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MOS
Įžanginiai pasitarimai gau

siuose susitikimuose, kurie vy 
ko praėjusią savaitę.

RYŠKINO ATEITIES 
GALIMYBES.

Tačiau kol kas- nieko 
lutinai nesutarė.

Anglijos min.pirm. H.Wil 
son dvi dienas taręsis su JAV 
V-bių prez. Johnsonu, pasakė, 
kad problemos tebėra tos pa
čios, kurios buvo jam vyks
tant į Vašingtoną. Bet jos iš
siaiškintos labai nuodugniai.

Vilsonas nepasakė tačiau, 
kad 
JO RANKOS STIPRIAI SU 
RIŠTOS 
priešrinkiminiais pareiškim 
ais ir darbiečių >p - jos direkty 
vomis, kurios tramdo jo laisvą 
politinį elgesį. Gavęs iš Johnso 
no išsamių žinių, jis jas aptars 
savo kabinete ir partijos cent
re. Tiktai tada galės ką nutar 
ti.

Kitas svarbus 
vyko 
JOHNSONO SU 
KA, 
kurie, priešingai 
jog jų pasimatymas bus tiktai 
mandagumo vizito pobūdžio, 
tarėsi rimtai kelius kartus.

SSSR pirmininko Kosygi
no kalba vyriausiame Mask
vos soviete ir užs. r. min. Gro 
mykos kalba Jungtinėse Tau
tose, ne tiktai nušvietė tų pasi 
tarimų esmę, bet ir parodė, 
kad 
NAUJIEJI RUSIJOS DIK
TATORIAI EINA CHRUŠ

ČIOVO KELIAS 
žymimais sambūviu, taikos jie 
škojimu su Vakarais ir susirū 
pinimu įsi teikti masėms žmo
nių, kurios darosi nekantrios 
negalėdam os sulauktti prieš 
50 mttų pažadėto gerbūvio.

Rusijos vyr. sovietas be ap 
tarimo pritaręs Chruščiovo pa 
šalinimui iš pareigų, nedavęs 
jam pasiaiškinti nė vienu žo
džiu, 
PRIĖMĖ DAR VIENĄ PA - 
ŽADĄ: GERINTI RUSIJOS 
GYVENTOJŲ BUITĮ, 
nors jau šimtai tokių pažadų 
buvo bet nė vienas nebuvo te
sėtas.

Kosygin be ko kita, atsirė
męs į JAV prezidento pasisa
kymą mažinti išlaidas ginklą 
vimosi tikslams, taipgi pažade 
jo 500 mil. dol.

SUMAŽINTI RUSIJOS 
KARO IŠLAIDAS

nors niekas tuo netiki. Netiki 
nei patys rusai, kad smurtinis 
rėžimas, besiremiąs tiktai fizi 
ne jėga, gali rizikuoti atsaky
ti fizinės jėgos. Tat Kosygino 
pažadas yra tiktai lakūs žo
džiai, už kuriuos prieš nieką 
nereikės atsakyti.

Paryžiuje gruodžio 15 
prasidėjo 
ATLANTO SĄJUNGOS 

POSĖDŽIAI 
kurie vis dar neišsprendžia 
Europos saugumo klausimo, 
dėl kurio nuomonės yra išsisk 
yrusio su Prancūzija dar anie 
ščiau, o dabar išsiskiria ir su 
Anglija, kai ir darbiečių vyria 
usybė yra priešinga atominės 
jėgos panaudojimui.

Kanados užsieų. reik. min. 
P.Martino, nuvykusio į Pary

žiaus konferenciją, pareiški
mas labaį keistai nuskambėjo: 
"Kanada nepritars jokiam at 
ominiam apsiginklavimui, ku 
riame nedalyvaus Prancūzi
ja“.

LYGA KANADA NE 
SAVARANKIŠKA 

VALSTYBĖ
Prancūzijos koks vasalas.

Afrikoje, kurios kai ku
rios žemos kultūris tautos yra 
patekusios į 
SOVIETIŠKO TIPO DIK - 

TATŪROS PINKLES 
vyksta maišatis. O kur tiktai 
maišatis, ten ir Maskva su sa 
vo išnaudotoiškomis užmačio 
mis. Pabrėžtina: Maskva pasi 
sakė už taikos stiprinimą, tuo 
tarpu dabar siunčia ginklus ir 
instruktorius, drauge su Pekj 
inu, Kongo maištininkams ka
nibalams.

Kongo min. pirm. Tšiombė 
vis dėlto pasirodė ir sumanus 
ir ryžtingas kovotojas už Kon 
go respublikos laisvę.

Tšiombė, atvykęs su doku 
į Junkti 

pareiš-
mentuota mežiaga 
nių Tautų posėdžius, 
kė *

KONGO SUKILIMAS 
BAIGTAS

Jeigu tai tiesa, tai Tšiom- 
bę galės pasveikinti ir Nkru- 
ma ir kiti smurtininkai, kurie 
NEDAVĖ TEISĖTAI KON -

GO VYRIAUSYBEI 
PARAMOS,

o visokiais būdais rėmė kaniba 
linius maištininkus ir žudi
kus. Kongas vis dėlto suge
bėjo atsilaikytį prieš žiaurias 
ditktatūrinių valstybių užma
čias. Tai yra verta ir dėmesio, 
ir pagarbos.

Jungt. Tautos, kurias kai 
kulie naujųjų Afrikos valsty
bių vadovai laiko.
PAGRINDINE ŽMONIJOS 

ORGANIZACIJA
gyvena krizę. Ne vien finansi 
nę, bet ir savo asmės ir savo 
būties, nes jeigu valstybės atsį 
sako vykdyti daugumos nuta 
rimus, tai JTO nustoja bet ko 
kio svarbumo ir netenka au
toriteto. Tokiu atveju JTO ne 
reikalinga.

Popiežius, kai žmonija taip 
nerami ir grumiasi dėl įvairių 
reikalų, kurių nesisttngia sude 
rinti, bet bando jėga kitiems 
primesti, gruodžio 13 d. šv. 
Petro Bazilikos balkono pa
skelbė :

PRAŠAU DIEVO, KAD 
KALĖDOS BŪTŲ 

LINKSMOS
Ir kvietė visus žmones prie 

taikos ir sugyvenimo.
KITOS NAUJIENOS

— Albanijos komlyderiai 
pasiūlė Jugoslavijos komunis 
tams sudaryti naują partiją.

— Rusijos kimunistai kovo 
pradžioje šaukia paruošiamąjį 
komsąskrydį Maskvoje, kaip 
buvo užplanavęs Chruščiovas.

— Laos apskundė šiaur. 
Vietnamą kaip agresorių ir pa 
reiškė turinti įrodymų.

— Sudano sostinėje vyko 
riaušės, kurių metu sužeista 
500 ir užmušta 38. Ten kovo 
jama už laisvę.

— V.Vokietijos užs. r. min. 
Srederis tarėsi Romoje su Ita 
lijis užs.r. min. Saragati dėl 
NATO.

VLIKO VALDYBA PAS1 SKIRSTĖ PAREIGAS IR 
DARBO

Gruodžio 9 apsijungusio 
Vliko Valdyba išsirinko pir- 
miniko pavaduotojais S.Lūšį 
ir dr. B.Nemicką, protokolų 
sekr. B. Bieliuką, generaliniu 
sekretorium J.Audėną, ir pasi
skirstė darbo sritis: vadovavi
mas valdybai ir trptautiniai re;, 
kalį - V.Sidzikauskui, finansų 
reikalai ir Tautos Fondas - dr. 
B.Nemickui, iniormacijų reika 
lai - J Audėnui, Vhko ekspo- 
zitūros (politinės, informaci
nės finansinės) laivajame pa 
šaulyje -S.Lu.šiui, padėtis 
krašte dr. K.Čeginskiui, lais
vės kovų dokumentacija - K. 
Bieliniui ir tarpgrupiniai santy 
kiai - B. Bieliukui.

Prel. J.Balkūnas sutiko pir 
mininkauti ir naujajai Tautos 
Fondo Valdybai. Jis pateiks 
Vhko Valdyoai kitus savo be 
ndradarbius. Tautos Fondo 
Valdybą sudarant, bus taria
masi ir su PLB Valdyba dėl 
jos atstovų dalyvavimo Tau
tos Fondo Valdyboje.

Elta.
TAUTOS FONDO ATSTO - 

VYBĖ KANADOJE 
pakai šių metų lapkričio 10 d. 
apyskaitą turėjo kartu su 1963

SRITIS
m. likučiu pajamų

Viso $10,156.19 
išsiųsta Tautos Fondui .... 
. . .'.................................$5,000.00
kelionės ir tt.išlaidų $ 134.46 
Viso1.............................. $5,134.46
Atskaičius išlaidas liko Tautos 
Fondo Kanados skyriaus kaso 
je lapkričio m. 10 d...............

..................................... $5,022.46
Tokią apyskaita b,uvo pa

teikta Dr. M.Anyso KLB Kr. 
Tarybos suvažiavimui Tilson- 
burge, Oht. NL ji buvo atpa
sakota ne tiksliai.

• Donelaičio Metai, režisu 
ojamį A.Dikinio, turi 
pasisekimą.

didelį 
Čikagoje praėjo 

j au trys pilni spektakliai. Da 
bar Metų trupė išvyksta gastr 
olių į Clevelandą ir kt.

* • Išleista bažnytinių giedo 
jimų Dainavos, kuri buvo ve- 
ma S.Sodeikos, plokštelė. Tai 
daugiau kalėdinės giesmės.

• Amerikos Eetuviij fondas 
išsikovojo teisę nemokėti tak 
sų, todėl tikisi, kad greičiau 
galės pasiekti milijono dolerių 
sumą.

#4 Telegram Photo

— Gruodžio 16 d. Italijos 
abeji rūmai renka naują prezi 
dtntą, nes buv. dėl sutrikusios 
sveikatos atsistatydino.

— Senegal o užs.r. ministe 
ris pareiškė, jog yra nusikalti 
mas remti Kongk sukilėlius.

— Sofojoje pasibaigė Jugo 
slavijos kompartijos a suvazi 
avimas, priėmęs rezuhuciją, 
kurioje pasisakoma užįatsKirų 
kraštų k -partijų savarankišku 
mą, prieš Kinijos komunistų 
užsimojimą jėgą dominuoti ki 
tiems.

— Popiežius Paulius Vi 
kalbės urbi et orbi gr, 22 d.

— Šią žiemą bus daug tarp 
tautinių bei atskirrų valstybių 
konferencijų, kurioms dabar 

asiruošiama.

— Šališkas Missisippi teis-

tų, paleido iš kalėjimo 19 ap
kaltintųjų nužudymu trijų ko 
votojų už lygias visų žmonių 
teises. Dalis tų apkaltintųjų 
yra Ku-klux-Klano nariai.

— Konge sukilėlių kaniba 
lų nužudytojų skaičius pakilo 
iki 129 asmenų.

— Ceilono min. pirm. Ban- 
daranaikė gavo nepasitikėjimo 
pareiškimą, nes per daug sau
valiauja. Atsikeršydama, ji pa 
leilo parlmentą.

— JTO sek. U.Thant susir 
go ir gydomas ligoninėje.

— Jungtinės Tautos savo 
dienotvarkėje turi JTO kariu 
amenės ir finansiniam klausi
mui išspręsti organizacijos su 
darymo klausimus.

— Romoje dėl Tšombės at 
silankymo įvyko komunistų 
susidūrimas sufašistais. Iš poli 
cijos lazdų gavo vieni ir kiti.

— Anglija atšaukė iš Mask 
vos 4 karo patarėjus ir išvarė 
4 rusų "patarėjus".

LIETUVIŲ FONDO VEIKLA

Lietuvių Fondan įnešdamas 
100 dol. įnašą įstojo Kazys 
Martinėnas per mūsų Įnašų 
Telkimo Komiteto narę Sofiją 
Masevičienę.

Per ponią Masevičienę 5 
dol. Fondui paaukojo prie St. 
Jean turintis savo 
Buika.

Fondo vardu 
ponui Martinėnui 
p. Buikai užįauką, tikimės,kad 
gerbiamoms ponioms (Šemo- 
gienei ir M. sevičient įsijun
gus į Įnašų Telkimo Komitetą, 
Fondo įnašų plaukimas pagy 
vės, kas gi gali atsisakyti 
švelniam moters prašymui ir 
dar tokiam svarbiam lietuviš
kam reikalui.

Į galiotinis.

SKYLA KANADOS 
KONSERVATORIAI
Daugelis dalykų Kanados 

konservatorius skaldo pusiau. 
Ir viskam priežastis - Kvebe
kas. Suskilo Socialinio kredito 
partija dėl Kvebeko. Dabar 
skyla ir konservatoriai ir gi 
dėl Kvebeko. Kvtbeko žmo
nių nuotaikos perdėm nepalan 

ios konservatoriams, nes čia 
daugiau siekimo bent dides
nės laisvės. Be to, konservato
riai, kaip jiems ir dera, laikosi 
senesnių pažiūrų, kurios prak
tiškame gyvenime vis daugiau 
netenka pagrndo.

Paskutinis skilimo kupstas 
-Kanados vėliava, kurios Dife 
nbaker, kaip didelis šalinin- 
karalienės, nenori, o Kvebeko 
konservatoriai vėlavos nori, 
kaip didesnio savarankiškumo 
simbolio, todėl Kvebeko kon
servatoriai, su vice lyderiu Ba 
leer, balsuos už vėliavą, 
Difenbakeris kietai laikosi 
rališkosios.

SENATVĖS PENSIJŲ 
KĖLIMO KLAUSIMU 

buvo paklausta sveikatos 
soc. aprūpinimo ministerė J. 

- LaMarsh. Ji atsakė, kad kol 
kas tai negalima, nes dabar :pe 
nsijoms kasmet išeina 906 
mil. dol. Jeigu gi pensijos bū
tų pakeltos iki 100 dol. per 
mėnesį, iždo išlaidos pakiltų 
iki 1,8000,000 dol.

Bet esą deramasi, kad pen 
sijos būtų kilnojamas: jeigu 
kanadietis nusiktlia į JAV ar 
JAV plietis atsikelia į Kana
dą, kad jie pensijas galėtų gau 
ti.

KANADOS FINANSINIS 
BALANSAS KYLA

Statistikos duomenys rodo 
kad Kanados iždo pajamos 
per 7 praėjusius mėnesius vir 
šijo išlaidas 451 mil. dol., kai 
praėjusiais metais tuo laikotar 
piu buvo 128 mil. dol. defici
to. Ir senatvės pensijų ioidas 
išaugo ikį 19,600,000 dol.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

Rosemounto "Lito“ skyrius per 
švenčių savaites bus atdaras gruo 
džio 23 ir 30 ne tik vakare, bet ir 
dieną nuo 1-6 vai.

Kalėdų ir N. Metų savaičių 
penktadieniais operacijų nebus a- 
biejuose ’’Lito skyriuose.

ST. CATHARINES, ONT.
Apylinkės V—ba praneša, 

kad šiais metais Kalėdų Eglu
tė rengiama 75 Rolls Ave, vie 
nuolyno patalpoje gruodžio 
mėn. 27 d. 3 vai. po pietų. Ka 
lėdų Senelis- dalyvaustsu vie
tos jaunimu programoje ir 
įteiks vaikučiams dovanas..

Visi kviečiami dalyvauti..

paskutiniu metu padidėjo. Ankš
čiau laikraštį siųsdavome pirma
dienio vakarais tiesiai į Montrea- 
lio centrinį paštą, kuris tą pačią 
naktį siuntą paskirstydavo, ir to 
dėl skaitytojai laikraštį gaudavo 
antradienio rytą. Dabar ši tvarka 
pakeista: laikraštį, kaip irįankš- 
čiau, ekspedijuojame pirmadienio 
vakarą, bet dabar turime jį vežti 
ne į centrinį, bet į Lachine’s paš
tą, kuris tiktai sekančios dienos 
vidudienį siuntą persiunčia į cent 
rinį paštą, iš kurio Lachinė gau
na jau jai priklausančią dalį ir ta 
da tik išdalina laiškanešiams. Tas 
laikraščio gavimąsuvėlina dviem 
dienom: Be to, ankščiau skirsty
mas vykdavo tą pačią pirmadie 
nio naktį, kai laikraštį išveždavo 
me. Dabar gi naktinis paskirsty
mas panaikintas ir skirstymo dar 
bai ir priėmimas pradedami sekan 
tį rytą 9 vai. Ir taip yra, kadlaik 
raštis skaitytojus tepasiekia į tre

čią - ketvirtą dieną, kas yra ne 
normalus reiškinys. Paštas iki šven 
čių atsisako ką įnors pagerinti. 
Tat ir malonius Skaitytojus prašo 
me kantrybės. Manome, kad šitaip 
nebus ilgai.

2/. Dabar švenčių metas, kada 
paštai ypač sunkiai apkraunami. 
Nors švenčių laikmečiui jie samdo 
papildomus tarnautojus, bet ir jų 
pagalba jie nepajėgia normaliai 
veikti, ir perdėm vėlina bei daro 
įvairių klaidų.

3/ Švenčių metas mums skirs
to savaitę ir suardo normalią dar 
bo savaitę, tai, kitų savaitraščių 
pavyzdžiu, šiemet paskutinį NL nu 
merį išleisime gruodžio 21 d. Se
kantis bus jau tiktai po N.Metų.

