenį. Kadangi kny
gos autorius — vienkart ir ra 
šančio šias eilutes kaimynas, 
tad jo mintimi Žemaitkiemio 
„pažangieji” — kai kurie ir 
man pažįstami. Ypač gerai 
pažįstu savo buv. mokytoją 
K. Šičkų, kuris iš Žemaitkie
mio buvo atkeltas j Vidiškius 
ir prie kurio man teko baigti 
pradžios mokyklą. Tiesa, jis 
buvo netikintis, bet kaip mo
kytojas — labai geras ir jo 
netikėjimas tiems, kurie ne
norėjo nutolti nuo Dievo, nė 
kiek nepakenkė. Jis ir dabar 
dar tebegyvena, ilgą barzdą 
užsiauginęs — tebevaikštinė
ja su lazdele netoli mūsų tė
viškės, nors jau senelis, ro
dos, aštuntą dešimtį beeinąs.

Knygos rašymo stilius — 
pasigėrėtinai puikus. Sakiniai 
sklandus, mintys — ryškios, 
o ir, (pet reikia stebėtis!), 
priešingai šių laikų madai, 
knygoj korektūros klaidų — 
beveik visiškai nėra.

Nors buvau kai kuriuos tę
sinius skaitęs „Tėviškės Žibu
rių” atkarpoj, bet, gavęs kny
gą, vėl ją ištisai perskaičiau, 
nes tai tikrai smalsumą ke
liantis leidinys, tarytum 
labjausiai intriguojantis ro
manas. Įsigiję ir perskaitę tą 
leidinį — niekas nesigailės.

N. Lietuvos laikų sportinin
kai arba jaunuoliai, susipaži
nę su juo Vokietijos stovyklo 
se. Prieauglio kokį dabar tu
rime, tuo laiku kaip ir nebu
vo. Metai bėgo, vienas po ki
to traukėsi mūsų veteranai. Ir 
vienu laiku, bent man atrodo 
tarp 55.—57 m. buvo atsiradu 
si tuštuma — nei prieauglio, 
nei veteranų. Laimė Dievui, 
ši spraga laiku buvo užkimš
ta ir mano apskaičiavimu, 
šiandien sportuojančio jauni
mo vien tik Kanadoje turėtų 
būti bent kokie keturi — pen 
ki šimtai. Ties tuo jaunimu ir 
norėčiau sustoti. Bus daugiau.
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padėka

š. m. lapkričio rrėn. 11 d. po ilgos ir varginančios ligos 
Montrealyje mirė

A. f A.
STASYS NAGINIONIS,

buvęs Joniškio ir Virbalio muitinių viršininku.
Teatsilygina Visagalis Dievas kantriems lankytojams, 

kurie tiek geru žodžiu, tiek jausmu stengėsi palengvinti 
sunkią ligonio savijautą.

Širdingai dėkoju visiems Montrealio lietuvių kunigams 
už lankymąsi bei Šv. Mišių atnašą.

Širdinga padėka giminėms ir brangiems draugams, 
užprašiusiems Šv. Mišias, aukojusiems gėles, 

pareiškusiems užuojautą, padėjusiems liūdnoje 
valandoje ir palydėjusiems j kapus.

Sūnus Stasys. ■

Skelbimas nr. 11.

Dievo 
karalystė

Tęsinys.
Izaijo 25:8 mes skaitome: „Jis 

sunaikins mirtį amžinai; ir Vieš
pats Dievas nušluostys ašaras 
nuo kiekvieno veido“. Čia turime 
labai puikų pažadėjimą. Prana
šo pasakyta, kad Dievas „atims, 
„prarys“, arba galutinai „sunai
kins mirtį“* ir visas kentėjimų ir 
ašarų priežastis. Apaštalas Povi
las turėjo omenyje tą patį Die
vo pažadą, kuomet , rašydamas 
apie Kristaus karaliavimą jis pa
sakė, kad jis turi karaliauti iki 
nepadės visų savo neprietelių po 
savo kojomis, ir kad paskiausiai 
bus sunaikinta pati mirtis. — 1 
Kor. 15:25, 26.

Mirties sunaikinimu bus atimta 
daug ašarų, nes ji yra didžiausia 
sielvartų priežastis. Pasimąstyki- 
me koks bus pasaulis kuomet ja
me nebebus mirties! Kaip skirtin
gas bus busimasis pasaulis nuo 
dabartinio! Tuokart nebebus ligų, 
nei skausmo, nei susilpnėjiimo 
metų metams praeinant; todėl ne 
bereikės rūpintis ir planuoti apie 
senatvę, apie mirtį ir graborių.

Todėl nestebėtina kad tada kai 
žmonės pamatys visus tuos stebė 
tinus palaiminimus, kurie ateis 
į juos per Jėzų, kurs mirė už 
juos ir dabar yra jųjų Valdovas, 
jie atsilieps į jiems suteiktuosius 
palaiminimus, sakydami: „Štai ši
tas yra mūsų Dievas, mes jo lau 
kėme, ir jis išgelbės mus; šitas 
yra Viešpats, mes jo tikėjomės; 
mes džiaugėmės ir linksminomės 
jo išgelbėjimu“. (Iza. 25:9). To
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| A. 5OK KELIUKAS |
Commisioner of the Superior Court of Montreal a 

$ MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
| VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS. |

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

I ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
| Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus. 
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.
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SIUNTINIAI LIETUVON 
IR USSR KRAŠTUS

Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai: 

automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų 
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.

Janina Adomonienė 
1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4-6940.
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t BELLAZZI - LAM Y, INC j
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle $

v Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 5 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.
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kiu tat būdu nusilenks kiekvie
nas kelias ir kiekvienas liežuvis 
išpažins, kad Jėzus yra Viešpats, 
ir visa tai bus daroma Dievo Tė
vo garbei. — Pil. 2:10, 11.

