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Aprimimas prieš Naujus Metus
• Kintanti JAV prezi-to politika
• Paulius VI vyks ir Indijon
• Pravoslvai nepatenkinti

JAV Prezidentas Lyndon Jo 
hnson, stojęs vieton tragiškai 
žuvusio John Kennedy, pasisa 
kė tęsiąs savo pirmtako politi
ką. Tačiau nežiūrint pareiški
mų ir užtikrinimų,
JAV UŽSIENIO POLITIKA, 

DRAUGE IR VIDAUS,
KITAIP VYSTOMA, 
NEGU KENNEDŽIO.

Vienokia ji negali būti jau 
vien dėl to, kad Johnson ir 
Kennedy labai skirtingos as
menybės.

Kennedy buvo daugiau po
litikos poetas, svajotojas, ne 
visada žinąs, kur jo žingsniai 
nuves jį.

Johnson gi — realistas, kon 
kretininkas, turįs prieš akis aiš 
kius tikslus ir jiems gyvendinti 
planus.
JOHNSONAS JAU DARO 
VISIŠKAI KONKREČIUS 

POLITINIUS ŽYGIUS.
Jo pareiškimus, kad jis su

tinka bet kada, bet kur ir su 
bet kuo kalbėtis, spauda ir pre 
zidento bendradarbiai išryški
na ir išaiškina.

Tolimųjų Rytų reikalams di 
rektorius valstybės departa
mente R. Hilsman San f’ran- 
cisco mieste kalbėjo
APIE JAV POLITIKĄ SU 
KINIJOS KOMUNiSi aIS.

Amerika sutinka pripažinti 
juos, jeigu jie paliks ramybėje 
Taivaną. Si politika derinasi 
su Europos vakarų valstybių 
politika.

Prancūzija jau beveik susi
tarė su Kinijos komunistais.

Anglija skubos keliu derasi 
su jais. Tat

VAKARŲ NUOLAIDOS 
BOLsEVlKAMS VYtvSTA 

VISAIS KELIAIS.
Kas keisčiausia, nuolaidos 

vyksta tada, kada bolševikai 
prisigyveno ūkinę katastrofą: 
kai pristigo duonos ir kitų bū 
tinių žmonių gyvenimuireikme 
nų. Tur būt, Vakarai Maskvai 
duos ir keliolikos miliardų do
lerių paskolą chemijos fabri
kams statyti, kad ji atsigautų 
ir sugebėtų stipriau smaugti 
Vakarus... Tai yra savižudiška 
politika, bet kas gi Vakarus ga 
Ii įveikti, kad ne jie patys sa
ve?..

Chruščiov laimingas, nes tu 
ri pasirinkimą su kuo pirma 
kalbėtis — su Johnsonu ar su 
Home, nes abu sutinka kalbė
tis. Home jau deda pastangą 
gauti Nikitos sutikimą... Tat 
greičiausia

NAUJUOSIUS METUS 
SUTIKSIME NAUJOMIS 
VAKARŲ PALANKUMO 

DOVANOMIS SOVIETUOS 
DIKTATŪROMS.

Ypač, kad Vakaruose toli 
gražu nėra nei vienybės, nei 
noro, nei galimybių susitarti 
kokiems nors svarbesniems vęi 
ksmams prieš sovietines dikta 
turas.

Kai Paryžiuje NATO — 
Šiaurės Atlanto derybos nieko 
rimtesnio nėra davusios, tai 
Bendrosios rinkos
DERYBOS BRIUSELYJE 
YPAČ SUNKIAI VYKSTA.

Jos buvo jau beveik nutru

kusios, bet vėliau palinko į kai 
kuriuos kompromisus, ypač, 
kad Vokietiją vis dar yra gali 
mybių paspausti, kaip karo ne 
sėkmių auką.

Naujas reiškinys — ligšiol 
dar nebandytas —

KINIJOS KOMUNISTAI 
TIESIA NAGUS Į AFRIKĄ.

Pirmiausia tariasi su Nasse- 
ru, o per jį — su Alžyru ir ki
tais, ypač palinkusiais į tota- 
lizmą.

Nacionalizmu, arba tautinių 
sąjūdžių išplitimas sunkina tai 
ptautinius santykius ir Jungti
nes Tautas, kurių vadovyĮjį 
retų vyrauti pasaulinėje 
koje, daro fikcija.

KIPRE ATSINAUJINO 
KRUVINOS KOVOS 

TURKŲ SU GRAIKAIS 
Jau kelinta diena, kai vyks

ta puldinėjimai. Yra užmuštų. 
Susidūrimas prasidėjo nuo to, 
kai iškilo Kipro konstitucijos 
reformų klausimas.

Popiežiaus kelionė į Palesti
ną kreipia į save dėmesį. Po
piežiaus pažadas lankytis Pa
lestinoje, paskatino naujus su
manymus, ir

INDIJOS PREZIDENTAS 
POPIEŽIŲ PAKVIETĖ 
APLANKYTI INDIJĄ.
Popiežius pakvietimą pri

ėmė. O kelionėje į Palestiną 
Popiežių lydės visas kabinetas 
arba Romos Kurija. Oficialią 
delegaciją sudarys 12 asmenų, 
priešakyje su kard. Tisserant, 
kard. Cicognani, rytų bažny
čios sekr. kard. Testa, trijų 
sekretoriatų vedėjai ir tt. Pir
ma Popiežius lankysis Jordane 
ir jo teritorijoje esančiose Kris 
taus gyvenimo vietovėse, o po 
to Izraelio pusėje.

STAČIATIKIAI 
SUSIRŪPINO.

Graikijos stačiatikių sinodas 
pasisakė, kad kol bažnyčių 
santykių klausimas neišstudi
juotas, susitikimas su Popie
žium perankstyvas, bet Da
maske sėdįs patriarchas Teo- 
dosius VI atsakė, kad susitiki
mas jau sutartas.

Naujasis reiškinys:
AFRIKOS STUDENTAI 

MASKVOS RAUDONOJOJE 
AIKŠTĖJE DEMONSTRA

VO PRIEŠ 
DISKRIMINACIJĄ.

Ganos studentas medikas 
Maskvoje rastas negyvas. Ru
sai sako, kad jis savaime mi
ręs, o Afrikos studentai teigia, 
kad jį nužudė rusai, kai jis su 
manė vesti vieną rusę. Dėl to 
Afrikos studentai Raudonojo
je aikštėje padarė protesto de 
monstraciją.

RAUDONOJI AIKŠTĖ 
MATĖ AFRIKIEČIŲ 

PROTESTO 
DEMONSTRACIJĄ.

Pietryčių Azijos Kinijos ko 
munistai tebekelia sąmyšius ir 
dėl to neramumai Vietname, 
Kambodžoje tebesitęsia.

JOHNSON KVIETĖ JTO 
BAIGTI ŠALTĄJĮ KARĄ

Jungtinėse Tautose JAV 
prezidentas kvietė visus vyk
dyti taikos revoliuciją, paso
tinti trečdali žmonių, esančių

Čia degdavo amžinoji ugnis. Lietuvos okupantas ją sunieki 
no. Kada ji vėl bus ’Žiebtia?

KAS NAUJA KANADOJE
PAKELTOS NEREGIŲ IR 

LUOŠIŲ PENSIJOS
, Federalinis . parlamentas, 

baigdamas 1963 metų sesiją, 
pakėlė neregiams ir luošiems 
pensijas iš 65 į 75 dolerius, 
nuo gruodžio 1 dienos.

Opozicija pasiūlė pakėlimą 
taikyti nuo spalio 1 d., bet 
sveikatos min. J. LaMash pa
aiškino, kad pakėlimas sutar
tas su provincijų atstovais, ir 
taip konservatorių netiesiogi
nis pasitikėjimo liberalų vy
riausybei klausimas atmestas 
117 balsų prieš 100.

skurde ir nekultūringume, eiti 
prie išlyginimo skirtumų tarp 
turtingų ir beturčių, kultūrin
gų ir nekultūringų. JAV nori 
su visais sugyventi geruoju.

KITOS NAUJIENOS
— Pietų Korėjoje paskelb

ta politinė amnestija, ir laisvę 
gauna apie 20,000 žmonių.

— Nauja Italijos vyriausy
bė su Moro priešakyje gavo 
parlamento pasitikėjimą.

— Vakarų Berlyno gyven
tojai gavo teisę aplankyti sa
vo gimines rytiniame Berlyne, 
bet šis savo gyventojams ne
leidžia aplankyti vakarinio 
Berlyno.

— Graikų laivas „Lakoni- 
ja“ skęsta Atlanto vandenyne. 
Jame plaukė apie tūkstantis 
keleivių, išplaukusių pasivaži
nėti.

— Bolivijos komunistai pa 
leido visus užstatys į laisvę.

— JAV štabų virš. gen. Ta 
ylor sutarė Indijoje ir Pakista 
ne, kad 7 laivynas atvyktų ma 
nevrams į Indijos vandenyną.

LIETUVIAI BOLŠEVIKAI 
KREMLIUI TURAVOJA
Tame sovieto susirinkime 

savo trigrašiu prisidėjo ir lie
tuviai bolševikai A. Poškaity- 
tė ir K. Kairys. Ką jie Kremlių 
je kalbėjo, Pravda nesako, bet 
kad turavojo kitiems ,,deputa
tams”, aišku.

SVETIMAS KAPITALAS 
KANADOJE

Tai tema aktuali nuo pra
ėjusiųjų rinkimų ir ypač ry
šium su fin. min. W. Gordono 
planais, kurie susilaukė ypač 
aštrios tuomet Montrealio bir
žos direktoriaus E. Kierano 
kritikos.

Kanados Statistikos biuras 
praneša, kad 1959 — 1961 me 
tais svetimo kapitalo dalyvavi 
mas Kanados pramonėje iš 
57 pakilo į 59%, bet nukrito 
dujų ir naftos pramonėje iš 73 
į 69%, o kalnų pramonėje ir 
metalų rafinerijose nukrito iš 
61 į 59%.

Apskaičiuojama, kad šešio
se didžiausiose Kanados pra
monės šakose įdėta 48 miliar- 
dai ir 200 milionų dol. kapita
lo, kurių 31 miliardas ir 700 
milionų dol. priklauso Kana
doje gyvenantiems žmonėms, 
kai Kanados piliečių kapitalai 
užsieniuose per tą laiką iš 
4,900,000,000, išaugo j 
5,500,000,000.

ONTARIO PAKELS 
MOKESČIUS

'remjeras Roberts kalbėda
mas Hamiltone pasakė, kad 
Ontario valdžia turės pakelti 
mokesčius, kurių dabar neuž
tenka išlaidoms, nes didinti 
skolas ir jomis apkrauti būsi
mas žmonių kartas nėra gerai. 
Roberts taip gi pareiškė, kad 
bus pakeltos pensijos seniams, 
invalidams ir asmenims 65— 
69 metų.

ATŠAUKS IŠ EUROPOS 
KARIUOMENĖS 

DALINIUS?
Ryšium su biudžeto maži

nimu, krašto apsaugos ministe 
rio Hellerio planas numato at 
šaukti iš Europos Kanados ka 
riuomenės dalinius, bent jų da 
lį, kurių išlaikymas Kanadai su 
daro papildomas išlaidas. 
PASIRUOŠIMAI PASAULI
NEI 1967 METŲ PARODAI 

MONTREALY
vyksta dideliais tempais. Mies 
te ruošiami greitojo susisieki
mo keliai; po Sv. Lauryno 
upe kasami tuneliai, kuriais eis 
greitkeliai ir požeminis trauki 
nys; plečiamos parodos salos.

KAĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 
LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS KANADAI 

IR
PONIA H. ŽMUIDZINIENĖ 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS GEROS VALIOS KANADOS 
LIETUVIUS IR LINKI LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

VISUS „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” 
BENDRADARBIUS, PRENUMERATORIUS.

SKAITYTOJUS, RĖMĖJUS, MAŠINŲ FONDO 
PALAIKYTOJUS BEI NL LEIDYKLOS KŪRĖJUS 
ŠĖR1N1NKUS IR VISUS LIETUVIUS ŠIAPUS IR 

ANAPUS GELEŽINĖS UŽUOLAIDOS NUOŠIRDŽIAI 
SVEIKINAME KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR VISIEMS 

LINKIME DŽIAUGSMO IR LAIMĖS.
KLCT, Spaudos Bendrovė „Nepriklausoma Lietuva”, 

Redakcija ir Administracija.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1964 METŲ 
VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS LINKIME

KLB Krašto Valdyba
KLB Kultūros Fondas
KLB Šalpos Fondas

• KLB Politinis Komitetas
SS©©®©®®©®®®®©©©©®®®®®®®®©©®®®®®©©®®©®®®©®®®®®®®©“*

TYRO SV. KALĖDŲ DŽIAUGSMO, LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ IR NEGĘSTANČIOS GIMTOSIOS 
ŽEMĖS MEILĖS BEI VILTIES LINKIME VISIEMS 

MONTREALIO IR APYLINKĖS LIETUVIAMS
Montrealio Lietuvių Seimelio Prezidiumas. 

»®©®®®®®©©®®®©®©©©®®®©®©©©©©®®©©®®©©®®®©®®®®©®®®?
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 

sveikina visus Tautos Fondo skyrius, įgaliotinius, aukų 
rinkėjus ir aukotojus visoje Kanadoje ir linki jiems 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

i>©©©©©®®®©©®®©©®©©®®©©®®©©©®®©®®©©©©©©©®®©©©©©©©«
DŽIAUGSMO ŠVENTOMS KALĖDOMS IR VIEŠPATIES 

PALAIMOS NAUJIEMS METAMS
MIELIEMS PARAPIJIEČIAMS. VISIEMS BIČIULLIAMS 

IR VISIEMS LIETUVIAMS LINKI
Aušros Vartų Parapijos kunigai:

Tėvas K. Pečkys, S. J.
Tėvas S. Kulbis, S. J.
Tėvas J. Vaišnys, S. J.

>®©©©®©©©©©®®©©©©©®©®®®®®®®®®®®©®®©©®©©©©®®©®®®®©
PALAIMOS IR RAMYBĖS KALĖDŲ ŠVENTĖSE 

VISIEMS LINKI
Kun. dr. F. Jucevičius, 

švento Kazimiero Parapijos Klebonas.

fc®®©®©©®©®©®®®®©®®®®©®©©©©©®®®©©®®©®®®©©®®®®®©©®*
L AIMINGŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 

METŲ B. PARAPIJIEČIAMS IR VISIEMS 
MONTREALIO LIETUVIAMS LINKI

Tėvas Jonas Kubilius, S. J. Chicago, USA.
S©©©®©®©®©®©©©®©©©©®©©®©®©®©©©©©©®©©©©®©©®®©®®©®» 

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ PROGA, 
SVEIKINAMA VISA LIETUVIŠKOJI IR KLUBUI 
PRIJAUČIANČIOJI MONTREALIO VISUOMENĖ.

