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Vakaruose aštrus nesutarimai
I BENDROSIOS RINKOS KLAUSIMĄ ĮSIPAINIOJO 

„SKYBOLD” RAKETOS KLAUSIMAS, KURIS 
SUGADINO VISUS VAKARŲ VIENYBĖS REIKALUS

Nehru neutralumo politika visiškai subankrutavo.
Tarp Vašingtono ir Maskvos vyksta kažkas 'svarbaus.

Ryty Vokietijos marionetės pirmosios reaguoja į 
kintančius Maskvos - Vašingtono santykius.

Pietų Amerika ekonominiuose sunkumuose ir pavojuose.
KALĖDAS sutinkame didelio 
susirūpinimo ženkle, kuris vi 
sus metus kankino Vakarus, o 
i metų galą jau paaštrėjo, jog 
atsidūrė tokioje

KRITIŠKOJE PADĖTYJE,
kad sunku berasti išeitį. Jos ne 
landa nei Macmillanas su Ken 
nedy, kurių derybos Bahamų 
salose užtruko tiek, kad net 
Kanados min. pirmininko, J. 
Diefenbakerio kelionė į dviejų 
didžiųjų susitikimą atidėtą, lau 
kiant, kad jie prieis prie kokio 
susitarimo, ir tada

DIEFENBAKER GALĖS 
TIKRIAU SU JAIS 

KALBĖTIS.
Visos žinios iš Nassau, kur 

vyksta pasimatymas, rodo, kad 
derybos labai sunkios.

SKYBOLD raketos, kurias bu 
vo sutarusios pagaminti D. Bri 
lanija su JAV, galutinai klausi 
mus supainiojo.

J. AMERIKOS V., pasiro 
dė, kad raketa netinkama ir 
atsisako dalyvauti jos gamini 
me. Tuo tarpu

ANGLIJAI TAI ESĄS 
PRESTIŽO KLAUSIMAS.

Gal netiek prestižo, kiek 
atominio savarankiškumo. To 
dėl, ji klausimą stato ultimaty 
viškai.

ULTIMATYVIŠKAI klausi 
mas esąs statomas ir Prancuzi 
jos. Viso to pasekmėje susida 
ro būsena: arba arba? Prieina 
ma prie to, kad

ARBA PRANCŪZIJA SU 
ANGLIJA, ARBA ANGLIJA

SU AMERIKA,
o vidurinio kelio, kuris jungtų, 
nerandama.

MASKVAI tai ir yra geriausia 
padėtis. Ir matome kažką da 
rantis tarp Maskvos ir Washin 
gtono. Kas? — Kolkas neaiš 
ku. Bet reiškinių yra. Sovietai 
pasiūlė amnestiją kardinolui 
Mindzenty už tai mainais nori 
iš JTO dienotvarkės išimti Ven 
grijos klausimą, kuri JAV pa 
siūlė dienotvarkėn. Atrodo, 
kad į tai linkstama. ,

ULBRECHTAS, maskvinė ry 
tinės Vokietijos marionetė, bū 
dingai pareiškė:

SVARBIAU ŪKINIAI REI 
KALAI, NEGU VAKARŲ 
BUVIMAS BERLYNE. . .
Ulbrechtas be Chruščiovo to 

nepasakytų. Taigi: Berlyno 
klausimas nesvarbus, jeigu 
Maskva ką (ka?) gaus iš Wa 
shingtono.

SVARBU, pasirodo, ir tai, kad 
stipriai paaiškėjo, jog JAV vis 
dėlto daug gali, kaip kad ir Ku 
bos klausimu. Tas jau, esą, šal 
do Europos artumą prie Ameri 
kos.

Iš kitos pusės, tas

GALI TVIRČIAU SUJUNG 
TI EUROPOS VAKARUS.

Reikalai pasisuko jau tokiu

kampu, kad visai kiton švieson 
patenka Anglijos santykiai su 
Prancūzija. Arba Anglija su 
Prancūzija, tai ir j Bendrąją 
rinką prašoma, arba Anglija 
su Amerika, tada atpuola Ben 
drosios rinkos klausimas.

P ARAMUOSE ŠIE KLAUSI 
MAI IR ĮSTRIGO.

Jų nesiseka išspręsti. Jie per 
daug supainioti.

RUSK teigimas, kad Vakarų 
nesutarimai svarbesni negu ne 
sutarimai su Maskva, yra tikras 
dalykas. Jeigu Vakarai būtų 
vieningi, tai visi reikalai visiš 
kai kitaip eitų, negu dabar.

NEHRU Ceilono pasitarime ga 
vo neigiamą atsakymą. Iš savo 
,,neutraliųjų“ gavo ir ,,neutra 
lų“ atsakymą: vieni už Kinijos 
komunistus, o kiti susilaikė, nes 
,,neutralūs“...
RIMTAS reikalas yra

PIETINĖS AMERIKOS
EKONOMINIAI REIKALAI.

Ir Argentina ir Brazilija gy 
vena sunkumus, nekalbant 
apie kitas respublikas, kuriose 
visko yra. Bet šios dvi didžio 
sios Pietų Amerikos valstybės, 
{.įklausančios nuo sauvaliau 
jančių kariuomenių, neįstengia 
ekonomiškai susitvarkyti. Bra 
zilija griebėsi kraštutinės prie 
monės — svetimų kapitalų nu 
savinimo, bet tas dar daugiau 
pasunkino padėtį, nes ir tas ka 
pitalas, kuriuo ji vertėsi, dabar 
jau neateina.

BRAZILIJAI į pagalbą... atei 
na JAV, kurios kapitalus ji nu 
savina...

KUBA, kurios reikalai dar ne 
sutvarkyti, kursto Pietinės Ame 
rikos respublikų žmones ir ke 
lia nerimą bei sudaro pavojus.

PRIEŠ VAKARŲ NESAN 
TAIKAS NUBLUKO NET 

KOMUNISTŲ 
NESANTAIKOS.

Visos žmonijos dėmesys da 
bar nukreiptas į Bahamus, į ku 
riuos gruodžio 21 d., pavėluo 
tas viena diena, skrenda Diefen 
baker.

ATOMINĖ SIURBLINĖ

Peru, žinomo kalnų ežero 
Titikakos (3900 m augščiau jū 
ros lygio) krante, statoma pra 
moninė branduolinė elektrinė, 
kurios galingumas sieks 100

per 7 metus.

MW. Visa elektros energija 
bus iš čia perduodama netoli 
esančiai elektrinei siurblinei, _
kuri keliais galingais vamzdy viveiklininkų - vokalisetų ir vo 
nais pumpuos vandenį iš eže 
ro į kalnų viršūnėse esančius 
rezervuarus. Jie bus įrengti 
apie 4500 m virš jūros lygio. 
Iš čia žemyn tekės dirbtinė 
upė. Jos baseine bus įrengta 
hidroelektrinių kaskada, kurios 
galingumas sieks 1000 MW. To 
kiu būdu bus gauta 10 kartų 
daugiau energijos, negu betai 
piškai naudojant elektros ener 
giją iš branduolinės elektrinės. 
Šią statybą numatoma užbaigti

-Kai ė d o s
IR

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
FELIKSAS JUCEVIČIUS

Supuolamai ar Apvaizdos ją, bet buvo kovojama tarp sa 
įsikišimu, Šv. Kazimiero para ves. Pirmieji debesys pasirodė 
pijos pradžia siejasi su Kalėdų gana anksti. Kiek vėliau, kri 
Šventėmis. Kun. J. Vyšniaus zės laikais iškilo tikra audra, 
kas, parapijos tikrasis įsteigė Kai kas net atsižadėjo savo tė 
jas, atvyko Montrealin 1912 me vų tikėjimo. 1934 metai garsūs 
tais. Nieko nelaukęs, jis ėmėsi savo teismais, kurie parapijai 
organizuoti parapiją, kuri, tikriausiai kainavo nemaža pi 
nors ir ne formaliai, jau egzista nigų, o parapijiečiams — nėr 
vo. Arkivyskupijos kai kuriuo vu. Skaitant „The Montreal 
se dokumentuose jau anksčiai/ Star“ ir „La Press“ teismines 
minimas Lietuvių Katalikų M-,-'korespondencijas net ir šian 
sijos vardas, ir lietuviai kuni dien darosi klaiku. Antrasis pa 
gai, kurie buvo Montrealyje saulinis karas lyg ir aptramdė 
prieš kun. Vyšniauską, vadino nervus. Po karo nauja emigra 
si rektoriais. Kun. Vyšniausko cija, naujos idėjos, naujos prob 
pastangomis šitoji misija išga lemos, nauji barniai, nauji para 
vo didesni juridinį statusą, šų rinkimai, nauji vargai. . . Ir 
nes 1913 m. sausio mėn. 1 jai taip beveik iki šių dienų! Kas 
buvo duotas leidimas vesti ve čia kaltas? Būtų klaida suvers 
dybų ir gimimų metrikų kny ti visą atsakomybę vienam ar 
gas. Tą pačią dieną yra jau kitam asmeniri, vienai ar kitai 
sytas ir pirmasis lietuvio krikš grupei. Šičia kalta yra pati žmo 
tas. Taigi, parapija pradėjo giškoji, sakytume, lietuviškoji 
žengti pirmuosius žingsnius SU prigimtis. Kitaip sakant, visi 
Kūdikėliu Jėzumi. Tai buvo roi esame dalinai kalti. O esame 
ras ženklas. Dangaus Sveci.4 kalti todėl, kad praradome so 
atrodė palankus Lietuvos vo širdyse kalėdinę taiką. Kaip 
kJmš' niCujftTriJ? kr'KŠTe. tt x«— '-ga-imc-norėti išlaikyti ramybę.

* Ą *

Panašumo tarp Jėzaus ir Šv. 
Kazimiero parapijos randame 
ir tolimesnio gyvenimo kelyje. 
Jėzus atėjo į šį pasaulį kaip Tai 
kos Kunigaikštis. Jojo linksmo 
sios naujienos turinys — ramy 
bė geros valios žmonėms. Sa 
vaime suprantama, kad ir Šv. 
Kazimiero parapijos tikslas tas 
pats. Jis gimė tam, kad neštų 
ramybę lietuviškom šeimom ir 
sielom. Tačiau keista: nei Jė 
žus, Taikos pasiuntinys, nei Šv. 
Kazimiero parapija nesidžiau 
gė perdaug ramybe. Išrinkto 
sios tautos vaikai sukilo prieš 
Jėzų ir net jį nukryžiavo. Kaž 
kas panašaus atsitiko ir su Šv. 
Kazimiero < parapija, gal tik su 
tuo skirtumu, kad kova buvo 
vedama ne prieš pačią parapi

MINĖTA KNYGOS 415 M.

SUKAKTIS
Gruodžio 8 d. Lietuvos spau 

doje, per Vilniaus radiją pa 
minėta lietuviškosios knygos 
415 metų sukaktis. Radijas pri 
pažino, kai Mažvydo 1547 m. 
išleistas katarhizmas, tai visų 
lietuviškų raštų motina, tai — 
brangiausias mūsų literatūrinis

savo lietuviškoje parapijoje, 
jei mūsų sielos gelmėse didžiau 
sias ,,kermošius“? Taika įsivieš 
pataus mūsų bendruomenėje 
tik tuomet, kai taika įsišaknys 
mumyse.