„AMŽINASIS TĖVAS“
Pranašas Izaijas sako, kad Jė

zus bus „Amžinasis Tėvas”. Bet 
tai nereiškia kad jis bus tas pats, 
kurį mesį krikščionys vadiname 
mūsų „Dangiškuoju Tėvu“. Žodis 
tėvas reiškia gyvybės davėjas; to
dėl amžinuoju Tėvu bus tas, kurs 
suteiks žmogui amžinąjį gyvenimą. 
Taip Jėzus padarys visiems, ku
rie per tūkstantį metų jo karalia
vimo tikės į jį ir klausys jo kara
lystės įstatymų. Gyvenimas, kurį 
žmonės gauna iš savo gimdytojų 
yra netobulas ir trumpas; bet vi
si, kurie tuomet ateis pas Jėzų, 
gaus amžinąjį gyvenimą.

Turime ir kitų šventraščio vie
tų, kurios patvirtina Dievo paža
dėjimus duoti žmonėms amžiną
jį gyvenimą per Jėzų. Tas pats 
Dievo pažadas yra parašytas 1 
Kor. 15:45 ir 47. Čia apaštalas 
kalba apie Jėzų kaip apie paskuti 
nį Adomą*“, ir sako, kad po jo 
prisikėlimo iš numirusių jis buvo 
padarytas „gaivinanti dvasia“. Ki
taip sakant, jis yra dvasinė esy
bė turinti galybės duoti gyvybę 
kitiems. Kad niekas nemanytų, 
kad Jėzus kaip „paskutinis Ado
mas” valdys ir laimins žmones 
būdamas žmogine esybe. Povilas 
aiškina, kad „paskutinis Adomas“ 
yra „Viešpats iš dangaus“.

Bus daugiau.

Kas įdomaujasi apie Tiesą, reika
laukite knygų katalogo. Neturtin
giems siunčiam veltui mažas kny

geles ir traktatus.
Pareikalavimus siųskite šiuo 

adresu:
L. B. S. A. 212 East 3rd Street 

Spring Valley, Illinois 61362

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.

I
 JOE’S BUTCHERY & GROCER |

J. LAURINAITIS $
ALUS IR [VAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. $ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ g 

DEŠRŲ GAMYBOJE. 3

VISKĄ PRISTATO [ NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO £

DALIS. č
1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. >

Tel. 525-8971
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SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 
[VAIRIOS PROGOS

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

LaSALLE AUTO SPECI \L1ST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203
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MOKSLAS IR TECHNIKA
PIRMIEJI TUNELIAI

Kada Žemėje buvo pasta
tytas pirmasis tunelis, niekas 
negalėtų pasakyti. Yra tik ži
noma, kad «prieš 4 tūkst. me
lų senovės egiptiečiai mokėjo 
iškalti uolose kapus. Maždaug 
prieš 3 tūkst. metų Palestino
je atsirado pirmieji požemi
niai statiniai, kuriuos jau ga
lima pavadinti tuneliais. Jie 
buvo pastatyti, siekiant aprū
pinti J eruzalės miestą vande
niu. Vienas jy turėjo net 537 
m ilgio, visi jie buvo ranko
mis iškasti uolose, o vietomis 
ir pamūryti.

Keturiais šimtmečiais vė
liau panašius statinius ėmė 
statyti asirai ir babiloniečiai. 
Senojoje Graikijoje taip pat 
buvo statomi tuneliai. Istori
kas Herodotas aprašo tunelį, 
prakirstą po 300 m aukščio 
kalnu Samoso saloje. Šiuo tu
neliu ne tik buvo aprūpina
mas miestas vandeniu, bet 
juo galėjo praeiti ir žmonės. 
Tunelių pėdsakų galima ap
tikti ir daugelyje kitų Graiki
jos salų.

Pasakojama, kad senuosius 
romėnus tunelius statyti iš
mokę etruskai. Romėnai -pasi
rodė neblogi mokiniai — jie 
pasidarė požemines eigas į et 
ruskų sostinę ir ją 396 m. pr. 
m. erą užėmė.

Iš senosios Romos laikų 
yra likę daug tunelių ir pože
minių vendentiekių. Galima

KANADOS SOSTINĖ OTTA WA
PAMINĖTA KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Ottavvos lietuviai praeitą 
sekmadienį paminėjo lapkri
čio 23 iškilmingom pamal
dom ir susirinkimu, kuriame 
platesnį atidaromąjį žodį tarė 
apyl. v-bos P-kas dipl. inž. A. 
Paškevičius.

Savo prisiminimus įdomiai 
papasakojo ats. pik. Itn. Ma- 
kulavičius, p. Trečiokienė 
nuotaikingai paskaitė Maza- 
laitės novelę ,.Batus“.

IŠRINKTA NAUJA 
APYLINKĖS VALDYBA

Po minėjimo įvykusiam 
metiniam apylinkės narių susi

FASK-TO IR REVIZIJOS KOMISIJOS RINKIMAI.
1. ŠALFAS S-gos Garbės 

Teismas, remdamasis ŠALF 
AS S-gos Statuto suteikta tei
se, skelbia Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komiteto beii Revi
zijos Komisijos rinkimus.

2. Oficiali rinkimų paskel
bimo data: 1964 m. lapkričio 
25 d.

3. Rinkimai vykdomi pa
gal neseniai’ memorandumo 
keliu priimtą naują rinkimų 
būdą, paskelbtą naujose, pa
taisytose ŠALFAS S-gos 
Statuto bei Rinkiminių Nuos
tatų laidose, kurios yra išsiun 
tinėjamos visiems ŠALFAS 
S-gos vienetams.

4. Kandidatų nominacija 
uždaroma 1964 m. gruodžio

Lietuviai advokatai 
NEIMAN. BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors,

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

Tel. Office WA 4-9501
Res. BF 3-00 78 

1 TAUPYK I R SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

O Dundas St. West. Toronto 3, Ont., tel. I E 2-872.3 
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 atveju apdraustos.
Visų narių gyvj'bė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.30.
..Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

-’><-nos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius;

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

paminėti dabar jau sausą, bet 
dar praeinamą požeminį kana 
lą, kuriuo buvo tiekiamas van 
duo Kurnės miestui iš Aver- 
nos ežero. Yra likę imperato
riaus Vespasiano statytieji tu 
neliai per Apeninus, kuriais 
buvo galima pravažiuoti anų 
laikų kariniams vežimams ir 
kitoms susisiekimo priemonė
ms. Išliko milžiniški požemi
niai Romos, Lijono ir kitų se
nųjų miestų vandentiekiai.