D. L, K. Vytauto Neprikl. Klubas.
»©©©©©©©©©©®©©®®©*>©<,©©©©©©©®©©©©©©©©®©©©®®®©©©®©©

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 
METŲ SESĖMS IR BROLIAMS ŠAULIAMS, 
IŠBLAŠKYTIEMS PLAČIAME PASAULYJE, 

IR VISIEMS BRANGIESIEMS TAUTIEČIAMS LINKI
Lietuvos Karaliaus Mindaugo Šaulių Kuopos 

Valdyba Montrealyje.
>©®©®©©®©©©©©©®®®©©©©©©©©®®®®©©©©©®©©©©©©©©©©©©©t

SVEIKINAME MIELUOSIUS HAMILTONIEČIUS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

IR
LINKIME VISIEMS LAIMINGŲ 1964 METŲ.

KALĖDŲ ŽVAIGŽDĖ TEGUL GREIČIAU MUS PARVEDA 
Į LAISVĄ GIMTĄJĄ ŽEMĘ.

Hamiltono Bendruomenės Valdyba.
s©©©©©©©©©©®©®©®®©©©©©©©©®©©©®®®®©©©©©©®©®©®©©®©*
. . ŠIRDINGIAUSI ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI KLUBO . . 
VALDYBAI — DIREKTORIAMS, KLUBIEČIAMS IR 

VISIEMS MONTREALIO IR APYLINKĖS 
LIETUVIAMS.

Pr. Paukštaitis,
DLK Vytauto Neprikl. Klubo pirmininkas.

5©®©©©©©©©©®®©®©®©®®©©®®©®©©®®®®©©©©©©®©©©©®®©©©®

MONTREALIO LIETUVIŲ KARO VETERANŲ 
SĄJUNGĄ „RAMOVĖ” SVEIKINA RAMOVĖNUS IR 

VISUS LIETUVIUS KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR VISIEMS 
LINKI LAIMINGŲ NAUJŲJŲ, 1964-JŲ METŲ 

„Ramovės” Montrealio Skyriaus Valdyba.
i©®©©©©©®©®©®©©®®©©©®©©®©©©©©©©©®©®©©®®©©©©®©©©©©

Šv. Elenos saloje, darant pa
tvarkymus, rastas mineralas la 
bai artimos sudėties deiman
tui.

Federalinė valdžia parodos 
ruošimui paskyrė 132 milionus 
dolerių. Per trejus metus Mon 
trealis bus nepaprastai pakeis
tas.

DEŠIMTA ATOMINIŲ 
GINKLŲ BAZĖ

Kanadoje ruošiama Vai d’ 
Ore, pareiškė krašto apsaugos 
min. P. Heller, atsakydamas 
Federaliniame parlamente į 
Caouette paklausimą. Kitos 
atominės bazės yra išmėtytos 
po įvairiausias Kanados vietsa.
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Lietuviai visur
Šveicarija. J. Amerikos V.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, ĮREGISTRUO 
TA OTTAWOS VALDŽIOS ĮSTAIGOJE GAVO VISAS

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius . J o n a s Kardelis.
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Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
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LIETUVIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖ ŠVEICARIJOJ _ '

P. Johanai Stasiulienei va- 
. • dovaujant, ■ jau -7; .metaį- kai..

Ziuriche veikia lietuvių tauti
nių šokių grupė. Tiesą pasa
kius toje grupėje pačių lietu
vių tik 2 yra, būtent: vadovė 
p. Stasiulienė ir p. Augevičiū- 
tė. Visi, kiti yra kitataučiai.. Iš 
jų dauguma šveicarai. Tauti 
nius rubus visai šokių grupei 
parūpino pati p. Stasiulienė, 
pati pasiūdama arba iš Lietu
vos persisiųsdama. Šita šokių 
grupė egzistuoja, žinoma, tik 
dėka nepaprasto pasiryžimo 
jos vadovės, kuri tam tikslui

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais)., ne laiką, bet ir nemažai są 
vo lesų aukoja. Grupe tun vie 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų. ną kartą per savaitę treniruo-
tęs. Savo pasirodymus grupė

Taikos ir meilės šventės proga
VISAI ŽMONIJAI REIKŠMINGŲ GERŲ IR BLOGŲ ĮVYKIŲ EI

LĖS ATŽYMĖTI 1963 METAI EINA GALOP. VISUS TUOS ĮVY
KIUS TARSI UŽMIRŠDAMI SKRENDAME MINTIMIS IR ŠIRDIMIS 
VIENI PAS KITUS SVEIKINTIS ANGELŲ ŽODŽIAIS: „GARBĖ DIE
VUI AUKŠTYBĖSE IR ŽEMĖJE RAMYBĖ GEROS VALIOS ŽMO
NĖMS”.

VIS GERIAU PAŽINDAMI ŽMONIJOS PRAEITI, VIS L AB JAU 
SUARTĖDAMI DABARTIES ŽMONES, VIS DAUGIAU PATIRDAMI 
ŽMOGAUS IŠMINTIES VAISIŲ—IŠMINTIES BESIVADOVAUJANČIOS 
DIEVIŠKO APREIŠKIMO ŠVIESA IR PASITIKINČIOS TIK SAVIMI 
— VIS AIŠKIAU SUPRANTAME, KOKIA DIDELĖ DOVANA ŽMONI
JAI YRA KRISTAUS ATĖJIMAS IR JO PALIKTOJI EVANGELIJA. 
BE KRISTAUS ATĖJIMO NE TIK KAD NERASTŲ KELIO TOBULY- 
BĖN IR IŠGANYMAN IR GERIAUSIOS VALIOS ŽMONĖS, O NEI
NA PIRMYN NET ŽEMIŠKAS GYVENIMAS.

atlieka ne tik Ziuriche, bet ir 
kituose Šveicarijos miestuose.

® Daktaras Dar gužas - Hofer 
įsigijo naują gražią vilą Thuno 
mieste. Vila stovi ant kalno su 
labai gražiu vaizdu į Alpes ir 
Thuno ežerą. Židinį vilai me
niškai papuošė prof. Stanulis. 
© Inž. A. Gasiūnas su šeima 
lankėsi Šveicarijoj. P. Gasiū
nas yra turbinų iabriko Austrą 
lijoj vyr. direktorius. Savo fir
mos Australijoj buvo išsiųstas 
į Angliją perorganizuoti ten 
esant} skyrių, kad tas skyrius 
racionaliau dirbtų. Tą uždavi
nį p. Gasiūnas sėkmingai atli
ko. Ponai Gasiūnai turi du sū

NE IŠ SENOVĖS PRANAŠŲ KNYGŲ, O IŠ GYVENIMO GALI
ME KARTOTI: „JEIGU DIENAS NESTATO MIESTO, VELTUI DAR
BUOJASI JĮ STATANTIEJI”. DIEVO PASIUNTINYBĖS NETURĮ 
PRANAŠAI VELTUI ŠAUKĖ SENOVĖJE, VELTUI ŠAUKIA ŠIAN-

nus, Arą ir Algimantą, kurie 
labai gražiai kalba lietuviškai.

Gegas.
DIEN: TAIKA, TAIKA, TAIKA, O TAIKOS NEBUVO IR NĖRA, 
TIEK METŲ ŠAUKTA IR ŠAUKIAMA APIE ŽEMĖS ROJŲ BE DIE
VO, O TIE ROJAUS SKELBĖJAI NESILIAUJA REIKALAVĘ VIS 
DAUGIAU DIRBTI, DAUGIAU AUKOTIS IR TIEMS DARBO VER
GAMS KASMET TENKA VIS DIDESNIS SKURDAS, LAISVĖS NE 
DAUGIAU UŽ SENOVĖS VERGŲ. LINKIME VISAI ŽMONIJAI RA
MYBĖS IR JOS VIS NĖRA PER TUOS, KURIE ATMETĘ KRISTŲ IR 
JO PASKELBTA RAMYBĘ TAMPA VISOKIOS RAMYBĖS GRIOVĖ
JAIS.

AR NEPASIKEISTŲ ŽMONIJOS GYVENIMAS, JEIGU VISI — 
TIKINTYS KRISTŲ IR NETIKINTYS — PRADĖTŲ NUOLANKIU 
PROTU, NUOLANKIA ŠIRDIMI SKAITYTI EVANGELIJOS MINTIS. 
VISI SURASTŲ, KAD K A JIE SEKA AR DARO GERO, TAI JAU SE
NIAI PASKELBTA EVANGELIJOJE. KAS YRA BLOGO, TEN PA
SMERKTA IR PAMOKYTA MEILĖJE, KAIP TUO BLOGU NUSIKRA
TYTI.

KRISTAUS ATĖJIMO ŠVENTĖJE IR JO PASKELBTOS MEILĖS 
DVASIOJE KVIESKIME VIENI KITUS GERON VALION, ŠVIESON, 
ŽMONIŲ TARPUSAVĖN MEILĖN. KIENO ŠIRDYSE ŠIANDIEN 
ŠVENTĖ, VISUS NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU, LINKIU DAUG DŽIAU
GSMO IR KRISTAUS PALAIMOS. TEESIE GARBĖ KRISTUI IR PER 
TAI TEATEINIE DAUGIAU RAMYBĖS KIEKVIENAM ŽMOGUI.

ŠIRDIMI SU JUMIS KRISTUJE
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS.

Leonardas Andriekus

BERNELIŲ MIŠIOS

Skamba žingsniai 
Ant ledo
Ant sniego —
Į Bernelių mišias Tu šauki.
Ne Betliejaus žvaigždė — meilė veda, 
Ne žvaigždė mus prikėlė iš miego. 
Skamba žingsniai 
Ant ledo, 
Ant sniego, 
Skamba žemė jauki 
Mūsų žingsniais, 
Angelų giesmėmis 
Ir žvaigždėm, lyg sidabro varpeliais.

Žinom patys
Tą kelią
Per lauką —
Stebuklinga žvaigždė nespindės.
Prakarte rasim Jėzų vaikelį, 
Prakarte, Išganytojau, lauki. 
Žinom patys 
Tą kelią — 
Mums nereikia žvaigždės 
Keliui rodyt 
Užsnigtom lygumom, 
Užpustytais kalneliais, pakalnėm.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS SVEIKINIMAI

Kalėdos primena didžiąją Dievo dovaną žmonijai: Dievas tampa 
žmogumi, kad žmogus galėtų atgauti savo pirminį kilnumą. Dėl to 
Kalėdų švenčių laikotarpis iššaukia žmonių dėkingumą, atkreipia kiek
vieno dėmesį į tuos, iš kurių patirta gero.

Vasario 16 gimnazija, kurios pagrindai yra ne tik lietuviški, bet 
ir krikščioniški, Kalėdų metu turi daug kam padėkoti, nes tik dėka 
daugelio pasiaukojimo ir pastangų ji gali gyvuoti. Auklėtojų ir auk
lėtinių mintys skrenda į visus pasaulio kraštus, kur tūkstančiai ge
radarių metai iš metų, diena iš dienos deda savąjį skatiką, kad tik 
lietuviškasis jaunimas turėtų žmoniškas sąlygas mokslintis ir augti 
lietuviais. Prisimenami ne tik uolieji aukų rinkėjai, nepavargstantieji 
būrelių vadovai, bet ir visi tie aukotojai, kurių dažnai net pavardės 
nėra žinomos tiems, kurie naudojasi aukomis. Jiems visiems tebūna 
šiuo būdu pareikšta padėka, užtikrinant, kad jų aukos neina niekais, o 
išugdo gražiai lietuviškai ir krikščioniškai nusiteikusio jaunimo gretas. 
Padėka tebūna sujungta su sveikinimais ir linkėjimais. Teatneša Ka
lėdos tyro džiaugsmo, tesuteikia naujo ryžto ir ištvermės gerame.

Su Kalėdomis artimai siejasi Naujieji Metai. Jie skatina žvelgti j 
ateitį. Vasario 16 gimnazija, linkėdama visiems rėmėjams laimės ir 
sėkmės, Klškia viltį, kad 1964 metais jai aukos ne tik nesumažės, bet 
pakils, lygiai, kaip nemažėja jos uždaviniai. 1964 metais gimnazija 
nori sustiprėti savo viduje, apsivalyti nuo visų laiko tėkmėje užpuolu
sių negalavimų, nori įžengti į naujuosius namus, kurie yra lyg laidas 
jos gyvybingumo. Gimnazija deda dideles viltis į II PLB seimo ska
tinimą ją remti visais būdais. Gimnazija tikisi, kad viso pasaulio lie
tuviai padės jai ne tik vegetuoti, bet gyvuoti ir klestėti!

Kun. Br. Liubinas,

. direktorius.

Australija.
MELBURNO LIETUVIAI 
SUSIRŪPINĘ IŠSIPLĖST I

Melburno lietuviai turi savo 
namus. Jie turi ir tų namų or
ganizaciją — Melburno Lietu
vių Klubas, kaip kad Kanado
je Montrealio lietuviai turi Vy 
tauto klubą.

Bet Melburno lietuviai rie- 
patenkinti tuo, ką turi. Jie ne 
patenkinti ir kalbine organiza 
cija. Melburno lietuviai pasiry 
žę įsigyti didelius namus, ku
riuose sutilptų visos jų organi
zacijos, kurie turėtų didelę sa 
lę, kuri sutalpintų minėjimuo
se visus lietuvius. Todėl jie no 
ri, kad namai būtų visų lietu
vių ir jiems jau numatytas var 
das: Lietuvių Namai, angliš
kai „Lithuanian House“, o 
ne Club, kaip ligšiol buvo. Ir 
buv. klubo nariai su tuo sutin
ka; jie patys ir imasi iniciaty
vos didelius namus organizuo
ti.

SYDNEJAUS LIETUVIAI 
IŠLEIDO PASKOLOS 

LAKŠTUS
Sydnėjaus lietuviai turi Sa

vo namus ir yra sudarę jų or
ganizaciją, kuri yra „Lithua
nian Club Ltd.“. Bet ir šie na
mai susirūpinę išsiplėtimu. To
dėl klubas išleido paskolos 
lakštus, kurių tvarka yra ši:

1. Paskolos lakštai galioja 
kaip mokėjimo priemonė įsto
jant į naują klubą nariais;

2. Paskola bus pradedama 
išpirkti po dviejų metų nuo 
klubo licencijuotų patalpų ati
darymo dienos. Paskola bus iš 
perkama dalimis penkerių me 
tų laikotarpyje: pirmais me
tais 10% paskolos, antrais 15 
%, trečiais metais 20%, ket
virtais 25%, penktais 30%.