» * *

Kalėdų Šventėse artinsimės 
prie Betliejaus pasveikinti Tai 
kos Kunigaikščio. Bet ar būsi 
me verti ramybės1, kuri skiria 
ma geros valios žmonėm? Nėra 
abejonės, kad bus tokių, kurie 
susilauks Dangaus palaimos. 
Kas tie išrinktieji? Visų pirma 
vaikai, kurie grožėsis mažuoju 
Kūdikėliu, nestatydami sau kla 
usimų, kurie užmuša ramybę. 
Ligonys, kurie priima sunkią sa 
vo dalią kaip Viešpaties valią. 
Paskui tėvai kurių židinyje pa 
keleivingasis svečias suras jau 
kią pastoę. Pagaliau visi žmo 
nės geros širdies, kurie su nuo 
širdumu darbuojasi parapijos 
vynuogyne. Žodžiu, visi tie, ku 
lie įieško, be veidmainystės, 
Dievo garbės, ir gyvena taip, 
kaip iš jų reikalauja Taikos Ku 
nigaikštis. Visiems tiems su 
skambės iš naujo Kalėdų Šven 
tės Angelų giesmė:

„Garbė Dievui Aukštybėse, 
ir ramybė žemėje 

geros valios žmonėm“.
palikimas ir jam skiriama gar 
bingiausia vieta. Lietuviškos 
knygos, esą, matomos knygų 
saugykloje Vilniuje — knygų 
rūmuose.

SLA
Atkelta iš 5-to psl.

— Gruodžio 3 d. Vilniuje, 
filharmonijos salėje, baigėsi sa

kalinių ansamblių apžiūra — 
konkursas;

— Kaune, Čiurlionio vardo 
dailės muzėjuje vyko skulpt. 
Roberto Antinio darbų paroda.

Informacijos reikalu raštu ar 
žodžiu prašome kreiptis šiais 
adresais: kuopos pirm. Z. Pulia 
nauskas, 60 Melrose Ave. So., 
Hamilton, Ont. Telef. LI 5- 
5652; sekret. J. Bajoraitis, 86 
Melrose Ave. So., Hamilton, 
Ont. Telef. MU 2-9444.

Kuopos Valdyba.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ KLUBO NARIAMS, 

IR VISIEMS PAŽĮSTAMIEMS -

DLK Vytauto Neprikl. Klubo vice. pirm. Pr. Paukštaitis.

DIDŽIAI GERBIAMUS, BRANGIUS IR MIELUS 
BENDRADARBIUS, PRENUMERATORIUS, SKAITY 
TOJUS, RĖMĖJUS, TALKININKUS IR VISUS LIETU 

VIUS VISAME LAISVAME PASAULYJE IR ŽIAU 
RIAME PAVERGIME BEI BAISIOJE TREMTYJE 

KENČIANČIUS VARGĄ, SKURDĄ IR PAŽEMINIMĄ, 
SVEIKINAME KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR VISIEMS 
LINKIME GIEDRESNIŲ DIENŲ, GERESNIŲ VILČIŲ 
BEI PASIRYŽIMO NEPAILSTI KOVOJE UŽ TAUTOS 

IDEALUS IR GRAŽIUOSIUS SIEKIUS.

K. L. C. T., Nepriklausomos Lietuvos Spaudos Bendrovė,
redakcija ir administracija.

LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS IR PONIA

H. J. ŽMUIDZINAI, NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS 
KANADOS LIETUVIUS IR LIETUVES IR LINKI

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ.

BRANGŪS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI!
Visus sveikinu Kristaus atneštos šviesos ir ramybės šventėje.

Tepripildo Kalėdų nakties džiaugsmas kiekvieno širdį.
Be Kristaus šviesos trūksta džiaugsmo sieloje, jaukumo 

šeimoje, prasmės žemiškose pramogose. Kur Kristus 
paniekintas visuomenės tvarkyme, iš ten iki šiai dienai ateina 

tik vergijos, baimės ir visokio skurdo aidas.
Tik Kristuje galima pažinti Dievą, kuris yra Tiesa.

Tiesoje žmonės mokosi tikros meilės, kuri yra visokios 
ramybės ir džiaugsmo šaltinis.

Kaip išminčiai iš tolimų šalių paskui žvaigždę, taip mes 
vieni kitiems padėkime surasti Kristų esantį mūsų tarpe.

Kristaus Dievo ramybė ir šviesa teesie su jumis.
Vyskupas V. Brizgys.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ 1963-ČIŲ METŲ.

VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS LINKIME 
KLB Krašto Valdyba 
KLB Kultūros Fondas 
KLB Šalpos Fondas 
KLB Informacija.

DŽIAUGSMO ŠVENTOMS KALĖDOMS IR 
VIEŠPATIES PALAIMOS NAUJIEMS METAMS 

mieliems parapijiečiams, bičiuliams ir visiems lietuviams 
nuoširdžiai linki

Aušros Vartų Parapijos kunigai:
Tėvas J. Borevičius, S. J.
Tėvas K. Pečkys, S. J.
Tėvas S. Kulbis, S. J.

PALAIMOS IR RAMYBĖS KALĖDŲ ŠVENTĖSE 
VISIEMS LINKI

Kun. Dr. F. Jucevičius,
Šv. Kazimiero Parapijos Klebonas.

TYRO ŠV. KALĖDŲ DŽIAUGSMO, 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ, IR NEGĘSTANČIOS 

GIMTOSIOS ŽEMĖS MEILĖS BEI VILTIES LINKIME
VISIEMS MONTREALIO IR APYLINKĖS 

LIETUVIAMS.

Montrealio Lietuvių Seimelio Prezidiumas.

ŠVENČIŲ PROGA

Sveikinu klubiečius, biznio klijentus ir visus montrealiečius— 

—Klubui simpatikus.

D. L. K. Vytauto Nepr. Klubo pirm. J. Džiaugys.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE

Sveikina visus Tautos Fondo skyrius, Įgaliotinius, Aukų 
rinkėjus ir aukotojus visoje Kanadoje ir linki jiems

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
KALĖDINIS SVEIKINIMAS

Vasario 16 Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai Šv. Kalėdų 
proga su dėkingumu prisimena visus savo geradarius. 
Moksleiviai parašė sveikinimo laiškus rėmėjų būrelių 

vadovams.
Kalėdų švenčių proga perduodamas visos Vasario 16 
Gimnazijos sveikinimus lietuviškajai visuomenei laisvajame 
pasaulyje, juos jungiu su nuoširdžiu dėkingumu tų, kurie čia 
gyvena iš lietuviškosios visuomenės aukų. Tačiau kartu 
prašau ir lietuviškosios visuomenės suprasti gimnazijos svar 
bą ir žiūrėti į joje dirbančiuosius ne kaip į įkyrius elgetas, 
nuolat prašančius išmaldos, o kaip į pasiaukojusius lietuvy 

bės ugdymo darbuotojus, užsitarnaujančius visų paramos.
Tebūna Vasario 16 Gimnazija gyvu lietuviškumo židiniu, 
kuris ir Naujųjų 1963 Metų bėgyje jungtų visame pasaulyje 

išsisklaidžiusius lietuvius į vieną darnią šeimą.
Kun. Br. Liubinas.

Direktorius.
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Kalėdos

ERNESTUI GALVANAUS
KUI 80 M. AMŽIAUS

Vienam žymiausių lietuvių vi 
suomenininkų, politikų — inž. 
Ernestui Galvanauskui sukako 
80 m. amžiaus. Gimęs 1882 m. 
Zizonių km., Vabalninko vlsč., 
Panevėžio aps., sukaktuvinin 
kas 1902 m. baigė Mintaujos 
gimnaziją. 1912—1913 m. Bei 
gijoje, Liege; Įsigijo kalnų inž. 
ir elektro inž. diplomus. 1905 
m. aktyviai dalyvavo revoliuci 
niame sąjūdyje. Jau anksčiau 
jis priklausė demokratų parti 
jai. Buvo vienas pirmųjų Vals 
tiečių sąjungos steigėjų. 1906 
—1908 m. gyvendamas Suomi 
joje, daug rašė lietuvių spau 
dai. Gyveno Serbijoje, vėliau, 
1919 m. Paryžiuje su kitais lie 
tuviais suorganizavo informaci 
jos biurą, buvo paskirtas Lietu 
v os delegacijos taikos konferen 
gijoje nariu. 1919 m. E. Galva 
tauskas dalyvavo Liucerne so

cialistų konferencijoje.

STASYS SANTVARAS

Regiu aš moterį su kūdikiu ant rankų, 
Keliaujančią per erdvę ir per lauką — 
Ar ji paskaito ženklus, kylančius per dangų, 
Ar žino, kas ištiks pirmagimį jos vaiką? . .

Kapo marmuras suskyla laimės dievo kaukė. 
Ir žemės purvą puola meilės vaisiai — 
Paklydusio pirmagimio jie niekad nesulaukė, 
Žiedai, tai tik lemties vaikai beteisiai. . .

Regiu aš moterį su kūdikiu ant rankų,

1919 — 1924 m. sukaktuvi 
ninkas ėjo atsakingas pareigas 
Lietuvos vyriausybėje: ministe 
rio pirmininko, finansų, preky
bos ir pramonės, užsienio rei 
kalų. 1924—1927 m. buvo Lie 
tuvos atstovu Londone. 1927 
—1928 m. buvo Klaipėdos uos 
to valdybos pirm. Nuo 1928 m. 
pasitraukė iš valstybinio apara 
to ir reiškėsi visuomenės, preky 
bos - pramonės srityje Klaipė 
doje. Jo pastangomis buvo su 
tvarkyta Klaipėdos medžio pra 
monė ir suorganizuota Staty 
bos b-vė lietuviams darbinin

Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos trečioji klasė su savo auklėtoju 'mokytoju 
Skėriu linki visiems būrelių nariams, jų vadovams, priekyje nenuilstamam 
Kunigui B. Sugintai, BALF’ nariams, direktoriams, jos pirmininkui prof. 
Dr. kan. Končiui, visai eilei organizuotų vienetų, kurie remia mūsų gimna 
ziją, atskiriems asmenims, klubams, bankams, draugijome ir P. L. B. Vo 

kietijos Krašto Valdybai linksmų ir palaimintų Kalėdų Švenčių.
1963 metams linkime visiems iš visos širdies viso geriausio, pasisekimo, 
sveikatos, pasitenkinimo, laimės, asmeniškos gerovės ir padaryti pažangą 

savo užsiėmimuose bei profesijose.

Šituos sveikinimus bei linkėjimus perduodame taip pat visos gimnazijos

moksleivių, mokytojų, gimnazijos vadovybės ir tarnautojų vardu.

Sėdi iš kairės į dešinę: Flinderytė Milda (prieš dvejus metus atvykusi iš 
Lietuvos), Gražytė Janina, Janulytė Aldona, mokytojas Fr. Skėrys, 
Bajerytė Lina, (prieš trejus metus atvykusi iš Lietuvos), Smigelskytė Rita 
u Rajau&kaitė Elzbieta; stovi: Steinbachaitė Rožė, Kasparailytė Virginija 
^prieš dvejus metus atvykusi iš Lietuvos), Packevičius Arūnas (prieš trejus 
metus atvykęs iš Lietuvos), Klimaitis Algis, Gailius Algirdas, Buračas 

Petras*, Juodzevičius Antanas, Tumėnas Sigutis ir Veršelis Šarūnas.

Pavasarį ateinančią į žemę---------
Ji tiki saule, tiki mėlynąjį dangų, 
Nors horizontai, kaip juoda naktis, aptemę. . .

Ar dukra bus tyra, kaip tekanti aušrinė, 
Ar eis kentėt, kaip motina kentėjo?---------
Ar bus tiktai graži gėlė pavasarinė, 
Linguojama dienų ir karšto vėjo?. . .

Regiu aš motiną tarp asilo ir jaučio. 
Regiu jos kelią į kančių Golgotą---------
Nugriūna skardis, ir pakyla šmėklos* griaučių, 
Moters širdis, kaip žemė, skausmo išvagota. . .

ŽIEMA

Daug sykių jau žiema veidan tau drėbė sniegą. 
Daug metų jau namo tu kelio neradai — — 
Rūta ir tulpė po pusnim taip saldžiai miega, 
O tu kančia ir sielvartu ledus tirpdai. . .