4/ Kas norėtų į šį NL nr. ką 
nors įdėti, maloniai prašome siųsti 
laiškus tiktai Special Delivery. 
Paprasti laiškai dabar laiku negau 
nami.mi, nes labai vėluojama.

NL red. Ir adm\ •'
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Ledlaužių ir veiklos!
JUOZO AUDĖNO 

PRANEŠIMO VLIKO SEIME
1964 M. LAPKRIČIO 28 D . NEW — YOKE 

SVARBIOS MISTYS

VLIKAS yra pačios tautos 
sunkiose okupacinėse sąlygose 
pašauktas jos vardu kalbėti ir 
ne tik prieš okupantą kovoti, 
bet ir Lietuvos laisvę atstatyti. 
Po paskutinių persitvarkymų, 
VLIKAS mano įgavęs naujų 
jėgų ir daugiau svorio jam pa 
vestiems uždaviniams atlikti. 
Visi drauge kelsime šią sunkią 
naštą, kad lamėtume Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę.

VLIKO v—bė, išgyvenda
ma vidinius skausmus ir persi 
tvarkyms, atkakliai vykdė vi 
sus bėgamuosius darbus nuola 
tos dairydamasi kuo ir kaip bū 
tų sėkmingiau kovoti prieš Lie 
tuvos okupantus. Per tą laiką 
gražiu būdu pasisekė įkelti ko 
ją į Arabų pasaulį. Šis buvo 
pradėtas informuoti specialiai 
arabų kalba leidžiamu Eltos 
biuletiniu.

Kol kas informacine pras
me, tebėra apleistas prancūzų 
kalba kalbantis pasaulis ir tai 
yra nemažas mūsų laisvinimo 
veikloje trūkmas, kuris prie 
pirmos progos reikėtų prašalin 
ti.

Pirmon eilėn mums reikia 
organizuoti galingus „ledlau
žius“, kuriais būtų galima bent 
šiek tiek pralaužti storus ledų 
sluogsnius Jungtinėse Tauto
se, kad jos pradėtų svarstyti 
Pabaltijo tautų nelaisvę sovie 
tinėje koldnializmo imperijoje. 
Tai pagrindinis mūsų visų lais 
vųjų lietuvių ateinančiais me
tais aktyvios veiklos klausi 
mas, kuriam iš anksto turime 
pradėti ruoštis. O kaip to pa 
siekti? Turėtume pradėti ben 
drą darbą su mūsų kaimyni
nių, tokio pat smūgio ištiktų, 
latvių ir estų tautų išeiviais vi 
suose kraštuose, kur tik gyve 
nam. Reika paruošti peticijas 
Pabaltijo tautų laisvės atstaty 
mo klausimu. Siūlyčiau šiuo 
klausimu Seimui priimti atatin 
karną nutarimą, kad naujoji jo 
vadovybė, nedelsdama imtųsi 
visiems darbams ruoštis ir 
jiems vadovauti. Peticijos ture 
tų būti kiekviename krašte 
kuoplačiausiai paskleistos, kuo 
didesniam asmenų ir organiza 
cijų skaičiui įteiktos, kuo gar 
siau radijo kalbėtojų ir spau
dos išgarsintos.

Antra. 1965 metų birželio 
13-sios dienos sekmadienis rei 
ketų paskelbti • ’’Pavergtųjų 
Pabaltijo Tautų (Lietuvos, La 
tvijos ir Estijos) Laisvės Ko
vos diena“ ir daryti viską, kad

ir valstybių ir bažnyčių vyrės 
nybės visame lasvajame pašau 
lyje ją taip pat paskelbtų. To 
dėl mūsų diplomatams, dvasi
ninkams ir VLKO pakviestie 
ms atstovams tektų gerokai pa 
dirbėti, kad Šventasis Tėvas 
tai padarytų, o viso pasaulio 
katalikų bažnyčiose būtų ne 
tik paskelbta, bet ir atšvęsta.

Pasaulyje yra labai įtakin 
g. s ir evang.likų -protestantų 
bažnyčios, su kurių dignito
riais tuo pat klausimu turėtų 
tartis mūsų, latvių ir estų dva 
sininkai ir diplomatai bei VL 
KO Įgalioti atstovai.

Noriu tikėti, kad civiliniam 
pasauliui peticijomis ir religi- 
nim pasauliui per bažnyčias 
bent šiek tiek galėsime atver
ti akis apie Pabaltijo kraštų 
padėti Kremliaus komunistų 
okupacijoje ir rasti platesnio 
pritarimo vyriausybėse Jung
tinėse Tautose kelti šią taip 
svarbią bylą. į

Trečia. Visokeriopos Lietu 
vos ^adėties tyrimas, visų tau
tos gyvenimo sričių sovietinė
je okupacijoje tikras pažini
mas ir tikslus įvertinimas Lie
tuvos laisvinimo darbų eigoje 
yra labai svarbūs ir reikalin
gi. Plačiu mastu šie darbai tu
rės būti atliekami.

Ketvirta. Prieš dešimt me
tų buvo sudarytos Lietuvos 
Rytams ir Lietuvos Vakarams 
tirti komisijos. Jos yra gero
kai naudingos medžiagos surin 
kusios ir šiek bei tiek ją apdo 
rojusios. Bet dabar jau ir pa
čios komisijos yra šiek tiek pa 
krikusios. Su prof. Pakšto 
mirtimi sustojo Lietuvos isto
rinės geografijos paruošimo 
darbai. Reikia atnaujinti, bet 
pirmon eilėn išleistinas juridi 
nių Lietuvos sienų žemėlapis.

Penkta. Lėšų klausimas sto 
vi prieš akis, kai tik tenka už 
simoti bet kokius darbus nu
dirbti. Jau praeitų metij VLI
KO sesijoje buvo nutarta ir 
Tautos Fondo Valdyba tą nu 
tarimą vykdo jieškodama bū
dų savarankiškesnei Vliko fi. 
nansų politikai.

Baigdamas savo žodį, no
riu nabrėžti, kad mūsų, kaip 
Seimo narių funkcijos Lietu
vos laisvės kovoje šiame Sei
mo posėdyje tik prasideda. 
Mes turime per ištisus metus 
gyventi ir veikti ta pačia Sei
mo dvasia ir atsidėjus rūpintis 
įvykdyti visus šio Seimo nuta 
rimus. Tvirtai tikiu, kad mes 
juos vykdysime!

Spalio mėn. okup. Lietu
vos spauda minėjo 25-sias 
Vilniaus grąžinimo Lietuvai 
metines. Laikraščiuose (plg. 
„Tiesą“, spalio 10, nr. 238) 
ar per radiją plačiai aiškintas 
tariamai kilnus sovietinės vy 
riausybės mostas grąžinti Lie 
tuvai jos senąją sostinę.. Da
bar keistai išaiškinta Vokieti 
jos— Sovietų Sąjungos 1939 
m. rugpjūčio 23 d. pasirašy
ta sutartis. Esą, toji sutartis 
„griovė klastingus Anglijos 
ir Prancūzijos vyriausybių su 
manymus — nukreipti hitleri 
nės Vokietijos agresiją prieš 
Tarybų Sąjungą“.

Naujieji istorikai nurodo, 
kad 1939 m. rudenį Raudo
noji Armija buvusi įžengusi 
į Lenkijos sritis, kad apsau
gotų ukrainiečius, gudus ir 
lietuvius nuo hitlerinio paver 
gimo. Vėl aiškinama, kad „iš 
laisvinus” Vilnių ir Vilniaus 
kraštą, sovietų vyriausybė lai 
kėši 1920 m. liepos 12 d. ir 
kitų su Lietuva pasirašytų 
sutarčių. 1939 m. spalio 10 d. 
pasirašyta sutartimi ir vėliau 
sekusiomis kitomis sutarti
mis, pagal „Tiesą“, Pabaltijo 
valstybės buvusios išgelbė
tos nuo pavojaus patekti į 
hitlerinės Vokietijos įtaką. 
Tuo tarpu lietuviai krašte ir 
išeivijoje gerai žino, kad So
vietai pažeidė 1920 m. ir ki
tas sutartis su Lietuva, nes 
priešingai įsipareigojimams, 
jie įsikišo į Lietuvos vidaus 
reikalus. Lietuva 1939 me
tais nebegalėjo patekti į vokie 
čių įtaką ir. . . tuo pačiu ypu 
atsidūrė sovietų okupacijoje. 
Jei dabar aiškinama, kad 
1939 m. spalio 10 d. sutartis 
su Sovietais palengvino likvi

duoti kapitalistinę santvarką, 
čia tektų pridurti — ir tuo 
pačiu metu prievarta įvesti 
sovietinę santvarką. Dar tek
tų priminti, kad pavergtoji 
Lietuva ir šianiden dar netu
ri 1920 m. sutartimi nustaty
tų sienų. E.

SKUNDŽIASI RADIJO 
VEIKALŲ STOKA

Okup. Lietuvoje nusiskun 
džiama per mažu dėmesiu ra
dijo dramaturgijai. Šiam klau 
simui visą straipsnį paskyru
si „Pergalė“ (nr. 9) pažymė
jo', kad lietuviškoji radijo dra 
maturgija ilgą laiką tenkino
si įvairių literatūros kūri
nių radiofonizacijomis. Pir
mieji savarankiški žingsniai 
pradėti žengti tik 1963 m., 
tad praslinkus daugiau kąip 
20 metų nuo sovietinio paver 
gimo pradžios. 1962 m. buvo 
paskelbtas radijo pjesių kon
kursas. Pirmoji premija nepa 
skirta, antrąją ir trečiąją pre 
miją gavo R. Markūnas už 
radijo pjesę „Išsipildančiųjų 
linkėjimų gegutės“ ir J. Mac 
konis - Mackevičius už „Ana 
pus Alpių — Šveicarija”. R. 
Markūno pjesė — pasaka vai 
kams, gi J. Mackonis sukūrė 
Lenino paveikslą.

Kadangi radijas — pirma
eilė propagandos bei agitaci
jos priemonė, tai nenuostabu, 
kad ir „Pergalė“ radijo pje
sių autoriams siūlo: „turite 
atsiliepti į visas mūsų dienų 
aktualijas, atsispindėti svar 
biausius procesus ir poslin
kius, Sovietijoje vykstančius, 
formuoti komunizmo statyto
jo charakterį”. Tai reiškia, 
autoriai privalo virsti agitato 
riais. E.

Brangūs tautiečiai! Mūsų 
ir mūsų vaikų širdys plaka 
kartu su Jūsų širdimis, jau
čiančiomis savo brangios že
melės meilę. Mes suprantame 
ir įvertiname jūsų kančias ir 
sielvartus, jūsų milžinišką pa 
sišventimą ir kantrybę besi- 
rungiant nelygioje kovoje su 
žiauriuoju okupantu. Atsiliep 
darni į piktą maskvinio oku
panto propagandą, mes užtik 
riname jus, kad gyvendami 
laisvame pasaulyje, mes ne
klausiame, ką mūsų tėvynė, 
atgavusi laisvę ir nepriklau
somybę, mums duos, bet ką 
mes jai duosime. Todėl ta 
kryptimi dedame pastangų, 
kurios vainikuojamos gali
mais vaisiais ir gera sėkme.

Mes laikome savo šventa 
pareiga kovoti už Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
grąžinimą. Ir esame tikri, kad 
mūsų pastangos neliks be vai
sių, nes jeigu visiškai primity 
vios tautos Afrikoje ir Azijo
je dešimtimis gauna nepri
klausomybę, tai sena ir kultū

ringa tauta, amžiais turėjusi 
nepriklausomą valstybę, Lie
tuva, negali ilgai būti okupuo 
ta ir kitos valstybės eksploa
tuojama.

Bet, broliai ir sesės lietu
viai, daug kas pareis nuo Jū
sų ir mūsų bendros kovos. Ne 
į karą irr sukilimus mes jus 
kviečiame, mes tikime jūsų, 
kaip vakariečių, aukšta kultū
ra, susipratimu ir mokėjimu 
rasti priemonių ir jėgų tai ko
vai, kuri be žodžių, be propa
gandos savaime kyla dvasinė
se gelmėse ir pasireiškia spon 
tamiškais veiksmais, tikrai ve
dančiais prie tikslo.

Visada žinokite, kad mu
myse neišseks jėgos ir pastan
gos būti drauge su jumis ir 
kad mūsų kova neabejotinai 
bus laimėta.

Būkite atsargūs, taupykite 
jėgas, bet nenuleiskite rankų 
ir nenustokite vilties, kad Lie
tuva bus laisva nuo okupaci
jos ir įeis į Europos tautų vie 
nybę, kai-p lygus narys. Mes 
visada su Jumis!

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

LONDON, Ont.
KALĖDŲ

Gruodžio 19 d. visiems Lo 
ndono lietuvių vaikučiams ren 
giama Kalėdų Eglutė parapi
jos salėje. Pradžia 7 vai. vaka 
ro. Šios vaikučių šventės ren
gėjai — mokykla irįskautai.

Pradžioje bus gražus vai
kučiams vaidinimas —“Pasla 
pčių naktis“. Vaidina moki
niai. Autorius ir režisierius 
kun. B.Pacevičius.

Po to seks kiti mažųjų pasi 
rodymai. Atvyks Kalėdų Sene 
lis, kuris dovanėlių duos kiek 
vienam vaikučiui.

Šventės užbaigai — mažų
jų vaišės. Lauksime atsilan
kant visų vaikučių iš Londono 
ir apylinkių. Taip pat maloniai

EGLUTĖ 
kviečiami atsilankyti tėveliai, 
giminės, artimieji bei pažįsta
mi.

PASIRODYMAS 
TELEVIZIJOJE

Londono lietuvių šeštadie 
ninės mokyklos mokinių tauti 
nių šokių grupė, mok. D.Chai 
inauskienės vadovaujama, str 
opiai ruošiasi pasirodyti per 
Londono televiziją. Jis per Šv. 
Kalėdas pasirodys šokių festiv 
alyje. Kviiečiama tautiečius 
pasekti šį mūsų mažųjų pasiro 
dymą.

Valanda bus nurodyta vie 
tos spaudoje. L.E—tas..

kad didelis LN rėmėjas adv.J. vimo 2 metams po $200 mėne-

HAMILTON
Atkelta iš 7 psi.

su advokatu. Teismas priteisė 
LN šią s-tą A.Liaukui apmo
kėti su teismo išlaidomis 160. 
66 dol. Ankščiau A.Liaukus 
Liet. Namuose atliko 2 dides
nius darbus: modernizavo ir 
padidino Delta salės sceną, 
kas LN kainavo apie $3000, ir 
iš lauko pusės ties šildymo ap 
aparatūra atkasė' 18 p. gylio 
pamatus ir sustabdė į krosnį 
tekantį vandenį, už ką LN

jam sumokėjo apie $1,600.
Tomesniame pranešime, V 

-bai pageidaujant, St.Bakšys 
perskaitė straipsnį Lietuvių 
Namų klausimu“ iš “Naujie
nų“ lapkr.16 d.. Straipsnis lie 
čia LN ir Jaunimo Centrą. 
Vykstant polemikai dėl LNir 
J.C., šis stipriai motyvuotas 
straipsnis įrodo, jog paraleliz 
mo Hamiltonui nereikėjo.

St. Bakšys pasidžiaugė,

T.Kostyk gruodžio 2 d.vėl per 
rinktas į Miesto Tarybą. Jo 
perrinkimą greičiausiai lėmė 
lietuvių balsai, nes.J.T.Kostyk 
prašant, St.Bakšys jam suda
rė šiame rajone gyvenančių 
lietuvių sąrašą, kuriame buvo 
98 lietuvių namai su 250 turin 
čių teisę balsuoti lietuvių.

Tolimesnėje posėdžio eigo 
je F.Rimkus padarė praneši 
mą iš statybos k-jos posėdžio 
ir apžvelgė LN einamuosius 
reikalus. V-ba pasidžiaugė, 
kad LN balius vasario 5 d. Fi
sher 2-jose gražiausiose Hami 
Itono salėse turi nepaprastą pa 
sisekimą. Gruodžio 10-tai die
nai vien tik St.Bakšys jau tu 
rėjo pardavęs 250 pakvietimų. 
Jau 3 lietuviai prekybininkai 
patys pasiūlė staliukų loterijai 
po 25 dol.

V-ba nuo spalio 1 d. LN 
prižiūrėtojui Z.Kantauskui pa 
kėlė algą $15, mėnesiui. Iki 
tol jis gavo $145. mėnesiui ir 
kambarį. Kalėdų proga V-ba 
paskyrė dovanas: $125 F.Rim 
kui už jo, kaip reikalų vedėjo 
puikią LN priežiūrą. D.Rakau 
skaitei $10 už pagelbą rašant 
laiškus angliškai ir Whittaken 
už priiminėjimą kelių nuomi
ninkų nuomos pinigų bei kito 
kią nuošird žią pagelbą.

Nutarta pasiųsti LN advo 
katui J.T.Kostyk, jo perrinki
mo į miesto tarybą proga, LN 
V-bos oficialų sveikinimą rač 
tu.