3. Paskolos išpirkimo pir
mumo eilė nustatoma burtų 
tvarka.

Laikinoji Klubo Taryba nu 
tarusi įsigyti Croydone numa
tytą prie pat stoties pastatą, 
kuriame bus įrengtas licenci- 
juotas klubas tik klubo na
riams ir jų svečiams ir atskiros 
patalpos Liet. Bendruomenės 
organizacijoms. Numatoma ir 
salė 500 asmenų talpos ir ant
ra salė 200 asmenų talpos.

Vadovaujantis nauju statu
tu greitu laiku bus sušauktas 
narių susirinkimas ir jame bus 
išrinkta nauja valdyba.

Užsibrėžtas darbas yra di
delis ir komplikuotas. Jis vyk 
domas visos lietuvių bendruo
menės labui, ir kada jis bus už 
baigtas, galės daug pasitar
nauti mūsų kultūriniams ir tau 
tiniams reikalams.

KALĖDŲ EGLUTĖ — 
TEATRAS

Gruodžio 29 d. Los Ange
les lietuvių: parapijos - salėje 
Šv. Kazimiero šeštadieninės ir 
parapijos mokyklos lituanisti
nių klasių mokiniai, padedami 
savo mokytojų, rengia tradici 
nę Kalėdų Eglutę — teatrą — 
vaidinimą. Vaidinime dalyvau 
ja 70 mokinių įvairiose rolėse: 
angelai, snieguolės, nykštu
kai, vaikai, tautinių šokių gru 
pės ir choras.

Programai vadovauja mo
kytoja Ona Razutienė. Jai tal
kina: mokytojos B. Čiurlionie
nė, A. Balsienė, Grakauskienė 
ir ved. 1. Medžiukas. Muzika 
line dalis; B. Budriūno, O. Ba 
rauskienės ir A. Narbuto. De
koracijomis ir apšvietimu rū
pinasi dail. S. Raubertas ir Al 
gis Žaliūnas.

Po programos pasirodys ir 
Kalėdų Senelis. Pradžia 1 vai.
P- P-
LOS ANGELES ŠV. KAZĮ 

MIERO PARAPIJOS LIETU 
VIŲ DIENOJE,

kuri įvyks birželio 21 d. Los 
Angeles Breakfast Klubo pa
talpose, be A. Brazio progra
moj dalyvaus ir sol. Florence 
Korsak. Juodu ir Šv, Kazimie
ro choras išpildys Gaidelio ka 
ntatą Lietuvai, kuri neseniai 
buVo išpildyta Chicagoj ir pra 
ėję su dideliu pasisekimu. Cho 
rui diriguos ir programą tvar
kys komp. Bronius Budriūnas.

PARAPIJOS BAZARAS,
įvykęs gruodžio 1 d-, Los An
geles parap. davė 5,777.63 do 
lerių gryno pelno.

Kartu su bazaru buvo ir 
naujojo sklypo atidarymas. 
Dabar mūsų jaunimas turės pui 
kią aikštę žaidimams ir suau
gusieji erdvią vietą mašinoms 
statyti. Šio sklypo įrengimai 
parapijai kaštavo per $ 7,000.

REŽ. J. KARIBUTAS,
norėdamas atžymėti Los An
geles savo sceninio darbo de
šimtmetį, pasikvietęs keletą 
vietos aktorių, stato Anatoli
jaus Kairio 3-jų veiksmų ko
mediją „Diagnoze“. Veikslias 
labai aktualus ir gvildena šių 
dienų nutautėjimo problemas 
tiek suaugusiems tiek jauni
mui. Veikalas visai naujas sa
vo technika ir scenarij omis, 
statomas 1964 m. balandžio 
25 ir 26 dd. Assistance Lea
gue Playhouse, 1367 N. St. 
Andrews Place, Hollywood, 
Calif.

LOS ANGELES 
ATEITININKAI, 

vadovaujami inž. J. Juodelės, 
ruošia tris paskaitas apie Vi
suotinį Bažnyčios susirinkimą. 
Pirmoji paskaita numatoma 
sausio 5 d., tuoj po pamaldų 
parapijos salėje. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. Pirmąją 
paskaitą skaitys p. Puškorius.
• .Dr. Z. Brinkis išrinktas Ka
lifornijos Lietuvių Gydytojų 
Dr-jos Los Angeles skyriaus 
pirmininku. Dr. Brinkis yra ne 
seniai atvykęs iš Čikagos ir da 
bar dirba Veteranų ligoninėj, 
W. Los Angeles, Calif.

LB RENGIA N. METŲ 
SUTIKIMĄ

Jau kelintus metus iš eilės 
pagrindinį visų lietuvių N. Me 
tų sutikimą Detroite ruošia Lie 
tuvių Bendruomenė. Balius 
bus savuose Lietuvių namuo
se. Bilietus jau galima įsigyti 
pas LB Detroito apyl. v-bos 
narius, o taipgi Gaivos ir Ne
ringos krautuvėse.

GERAI SUVAIDINO 
IBSENO „NORĄ“

Detroito dramos mėgėjų 
sambūris, Z. Arlauskaitei-Mik 
šienei režisuojant, pastatė Ibse 
no „Norą” Lietuvių Namuose. 
Noros vaidmenį atliko talentin 
ga Rasa Lišauskaitė. Manoma 
sausio mėnesį veikalą kartoti 
Detroite. Be to, sambūrį su 
„Nora” kviečia Toronto lietu 
viai.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS
Detroite koncertavo L. T. 

M. „Čiurlionio” ansamblis. Pro 
gramą atliko su beveik 60-čia 
choristų, sėptyniorhis kankli
ninkėmis ir dviem solistais — 
A. Stempužiene ir V. Verikai

BENDRUOMENĖS TEISES
Paskutiniame KLB Krašto 

Valdybos posėdyje, įvykusia
me gruodžio 17 dieną, paaiškė 
jo, kad pagaliau po ilgų- pa 
stangų ir prašymų bei Pirmi
ninko Dr. P. Lukoševičiaus 
lankymosi Qttawoje, Kanados 
Lietuvių Bendruomenė įregis
truota. Gautos oficialus prane
šimas, kad KLB įregistruota 
1963 metų rugsėjo 17 dienos 
data ,, 1 he Letters patent in
corporating the Lithuanian — 
Canadian Community”. Taigi, 
ne Federation, kaip ligšiol bu
vo, bet Bendruomenės: Lithua 
nian - Canadian Community.

Šalpos Fondo pirm. J. Ado 
maitis pranešė, kad paskutiniu 
laiku išsiųsta 21 siunta, Vasa
rio 16 gimnazijai 338 dol. Pa 
skelbus KLB aplinkraščiais 
kreipimąsį, apylinkės pradėjo 
atsiliepti.

Pirm. Dr. Lukoševičius pra
nešė, kad Windsoro apylinkės 
lietuviai turėjo metinį susirinki

mą ir išrinko naują valdybą, 
kurios pirm. Vyt. Barisas pra 
neša, kad yra vilčių, jog Wind 
soro lietuviai susitvarkys. Pir
mininkas pasveikinęs naująją 
valdybą ir palinkėjęs sėkmin
gos veiklos, o ypač susirūpinti 
atsteigti lietuvišką mokyklą.

Posėdis apsvarstė PLB Vai 
dybos keliamus klausimus ir 
PLB Biuletenio prenumeravi
mo reikalą.

Susirūpinta Kanados Lietu
vių Jaunimo Dienos klausimu 
ir Karališkosios komisijos tie
kiamaisiais klausimais dėl Ka
nados tautinio susitvarkymo 
ir tą klausimą pavedė apsvars
tyti Kultūros Fondui, kontak 
te su Politiniu komitetu ir ko 
misijai duoti atsakymą.

Nutarta pasveikinti per spa 
ūdą Kanados lietuvius Kalėdų 
šventėmis ir Naujaisiais 1964 
Metais.

KLB KV Informacija.

Mūsų ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ VISIEMS SPORTO KLUBAMS IR 
SPORTININKAMS ŠIAPUS IR ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
GRAŽIŲ LAIMĖJIMŲ 1964 M. SPORTO AIKŠTĖSE, GARSINANT 

JOSE PAVERGTOS LIETUVOS VARDĄ IR TUO PAČIU, 
PRIARTINANT MOŠŲ TĖVYNEI LAISVĖS DIENĄ, LINKI 

Sporto sk. vedėjas.

KANADA DAVĖ PASAULI UI LEDO PAČIŪŽAS
Kada Kanados vaikai rašo 

laiškus Santa Claus, ten yra vi 
sada vienas prašymas, kuris 
niekad nėra keičiamas — „vie 
ną porą ledo rutulio pačiūžų“.

Ledo rutulis priklauso Kana 
dai. Žaidimas, kaip jis yra žai 
džiamas dabar, turi pradžiąNo 
va Scotia. Joje pirmos taisyk 
lės buvo sudarytos 1881 m. 
Montrealyje. Tai buvo John 
Forbes iš Dartmouth, Nova 
Scotia, kuris pirmas užpaten
tavo šias pačiūžas visame pa
saulyje. 1

Pirmos pačiūžos, apie ku
rias mes nieko nežinome, bu
vo padirbtos iš gyvulių kaulų, 
pririštos prie batų. Mes žino
me, kad 1567 m., kada Duke 
of Aiva mėgino užkariauti lais 
vę mylinčius olandus, jo ka
riai buvo nustebinti pamatę 
olandus juos puolančius ant 
pačiūžų. Per tris šimtus metų 
pačiūžos buvo gaminamos tik 
su mediniais rėmais. Anksty 
vesnės pačiūžos buvo vieno 
metalo ir turėjo vario plokšte
les prie kulnių, ir jos buvo įde 
damos prie specialių batų. Pa 
čiūžos buvo prie batų priraki
namos sagutėmis. Bet John 
Forbes pirmasis atrado trum
pesnes, kurios leidžia greitus 
posūkius, ir kuriomis buvo ga
lima naudotis mažame ledo 
plote. Nuo dabar prie ledo ru 
tūlio buvo tik vienas žingsnis.

John Forbes buvo vienas iš

šeimos, kuri atkeliavo į Kana 
dą 1842. Jaunasis Forbe tapo 
krautuvės raštininku. Daugelis 
pirkėjų klausė norį pirkti pačiu 
žas. Ir jis pradėjo daryti mėgi
nimus. 1861 m. mažoje Hali 
fakso dirbtuvėje jis jau turėjo 
metalines pačiūžas. Patobulini 
mai vyko 1864 m. ir jis įkūrė 
Starr Manufakturing bendro
vė Dartmoutne. Užsakymus ga 
vo iš viso pasaulio. Išvaizda 
pagerėjo. Aukso plokštelių pa 
čiūžos, dedamos į brangias 
makštis, ėjo karališkų šeimų 
reikalams. Kanados General - 
- Gubernatorius Lordas Duffe 
rin ir Marfcyzas of Lome ga
vo pačiūžas riešuto dėžutėse. 
Vyriausybės prašė didesnių iš- 
mierų šiaurei tyrinėti, kada vy 
rai nešiojo .batus virš indėniš
kų mokasinų. Pradinės pačiū
žos buvo pagerintos 1877, ir 
100,000 porų buvo parduota. 
Geriausias pačiūžų pavyzdys 
vadinos Farbes „Acme“, užpa 
tentuotas 1871 m. Pagerintos 
formos jos dar ir dabar galio
ja. Enciklopedija Britanica 
1875 m. mini kelias rūšis pa
čiūžų ir sako „Daugelis rūšių 
pačiūžų Acme išrasta, ir paga 
mintų pirmiausiai Kanadoje, ir 
pripažintos kaip geriausios“.

John Forbes mirė 1915 m. 
kada jau jis buvo matęs dau
giau kaip tris milijonus paga
mintų pačiūžų, išsiuntinėtų į 
platųjį pasaulį. (CS).

čiu. Koncertą išklausė apie 
600 žmonių, kurių kelios de
šimtys buvo iš kaimyninio Ka 
nados Windsoro bei tolimes
nių ūkių. Susižavėjimas — vi 
suotinis. Alfonsas Nakas.

KAS YRA ALVUDAS?
Čikagoje, Gage Parko — 

miesto rūmuose, gražiai pami
nėta Alvudo kultūrinės veik
los penkmečio sukaktis.

Minėjime skaitlingai daly
vavo Čikagiečiai - alvudiečiai 
ir prašalaičiai su jaunuoju prie 
augliu.

Be gražių šviesos spalvų de 
rinių, jautrių žodžių, muzikos 
ir grakščių mažųjų šokėjų, 
grupinių ir solo šokių, scenoje 
suvaidintas specialiai sukurtas 
didaktinio pobūdžio veikalė
lis, talentingojo ir prityrusio 
aktoriaus —- Alvudo vaikų te
atro direktoriaus -— A. Brin- 
kos, režisuotas.

Žaisminga buvo visą tą vai 
dybą sekti. Vaikai, kaip sene
lės sekamos pasakos burtų už 
burti, glaudžiu būreliu susi
spietę priešais sceną, praviro
mis burnelėmis, didžiai susido 
mėję sekė tą žavią, bet rimtą 
miško gyventojų kovą.

Be spektaklio buvo dar ir 
senimui kas pamatyti. Buvo 
įrengtas pavyzdingas vaikų 
kambarys su baldais, žaislais; 
buvo turtinga eksponatais liau 
dies meno kūrinių (audeklų, 
mezginių, medžio drožinių) 
parodėlė; buvo mažųjų meni
ninkų darbų - piešinių - paro
da. Už vertingiausius darbus 
autoriai buvo apdovanoti.

Alvudas, Alvudas. . . Kas 
gi, pagaliau jis yra? Trumpai: 
yra tai sutrumpintas pavadini
mas Amerikos Lietuvių Vaiko 
Ugdymo Draugijos---  Alvud.
O koks yra vyriausias Alvudo 
tikslas? Ogi moksliškai ir pra 
ktiškai auklėti ir brandinti lie
tuviukus vaikus pilnutiniais — 
sveiko kūno, sveiko proto ir 
sveikomis pajautomis, doro
vingus, kilnius žmones. Tai di 
di, kilni idėja. Todėl visų lie
tuvių be politinių ir religinių 
įsitikinimų bei socialinės būk
lės skirtumo, visokeriopai re
miama. K. Uo,
Anglija.