Bet žvilgteri atgal — tokia bekraštė sniego drobė, 
Ar neužmigt po ja, kaip miega tulpė ir rūta?---------
Grobikai laimę ir jaunystės pasaką pagrobė. 
Ar gali dar sušilt širdis benamė sutrempta? . .

(Iš paskutinės Stasio Santvaro eilėračių knygos ,,Aukso taurė“, 
kurią išleido ,,Lietuvių Enciklopedijos“ leidykla Bostone).

kams pigiais butais aprūpinti.
Jo pastangomis įkurtas ir Preky
bos institutas Klaipėdoje — jo RECEPTAS LAIMINGOMS 
rektorium jis buvo nuo 1934 m.
1939—1940 m. vėl buvo finan KALĖDOMS
su ministeriu. Bolševikmetyje.
1940 m. trumpą laiką toliau Parašė Thomas r. McMahon, 
ėjęs finansų min. pareigas, slap
tai pasitraukė i Vakarus. Vo - salto gruodžio m. nak
kiečiu okupacijos metu buvo iš tles sauJT nesigaileda
tremtas iš gyvenamosios vietos, m'« dvl 8eras dalls s?lego' ,,3U 
laikytas priežiūroje. Trumpai maišyk taip stipriai, kad zibe 
buvo VLIKo Vykd. Tarybos V Į Ser? mazos mergaites sir 
pirmininku. Vėliau išvyko i to d! Įmaišyk nusistebėjimo, jau 
Įima Madagaskaro sala ir ten berniuko žvilgsnio zįbeji 
gyvena E ' *"** mą, tėvų meilę, ir tą viską mai

šyk švelniai prie šiltos kros* 
nies. Pridėk šiaurės elnio kano

NIAGAROS PUSIASALIS
ĮVERTINKIME SAVO

. . Sielodamasis lietuvių reika 
lais. Prof. J. Puzinas yra paša 
kęs, kad norint būti veikliais ir 
tinkamai savo sumanymus įvy 
kdyti bei įgyvendinti reikia ke 
lių dalykų: tautinio susiprati 
mo, gerų norų ir vieningo dar 
bo. Mes džiaugiamės, kad tų vi

TAUTINES ŠVENTES

giamą didelės reikšmės lietuvių 
šventę: Klaipėdos ir jo krašto 
atvadavimo 40 metų sukakties 
minėjimą. Jis įvyks 1963 me 
tais sausio 12 d. Slovakų salė 
je, Welland ir Page g-vių kam 
pas, St. Catharines, Ont.

SENOSIOS KALĖDOS KANADOJE
Eglės ir pušys, kurios puošia 

kanadiečio Kalėdas ir kurios de 
koruoja jo namus Kalėdų šven 
čių’metu, buvo taip pat naudo 
jamos apdengti žalių rąstų šie 
nu monotonišką pilkumą, ka 
da Caitier‘o vyrai šventė savo 
tradicinę Kalėdų šventę 1535 
m. prie Stadacoma, netoli da 
bartinio Quebeco miesto sienų. 
Šie vyrai galėjo nežinoti, kad 
virinant pačią pušį ir geriant tą 
vandenį, daugelis jų galėjo bū 
ti išgelbėti nuo skorbuto mir 
ties, kuri žymiai sumažino jųjų 
skaičių jau pirmosios žiemos 
metu naujoj šaly. Jųjų papras 
toj bažnytėlėj, ir tai pirmoje 
Kanados žemėje, buvo pirmą 
kartą giedamos Kalėdų gies 
mės.

Aps'gyvenę ūkininkai ir ga 
vę že-^ės Naujoje Prancūzijoj, 
kaip i:e tada vadino Kanadą, 
iš anksto pradėdavo ruoštis Ka 
ledoms nuo pat pavasario, ka 
da klevo cukraus gabalai ir.puo 
dynės rudo klevų sirupo buvo 
sande’:uojamos ir taupomos Ka 
ledų šventėms. Saldūs obuo 
liai, didelės kriaušės, parinkti 
mėsos gabalai ir paukščiai bu 
vo taip pat laikomi ant ledo.

Augštutinė Kanada, šiandie 
ninis* Ontario, šventė tipingas 
anglų Kalėdas su turtingu sly 
vų pudingu, su jaučio kepsniu, 
nors daugelis prisiėmė Naujojo 
Pasaulio Kalėdas su kalakuto 
ir laukine mėsa, kuri buvo leng

viau gaunama, nes pirmieji gy 
ventojai turėjo apsčiai ir kala 
kutų ir briedžių.

Kalėdos mažai ką sakė me 
džiotojams ir kailių versliniu 
kams, kurie keliavo per negy 
venamas vietas į vakarus nuo 
Didžiųjų ežerų aštuonioliktojo 
šimtmečio pradžioje. Bet vis 
tik Hudsono Bay bendrovės 
Kanados pareigūnai gėrė kara 
lienės sveikatą Kalėdų dieną 
1714 m. nors karalienė Anna, 
jie to nežinojo, buvo mirusi 
prieš 5 mėnesius ir George 1 
buvo soste.

Pirmieji Manitobos- gyvento 
jai škotai, kuriuos Lord Sel 
kirk atvežė iš Red upės gyve n 
vietės, jau šventė naujuosius 
Metus o ne Kalėdas. Šeimos 
rinkdavosi šokti Red upės šokį 
grojant muzikantams, o indė 
nai kariškai nusidažę šoko bal 
tiesiems už arbatą ir pyragai 
čius. Devynioliktojo šimtmečio 
vidury šių gyventojų palikuo 
nya šventė šias šventes su ban 
ketais ir baliais.

Hudson Bay punktuose to 
liau į Vakarus ir šiaurę, kaip 
Fort Edmonton Kalėdų šven 
tės 1847 m. buvo švenčiamos 
su tokiais delikatesais nežino 
mais niekur kitur, kaip buivolo 
virta kupra, kaip virti buivolo 
veršiukai, sausos briedžių no 
sys ir bebrų uodegos. Nes nebu 
vo vartojama alkoholiniai gėri 
mai, nes gėrimas tuo laiku bu

vo uždraustas apie Saskatčeva 
no upę ir palaikomas Hudson 
Bay bendrovės. Bet neabejoja 
ma, kad gudrūs škotai versli 
ninkai būtų to klausę.

Tūkstančiai emigrantų, ku 
rie tuo laiku užplūdo prerijas 
devyniolikto šimtmečio pabai 
goję, Kalėdas šventė retai. Ko 
va už būvį atėmė jų visą laiką 
ir energiją. Atvykę tikėdami pa 
žadais gauti žemės dykai iš Uk 
rainos ir iš visos kitos Europos,
Britanijos ir Jungtinių Ameri 
kos valstybių, jie kūrė ūkius iŠ 
160 akerių laukinės žemės. Kai 
kurie atvyko tik turėdami dra 
bužius, jų pirmas reikalas buvo 
rasti pastogę prerijose, kur ne 
buvo medžių. Dauguma iš jų 
apsigyveno žeminėse, nors tai 
buvo ir šilta ir jauku, bet be jo 
kio patogumo.

Vėliau, kada šie pionieriai įsi 
taisė patogius rąstų namus, lan 
kymasis Kalėdų metu prigijo ir 
tapo prerijose Kalėdų papro 
čiu. Šeimininkės kepė karstus 
pyragus ir duonas, paruoždavo 
svygių dešrų .ir namie daryto 
vyno svečiams, kurie paprastai 
atvažiuodavo didelių šalčių me 
tu mažomis rogutėmis. Susigrū 
dę prie mažų pečių jie giedojo 
Kalėdų giesmes. Bet tai buvo 
verta sugaišto laiko. Kaimynai 
buvo vertinami ir už paprastą 
pasakymą ,,Laimingų Švenčių ‘ 
kam nors, nors tuos kaimynus 
ir sutikdavo porą kartų per me 
tus. Atrodė, kad buvo verta 
sugaišto laiko ir Kalėdų dva 
sios prasme. (Canadian See 
ne).

LIETUVA „KENČIANČIOS 
BAŽNYČIOS” PARODOJE

Gruodžio 8 d. Romoje iškil 
mingai atidaryta Kenčiančios 
Bažnyčios paroda. Ji veiks išli 
sus metus. Parodoje yra bend 
ras skyrius ir pavaizduojami ko 
munistų pavergtieji kraštai, baz 
nyčios, tikinčiųjų persekioji 
mas. Šioje parodoje Lietuvai

pos švelnų prisilietimą, mede 
lio pumpurą, eglės kvapsnį. Ir 
tą mišinį padėk kilti geros va 
lios žmogaus šilto sapno pašo 
nėj. Bus beveik paruošta, ka 
da pradės reikštis šiluma ir ge 
ras jausmas. Padeng žvaigždes 
šviesa, žvaigždės kylančios 
Rytuose, pridėk aukso ir sidab 
ro kamuoliukus. Paduok į šei 
mos stalą su Kalėdų giesme. 
Šis receptas tiks visiems vy 
ra m ir moterims, kuriuos kada 
nors sutiksite.

Šitie muzikantai ruošiasi nau 

jų 1963-ųjų metų sutikimui.

Muzikantai savo koncertui ir 

šokių muzikai turi gerai pasi 

ruošti, todėl turi daug repetuo

paskirtas atskiras stendas. E. ti.

sų savybių netrūksta Niagaros 
pusiasalio lietuviams, ką patvir 
tino mūsų kuopos* rengiamas 
parengimas, lapkričio 3 d. Dė 
ka solidaraus vieningumo kuo 
pos darbas atnešė puikų pasise 
kimą ir davė ne vien materiale 
naudą, bet ir didžiulę kultūri 
nę naudą. Tą įvertindami, ta 
proga norime viešai padėkoti 
visiems prie to prisidėjusiems 
darbu bei kita kokia parama.

Nuoširdžiai dėkojame solistei
J. Sriubiškienei už sutikimą ir 
išpildymą augštos vertės progra 
mos, laikraščiams „TŽ“, ,,NL“, 
,,N”, ,,T” ir kitiems už rėkia 
minių žinių talpinimą; radio va 
landėlės vedėjui J. R. Simona 
vičiui už skelbimą per radiją; 
kleb. T. Barnabui Mikalauskui 
už paskolinimą pianino ir prisi 
dėjusiems savo darbu: J. ir P. 
Paukščiams, L. ir E. Pūsliams, 
O. Vilbikaitienei, P. Polgrimie 
nei, J. Grigui, J. Ališauskui ir
K. Bogušiui, loterijos aukoto 
jams ir visiems savo atsilanky 
mu mus parėmusiems.

Mes pasitikim, kad ir ateity 
je lietuviškoji visuomenė vienin 
gai pritars ir palaikys mūsų ren

Šį įpareigojimą SLA kuopa 
vykdo jau iš eilės kelis metus ir 
kiekvienus metus su didesniu at 
sidėjimu ir geresniu pasisekimu. 
Šiemet visos kolonijos, kai 40 
metų sukaktį, rengiasi minėti, 
daug plačiau su didesnėmis iš 
kilmėmis, o kad neatsilikus Nia 
garos pusiasaliui nuo visų kitų 
rengėjų, valdyba daro pastan 
gas minėjimą padaryti iškilmių 
gą pagal tikrąją šios Ventės rei 
kšmę.

Meninei minėjimo programai 
išpildyti sutiko atvykti iš Cle 
velando sesers šokėjos Jakubai 
tytės ir iš Toronto studentų tau 
tinių šokių grupė ,,Gintaras“ 
vadovaujamas V. Turutos. Ki 
tų vienetų dar nėra gauti suti 
kimai, bet esame tikri ir iš 
anksto galime tvirtinti, kad ir 
jie neatsisakys. Tai programa 
sudaryta iš gerų menininkų ir 
bus viena iš geriausių.