LN pusės sklypo išnuoma

siuį pasiūlymą v-ba atmetė ir 
nutarė jį užrašyti 3 mėnesia 
ms pardavimui, prašant $220 
000 (už jį prieš 3 m.įmokėta 
$40,000) ir tą patį padaryti su 
Delta, prašant už ją $173,000 
(už ją mokėta $173,000 ir dar 
turi $70,000 morgičių, skly
pas išmokėtas) su sąlyga, kad 
galutinį sprendimą padarys vi 
sųotinis LN narių susirinki 
mas. Šį reikalą sutvarkytj for 
maliai pavesta F.Rimkui ir Al. 
Patamsiui. Lygiagrečiai V-ba 
pavedė St.Bakšiui gauti rea
lius lavinius, kiek kainuotų iš 
Delta King g-vėje esančių kra 
utuvių ir po jomis esamų rūsių 
perdirbimas į gražų moderniš 
ką klubą ir virš jo apie 8-10 
viengungiams butų.

Kaip matome iš šios posė
džio apžvalgos, LN ekonomiš 
kai sovį tvirtai ir dabar yra to 
kioje padėtyje, kad turi visiš 
ką ekonominę laisvę ateityje 
pasukti bet kuria kryptimi šie 
kiant tikrųjų Liet. Namu įsigi 
jimo. Visi LN narai prašomi 
giliai apgalvoti, kad visuotinia 
me susirnkime ne*padarytu- 
mėm fanalinės klaidos.

Sk.St.

• Lapkričio m. pabaigoje iš 
Vilniaus į Maskvą su gostrolė 
mis buvo išvykęs dainų ir šokių 
ansamblis, vadovaujamas V.Bar 
tusevičiaus. Koncertai vyko Čai 
kovskio vardo koncertų, salėje 
Lichačiovo automobilių gamyk 
loję ir Kremliaus Suvažiavimų 
Rūmuose. ,

3, 4 ar 5 metai 5l/z% 1 ar 2 metai 5%
6 iki 10 metų 514%.

Teirautis: 875-2800
Eastern & Chartered 

Trust Company
625 Dorchester Blvd. West 

Montreal.
TARNAUJA KANADAI VIRS 70 METŲ
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EUGENIJUS KRONAS
gavęs FORest of Sciance- ba kalauro laipsnį ir dabar studi 

juojantis teisės mokslus.

Sumanios Iniciatyvos 
žmonės

GROSS CANADA REALTIES SERVICE 
LTD PREZIDENTĄ 
Balį Kroną aplankius.

B.Kroną randu už didelio 
rašomo stalo, ant kurio dau
gybė bylų bei knygų. Su malo 
nia šypsena, kaip visada links 
mas pasisveikina. Mums lietu
viams, miela ir malonu, kad 
atsidūręs Kanados įstaigoje, 
gali pasikalbėti savo kalboje 
net su įstaigos prezidentu. Jau 
iš ankščiau žinodamas, kad B. 
Kronas, niekada ir niekur ne
vengė savo kalbos, paklausiau 
ar neturi neigiamos Įtakos biz 
nyje mūsų kalba? Kanadoje 
darbas ir patarnavimas publi
kai turi daugiau įtakos, negu 
kalba, atsakė B.Kronas.

Atkreipiau dėmesį į ant sta 
lo esančią jaunuolio nuotrau
ką. B.Kronas su pasitenkini
mu paaiškino, kad tai yra vyr. 
sūnus, Eugenijus 24 metų, ku 
ris kaip tik dabar ya baigęs stu 

dijas Forestry ofįSienceįbaka- 
lauro laipsniu ir toliau pasiry 
žęs studijuoti tęsę, kalbant 
apie šeimą paaiškėjo, kad an
trasis sūnus, Robertas, Hamil 
tono McMaster u-te studijuo
ja elektros inžineriją. Pasiro
do, kad iš p.Krono šeimos yra 
3 studentai, kadangi ir pats B. 
Kronas jau treti metai kaip už 
akiniu būdu studijuoja Cana
dian Institute of Realty irįtiki 
si greitu laiku užbaigti. į

Palietus B.Krono tiesioginį 
darbą kaip Real Estate, atsa
kė: Esu 12 metų šiame bizny
je. Iki 1955 m.įkaip selsmenas 
ir draudimo agentas. 1955 m. 
birželio mėn. trise sudarėm at 
skirą įstaigą : Stedman - Kro
nas -Valevičius. 1957 m.įbuvo 
atpirkta Stedmano dalis ir vi
sas biznis perimtas Į lietuvių

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

rankas. 1962 m.abiejų buvo su 
tarta pasidalinti ir dirbti kaip 
dvi atskiros lietuvių Įstaigos. 
B.Kronas atpirko didžiulį pa
statą 366 Main St.E., kuriame 
yra pagrindinė Įstaiga Hamil
tone. Be to, šiuo metu dar yra 
3 atskiros įstaigos apylinkėje: 
662 Fenel St.,į 442Į Brant St. 
Burlington. Ont. ir Gray - 8 
Plaza, Stoney Creek, Ont..Vi 
są š; kolektyvą sudaro 54 par
davėjai, 14 sekretorių neskai
tant draudimo įstaigos ir kitų 
pagelbiniu tarnautojų.

Paklaustas koks stovis tarp 
daugelio šios rūšies Įstaigų Ha 
miltone, man patiekė praeito 
mėn. statistikos duomenis, kur 
B.Kronas be svyravimų stovi 
pirmoje vietoje su virš 1 mili
jono dol. mėnesine apyvarta. 
Sekanti didžiausia apyvarta te 
siekia per pusę milijono. Bend 
ra metinė apyvarta siekia apie 
15 milijonų. B.Krono vadovau 
jama įstaiga rimtesnės konku
rencijos Hamiltone neturi.
Paaiškėjo dar įdomesnė idėja. 
Tai steigimas vienosį įstaigos 
visoje Kanadoje, kuri patar
nautų tiems, kurie turi keltis į 
kitas vietas. Tokiu atveju 
Cross Carada Realties Service 
Ltd. atstovybė, perimtų asme 
ns turimą nuosavybę sumokė
dama jam grynais, su sąlygą, 
kad nuvykęs į kitą vietovę, 
pirks tik per šios b-vės atsto

Juos girdime per CBC ra dio ir televiziją.

vybė. Tokiu atvejuįšios b-vės 
atstovybė yra iš anksto painfor 
muojama kuri nuvykusiamįpa 
rūpina visas apsistojimo infor 
macijas. Šis B.Krono planas 
jau yra įgyvendintas ir tokios 
at-bės jau veikia 29-niose Ka 
nados vietovėse. Šiuoį planu 
yra susidomėjusios didesnės į- 
monės, kurios savo tarnauto
jus siuntinėja iš vienos vietos 
į kitą.

Kaip šios b-vės iniciatorius, 
buvęs jos prezidentu B.Kro
nas, neseniai įvykusioje konfe 
rencijoje, buvo išrinktas ii se
kančiam terminui prezidentu.

Tolimesni B. Krono planai 
siekia dar toliau. Visiškai nau 
ja sritis liečia imigraciją į Ka
nadą. Jo nuomone užsienyj gy 
veną asmens su kapitalu, ypač 
vyresnio amžiaus, turi turėti 
atvykimo ir įsikūrimo globą. 
Šis planas tačiau yra dar studi 
jų frazėje. Visi tautiniai bei 
kultūriniai parengimai, neap- 
seina beB.Krono paramos. 
Man rengiantis atsisveikinti, 
buvo pasiūlyta auka jaunimo 
reikalams. Kaip Jambores Fon 
do įgaliotinis Hamiltone, pasiū 
liau paskirti J.Fondui. Į ma 
no paduotą aukų lapą, buvo į- 
rašyta 50 dol.

Atsisveikindamas, padėko
jęs už malonų pašnekesį ir 
auką. V.P.

3 PSL.

VEDA KAZYS BARONAS
N. L-VOS SPORTO SKYR IAUS VED. K. BARONO
pranešimas KLB Kr. Tarybos 

simpoziume svarstant

Š.Amerikos lietuvių organi 
zacinė struktūra yra tobula, 
tad nėra kolkas, bent šiuo me
tu, apie jos keitimą. Be abejo, 
nieko nėra amžino. Gal po pen 

kių ar dešimties metų, prisi
taikant prie vietos sąlygų, nau
joji karta suras ką nors tobu- 
įesnio. Tai ateities klausimas, 
paliekamat spręsti jaunimui, 
nes tikrumoj, šiuo metu, mū
sų sportiniam gyvenimui dar 
vadovauja N. Lietuvos laikų 
sportininkai. Atrodytų visiškai 
normalus reiškinys, nes iš mū 
sų visam išeivijos gyvenimui 
vadovauja vyresnės kartos at
stovai. Iš vienos pusės, tas tu
ri didelių pliusų, iš kitos - mi
nusų. Negalima iš karto į jau
nimo rankas atiduoti vadovau 
jančios rolės. Ne! Reikia pa
mažu jį įtraukti į organizaci
nę veiklą.

Su sportu, išeivijos jauni
mas susipažįsta mokyklos šuo 
le. Daug vargo jam n.ra, nes 
versitetų yra sporto aikštės, 
sporto salės, visi sportiniai įran 
kiai. Už mokyklos ribų veikia 
organizacijos —YMCA, CYO 
ir kt., kurios taip pat duoda 
puikias sportavimui sąlygas. 
Ir ne tik sąlygas, bet dažniau 
šiai sportininkui nereikia ”lau 
žyti galvos“, iš kur imami pi
nigai, nereikia rūpintis organi 
zacine puse. Ten yra apmoka
mi tarnautojai, kurie ir sutvar 
ko visus reikalus.

Priešingai yra lietuviškose 
sportinėse organizacijose. Ne
turime tokiu sąlygų, kokias tu 
ri kanadiečiai. Pasitenkinama 
salės nuoma, uniforma, keliais 
kamuoliais, stalo teniso rake
tėm ar stalais ir, kaip minėjau, 
aprastai prie mokyklų ar uni 

suvažiavime lapkričio 29 d. 
jaunim o problemas.
organizacijos vadovavimu mū 
sų sporto veteranų. Jaunuolis, 
žinodamas tas visas sąlygas, 
vengia organizacinio darbo, 
dažnai vienas antras sportinin 
ir vengia lietuviško klubo, ku 
ris jo akyseį yraį labai ir labai 
biednas. Nesakysiu, kad visi. 
Ne. Yra išminčių ir gražių pa 
vyzdžių Toronto, Hamiltono 
ir Montrealio klubuose.

Šiaip išeivijos lietuvis spor 
tininkas nevengia aktyvaus 
dalyvavimo krepšinio, stalo te 
niso arįkt. sporto šakose. Jis 
tik ’’kratosi“ organizacinio dar 
bo, kada iš nieko reikia pada
ryti daug. Čia turiu omenyje 
Š.Amerikos sportines žaidynes 
ar apygardines pirmenybes. 
Tiesa, FASK -įtas rengia vad- 
dovų kursus. Užįlabai mažą 
mokestį, kelių savaičių laikota 
rpyje išeinamas vadovų - būsi
mų klubų veikėjų kursas. Ne 
visi klubai pajėgia pasiųsti 
nors vieną atstovą, papraščiau 
šiai -neturėdama savo kasoje 
atliekamų pinigų.

Bus daugiau.

KVIETIMAS Į LIETUVĄ
Turimomis žiniomis, paver 

gtos Lietuvos sportui vadovau 
jantieji asmenys (savaime aiš
ku, pritariant, greičiausia - nu 
rodant Sov. Sąjungai) per ne 
oficialiui kanalus į Lietuvą pa 
kvietė mūsų krepšinio rinkti
nę, gastroliavusią neseniai Aus 
tralijoj, sužaisti eilę rungtynių 
mūsų Tėvynėje.

Be abejo, tai dar vienas žin 
gsnis ryšių užmezgimui su lie 
tuviškaja emigracija ir tuo pa 
čiu pripažįstant dabartinį Lie
tuvos status quo. Tačiau šiuo 
ir kitais atvejais tokie santy
kiai yra negalimi taip ilgai, kol 
iš Lietuvos nepasitrauks raudo 
noji armija ir visas komunisti
nis biurokratizmas ir pati lais
voji Lėtu va galės gviestis Š.A- 
merikos kontinento sportinin
kus, panašiai, kaip prieškari
niais metais.
TRUMPAI Iš LIETUVOS

— Kauno Žalgirio krepšinin 
kai nugalėjo Minsko Spartaką 
74 :70 r 87 :68.

— Į Sov. Sąjungos mote
rų ranginio Rinktinė pakvies
tos keturios lietuvaitės: Jocy- 
tė, Griniūtė, Juknevičiūtė ir 
Janilionytė.

— Kauno futbolo sezono 
Nukelta į 6-tą psl.

A. MERKELIS ,

Lietuvos keliu
(Iš V. Kudirkos monografijos)

3
Varszava 28 Kovo 1888 m.

Guodotinas Rėdytojau!
Uždėjome Varšuvoje Draugystę, kurios įstatus Tamstai 

siunčiame (apie uždėjimą Draugystės meldžiame ne garsinti 
laikraščiuose, nes priversti esame dirbti paslaptomis) ir klau
siame, ar Tamsta Rėdyt. ne norėtum prie jos prigulėti?

Draugystė su platesniu programų ne gali apseiti be laik
raščio. Dėltogi užmanėme laikraštį, atsakanti mieriui D-stės 
(1-mas N laikr. išeis ape 1 Liepos mėn.). Reikia mums fir
mos rėdytojaus už rubežiaus, nes laikraštį, rėdys Komitetas 
vietinis, ir dėlto už prašėme p. Jankų. Nežinome da, ar su
tiks, ar ne, nes atsakymo da negavome. Visiems pirmiausiai 
atėjo ant mislies prašyti Tamistą ant rėdytojaus tikro (ne dėl 
vienos tik firmos), bet turėjome; atmesti tą mislį, nes Ameri
ka labai toli nog mūs ir per tai darbas eitų labai painiai.

Vienok turime viltį, kad Tamista ne atsakysi mums, 
užpraszantiems Tamistą ant darbininko mūs laikrasztije. Už 
darbą Tamistai noriai mokėsime, nes laibai gerai žinome me- 
degišką padėjimą Tamistos ir tai, kaip sunkiai darbauji... be
veik apleistas nuo Lietuvių.

Šiandien negaliu aiškiai pasakyti, koks programas bus 
mūsų laikraščio. Da ape tai rodavojamėsi. Ištikro, sunkus 
dalykas! Kad laikraštis ne turės pažiūrų „Tamsos“ — tfu! 
norėjau pasakyti „Šviesos“ — tai kiekvienam išmintingam 
žmogui aišku. Su radikališkomis pažiūromis vėl reikia sau
gotis ir apsargiai elgtis: da per drūčiai juoda ranka jėzuitų 
(Kunigijos), liūdna pamislyti, laiko už keteros Lietuvą ir ją 
vadžioja. Tik užkabink kunigą — tai joks laikraštis neda- 
sieks į rankas žmonių. Atsimename, tokiu būdu dingo „Auš
ra“. Ne talpinsime tokių „pašventintų“ ir „šviesių pamoki-

i Meldžiame Tamistą perkratinti mūs įstatus ir dapildinti savo pa
žiūromis ir pasargomis. V. Kapsas.

Tarnas V. Kapsas.
Antrašas mano ir D-stės 

nimų (Šviesa 1 ir 2 NN 1888 „Visoki pamokinimai“), prie 

kurių prisipažinti sarmatijasi kaimo bobos ir piemens, bet 
saugosimės (išpradžiu nors) užkabinti kokius nors dalykus 
tikėjimo ir jo pilvotus Kolchas’us. Tegul tik jie daleidžia 
žmones priprasti prie skaitymo, o tada. . .

Draugystė
Ar dasiekė Rėdystę „Balso“ mano rankraštis ir pinigai 

(kitam laiške), kuriuos mūsų D-tė siuntė ant Tamstos var
do?

Varšava Studentu Universitetą Kudirko Vikentiu.
Su Jonu Basanavičiumi (851-1927) ,kilusiu iš to paties 

krašto, Vincas Kudirka buvoį pažįstamas iš gimnazijos laikų, 
tačiau nei tuomet, nei vėliau toji pažintis niekad nebuvo artima. 
Juodu savo charakteriais, gyvenimo būdu ir pažiūromis buvo 
dvi priešingybės. Jonas Basanavičius flegmatikas, santūrus, ka 
binetinis žmogus, savo pokalbiais ir elgsena keliąs susidomėji - 
mą ir pagarbą, gyveniman einąs pagal iš anksto suplanuotus 
siekius. Vincas Kudirka cholerikas, ūmus, draugės žmogus, sa 
vo sąmojingą kalba žav’įs. o švelnia, elegantiška elgsena žadi - 
nąs meilę, savo ateitim nesirūpinąs, tegyvenąs tik ta diena. Jo
nas Basanavičius daugiau mokslo, o Vincas Kudirka — meno 
žmogus. Tačiau juodu turėjo ir kai kurių bendrų bruožų, juo - 
du ryškiai skiriančių iš aplinkos ir kreipiančių į save visų aki. 
Abu gražūs bei patrauklūs, skoningai rengės, jautė pranašumą, 
nepaprastai darbštūs bei tvarkingi ir visa savo esme idealistai. 
Ne medžiaginis lobis bei geras gyvenimas, bet siekiamasis idea 
las buvo jų visų žygių spiritus movens.