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖ LONDONE

Patvirtintoji Tautos Fondo
Nukelta į 7-tą psl.
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Mūsų geriausi Kalėdų ir Naujų Metų linkėjimai 
„Nepriklausomos Lietuvos” Skaitytojams

Banque Canadienne Nationale
LaSalle Skyrius

Per 600 skyrių Kanadoje

LINKSMŲ Šv. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ N. METŲ
savo nariams ir visiems Montrealio Lietuviams linki

MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITAS

VERDUN COAL & OIL REG’D
SALES & SERVICE

Sav. GERARD VIAU
727 Argyle Ave., Verdun. PO 7-0211, 7-0311

McCarthy Market
ALUS, PORTERIS Dr.J.Semogas LIETUVIŠKA MEDŽIO DIRBTUVĖ 

Sav. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

7631 Central, LaSalle. DO 6-6262 547 Lafleur St., Ville LaSalle. DO 6-3884

Pharmacy Gagnon

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

Dr. A.O. Jaugelienė
DANTŲ GYDYTOJA

„Rūta" Grocery
Sav. ANTANAS GAURYS

7330 Broadway, Ville La Salle. DO 6-0976

Pharmacy Al. Couture
Dr.J.Mališka

DANTŲ GYDYTOJAS

I.G. Electric Reg’d
IGNAS GURČINAS

7670 Edward St., LaSalle. DO 6-4660 889 — 56 Ave., Lachine. 631-0882

LaSalle Auto Specialist Reg’d
G. DESROCHERS Dr.E.Andrukaitis De-Luxe Dry Cleaners

POVILAS RUTKAUSKAS

7717 George, 
LaSalle.

366-0500
366-4203 956 Sherbrooke St. E., Montreal. LA 2-7236 117—6th Ave., Lachine. ME 7-6727

Bourbonnais Reg'd
STOVE & FURNACE OIL

NEMOKAMAS KROSNIŲ IŠVALYMAS.

240—4th Ave., LaSalle. DO 6-6330

DO 6-6921
DO 6-6613

Paul Duquette

Riverside Oil & Burners Reg’d
SHELL FUEL OIL DISTRIBUTOR.

NEMOKAMAS 24 VALANDŲ PATARNAVIMAS 
SAVIEMS KLIJENTAMS.

7744 George LaSalle.

Golden City
CHINESE FOOD * BAR-B-Q. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS

J.Bernotas
NOTARAS

J. P. Miller
ADVOKATAS

Bellazzi-Lamy

Tip Top T.V. Service

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

Jacob Hardware

7610 Central St.

REG’D.

Li-Salle.

Bernec Floral Co. Ltd.
NUOSAVI ŠILTNAMIAI

GĖLĖS ĮVAIRIOM PROGOM

7655 Central St., (ties 5th Avė.) 
LaSalle. DO 5-1914 7682 Champlain Blvd., LaSalle. DO 66941 285—2nd Ave., LaSalle. DO 5-0511
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Mūsų Gerbiamus Klijentus ir Mielus Prietelius nuoširdžiai 

sveikiname Kalėdų Šventėse ir linkime daug sėkmės 
pradedant Naujus Metus.

O.irA.Norkeliūnai

DŽIAUGSMO ŠVENTĖSE IR SĖKMĖS 1964-UOSE!

Vacys H. Zižys
JŪSŲ DRAUDIMO ATSTOVAS

Che Jlouse of Seagram
Atst. L. SOSINSKI

Office VI 9-5271 Res. HU 9-1613

Janina Adomonienė
SIUNTINIAI LIETUVON

1674 Couvrette St., Ville St. Laurent. Tel. RI 4-6940

E. Wasylyshen
REPRESENTATIVE

HIRAM WALKER & SONS LIMITED

866—9758 DU 9-7065

SVEIKI SULAUKĘ SV. KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Adamonis Insurance Agency
District Estate Brokers Inc.

Albertas Kinderis
GYVYBĖS DRAUDIMO ATSTOVAS

Sun Life Assurance Company of Canada.

Jurgis Mačionis
G. M. GROCERY

5292 Bannantyne, Verdun. PO 7-0991
\

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

6396 Bannantyne, Verdun. PO 7-6183
' . .............!■ ■■ -j ■ r.; ■" "

KLIJENTUS VISOJE KANADOJE SVEIKINA

Mamertas Mačiukas
JŪSŲ SIUVĖJAS

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

Sunoco Service Station
larry rugienius

LA 2-23722750 Ontario St. E.,

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
8. 1 •
Gera nuotaika iš tiesų grįžo. Jie ir nepastebėjo, kaip at

ėjo pusiaunaktis. Muzikantai, susidėlioję instrumentus, paliko 
estradą, o šviesos signalai jau kelintą kartą ragino svečius ei
ti namo.

Tik drabužinėje jie pasigedo Rūtos. Juodėnaitė stovėjo 
netoliese su tuo pačiu atletiškos išvaizdos džentelmenu ir sma
giai šnekučiavo.

— Rūta, tavęs laukiame! — pašaukė ją Aldona.
Juodėnaitė pasuko galvą į draugus ir, mažumėlį sutriku

si, pamojavo ranka.
— Labanaktis. Mane štai palydės draugas. . .
Perminskis atsisveikino gatvių sankryžoje.
Naktis buvo šilta, žvaigždėta. Eiti į namus — nesinorė

jo. Aldona ir Paulius neskubėdami žingsniavo jūros link. Tai 
vienur, tai kitur, pridengtos liepų šešėlių, kuždėjosi nuo suo
liukų porelės. Rausva elektros lempų šviesa vis retėjo, užleis
dama vietą melsvai pilnačiai. Ir pušys, ir kopų kalvelės, nu
žertos šaltų mėnulio spindulių, atrodė tarsi pasidabruotos.

Pro šakas spindėjo ribuliuojantis jūros veidrodis.
Kažkur toli ūktelėjo, tur būt, pasienio sargybos kateris.
— Gražu, tiesa? — Lauritėnas apglobė Aldoną per lie

menį ir priglaudė .prie savęs.
— Ir tylu kaip. . . — įsiklausydama į savo žingsnius, iš

tarė ji.
Vis taip pat neskubėdami, jie pamažu kilo į kopą, ilgai 

grožėjosi mėnesienos nušviesta jūra. Ir nakties tyla tik iš pir
mo įspūdžio rodėsi nebyli. Įsiklausius buvo galima atsekti be
galę vos suvokiamų garsų.

— Girdi, kažkas pliuškėnasi. . . — sulaikydamas alsavi
mą, pašnibždom ištarė1 jis.

— Pauliau, pastatyk man rūmus iš gintaro, — sukuždėjo 
Aldona ir priglaudė karštą kaktą prie Lauritėno smilkinio. — 
Tu juk architektas. . .

— Jeigu jūra nebūtų tokia šykšti. — Jis atsitiesė, ilgai

Ch. Kaufmanas
SIUNTINIAI LIETUVON 

TEKSTILĖ

3997 St. Lawrence Blvd. VI 2-5319

International 
Gift Parcel Service

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

Joe’s Butchery and Grocery
J. LAURINAITIS

Alus ir įvairiausia groserija su pristatymu.■ *
1918 Frontenac StL, Montreal. LA 4-0209

.'.Jc ■

Alliance Realties Inc.
nuoširdžiai sveikina savo klijentus ir prietelius

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

B A L T I C A 
Investment Corporation

žiūrėjo į mėnesienos nubaltintą Norkutės veidą. Pabučiavo. 
Ilgai juto tebedegančias lūpas. — Pastatyčiau tau rūmus... Su 
skaidriai persišviečiančiomis kolonomis. O lubos ir grindys 
būtų išpuoštos nuostabiomis mozaikomis. . .

— Pauliau, pastatyk. Surink tiek gintaro! . . — Jos bal
se pasigirdo ne vien žaismingas prašymas. Paslėptas ilgesys, 
gėla. . .

— Aldona!
Lauritėnas paėmė jos rankas.
— Mano. . . mielasis!
Ji staiga apsivijo rankomis jo kaklą ir apibėrė bučiniais. 

Bučiavo su staiga prasiveržusią aistra, netgi su savotišku įnir
šiu. Ir kai pagaliau atsikvošėjo abudu, Aldona kimiu balsu iš
tarė : — Kvailuti mielas, tu nieko nesupranti. Ir, tur būt, ne
suprasi. . .

Jis sėdėjo, nuleidęs galvą, nustebęs ir nežinodamas, ką 
sakyti.

— Na, ko tu? — Norkutė pajudino jį už peties, nelinks
mai nusijuokė. — Niekada nereikia daug galvoti. Geriau pa
dainuokim.

Ir tyliai uždainavo Zibelio ariją:
Pasakykite jai, mieli žiedai...

Mecosopranas liejosi ir tirpo pušų šešėliuose, čia sustip- 
rėdamas, čia vėl prisilpdamas, akomponuojamas jūros skam
bėjimo ir mėnesienos pilnaties. Tiek kartų girdėta arija da
bar Pauliui suskambo visai naujai, sukeldama gyvą atgarsį šir
dyje, užliedama krūtinę šilta banga.

— Padainuok dar ką nors, Aldona.
Norkutė pataršė neklusnius jo plaukus ir palenkė Pau

liaus galvą sau ant kelių.
— Ką tau padainuoti, mielas mano? Aplinkui viskas 

miega. . . Lopšinę?
Daina beįsigalinčią nakties tylą nustūmė į šešėlių tamsą.
Paulius klausėsi svajingos, trapios Mocarto meledijos, 

įsižiūrėjęs į dangaus augštumą. Juodame fone paslaptingai 
mirksėjo žvaigždės. Tokios ryškios, šviesios ir kartu be galo 
tolimos. Staiga viena po kitos žvaigždės ėmė ribuliuoti, paju
dėjo iš vietų, susiliejo į miglos šviesulius, ir jis pajuto galu
gerkly stringantį gumulą.

Kodėl? nuo ko? Juk širdis buvo pilna laimės. . .
3.
Ant stalo gulėjo neatplėštas laiškas. Antra diena. Iš brai

LIETUVIŠKAS SLIDINĖJIMO CENTRAS

Vallee Bleue Ski Centre Inc.
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS SAVO ŠĖRININKUS 

IR BŪSIMUS SLIDINĖTOJUS.

Raymond Bros.
STOVE & FURNACE OIL

330—1st Ava, LaSalle. DO 6-4661

DO 6-6311

Broadway Pastry Shop Reg’d

7701 Broadway, LaSalle.

Riverside Hardware
Sav. YVAN SERRE

7584 Central St., LaSalle.

Fernand Michaud
STOVE & FURNACE OIL

29—3e Avenue, LaSalle. DO 5-0707

žo Lauritėnas žinojo, kad tas apvalias taisyklingas raides ant 
voko galėjo parašyti tiktai Eglė. Ir visgi praplėšti laiško ne- 
prisivertė. Tiesiog atidėliojo valanda po valandos, nors laiš
kas visą laiką gulėdamas prieš akis, lydėjo architektą tarsi vai
kščiojanti sąžinė. Gal namuose kokie netikėtumai, bėda? Gal 
žmona prašo nutraukti atostogas ir anksčiau grįžti? Bet ko
kias panašias prielaidas jis vijo šalin. Ne, nieko ten negedėjo 
atsitikti ir nieko neatsitiko. Gulėdamas ant dryžuotu gobele
nu apdengtos sofkutės, sunėręs rankas už galvos, Paulius įsi
vaizdavo kruopštų, bet šaltą ir bejausmį šeimyninį raportą:

...........mes kol kas visi sveiki, tik Laimutė truputį suslo- 
gavo. Gal peršalo, nes praėjusį sekmadienį buvome visos 
trys Vingio parke, ir ten mus užklupo lietus. . . Viriau uogie
nę. Raudonus ir juodus serbentus. Taip pat keturis stiklainius 
agrastų. . . Kada parvažiuosi? Laimutė ir Ramutė vis teirau
jasi, laukia nesulaukia. Šiaip viskas po senovei, Daugiau nau
jienų nėra. Bučiuoju — Elė“.

Galėjo būti ir kitas variantas, tačiau su labai nedideliais 
nukrypimais:

.......... beje,, tau kelis kartus skambino kažkoks vyriškas 
balsas. Kas jis toks — nepatogu buvo teirautis. . . Pas mus 
oras labai permainingas: čia giedra, čia vėl lyja. Šneka, kad 
kaime dar daug rugių tebestovi gubose. Obuolių turguje bū
na, bet nepigūs, brangesni negu pernai. . .”

„O ir kokiam velniui man tos uobolių kainos! — jis pa
metėjo į kampą tuščią cigarečių pakelį ir, ištiesęs ranką, ka
bančio švarko kišenėje susirado naują. — Spekuliantas aš 
koks, supirkėjas?..”

Nuotaika buvo labai bjauri.
Jis ir dabar, praslinkus kelioms paroms, negalėjo supras 

ti, kaip tai galėjo atsitikti? Galvojo su skausmu ir karčiu ap
maudu, nedovanodamas sau.

Tai įvyko trečiadienį. Grįžę prie teatralų vilos, jie dar 
stabtelėjo minutei skverialyje. Buvo tylu ir nuošalu. Sukritę 
lapų šešėliai dengė juos nuo gatvės žibintų atošvaisčių.

— Pabūkim valandėlę, — ištarė Aldona ir pati pirmoji 
prisėdo ant suoliuko. — Ne tiek daug laiko mums skirta būti 
drauge.

Atėjo pusiaunaktis. Žolę ir medžių laipus nupurkštė rasa. 
Apsigaubę Pauliaus švarku, juodu sėdėjo, suglaudę galvas, 
apsvaigę nuo artumo.

Jos kelialapis baigėsi po keleto dienų. Bus daugiau.
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kultūrwWk&cwika Studentai - Gyvenimas ir Veikla ^Trejos
PAŠTO ŽENKLAS APIE 

PABALTIJĮ
Ryšium su Latvijos nepri

klausomybės švente, latvių 
tautinis fondas švedų spaudo
je paskelbė platinamo specia
laus pašto ženklo pavyzdį su 
tokio turinio anglišku tekstu: 
„Prašome padėti Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos tautoms at
gauti jų apsisprendimo teises. 
Skubu!”. Adresatas — Jung
tinės Tautos.

Įtakingasis Stockholmo die 
nraštis „Dagens Nyheter“ tokį 
ženkliuką lapkričio 18 įsidėjo 
vedamojo vietoje.

DAILININKAS 
J. K. RAČKUS

studijavo dailę Detroito uni
versitete, Ontario College of 
Art (Toronto), Ecole des 
Beaux Arts ir Academic d’An 
dre Lhote Paryžiuje. Apie dai 
lininko Račkaus kūrybą ,,Lie
tuvių Enciklopedijoje“ rašo
ma, kad jo „kūrybinė raida 
buvo laipsniška: iš pusiau ab 
strakčių bei kubistinių, išlaiky
tų tradiciniuose tų srovių rė
muose, kompozicijų dailinin
kas tolydžio ėjo į savitai surre- 
alistinį ir abstraktų vaizdavi
mo būdą. Pastarosiose kompo
zicijose vyrauja mistiškai ab
strakti tematika bei dramatiš 
keis, aštrus koloritas. Tačiau 
pats kūrinių informinimas la
bai racionaliai išspręstas, daž
niausiai apsiribojant grynai 
konkrečių tapybinių problemų 
jieškojimais“. Dailininkas J. 
K. Račkus nuo 1934 metų gy
vena Kanadoje, o savo paro
das yra turėjęs Paryžiuje (4 
kartus), Londone, Barcelono- 
je, Toronte, Montrealyje ir ei
lėje lietuvių dailininkų parodų 
Kandaoje ir JAV. Čikagoje jo 
parodą ruošia Šviesos — San
taros kolegijos Chicagos sky
rius.