Mes tikime, kad mieli tautie 
čiai, įvertindami reikšmę šios 
šventės, josios programą ir mū 
sų daromas pastangas į minė 
jimą atsilankys kuoskaitlingiau 
šiai.

SLA 278 kuopos Valdyba.

St. CATHARINES. Ont.
VAIKŲ EGLUTĖ

St. Catharines B-nės pastan 
gomis įvyks gruodžio 30 d. 
Slovaku salėje, Page ir Wel 
land Ave. kampe. Pradžia 2 
vai. po pietų. Programą išpii 
dys Niagaros pusiasalio skautai 
ir skautės. Programa bus įspū 
dingą, nes tam iš anksto yra 
ruošiama. Maloniai kviečiama 
iš Niagara Falls ir St. Cathari 
nes visus tėvelius su vaikučiais 
dalyvauti punktualiai, nes Kalė 
dų senelis yra paruošęs visiems 
vaikučiams dovanėlių. Taip 
pat kviečiame visus Niagaros 
Pusiasalio lietuvius pažiūrėti lui 
tingos programos, kuri susidės 
iš vaidinimo, dainų, muzikos, 
šokių ir eilėraščių.

VALDYBOS VEIKLA

B-nės valdyba šiais metais

Įima didesnį bendradarbiavi 
mą su Wellando B-ne.Pradžia 
j'au padaryta, abiejų B-nių pir 
mininkai turėjo tam skirtą posė 
dį, kuriame aptarė bendradar 
biavimo būdus ir nustatė abie 
jų B-nės v-bų posėdį.

B-nės darbas yra nelengvas. 
Šiais metais B-nei į pagelbą 
atėjo ir įsijunė į šalpos darbą 
šie visuomenininkai: F. Janu 
šonienė, Pr. Meškauskas ir J. 
Kolainis. Minimi asmenys ir 
praeitais metais šalpos reikalus 
tvarkė. Išvardintiems asme 
nims reiškiame didžiausią pade 
ką.

Šiuo metu yra renkamos au 
kos Vasario 16-tosios gimnazi 
jai paremti. Maloniai prašome 
pagal išgales paremti šį vajų.

J .Si yra užsimojusi išplėsti kaip ga Valdyba.
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki:
Musų geriausi Kalėdų ir Naujų Metų linkėjimai 

„Nepriklausom os Lietu vos'’’ Skaitytojams

Banque Canadiemie N ationale
LaSalle Skyrius

601 SKYRIAI KANADOJE.

RAINBOW DISTRIBUTORS CO. VERDUN COAL & OIL REG’D
PANEVĖŽIEČIAI I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČIUS

39 Notre Dame St. W., VI 5-2238

SALES & SERVICE 
Sav. GERARD VIAU

727 Argyle Ave., Verdun. PO 7-0211, 7-0311

Dr. A. O. Jaugelienė
DANTŲ GYDYTOJA

Dr. J. Semogas Dr. V. Giriūnienė
DANTŲ GYDYTOJA

D r. J. Mališka
DANTŲ GYDYTOJAS

Pharmacy Gagnon
7654 Central St., LaSalle. DO 6-9742

Dr. E. A ndrukaitis
956 Sherbrooke St. E., Montreal LA 2-7236

J. P. Miller
ADVOKATAS

'ssesse v ; se-ssszh^
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ N. METŲ 

savo nariams ir visiems Montrealio Lietuviams linki 
MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

„L i tas“
; i.:;:..-..-..... . _ . . v r: .. . .'.. .■:

Naujai įkurta nekilnojamo turto pardavimo agentūra

Alliance Realties Inc.
nuoširdžiai sveikina savo klijentus ir prietelius

D. Baltrukonis, P. Rudinskas ir J. Skučas.

KLIJENTUS VISOJE KANADOJE SVEIKINA

Mamertas Mačiukas
JŪSŲ SIUVĖJAS 

81 St. Zotique St. E. Tel. CR 7-0051

„Rūta44 Grocery
Sav. ANTANAS GAURYS

7330 Broadway, Ville La Salle. DO 6-0976

Janina Adomonienė
SIUNTINIAI LIETUVON

1674 Couvrettc St., Ville St. Lament, Tel. RI 4-6940

McCarthy Market
Alus, porteris. 

7631 Central, LaSalle. DO 6-6262

International
Gift Parcel Service

1126 Sherbrooke St. W., Montreal. VI 4-4860

BALTIC
Lietuviška medžio dirbtuvė 

Sav. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS
547 Lafleur St., Ville LaSalle. DO 6-3884

Broadway Pastry ShopReg’d
7701 Broadway, LaSalle. DO 6-6311

Riverside Hardware
Sav. YVAN SERRE 

7584 Central St., LaSalle. DO 6-6060

Raymond Bros.
STOVE & FURNACE OIL 

288—1st Ave., LaSalle. DO 6:0516

J. Bernotas
NOTARAS

/Hu irti:

Mūsų Gerbiamus Klijentus ir Mielus Prietelius nuoširdžiai 
sveikiname Kalėdų Šventėse ir linkime daug sėkmės 

pradedant Naujus Metus

O.irAo Norkeliūnai
:2i i JE-Tzi.; •'•LL’IHZJZl

Baltica Investment
Corporation

L G. Electric Reg’d
IGNAS GURČINAS

389—56 Avė., Lachine. 631-0882

Jurgis Mačionis
G. Ms GROCERY

5292 Bannantyne, Verdun. PO 7-0991

LIETUVOS NEŽINOMOJO KARIO KAPAS IR 
PAMINKLAS JAM LIETUVOS KARO MUZĖJAUS 

SODELYJE
Nepriklausomybės laikais Karo Muzėjaus sodelis, kuriame bu 
vo Nežinomojo kario kapas, žmonių ypač gausiai buvo lanko 
mas Kalėdų ir Naujųjų Metų dienomis. Čia vykdavo specialios 
žuvusių už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę kovose karių pa 
gerbimo apeigos. Naujųjų metų proga čia būdavo ypatingai 

gražios Naujųjų Metų sutiktuvės.
Okupantas ir kolonistas Nežinomo kario kapą šventvagiškai 
išniekino ir vieton Lietuvos Laisvės kovų dalyvio, pakišo savo 

šnipus ir imperializmo bei Lietuvos pavergimo padėjėjus, 
Lietuvos išdavikus.

Frank M. Godine
ADVOKATAS

Pharmacy Al. Couture
7670 Edward St., LaSalle. DO 6-4660

District Estate Brokers
PETRAS ADAMONIS 

3907 Rosemount Blvd-, Montreal ,22-2472

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS*

8396 Bannantyne, Verdun. PO 7-6183
-»e„. ^a»s^a*«^2s»HC^a»eKX«iK'.3SMSK:: tamsi ismsssasBBffi :3smr

De-Luxe Dry Cleaners
POVILAS RUTKAUSKAS

117—6th Avė., Lachine. ME 7-6727

Joe’s Butchery & Grocery
J. LAURINAITIS

Alus ir Įvairiausia groserija su pristatymu.
1918 Frontenac St., Montreal. LA 4-0209

Ch.Kaufman as
SIUNTINIAI LIETUVON

TEKSTILĖ
3997 St. Lawrence Blvd. VI 2-5319

Tip Top T.V. Service
SAV. PETER HANCHERUK

7643 A Central Ave., LaSalle. DO 6-7532

J. Albert Perras J.P.
MAISON PERRAS 

BALDAI
7635 Central, LaSalle. DO 6-9232

■■ ■■: i. -i i- r-':r-3SEESSi;££EiLSS2S2a^^^®E^aEEEEraEEH^aEEi

Qu incai i Ierie Jacob Hardware
REG’D.

7610 Centra! St. LaSalle

Bellazzi - Lamy
DVIDEŠIMT METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

7682 Champlain Blvd., LaSalle. DO* 6-6941

Cite Jlouse of Seagram
Atst. L. SOSINSKI

Office VI 9-5271 Res. HU 9-1613

♦
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A. SOLŽENICYN

Nikitos Chruščiovo kultas 
prieš Josifo Stalino kultą

ARBA
VIENA IVANO DENISOVIČIAUS DIENA

„Mūsų pareiga kruopščiai ir visapusiškai ištir 
ti tokio pobūdžio bylas, susijusias su piktnaudžiavi 
mu valdžia. Praeis kiek laiko, mes mirsime, visi 
mes esame mirtingi, bet kol dirbame, mes galime ir 
turime daug ką išaiškinti ir pasakyti partijai ir liau 
džiai... Tai reikia padaryti todėl, kad tokie reiški 
niai ateityje niekad nepasikartotų“ — pasakė N.

Chruščiovas savo baigiamąjame žodyje TSKP 
kulto klausimu. Tarybiniai rašytojai savo kūriniais 
XXII suvažiavime, kalbėdamas Stalino asmenybės 
imasi šios partijos pareigos parodyti liguistus gyveni 
mo reiškinius, susijusius su asmenybės kultu, su so 
cialistinio teisėtumo pažeidimu. A. Solženicyno apy 
saka „Viena Ivano Denisovičiaus diena“, išspaus 
dinta š. m. „Novyj mir“ Nr. 11, pasakoja teisybę 
apie asmenybės kulto nusikaltimus. Vaizduodamas 
kalinio Šuchovo vieną gyvenimo dieną stovykloje, 
autorius rodo tą žmogaus paniekinimą ir pasityčioji 

. mą, kuris įsigalėjo asmenybės kulto melais, pažei 
džiant socialistinį teisėtumą ir paminant žmoniškumo 
principus.

Aleksandras Solženicynas — naujas vardas ta 
tarybinėje literatūroje. Gimęs 1918 m., vaikystę ir 
jaunystę praleidęs Rostove prie Dono, A. Solženi 
cynas baigė universiteto fizikos - matematikos fa 
kulte tą. 1941 metais buvo pašauktas į Tarybinę Ar 
miją eiliniu, o karo metais kovėsi kaip artilerijos ka 
nninkas, už drąsą ir pasižymėjimą kovose apdova 
notas ordinais. 1945 m. A. Solženicynas buvo ne 
teisingai politiškai apkaltintas ir nuteistas aštuone 
riems m e tarps., Šiuo metu apysakos autorius yra 
visiškai reabilituotas ir dirba mokytojo darbą.

Spausdiname ištraukas ir šios A. Solženicyno 
apysakos.

MŪSŲ Wp ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

Linksmų šv. Kalėdų visiems sporto klubams ir -sportininkams 
šiapus ir anapus geležinės uždangos, gražių laimėjimų 1963 m. 
sporto aikštėse, garsinant jose pavergtos Lietuvos vardą ir tuo 

pačiu, priartinant mūsų Tėvynei laisvės dieną, linki 
Sporto sk. vedėjas.

ATVERČIANT NAUJĄ APĄ
Paskutiniam ŠALFAS šuva 

žiavime visai teisingai FASK 
to pirm. J. Nasvytis pažymėjo, 
kad 1962 m. veiklos atžvilgiu 
buvo vidutiniai. Bet man atro 
do, kad prie žodžio „viduti
niai“ reiktų dar pridėti „trafa 
reliniai“, kadangi 1962 m. nie

ant savo marškinėlių CCCP 
raides, (važiuojam į gegužinę 
per 300 mylių, tad visiškai ne 
sunku buvo iš Clevelando pa 
siekti Filadelfiją, arba laiškais 
redakcijai, supažindinant didės
nius JAV ir Kanados dienraš 
čius apie „rusus“ sportininkus

Laiškai iš Lietuvos
. . . Gerai būtų, jeigu šis laiš 

kas jus pasiektų, nes tiktai da 
bar sužinojau jūsų adresą. No 
liu trumpai nušviesti mūsų iš 
gyvenimus „laimingoje mūsų 
tėvynėje“...