Aušros ir poaušrio metu Jonas Basanavičius buvo pats iš 
kilniausias lietuvis, į kurį to meto negausių Lietuvos veikėjų 
dėmesys krypo ir iš jo daugiausia tikėtasi. Ir Vincui Kudir - 
kai, užsimojus leisti Varpą, būtinai reikėjo susisiekti su Jonu 
Basanavičium, juoba, kad Martynas Jankus buvo paskleidęs 
gandus, jog ketinama atgaivinti Aušrą. 1888 metais balandžio 
17 d. Vincas Kudirka Jonui Basanavičiui rašo:

Guodotinas Mylėtojau Lietuvos!
Lietuviai, esą Varšuvoje, uždėjo Draugystę, apimančią vi 

sus reikalus tautiško gyvenimo ir skiriančią atsakaitį darbą vi 
siems luomams Lietuvių. Įstatus savo Dr - tėss siunčiame Jums, 
užkviesdami prie jos pristoti ir prašydami, atsiųsti mums kuo - 
nuoplačiausja kritiką tų įstatų. Drauge su uždėta Dr - ste mes 
norime išleisti lietuvišką laikraštį, inteligentišką, bet populiariš 
ką (kurį galėtų suprasti vidutiniai apšviestas Lietuvis mieryje 
savo Draugystės.

Neseniai dažinojome, kad Jūs norite atgaivinti numirusią 
“Aušrą“. Mums rodosi, kad atgaivinta “Aušra“ sunkų turėtų 

gyvenimą, reikalaujantį ilgos pinigiškos pašalpos, nes žinomu 
yra daiktu, kad numirusį, nežiūrint ant to, kokia liga paguldė 
į grabą, visados yra sunkiau atgaivinti, nekaip naujai užgimusį 
užauginti. Kas smertyje “Aušros“ yra; kaltas (kuri mirė, nete
kus parėmimo ir prenumeratos, ištenkančios ant sugrąžinimo 
kaštų išdavimo), atsakymas rodos netoli šoks nuo teisybės, jei
gu pasakysime, kad ją užmarino “netikusi“ rėdystė, nes mato
me kitus laikraščius, nors daug mažiau vertesnius už “Aušrą“ 
bet gyvuojančius. Atgaivinta “Aušra“ jau išpradžiu sutiktų ne 
ištikėjimas ir šnairavimas vienos dalies Lietuvių, kuri dėl pa- 
spirimo r išsiplatinimo laikraščio labai būtų reikalinga — sako 
me apie kunigus, tarp kurių vienok jau randasi tikri Lietuviai.

“Aušra“ vėl būtų konkurentu mūs laikraščio, o ir stojusi 
laikraščiu mūs Dr-stės, negalėtų taip padarytinai platinti su - 

pratimą jos mierioper savo vardą, išekspliotavota pereitais rėdy 
tojais, neatsakančiais norams daugumo Lietuvių. Mums rodosi, 
kad laikraštis lietuviškas, kaip šiandien, idant išsiplatinti Lietu
voje, turi būti vidutinišku, kuris niekur nesiteiktų tikėjimo daly
kų' ir nepeiktų persmarkiai jų užžiūrėtojų. Dėlto, pagal mūs 
supratimą, taikiau ir naudingiau būtų, vietoje atgaivinimo mi - 
rūsio, uždėti naują laikraštį savo kaštų mieryje Mūs Dr - stės, 
nors nežinome, ar rašymai iš taip toli nebūti; persunkus ir pai 
nūs, mes būtume dėkingi, jei vėl norėtumėt mums pavesti išda 
vimą jo be darymo konkurencijos, mes ir už tai būtume dėkin 
gi, nes geidžiame tiktai susitaikymo ir naudos lietuvių, tąsyk 
prašytume Tamistą karštai padėti mums savo šviesiais darbais.

Atsakymo lauksime kuo ■ nuo greičiausio. 
Draugystės antrašas: Russie v.g. Varszava. 
Studentu Universitetą, Kudyrko Vikentiju.

Draugystė.
P.S. Rašėme pas Jankų, prašydami, idant apsiimtų duoti 

mums savo firmą, atsakančią prieš vyriausybę. Sutiko ant mūs 
prašymo. Nuo jo dasižinojome apie naują “Aušrą“, tikrai jau 
ketinančią išeiti, nes pirmiau apie tai turėjome labai neaiškias 
žinias (iš pradžių girdėjome, kad Šliūpas išduosiąs “Aušrą“, 
dabar vėl turime tikrą žinią, kad Tamista išduosiąs). Taigi, no - 
rėdami išleisti savo laikraštį, o paskiaųs dasižinoję apie atgaivi 
nimą “Aušros“, nežinome, ką daryti. Kitaip neišpuola, kaip su 
sinešti su Tamista ir pasirodavoti apie tą dalyką. Dėl to gi 
meldžiame Tamistą, nelaikyti mus ilgai be atsaikymo. Kad tik 
nepasivėlintume su savo šiuom laišku.
Prie šito laiško pridėta Vinco Kudirkos ranka rašyta litagra - 
fuota Lietuvos Draugystės programa.

Bus daugiau.
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KULTURWWKWjVIKA
LIETUVIŲ KALBA NAUJOJE 

LITURGIJOJE
Lietuvių Liturginės komisi

jos nariai, esantieji Amerikoje, 
prel. P.Juras, tėv.Br.Markaitis, 
ir kun. prof. P. Dambrauskas, pa 
sitarimuose pasiekė tokių išva
dų :

1 Tėvai jėzuitai rūpinasi lie
tuviško mišiolo kunigams išlei
dimu, kuris bus perfotografuo

tas ir reiškiamai padidintas su 
jau gautu Vatikano Liturginės 
kongregacijos patvirtinimu. De 
Gedamos pastangos, kad šis mi
šiolas išeitų iš spaudos apie šių 
metų galą.

2 Tėvai jėzuitai sutinka parų 
pinti tikintiesiems pastovių mi
šių dalių tekstą lietuviškai, pa
gal Amerikos vyskupų liturgi
nės komisijos formas. Tikimasi 
tai padaryti 4-6 savaičių bėgy 
je.

3 Kun. P.Dambrauskas suti
ko išversti bei suredaguoti pa
storaciniams parapijų reikalams 
lietuvišką ritualą, kuris 4-6 sa
vaičių bėgyje lietuvių Liturgi 
nės komisijos vardu per vysku
pą B. Brizgi bus pristatytas Li
turginės Vatikano kongregaci - 
jos patvirtinimui. Gavus patvir 
tinimą, ritualas bus greitai spau 
sdina.mas.

Vyskupo V. Brizgio pavesta 
Lietuvių Liturginė komisija in
formuoja lietuvius vsame pašau 
lyje, pranešdama, kas dabar da 
romą liturginių reformų reikalu 
lietuvių kalboje.

LIETUVIAI RAŠYTOJAI 
AUSTRŲ ŽODYNE

Austrijoje išleistas trijų to
mų biografinis, literatūrinis ir 
bibliografinis žodynas ’’Pasau
lio literatūra“. Leidinyje skirta 
vietos ir lietuvių literatūrai. Be 
bendro pobūdžio apžvalgos, 
straipsniais apibudinta K. Done 
laičio, S.Neries, Maironio, V. 
Mykolaičio - Putino. B. Sruo
gos, A.Vienuolio, ir Vaižganto 
gyvenimas bei kūryba. Apie tai 
paminėjusi ’’Tiesa“ nenurodė, 
kas yra buvęs austriškojo leidi- 
dinio informatorium apie lietu
vių rašytojus. E.

100 METŲ NUO 
DAUKANTO MIRTIES
Gruodžio mėn. sukanka 100 

metų, kai mirė Simanas Daukan 
tas. Šia proga Lietuvoje išleis
tas jubiliejinis, 30 psl. leidinys 
’’Lietuvos girios senovėje“. Tai 
ištraukos iš Daukanto ’’Būdo“. 
Tekstas iliustruotas lino raiži
niais.

NAUJA RAŠYTOJO BYLA 
LENKIJOJE ?

Varšuvoje laukiama naujos 
bylos, kurioje vėl bus teisiamas 
žinomas rašytojas. Šį kartą re
žiminės spaudos strėlės buvo nu 
kreiptos prieš kritiką ir poetą 

Joną N.Millerį. “Žycie Warsza 
wy“ dienraštis ir ’’Polityka“ sa 
vaitraštis 74 m.amž. kritiką puo 
lė, prikišdamas, kad viena ran
ka jis priimdavęs valstybines 
premijas ir gaunąs literatams 
skiriamą pensiją, o kita šmeižęs 
Lenkijos valstybę. Miller, esą, 
parašęs straipsnį Londone išei
nančiam lenkų išeivių savaitraš 
čiui ”Wiadomosci“. Prisidengęs 
St. Niemiros slapyvardžiu, rašy 
tojas pasijuokęs iš ’’liaudies 
Lenkijos“ rašytojų, juos pavadi 

nęs avinais. Miller yra buvęs 
Lenkijos rašytojų s - gos pirmi- 
mininku (1945—1947 ).Vienas 
žymiausių Millerio veikalų 
- ’’Maras Granadoje“. Prieš ka
rą Miller yra buvęs lenkų sočia 
listų dienraščio “Robotnik“ 
bendradarbiu.
SENIAUSIOS PABALTIJO 
^KULTŪROS ISTORIJA

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
mokslininkai ruošia išleisti: ”Se 
niausios Pabaltijo kultūros isto
riją“. Į Šį veikalą numatoma į- 
traukti kasinėjimų medžiagą.

DISERTACIJOS '
Vilniaus universitete: gruo

džio mėn. viešai gynė disertaci
jas : Vacį. Mališauskas ekono
mikos mokslų daktaro laipsniui 
įgyti (tema: ’’Lietuvos TSR že 
mės fondas, jo ekonominis ver 
tinimas ir naudojimo gerini
mas“) irA.Burkauskas -įteisėy 
mokių kand? laipsniui) ’’Vieti
nių Tarybų veiklos formų ir me 
todų išsivystymas išplėstinės ko 
munizmo statybos laikotar
piui“). Istorijos ir filologijos 
fak. taryboje gynė disertacijas: 
Alf. Gučas - padagogikos moks 
lų kand. laipsniui (’’Lietuvos 
psichologinės minties raida 19 
amž. pabaigoje ir 20 amž. pra
džioje“), Jonas Kabelka - filolo 
gijos kand. laipsniui (”Kr.Do
nelaičio raštų leksika“), VI. Jo
vaišas -fil.mokslų kand. laips
niui (Prielinksninės konstrukci 
jos su naudininko linksniu da
bartinėje rusų ir lietuvių kalbo
je“) ir Vanda Stonienė - istori
jos m. kand. laipsniui įgyti (jos 
tema: ’’Lietuvos reikalų komi- 
sarijato ir Tarybų Lietuvos vy
riausybės veikla kultūros - švie
timo srityje 1917 - 1919 me
tais“).

• Nuo lapkričio 22 d. Mask
voje vyko M.Musorgskio vardo 
vokalistų konkursas. Dalyvavo 
apie 100 dainininkų iš 30 Sovie 
tijos miestų. Gruodžo 2 d. įvy
ko baigiamasis koncertas Mask 
vos konservatorijos salėje. Iš 
Lietuvos konkurse dalyvavo Vii 
niaus filharmonijos solistai Liud 
milą Mackonienė (mezzosopra- 
nas) ir Leonidas Muraška (bo
sas) .

S. D IRMANTAS

Suėjo 450 metų ^Trljo^
Dr. Jonas Šliūpas savo Lie

tuvių Tauta Senovėje ir Šią
dien Il-me tome atpasakoja 
vieną iš daugelio karų tarp 
Lietuvos ir Maskvos didžiųjų 
kunigaikštijų ir to karo stam
biausią įvykį: mūšį, kuris įvy 
ko 1514 m. rugsėjo m. 8 d. 
Dniepro krante, prie didžiojo 
istorinio, labai kruvino kelio 
Vilnius — Maskva, netoli Or 
šos miesto.

Oršos mūšis — tai įvykis 
nemažas. Po Žalgirio ir Žirna 
jų - Pabaisko tai vienas iš 
stambiausių kautynių mūsų 
karo istorijoje. Ir sukaktis 
rimta — ,,450 metų”. Ji duo
da progą priminti ir abu mū
sų karybos istorikus. Vienam 
jų, Simanui Laukantui, šie
met sukanka nuo mirties 100 
metų. Abu rašė apie Oršą. 
Čia duodu trumpesnį, dr. J. 
Šliūpo aprašymą. Šia patie
kiamas aprašymas originalo 
forma. Senesniems bus malo

Kanados Krašto apsaugos ministeris Heyleris mokosi skr aidyti.

nu prisiminti, o jaunesniems 
ir daug kam — gal tik pirmą 
kartą pasiskaityti, susipažinti 
ir pasigėrėti. . .

* $ *

„Kad totoriai ėmė siaubti 
Rusijoje, Vosylius patikėjo, 
būk Lietuva juos užsiundusi, 
ir todėl su didele kariuomene 
1512-13 m. traukė vajoti 
Smolenską. Bet Jurgis Sala- 
gubas gynėsi gerai, ir po 
dviejų mėnesių apgulimo, Vo 
sylius, netekęs daug žmonių, 
turėjo atsitraukti namon; tik 
apyrubes nupustijo. 1513 m. 
vasarą ir rudenį maskoliai vėl 
laikė apgulę Smolenską; ta
čiau miesto neįveikė, kaip nė 
Polockas kniaziui Šuiskiui ne
pasidavė. Tad vasario mėnesį 
1514 m. Vosylius susiderino 
prieš Lietuvą su Vokietijos 
ciesoriumi Maksimilijonu, ku 
ris piktinosi, kam Jagėliūnas 
Vladislovas kariavo Čekijoje

VEDA D R,

EPIGRAMOS
Apie meilę ir laiką.

Rinko medžiagą jis apie meilę, 
Tad mylėjo jis mergužėlių 
eilę...
Kol prisirinko trokštamą 
bagažą,
Žiū... rašyti laiko jau -permaža.

Jeigu nebijotų...
Iškeltam be krašto ir be galo 
Nusibodo vienišam tupinėti. 
Taigi šoktų jis nuo pjedestalo, 
Jeigu nebijotų sutrupėti.

ir kam Zyg- 
1512 m. apsivedė su

ir Vengrijoje, 
mantas
Barbora, seserimi grovo Jono 
Zapolyi, rimto Habsburgo ne 
draugo. Maksimilijonas iš Lu 
bekos pasiuntė į Moskvą tun
tą pėstininkų, ginklus ir kele- 

(Perkelta į 5-tą puslapį).

GUMBAS

VISIŠKAS IDIOTAS
Amerikiečių mokslininkų 

grupė dalyvavo, demonstruo
jant vieną greičausių elektrom 

mų skaičiavimo mašinų.

— Nuostabu ! — sušuko susi 
žavėjęs pramonininkas. - Elek 

tronims genijus... tai, tur but, 
tiksliausias sios mašinos apibudi 
nimas.

— jeigu jau r.eiktų vertinti 
žmogiškomis kategorijomis, — 
įsiterpė kibernetikos kūrėjas 
Norbertas Vineris, — tai geriau 
palyginčiau šias elektronines 

’’smegenis“ su visišku idiotu, tu 
rinčių fenomenalinių gabumų 

sikaičavimui.

PAKARTOS IŠ NAUJO
Žinomas prancūzų astrono

mas Ž. Kasinis pakvietė miesto 
galvas ir garsius finansininkus 
pažiūrėti reto reginio—Saulės 

užtemimo . Deja, jie pavėlavo.

— Ne bėda, — tarė Pary
žiaus meras. — Mes kitą kartą 
ateisime. Juk observatorijai rei- 
ingi pinigai. Kasiniui teks Sau 
lės užtemimą pakartoti iš naujo.

KĄ GALVOJA MOKSLININ
KAS, EIDAMAS PUSRYČIŲ

Penicilino išradėjas Aleksan 
dras Flemingas tuojau po karo 
bu K> pakviestas į JAV. Jį, kaip 
garsenybę, įkyriai medžiojo žur 
nalistai. Niujorke du reporteriai 

jį nutykiojo Bitmor viešbučio 
laiptų aikštėje, kai jis lipo pus
ryčiauti.

— Apie ką jūs šį momentą 
galvojate? Mes norėtume žino 

ti, apie ką mąsto didis moksli
ninkas, eidamas pusryčių.

Flemingas visiškai rimtai at
sakė :

— Įdomu, kad mane to pa
klausėte kaip tik šį momentą: iš 
tikrųjų aš galvoju apie vieną la
bai ypatingą dalyką.

— Apie ką gi? —subruzdo 
žurnalistai.

ą Svarsčiau, kiekį užsisakyti 
kiaušinių —vieną ar du.

KLAUSIMAS VISAI 
VIETOJE

Pasikalbėjimas nugirstas N 
L parengime, besikalbant 
dviems jaunoms merginoms.

Pirmoji: — Turiu du kan
didatus į vyrus. Vienas gerai 
uždirba, bet nemoka šokti. 
Antras mažai uždirba, bet ge 
rai šoka. Nežinau, kurį pasi
rinkti.

Antroji: — O tas pirmasis 
negali išmokti šokti?