Prie Neapolio senovinis tu 
nelis tebenaudojamas eismui. 
Tai vadinamoji „Posilipso 
ola“. Ji yra beveik 1 km ilgio, 
7 m pločio ir ties viduriu 7 
m aukščio. Norėdami išspręsti 
šio tunelio apšvietimą, romė
nai jo aukšt'į darė nevienodą 
— ties galais tunelis buvo pa 
aukštintas iki 25 m. Oras į jį 
patekdavo -pro nuožulniai uo
loje iškaltas angas.

Negalima nepaminėti ir 
garsiųjų Romos bei Neapolio 
katakombų, kuriose pirmaja
me mūsų eros šimtmetyje bu
vo laidojami romėnai. Jas su
darė ištisas požeminis mies
tas, turintis tūkstančius kori
dorių, tunelių, galerijų, laido 
jimo kambarių, nišų. Jeigu bū 
tų galima ištiesinti tik Romos 
katakombų sistemą, tai susida 
rytų tunelis, ilgesnis už atstu
mą tarp Vilniaus ir Maskvos. 
Jis turėtų daugiau kaip tūks
tanti kilometrų ilgio.

rinkime išrinkta nauja apyl. 
valdyba, kuri pasiskirstė pa
reigomis taip:
Juozas Šimanskis — pirmin.
Irena Jurkuvienė—sekret. ir 
dipl. inž. G. Mitalas — iždin.

Apyl. v-bos p-kas 1965 m. 
pirmininkaus taip pat ir vie
tos jungtinei pabaltiečių veik 
lai.

Naujos Apyl. v-bos adre
sas :

Mr. J. Šimanskis.
1871 Wembley Road. 

Ottawa, Ont.
Tel. PA 9-1151.

28 d. (pagal pašto anspaudą).
5. Rinkėjų ir renkamųjų me 

tinė ŠALFAS S-gos narių 
1964 m. registracija uždaro
ma 1964 m. gruodžio 20 d. 
(pagal pašto antspaudą).

6. Rinkimai baigiami 1965 
m. sausio 25 d.

7. Visą susirašinėjimą, kan
didatų nominaciją bei balsavi 
vo duomenis siųsti rinkimų 
vykdytojui — ŠALFAS S- 
gos Garbės Teismui, šiuo ad
resu :
Rev. Paulius Baltakis OFM. 
32 Rusholme pk. Cr.
Toronto, Ont.

(Telefonas LE 3-0621).
8. Pa-pildomi pranešimai 

bus skelbiami vėliau.
ŠALFAS S-gos Garbės 

Teismas.

A. E. Me KAGUE, Q. C
Barrister and Solictoi 
Advokatas ir Notaras.

Tel. E M 4-1394, EM 4-1395
1008 Northern Ontario Bldą.

330 Bay Street.

CANADA

Mokykimės 
angliškai ar prancūziškai

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

Štai keletas to pagrindinių priežasčių:
® Išmokdami prancūziškai ir angliškai, Jūs lengviau įsigysite draugų, 

sėkmingiau atliksite reikalus krautuvėse ir įstaigose ir pasinaudosite 
visu tuo, ką teikia Jums bendruomenė kaip savo nariui —

9 Jeigu Jūs mokate angliškai ir prancūziškai, Jūsų kvalifikacijos ir patir- . 
tis turės didesnę vertę darbdaviui —

9 Daugelyje darbo sutarčių tarnybinis paaukštinimas žymia dalimi praklau
so nuo sugebėjimo sklandžiai kalbėti, skaityti ir rašyti angliškai bei 
prancūziškai —

• Jegu Jūs mokate angliškai ar prancūziškai, Jūs lengviau pasinaudosite 
kursais, skirtais pagerinti Jūsų darbo sugebėjimą —

9 Jūs turite mokėti angliškai ar prancūziškai tapti Kanados piliečiu.
Anglų ir prancūzų kalbos vakariniai kursai duodami beveik kiekvienoje 
bendruomenėje.

INFORMACIJAI GAUTI KREIPKITĖS Į VIETINĖ 
S MOKYKLOS VEDĖJĄ, ARTIMIAUSIĄ PILIE
TYBĖS BEI IMIGRACIJOS TARNAUTOJĄ, JŪSŲ 
KUNIGĄ BEI PASTORIŲ AR Į ŠIO LAIKRAŠ
ČIO REDAKCIJĄ.

Kodėl neįsiregistruoti šiandieną?

RENE TREMBLAY, 
Pilietybės ir Imigracijos Ministras.

SUDBURY, ONTARIO
SĖKMINGAS JAUNIMO VAKARAS

WINDSOR, Ont.
KALĖDŲ SENELIS BUS.

Lapkričio 8 d., Christe the 
King bažnyčios salėje Įvyko 
jaunuomenės ir visuomenės 
pobūvis - šokiai. Pasisekimas 
geras. Parodytas filmas iš 
1964 m. bendruomenės veik
los.

Pobūvio pasisekimui daug 
padėjo kun. A. Sabas duoda
mas salę nemokamai, taip pat 
asmenišką paramą. Daugelis 
mielu ponių suaukojo kepinių, 
kuriais buvo vaišinami daly
viai.

PAGERBTI 
PP. RAČINSKAI

Lapkričio 14 d. šeštadie^ 
nyje Christ the King bažny
čioje, buvo iškilmingos pa
maldos, o Sampo salėje pa
gerbimas Irenos ir Jono Ra- 
činskų, švenčiančių 25 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktu
ves. Dalyvavo apie 100 asme 
mi. Įteikta gražių dovanų, 
taip pat jų garbei, L. B. Val
dyba, per CHNO radio stotį 
perdavė 15 minučių lietuviš
ką programą. Pagerbimą or
ganizavo Gertruda ir Vytau
tas Lumbiai, šeimininkavo Ja 
dze Labuckienė.