ČEKŲ MENININKAI 
PASIRINKO LAISVĘ

_ D. Britanijoje atsiradę su 
folkloro grupe, šokę įvairiuose 
britų miestuose, du čekų meni 
ninkai — 26 m. šokėjas Ri
chard Renak ir jo sužadėtinė 
Nadežda Slukova kreipėsi į bri 
tų organus ir paprašė azilio tei 
sės. Jie paaiškino, kad trys jų 
grupės vadovai esą slaptosios 
policijos pareigūnai ir šie gru
pės dalyvius nuolat sekę. „Šuo 
lis į laisvę” įvyko prieš pat če
kų šokėjų bei dainininkų gru 
pei sugrįžtant į Čekoslovakiją.

į M. MAČIUKAS I
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

| SIUVĖJAS |
i AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS
| ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
g Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $S5 ir $95.
r Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. \
r 79 ir 81 St. Zotique St. E.
g Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |
t

] SIUNTINIAI
■i; visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją ;į;

ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per i;!;
h JANINĄ ADOMONIENĘ.

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

NAUJA KOMP. J. BERTU 
LIO GAIDŲ LAIDA

Kompozitorius Juozas Ber
tulis visais laikais ne tiktai kū
rė muziką, bet ir ją mokėjo iš
leisti ir paskleisti. Jis taip da
rė Lietuvoje, taip sugebėjo da
ryti tremtyje ir dabar, būda
mas emigracijoje, taip pat su
geba leisti gaidas.

Štai pasirodė nauja gaidų 
laida sąsiuviniuose:

1. Kalėdų giesmės vienam, 
dviem, trim vyrų balsam, vy
rų arba mišriam chorui Kaina 
sąsiuvinio 7 5 et.

2. Lietuvio siekiai. Vyrų 
chorui ir fortepionui. Kaina 35 
et.

3. Adventui giesmės. Miš
riam chorui. Kaina 40 et.

Visos gaidos gaunamos J. 
Karvelio namų adresu: 2715 
West 71 Street, Chicago 29. 
Illinois, USA.

LIETUVOS ATSTOVO 
ATSILIEPIMAS

Malonus Savanori - Kūrė
jau, — rašo P. Pleskevičiui 
min. J. Kajeckas. — Gavau 
Jūsų atsiminimų knygą „Mes 
nešėm Laisvę“,' antrąją papil
dytą laidą.

Labai, labai esu Jums dėkin 
gas už jos prisiuntimą ir giliai 
nuoširdžiai Jus sveikinu, kad 
pavyko Jums pirmąją laidą pa 
pildyti ir antrąją atsiminimų 
laidą išleisti.

Beskaitydamas Jūsų knygą 
pastebėjau, jog Jūs baigiate sa 
vo atsiminimus, rašydami: 
„Laisvės mintis , kurią mes re 
alizavome, jau yra giliai 
įspausta kiekvieno lietuvio šir 
dyje, Lietuvis laisvės ilgisi ir 
už ją vėl kovos. Vėl kils nauji 
savanoriai. Ir vėl Karo Muzė- 
jaus sienose sutviskės naujo
mis spalvomis seni žodžiai: 
„Per amžius budėję, laisvę lai
mėjome, per aukas ir pasišveh 
timą“.

Tai labai gražios ir jaudinan 
čio lietuvio širdį mintys. Gė
rėjaus jomis ir dėkingas esu, 
kad jas taip nuoširdžiai išreiš
kėte.

Linkiu, kad Jūsų leidinys 
turėtų pasisekimo.

Beartėjant Šv. Kalėdoms ir 
Naujiesiems 1964 Metams, 
priimkite mano geriausius lin
kėjimus Jums ir Jūsų šeimai.

J. Kajeckas,
Lietuvos Atstovas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„Art Collection“ of the Lit 

huanian Franciscan Fathers,

JAV LIETUVIŲ STUDEN TŲ SĄJUNGOS 13 SUVA 
ŽIAVIMO PRANEŠIMAS

Lietuvių Studentų S-gos tra 
dicinis metinis suvažiavimas 
lapkričio 28 — gruodžio 1 d. 
įvyko New Yorke, Statler Hil 
ton viešbuty.

Penktadienį kalbėjo City 
College of New York antropo 
logijos profesorius Aglinsky 
tema „The American Foreign 
-born Student“. V. Bražėno 
paskaita „Tremties studentija 
ir komunistiniai mitai“ pabrė
žė tremtinio studento pareigą 
kaipo individo būti kariu prieš 
laisvės ir taikos priešus.

Dr. V. Vygantas skaitė in
formacinio turinio paskaitą 
„Tarptautinės Studentų Orga
nizacijos“, kurioje dr. Vygan
das išaiškino žymiausių tarp
tautinių ir tautinių jaunimo ir 
studentų organizacijų veikimą 
ir struktūrą.

edited by Paulius Jurkus. Fo
tografijos V. Maželio. 1963 
metai, Brooklyn. 128 psl. Kai 
na nepažymėta. Tai yra Pran
ciškonų Provincijolo ir Gimna 
zijos rektorius Kennebunkpo
rt, Maine, USA, leidinys.

„Art Collection” — didelio, 
albumų formato, liuksusinia
me popiery leidinys, labai gra 
žiai atspaustas ir, be žodžio 
įžangos, jame yra šių dailinin
kų kūrinių prografijas ir trum 
pus jų aprašymus: P. Augius, 
Arbit Blatas, A. Elskus, M. 
Dobužinskis, A. Galdikas, C. 
Janušas, V. K. Jonynas, V. 
Kasiulis, A. Kašuba, P. Kiaulė 
nas, Z. Kolba, J. Mulokas, B. 
Murinas, J. Paukštienė, J. Pau 
tienius, V. Petravičius, P. Pu 
žinąs, V. Ratas, J. Subačius, 
A. Tamošaitienė, A. Tamošai 
tis, A. Vikšnoras, A. Vaileška, 
T. Valius, A. Varnas, R. Vie 
sulas, L. Vilimas, V. Vizgirda,
K. Žeromskis.

Leidinys tinka padovanoti 
kitataučiams. Tekstai įrašyti 
anglų kalba.

Keleivio KALENDORIUS 
1964 metams. Tai yra tradici
nis Keleivio kalendorius su na 
udingomis žiniomis. Kaina 75 
et. Adresas: 636 E. Broad
way, So. Boston 27, Mass. U. 
S. A.

I SIUNTINIAI LIETUVON I
X P e r A
I Kaufman’s Woollens&TextileS;

3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. ; |
Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems < į

garantuotai skubiausiai ir X

urmo kainomis t

(30—40% žemiau rinkos kainų) x

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ . |

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems u X 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms. x

Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių, g 
Ateikite ir isitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. X 

PRIIMAME UŽSAKYMUS $

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. X

CH. KAUFMANAS J
vedėjas, kalbąs Audinių fabriko Litex Kaune gBuv. Lietuvos pilietis ■ laisvai lietuviškai. X

Simpozijume, kuriame daly 
vavo Kęstutis Skrupskelis, Sau 
liūs Šimoliūnas, Birutė Augus- 
tinavičiūtė ir Laima Šileikytė, 
diskutavo Lietuvių Studentų 
Sąjungos veikimą už Sąjun
gos ribų. Simpozijumas priėjo 
prie išvados, kad sąjungos vei 
kla turėtų reikštis politinėje 
prieškomunistinėje veikloje, re 
miantis mūsų tėvų praeities ir 
ateities išgyvenimais, ir reikš
tis kultūrinėje veikloje, palie
kant savo pėdsakus Amerikos 
ir pasaulio kultūroje.

Šeštadienį suvažiavimas iš
klausė visą eilę pranešimų, ku 
rių tarpe buvo 1962-63 moks
lo metų Centro valdybos pra
nešimas, Šalpos Fondo, „Li- 
tuanus“, skyrių, Tarptautinio 
skyriaus, ALTO ir kiti veiklos 
pranešimai.

LSS CV pirm. Algis Zapa- 
rackas skaitė paskaitą „LSS 
praeityje, šiandieną ir ateity
je”, kurioje supažindino stu
dentus su Sąjungos istorija, jos 
tikslais ir pasiūlė ateities sąjun 
gai gaires.

Suvažiavimo metu įvyko ide 
o loginių organizacijų konferen 
cija, kurioje dalyvavo visos 
jaunimo organizacijos ir PLB 
CV atstovas, Romas Kezys.

Suvažiavimą sveikino visa 
eilė organizacijų, diplomatų, 
garbės narių ir JAV Senatorių 
ir Kongresmanų.

Šeštadienį vakare įvyko ko 
ncertas, kurį ruošė LSS kartu 
su Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygarda. Kon
certą atliko sol. Dana Stankai 
tytė ir sol. St. Baras. Akomp. 
Aleksas Mrozinskas. Koncerto 
pasiklausyti buvo susirinkę 
apie 800 asmenų.
STUDENTŲ SUVAŽIAVI 

MO NUTARIMAI
Centro Valdybos spaudos ir 

Informacijos pranešimas 
Lietuvių Studentų s-gos vi

suotinis suvažiavimas lapkričio 
28 d. — gruodžio 1 d., New 
York, priėmė sekančias rezo
liucijas :

Visuotinis Studentų suva
žiavimas vienbalsiai pritaria Li 
tuanus Foundation įkūrimui ir 
linki naujajai redakcijai sek-

VEDA DR.
TRUMPIAUSIAS 

LAIŠKAS

Cezaris, nukariavęs Galiją, 
Romos senatui pranešė: „Ve
nį, vidi, vici“, t. y. „atėjau, pa 
mačiau, nugalėjau”. Šis laiš
kas apie 2000 metų buvo lai
komas trumpiausiu istoriniu 
laišku. Tačaiu jį nukonkuravo 
prancūzų rašytojas Volteras. 
Atspausdinus naują jo knygą, 
Volteras leidėjui pasiuntė laiš
ką, kuriame buvo tik vienas 
ženklas: „?“.

Trumpesnio laiško už Vol
tero parašytąjį kol kas dar nie 
kam nepavyko sugalvoti.

mės. Suvažiavimas dėkoja dr. 
Vytautui P. Vygantui už ilga
metį vedimą ir koordinavimą 
„Lituanus“, Adomui Mickevi
čiui ir jo redakciniam kolekty 
vui už įdėtą darbą redaguo
jant „Lituanus”, Kęstučiui Čer 
keliūnui už meninę priežiūrą 
„Lituanus“, Rochesterio sky
riui už pravedimą sėkmingo 
„Lituanus” vajaus, Tėvams 
Pranciškonams, kurių vedamo 
ji spaustuvė per daugelį metų 
spausdino žurnalą ir suteikė ei 
lę patarnavimų ir už jų globą 
leidžiant „Lituanus” jų spaus
tuvėje.

Visuotinis Studentų suvažja 
vimas išreiškia gilią užuojautą 
p.Kennedy ir jos šeimai, tragiš 
kai žuvus Prezidentui Kenne
dy. Suvažiavimas pareiškia pa 
sitikėjimą ir paramą naujam 
Prezidentui Lyndon B. John
son, tikėdamasis, kad naujasis 
prezidentas intensyviau kovos 
už pavergtų tautų nepriklauso 
mybės atgavimą.

Suvažiavimas pageidauja, 
kad Centro Valdyba paskirtų 
Šalpos Fondo atstovus ir suda 
rytų komisiją, kuri peržiūrėtų 
Šalpos Fondo tikslą ir padėtį.

Suvažiavimas pageidauja 
šaukti JAV Jaunimo Sąskrydį 
Lietuvos laisvės kovai propo- 
guoti kartu su ALTO Seimu 
1964 metais, Washington, D. 
C.

Suvažiavimas sveikina Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę 
ir Jos užsimojimus ruošti Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kong
resą, ir Lietuvos Studentų Są
junga yra pasiruošusi padėtį 
įgyvendinti šį projektą.

Lietuvių Studentų Sąjunga, 
siekdama Lietuvos išlaisvini
mo pastangų konsolidacijos ir 
pabrėždama Lietuvių studentų 

Nukelta į 6-tą psl.

I
 Įvairūs’ <

DRAUDIMAI
Vacys Zižys į

Įstaigos VI 2-1427. S 
Namų 366 - 9094 £

GUMBAS
PADĖKA DYKINĖTOJUI

Rusų astronomo Savino pa
skaitoje pasirodė studentas, 
turtingų tėvų sūnūs. Jis duvo 
apsirengęs jojimo kostiumu, 
rankoje laikė bizūną.

— Aš esu jums nepaprastai 
dėkingas, — kreipėsi profeso
rius į studentą - dykinėtoją.

— Už ką? — panoro suži 
noti studentas.

— Kad jūs neatsivedėte į 
auditoriją savo arklio!

KONKURENCIJA
Vienas apsukrus leidėjas pa 

rašė Volterui: „Aš turiu apie 
jus keletą skandalingų anekdo 
tų. Galėčiau jų neskelbti, jei
gu man prisiųstumėte 1060 lui 
dorų“.

Volteras atsakė: „Aš taip 
pat turiu apie save keletą skan 
dlalingų anekdotų, kuriuos 
jums galiu perleisti už 50 luido 
rų“.
DIDŽIAUSIAS SKIRTUMĄ^

Senovės graikų filosofą Ari 
stotelį kartą paklausė:

- Kuo tu skiriesi nuo dau
gumos žmonių?

Filosofas atsakė:
— Jie gyvena, kad valgy

tų, o aš valgau, kad gyven
čiau.

PATS VIETOJ SKĖČIO
Yra sukurta nemaža anek

dotų apie mokslininkų išsiDlaš 
kymą. Gal keisčiausias iš jų pa 
sakojimas apie Amperą. Kartą 
vėlai vakare, lyjant kaip iš ki
biro, Amperas grįžo namo- Įė 
jęs į miegamąjį, jis atsargiai 
paguldė savo šlapią skėtį į lo
vą, o pats atsisėdo į kampą 
„išdžiūti“. . .

NIUTONO NUOSTABA
Kartą didysis anglų fizikas 

I. Niutonas pasikvietė pietų sa 
vo draugą. Būdamas labai už
siėmęs, jis pamiršo apie tai 
pranešti tarnui, ir pietūs įbuvo 
paduoti tiktai vienam asme
niui.