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.
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V. JI PANAŠI I TAVE...
Algis Baltrėnas matydavo žmogaus siluetą tik perį žingsi 

priešais save, o visa kita būdavo tamsi naktis.
Kambary, kuriame gyveno su Pranu Stakių, stovėjo plati 

fanarinė dėžė1, prigrūsta storalapių knygų. Tai Algio biblioteka.
Jo šypsenoj — liūdnokoj ir santūrioj, kaip ir kiekvieno ne 

regio, — buvo kažkas skaudaus.
Kartą Algis paprašė Stalkio:
— Nupirk man-paveikslą... Žinai, kad būtų ąžuolai, rugių 

laukas, mėlynas dangus...
Pranas nupirko Šikšno paveikslo ’’Ąžuolas lygumoje“ re

produkciją. Algis ją prikalė gale lovos.
— Dangus mėlynas? — pasitikrino.
— Mėlynas, — patvirtino Pranas.
— Labai gerai.
Ypač jis mėgdavo gėles. Merginos atnešdavo jų ir visuomet 

prižiūrėdavo, kad vaza, dovanota gimimo dienos proga, būtų 
pilna. Algis liesdavo pirštais žiedlapius ir su vaikišku smalsumu 
klausinėdavo:

— Kokia?..
— Balta.
— O ši?
— Mėlyna.
— Švelni spalva... Tuojau matyt, kad mėlyna, — nudžiugda 

vo jis atspėjęs vieną šviesaus pasaulio paslaptį.
Jei kuriame nors bendrabučio kambaryje kepdavo bulvinius 

blynus, gaudavo siuntinį su obuoliais, švęsdavo gimimo dieną a" 
vardadienį — būtinai pakviesdavo ir Algį. Apsupę jį ratu, nu- 
gūžėdavo koridorium dainuodami: Iš visų išsiskirdavo skaidru8 

Žveng žirgelis lankoj, 
Juodbėrėlis lankoj.
Žiūri mano mergužėlė, 
Prasivėrus langą...

Algio tenoras. Tai buvomėgiamiausia jo daina.
Kiekvieną dieną kuris nors iš kurso draugų jam garsiai skai 

tydavo knygas.

Šiandien pas Algį sėdėjo Marytė Kuraitė, ta pati, dėl kuruos 
Antanas Pranaitis ėmė dažniau lyginti kelnes, kurią žadėjo įsi
mylėti. Eidama pas Algį, ji visuomet pasipuošdavo: apsisvilkda 
vo šviesų švarką ir tokios pat spalvos sijoną, kairėj pusėj į plau 
kus įsisegdavo gėlę, būtinai mėlyną. Ji visa — su duobutėmis 
skruostuose, trumpomis kasikėmis — būdavo panaši į išdyku - 
šią mergiotę, vaizduojančią rimtą damą.
Marytė nepraleisdavo ne vieno viešo Rašytojų sąjungos susi 

rinkimo - eidavo, drovėdamasi Sėdėdavo kur nors kamputyje ir 
klausydavosi, kad vėliau galėti} papasakoti Algiui.

Šiandien Marytė skaitė Algiui poemą:
Aš vaikėzas buvau.
Išbadėjęs,
Paslačiom siūliau
Pirkt bandeles.
Mane gnaibė lapkričio vėjas
Pro nublukusių kelnių skyles, — 

deklamavo ji, daugybę šios poemos posmų mokėdama atminti - 
nai.

— Pakartok, — paprašė Algis, sėdėdamas ant lovos.
Marytė pakartojo ir skaitė toliau. Skaitydama jinai jautė ne 

tik -poeto nupieštusvvaizdus, poemoje matė žmogų — Algio gy
venimą, apie kurį jis taip šykščiai papasakodavo. Beveik viską 
Marytė sužinojo iš kiltų.

Nuo septynerių metų Algis aklas. Nebuvo litų operacijai pa
daryti. Molinėj kumečio asloj išaugo jie, penki broliai. Apavęs 
vieną koją kaliošu, ant kitos nuplyšusį bato puspadį pasirišęs 
virvagaliu, jis,, penkiolikametis vaikinas, kas vakarą slinkdavo 
Kauno gatvėmis į cirką groti akordeonu, gitara, kad užsidirbtų 
duonos kąsniui.

Tarybiniais metais į Parengiamuosius kursus prie universi - 
te Algio nenorėjo priimti. ’’Atleiskite, bet jūs---- neregys. Aš ti
kiu, kad jūs gabus, bet, kaip besistengtumėt, niekados nesusily 
ginsit su matančiais, — kalbėjo kursų direktorius. — Mokyki - 
tės amato...'“

’’Priimsit ar ne, o aš neišeisiu iš čia. Mokysiuos!“ —atsa
kė Algis.

Po metų direktorius Algio, baigusio kursą penketais, viešai 
atsiprašė.

Po to—Institutas...
Tiek žinojo Marytė apie Algį.

Baigusi skaityti, ji papasakojo Algiui, kaip dabar atrodo 
Gedimino kalnas, kaip žiburiuoja naktimis Neris... Ji jautė, kad 

atveria šviesų pasaulį, piiešia Algiui nematytus vaikystėje vaiz
dus. Jis klausėsi neatydžiai ir paėmė cigaretę. Mąrytė sujudo 
ieškoti degtukų. Ant metalinės lentelės, kurios pagalba Algis ra 
šydavo, gulėjo mergaitės nuotrauka.

Marytė nesijautė esanti vienintelė Algio draugė. Ne, jis tu 
ri daug draugų, bet artimiausia iš jų yra ji, Marytė. O čia — 
nuotrauka, nepažįstamos ir, kaip Marytei pasirodė, išdidžios 
merginos. — Kieno čia nuotrauka?.. — nealsuodama paklau 
sė ji.

— Mano žmonos, — atsakė Algis.
Marytei niekuomet ir į galvą neatėjo, kad Algis galibūtii ve 

dęs. ’’Gerai, kad jis nemato...“ — pagalvojo nuraudus. Už tą 
mintį vėliau niekada negalėjo sau dovanoti.

— Juk nematai jos... nuotraukoje... — sušnabždėjo.
— Aš jaučiu ją... Ji labai panaši į tave... labai...
Nepasibeldęs į kambarį įsivertė Dzūkas. Jis mosavo storu, 

geltonais viršeliais sąsiuviniu ir, timptelėjęs Marytės kasikę, pa 
reiškė:

— Studentišką ’’Kuntaplį“ atvilkau!.. Velniai žino, iš kur 
jis pakliuvo į mūsų kambarį... Kad tu žinotum, Algi, kokios 
juokingos Marytės kasos! Nusikirptum jas, ar ką!.. O tai, sūri 
šęs tavę, aš pats nurėšiu.

Marytė sudavė Dzūkui per ranką.
Įėjo Vincas ir Antanas — visas dešimtas kambarys.

— Sėskit, vyrai, — pakilo nuo kėdės Algis.
Tačiau kiekvienas taikstėsi atsisėsti ant lovos, o ne ant kė

dės. Toks jau, mat, studento būdas.
Antanas įsitaisė galustalėj ir galvojo, ką čia pasakius, kad 

Marytė pralinksmėtų.
Niekas nesistebėdavo, kad, Marytei skaitant knygas, pas Bal 

trėną dažnai sėdėdavo ir Antanas. Pasėdėdavo, patylėdavo ir 
išeidavo. Ir kas čia nuostabaus! Juk Antanas mėgsta kas vaka 
rą apsilankyti ne viename bendrabučio kambaryje, papasakoti 
savo sapnus, pasiskusti, kad Dzūkas pašėrė -pusžale višta ir jis, 
Antanas, naktį buvo priverstas dvidešimt penkis kartus šokti iš 
lovos ir lėkti žemyn neatidėliotinais reikalais. Koks galįs būti 
mokslas po tokių startų ! Jis visuomet rasdavo -priežastį, kad tik 
nereikėtų mokytis, ir pats savo išmislais nuoširdžiai tikėdavo. 
Gal būt, tik vienu nebūtų patikėjęs, jeigu kas būtų pasakęs, 

kad jo pažadai įsimylėti Marytę išaugs į rimtesnius dalykus, 
Jis ėmė pavydėti Marytei Baltrėno, pradėjo geriau mokytis, 
kad nebūtų visą laiką linksniuojamas kurse.

Bus daugiau.
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MOWT^REAL
BANKO „LITAS” 

REIKALAI
” Litas“ jau prirašo palūkanas 
už įeinamąsias sąskaitas. Nuo 
šio laiko palūkanos bus priraši
nėjamos kas trys mėnesiai. Di
videndai už indėlių sąskaitas 
prirašimi tik vieną kartą metuo 
se — metų pradžioje.

Dividendų. skaičiavimą ’’Lito“ 
valdyba paskutiniame posėdyje 
pakeitė į mėnesinį,kaip ir eina 
mose sąskaitose. Reiškia, nuo 
šio laiko už įdėtas į indėlių sąs
kaitas sumas nariąi gaus divide 
ndus nuo sekančio mėnesio 1 d. 
Skirtumas pasilieka tik išėmimo 
atveju. Išėmus santaupas iš ei
namųjų sąskaitų nustojama pa
lūkanų tik už tą mėnesį. Gi išė
mus sanaupas iš indėlių sąskai 
tų, nustojama dividendų už vi
sus tuos metus išimtai sumai. 
Užtat ir toliau patariama indė- 
dėlių sąskaitose laikyti tik tas 
sumas, kurių nenumatoma judin 
ti per visus kalendoriniusį me
tus.

Santaupų pervedimą išį indėlių 
sąskaitų į einamąsias sąskaitas 
arba atvirkščiai galima atlikti 
’’Lite“ darbo valandomis per vi 
są šį mėnespsį nenustojant palu 
kamj ar dividendų.

’’Lito“ sieninis ir kišeninis ka 
lendorius bus išsiuntinėtas na
riams paštu, kai tik bus gautas.

Pr. R.

SUĖJO 450 MET , ..

Atkelta iš 4-ro psl.

tą Italų ir Vokiečių, patyru
sių drutvietes apgulinėti, o 
Šleinitz, agentas Glinskio, 
samdė kareivius Vokietijoje, 
Silezijoje ir Čekijoje.

Dabar Glinskis žadėjo pa
imti Smolenską, tą raktą į vi
są Lietuvą, ir nauja karžyga 
tapo išrengta vasaros mėtė. 
Smolenskas gynėsi smagiai, 
nors į jo mūrus šaudė su ak
meninėmis kulkomis, švinu 
aplietomis. Tuomi tarpu per 
paprakus (kyšius, papirki
mus, S. D.) mieste Glinskis 
įgijo šalininkus, kurie ėmė 
reikalauti, kad miestas pasi
duotų maskoliams; Salagu- 
bas, pamatęs, atlėžimą gyven
tojų, kuriuos rėmė taip-gi po
nai, rankas nuleido ir ėmė są- 
tarautiesi su apgulėjais. Tad 
Danyla Ščenia (kalės vaikas, 
S. D.) su raiteliais įjojo į 
miestą ir prisaikino gyvento
jus ant viernumo did. Mask
vos kniaziui, kurs veikiai ap
skelbė Smolensko vaivadų 
kniazių Šuiskį (o ne Glinskį, 
kurs to urėdo tikėjosi). Sala- 
gubas su dalimi ukėsų, tarp 
kurių buvo kunigaikščiai Oze 
reckiai, Masalskiai ir kt. su
grįžo į Lietuvą, kur karalius 
jiems dovanojo valsčiaus apy 
linkėse Utenos, o Salagubai 
galvą nukirsdino; nors ir pats

| M. MAČIUKAS |
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

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

Telefonas 7 68-66 79

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

i BALTIC WOODWORK CO. |
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ Į 

■į; IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. |

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203
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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 apdraustu 

Janina Adomonienė
1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4-6940.

c --.M ' ■ ir ........ ir - ■ ■•>£■■■■....... - if - m.... te

| BELLAZZ1-L.AMY 'INC i
$ DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle g
4 Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmdl- <
£ Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Popiežius Paulius VI nu
statė : einantieji komunijos turi 

susilaikyti nuo bet kokio valgio 
ar gėrimi tik vieną valandą prieš 
komuniją. Vandenį galima ger
ti bet kada, o alkoholinius gėri
mus galima gerti 'tik 3 vai. prieš 
komuniją. Ligoniai gali gerti 
bet kokius nealkoholinius gėri
mus ir imti vaistus bet kada. 
Galima imti ir tokius vaistus, ku 
riuose yra alkoholio.

— Bažnyčios fondui aukojo: 
po 25 dol. — P.Rutkauskas ir 
P.Jokubauskas; po 10 dol. — 
M. Gyvienė, A.J.Jankus, W. Ši 
pelis.

— Praėjusio sekmadienio rin 
kliava —306.50 dol.

— Nuoširdžiai dėkojameį p. 
L.Giriniui už žvakides, kurios 
buv pa o motos po "Nep kla 
usomosį Lietuvos“ pareng.mo. 
Tai bus gražus priedas prie mū 
sų salės inventoriaus.

PARENG. KALENDORIUS
Lapkričio 28 d. Šv. Kazi

miero parap. vyrų choro kon 
certas - vakaras.

Spaudos balius bus 1965 
m. vasario 6 dieną.

• Aušros Vartų parapijos pa 
rengimas įvyks gegužės 1 d., 
šeštadienį. Dalyvaus Cleve
land© oktetas.

karalius buvo kaltas, kam ne
siskubino su pagalba dėl ap
gultųjų. Dabar Vosylius įsi
drąsinęs pasiuntė 70.000 ka
riuomenės pustyjimui toles
nių pavietų, ir tad Moskvai 
pasidavė Mstislavas, Kryče
vas ir Dubrovna.

Zygmantas vos dabar su ka 
riumene išsirengė ir tabaravo 
pas Borysovo. Kuomet Vosy
lius laukė karžybos galo Do- 
rogobuže. Glinskis stovėjo ar 
tymais Oršos ir, perširdęs, 
kam ne jam teko Smolenskas, 
rengėsi sugrįžti į Lietuvą ir at 
sikeršyti Moskvai. Slapta 
ėmė siulytiesi Zygmantui. 
Pasius maskoliai perėmė, ir 
Glinskis, suimtas, tapo atvež
tas į Lorogobužą pas Vosy
lių, o po tam geležiniais pan
čiais apkaltas sėdėjo kalėjime.

Glinskiui patekus į kalėji
mą, Vosylius liepė Bulgako
vui ir Čaladninui traukti pas 
Borysovą ir ten Zygmantą ar 
sumušti ar paėmus atvaryti į 
Moskvą. Zygmantas - gi, iš
girdęs apie moskvitėnų pas
tangas, pasiliko su 4.000 ka
reivių Borysove, o 25.000 po 
vada kunigaikščio Ostrogiš
kio pasiuntė sutikti nepriete
lius. Pas Drovą ir Bobrą mas
kolių tuntai tapo sumušti; tad 
vadai jų persikėlė per Dniep-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Paul Soles ir Anna Cameron peržiūri savo programas. 
Jie pasirodo -populiarioje CBC programoje ,,Take Thirty“, 

kurioj dabar yra supažindinama su gyvenimu Japonijoje.

rą ir sustojo artymai Oršos. 
Lietuvių 16.000 raitelių nak
čia perplaukė per Dnieprą, 
paskui Lietuvius persidangi- 
no kaip gi lenkai. Čeladninas 
savo armiją — 80.000 — su
statė į tris ilgas eiles, tikėda
masis apsiausti Lietuvius: bet 
Ostrogiškis mokėjo nepriete
lius sugrumti, sumaišyti, taip 
jog liko jiems ar mirtis ar 
nevalė. Krito neprietelių 30
tūkstančių visadieninėje kovo 
je, ir didelis grobis atiteko 
Lietuviams. Čeladnin, Bilga- 
kov, dar 37 kniaziai, 8 vaiva
dos, 1.500 bajorų ir begalės 
žmonių pateko į nevalę; mais 
tas, kanuolės ir vėlukai (da
lių vėliavos, S. D.) taip pat 
nepaspruko. Ant rytojaus het 
monas abu vadu ir 380 kiltų 
suimtinių nusiuntė karaliui į 
Borysovą: sako, Zygmantas 
daugelį prastų suimtinių nu
siuntė padovanojęs draugin
giems monarchams, ir net po 
piežiui 14. Ostrogiškis su 

| SIUNTINIAI LIETUVON 

Kaufman’s Woollens &Textiles|
I 3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. ;| 
S Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems «
■z garantuotai skubiausiai ir

I urmo kainomis
I (30—40% žemiau rinkos kainų) g
| IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ . 8
;< geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms. »
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių S 

:• Ateikite ir ieitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. >?
PRIIMAME UŽSAKYMUS. |

į; vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. »
•Į; Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų || 
[■: iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10. k 
| SAVININKAS C H. K A U F M ANA S |
>:■ Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune » 
« vedėjas? Laisvai kalba lietuviškai. g

Tel. 525 8971

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS |

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. g
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ g 

DEŠRŲ GAMYBOJE. g
VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS, g 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I VISAS MIESTO g 

DALIS. g
1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. g

/M PORTRETAIL VEDYBOS /KRIKŠTYNOS 

\ SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS - •

ĮVAIRIOS PROGOS
■ . ‘ : k" ■ ... ‘

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

triumphu įjojęs į Vilnių, pa
imtus vėlukus iškabinėjęs šv. 
Stanislovo katedroje.

Tik Mstislavas, Kryčevas 
ir Dubrovna tesugrįžo Lietu
vai, nes karalius, pametinas 
karionę, kariuomenę paleido 
ir pats išvažiavo į Lenkiją. 
Pravėpsojo gerą progą dėl at 
gavimo pražudytųjų žemių. 
Smolensko vyskupas Barso- 
novius atsiuntė žinią Lietu-
viams, kad jeigu jie dabar at
eitų tuojau, — tai Smolens
kas pasiduotų, bet lietuviai 
vos į mėnesį laiko po mūšio 
pas Oršą, tepasirodė pas sie
nas Smolensko, kur Šuiskis 
suokalbį sužinojęs, ant mūrų 
sienų pakardino prasižengė
lius su brangumynais užkabin 
tais ant kaklo; tik vienas vys
kupas likęs gyvas, tapo paso
dintas klioštoriuje Kamien- 
nb”.