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

Lapkričio 21 d., šeštadienį 
ukrainiečių salėje paminėta 
kariuomenės šventė. Minėji
mą atidarė L. B. V. p-kas J. 
Kručas. „Partizano kapas“ 
vaizdelį išpildė „Tumo - Vaiž 
ganto“ lituanistinės mokyk
los mokiniai, vadovaujami ve
dėjos mok. Gertrūdos Lum- 
bienės. Partizanų dftinų mon
tažą - deklamavo Danguolė 
Remeikytė. Vėliau šokiai. Bu 
vo atvykusi grupė asmenų ir 

iš Sault-Ste-Marie, Ont. lie
tuvių kolonijos.

Sekančią dieną, sekmadie
nį, kun. A. Sabas atlaikė šv. 
mišias už žuvusius karius ir 
partizanus.

PRIEŠŠVENTINĖ 
VALANDĖLĖ

Gruodžio mėn. 27 d., 1.30- 
—2 vai. pp. per CHNO radio 
stotį bus transliuojama prieš
šventinė lietuvių radio valan
dėlė. Valandėlės (15 min.) 

, mecenatas Povilas Jutelis, ki
tas (15 min.) paaukojo CH 
NO radio stotis.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Gruodžio 31 d.. Serbų salė 
je įvyksta bendras Naujųjų 
Metų sutikimas. Bus duoda
ma geras maistas įskaitant į 
bilietų kainą ir kt. Bilietai 
gaunami pas L. B. valdybos 
narius.

Kviečiami tautiečiai daly
vauti, pasikviesti svečių ir iš 
anksto pradėti rūpintis bile- 
tais.
L. B. VALDYBOS 1964 M. 

ĮSIPAREIGOJIMAS 
baigiasi. Naujos valdybos ir 
kontrolės komisijos rinkimai 
Įvyks tuoj po Naujųjų metų. 
Sutinkančius, nors metus pasit 
aukoti bendruomenės labui, 
kviečiame tuojau užpildyti 
kandidatų lapelius, kurie gau
nami pas LB v. narius. Lape
lių įteikimo terminas baigiasi 
gruodžio mėn. 27 d. 12 vai. 
po pietų.

TRADICINIS 
PARENGIMAS

Gruodžio 27 d., lietuvių 
bažnytinis komitetas ruošia

Sekmadienį, gruodžio m. 
27 d. 4 vai. pp. Bendruome
nės Valdyba, lietuvių parapi
jos salėje apylinkės vaikučia
ms ruošia Kalėdų eglutę. Čia 
dalyvaus Kalėdų senelis ir do 
variomis apdovanos visus apy 
linkės vaikučius iki 12 metų 
amžiaus. B-nės Valdyba ren
giasi mūsų mažuosius pavaišin 
ti. Mok. V. Tautkevičienė rū 
pinasi programos paruošimu 
ir jos pravėdinau. V. Čiuprins 
kas tvarko visus ūkiškus Eg
lutės paruošimo reikalus. Šis 
mažųjų parengimas turėtų do 
minti visus suaugusius, dėl to 
tikimasi gausaus visuomenės 
dalyvavimo.

ĮRENGTA SKELBIMŲ 
LENTA.

Bendruomenės Valdybos 
rūpesčiu ir lietuvių parapijos 
klebonui sutikus, lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčios priean- 

savo tradicinį metinį pobūvį 
Christ the King bažnyčios sa
lėje. Tuo pačiu tarpininkau
jant lituanistinei mokyklai, 
bendruomenės bei’ tėvų atsto
vams numato suruošti ir Ka
lėdų eglutę mokiniams ir ko
lonijos jaunimui. Programą 
atliks „Tumo - Vaižganto” li
tuanistinės mokyklos moki
niai. Plačiau bus pranešimai 
spaudoje ir kt.

L. B. V.
Sudburio ir apylinkės lietu 

vius Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga sveikiname ir lin
kime daug bendruomeninės ir 
asmeniškos laimės.

Lietuvh; Bendruomenės
Valdyba. 

gyje iškabinta lenta bendruo
menės skelbimams. Čia bus de 
darni visi skelbimai, liečian- 
tieji bendruomenės reikalus. 
Turint parapijai nuosavas pa
talpas, šiuo metu čia ir vyks
ta beveik visas lietuviškasis 
gyvenimas, kartu jaučiamas 
gražus visų sugyvenimas.

v. k.
-----ig"’— I

PADĖKA
Lietuvos karių veteranų są 

-junga „Ramovė“, Montrea- 
Įio skyrius nuoširdžiai dėko
ja kun. klebonui T. Pečkiui ir 
Aušros Vartų parapijos komi
tetui už patalpas; kun. Kul- 
biui už atlaikymą už žuvu
sius pamaldų ir pamokslą, p. 
St. Kęsgailai už tai progai pa
skaitytą paskaitą, sol. A. Paš- 
k.evičienei už gražiai padai
nuotas dainas programos lai
ke, panelėms Danutei ir Lai
mai Snapkauskaitėms už ka
ro invalidams aukų rinkimą; 
p-lėms V. Adomonytei ir Lė
lei Gedvilaitei už padėjimą 
vainiko prie paminklinės len
tos, skautams ir skautėms už- 
dalyvavimą pamaldose su vė
liava, visiems aukotojams už 
aukas Lietuvos karo invali
dams šelpti sumoje 29.28 do
lerių, visiems dalyvavusiems 
pamaldose, o taip pat ir 
tiems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie minėjimo su
rengimo.

Valdyba.
© Lietuvoje koncertavo žy
mus lenkų pianistas Malcužy- 
nskis, kuris dažnas ir Montre 
alyje.
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HAAAI^LTON
NAUJOJI SKAUTŲ 
RĖMĖJŲ VALDYBA

LIETUVIŲ DIENAI PRAĖJUS
Štai jau praėjo keletas sa

vaičių, po to kai Hamiltone 
įvyko X-toji Kanados Lietu
vių Diena, ir tenka tik pasi
džiaugti, kai nė vieno karto 
dar neteko nusivilti tiems, kas 
rūpinosi šių švenčių rengimu.