1944 metais su tėvais pasi 
traukėme, kaip ir jūs, į Vaka 
rus ir gyvenome kurį laiką Če 
koslovakijoje. Nelaimei Čeko 
Slovakiją užėmė rusai ir mus, su 
gaudę lyg triušius, 40 žmonių 
suvarė į prekinį vaoną ir prade

jo vežimą į Lieauvą. Mūsų va 
gone buvo ir ligonių, ir senių, 
ir vaikų nuo 3 mėnesių iki 3 
metų. Kelionė buvo žiauri. Ap 
linkiniais keliais vežiojo. . . tris 
mėnesius, kol patekome į Lie 
tuvą.

Sugrįžome į Lietuvą visi. 
Niekas nemirė. Bet buvome iš 
badėję, išvargę ir apaugę gyva 
plaukiais. Žmonės mūsų nepa 
žino, o pažinę verkė į mus žiū 
rėdami. . .

Penktą valandą ryto, kaip vi 
sada, davė ženklą keltis — prie 
štabo barako plaktuku daužė į 
bėgį. Trūkčiojantis gausmas 
vos prasiskverbė pro storai ap 
šalusius stiklus ir greitai nutilo: 
buvo šalta, ir prižiūrėtojui nesi 
norėjo ilgai vargintis.

Gausmas nutilo, o už lango, 
kaip ir vidurnaktį, kai Šucho 
vas buvo nusileidęs nuo gulto 
savo- reikalu, ta pati tamsa ir 
tamsa, tiktai į langą žvilgčiojo 
trys gelsvi žibintai: — du už už 
tvaro ir vienas — vidur lage 
rio.

Ir barako kažkodėl niekas 
neskubėjo atrakinti, ir nesigir 
dėjo, kad budintieji būtų brož 
dinę rėčką ant lazdų, ruošda 
miesi išnešti.

Šuchovas niekada nepamig 
davo, keldavo visada laiku — 
iki išskirstymo buvo pusantros

valandos savo, o ne valdiško 
laiko, ir žinantis lagerio gyve 
nimą, visada per tą laiką galė 
jo kai ką užsidirbti: kam nors 
iš seno pamušalo suraukti už 
valkalą kumštinėms; turtingam 
brigadininkui tiesiog į lovą pa 
nešėti sausus veltinius, kad jam 
nereikėtų basam trypčioti apie 
krūvą avalynės ir jieškoti pa 
čiam; arba perbėgti per asme 
ninių daiktų saugojimo kame 
ra, kai kam patarnaujant, pa 
šluojant ar panešiojant ką 
nors: arba eiti į valgyklą rinkti 
nuo stalų bliūdelius ir krūvom 
gabenti juos į plovyklą — ten 
pavalgydins, bet tokių mėgėjų 
čia užtenka, net per daug, o 
svarbiausia — jeigu bliūdely 
nors kas užsiliko, nesusilaikysi, 
imsi laižyti. O Šuchovas tvirtai 
įsiminė savo pirmojo brigadi 
ninko Kuziomino žodžius; Ku

ko naujo neatsiekta, pasilenki iš Vilniaus), kad tas pats FAS 
rant tradicinėm Š. Amerikos K-tas nepajėidavo surengti va 
l ietuviu ir Pabaltiečių Žaidy saros stovyklos, instruktorių ar 
nėm, pasitenkinant draugiškais lengvosios atletikos teisėjų kur 
susitikimais paskirų klubų ar sų, kad. . . Ach, užtenka to 
Sporto Apygardų pirmeny „kad“, nes pirmininko J. Nas 
bėm. Bet ir tie „vidutiniai“ me vyčio žodžiais, esame tik ubą 
tai nublunka, kada prisimin gas su lakiniais batais (taip at 
s’m, kad tas pats FASKlas su siliepta apie FASK-to leistą 
stabdė vieninteli. lietuvišką, sporto žurnalą, kuriam užten 
laisvajam vakarų pasaulyje, ka tik tarbos ir lazdos. Asme 
sporto laikraštį, kad tas pats niškai esu priešingos nu omo 
FASKtas, visiškai nesidomėjo nės, prisiminęs 19 registruotų 
Kultūros Kongrese sporto sek klubų ir beveik 700 registruotų 
cija (ir vėliau liejo graudžias narių, mokančių reguliariai 
ašaras), kad tas pats FASKtas (1.25 dol. arba 2 dol.) nario 
nepajėgdavo supažindinti ang mokestį. Tai jau ne „ubagas“, 
liškos spaudos, angliškai kai bet stiprus, jaunas ąžuolas, pa 
bančios visuomenės su lietu jėgus sa'ro šaknis leisti į deri in 
viais sportininkais, nešiojančiais gą dirvą, randamą priaugančio} 

lietuviškoj kartoj JAV-ėse ir 
Kanadoj, kur sportas yra labai 

ziominas buvo senas lagerio populiarus. Reikia lik didesnio 
vilkas, iki keturiasdešimt tre dėmesio, geresnio organizuotu 
čiųjų prasidėjęs jau dvylika mo> (geru pavyzdžiu gali būti 
metų, ir pamainai, atvežtai iš Hamiltonas ir Torontas, o 
fronto, plikoje proskynoje prie ypa£ pastarasis miestas) mokė 
laužo kažkaip pasakė : jimo įtraukti jaunimą į sporti

- Čia, vaikinai, taigis įstaty ninkų eiles, duodant vidutines 
mai. Bet žmonės ir čia gyvena. SpOrtjnjarn darbui sąlygas, o 
Lageryje štai kurie žūsta, kas pasekmės bus matomos metų 
atliekas laižo, kas pasitiki sani bėgyje, gal ne iš laimėtų rung 
tarine dalimi jr kas vyriausybę »ynių surinktų taurių ar taškų, 
įjunksta landžioti. bet gražaus lietuviško darbo.

Kai dėl tų, kurie pas vyresny -lietuvybės išlaikymo, ko siekia 
bę landžioja, tai, žinoma, jis įr privalo siekti ne tik skautai, 
perdėjo. Tokie save išsaugos, ateitininkai, studentų organiza 
Tiktai jų gyvenimas kito kraupti jos/ bet ir sportininkai, dirb 
j u apmokamas. , darni Tėvynės išlaisvinimo ba

Žvarbę šaltis. Jis dygiom re.
adatom skaudžiai durstė Šucho Gal ne vienas visuomenės

M MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS

RANKŲ DARBAS 
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zoique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

I
Baltica Investment Corp.

Autorizuotas kapitalas $ 120.000
Prez. J. Skučas. RA 2-6152. 6966—44 Avė. Rsmt.

Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 9-4954.
Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis. Tel. RE 7-0819. §

SIUNTINIAI
vi: u rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją i;
Da.. ją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent,

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940

BALTIC WOODWORK CO.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms habitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
K. KIAUŠAS! ir J. ŠIAUČ1ULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

va ir vertė jį užsikosėti. Šaltyje 
buvo dvidešimt septyni. Šucho 
vas turėjo trisdešimt aštuonis. 
Labar kas ką priveiks.-

Ristele Šuchovas nubėgo į 
baraką. Liniuotė buvo tuščia, ir 
lageris visas tuščias. Buvo tai 
trumpas, tylus atokvėpis, kada 
jau viskam pasirengta, bet dar 
viliamasi, kad gal šį sykį ir ne 
bus išskirstymo. Sargyba tuno 
šiltose kareivinėse, miegūstas 
galvas priglaudę prie šautuvų, 
— jiems irgi ne pyragai tokia 
me šaltyje bokšteliuose tryp 
čioti. Budintieji pagrindinėje 
būstinėje krosnelėn užmeta 
anglį. Prižiūrėtojai baigia trauk 
ti paskutinį dūmą, rengdamie 

Nukelta į 5-tą psl.

veikėjas po savo žilu ūsu nusi 
šypsos dėl sportininkų darbo 
Lietuvos vadavimo bare, mū 

tėvynės vardo garsinime,, pa 
lygindamas jį prie kūdikio, gu 
linčio lopšelyje ir žaidžiančio 
su sviedinukais, būbneliais ir 
kt. žaisliukais. Bet, tikrumoj, 
vartant angliškos spaudos pus 
lapius, galima drąsiai tvirtinti, 
kad mūsų tautos ir Lietuvos 
vardas, sporto sk. puslapiuo 
se, buvo daug daugiau kartų 
suminėtas, negu kad kitose ži 
niose. Tai nauji šio krašto mū 
sų meisteriai, nauji mūsų par 
lamenlarai, iškovojo tą vardą 
ne rinkiminėse apylinkėse bal 
sų dauguma, bet nugalėję ge 
riausius atstovus 3 milj. 499

tūkst. kv. mylių plote iš 18 mi 
lionų gyventojų! Dieve duok, 
kad jų būtų kuo daugiausiai.

Plačiau nesustosiu ties spor 
to reikšme, kadangi daug kar 
tų šio laikraščio psl. iškėliau 
svarbesnius jo punktus. Nore 
čiau tik dar kartą atkreipti J 
AV ir Kanados LB-nių dėme 
si, prašant jas susidomėti mū 
sų jaunimo einamu sportiniu 
keliu, paremti jį, kartu palai 
kant FASKtą, kuris dar nemo 
ka prieiti prie plačiosios ma 
sės, skusdamasis jo „aplenki 
mu“, „nekooperavimu“ ir pa 
našiai.

Ne už kalnų PL B-nės sei 
mas. Jau dabar, vyriausias 
sporto organas Clevelande, 
privalo susisiekti su PL B-nės 
valdyba, (o gal geriausiai, su 

ten pat gyvenančiu p. St. 
Barzduku) kad seime, būtų 
atkreiptas dėmesys į sportą, 
o gal net ir supažindinant vy 
lesnės kartos atstovus trumpu 
referatu (Br. Keturakis, dr. 
A. Nasvytis, Z. Puzinauskas, 
Jašinskas, A. Tamulynas — 
pasirinkimas labai didelis!) su 
sporto reikšme tremties jauni 
mo gyvenime. ,

Nekalbėsiu apie pavergtos 
Lietuvos sportą. Jis važiuoja 
skirtingu, nuo tremties sporti 
ninkų keliu. Kremliaus paga 
mintais ratais. Tačiau, kaip šia 
pus Atlanto, taip ir už geleži 
nės uždangos, linkime visiems 
lietuviams sportininkams, išlai 
kyti tik gryną lietuvišką širdį ir 
dvasią, nes vis vien ateis toji 
diena, kada teks bendrai susto 
ti po trispalve vėliava, garbin 
gai ginant tarptautinėje areno 
je Lietuvos vardą.

Iš širdies to linkime, įženg 
darni į 1963 m.! K. B.

Iškart visus paleido. Kur no 
rėjome, ten galėjome eiti. Bet 
tie, kurie buvo pasisavinę mū 
sų turtą, matyt, bijodami, kad 
nereikėtų grąžinti, pradėjo mus 
skųsti, šmeižti. Todėl teko bėg 
ti nuo savo žmonių ir slapsty 
tis. Neturėdami nei maisto, nei 
pastogės, apsigyvenome pripuo 
lamai surastame tuščiame san 
dėlpje. Bet žvalgyba tuojau iš 
aiškino, kad karo pabaigoje bu 
vome išbėgę ir dėl to mus laikė 
antitarybiniu elementu. Prade 
jo mus tardyti, tąsyti. Penke 
liūs metus buvo mums uždraus 
ta pasitraukti iš gyvenamos v;e 
los. Mūsų dokumentai buvo su 
tepti ir mes buvome laikomi so 
vietiškai raupsuotais. . .

Bet nebuvo kaip gyventi 
Teko rizikuoti. Gavau darbe 
viename teatre. Bet vėl — dii 
bau kaip pirmos eilės aktorė, o 
atlyginimą man mokėjo, kaip 
trečios eilės aktorei. . . 
Negalėdamas išmaitinti šeimos, 
atgavusi šiek tiek politinio pa 
stovumo , nusikėliau į didesnį 
miestą ir didesnį teatrą, kuris 
gaudavo valdžios subsidijas. 
Deja, teatras subankrutavo ir 
užsidarė. Aktoriai kur kas išsi 
skirstė. . .