*
Kitas mūsų karybos istori-

ST. CATHARINES. ONTARIO
LIETUVIAI PERKA NAMUS

Aleksas Viscosas, veiklus ir skyrė auką $4.00. Mano ge- 
didelis rėmėjas lietuviškos spau riausi linkėjimai A.Viscosui įsi 
dos, nusipirko gražius namus, gijus namus ir už atvėrimą du- 

Viscosas yra vienas iš steigė rų lietuviškai spaudai.
jus. Suorganizavus skyrių ke
letą metų buvo valdyboje ir 
parodė didelį sumanumą lėšų 
telkime. A.V. su malonumu pa 
reiškė, kad dabar vėl galėsiąs re 
guliariai prenumeruotis laikraš
čius. A. Viscosas tuojau užsi
prenumeravo ”NL“ ir dar pa

SAUNIOS 
į KRIKŠTYNOS

M.ir V. Ruzgiai pakrikšti- 
savo sūnų Richardas ir An- 
rius vardais. Krikšto tėvais 
buvo pp. Kuraičiai. Krikšto 
apeigas atliko St. Alfreds R. 
Katalikų bažnyčioje. Kaip teko 
patirti, buvo kreiptasi į lietu
vius •prančiškonus’ bet nesusi
tarta. Svetimtaučiai išviso jo
kių klausimų nestato ir mielai 
patarnauja ir lietuviams. Lie- 
atsisakymasį krikštyti stumia 
nuo lietuvių. J. Š.

• Iš originalinių knygų ne
seniai išleistas R.Lankausko no 
vėlių rinkinys ’’Trečias šešėlis", 
dar viena režiminio rašytojo A. 
Venclovos prisiminimų knygą 

’’Pavasario upė“ (A.Makūnai
tės medžio raižiniai).

kas, kurio mirties šimtmetinę 
sukaktį šįmet minime, ne me
dicinos, o senojo Vilniaus uni 
versiteto Philozophijos Ma- 
gistars, lietuviams didžiai nu
sipelnęs Simonas Daukantas 
kiek plačiau aprašo šį garsų 
lietuvių - lenkų kariuomenių 
laimėjimą, įvykusį 104 metais 
po Žalgirio. Tarp kito ko jis 
pasako, kad nevisos anos gy
vųjų žmonių dovanos -pasiekė 
popiežių ir monarchus. Pake
lyje belaisvius perėmė Vokie-
tijos ciesorius Maksimilijonas 
ir grąžino savo draugui Vo
syliui Maskvon. (Lietuvos Is
torija, II-as tomas, Plymouth, 
1897). O didysis Lietuvos et
monas, provoslavas kunigaikš 
tis Konstantinas Ostrogiškis, 
atsidėkodamas Dievui už taip 
žymų laimėjimą ne Kijeve ir 
ne Volynėje ar Podolėje, kur 
buvo jo latifundijos - dvarai, 
o mūsų sostinėje Vainiuje 
„pastrunijo minavonei tos per 
galės Šv. Traicės bažnyčią 
(cerkvę, S. O.) su klioszto- 
rium zokoninkams Bazilijo
nams ties Asztriaja Vilniaus 
anga (Aušros Vartai, S. D.), 
kursai iki sziai dienai tebyra“. 
Tikrai yra išlikęs net po II-jo 
Pasaulinio karo.

Šis mūšis pagarsėjo ir V. 
Europoje. Apie jo laimėtoją 
buvo prirašyta lotyniškomis 
eilėmis, o Martynas Bielskis 
savo Kronikoje prie aprašy
mo yra pridėjęs įdomų raiži
nį. Detaliai yra aprašęs S. 
Gorskis (1497—1572). Acta 
Tomiciana, III t., Poznanė 
1854). Lietuviškai su schema 
bus aprašyta Tautos Praei
ties II-tame, 2-je knygoje. 
Yra išlikęs ir anų laikų kelių 
metrų aliejiniais dažais pa 
veikslas vaizduojąs Oršos 
„mūšą“.

I A. ISORKEL10NAS 1
<£ Commisioner of the Superior Court of Montreal x 
| MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. ?

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

I
 ME 7-b717

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

S PSL.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ —
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą, sugebančią sut- 
traukti hemorojus be skaus
mo. Ji per- keletą minučių su 
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą. 
Visais tyrimų atvejais, švel- 
nėjant skausmams, įvykdavo 

hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — 

rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą

(Bio Dyne), 
kuri greitai padeda užgyti 

pažeistoms celėms ir sužadina 
naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gau- 
či tepalo bei lazdelė's formose 

„Preparation H“ vardu.
Prašykite visose vaistinėse^ 

Garantuota — arba 
grąžinami pinigai.



6 PSL.

Nepriklausoma valstybė ir 
kariuomenė yra du neatskiria
mi dalykai. Kariuomenė išlai 
ko, apgina tautos laisvę, Užtat 
ir lietuva kariuomenės šventę 
pamini visame laisvame pašau 
lyje. Toronte ta šventė praėjo 
labai iškilmingai. Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioj savanoriai 
kūrėjai, skautai, kat. moterų 
arg. dalyvavo su vėliavomis. 
Tėv. Paulius pasakė šventei 
pritaikytą pamokslą.

Šv.Jono parapijos bažny
čioj dalyvavo karių, šaulių ir 
kt. organizacijos su vėliavo
mis. Pritaikytą pamokslą -paša 
kė kun. J. Staškevičius ir prie 
paminklinės lentos kun. Ažu
balis tarė puikų žodį.

Chorai giedojo pritaikytas 
giesmes o visi užbaigė Tautos 
himnu. Akademija vyko Šv. 
Jono salėj.

Buvo reto įdomumo pro
grama. Invokaciją atliko kun. 
Aūubalis įspūdingais žodžiais.

Lietuvos gen. Konsulas J. 
žmuidžinas tarė įžanginį žodį 

' apei Lietuvos kariuomenę ir 
Lietuvos statutą. Lietuvos ka 
riuomenė buvusi 14—17 a. vie 
na iš stipriausių ir geriausiai 
organizuota. Ypatingai buvo 
tobulas Lietuvos statutas, ku
ris turėjęs įtakos ir įkuriant 
net Rusijos teisyną. Po Rome 
nų statuto Lietuvos statutas 
buvo vienas išįgeriausių. Liet, 
statute net po Liublino unijos 
buvę nustatyta Lietuvos nelie 
čiamybė. Liublino unija buvu 
si sudaryta dviejų lygių part
nerių. Pav. lenkų kariuomenė 
neturėjusi teisės peržengti Lie 
tuvos did. kunigaikštystė^ teri 
tori jos.

Tai įdomi studijinė san
trauka ir geras priminimas 
apie mūsųį savistovumą,} nar
sumą.

Pagrndiniu kalbėtoju išėjo 
visad jaunas pilnas energijos 
sav. kūrėjų p- kas J. Matulio
nis, jam įdomiai asistavo dra
mos aktorė Dauguvietytė — 
Kudabienė. J. Matulionis išryš 
kino kariuomenės reikšmę Lie 
tuvą atkuriant pirmiau ir atei 
tyj. Jo mintis pertraukiant, pa 
pildydavo deklamuojant mū
sų poetų rašytojų B.Brazdžio 
nio. Putino, J.Krumino, V. 
Alanto ir kt. pritaikytais eilė
raščiais.

Taipgi dar įsiterpdavo jų 
tarpan su deklamacijomis Vir 
bickaitė iš Putino poezijos.

Prelegentas J. Matulionis 
su savo partnerėms taip viską 
puikiai ir vykusiai padarė, kad 
buvo paliesti ir aptingimai, ap 
sileidimas bendrai lietuviškose 
pareigose ir pn. Viskas vyko į 
domiai, patraukliai. Tai išradi 
mas, kuriuo galėtų ir kiti pasi 
naudoti. O minėjimai įgautų 
naujas formas.

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. BE 3-0978

I TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

,, PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
Už depozitus ,,Parama“ moka 4%% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7% %.

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

bet. nedaugiau $2,009.00.
„Paramos" nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

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

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Pranešėja buvo stud. Audr 
onė Kuolaitė.
PROF. ERETO PASKAITA

Prisikėlimo parapijos salėj 
įvyko prof. Ereto paskaita, tai 
kyta jaunimui nuo 13 metų. 
Susirinko apie 300. Buvo ir 
vyresnio amžiaus.

Profesorius puikiai nupasa 
kojo, kaip jis iš darbininkų tė 
vų tapo profesoriumi, kaip at
vyko dirbti dėl Lietuvos, kaip 
lietuviai studentai Šveicarijoje 
jam -padarė įtakos po I-mo pa 
saulinio karo. Taipgi prof, iš
aiškino letuvių kalbos senumą, 
turtingumą, gražumą.

Dirbti lietuviams Kanadoj 
reiškia dirbti kartu ir dėl Ka
nados krašto, nes Kanada susį 
deda iš įvairių tautų, kultūrų. 
Jaunimas turįs likti gerais lie
tuviais ir kovoti dėl Lietuvos 
laisvės.

TAUTOS FONiLO 
TORONTO SKYRIAUS 

1964 M. VAJAUS 
APYSKAITA

Aukojo: $15: Dr. J.Yčas;
$10: kun.P.Ažubalis, V.Daily 
dė, kun.Gaida, P.Gimbutis, Tė 
vai Prančiškonai, Č.Psezdziec 
kis, L.Vaštokaa, J.Visockis; 
$6: A.Be.ntnorius;
$5 : A.Banelis, P.Barauskas, S. 
Barškėtis, A.Bumbulis, A.Ciži 
kas, Dr.S.Čepas, F.Čeponis, J. 
Dragašius, P.Dalinda, A.Dj

das, A.Firavičius, J.Girdzi 
jauskas, A.Gavelis, A.Guzevį 
čius, A.Juzeliūnas, J.Jonikas, 
B.Klemka, A.Kantvydas, L. 
Kazakevičienė, A. Kruzinaus 
kas, A.Kalūza, A.Kiškis, E. 
Kazlauskas, A.Keršienė, J.La 
sys, P.Mievičius, Dr.A.Pacevi 
čius, J.Petrauskas, E.Punkris, 
A.Raslavas, A.Rinkūnas, K. 
Rusinas, P.Sidaras, P.Serapi 
nas, F.Stanulis, J.Stalioraitis, 
S.Stonys, E.Spudas, B.Sergau 
tis, Inž.P.Ščepavičius, V.Šarū 
nas, A.Urbonas, Dr.A.Valat 
ka, P.Vilutis, E.Vitartas, R. 
Žiogarys;
$4: A.Bazalikas, Z.Mažonas, 
V.Normantas, A. Sakavičius;

Bus daugiau.

• Karuomenės šventės mi
nėjimas buvo Šv. Jono salėje. 
Abiejose lietuvių bažnyčiose 
buvo renkamos karo invali
dams aukos.

• Tuokiasi Audronė Regi
na Kuolaitė su Ignu Kęstučiu 
Srnpskeliu.

• Prof.J. Ereto paskaita 
jaunimui Pris. par. salėje buvo 
įdomi.

• Mirė Barbora Stonkienė, 
A.Matulionienės motina. Užuo 
jauta!

• Dainos d-jos rinkliava se 
neliams šį sekmadienį prie baž 
nyčių.

• Siuvimo kursai bus tęsia 
mi po NM sausio 12 d.

• KLKM-rų d-jos metinė 
šventė ir paskaita šį sekmadie
nį.

• Prisikėlimo par namų 
statybos reikalui iki šiol suau 
kotą per 10,000 dol.

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

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

330 Bay Street.

N EPRIKLAUSOMA LIETUVA

George Piotto, Toronto Ita Ii ja futbolo komandos kairysis 
saugas buvo vienasį išįdviejų parnktų žaidėjų žaisti 1964įm. 
rytinės Kanados profesionalų futbolo lygoje. Joįdraugas Ca 
rlos Mediteri buvo kitas parin ktas išįvisų žaidėjų.

SPORTAS..*.
Atkelta iš 3-čio psl.

uždarymo proga įvyko turny
ras, laimėtas Inkaro, baigmėje 
nugalėjus Kotoną 2 :0.

— Vilniškis Sportas gan 
plačiai aprašė Tokijo olimpia
dos įspūdžius, kurių autorium 
buvo šuolių į tolį dalyvis A. 
Vaupšas. Paduodame vieną į- 
domesnę ištrauką: ’’svečiai 
mums buvo draugiški, domėjo 
si tarybų šalies gyvenimu. Ta 
čiau pasitaikydavo ir kitokių... 
Kartą prie Romualdo Klimo 
(gudas laimėjęs pirmą pietą 
olimpiadoje kūjo metime — 
K.B.) priėjo vienas toks ’’sve
čiais" ir pradėjo regzti aiškiai 
provokacinį pokalbį. Romual
das šypsodamasis paklausė:

— Jūs gerai suprantate ru
siškai ?

— Mokiausi...
—Kojas turite?

__  ? Į

— O dabar apsigręžkite. 

Ten matote vartai. Drožkite 
greitai ir nesižvalgydamas. Su 
pratote? “.

Iš savo pusės norėtume pri
durti, kad apsilankęs svečias, 
tikriausiai kalbėjo teisybę apie 
Sov. Sąjungos gyvenimą. Ne
patiko Klimui, tad jis iharakte 
ringą gudiška ’’inteligensija“ 
tiesiog ’’išprašė“ atsilankiusį

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:

Įvairios sudėties maisto 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų. 

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti 

bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi 

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
849 College St., Toronto 4, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098 
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp. 

Savininkai A. ir S. K A L O Z A.

asmenį. Vakarietis sportinin
kas to nepadarytų, nors taria 
mų provakatorių pas juos ne
atsiranda, kadangi laisvojo pa 
šaulio gyvenimas visiems gerai 
žinomas.

— Šiemet suėjo keturiasde
šimt metų Lietuvos plaukimo 
sportui. Kaip ir visuomet, taip 
ir šį kartą, juodžiausiom spal
vom nupieštas nepriklausomos 
Lietuvos plaukimas. Iš savo 
pusės norėtume primti lais
vųjų dienų plaukikus. Jais bu
vo: Ambrazas, Stonkus, Jan
kauskas, Šulkevičius,, Petruš
kevičius, Adomaitis, Subačius 
ir kt.

— Prasidėjo Lietuvos krep 
šinio pirmenybės. Pirmos pase 
kmės: Klaipėdos Žuvėdra — 
Marijampolės Jaunystė 61:58 
(moterys), Vilniaus Vilnelė— 
Klaipėdos Neptūnas 73:61 
Kauno Banga — Panevėžys 
68:62 (vyrai).

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 

investavimams:
109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

Automobiliai, šaldytuvai, 
skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši 
nos, televizijos aparatai, pia 
ninai, automobiliams padan 

gos, foto aparatai ir t. t.

MOKSLAS IR TECHNIKA
TUNELIS PER BOSFORĄ

Pokario metais Europoje 
ėmė sparčiao vystytis autotu- 
rizmas. Kasmet milijonai au
tomobilių keliauja iš vienos 
šalies į kitą. Daug sunkumų 
automobilistai patiria, kai 
jiems reikia įveikti vandens 
kliūtis, ypač La Manšą, Bos
forą, Dardanelų arba Gibral
taro sąsiaurius. Tik nedauge
lis iš šimtų tūkstančiu autotu- 
ristų, atvykusių Italijon, gali 
aplankyti Siciliją. A'psunkin- 
tos sąlygos patekti automobi
liais į Danijos sostinę Kopen
hagą, į Skandinaviją. Visus 
kelią pastoja sąsiauriai, per 
kuriuos galima keltis tik lai
vais. Prie keltų susidaro mil
žiniškos mašinų eilės.

Kasmet vien tik iš Anglijos 
į žemyną perkeliama apie 
300—400 tūkst. automobilių. 
Jų srautas per Bosforo sąsiau 
rį dar didesnis — iš Europos 
į Artimuosius Rytus ir atgal 
kasmet perkeliama apie 1,5 
min. automobilių. Apskaičiuo 
ta, kad vystantis toliau auto
transportui, 1980 m. tik per 
Bosforo sąsiaurį turėtų pra
važiuoti apie 8 min. automobi 
lių per metus. Suprantama, 
kad Turkija seniai suintere
suota išspręsti šį klausimą, nes 
vis sunkiau darosi perkelti 
kasdien kelis tūkstančius auto 
mobilių per sąsiaurį, kurio plo 
tis vietomis nesiekia nė kilo
metro. Turkai gavę eilę užsie 
nio firmų pasiūlymų pastaty
ti maždaug 1,4 km ilgio tiltą.

Išpardavimas
Neatsiimti kostiumai, švarkai sportiniai švarkai, kelnės.

Taip pat pagal užsakymą nauji kostiumai.
MAX THE TAILOR LTD.

5335 Sherbrooke Street West.
HU 1—1616.

Tailors & Cleaners 
Įsteigta 1921. Ta pati vieta.