Su džiaugsmu tenka pri
pažinti, kad ir šiais metais Ha 
miltone Lietuvių Diena pra
ėjo -pilnu pasisekimu.

Hamiltono Apyl. Valdyba 
žinojo, kad viena pati to pa
daryti negalės, todėl tam bu
vo sudarytas Rengimo Komi
tetas.

Buvo stengiamasi, kad visi 
parengiamieji darbai ir kiek 
galima ir pati programa būtų 
atlikta Hamiltono lietuvių. 
Hamiltone yra užtenkamai 
patyrusių žmonių, kurie gali 
atlikti svarbius darbus, todėl 
buvo numatyta, kad nereikės 
Krašto Valdybos pagalbos.

Buvo paskelbta, kad iš vi
sų mielai laukiami visoki pa
tarimai. Patarimų atsirado ne 
mažai: tiek iš krašto valdy
bos, tiek iš atskirų asmenų. 
Nors ir ne su visai patarimais 
galima buvo sutikti, bet dėl 
visko buvo išsiaiškinta ir pri
eita prie vienodos nuomonės.

Rengimo eigoje buvo sutik 
ta visokių kliūčių. Norint atsi
kviesti iš kitur meninių pajė
gų, pasirodė ne taip jau leng
vas dalykas. Žmonės vasaros 
atostogų metu išsiblaškę ir 
juos sugaudyti yra gana sun
ku. Kartais jau ir pasižadėjęs 
dalyvauti paskutiniu momen; 
tu atsisako ir todėl rūpesčius 
sekė rūpestėliai. Bet tik vi
siems atsidėjus dirbant, buvo 
galima visas sutiktas kliūtis 
nugalėti.

Tas dar kartą įrodė, kad 
žmonių grupė turėdama ge
rus norus ir siekdama bendro 
tikslo, daug ką gali padaryti.

Apyl. V-ba kvietusi žmo
nes į komitetą, rado viisų di
delį palankumą. Kiekviena 
atėjęs dirbo pagal savo gali
mybę. Dar ir šiaip reikėjo vi
sokių talkininkų, kurių nie
kada nebuvo sunku rasti.

Ypatinga padėka tenka 
tiems, kas dalyvavo Rengimo 
Komitete ir atliko visus paren 
giamuosius darbus. Visur ga 
na aktyviai dalyvavo panelės 
ir ponios ir jų darbas komite
te buvo labai svarbus.

Būtų neįmanoma visų tal
kininkų išvardinti, bet vi
siems, kas bent kuo prisidėjo, 
reiškiamas nuoširdžiausias 
ačiū.

Nuoširdi padėka visiems 
garbės svečiams, kurie savo 
dalyvavimu padidino šios 
šventės reikšmę ir įnešė didin 
gurno.

Visų didžiausia pagarba ir 
dėkingumas tai tenka visai 
dalyvavusiai visuomenei, vi
siems dalyviams iš arti ir toli.

Galima juk būtų paimti 
gražiausias sales, suorgani
zuoti gražiausias programas, 
sukviesti visą būrį garbės sve 
čių, bet jeigu bus tik saujelė 
publikos, tai vaizdas bus la
bai liūdnas.

Taigi, dar kartą, pagarba 
visiems: kas dalyvavo šešta
dienio sporto rungtynėse, vi
siems taip gausiai atsilankiu
siems šeštadienio šokiuose, 
visiems gausiai dalyvavusiems 
sekmadienio pamaldose ir tai 
visai gausiai publikai sekma
dienio koncerte.

Hamiltono Apyl. Valdyba.

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 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. vakare
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
Leidžia Varpininkų leidinių fondas 

Redaguoja E. BOREIŠA. 
Eina dešimti metai.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

susirinko pirmo posėdžio, pa
siskirstė pareigomis: pirm. D. 
Stukas, vicep. P. Sakalas, se
kretorius P. Breichmanis, ka
sininkas N. Zabulionis, ūkio 
reik. B. Keršys ir pareng. rei 
kalams Panavienė ir Urbona
vičienė.

Naujoji v-ba, pasitraukus 
ilgamečiam šios grupės pirm. 
A. Paukščiui, nori išreikšti 
nuoširdžiausią padėką už jo 
energingą ir nuoširdų darbą 
su jaunimu. Esame dėkingi b. 
v-bos pareng. v-vėms B. An
tanaitienei ir p. Stosienei ir vi 
soms gerosioms mamytėms, 
kurių nuoširdus darbas ir su
aukotas maistas X Lietuvių 
Dienos proga, rėmėjų v-bai 
davė .pajamų. Dėkojame Ha
miltono lietuvių b-nės v-bai 
už 100 dol. auką skautų rei
kalams.

Siaubiausias rėmėjų v-bos 
rūpestis: sutelkti lėšų palapi
nių įsigijimui.

Didėjant stovyklautojų 
skaičiui, jaučiamas didelis pa
lapinių trūkumas, o turimos 
jau baigia susidėvėti. Kadan
gi palapinių sezonui pasibai
gus, jų kaina yra žymiai nu
kritusi, tad norima tuo ir pa
sinaudoti. Tikimasi, kad atsi
ras geradarių tautiečių bei 
verslininkų, kurie šį skubų 
liksią parems,

Rūpinantis „Romuvos“ sto 
vyklavietės tobulinimu ir geri 
nimu, nepamirštas ir šis klau
simas. D. Stuko dėka ir atei
nantiems metams yra gautas 
sutikimas iš jo darbovietės, 
Knight Ribaund Industies 
1964 Ltd. didesnis kiekis me
džiagos palapinių dugnų pa
ruošimui. D. Stukas, kartą 
laimėjęs, bando ir toliau. Yra 
vedamos derybos žymiai papi 
ginta kaina pirkti Electric 
Water Heater, taip pat ,,Ro
muvos“ reikalams. Už pastan 
gas D. Stukui i*r jo darbovie
tės administracijai esame dė
kingi.