Svečias atvyko laiku. Įėjės 
į kambarį, jis pamatė ant stalo 
garuojančius pietus. Tuo laiku 
Niutonas buvo nepaprastai už
imtas skaičiavimais ir į atvykę 
lį nekreipė dėmesio. Moksli
ninko bičiulis, nieko nesakyda 
mas, pavalgė ir išėjo. Po va
landos Niutonas, žiūrėdamas į 
tuščias lėkštes, tarė: „Keistas 
dalykas, jeigu ne daiktiniai įro 
dymai, stovintieji ant stalo, aš 
galėčiau pagalvoti, kad šian
dieną dar nepietavau“.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

I
 BALTIC WOODWORK CO.

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI, | 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. įį:

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

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.

Sun Life Assurance Company 
of Canada

MALONIAI PRANEŠA, KAD

Albertas Kinderis
ALBERT KENDARIS

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

be jokio įsipareigojimo ir nemokamai.
Pasimatymui molonėkite skambinti: 

Darbe: 866 - 6411 
Namuose: 484 - 8360

LASALLE AUTO SPECIALIST REG
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

|. A. NORKELIŪNAS j
Commisioner of the Superior Court of Montreal g

MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
; VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

p 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) g 
I Montrea 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. X

| ME7-6727 j
DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS j

; 117—6th Avenue, Lachineį. Į

| BELLAZZl-LAMY, INC I
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle £

; Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- £ 
J Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. S
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Malonių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų metų 

savo klijentams ir visiems lietuviams linki 

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

„PARAMA"
1129 Dund'as Street West (Lietuvių Namai) 

Telefonas LE 2-8723, Toronto.

Savo mieluosius klijentus ir draugus

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1964 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.

LINKSMŲ IR DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ

IR LAIMINGŲ NAUJŲ 1964 METŲ LINKI: 

dovanų ir lietuviškų plokštelių prekyba
974 College St., Toronto. Tėl. LE 4-1274

„DAINA
Lietuvių Radijo Programa 

„TĖVYNĖS PRISIMINIMAI”

ir
L. j. McGuinness Co Ltd. distillers 

gėrimų atstovas J. R. Simanavičius.

Sveikiname visus lietuvius su Šv. Kalėdomis ir

Naujaisiais Metais

Al* Garbens Real Estate
Telef. LE 6-2738

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.

PARKDALE B-A SERVICE STATION
1181 Queen St. West (prie Gladstone)

Tel. 535-9468
Visiems mūsų gerbiamiems klijentams 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME

Sav. ST. JOKŪBAITIS ir AD. KALIUKEVIČIUS

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

MŪSŲ ATMINTIS RIBOTA

MONTHS

STUDENTAI...
Atkelta iš 5-to psl.

vaidmens svarbą Lietuvos lais 
vės kovoje, pritaria Lietuvių 
Jaunimo organizacijų Federa
cijos užsimojimui konsoliduo
ti Lietuvių jaunimo organizaci 
jų jėgas ir racionaliai suderin
ti jų laisvinimo veiklos pastan-

A. E. Me KAGUE, Q. C
Barrister and Solictor

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

330 Bay Street.

gas.
Suvažiavimas dėkoja Lietu

vių Studentų Sąjungos—New 
Yorko skyriui, ypatingai sky
riaus pirmininkui Algiui Ri
mui ir jo vadovaujamai valdy 
bai, už pastangas ir paaukotą 
laiką organizuojant šį suvažia

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-09 78

Kai kuriuos įvykius mes pri 
simename tik kelias dienas, ki
tus — kelius mėnesius ar me
tus. Po daugelio metų mes pa
mirštame vietas, veidus, vaiz
dus, datas ir pavardes. Tačiau 
kai kurie nuotykiai ar pergy
venimai yra taip stiprūs, kad 
ilga metų eilė nepajėgia jų iš
dildyti iš mūsų smegenų.

Šachmatuose taip pat, kaip 
ir gyvenime, laiko vandenys 
išplauna daug ką iš mūsų at
minties.

Kiekvienas šachmatininkas 
yra matęs daug meisterių par
tijų, daug problemų, daug 
įvairių kombinacijų ir padėčių. 
Taip pat jis yra sulošęs tūks
tančius rimtų, lengvų ar žaibo 
greitumo partijų.

Po to, kai laikas padaro di
delius šuolius, mes pajėgiame 
prisiminti, — jei neatskleisime 
savo apdulkėjusių užrašų ar se 
nų šachmatų žurnalų, — tik 
keletą problemų, keliolika par 
tijų ir vieną kitą retą padėtį.

Jau daug kartų pavasarį pa
sirodę žali medžių lapai parau 
donavo nuo rudens vėjų, kai 
aš kartą nuėjau į šachmatų klu 
bą Šiauliuose, kur tūlas šach- 

. matininkas pastatė keistoką pa 
dėtį ant šachmatų lentos ir pra 
šė surasti laimėjimą už baltuo 
sius. Aš pažiūrėjau į tą padėtį 

WELLAND, Ont.
DIDESNI PARENGIMAI

įvyks ateinančiais metais: Ne
priklausomybės šventės minė
jimas — vasario 8 d„ Slovakų 
salėje, Hagar Str. ir Joninės— 
birželio m. 20 d., Hungarų sa 
Įėję, Main Str. E. Wellande.

Mieliesiems bendruomenės 
geradariams ir talkininkams p. 
p. Sinkams už davimą patal
pos Crowiand hotelyje, lapkri

SUDBURY,
DĖMESIO LIETUVIAMS R

Sudburio lietuvių kolonijo
je gyvena apie 500 lietuvių, 
įskaitant ir šeimos narius. Be
veik visi, be mažų išimčių, dir 
ba International Nickel co. 
Anksčiau sveikatos reikalais 
buvo aprūpinami per 1NCO 
medical centrą, bet nuo š. m. 
lapkričio mėn. 15 d. INCO 12 
tūkstančių darbininkų su šei
momis pervedus į P. S. I. gy
dymo planą vietinių daktarų

vimą.
Pasirašė Suvažiavimo pirmi 

ninkai:
Augustinas Idzelis ir 
Eligijus S. Sužiedėlis.

Suvažiavimo Sekretorės:
Dalia Briedytė, Rūta Mockutė,

Dalia Orantaitė ir
Jarūnta Venckauskaitė.

AUŠROS ŽINIOS
B-C lyg. Aušra Sr. nugalė

jo latvius 91X77; Toronto L. 

Įvairūs siuntiniai
iš Kanados:

I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR, 
paprastu ir fll’f! TfcJlŽfll Jūsų sudarytus ir apdraus 
Siunčiame ° jJCtCJLLt tus įvairius siuntinius.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALI1C EXPORTING Co
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098.

S K Y R I AT :
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. J A 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.

SAVTNTNKAT S. ir A. KALOZA.

ir parodžiau jam laimėjimą ke 
liais galimais būdais. Tačiau 
jis man pasakė, jog reikia lai
mėti ne paprastu, bet gražiu 
būdu. Kadangi panašios padė
tys man buvo žinomos iš gar
siojo Capablancos knygos, aš 
suradau laimėjimą per kelias 
minutes.

Daug ką esu užmiršęs gyve 
nime ir šachmatuose, daug ką, 
išskyrus tą menką šachmatų 
miniatūrą, nors niekada neži
nojau, kas buvo jos autorius ir 
nebeprisimenu pavardės to 
šachmatininko, kuris man ją 
parodė tame kukliame Šiaulių 
šcahmatų klube tada, kai 
smarkūs rudenio vėjai dar ne
turėjo įtakos į mano gyvenimo 
žalius lapus...

Štai ta problema (Nr. 45).

a bcdef gh

Matas per keturius ėjimus.

Čio 23 d. ir p. B. Luomanui už 
nuoširdų talkininkavimą pa
rengime, v-ba nuoširdžiai dė
koja.

• Solidarumo įnašas bus ren
kamas tuoj po N. Metų. Rink 
liavą vykdys talkininkai pp. J. 
Staškevičius ir B. Simonaitis.

Apyl. Valdyba.

ONTARIO
EDICINOS DAKTARAMS.
pasidarė mažai.

Tą padėtį matydama, L. B. 
valdyba kreipiasi į visus Ka
nadoje gyvenančius lietuvius 
medicinos daktarus, gal iš jų 
atsirastų, kurie turėtų galimy
bę tolimesnei medicinos prak 
tikai persikelti į Sudbury, Ont. 
Čia sąlygas ras tikrai geras. 
Ypatingai lietuviai būtų labai 
patenkinti turėdami savo tau
tietį daktarą. L. B. Valdyba.

B. lyg. Aušros merg. Sr. nuga 
Įėjo Vytį 41X32; C. Y. O. 
lyg. Aušra Bantam nugalėjo 
St Pauls 20 X 4 ; Aušra Mid. 
nugalėjo St. Leos 20X15 ir 
Aušra Juv. dėl pavėlavimo 
pralaimėjo St. Anselms- Chur
ch lygoje Aušra M. B. „A“— 
Vytis 12x27; Aušra M. B. B. 
— Woodgreen 2X32; Aušra 
M. —St. Christ 33X38; Auš
ra B. A. — Aušra B. B. 38X 
18.

MONTREALIO LIETUVIAI ATIDARO VAL DAVID
SLIDINĖJIMO KALNĄ

Nedidelis būrys Montrealio 
lietuvių, gerai apsvarstę lietu
višką posakį: „Iš darbo nebū
si bagetas — tik kuprotas“,— 
nutarė dalį savo santaupų iš
imti iš „kojinės“ ir investuoti, 
kur žadamas geresnis procen
tas.

Laurentien vardas yra pla
čiai ir gerai žinomas kaip vie
na iš populiariausių žiemos ir 
vasaros kurortinių vietų Kana
dos rytinėje dalyje. Ši, šimpa 
tiška kalnų grandinė, išmar
ginta tūkstančiais ežerų, kas 
metai sutraukia šimtus tūkstan 
čių turistų, ne tik iš pačios Ka
nados, bet ir iš tolimesnių J. 
A. V. vietovių.

Vai David miestelis yra be 
veik pačiame Laurentien ku
rortinių vietų centre, 4 mylios 
prieš St. Agathe, prie didelio 
— naujai išvesto greitkelio Au 
to - Route, tik 45 min. nuo 
Montrealio. Čia jau baigiamas 
įrengti slidinėjimo kalnas, be 
abejonės turės gerą pasiseki
mą. Kadangi žiema jau prasi
dėjo, tad pradėtas darbas pa
spartintu greitumu eina prie ga 
lo. Šiuo metu montuojami iš 
Prancūzijos gauti keltuvai, ku 
riais slidinėtojai užsikelia į kai 
no viršūnę, turės penkių takų 
pasirinkimą nusileisti žemyn. 
Nepamiršti pradžiamoksliai ir 
vaikai, kuriems statomas atski 
ras keltuvas ir atidaroma slidi
nėjimo mokykla. Netoli ežero, 
ir prie pat smagiai čiurlianan- 
Čio upelio jau stovi puikus mo 
derniško stiliaus restoranas. 
Jis prie savo židinio atgaivins 
pavargusias slidinėtojų kojas 
bei jaunai nusiteikusioms po
roms duos vietos pasišokti.

Iš finansinės pusės žiūrint, 
Valle Bleue Ski Centre b-vė 
jau pasiekė 42,000 dolerių. 
Tai beveik pusė numatyto in
vestuoti kapitalo. Nežiūrint 
to, kad įgyvendinus visa tai, 
kas planuose yra numatyta, 
dar jaučiamas kapitalo trūku
mas. To pasėkoje b-vės akci
jos - Šerai (dar tomis pačio
mis sąlygomis) platinami to
liau.

Parduodami šėrai yra dvie
jų rūšių: „common“, už ku
riuos b-vė mokės dividendus ir 
„preferred“, kuris pirkėjui 
duos 7% į metus. Kiekvieno 
atskiro šėro kaina $ 100.00. 
Susiinteresavę galite daugiau 
sužinoti rašydami šėrų sekre
toriui J. Piečaičiui, 5785 - 12th 
Ave Rosemont, Montreal 36, 
Que. arba tel. RA 5-3482.

Kaip žinote, palaidas cen
tas tik kišenę dilina, o jie su
dėti į krūvą kalnus verčia. Tad 
sėkmės lietuviškiems biznie
riams jieškantiems naujų hori 
zontų. EP.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

„Litas“ užbaigė lapkričio 

LIETUVIAI ATIDARĖ NAUJA AUTOMOBILIŲ 
ATSTOVYBĘ

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

automobiliai bei CHEVROLET sunkvežimiai.
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir 

priimami kaip trade-in.
Visais automobilių reikalais kreiptis:

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

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

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

vo prekybos.
Mūsų kainos žemiausios. Rašykite lietuviškai arba angliškai.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

ttttmtittttttuttmtttttmntmtttiumuttttttttuttttttttttttttittttttttttttttmttttttt:

mėnesį su $839,000 balansu. 
Per tą mėnesį turėta $124,000 
pajamų ir $98,000 išlaidų. Pa 
skolų išduota $36,000. Iš viso 
šiuo metu „Litas” yra išdavęs 
$193,000 asmeninių ir $538, 
000 nekilnojamo turto pasko
lų. Čekiais naudojasi 56 nariai 
iš bendro skaičiaus 832 narių.

Galas metų yra labai pato
gus perkelti santaupas į „Li
tą”, kadangi dividendai ir pa 
lūkanos mokami kas metų ket 
virtis .taigi, pradedant sausio 1 
diena.

KLB Montrealio Lietuvių 
Stovyklos organizaciniame ko 
mitete „Litą” atstovauti įgalio 
tas ved. padėjėjas P. Rudins- 
kas.

„Lito“ metinis susirinkimas 
įvyks ateinančių metų kovo 
mėn. 1 d. 12 vai. 30 min. Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio 
je. Pobūviui ruošti komitetan 
pakviesti: Pr. Rudinskas, J. 
Juškevičius, P. Žukauskas, V. 
Murauskas, J. Baršauskas ir K. 
Mickus. Pobūvio šeimininkė
mis sutiko būti Girdauskienė1 ir 
Gručkūnienė.

Kooperatinis Institutas, pir
masis Kanadoje, buvo atidary 
tas šio mėnesio pradžioje St. 
Levis, Que„ kur buvo įkurta ir 
pirmoji kredito unija Šiaurės 
Amerikoje. Atidarymo kalbą 
pasakė Paul Gerin Lajoie, Qu 
ebec'o Švietimo Ministeris. Tri 
jų ketvirčių milijono vertės ins 
naus suaugusių kooperatinio 
judėjimo darbininkų paruoši
mui.