LETHBRIDGE, Alta.
PALIKTA VALDYBA

Lapkričio viduryje įvyko 
KLB Letrbridge apylinkės 
metinis susirinkimas. Baldyba, 
susidedanti iš S.Noreikos ir 
Daugirdo, blvo laikinai pa
likta ta pati, kol liks išspręs
tas apylinkės likimas. Buvo dis 
kutuojama apylinkės uždary
mas, bet tas klausimaas nebu
vo išspręstas iriatidėtas ik sau 
šio 9 d. 1965 m. Nariai ir ne- 
nariai kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime.

RUDENS POBŪBIS
Spalio 24 d. KLB Lethbri 

dge apylinkės ir kitų Lethbri 
dge lietuvių dėka suruošė pasi

WELLAND, Ont.
NAUJŲ METŲ 

SUTIKIMAS
LE' :

Naujų Metų išvakarėse, 
gruodžio 31 d., Apylinkės Vai 
dyba rengia Naujų Metų suti- 
gimą St. Mary’s Parish Cent
re, 161 Hellens Ave., Wei 
land, ten, kur visuomet būna 
lietuviškosios pamaldos. Veiks 
bufetas su įvairiais gėrimais, 
šokių muzika ir k.t.

Welland, Port Colborne, 
St. Cathearines, Niagara Falls 
ir Buffalo lietuvius prašome 
šiame Naujų Metų sutikime da 
lyvauti. Praleisime visi links
mai laiką įžengdami į naujuo 
sius Metus.

Kalėdų Senelis atvyks į 
Welandą gruodžio 20 d., tuo
jau po lietuviškų pamaldų, 
St. Mary’s Parish Centre, 161 
Hellems Ave. Visus Wellando 
vaikus prašome dalyvauti šia
me Kalėd. . Senelio sutikime 
bendrai su tėvais.

Mums teko patirtį kad Ka 
ledų Senelis atvyksta su dova 
nomis ir kitomis gėrybėmis. 
Be to, prie gražiai popuoštos 
eglutės, Kalėdų Senelis pažais 
su vaikučiais ir praleis links
mai laiką. Kalėdų Senelio suti 
kimo programą atliks Wellan
do Šeštadieninės mokyklos vai 
kai, vadovaujami kun.B.Mika
lausko, OFM, kuris yra šios 
mokyklos vedėjas ir globėjas.
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Tačiau dėl nuolatinių Turki
jos finansinių sunkumų pasiū 
lymas nebuvo priimtas. Til
tas atsieitų daugiau kaip 50 
min. dolerių.

Gerokai pigesnis galėtų bū
ti tunelis po Bosforu, tačiau 
ir jis kainuotų apie 35 min. 
dolerių. Toks tunelis turėtų 
būti apie 1,4 km ilgio. Vienas 
projekto variantų numato tu
nelio pagrindinę dalį — apie 
900 m — tiesiog kloti ant 
Bosforo dugno. Tai būtų di
delio skersmens gelžbetoninis 
vamzdis, pagamintas krante 
ii- paskui panardintas į vande 
nį. Likusioji tunelio dalis bū
tų iškasta žemėje. Pagal ant
rąjį variantą, kuris, specialis
tų nuomone, geresnis, tunelis 
turėtų būti prakastas maž
daug 90 m gylyje po dugnu. 
Kadangi Bosforo krantai pa
lyginti statūs, tai nenorint tu
nelio labai ištęsti, jo galuose 
numatyta pastatvti didelio 
skersmens ventiliavimo šuli
nį - šachtą, aplink kurią spira 
le būtų įrengtas automobilinis 
kelias, kuriuo mašinos nusileis 
tų į tunelį ir pakiltų iš jo. 
Pats tunelis, kaip ir spiralinis 
kelias, turėtų būti dviaukštis: 
vienu aukštu automobiliai ju
dėtų iš Azijos į Europą, kitu 
— iš Europos į Aziją.

Kol kas nei tunelio, nei til
to statybos darbai dar nepra
dėti. Turkijos vyriausybė del 
šia su sprendimu.

linksminimą, kuriame dalyva
vo didelis skaičius lietuvių iš 
Lethbridge ir Calgario apylin 
kių. Jau seniai tematėm tokį 
būrį lietuvių suėjime.

Buvo loterija, kur laimė
tojais išėjo p-inia A. Nevadie- 
nė iš Calgario ir p.V.Arelis iš 
Lethbridge

Ačiū Calgario apylinkės ko 
mitetui už loterijos ’’siurpy- 
zą“ ir dalyvavimą pobūvy.

Sekantis pobūvis numato
mas surengti vasario 16 dienos 
proga.

Kor.

Vasario 16 Dienos minėj i1 
mas įvyks- 1965 m. vasario 13 
d., Slovakų salėje, Hagar St. 
Šio minėjimo programą atliks 
Niagara Pusiasalio jaunimas. 
Daugiau apie Vasario 16 die
nos minėjimą pranešime vė
liau.

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga, visus lietuvius, gyve
nančius bent kuriame žemės 
krašte, sveikiname, linkime 
sėkmės ir ištvermės.

Apylinkės Valdyba.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

„Studentų Gairės” 1964 m. 
lapkričio mėnesio Nr. 43. Di
delis, turiningas, gražiai ilius
truotas numeris. Adresas: 
8485 Dixie Lane, Dearborn 
Heights, Mich. 48127, USA.

„Keleivio" kalendorius 
1965 metais. Kaina 95 centai. 
Adresas: 636 E. Broadway, 
So. Boston, Mass., 02127, U. 
S. A.

„Knygų lentyna” 1964 m. 
Nr. 1(L34). Šį nr. išleiido 
Vladas Vijeikis. Adresas: Mr. 
A. Ružancdvas, Lithuanian 
Bibliographical Service, 1132 
N. Walnut St., Danville, Ill., 
61833, USA.
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KALĖDŲ

Vysk. Valančiaus šeštadie 
nines mokyklos mokiniams, 
ruošiama tėvų k-to, įvyks gru 
odž^o 20 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Mergaičių gimnazijos sa 
Įėję, Main g-vė E. (ten pat, ir 
praeitais metais buvo). Visus 
vaikus Kalėdų senelis aplova 
nos dovanėlėmis. Mokiniai at 
lieka programą.

Kviečiame visus mokyk
los mokinius ir jos dar nelan
kančius nuo 4 m. amžiaus ir v1 
sus tėvelius atsilankyti. Prie įė 
jimo aukojama eglutės išlai
doms padengti.

Kalėdų atostogoms moki
niai paleidžiami gruodžio 19 
d. po visų pamokų. Po atosto 
gų mokykloje darbas pradeda 
m as sausio 19 d. 1965 m. nor 
maliu laiku.

Tėvai kurie dar nemokėjo, 
nors dalį, mokyklos išlaikymui 
nustatytą $15 mokestį, prašo
me sumokėti.

Tėvų K- tas ir Vedėjas.
LIETUVOS 

KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO 
MINĖJIMAS

Surengtas ramovėnų, praė 
jo labai pakilioje nuotaikoje. 
Iškilmingos pamaldos atnaša 
utos VAV parapijos bažnyčio 
je prel. J.Tadarausko, dalyva 
ujant pilnai bažnyčiai tikinčių 
jų r organizacijų su vėliavo
mis, buvo užbaigtos Libera ir 
Lietuvos himnu. Po to sekė 
vėliavų įnešimu ,God save the 
akademija salėje, pradėta 
Queen ir kvi etimu į prezidiu 
mą kūrėjų - savanorių, Vyčio 
Kryžiaus kavalierių. Akalemi 
ją atidarė Ramovės pirm J.Ša

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

SĖJA...........
g'l Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaguoja E. BOREIŠA. a

Eina dešimti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA. ■'

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

LP.Baldu Salionas 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.

EGLUTĖ
runas, metęs trumpą žvilgsnį 
į mūsu kariuomenę ir kvies
damas pagrindinei kalbai sve
čią iš Clevėlando, adv. J.Sme 
toną.

Prelegentas pirmiausia kre 
ipėsi į jaunimą (salė buvo per 
•pildyta ne tik suaugusiais, bet 
gera šimtine mūsų atžalyno!), 
Jiems suprantamais žodžiais 
kviesdamas nenutau tėti, nes tį 
kri amerikiečiai ar kanadiečiai 
nelabai didele pagarba žiūri į 
tokius žmones nekaip. Pa 
grindiniam ždodyje adv. J.Sm 
etona palietė ne tik Lietuvos 
kariuomenę, bet ir mūsų lietu 
viškąjį gyvenimą, užbaigda
mas poeto Mačernio eilėraščiu 
Vizija į nepriklausomos Lie
tuvos atstatymą.

Meninę programos dalį at 
liko Hamiltono jaunimas: dvi 
tautinių šokių grupės, (pačių 
jauniausių ir viduriniųr jauni
mo choras, piano Margarita ir 
Rimas Klevai, deklamatorės 
Jūratė Gimžauskaitė ir Kriisti- 
na Gedrimaitė. Minėjimas už 
baigtas Lietuvos himnu.

Garbingas svečias į Hamil
toną atskido jau šeštadienį, 
tad tą vakarą svetinguose pp. 
Šniuolių namuose, buvo suren 
gta pagerbimo vakarienė, (ją 
su tikru europietiškų skoniu 
paruošė buv. birutietė p.Šarū 
nienė ir p.Šniuolienė), kurios 
metu sveiknimo žodį tarė Kau 
no Jėzuitų gimnazijos kolegą 
prel. J.Tadarąuskas (priėmęs 
svečią pietums sekmadienį). 
KLB Hamiltono ap. pirm. K. 
Mikšys ir ramovėnų K.Baro
nas.

Vakarienės metu buvo pas;

ST. CATHARINES, ONTARIO
SVEIKOS MINTYS

,, Nepriklausomos Lietu
vos” bendradarbis kreipėsi į 
Wellando apyl. pirm. A. Viš- 
kontą, kad pareikštų savo 
nuomonę apie derinimą B- 
nės veiklos tarp St. Cathari
nes ir Wellando apylinkių. Iš 
A. Viskonto pareiškimo gavo 
si aiškus vaizdas, kad tarp šių 
neskaitlingų apylinkių bend
radarbiavimas, yra būtinai rei 
kalingas. A. Viskontas pareiš 
kė, kad jis atėjęs į B-nės val
dybą, kaipo pirmininkas bus 
visai bešališkas partinėms pa
žiūroms ir dėrins veiklą, kad 
B-nė būtų aukščiau partijų. 
Pareiškė, kad tokios jo min-

CALGARY,
APYLINKĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS 

TAUTIEČIAMS
Apylinkės valdyba deda 

pastangas pagyvnti kultūrinę 
ir socialinę veiklą Calgario ir 
apylnkės lietuvių tarpe. Kad 
darbas būtų sėkmingas, valdy 
ba prašo paramos. Parama-pir 
miausia yra sumokėjimas savo 
solidarumo mokesnio, kuris 
pas mus yra tik $1.00 metams. 
Atlikdami šią pareigą netik ką 
paremsite B-nės iždą, bet duo 
site savo valdybai pasitikėji 
mą, kad remiate jos sumany- 
muus ir darbus.

Valdyba praneša sekamus 
parengimus, kuriuos tikisi pa
remsite savo atsilankymu.

Naujų Metų sutikimas, pp. 
L.Rastenių rezidencijoje 737 
— Ą a. Str. N.W.įCalgary. į

Parengimas bus šeimyninio 
■pobūdžio ir visi valgiai bei/gė 
ralai bus suneštiniai.

dalinta ir tarptautiniais politi
niais klausimais, nes adv. J. 
Smetonos veikla yra labai ša 
kotą ir visus klausimus jis mo 
kėjo ptjudnti iš pat pagrinlų.

Jo atvykįmas paliks ilgai 
hamiltniečių atmintyje, kaip 
vieno geriausių kalbėtojų.

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. 

tys nėra v-bos posėdyje dis
kutuotos ar priimtos, bet arti
miausiame v-bos posėdyje 
yra pasiruošęs referuoti ir siū 
lyti jas priimti. Priminė, kad 
jau eina pasitarimai su St. 
Catharines B-nės pirm. J. 
Alonderiu dėl derinimo šven
čių minėjimo, kad nesutaptų 
tą pačią dieną.

Kadangi šis pokalbis buvo 
pobūvio metu, kur daugiau 
buvo stebėtojų, visi pritarė 
pastangoms jungtinėmis jėgo 
mis stiprinti B-nės veiklą.

Tai yra sveika ir sveikinti
na kryptis. J. Š.

ALBERTA

Vasario 16 bus minima va 
sari o 13 dieną Viktoria viršu
tinėje svetainėje. Pasamdytas 
pilnas Knopiko orchestras ir 
kiek galimybės leis manoma 
paminėti ko įspūdingiausia. 
Apylinkės val-ba nuoširdžiai 
kviečia visus.

Šivaldyba iki pabaigos ka 
deniijos numato suruošti dar 
du visuomeninius pobūvius ir 
vieną šeimyninio pobūdžio, 
dvi gegužines ir baigti' savo 
darbus IV Kanados Vakarų 
Lietuvių Sąskrydžiu, del ku
rio jau buvo tartasi su Edmon 
tono B-nės apylink ės pirmi- 
niniku p.Papikaičiu. Sąskrydis 
numaomąs-Calgaryje laike tra 
dicinio Stampede savaitgalio.į

Aš tikiu, brangūs mano 
broliai ii sesės, jūsų parama.

Pirm. A.P.Nevada

. KLVS RAMOVĖS . 
HAMILTONO SK.

visuotinis narių susirinkimas 
yra numatomas sušaukti sau
sio mėn. Šia proga valdyba 
prašo į narių eiles įsijungti vi
sos buv.karius, nes numatoma 
ateinančiais metais plati veik
la. Ramovėnų valdyba tikisi, 
kad ir karių žmonos susiorgani 
zuos į DLK Birutės d-ją ir 
tuo pačiu pagyvins veiklą pa
rėmime materialiai karių - in
validų, ar padės ramovėnams 
parengimuose.

K.B.
NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMAS
šį kartą bus patogiu laiku — 
ketvirtadienio vakarą. Daugu 
ma pradės dirbti tik pirmadie 
nio rytą. Todėl visiems bus 
daug laiko.

Naujus Metus bus -patogia 
usia sutikti visiems gerai žino 
moję salėje. Queen's Banquet 
Centre, 1069 Barton St. East. 
Ten jau kelis kartus sutiko
me Naujuosius Metus ir žino
me,kad ta salė yra puiki ir er 
dvi. Staliukų nereikės rezer
vuoti, nes ten vietos užteks vi 
siems.

Rengėjai yra užsakę puikų 
orkestrą ir ruošia visokias kito 
kias įvairenybes, norėdami 
kad tas vakaras visiems praei
tų tikrai geroje nuotaikoje.

Tad visiems ligi pasimaty 
mo sutinkant Naujuosius 1965 
Metus. /j

Valdyba. .
LN V—BOS POSĖDIS

įvyko gruodžio 5 d. Lietuvių 
Namuose. V-bos pirm. St.Bak 
šys davė atliktų darbų ir įvy
kiu apžvalgą. LN sklypas išly
gintas už $721 ..Į. šią sumą į 
eina akmens skalda J4 sklypo 
per 4 colius išpylimas ir išly 
ginimo bei presavimo mašinų 
nuoma. Šiuo metu jame stovi 
10 mašinų ,kurios moka po 3 
dol. j mėnesį. Yra pasiūlymas 
pusę pusę sklypo, 75. pėdos pa 
gal Hunter g-vę ir 327 pėdos 
pagal Fergus on g-vę, išnuo- 
muoti duodant sutartį 2 me
tams, po $200 mėnesiui.

Del A.Liaukaus s-tos už 
1963 m. bal.mėnesį Delta kine 
scenos užuolaidos atidarymo 
vielos ir špūlių pakeitimo, ku 
ri buvo pateikta $126 ir kurią 
L N V-ba atsisakė apmokėti, 
motyvuodama, kad ji esanti 
per didelė, v-bos p-kas prane
šė, kad A.Liaukus su šia s-ta 
nuėjo iki teismo Spalio 13 d. 
LN teisme atstovavo St.Bak- 
šys be advokato, o A.Liaukus

Nukelta Į 2-rą psl

Skelbimas nr. 12.