Valdyba, tuo pačiu per
duoda nuoširdžiausius linkėji 
mus visai lietuviškai šeimai 
Hamiltone, artėjančių šv. Ka
lėdų proga.

Skautų Rėmėjų Draugijos 
Valdyba.

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
Dr. jur. W. Mastis

Namų, farmų, ar bet kurio 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutartys ir visi kiti 

teisiniai reikalai.
Toronto:

220 Roncesvalles Avė.
LE 6-3750 (1—5 v. p. p.)

LE 7-1708 (7—9 v. v.)
Hamilton: 21 Main St. East: 

JA 7-55-75: FU 3-8928.
Dėl pasitarimo susitarti tel. 

minėtu laiku.

LP.Bddu Saliomis Co. L. T. D.
Didelis pasirinkimas Skandinavijos 

aukštos kokybės baldų
DIVEN PORT — SOFA 

SPECIALI MIEGAMO KOMPLEKTO KAINA $ 145.00 
VIRTUVĖS 5 DALIŲ KOMPLEKTAS $ 35.00
GYVENAMŲ IR VALGOMŲ KAMBARIŲ IR T.V. KĖDĖS 
MODERNIOS LEMPOS, KARPETAI, UŽUOLAIDOS 

PARDUODAMI AUKŠTOS KOKYBĖS NORDMENDE 
HI-FI STEREO SU MULTIPLEX IR KITOKĮ 

UŽSIENINIAI RADIO.
Mes esame specialistai baldų iš Teack medžio

$ 5 vertės dovana
skirta pirkėjui 

perkant už $ 99.00 ar daugiau.
, , I

5185 DECARIE BLVD.
486 - 1381.

ST. CATHARINES, ONTARIO
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

KARIUOMENĖS
šventės minėjimas su tai die
nai pritaikintu koncertu lap
kričio 21 d. praėjo įspūdingai 
ir didingai. Už tai padėka pri 
klauso minėjimo dalyviams, 
nes kiekvieno minėjimo, pasi-

UŽ „DP ALGI” 
GAVO PREMIJĄ

Hamiltono Delta gimnazi
jos vadovybė atžymėjo ketu
riolika savo auklėtinių už au
kščiausius pažymius trijų me 
tų laikotarpyje, įteikdama 
jiems sidabrinius žiedus. Jų 
tarpe buvo lietuvaitė Ramu
nė - Marija Telyčėnaitė iš 12- 
tos kalsės. Ji taip pat gavo 
pirmą premiją konkursiniuo
se rašiniuose, aprašydama lie 
tuvį Algį ir jo pirmus įspū
džius Kanadoje, atvykus iš 
Vokietijos stovyklos. Rašinio 
pavadinimas — DP Algis.

K. B.

sekimo ar nepasisekimo raktas 
yra minėjimo dalyvio ranko
se.

Mes gerbiam tuos, kurie 
kursto patrotiškumo jausmą 
Niagaros krioklio pakrantėje 
gyvenančių lietuvių tarpe, kad 
netrukdymas bet susiklausy
mas veržtųsi iš kiekvieno tau
tiečio - ės krūtinių ir noras 
dirbti Aukščiausiojo ir mūsų 
tėvynės Lietuvos labui. Šito
kie ir kiti panašūs minėjimai 
puoselėja ir stiprina ryšius su 
mūsų Baltijos pakrantėse ken 
čiančiais brolių ir sesių troš
kimais, būti visiems laisvais ir 
visur, o ypač tarp savųjų sam 
brolių tarpe!

Nuoširdžią padėką reiškia
me, mus aplankiusiems sve
čiams iš Cleveland© teis. Juo
zui Krygeriui, ir skaitytą pa
skaitą, kurioje nuoširdžiai 
peržvelgė lapkričio 23-čios 
reikšmę Lietuvos istorijos gy

v.enime.
Mūsų mieliems solistams, 

sol. Vadavai* Žiemelytei, sol. 
Vaclovui Verikaičiui ir muz. 
Daliai Skrinskaitei už gražų 
ir malonų lietuvio širdžiai so
lo ir dueto dainų koncertą. 
Taipgi, p-lei F. Grigaitei už 
pranešinėjimą koncerto pro
gramos.

Niagaros pusiasalio Vieti- 
ninkijos skautams, už dalyva
vimą minėjime su tautine vė
liava ir rūbinės tvarkymą.

Loterijai aukotojų pavar
dėmis nevardiname, taupu
mo sumetimais. Viso pinigais 
buvo surinkta $62 ir daiktais 
100 fantų. Loteriją tvarkė, 
pp. Galdikai.

Už atliktą darbą bufete po 
nioms, Palujanskienei, Daraš- 
kienei, V. Daraškai, J. Šarap 
niekui, Juoz. Grigui ir L. Mar 
keliui.

Ponams Polgrimams už 
priėmimą ir vaišinimą mūsų 
mielu svečio,

Visiems ir už viską, nuo
širdūs ačiū!

Ramovėnų Valdyba. į

ŠI KROSNIS JAU NEGALI

MODERN/

PAMATYKITE 
KA TURI

• METRO

1B0HB

BuTI

CENTRINIS
ŠILDYMAS

SIEGLER
MARK III

Šildymas dujomis
• šiluma eina iš prieša

kio, šonų ir užpakalio.
• Pritvirtinama prie sie

nos arba grindų.
• Kai keisite butą, 

galėsite pasiimti.
MOKĖJIMAS U2 KURĄ.
LABAI EKONOMIŠKAS!

GAZ©" ,
'NATŲ R EL A

IMPERIAL 
HARDWICK 
Si krosnis specialiai 
pritaikyta Metro Na
tural Gas, yra pirmos X 

rūšies naudoti 
šildymui gazu.
Visada atvi.a

kainos mažinimui.

ĮRENGIMAS NEMOKAMAS 
tiems, kurie nori įsivesti natūralių dujų šildymų.