Dabar čia tiktai saviveikla. . . 
Noriu dar suminėti, kad Lie 

Nukelta į 6 psl.

[
Įvairūs 
DRAUDIMAI^

Vacys Zižys I

Įstaigos VI 2-1427. \
Namu LA 3-1084. i

i
g 
f

Boulevard Restaurant
CURB BAR-B-Q SERVICE

ALUS. VYNAS, ŠAMPANAS.
Pirmos rūšies steikai.

Bar-B-Q viščiukai.
Spaghetti ir kitas įvairus maistas.

Savininkas P. VORONINKAITIS
1997 Labellė Blvd. (Kelias 11 A) Chomedy.

Tel. MU 1-0067

A. 1NORKEL1UNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

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

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E., 
(ties Hogan Str.) 
TEL. LA 2-2372.

ILGAMETĖ PATIRTIS

•“ ME7-6727 I
| DE LUXE CLEANERS
:: Sav. P. RUTKAUSKAS Į
- 117 — 6th Avenue, Lachine. •

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.
Vidaus 1‘gų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623.
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

C g

BELLAZZI-LAMY. INC
i* DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle $
\ Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. $ 
\ Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. $
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HAAAI^LTOM
HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA 

SVEIKINA SU ŠVENTOMIS KALĖLOMIS 

HAMILTONO IR APYLINKĖS LIETUVIUS

IR LINKI VISIEMS SĖKMINGŲ 1963 METŲ.

STEIGIAMAS ŽŪKLAUTO JŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS HAMILTONE

Tikslu išlaikyti lietuvių papr 
očius ir tradicijas, sveikatingu 
mą ir nuoširdų draugiškumą 
bendrai bežuvaujant, bemedži 
ojant, ar šiaip retkarčiais susi 
buriant, ir tikslu -pagerbti mirų 
sį didįjį Hamiltono lietuvių 
veikėją ir kantriausiąjį žuvinin 
ką Pulk. Juozą Giedraitį, yra 
steigiamas Hamiltono ir apy 
linkės lietuvių Žuklautojų ir 
Medžiotojų klubas ,.Giedrai 
lis“.

Notaras A. Liudžius jau yra 
paruošęs Klubo Statutą, kuris 
bus svarstomas steigiamajame 
susirinkime. Aktyviais klubo na 
riais galės būti vyrai ir mote 
lys, sulaukę 16 metų amžiaus. 
Numatytas prie klubo jaunučių 
skyrius, kuriam galės priklausy 
ii žuklininkų padaliniui priklau 
sančių tėvų vaikai tarp 12 ir 16 
metų amžiaus. Šis skyrius tu 
rėš specialius plaukymo ir žu 
vavimo instruktorius. Be to, 
Klubo statute numatyti nariai- 
-rėmėjai ir garbės nariai. Tuoj 
po įsikūrimo Hamiltono klubas 
,.Giedraitis“ užmegs ryšius su 
savo artimiausiu kaimynu — 
Wellando ypatingai pasižymė 
jusiu šios rūšies klubu „Lituani 
ca“ ir jau eilę metų veikiančiu 
stipriu ir veikliu Toronto klubu. 
Jau į steigiamąjį susirinkimą 
bus pakviesti minėtųjų klubų 
..Lituanica“ ir jau eilę metų vei 
kiančiu stipriu ir veikliu Toron 
to klubu. Jau į steigiamąjį susi 
rinkimą bus pakviesti minėtųjų 
klubų atstovai, kurie supažin 
dins susirinkusius su šių klubų 
veikla. Klubo nariai mokslei 
viai ir studentai neprivalės mo 
keti jokių nario mokesčių. No 
rintieji būti klubo nariais pra

šomi pranešti raštu arba pa 
skambinti telefonu šiems žuvi 
ninkams: Vincui Navickui, 82 
Eastbourne Avenue South, Ha 
milton, tel. Li 9-8662, arba An 
tanui Liudžiui — 338 Upper 
Gage, Hamilton, tel.: FU 
3-8928 ir JA 7-5575.

Steigiamasis susirinkimas šau 
kiamas 1963 m. sausio mėn. 
antroje pusėje; vieta ir laikas 
bus paskelbta spaudoje ir per 
Radio Tėvynės Prisiminimai, 
veikiančiu kiekvieną sekmadie 
nį nuo 1 iki 2 vai. pp. WHLD 
stotis, Niagara Fals, N. Y. Ban 
ga 1270. Taigi malonėkite sek 
ti lietuvišką spaudą ir lietuvių 
radio valandėles sekmadieniais 
minėtu laiku. Taip pat prašomi 
naujai užsiregistruoti ir visi tie, 
kurie jau iš anksto žodžiu yra 
pasižadėję būti klubo nariais.

Iniciatoriai.
S. L. A. CENTRO 

paskelbtas narių, verbavimo va 
jus švenčių proga, jau eina prie 
pabaigos. Vajaus metu apsi 
draudusiems duodama 10 pro 
centų nuolaida nuo normalios 
mokesčių sumos ir nauji nariai 
atleidžiami nuo sveikatos tikri 
nimo pareigos pas gydytoją. Ha 
miltono SLA kuopos valdyba 
todėl ir kviečia tautieius pasi 
naudoti esama proga pigiau ap 
drauti save ir savo šeimos na 
rių gyvybę, apsirūpinti materia 
le parama ligos ir nelaimingo 
atsitikomo atvejais. Jei mokyk 
las lankantieji vaikai jau ap 
drausti, tai apdrauskime ir tuos 
mažuosius, kurie dar toli nuo 
mokyklos suolo. Juk važiuoda 
mi mašinomis dažnai vežame s 
ir juos kartu su savimi. Niekas 
nežinome, kada ir kas atsitiks

TAUPYK IR SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve ,,P ARAM A*’
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

kelyje su mumis. Vaikai drau 
džiami nuo pat gimimo dienos 
nelaimingų atsitikimų (aksi 
dento) atveju vieniems me 
tams už 1000 dol. apdrauda 
kainuoja tik trys doleriai. O su 
auguiems tas pats kaštuoja tik 
du dol. metams. Apsidrauski 
me visi lietuviškoje organizaci 
joje, kurios pinigai ateina tik 
mūsų pačių naudai.

Hamiltono SLA kuopos na 
riais gali būti ne tik šio miesto, 
bet ir iš kitų vietovių lietuviai.

PADĖKA
Užklupus mane negailestin 

gai ligai, esu nepaprastai dėkin 
ga už nuoširdžią paramą man 
šios nelaimės atveju. Dėkoju 
A.V. parap. kleb. kun. J. Ta 
darauskui už lankymą manę 
ir materialinę paramą. Dr. O. 
Valaitienei, už tikrai nuoširdų 
patarnavimą ir priežiūrą kritiš 
ku momentu. Nuoširdžiausias 
ačiū p.p.Stosiams ir p.p. St 
eponavičiams už taip stambią 
auką, V. Pašiliai už paaukotą 
laiką dėl manęs. Tūkstantis a 
čių visiems, kaip nors parėmu 
siems mane beviltiškoje pade 
tyje. Šis Jūsų veiksmas Įrodė, 
kad esu ne viena, bet tarp ge 
raširdžių lietuvių. Meldžiuosi už 
visus geraširdžius ir linkiu vi 
siems laimingų 1963-jų Metų.

Su pagarba:
Jane Petrauskienė.

PLAGIATAS LIETUVOJE
..PErgalės“ žurnalo 11 n-ry 

paskelbtas Jono Šukio apsaky 
mas ,,Nušovė liepos mėnesio 
vakarą“. Autorius pasakoja 
apie hitlerinius laikus, apie su 
imtųjų kankinimą, tardymą ir 
kt. Dabar ,.Tiesa“ 284 n-ry at 
skleidžia nemalonią tiesą: J. 
Šukys esąs veidmainis“, nes jis, 
tik nežymiai pataisęs, ,,Perga 
Įėję“ paskelbė savo apsakymą, 
vokiečių okupacijos metais, 
1943 m., atspausdintą „Savai 
tės” žurnale, pavadintą „Kan 
kinimo naktys“. Už apsakymą 
anuomet jis gavęs premiją. Tik 
aname apsakyme nepilnaprotis 
Ingelis buvo kankinamas ne 
okupantų - vokiečių, bet... oku 
pantų — bolševikų

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BIS5ET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

Mirtis sovietiniame pragare
Iš H. Tautvaišienės Tautų kapinynas Sibiro tundroje.

30.
Aprangos ir avalynės trūkumas buvo pasibaisėtinas.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.

Paskolos mirties ir invalidumo atvedu apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Kasos valandos:
' dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną 

išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

PARDUODAMA
apylinkėje geriausia 250 ac.
a b a k o f a r m a, su 75 ac.

„M. B.“ auginimo teise.
Geriausiam stovyje. 2 gyv. na

Atvykusioms į šį kraštą pa 
grindinis darbas buvo prie sfa 
tybų. Tofimovsko administra 
cija tuojau išiinko stipresniuo 
sius lietuvius žvejybai ir pasiun 
tė juos toliau už Trofimovsko 
ribų. Žvejyba buvo pagrindi 
nis tikslas ir uždavinys. Žvejy 
bai pasiųstieji gavo: vatinuką 
(fufaiką), vata pamuštas kel 
nes, kepurę ir pirštines. Bet 
kas turėjo savo apsiaustą ir 
nuosavą ausinę kepurę, tokie 
aprangos negavo.

Avalynę sudarė: stirnų odos 
batai iki kelių arba iš neišdirb 
los odos siūdyti batai. Šio apa 
vo padai buvo taip pat iš ne 
išdirbtos minkštos odos. Žvejy 
bai tokie batai netiko: jie pra 
leisdavo vandenį, ir kojos vi 
suomet būdavo šlapios. Tik 
žiemos metui ši avalynė dėl jos 
Jarcjvumo būdavo patogi ko 
jums nuo .šalčio apsaugoti, ap 
vyniojant jas storokai aulais, 
jei kas turėdavo, arba prikem 
šant tuos neva, batus šamano 
mis. Tačiau šio apavo amžius 
buvo gana trumpas — tokie ba 
tai neišlaikydavo nė vienerių 
metų jiems nustatyto laiko, ku 
riam juos duodavo; net ge 
riems žvejams anksčiau jų ter 
mino neleisdavo sigyti avaly 
nės. Už šios rūšies apavą reikė 
jo mokėti po 50—60 rublių.

Ilgus Amerikos gamybos gu 
minius žvejybai tinkamus batus 
atsiuntė po dviejų metų, bet 
juos tuojau išgrobstė viršinin 
kai, nors raštinėse jie po vande 
nį nebraidydavo. Nedaug tų 
batų buvo skirta netoli centro 
žvejojusiems žvejams, o į Sa 
gilachą juos atsiuntė tik ketvir 
taisiais metais.

- Dirbusieji prie statybų (mo 
terys, senesnio amžiaus vyrai ir 
paaugliai)

nei aprangos, nei avalynės 
negaudavo.

Būtiniausių daiktų negaudavo 
ir žuvies sudorotojai. Nusima 
nantiems statybos darbuose 
buvo leidžiama įsigyti vatinu 
kus arba vata pamuštas kelnes. 
Ir vaikai, nei avalynės, nei ap 
rangos negaudavo. Skalbinių 
nei sau, nei lovoms - narams 
taip pat neduodavo; apie to 
kią prabangą niekas čia nepa 
galvodavo.

Gerokai vėliau pasižymėję 
žvejai - vyrai, artelėje gauda 
vo nusipirkti Amerikoje gamin 
tos grubios vilnonės medžią 
gos po 3—4 metrus, o mote 
rims tos pačios medžiagos leis 
davo pirktis tik po du metrus.