Dievo 
karalyste

Pareiškimas kad pagarbin
tasis Jėzus yra ’’paskutinis A- 
domas“ turi gilios reikšmės. 
Povilas sako, kad ’’pirmas A - 
do mas“ buvo ”iš žemės že
miškas“. Tikiam žmoguj ir jo 
jo žmonai buvo įsakyta dau 
ginties ir pripildyti žemę savo 
ainija. Taip tat Adomas pasi 
darė pradiniu žmonijos tėvu. 
Bet peržengdamas Dievo įsta 
tymą jisįužsitraukė ant savęs 
pasmerkimą už nepaklusnumo 
bausmę — mirtį. Dėlto jis ga 
Įėjo duoti savo ainijai tikįneto 
bulą gyvenimą, nes išįįoįjie pa 
veldėjo netobulybę ir pasekmė 
se buvo poįmirties pasmerki- 
Tokiu tat būdu”pirmasis Ado 
maas“ įvedė į pasaulį mirštan 
čia padermę. '

Su ’’paskutiniu Adomu“ 
bus visai kitaip. Pasinaudoda 
mi šia apaštalo ilustracija 
mes galime pasakyti kad -kaip 
’’pirmas Adomas“ įvedė į pa
saulį mirštančią padermę, taip 
’’paskutinis Adomas“ atgaivi 
ns ’’prmojo Adomo“ vaikus ir 
gelbės jiems pasinaudoti amži 
nuoju gyvenimu. Tokiu būdu 
jis bus ’’Amžinasis Tėvas“. 
Pats Jėzus, kalbėdamas apie 
tūkstantmetinį amžių, kuomet 

KMYGOS - KNYGOS
GERIAUSIA DOVANA

S. Jonynienė, LIETUVOS LAUKAI, V sk....................................... 3.00
A. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA, VI sk.............. 3.50
J. Plačas, GINTARAS, VIII sk..............................  4.00
GULBE KARALIAUS PATI, dail. V. Petravičius ...................... 1.25
MŪSŲ ŠOKIAI, apraš. su brėž....................................................... 3.00
VI. Jakubėnas, LIAUDIES DAINOS, I sąs...................................... 3.00
VI. Jakubėnas, DAINOS, aukšt: balsui, II sąs............................... 3.00
GIMTOJI KALBA, kalb. laikraštis.................................................... 2.00
Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I t. .................................... 7.50
Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, II t........................................... 7.50
ALEKSANDRYNAS visi 3 t............................   15.00
St Kairys. TAU, LIETUVA .................................. -............  6.00
St. Kairys. LIETUVA BUDO...........................................................  4.00
K Bielinis. DIENOJANT........................................................................ 4.00
K Bielinis. PENKTIEJI METAI............................................................ 4.00
K. Bielinis. TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.............................. 1.80
Ig. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI....................................................... 5.00
Liet. Mokslų Akad. KALBOTYRA V t.............................................. 2.50
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS...................................................... 7.00
P. Andriušis. ROJAUS VARTAI........................................................  1.50
J. Ignatonis. LŪŽYS. Romanas...............................................  3.00
P. Andriušis. DYKADUONIO PASAKOJIMAI.................................. 1.50
A. Šapoka. SENASIS VILNIUS............................................................ 5.00
J. Kralikauskas. TITNAGO UGNIS. Romanas.................................... 2.50
M. Vaitkus. BALTIJOS GRAŽUOLĖ.................................................... 1.50
’ Gliaudą. IKARO SONATA. Romanas............... s... ... .................. 1.50

P. Pleskevičius. MES NEŠĖME LAISVĘ............................................ 2.00
TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS ............................................  25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES.......... .............  4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI.......................................   0.75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ ................................................. 0.75
VARPAS 1963 METŲ ............................................................................. 2.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA .................. 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI.................................................... 4.00
4. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS............ 2.00
-IETUVOS ŽEMĖLAPIS ....................................................................... 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas......... ............................................ 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU.................................................................... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS.......................... 1.50
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS.......................................................... 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.................................. 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ.......................................... 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS...................................................... 1.50
K. Pažėraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ........................................................... 2.00
Z. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE............................................... 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS........................ 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU...................................................... 1.00
Į. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS...................................................... 3.00
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS.............................................. 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID...................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D.............................. 5.00
A. Giedrius. MURKLYS........................................................................ 1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA................... 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINES............................................... ~........... 1.50
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VEJĄ.................................................. 0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS.................  1.10
J. Mingėla. PATARLES, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS........................ 3.50
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS..................................................................... 3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGES.................................................................. 1.00
P. Orintaitė. MARTI IŠ MIESTO........... .............................................. 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS........................................................ 2.00
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLE. ........................................................... 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE.............................................................. 1.50
P. Orintaitė. TAFILE NUO KRAŽANTĖS.......................................... 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALE. ........................................... 1.00
Šv. Istorija. .NAUJASIS ĮSTATYM. . .... 1.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS....................................................... 2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS................................................ 2.50
V. Kavaliūnas. KALNŲ GIESMĖ........................................................... 2.50
B. Gražulis. SUDUŽĘS VAIZDAS...................................................... 1.50
5. Pranckūnas. RIEDMENYS PERGALEI............................................ 2.50
Rinktinė. KARALIAUS VAINIKAS......................  2.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA.....................................................................  1.40
St. Santvaras. PAKALNIŲ DEBESYS. ........................................... 3.00
K. Barėnas. GIEDRA GRĮŽTA......... ........................................................ 3.50
Ig. Šeinius. VYSKUPAS IR VELNIAS.............................................. 3.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II tomai po ..................................... 2.50
P. Abelkis. ATLAIDŲ PAVĖSY........................................................... 4.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS............................................................... 5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai.......................................................  10.00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS..................... 2.00 
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMES................................................... 1.50

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q.
~CT"'" .............rig. nįtf 1 ■

jis, kartu su savo bažnyčią, 
teis žmones, pavadino tą laiką 
’’atgimimu“. — Mato 19 :28.

Sutiktinai su šita pranašys 
te pranašas Izaijas (53:10) sa 
ko, kad Jėzus ’’matys ilgai pa 
siliekančią ainiją.“ Aštuntoje 
eilutėje pasakyta, kad jis bus 
"išplėštas iš gyvųjų šalies“, .** 
kad nebuvo nevieno, kurs bū
tų galėjęs apsakyti jo giminę; 
mat Jėzus buvo nevedęs ir to
dėl neturėjo prigimtos ainijos, 
kuri . būtų jo ’’giminė“.

Bet vistiek pranašas sako, 
kad jis ’’matys savo ainiją“, 
kitip sakant, jis turės vaikų 
ne paprasuoju keliu, bet būda 
ri galios duoti žmonėms gyve 
nimo ir dėlto jisįbus jų gyvy 
mas pasaulio Atpirkėju, jis tu 
bės davėjas arba tėvas. Prana
šas rašo kad dėlto jis matys 
savo sielos vargą ir bus paso 
tintas. Izaijo 53:11.

Vargas irįkentėjimas jun
giamas su gimdymu irįtokioje 
prasmėje pranašas pritaiko tą 
žodį Jėzui, kuomet kalba apie 
jį kaip apie gyvybės davėją. 
Gyvenimas ateis į žmones per 
”jo siel ,os kentėjimą“. Apie 

,tą kentėjimą plačiau rašoma 
53-me Izaijo pranašystės sky
riuje. Ten pasakyta, kad jis 
buvo ’’paniekintaas ir žmonių 
atmestas, skausmo vyras, susi 
pažinės sielvartu. Toliau paša 
kyta, kad jis buvo vedamas 
’’kaip avinėlis -pjauti“, ir buvo 
sužeistas ir vargintas.

Bus daugiau.
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mont^ĮrealHAMI^LTOM to rt^NTO
TAURO ŽINIOS

’’Tauro“ vyrų krepšininkai 
gruodžio 10 d. žaidė prieš 
"Royals“ komadą, kuri yra vi 
ena iš stipriausių vyrų lygoje.

Pradžioje žaidimo ’’Tau
ras“ gerai žaidė, bet igalą Ųir 
mo puslaikio kamuolio gerai 
nevaldė ir pirmas puslaikis 
baigėsi 41:23 sant priešo nau 
dai. Antras puslaikis prasidėjo 
ir Tauras tuojau atsiliko 25 
taškų santykiu. Mūsiškiai su
sirūpino ir daug geriau prade 
jo žaisti, bet negalėjo pasivyti 
ir pralošė 73 :58 santykiu. Taš 
kų pelnė: A.Gražys<19, N.Lof 
tus 13, V.Šipelis 11, A.Ketur 
ka 8, R.Otto 5, D.Lukoševi
čius 2, H.Celtorius, V.Piečai- 
tis ,V.Rupšys.

Tauro sekantis žaidimas į- 
vyks gruodžio 18 d. 8.00 vai. 
’’Unity Boys Club" salėje, 
1090 Greene Ave.

Tauro jaunučių komanda 
treniruojasi ruošdamasi rung
tynėms prieš ’’Gadbois Cent
re“ komandą.

Tauras reiškia didelę pade 
ką KLB Kultūros Fondui už 
finansinę paramą.

VERDUNO VILKIUKŲ 
sueiga šį sekmadienį gruodž. 
20 d. Aušros Vartų salėje po 
10 vai. mišių.

Tėvai, norintieji užrašyti 
savo vaikus į vilkiukus, prašo 
mi juos atsivežti į sueigą.

• Ponų Gurčinų šeima ato 
stogų išvyko į Kaliforniją.

• Ponia M.Milienė, laimėju 
si NL loterijoje 35 dol. kupo
ną, atsiėmė jį, bet NL paauko 
jo 10 dolerių. Nuoširdžiai dė
kojame.

• Č.Januškevičius sirgo ir 
Lachinės ligoninėje gydėsi dr. 
J. Šemogo priežiūroje.

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.

METŲ UŽBAIGIMUI 
palengvinti visi ’’Lito“ skoli
ninkai prašomi įmokėti prikla 
usančią skolą ir palūkanas ga 
limai ankščiau, nelaukiant pa 
paskutinių šio mėnesio dienų.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS
— Kalėdų pamaldų tvarka: 

Vidunaktį vienerios Bernelių 
mišios bus bažnyčioje, kitos 
mišios tuo pat metu bus para 
pijos salėje. Kalėdų dieną bus 
mišioms 8,;9, 10 ir 11 vai.

— Naujų Metų pamaldų tvr 
ka:
Vienerios mišios bus vidurnak 
tį. Naujų Metų dieną bus mi
šios 8, 9, 10 ir 11 vai. ryto ir 
5 vai. po pietų.

— Kūčių vakarą bus išpaži 
nčių k< lausoma nuo 4 iki 6 
vai. po pietų, prieš vidurnak
čio mišias -nuo 11.15 vai. va
karo.

— Klebonas T.K.Pečkys iš 
važiavo rekolekcijų.

— Šeštadienį, gruodžio 19 
d. ,2 vai. po pietų seselių na
muose prasideda rekolekcijos 
jaunesnio amžiaus mergaitėms 

12-16 m.
— Kūčias Kalėdų vigili

jos pasninką galima pasirink 
ti 23 arba 24 gruodžio.

— Ateinantį sekmadienį vi 
sų mišių metu pamokslus pran 
cūziškai irįangliška sakys Šv. 
Petro apaštalo fondo atstovas, 
kuris rūpinasi pašaukimais į 
misijas, šiam tikslui bus speci 
ali rinklava. Vokeliai bus išda 
linti ir surenkami, baigiantis 
mišiomis.

— Bažnyčios fondui auko
jo: Šv.Onos draugija -48 dol.; 
B.Kasperavičius -20 dol.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA
1396 St. Catherine St. W.

•V^Z^Z'Z'Z'Z'Z'Z-sZ Z'Z'sZsZ'Z Z'Z-Z'Z-ZVZ'Z'Z Z^Z-Z-Z ■ZsZ'Z'Z'Z'Z 'ZZ

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

Naujų Metų sutikimas
Hamiltono

Įvyks gruodžio 31 d:, ketvirtadienį,
Queen's Banquet Centre salėje, 1069, Barton Street East, 

ten pat, kur buvo ir praeitais metais.
Pradžia 7 vai. vak. -Pabaiga—1 vai. ryto:

Šokiams gros .Elio Beltrame Melody Orchestras
Staliukų rezervuoti nereikia — vietos užteks visiems.
Veiks įvairus bufetas, loterija ir kitos įvairenybės.

Programai paįvairinti yra pa kviestas garsus visoje Šiaurės 
Amerikoje magikas, Mr. Scoty Lang, kuris parodys dar nieką 

da nematytų magikos numerių.
Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ir linksmoje nuotaikoje 

sutikti Naujuosius 1965 Metus. B - nes Valdyba.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS
— Parapijos jaunimo Snie

go balius bus Kalėdų antrą 
dieną.

-— Pakrikštytas pp. M.Ven 
ckų sūnus Jurgio variu ir S.J. 
Kalinauskų dukrelė Linos, Ci
nos ir Marijos vardais.

— T.Rafaelis šakalys lankė 
si šv. Kazimiero parapijoje su

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 932 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

advokatas

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

N O T A K A S
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.
Sun Life Building

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ANTANAS GRAŽYS 
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas. 
Aliejus ir įrengimai apš.ldymui. 
Nemokamas krosnių valymas ir 

Tel.: 739-9328. aptarnavimas.

PARAMOS ŽINIOS
Toronto lietuvių kredito 

kooperatyvas ’’Parama“ nevei 
ks Kalėdų pirmą ir antrą die
ną, o taip pat ir Naujųjų Me
tų pirmą dieną. Paramos ka
sa bus papildomai atidaryta 
trečiadienį, gruodžio 23 d. 
nuo 4:30 iki 8:30 vakaro. ”Pa 
ramai” nuo sekančių metų sau 
šio mėn. reikalinga-s tarnauto 
ja-s nepilnam laikui (part -ti 
me), mokanti-s anglų kalbą ir 
rašyti rašomąja mašinėle. Pra 
šymus prašome įteikti ’’Para
mos valdybos vardu' , 1129 
Dundas St.W., Toronto 3, 
Ona.

Dr. P. MORKIS >
DANTŲ GYDYTOJAS *

Vakara:s ir šeštadieniais 
pagal susitarimą. <

• j
(1082 Bloor W., Toronto) <
(Į rytus nuo Dufferin Str ) )

Raštinė: LE 4-4451. $
cmnHumaua

— Kalėdų naktį prieš Bernelių 
mišias pratnatomas kalėdinės mu 
zikos koncertas.

Mokytojai ir Tėvų 
Komitetas.

DR. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir Į
ketvirtadienį I
antradienį ir I, . 2—4 p. m.penktadienį |

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

PO 7-3175 ; namų DO 6-9582

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tek: LA 2-7236

DR. IRWIN COP N I CK
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051

District Estate 
Brokers Inr.-j 
MONTREAL REAL ESTATE

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos- 

A. Gražys — 739-9328 
P Jasutis — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAM0NI5
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

Tel.: 722-2472.
GAISRAS -— AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ. 
Tikslus ir greitas patarnavimas.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI,

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

Telef.: 669-8834

TAUPYK IR SKOLINKIS
SAVO KREDITO KOOPERATYVE
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 serus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imama

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

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
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: dienų — penktadieniais 
nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir 

penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verčiu n 

PO 7-6183.

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R C I N A S 
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate

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

tikslu rasti mokinių Kennbunk 
port pranciškonų High School

Aukojo bažnyčiai: A.Dai 
lidžiutė 50 dol. irK.Šankus 25 
dol.

— Šv.Onos d-jos metinis 
susirinkimas perrinko valdybą 
sekantiems metams tą pačią. 
Pirmininke ir toliau lieka p. 
Gručkūnienė1. V-ba d-jos narė 
ms nuoširdžiai dėkoja už dova 
na.

— KLK Moterų d-jos ad
ventinio susikaupim< 
užbaigimas: 11 vai. iškilmin
gos mišios, bendra komunija

PARDUODAMA
1962 metų Chvvrolet už 1,200 
dol., arba 1962 metų Volks 
wagen už 900 dol.

Tel. 674—7038.

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinamas.

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.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE 

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės j
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

Keating Ford Sales Ltd.
Tel. namų DO 6-2548 
Įstaigos 7 E9 8529

NORDMENDE

STALO MODELIS — STEREO

7 VOŽTUVAI, 1 ELEMENTO RE GULIATORIUS, 9 GERMANIUM 
DIODAI IR 1 TRANZISTORIUS Iš VISO 23 FUNKCIJŲ,

6 + 1 AM IR 10 VHF ELEKTROS KELIAI; 4 BANGŲ ILGIO;
STEREO BALANSO KONTROLĖ; 2 KANALŲ STEREO BALSŲ 
STIPRINTOJAS, DU 3 WATŲ PRODUKCIJA; OUTPUT STGES, 
KONCERT. GARSIAKALBIAI, STANDARTINIAI ĮJUNGIMAI 

DEL STEREO (mono priėmimo ir stereo) MONO JUOSTELES {RA 
ŠYMO INSTRUMENTAS.

KABINETAS: NATŪRALŪS NEBLIZGAS RIEŠUTMEDIS ARBA 
TEAKO MEDŽIO. DYDIS: 24x10 ^xl0.
NORDMENDE FIDELIO VHF IR LF STEREAFANIJAI.

KAINA —$193.50

P.L 500 ”.PRICESS DE LUXE"

MODERNIŠKAS VAŠKUOTO RIEŠUTMEDŽIO KABINETAS.
TIKRA STEREO REPRODUKCIJA GAUNAMA DVIEJŲ KANALŲ 

BALSŲ STIPRINTOJU IR DVIEJŲ ATSKIRŲ GRUPIŲ GARSIA 
KALBIAIS.
PUIKUS PERDAVIMAS IR ŽEMA KAINA. 8 GARSIAKALBIAI 
AM/FM/SW.

KAINA —$ 399.00.

ROBT SIMPSON CO. LTD.
977 ST. CATHERINE 

ST. W.
842-7221

TORINO FURNITURE 
6889 ST. LAWRENCE 

BLVD. 
274-1371

6688 MONK BLVD. 
766-5880

R. FAUCHER LTEE
1 ; 3 STORES CR 3-6331

BEAULIEU & GLADU LTD 
4589 ST. CATHERINE 

ST. E. 
255-7787

MONTREAL 
OUTFITTING LTD.

3724 ST. LAWRENCE Blvd.
849—4283

L. P. BALDŲ SALIONAS 
CO. L. T. D.

5185 DECARIE BLVD.
486-1381

MOYA — FIRMA 
CORVIN LTD. 

3762a ST. LAWRENCE 
BLVD. 
845—0317

WARD’S LTD 
1653 ST. CATHERINE W. 

937-2379

OGILVY'S DEPT. STORE.
1307 ST.CATHERINE W. 

842—7711
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