Karališkąjai Komisijai mo
kesčių reikalu parodymus da- 
tituto būstinė buvo pastatyta 
Caisse Populate ir Kredito Uni 
jų lėšomis. Jis tuo tarpu tar- 
vė Toronto Kredito Unijų są 
jungos vadovai. Finansų kom
panijos ir didesnieji bankai da 
ro didelį spaudimą, kad kredi 
to unijos būtų apdėtso mokes 
čiais, kadangi jų konkurencija 
kas kart vis labjau jaučiama. 
Vis daugiau žmonių pradeda 
suprasti, kas tarnauja didžių
jų biznių reikalams, ir kas tar
nauju mažųjų taupytojų inte
resams. Tarp privačių bankų ir 
finansų kompanijų iš vienos 
pusės ir tarp kredito unijų iš 
antros pusės yra vienas esmi
nis skirtumas: pirmuoju atve
ju visas pelnas eina ne taupy- 
tojams, o jų savininkams; gi 
antruoju atveju — išlaidas ap 
mokėjus, visas pelnas išskirs- 
da tektų mokesčiais apdėti baž 
nyčias, labdarybės draugijas ir 
t. t., kurios panašiai, kaip ir 
kredito unijos, tarnauja bend
riems visų reikalams. Pr. R. 
tomas nariams dividendų pa
vidale, pagal jų įdėtus pinigus. 
Kadangi kredito unijos jokio 
pelno sau nesiekia, tai nėra 
kaip net ir mokesčius dėti

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

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

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos :

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

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.
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HAAAIffgLTOX/
BANKELIS „TALKA“ UŽBAIGĖ

lapkričio mėnesį su 646,040.44 
dol. balansu. Faiyginus su pra 
ėjusiais metais tuo pačiu laiku 
padidėjimas visu 100,000 do
lerių. * er lapkričio mėnesį bu
vo gauta šėrų 17,375.79 dol., 
o išteista 2,323.64 dol. Depo
zitų gauta 20,795.46 dol., iš
leista 16,154.70 dol. Grąžinta 
paskolų 21,487.06 dol., o iš
duota paskolų 22,350 dol. 
Naujų narių įstojo 10, išstojo 
5. Viso narių dabar turima 
704.

Balanso svarbesnės pozici
jos atrodo šitaip: Išduotos pa 
skolos asmeninės 272,942.oO 
dol., nekilnojamo turto - pir
mųjų morgicių 268,489. dol. 
Iš viso yra išskolinta 541,431. 
75 dol. Paskolas yra paėmę 
268 nariai. Kasa — banke 39, 
302.08 dol. ir deponuota — 
padėtas pinigų perteklius Ont. 
Credit Union League 31,788. 
05 dol. Narių šėrai sudaro 
522,252.81 dol. Depozitai 79, 
095.70 dol., kuriais naudojasi 
tik 154 nariai. Gautas pelnas 
28,185.98 dol. Balansas suves 
teis 646,040.44 dol. sumoje.

Per bankelio valdybos po
sėdį, įvykusį gruodžio mėn. 
10 d., buvo nutarta šaukti me 
tinį narių susirinkimą (devin
tąjį) 1964 m. vasario mėn. 15 
d., šeštadienį, 5 vai. po pietų 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Nutarta narių susirinkimui pa 
siūlyti išmokėti dividendo už 
šėrus, laikytus 1963 m., 4,5% 
apskaičiuojant kas tris mėne
sius nuo mažiausios sąskaitos 
saldo sumos, o naujai įstoju
siems nariams nuo sekančio 
mėnesio pirmos dienos. Už 
laikytus pinigus depozito sąs
kaitoje nutarta išmokėti po 3,5 
% apskaičiuojant mėnesiniai ir 
procentas bus prirašytas gruo 
džio mėn. 31 d., o Šerams di- 
videntas bus prirašytas tik po 
metinio narių susirinkimo pa
tvirtino.

Svarstyta ir j ieškota būdų, 
kaip galima geriau būtų pa
naudoti turimus laisvus pini
gus, kurie yra neišskolinti. Iš- 
skolinti pinigus yra nemaža 
prob.ema, nes dauguma mūsų 
narių yra linkę taupyti banke
lyje, bet skolinti nevisada. La 
bai daug lietuvių dar naudoja
si Finance kompanijų patarna
vimais, o dar didesnė dialis 
įvairių krautuvių kreditais mo
kėdami aukštus procentus. Čia 
norima priminti, kad skolinda, 
masis iš kooperatinio bankelio 
turi privilegijų kurių kitur nie
kur negalima gauti:

1. Paskola yra apdrausta 
mirties arba visiško invalidu
mo atvejais nei cento nekai
nuojant pačiam skolintojui.

2. Skolintojas gali mokėti 
skolą pirmyn arba padengti vi 
są iš karto tuo sutaupydamas 
palūkanų išmokėjimą.

3. Pasirašyta paskola — no 
te nebus parduota ir skolinto
jas turės reikalą visą laiką tik 
su savo lietuvišku bankeliu.

4. Skolintojas neliks auka 
specialių mokesčių, baudų, bo- 
nų ar kitokio vardo paslėptų 
priskaitymų

5. Jeigu iškils reikalas ne
baigus paskolos termino pas
kolą iš naujo perfinansuoti, 
bankelyje paskolos procentas 
liks tas pats nepadidintas.

Kviečiamos ypač moterys, 
kurios departamentinėse krau 
tuvėše ima prekes išsimokė j i- 
mui, kur kartais priskaitoma 
iki 18—20% palūkanų, pasi
naudoti savo kooperatinio ban 
kelio aptarnavimu ,kur skaito
ma tik 9%. Prašome užeiti į 
bankelio raštinę darbo dieno

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

mis ir išsiaiškinti visas sąlygas 
paskolos gavimui ir pamatysi 
te, kad sava kredito įstaiga 
įkurta ne pelno siekimui, ne 
šalpai, bet nariu patarnavimui.

J. D.
VISUOTINIS LN NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
įvyko gr. 15 d., dalyvavo 108 
nariai, atstovaudami 294 akci
jas. Iš viso šiuo metu yra par
duota 1000 akcijų. Susirinki
mo teisėtumui, reikia 25 % ak 
cijų, t. y. 250.

Pirmininkavo V. Navickas, 
o sekr. buvo Ant. Pranckevi- 
čius ir Alf. Aisbergas.

Po v-bos p-ko St. Bakšio 
pranešimo sekė diskusijos dėl 
tolimesnės LN veiklos. Pasi
sakymų buvo labai daug ir 
įvairių įvairiausių, bet visi jie 
buvo toli nuo realaus jų įvyk
dymo. Pagaliau po 2,5 vai. dis 
kusijų s-mas dauguma balsų 
nutarė parduoti Deltą, o skly
pą laikyti ir dėti pastangas ja 
me pastatyti Lietuvių Namus. 
J. Mikelėnas s-mui atnešė už 
sklypą pradinį pasiūlymą (of
fer $ 63,000, bet nariai jo visai 
nesvarstė. S-mas taip gi nieko 
nenutarė, ką daryti su tais 48 
nariais, kurie prašo akcijas par 
duoti ir pinigus, $9,700, jiems 
grąžinti.

Šis susirinkimas, kaip ir 
anksčiau buvęs viešas LN v- 
bos posėdis, praėjo St. Bakšio 
kaitinimo ženkle. Ir svarbiau
sia, kad kaltino tie, kurie pa
tys daug ką Liet. Namams kai 
ti. V-bos p-ką nepagristai prie 
kaistais puolant, esą jis savava 
liškai per Tri-Realty užrašęs 
Deltą pardavimui (kas yra vi
siška netiesa ir ką tuojau pat 
paneigė Ant. Pranckevičius), 
kad St. Bakšys esąs diktato
rius ir nesiskaitąs su LN v-ba 
(čia jam motyvuotai atsakė J. 
Šarapnickas, pabrėždamas, 
kad visi nutarimai buvo svars
tomi, balsuojami ir priimami 
v-bos posėdžiuose).

Bakšys vistiek kaltas, kad 
jis netik 8 m. didžiausiu pasi
aukojimu dirbo, kad Liet. Na
mai atsistotų, bet ir savo asme 
niškų pinigų yra įdėjęs į L. N., 
net $4000.

Aš skaitau, kad šio susirinki 
mo nutarimas statyti sklype L. 
Namus, nėra šiuo metu realus. 
Teisingai G. Palmer atsisukęs 
į narius aiškiai ir kategoriškai 
pasakė: „Norime Liet. Namų, 
tad dėkime visi po keletą šim 
tų papildomai“ čia jau staiga 
nutilo visi. Neatsirado nė vie
no, kuris būtų pasakęs „Aš 
pridedu“. Aš labj ausiai norė
jau pastatyti Liet. Namus tie
sioginiu ėjimu, ką įrodžiau ne 
žodžiais, o darbais, bet iki šiol 
nepavyko. Kad sus-me siūliau 
pereiti tuo tarpu tik prie Liet. 
Ramovės ir butų statybos, tai 
jaučiu, kad tas prie esamų ap
linkybių yra įmanoma įvykdy 
ti ir pats sutinku šį projektą 
bandyti įgyvendinti. O kas su 
rinks šiuo metu pinigus Liet. 
Namams? Yra vienintelė gali 
mybė, kuri mano turimomis ži 
niomis yra slaptai ir užkulisiu© 
se organizuojama: St. Bakšį 
pašalinti iš LN p-ko vietos ir 
LN vadovybę perduoti tiems 
žmonėms, kurie iki šiol šio dar 
bo nerėmė. Tada esą, pinigų 
vienas kitas šimtas tūkstančių 
tuojau atsirastų ir LN sklype 
atsistotų. Šios pastangos, da
bar esančios užuomazgoje, tu
rėtų paaiškėti metiniame narių 
susirinkime, kada bus renka
mas p-kas ir v-ba. Jis bus šau 
kiamas kovo mėnesį.

St. Bakšys.

Eglutėms papuošalai
Įvairios žvakutės
Kalėdinis pakavimo popiens

Kalėdinės žvaigždutės
Plokštelės
Vokiški žaislai
Biskvitai
Kalėdiniai kepsniai ir 
saldumynai
Geriausias šokoladas.

Geriausi Kanados komikai, J. Wayne ir F. Shuster 
švenčia Kalėdų šventes.

WINDSOR, Ont

GRAŽŪS SIENŲ PAPUOŠALAI, STALTIESĖS, PAGALVĖS, POR' 
CELANAS; STALO, KAVOS IR ARBATOS SERVYZAI, ĮVAI

RŪS PUODUKŲ RINKINIAI, STIKLINĖS, KRISTALAI, KERAMI
KA, TORTŲ LĖKŠTĖS, VIRTUVINIAI ĮRANKIAI, ŽVAKIDĖS; DI

DŽIAUSIAS PASIRINKIMAS RINKTINIŲ DOVANŲ: TABAKAS, 
KOSMETIKA, AUKSO IŠDIRBINIAI, CIGARAI IR DAUG ČIA 

NESUMINĖTŲ GĖRYBIŲ.

Old Country Shop
355 Roncesvalles Ave. LE. 5-7641

Atdara kas vakarą iki 9 vai., sekmadieniais 1—5 v. p. P-

GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS ........................................................ 25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES............................... 4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI................................................... 0.75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDE ............................................ 0.75
VARPAS 1963 METŲ ....................................................................... 2.00
Plokštelė ŽIRGINĖLIAI ..................................................................... 5.00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI............................................... 4.00
A. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS........... 2.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ................................................................... 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas................................................... 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU......... . ..................................................... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS........................ 1.50
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS....................................................... 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS................................ 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ........................................ 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS................................................... 1.50
M. Romeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA..................................... 0,25
K. Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ........................................................ 2.00
Z. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE............................................. 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS...................... 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU................................................... 1.00
J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS................................................... 3.00
V. 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. GRANDINĖS........................................................ 1.50
St. Zobarskas. PER ŠALTI IR VĖJĄ. . . ......................................... 0.75
Vi, Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS....................... .................................... 1.10
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS....................... 3.50
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS.................................................................. 3.00
Kišeninis žodynas,. LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ir ATVIRKŠČIAI. 2.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................................................... 1.00
P. Orintaitė. MARTI IŠ MIESTO....................................................   . 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS..................................................... 2.00
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ. ........................................................ 2.00
Dr. J. Prunskis. AUKŠTYN ŠIRDIS................................................... 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE. ........................................................ 1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS........................................ 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ............................................ 1.00
Sv. Istorija. NAUJASIS IR SENASIS, ĮSTATYMAI..................Po 1.00

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

LIETUVIAI VISUR. . .
Atkelta iš 2-ro psi.

Atstovybė Didžiojoje Britani
joje pasiskirstė pareigomis: 
Atstovybės pirmininkas — J. 
Vilčinskas, sekretorius — Z. 
Juras, iždininkas — S. Kaspa
ras ir nariai: prel. J. Gutaus
kas ir F. Senkuvienė. Atstovy
bės adresas Lietuvių Namai, 
2, Ladbroke Gardens, Lon
don, W- 11. E.

Vokietija.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS

Mokytojų taryba specialia
me posėdyje svarstė lietuvių 
kalbos ir lietuviškumo ugdy
mo reikalus gimnazijoje. Po
sėdyje dalyvavo taip pat švie
timo Komisijos pirm. tėv. A. 
Bernatonis. Referatą laikė mo 
kytojas Stp. Povilavičius, jam 
koreferavo mokyt, kun. J. Dė 
dinas. Išsamiose diskusijose 
pasisakė visi mokytojai. Nutar 
ta išekltąsias mintis susistema- 
tinti ir, išsvarsčius atskiruose 
posėdžiuose, nutarti jų praktiš 
ką pritaikymą.

SIENINIS LAIKRAŠtĖLIS.
Jį leidžia Vl-ji klasė. Atski

rus skyrius redaguoja šešto
kai: A. Glemžaitė — politinį 
skyrių, A. Šmitas su P. Vegne- 
riu mokslo skyrių, St. Gujėnas 
veda sporto žinias, R. Tamo-

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y. 

šaitytė aprašo įvykius ir idė
jas. Trečiojo numerio išleidi
mas buvo perleistas I-jai kla
sei su jos auklėtoju mokyt. An 
tanu Viluckiu. Jame rašo Kris
tina Nikolajevaitė (2 eilėraš
čiai) ir Ričardas Palavinskas.

PAMINĖTA VAIKO 
DIENA

Rugsėjo 21 d. Gimnazijoje 
buvo paminėta pasaulinė vai
ko diena. Minėjimą surengė 
Vl-ji klasė, globojama auklė
tojo kun. J. Dėdino. Referatą 
skaitė tos klasės mokinė Regi
na Tamošaitytė.