Kitokius darbus dirbantiems 
buvo leista nusipirkti po kelis 
metrus haki medžiagos. Šito

ju, kad sovietų valdžia paslėp 
tu būdu atskaitinėdavo nuomą 
už tas patalpas, kuriose dėl šal 
čio, bado, nešvaros ir minima 
liausiu patogumų nebuvimo iš 
mirdavo šimtai žmonių per ke 
lėtą mėnesių.

1946 metais daugelį nutrem 
tųjų iš neapsakomo ir neįsivaiz 
duojamo vargo išgelbėjo gimi 
nių iš Lietuvos siunčiami siun 
tinukai.

Bus daugiau.

MIRĖ AL5ING ANDERSEN
Gruodžio 5 d. Kopenhagoje 

mirė Socialistų Internacionalo 
pirmininkas Alsin Andersen, 
didelis pavergtųjų Europos tau 
tų ir Lietuvos draugas ir kovo 
tojas dėl tų tautų laisvės.

Po Vengrijos sukilimo 1956 
m. A. Andersen buvo išrinktas 
JTO komisijon, kuri paruošė 
pranešimą apie sovietų kariuo 
menės neteisėtus veiksmus Ven 
grijoje. 1957 m. Vienos kong 
rese jis buvo išrinktas Soc. In 
ternacionalo pirmininku, ir Ha 
mburgo bei Romos kongresuo 
se perrinktas. E.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS...
Atkelta iš 4-ro psl.

tuvos žmonės jūsų, išvykusių į 
Vakarus, neužmiršo ir neuž 
mirš. Kaip buvusi aktorė, prisi 
menu Valstybės teatre dirbu 
sius aktorius, solistus. Ypatingai 
man atmintyje pasiliko E. Kar 
delienė. Kaip lakštingala ji šuo 
kė ir žavėjo visus. Kas girdėjo 
ją, neužmiršo, nes užmiršti ne 
gali. Su ilgesiu ir meile mini 
jus visi tautiečiai. Pažįstu daug 
operos solistų, — visi siunčia ge 
riausius sveikinimus ir linkėji 
mus ištvermės. Mano pavardės, 
jeigu šis laiškas jus pasieks, 
prašau neminėti... Būkite stip 
rūs. Ir mums parašykite bent 
kiek. Jūsų. . .

CHRUŠČIOVAS. . .
Atkelta iš 4-ro psl.

si kratai. O kaliniai jau visai su 
sisiautę visus savo draikalus, pa 
sijuosę visokiais virvagaliais, ap 
sitūloję nuo smakro iki akių vi 
šokiais skudurais nuo šalčio,— 
guli viršum antklodžių ant gul 
tų su veltiniais ir, užmerkę akis, 
ilsisi. Kol brigadininkas riktels: 
„Kelt!“

Snūduriavo kartu su visais ir 
104-oji brigada. Tiktai brigadi 
ninko pavaduotojas Pavlo, kru 
tindamas lūpas, kažką pieštuku 
skaičiavo, tiktai ant viršutinių 
narų baptistas Alioška, Šucho 
vo kaimynas, švarutėlis, nusi

prausęs, skaitė savo užrašų 
knygutę, kurioje buvo perrašy 
ta pusė evangelijos. . .

Ir štai brigadininkas prakar 
kė, atsistojo ir paskelbė:

— Šimtas ketvirtoji! Kelk! 
Išeik!

Ir staiga visa brigada, snau 
dusi ar nesnaudusi, pakili ir žio 
vaudama patraukė prie išėjimo. 
Brigadininkas devyniolika me 
tų sėdi, jis i liniuotę nė minu 
tės anksčiau neišgins. Pasakė 
— „išeik!“, vadinasi, daugiau 
nepratempsi. . .

— Apatinius baltinius atimi 
nėja!..

Tokia jau lagerio dalia, ir 
Šuchovas įprato: tiktai ir žiū 
rėk, kad už gerklės tavęs nepa 
griebtų.

Kodėl — baltinius? Balti 
nius patsai viršininkas išdavė? 
Ne, kažkaip ne taip. . .

Juk kratai stovėjo dar dvi ne 
išrengtos brigados, ir visa 104- 
oji matė: iš štabo barako pasi 
rodė režimo viršininkas leitenan 
tas Volkovojus ir kažką riktelė 
jo prižiūrėtojams. Ir prižiūrėto 
jai, kol nebuvo Volkovo jaus, 
šiaip taip sliukinėję - kratinėję, 
suerzėjo, puolėsi kaip žvėrys, o 
jų viršila riktelėjo.

— Marš . . . kinius ats . . . 
sagstyti.

Ne tik kad lageriniai, ne tik 
prižiūrėtojai, sako, Volkovo 
jaus bijojo, net pats lagerio vir 
šininkas. Pats Dievas išgamą 
paženklino — tokią pavardėlę 
davęs — kitaip, kaip vilkas, 
Volkovojus nežvelgia. Tamsus 
ir ištįsęs, ir spitras — greitai 
šmižinėja. Išners iš už barako: 
,,O čia kas surinko?“ Neišsisuk 
si.

Pirmiau jis dar rimbą nėšio 
josi, storą, kaip ranką iki alku 
nės, odinį, susuktą. Pasakoja, 
kad BUR-e* juo raižydavo. Ar

* BUR — sustiprinto režimo 
barakas.
ba per vakarinį patikrinimą su 
siburs lageriniai prie barako, o 
jis slapčiom užslinks už nuga 
ros, ir kad kirs rimbu per spran 
dą: „Kodėl rikiuotėn nestoji, 
dvėseliena?” Kaip banga nuo 
jo žmonės nuplaukdavo. Nusvi 
lintas už sprando stversis, nusi 
šluostys kraują, tyli: kad, ko 
gero, dar karcerio užtaisys.

Dabar kažkodėj jis rimbo ne 
benešioja.

Įprastiniame apžiūrėjime ne 
vakare, tai nors iš ryto per šal 
čius tvarka buvo pakenčiama: 
kalinys atsisagstydavo ir iš 
skleisdavo vatinio skvernus. 
Taip ėjo po penkis, ir penki pri 
žiūrėtojai priešais stovėjo. Jie 
papliaukšėdavo lageriniu! per 
atsegtos šimtasiūlės šonus, plo 
davo per vienintelę kišenę ant 
dešinio kelio, patys gi mūvėda 
vo pirštinėmis, ir jeigu ką nor 
neaiškaus užčiuopdavo, tai ne 
traukdavo iš karto, o tingiai 
klausdavo: „O čia kas?“

Bus daugiau.

Įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

mai. 2 barnės, 2 šiltadaržės, 
i 1 džiovyklų ir visas tabako 
ūkiui reikalingas inventorius. 
Kaina ir įmokėjimas pagal 

susitarimą.
Teirautis: G. Aleliūnas, 
R. R. 5, Bothwell, Ont. 

Telef. 150 J 3.

Siunčiame 
paprastu ir

Turime

Iš Kanados:
Jūsų sudarytus ir andraus 
tus Įvairius siuntinius.

pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS 

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

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

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

330 Bay Street.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA.

riGUU^I 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites. 
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

mis

medžiagomis apsiūdavome 
savus sudėvėtus,

bet dar besilaikančius drabu 
žius; tai tiktai tokia iš tos me 
džiagos būdavo nauda.

Neprisimenu, kad. kas nors 
darbui būtiniausių drabužių bū 
tų gavęs tiek, kiek jų reikėjo. 
Paaugliai būdavo blogiausioje 
ir tikrai be išeities padėtyje. 
Jiems pritaikydavo mirusiųjų 
paliktus drabužius. Kad išsau 
gotume nuo susidėvėjimo au 
tus, iš senų tinklų virvagalių 
pindavome vyžas.

Trejiems mūsų vargo me 
tams praslinkus buvo leista nu 
sipirkti vatinukas, bet tuo lai 
ku ne visi turėjo pinigo. Kas 
pinigų neturėjo, tenkinosi sūdė 
vėtais skudurais. Kartą po 4 
metų buvo leista pirktis keletas 
metrų flanelės, kurios vertę at 
skaitinėdavo dalimis iš uždar 
bio. Bipinigiai šia privilegija ne 
galėdavo pasinaudoti;

pinigus jie taupė duonai.
Išdirbusi penkerius metus Tro 
JĮmovsko valstybinėje įmonė 
je, tik vieną kartą gavau pirkti 
žiemos metui tinkamos avaly 
nės vieną porą, nors žiema čia 
tęsdavosi 9 mėnesius kasmet.

Už viską mes čia mokėdavo 
me grynais pinigais. Neabejo

St JA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

GARSINI MAS
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

Turim dvi labai svarbias knygas: (1) Dieviškasis Amžių pla 
nas, su brėžiniu; studijavimais Švento Rašto, 1/tomas. Šioje, 
knygoj smulkmeniškai aprašo ateinančius laikus kas buvo iš 
pranašauta prieš tūkstančius metų, koks buvo Dievo tikslas 
del visos žmonijos gerovės, aprašo kas bus Įvykinta čia ant 
žemės šiame 7-tame tūkstantmetiniame amžiuje Kristaus Kara 
liavime. Knyga drobės apdarais, 368 puslapių, kaina, $ 1. 
(2) Knyga Laikas Prisiartino, studijavimas Švento Rašto, 
2/tomas. Šioje knygoje smulkmeniškai aprašo Biblijos Anti 
kristus. kas jie do vieni yra, kokie jų darbai yra. Knyga drobės 

apdarais, 358 puslapių, kaina $ 1.
Taipgi turime naująjį Testamentą'su psalmėmis lietuvių patai 
sytoje kalboje, gražus viršelis, karna tik $ 2. Turim gražių gies 
mių rinkinį-•» 190 giesmių. 50 et. Taipgi galima gauti ir dov> 
nai mažų knygelių ir traktatų. Bet tas dvi knygas kas perskai 
tys 1. ir 2 tomą, tikrai bus patenkintas ir savo širdį suramins. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu :
L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. Spring - Valley, Ill., U. S. A.
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PIRMOSIOS KANADOJE — ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS

PENKIASDEŠIMTOSIOS SUKAKTUVES

i

NAUJŲ METŲ IŠVAKARĖSE
10 vai. pradžia

12 vai. mišios už kun. J. Vyšniauską

RUOŠIAMA EGLUTĖ IR 
LAUKIAMAS 

KALĖDŲ SENELIS
Sausio 6 d., sekmadienį, 3 

vai. po pietų Aušros Vartų sa 
Įėję šeštadieninių mokyklų Tė 
vų komitetas ruošia Kalėdų eg 
lutę ir ta proga laukia Kalėdų 
senelio, vaikučiai dideliu įkarš 
čiu ruošiasi, repetuoja pas se 
seles vienuoles įdomią progra 
mą ir tikisi, kad jų metinin pa 
rengiman susirinks daug sve 
čių. Tėvų komitetas kreipiasi į 
tėvelius ir prašo komitetui pa 
dėti, aukojant maisto, kitokių 
dovanų ir gausiai atsilankyti į 
parengimą.

Tėvų Komitetas.
KLAIPĖDOS KRAŠTO 

ATVADAVIMO 
MINĖJIMAS

Ruošiamas 196 3 m. sausio 
mėn. 20 d. Aušros Vartų para 
pijos salėje tuojaus po pamal 
dų.

Tą dieną visos organizacijos 
prašomos rezervuoti 
mui.

Minėjimo programa 
skelbta sekančiuose N.

Visa lietuviškoji visuomenė 
kviečiama minėjime dalyvauti. 
-Nes Mažoji ir Didžioji Lietuva,

minėji

bus pa 
L. nr.

Montrealio Lietuvių 
Seimelio Prezidiumas.