DARBO VALANDOS:
Ketvirtadienį, penktadienį: 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.
Šeštadienį: 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

natural gas appliances

DIDŽIAUSIA įgaliota DUJŲ 
aparatų PARDUOTUVĖ montrealy

5653 Verdun Avė. 767-5381-2

INC

2801 Masson RA 2-1102.
6278 St. Hubert 271-4781-2

VANDENS 
ŠILDYMAS

AUTOMATIŠKAS 
DUJOMIS 

RUUD Mount Royal. 
Su dvigubu rezervuaru. 
Labai geras už mažą 

kdiiiQ 
Tiktai pas METRO.

JOKIO X 
UŽSTATO T 

IKI 36 
MOKĖJIMO 
MĖNESIŲ /
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ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS
Kalėdų atostogas pradeda ki 
tą šeštad. gruodžio 12 d. Bai 
gia sausio 9 d. 1965> m.

Kalėdų eglutė šiemet įvyks 
sausio 3 d. 3 vai. Aušros Var 
tų parapijos salėje. Visi šešta 
dien. mokyklų mokiniai daly 
vauja programoje.

Gruodžio 12 d. po pamo
kų' mokykloje bus repeticija. 
A.V. parapijos salėje. Tėvai 
prašomi įduoti vaikams mais-

DR. J. ŠĖMO G AS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį

šeštadienį 1 1

2—4 ; 7—9 p.m.

2—4 p. m.

to. Iš A.V. salės tėvai atsiima 
vaikus 3 vai.

Gruodžio 19 d. repeticjja 
A.V. parap. salėje 9 vai. 
Baigsią 12 vai.

Visi mokiniai būtinai pri
valo dalyvauti repeticijose, 
nes neatvykimas vaikų labai 
trukdo bet kokį pasiruošimą.

Tėvams bus malonu maty
ti savo vaikus pasirodant sce
noje, o vaikams tai teiks 
daug džiaugsmo.

Mokytojai.
ROSEMOUNTO

VILKIUKŲ
sueiga bus šį sekmadienį gru 
odž. 13 d. po 10 vai.mišių, 
Šv. Kazimiero parp. saleje.

AUŠROS ŽINIOS 
PARAPIJOS ŽINIOS 
— Aukos bažnyčios fon

dui: 100 dol.: J. D. Mališkai, 
asmuo, prašęs neskelbti; $ 
25: P. Klimas, N. N., vedybi
nės sukakties proga; $20: S. 
A. Jaugeliai, H. Nagys, K, 
Žemaitis; $15: P. Ilgūnas, V. 
Mileris, M. Rugienienė; $10: 
P. Motiejūnienė, I. Gražytė, 
S. Balsienė, H. Elvidgė, C. 
Januškevičius; $5: P. Gurk
lys; $2: O. Kilikauskienė.

— Rinkliava praėjusio sek
madienio $224.
SVARBUS SEMINARAS 
tema ’’Jaunimas ir lietuvybės 
išlaikymas“ įvyks šį sekma
dienį, gruodž. 13 d., tuojau 
po pamaldų AV klebonijos 
posėdžių kambaryje. Modera 
torium bus Dr.P. Lukoševi
čius. į
Jaunimas kviečiamas kuogau 
šiaušia? dalyvauti.

trečiadienį 7—9 p. m.
1 p. m.

Dr. E. ANDRUKAIT1S

PO 7-3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS •
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

956 SHERBROOKE E.
Tel.: LA 2-72.36

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191
• «>«■» -><»«■»<> oc I «■»<> 11 «■■»< 1   < I <1 I>«■»(>«■»< I «■»<>«■»<> 11

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTĮ,

BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO,
Programos vedėjas L. Stankevičius.

Telef.: 669-8834

TAUPYK IR SKOLINKIS gi gi /A\ « * » 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE |į |l I
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 

Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių.
Mirties atveju 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 turto paskolas — 6,5%. * Pigus oasko- 

lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmaclien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
darbo dienomis nuo 10 iki 1 vai. kasdien, išskyrus pirmadienius 

ir šeštadienius, vakarais trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 8 vai.

3907 Rosemont Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais 
nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir 

________________ penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 902 ir 903 
Tel.: 861-8478 ir 

861-8479 >

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R č I N A 3 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verduti 

PO 7-6183.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS - 
— Šv. Onos Draugijos me 

tinia susirinkimas įvyks gruo
džio 13 d.. Visos narės prašo
mos dalyvauti, nes bus renka 
ma valdyba. Taipgi kviečia
me naujas nares prisirašyti.

Valdyba.
— Naujųjų Metų sutikimo 

bilietus prašoma įsigyti iki 
gruodųio 20 d. Jei susidarytų 
grupės, joms bus rezervuoti 
stalai.

— Parapijos k-to posėdis 
gruodžio 20 d.

ŠEŠTADIENINIŲ 
MOKYKLŲ 

KALĖDŲ EGLUTĖ 
lietuvių vaikučiams bus po 
šv. Kalėdų sausio 3d. Aušros 
Vartų parapijos salėje 3 vai. 
po pietų.

Kviečiame visus dalyvauti 
eglutėje ir tą dieną skirti ma 
žiesiems. Pakvieskite ir kitus 
lietuvius, jūsų kaimynus, 
nors jų vaikai mokyklos ir ne 
lankytų.

Bus įdomi programa: vai
dinimas, žaidimai, Kalėdų se 
nelis, dovanos ir kt.

Lauksime susitinkant.
Mokytojai ir Tėvų 

Komitetas.
LIETUVA — NUOSTABUS 

KRAŠTAS
Poetė Sal. Nėris paminėta 

Maskvoje, kur Literatų na
muose kalbėjo rašytojas N. 
Tichonovas. Jo žodžiais „Lie
tuva, tai nuostabios gamtos 
kraštas, tikras poezijos kam
pelis, o lietuvių tauta patyru
si daug sunkumų“. Iš lietu
vių kalbėjo E. Mieželaitis ir 
buvo skaitoma Nėries kūryba 
rusiškai.
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LIETUVOS VALSTYBĖS PREZIDENTO
Antano Smetonos 20-ties me
tų mirties sukaktis bus pami
nėta iškilmingomis pamaldo
mis visose lietuviškose parapi 
jose ir akademija, kuri įvyks 
gruodžio 13 d., sekmadieni, 
3.30 vai. p.p. Bloor Collegia 
te Intitute, Bloor - Dufferin 
kampas.