TRADICINIS A. V.
PARAPIJOS

Bazaras bus didelio masto. 
Taip yra suplanuotas gruodžio 
mėn. 17 d. A.V. Parapijos 
Komiteto posėdyje, sušaukta 
me specialiai bazaro reikalams 
aptarti. Bus ruošiama gražaus 
Hi—Fi aparato ir kitų vertin 
gų dalykų loterija, mugė, įvai 
rūs laimėjimai, vaišės ir t. t.
Nutarta kreiptis į lietuvius 
menininkus, prašant jų paauko 
ti savo dailės darbų loterijai.

Komiteto nariai pasiskirstė 
bazaro paruošimo darbais, o 
visų darbo sričių koordinatori 
um išrinktas J. Klisevičius. 
Netrukus bus' organizuojamas 
gausesnis bendradarbių skai 
čius ir visi parapijiečiai kvie 
čiami brisidėti prie bazaro pa 
rengimo.

PRADEDAMA NAUJA 
GREITO SUSISIEKIMO 

LINIJA MIESTO SU VER 
DUNU IR LASALLE

Verduno savivaldybė ilgai 
derėjosi su Montrealio miesto 
transporto komisija ir pagaliau 
susitarė dėl naujos greito susi 
siekimo autobusų linijos Cham 
plain bulvaru pro Crawford 
Park. Ši linija prasidės nuo Mc 
Gill Craig kampo ir užsibaigs 
LaSalle 90-tos ir Newman kam 
pe. Šis tarpas autobuso bus nu 
einamas per 45 minutes, ir už 
tai reiks mokėti 30 et. Autobu 
sai vaikščios: 9 vai., 10.30, 12, 
1.30, 3 ir 4 v. pp.

Autobusai sustos šiose vieto 
se: 90 ir Newman, 90 ir Airlie, 
Centrale ir Orchard, LaSalle ir 
90, LaSalle priešais namą nr. 
9245, LaSalle ir 80, LaSale ir 
75, Centrale ir 68, Centrale ir 
62, Centrale ir 40, Centrale ir 
35, 35 ir 40, 35 ir Champlain, 
Champlain ir 8, Champlain ir 
2, Champl. ir Fayolle , Champ. 
Crawford Brydge, Champlain 
ir Rolland, Champl. ir Wood 
land, Champl. ir 5. Atwater ir 
Not. Dame, St.Jacques ir Atw. 
Centre, Atwater, Guy ir Dorch 
Chester, Ct. Catherine ir Wind 
sor, St. Catharine ir Universi 
ty. Phillips Bl. ir Catchart, Be 
aver Hall ir Dorchester, Victo 
ria ir St. Jacques. Atgal: Mc 
Gill ir Craig, Cathcart ir Union, 
St. Catherine ir Matcalfe, Guy 
ir Dorhester ir lt., kaip nurody 
ta kelyje iš LaSalle i Montrea 
lio miestą.
• P. J. Adomėnas vieton kalė 
dinių sveikinimų 5 dol. pasky 
rė Vasario 16 gimnazijai.
• Išvyksta Kalėdų praleisti į 
JAV pp. Iz. Mališkai, J. Ado 
maičiai, Jaugeliai, Barauskai ir 
daugelis kitų montrealiečių.

ra

Ė

DR. V. GIR1UNIENĖ 
dantų gydytoja 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
dantų gydytoja

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

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadieni ir
ketvirtadienį 2-4; 7-9 p. m. 

antradienį ir 
penktadienį

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

NOTARAS

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L.

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364
■4 p. m.

3S:

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St. W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235
l amų tel.: MU 1-2051

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

Suite 901
UN 1-8933

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr R. CHARLAND
78 St. JOSEPH Blv. W.

VI 2-9958

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064 
Resid.: 40 Lafleur 

LaSalle. DO 6 1570

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

FRANK M. GODINE, Q. C.
Suite 1005, 485 McGill Street 

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872

GIEDOS:
E. Kardelienė Lietuvos, Operos Solistė.

J. Skyris, Šv. Kazimiero p. choro dirigentas.
12.30 NAUJŲJŲ 1963 METŲ SUTIKIMO BALIUS

Įėjimas $ 5.00 Puikios vaiės.
(Biletus įsigyti iš anksto) Geras orkestras.

iSSKiSį':':

Malonių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų melų 
savo klijentams ir visiems lietuviams linki 

$ LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS „PARAMA” 
? 1129 Dundas Street West (Lietuvių Namai)
g Telefdnas LE 2-8723, Toronto.

hamiAltonĮ
HAMILTONE GRUODŽIO 31 D.. PIRMADIENĮ, 

QUEEN'S BANQUET SALĖJE, 

1069 BARTON STR. EAST

RENGIAMAS ĮDOMUS

NAUJU
Turėsime:

METU SUTIKIMAS

puošnią salę su staliukais,* Erdvią.

* Padidintame sąstate Benni Ferri orkestrą,

* Bufetą su šiltais užkandžiais,

* Įvairių gaivinančių gėrimų,

* Vertingų fantų loterija,

* Vakarui paįvairinti „Flor Show”.

* Ir kitokių nematytų staigmenų.

Pradžia 8 vai. vak., pabaiga — 2 vai. ryto.' 

Kviečiame hamii toniečįus ir svečius iš apylinkių visus 

dalyvauti mūsų rengiamame 1963 m. sutikime.

Bendr. Valdyba.

AUŠROS VARTŲ
PARAPIJOS ŽINIOS

Bernelių mišios A. V. para 
pijos salėje. Šalia įprastų Ber 
nelių mišių mūsų bažnyčioje Ka 
ledų naktį, šiais metais turėsi 
me mišias tuo pačiu metu ir mū 
sų parapijos salėje, kadangi 
skaičius norinčių dalyvauti šio 
se pamaldose bažnyčioje netel 
pa.

Sekmadienį, gr. 23 d., para 
pijos komiteto posėdis. Renka 
Inas naujas komiteto narys.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

50 metų Šv. Kazimiero pa 
rapijos sukaktuvės įvyks Nau 
jų Metų išvakarėse. Pradžia 10 
vai. Biletus reikia įsigyti iš anks 
to, nes prie įėjimo nebus parda 
vinėjami. Kreiptis į kleboniją 
lelef: LA 1-9930. Bileto kaina 

doleriai.5

Savo mieluosius klijentus ir draugus 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1963 metų proga 

sveikinu linkėdamas sėkmės
JONAS V. MARGIS, Phm. B. 

„MARGIS DRUGS”
408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave. 

Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario.

Sveikiname visus lietuvius su Šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais Metais

AL. GARBENS REAL ESTATE
Telef. LE 6-2738

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.

Malonių Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Klijentams, Draugams ir Pažįstamiems linki

MODERN STONE CO.
Telef. BE 3-1911

North Queen St., Islington, Toronto, Ont.

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
savo Klijentams linki Advokatų Įstaiga

NEIMAN, BISSETT & SEGUIN
35 Heyden St.

Telef. WA 4-9501
Toronto 5, Ont.

TORONTO LIET. KRED. 
KOOPERAT. „PARAMA”

praneša savo klientams, kad jo 
sios raštinė bus uždaryta Kalė 
du pirmą ir antrą dieną ir Nau 
jiems metams sausio 1 dieną, o 
gruodžio 24 ir 31 dieną bus ati 
daryta tiktai dienos metu.

I

§

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai,
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų
nurodymą.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

RE 7-0844
HU 1-2957
RA 2-6152

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Bernelių mišios Kalėdų nak 
tį 12 vai., o dieną, kaip sekma 
dieni — 9, 10 ir 11 vai.

POVILAS PETRONIS, 
sulaukęs 60 metų amžiaus, ga 
vo iš šeimos atostogas ir lėktų 
vu vyksta į Californiją, kur vie 
šės pas savo bičiulius ir pažįsta 
mus — Vilimus, Kilmonius, ir 
kitus gerus draugus. Ten jis su 
tiks ir Naujuosius Metus, ku 
riuos ruošia Losangeliečiai. P. 
Petronis žada iš Kalifornijos pa 
raąyti.

BANKO „LITO“ REIKALAI
Dideli užsimojimai 1963 m.

Paskutiniame posėdy „Lito” 
v-ba nutarė dar labjau suakty 
vinti savo veiklą ir sekantiems 
metams paruošti plačią progra 
mą bei toli siekiančią sąmatą. 
Šiuos metus „Litas“ numato 
baigti su netoli $750.000 balan 
su. Kitų metų tikslas būtų pa 
siekti vieną milioną dolerių. 
Ryšium su tuo Valdyba jau pa 
darė kai kurių svarbių nutari 
mų.

Dividendų apskaičiavimai už 
indėlius

nuo ateinančių metų pradžios 
bus daromi kas trys mėnesiai, 
o ne kas mėnesį, kaip tai buvo

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Tradicinis kalėdinės muzikos 
koncertas bus 11 vai. prieš Ber 
nelių mišias. Programoje: solo, 
smuikas ir vargonų muzika, ku 
rią išpildys sol. J. Liustikaitė. 
prof. S. Kairys ir kun. B. Jurk 
šas. Per Bernelių mišias giedos 
parapijos choras.

Eglutės prie jaunimo namų 
kieme (College & Rusholme) 
pardavinės skautai.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

District Estate Brokers
Nariai Montrealio Real

Estate Board
3907 Rosemount Blvd.

Tel.: 722-2472.
Namai - žemė - draudimas -

- paskolos.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje.
Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: 
pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8y vai.; 
trečadiieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.

3907 Rosemount Blvd. (W. of Pie IX) j trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3 iki 8 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 v.

Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską, 
Rosemounte darbo valandomis tel. RA 2-2472, 

kitu laiku — tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, UN 6-2065. Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

Įėjus į dešimtuosius darbo me 
tus, reiškiame nuoširdžią pade 
ką mūsų klijentams ir visiems 
padėjusiems ir prisidėjusiems iš 

eiti Į prekybini gyvenimą.
Su pagarba

P. Adamonis.

daroma iki šiol. Kadangi „Li 
tas“ neturi einamųjų sąskaitų, 
o tik šėrų sąskaitas, tai iš to di 
delio skirtumo nariams nepasi 
darys, o darbo bus dang šutau 
pyta. Kitaip tariant, kas pašto 
viai laiko didesnes sumas, tas 
dividendus gaus lygiai tuos pa 
čius. Kiek paliesti bus tie, kurie 
nuolat kaitalioja savo sumas, 
bet kol nėra teisės rašyti čekius 
patiems, tokių maža ir tėra. O 
kai bus čekių sistema, tada teks 
eiti dar toliau: įvesti šėrų ir ei 
namąsias sąskaitas ir už pasku 
tiniąsias mokėti mažesnius divi 
dendus. Tatai daro Caisse Po 
pulaire ir visi bankai.
„Lito“ apyvarta ir naujų narių 
įstojimas visą laika auga. Per 
pirmąją pusę gruodžio jau gau 
ta per 35,000 dol. indėlių ir iš 
duota apie 25,000 dol. paskolų 
ir įstijo 14 naujų narių.

Už indėlius „Litas” moka 4 
% % dividendų ir duoda 0.8% 
vertės nemokamą gyvybės 
draudimą. taigi praktiškai 
imant, moka virš 5%.

Rosemount mokykloje ver 
bavimas atidėtas iki po šven 
čių.

ANNA 
EUROPIETĖ SPĖJĖJA!
Spėja iš kortų ir delno. 

Kalba įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti visuose 

klausimuose: meilėje, 
vedybose, biznyje ir t. t.
Paslaptys išlaikomos. 

Nepraleiskite progos ir 
kreipkitės tel. VI 9-6654.
3718 St. Denis St. Mtl.

nuo ryto 9 iki vakaro 9 vai.

FRANK’S BARBER SHOP 
Sav. lietuvis P. V a p š y s 
963 Melrose Ave., Verdun.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Skambinkite telef. DU 9-0571 

V. Sušinskas.
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