Akademijos programoje - 
rašytojo S.Santvaro paskaita, 
’’Varpo“ Choro dainos, dirg. 
muz. S. Gailevičiaus ir ištrau 
kos iš velionies prezidento 
raštų.

Visi Toronto ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti.

Įėjimas — laisva auka. 
Pelnas — lietuviškai mokyk
lai.

Minėjimą ruošia visų lietu
viški) parapijų ir svarbiausių 
organizacijų Toronte sudary
tas komitetas.

ŠAULIŲ KUOPA 
ruošia kuopos 10-ties metų 
veikimo paminėjimą, kuris 
įvyks gruodžio 12 d., 8 v. v. 
(šeštadienįs, Šv. Jono Krikš
tytojo parapijos salėje.

AUŠROS METINIS 
SUSIRINKIMAS 

skelbiamas sekmadienį, gr.13 
d. 12.30 muzikos studijoje.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD
MUSTANG — TRUCKS

Used cars
I year' guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

Keating Ford Sales Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529

NORDMENDE

APSIMOKA 
pilnai apsidrausti

NES

KAINUOJA LABAI MAŽAI
Pavyzdžiai:

I — Asmeniška atsakomybė (liability) — 
3 metams:

$ 10.000 —$12.50
___  „ 50.000 — „ 18.13

„100.000 — „ 19.38

II — Automobilių apdraudos atsakomybė: 
$ 35.000 —$61.00
„100.000 — „66 00 
„200.000 — „ 70.00

III — Gaisras pastatams:
$ 10.000 — imant mažiau negu 80% pastato 

vertės — 75.00.

$15.000 — jei tai sudaro 80% pastato 
vertės — 90.00.

Adomonis Insurance Agency

Inc.

Tel: 722-2472
ATSTOVAUJA:.

ROYAL LONDON LANCASHIRE DRAUDIMO

BENDROVES

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS '
P. S. Kainos gali keistis ar gali būti kitos skirtingai klasei, 

bet principas lieka tas pats.

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas. 
Aliejus ir įrengimai apšildv .ru:. 
Nemokamas krosnių valymas ir 
aptarnavimas. Tel.: 739-9328.

ALLIANCF
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

Board Nariai.
D. Baltrukonis . . RE 7-0844 
P. Rudinskas . . HU 1-2957 
Jų Skučas ......... RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namai, 

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy St., la 11 kamb.
WE 2-6662; namų 737-9681

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A„ B. C. L.
Sun Life Building

Suite 2079
'rel.: UN 6-4.364

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

PINE LAND CORP.
• agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

(1967 m. pas. parodos vieta). 
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254. 
Adresas: 5974 Turenne, 
Montreal 5, Que.

MODELIS F. P. 1000
TIKRAS-PRANCŪZŲ PROVINCIJOS MODELIS RANKŲ DARBO 

GRAVIRUOTOM KOJOM IR PRIEKIU.
PATOGUS PLOKŠTELĖM SUDĖTI SKYRIUS ŽEMUTINĖJE KABINETO DALYJE. 

AM/FM/ 50 WATTU JĖGOS. AUTOMATINIS PLOKŠTELIŲ PERJUNGĖJAS,
8 GARSIAKALBIAI.

GALIMA PASIRINKTI RIEŠUTO MEDŽIO, VAISMEDŽIO, 
BALTO IR AUKSO SPALVOS.

KAINA $ 599.00.

CO 1000 SU BARU
SITAS VIENLAIKINIS MODELIS STEREO CONCERT CONSOLE YRA PAGUOSTAS 
IR PAGAMINTAS IŠTAIGINGAM NAMŲ SAVININKUI, KURIS YRA PATENKINTAS 

GERIAUSIU MODELIU IR GERIAUSIU GARSU.
SUJUNGTAS VĖLIAUSIŲ ELEKTRONIKOS IR AKUSTIKOS PASIEKIMŲ, 

KANADOS GERIAUSIO MEISTRO FORMA.
VIDUJE TURI JRENGTĄ BARĄ, IŠKLOTĄ AUKSINE DIRBTINE ODA SU VEIDRO

DŽIU. SIS BARAS GALI BŪTI PANAUDOTAS NEŠIOJAMAI TELEVIZIJAI.
NAUJA SĄVOKA PUSIAU APVALIŲ „SPEAKER — BAFFLES" NE TIK PUIKIAI 
PERDUODA HI-FI STEREO, BET IR PANAIKINA NEPAGEIDAUJAMUS GARSUS. 

TIKRO RIEŠUTO KABINETAS MEISTRIŠKAI PADARYTAS.
AM/I M/SW, 50 WATT’Ų> AUTOMATINIS PLOKŠTELIŲ KEITIMAS,

8 GARSIAKALBIAI.
KAINA $ 550.00

ROBT SIMPSON CO. LTD.
977 ST. CATHERINE 

ST. W. 
842-7221

TORINO FURNITURE 
6889 ST. LAWRENCE 

BLVD. 
274-1371

BEAULIEU & GLADU LTD 
4589 ST. CATHERINE 

ST. E. 
255-7787

H. DUROCHER ELECTRIC 
10185 — 54th. Ave. 

Riviere des Prairies. 
665-3240

L. P. BALDŲ SALIONAS 
CO. L. T. D.

5185 DECARIE BLVD.
486-1381

CENTRE MUSICAL 
STEREO

5235 WELLINGTON. 
VERDUN. 

S8Sh-69Z.
WARD’S LTD 

1653 ST. CATHERINE W. 
937-2379

FINO FURNITURE LTD. 
6610 MONK BLVD. 

PO 9-3828
1 R. FAUCHER LTEE
| 3 STORES CR 3-6331

6638 MONK BLVD. 1
766-5880
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