Vasario 16 gimnazijos mo
ksleivės verčia Narūnės „Gin- 
tarėlę” į vokiečių kalbą, ketu
rios moksleivės. Geriausiai at
likusi darbą gaus dovanų tau
tinius rūbus. Sekanti — ginta
rų varstelę. Neliks pamirštos 
ir kitos, dėjusios pastangų.

Skelbimas nr. 6.
DIEVO KARALYSTĖ. 

Tęsinys.
Žemiškoji Dievo karalystės vaiz 

domaina, po 1914 metų, mūsų su
pratimu, susidarys iš pripeltųjų se
novės laikų šventųjų — nuo Jono 
Krikštytojo atgal iki Abelio —■ 
„Abraomo, Izaoko, Jokūbo ir visų 
šventųjų pranešu”. (Palygink Mato 
11:11; Luko 13:28; Žyd. 11:39, 40) 
Šitie senovės vertieji neturės jo
kios dalies dvasinėje Karalystėje, 
dėlto kad nebuvo tuo tikslu pa
šaukti. Aukštasis arba „dangiš
kasis pašaukimas, nebuvo pasie
kiamas dėlto, kad mūsų Viešpats 
dar nebuvo patiekęs atpirkimą; 
bet vistiek jie užims aukštesnes 
vietas pasaulyje, nes blogo viešpa 
tavimo metu jie parodė savąjį ti
kėjimą ir meilę Dievui patinkamu 
būdu. Taip jie buvo prirengti ir 
pripažinti vertais būti Žemiškais 
dvasinės Karalystės pareigūnais ir 
atstovais. To pareiškimo patvirti-

L. B-NĖS VISUOTINIS 
METINIS

susirinkimas įvyko gruodžio 1 
d. Išklausyta valdybos ir Revi
zijos komisijos pranešimai 
apie nuveiktus metų bėgyje 
darbus ir aptarti sekančių me 
tų bendrieji reikalai. Po to iš
rinkta nauja valdyba.

Tenka pasidžiaugti, kad su
sirinkimas buvo skaitlingas ir 
darnus, išvengta ankstyves
niuose susirinkimuose besikar
tojantis nesutarimai bei aštrūs 
pasisakymai.

Naujoji ap-kės Valdyba pa 
skirstė pareigomis: pirm. Vyt. 
Barisas, vicepirm. (ir pareng. 
vadovas) Alb. Tautkevičius, 
sekr. Balys Balaišis, ižd. A. 
Stygienė ir Kultūros reikalams 
— Ant. Juškauskas. Linkime 
našaus darbo per visus atei
nančius metus.

I I— I — I—C ■ ■■■ !-><»»<>«■»«»«■»

nimui yra parašyta Psalmėje, kur 
kalbama į Kristų: Jie „tavo tėvų 

vietoje bus tavo sūnūs (sentėviai 
bus laikomi Kritaus vaikais); tu pa 
darysi juos kunigaikščiais visoje 
žemėje“. — Psalmė 45:16.

Šitie senovės vertieji bus skir
tingi nuo likusios žmonijos ne vien 
dėlto kad jų ištyrimas yra pabaig
tas, kol pasaulio ištyrimas ką tik 
prasideda; jie bus skirtingi nuo pa 
saulinių dar ir tuo, kad bus gavę 
atlyginimą už savo ištikimumą — 
jie bus tobuli žmonės, pilnai at- 
steigti į protinį ir dorinį panašumą 
Dievui, bei kūniškų gabumų, tobu 
lumą; kitaip sakant, į visa tai, ką 
Adomas buvo praradęs. Todėl jie 
bus tinkamais žemės „kunigaikš
čiais” arba viršaičiais (žemiškais 
dangiškos karalystės, t. y. Kris
taus ir jo bažnyčios, atstovais). 
Asmeniškai jie bus pavyzdžiais to, 
ką visi paklusnieji galės pasiekti 
vykindami Naujosios Sandaros są
lygas.
. .Kuomet Abraomas, Izaokas, Jo 
kubas ir visi kiti senovės vertieji 
bus prikelti ir pasirodys tarp su
rinktųjų Izraelitų — pabaigoje Jo 
kubo paskutinės kovos su Gogu ir 
Magogu — jie greitai pasirodys 
skirtingi nuo kitų delei savo per
viršijančių proto gabumų. Turėda 
mi tobulus protus jie greit susipa
žins su šių laikų mokslu ir išra
dimais; jie bus atsižymėjusiais 
įvairiais būdais, lygiai kaip žmo
gus Kristus Jėzus, apie kurį žmo
nės sakydavo: Kaip šitas žmogus 
žino Raštą, niekad nesimokinęs? 
(Jono 7:15). Ir kaip Jėzus mokė

PARAPIJOS METINIAI 
PIETŪS

lapkričio 24 d., buvo vienas iš 
labjausiai pavykusių parapijos 
pobūvių. Dalyvavo apie 100- 
tas asmenų, iš jų keletas sve
čių iš Detroito, kaip St. Gar- 
liauskas ir iš Tilbury, Ont. p. 
p. V. Baltrušiūnai. Padėkos 
žodį tarė vietos kleb. kun. D. 
Lengvinas. Prie paruošimo 
daugiausia pagelbėjo Alto
riaus moterų dr-ja ir Bažnt. 
Komiteto nariai. Gryno pelno 
susilaukta 299.88 dol.

Valdybos adresas: 444 Fo
rd Blvd., Windsor - Riverside, 
Ont. Revizijos k-ją sudaro kle 
bonas kun. D. Lengvinas, Ed
vardas Zatorskis ir F. Švabaus 
kas.

žmones įtikrinančiai, tikrai, teisin
gai ir aiškiai, ne abejingai arba 
klastingai, kaip kad darydavo Raš 
to žinovai; panašiai teisingai mo
kins ir anie tobuli senovės vertie
ji, kuomet jie pasirodys tarp žmo 
nių. Be to, šitie vertieji „kunigai
kščiai“ turės tiesioginį bendravi
mą su dvasinę Karalystę (su Kris
tumi ir bažnyčią), taip kaip mūsų 
Viešpats bendradarbiavo su ange
lais, ir kaip Adomas, pirm jo nusi 
dėjimo ir pasmerkimo, turėjo pa
našų asmenišką bendravimą su 
Dievu, šitie naujosios žemės (nau 
jai sutvarkytos bendruomenės) 
„kunigaikščiai“ bus pilniausiai tin 
kami eiti jiems skirtąsias pareigas.

Taip mes matome, kad kuomet 
ateis Dievo laikas įsteigti Jo Ka 
ralystę tarp žmonių, Jo veikėjai 
bus gatavai pasirengę tarnavimui; 
ir tobuloji bei išmintingoji valdžia, 
jų kuklumas ir pagarbos vertas 
užsilaikymas bei jų asmeniškas 
kiekvienos malonės ir doros paro
dymas, atkreips žmonių akis į juos 
ir greitai padarys juos jųjų šali
ninkais — ir didžiose priespaudo- 
se sudrausti — jie pasidarys tik
rais bendradarbiais. Neabejotina, 
kad tarp pirm anų sentėvių pasiro 
dymo kas jie yra, žmonės bus pa
stebėję, jų pirmininkystę kitų žmo 
nių tarpe.

Bus daugiau.
Kas įdomaujasi apie Tiesą, reika
laukite knygų katalogą. Neturtin
giems siunčiam (veltui) mažas 
knygeles ir traktatus. Pareikalavi

mus siųskite šiuo adresu:
L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. Soring 

Valley, Ill. U. S. A (61362).



8 PSI.. N E P ft I KLAUSOMA
______  --------- ------------------ - - ■ - - . ■ T

L i E T U V A 1963- XH: 2.4, — Nr 5.2(872}

MO NT^R EA L
KALĖDŲ EGLUTĖ 

VAIKAMS
Šeštadieninių mokyklų Tė

vų komitetas kviečia visus 
Mantrealio ir apylinkių lietu
vius su savo vaikučiais atsilan 
kyti į Kalėdų eglutę, kuri 
įvyks ateinančių, 1964 metų, 
sausio 5 dieną, sekmadienį, 3 
vai. 30 min. po pietų Šv. Kaži 
miero parapijos salėje.

Visi vaikai kviečiami susi
tikti lietuviškai kalbantį Kalė 
dų Senelį, kuris visus vaikus, 
— šeštadieninių mokyklų mo 
kinius ir būsimus mokinius, no 
ri pamatyti, pasveikinti jr ap 
dovanoti.

Be to, bus graži pramoga, 
nes Vinco Kudirkos mokykla 
Rosemounte šiai Kalėdų eglu
tei paruošė labai gražią progra 
mą, kuriai vadovaus šios mo
kyklos mokytojai, o ją išpil
dys mokiniai. Bus linksma, 
jauku ir gražu.

Tėvų Komitetas.
VALLE BLEUE SKI 

CENTRE
baigiamas montuoti didysis 
keltuvas ir šį šeštadienį, gruo
džio 28, jau pradės veikti, jei
gu tik bus pakankamai sniego, 
nes geram slidinėjimui reikia 
daugiau sniego.

TAURUI NEPAVYKO
Po gražaus laimėjimo prieš 

International YWCA Tauras 
turėjo nusileisti stipriai YMH 
A krepšinio komnadai rezulta 
tu 85:124. Taurui taškus pel
nė: Otto — 32, Keturka — 
20, Baltuonis — 14, Šipelis — 
7, Lukoševičius — 5, Rokas 
— 3, Celtorius ir Piečaitis po 
2.

PAUKŠČIŲ SKAIČIAVI
MAS KALĖDŲ METU

Prieš šešiasdešimt metų Au
dubon draugija Amerikoje pra 
dėjo paukščių skaičiavimą lai
ke Kalėdų. Tik keliuose stei- 
tuose dirbo paukščių stebėto
jai, bet 1962 m. gruodžio m. 
jų buvo 672, įskaitant ir de
vynis punktus iš Kanados. Ti
kslas yra — ne varžytinių ke
liu ugdyti susidomėjimą pau
kščiai žiemos metu ir žymėti 
jų rūšis.

Pereitais metais Aliaskos 
skaičiuotojai pranešė apie 10 
geltonųjų šiaurės narų, 630 im 
peratoriškų žąsų, 550 gagų, 
270 uolų tilvikų. Vankuvery 
pastebėta 19 skaičiuotojų 110 
įvairių rūšių, jų skaičiuojant 
tūkstančiais. Calgary tarpe 30 
rūšių buvo ir 182 šarkos. Win- 
nipege prie temperatūros dvie 
jų laipsnių žemiau nulio ir snie 
go dviejų colių skaičiuotojai 
suskaičiavo 26 mėlynuosius ge 
nius, 44 svirbelius, 313 špokų, 
61 vakarinį sviliką, 4 juodąsias 
šarkas ir 47 chikadees. Onta
rio 700 narių iš 24 gamtos klū 
bų kartu su Federation of On 
tario Field Naturalists suskai 
■čiavo 99 rūšis iš 130,000 pau
kščių. Per 11 valandų Halifak 
so skaičiuotojai, dabodami už 
šąlančias balas pastebėjo 16 
rūšių iš špokų, žvirblių, genių, 
laukinių ančių, Kanados Žąsų, 
šarkų ir kitų. Buvo ir retų pau 
kščių kaip 9 karaliukai, 4 lieps 
neles ir kiti. (CS).

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir 
k etvirtadienj 
antradienį ir 
penktadienį

2—4 ; 7—9 p. m

2—4 p. m.

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582
1

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA 
1396 St; Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

KALĖDOMS LIETUVIŠKA 
RADIO

programa bus transliuojama 
gruodžio 24 d., 12 vai., pietų 
metu. Tai bus anglišku kanalu 
CFMB, banga 1410.

ŽIEMOS KARNAVALAS, 
kuris Montrealy vyks nuo sau 
šio 11d. iki vasario 11d. jau 
yra pasiūlyta. 16 kandidačių į 
karnavalo karalienes: olandų, 
prancūzų, egiptiečių, švedų, 
italų, norvegų, skandinavų, 
britų, lenkų, danų, suomių, ko 
lumbiečių, lietuvių ir kt.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
a t T

Aušros Vartų bažnyčioje gie
dos op. sol. E. Kardelienė su 
AV choru, vedamu muz. A. 
Ambrozaičio, o šv. Kazimiero 
bažnyčioje sol. A. Paškevičie- 
nė.
KALĖDOS KANADOJ — 
CHRISTMAS IN CANADA

Mary Barber ir Flora Mc 
Pherson yra autorės gražios 
knygos apie Kalėdas, ir jos 
dirbo kartu Londono (Onta
rio) Meno Muzėjaus Viešo
joj Bibliotekoj kaipo jos tar
nautojos. Susidomavę ir istori
ja ir folkloru, jos surinko 40 
žymesnių rašinių apie Kalė
das, kaipo Kanados įdomią te 
mą. Kai kurios istorijos jau tu 
ri daugiau kaip 400 metų skai 
tant nuo pirmųjų Kalėdų, švęs 
tų Kanadoje Jacques Cartier’o 
ir jo vyrų laike jų antros kelio 
nės 1535 metais.

Kai kurie žymūs Kanados 
rašytojai yra šioje knygoje re 
prezentuojami, kaip Stephen 
Leacock, Hugh McLennan, 
Morley Callaghan ir kiti. Čia 
yra istorijų parašytų prieš 200 
metų, kaip Samuel Hearn'o 
„Travelling to the Northern 
Ocean”, prieš 100 metų kaip 
aprašymas apie Kalėdas prie 
Rideau Hali, parašyto Kana
dos Gubernatoriaus žmonos, o 
taip pat ir neseniai parašyti da 
lykėliai specialiai šiam rinki
niui. Tai priduoda knygai svy 
gurno ir įvairumo, kuris ne vi
suomet sutinkamas ontologijo
se.

Frank Davies dalyvauja 
trumpu apsakymėliu, kuris ruo 
šia knygą, o kartu ir yra at
spausdintas labai puikiai.

Naujieji kanadiečiai taip 
pat turi vietos šiame tome. 
John Fisher savo „Christmas 
Customs” žiūri į šventes šiltu 
žvilgsniu, kaip jos yra švenčia 
mos Kanadoje įvairių tauty
bių. Nadine Hradsky, ėmigran 
tė iš Čekoslovakijos po karo, 
ir kartu bibliotekininkė, nuo
sekliai aprašinėja jos pirmas 
Kalėdas Švęstas su šeima Ka
nadoje. Taip kad kiekvienas 
šioje knygoje ras ką nors įdo
maus ir sau šioje gražioje ir 
vertingoje Kalėdų dovanoj.

DR. V. GIRIUN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0556

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

A DVOK A TAS

STASYS DAUKŠA, LI„ D. 
4 Notre D ame St. E.

Suite 902 ir 903 
Tel.: 861-8478 ir 

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

KANADOS SOSTINĖ OTTAWA
APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS NAUJŲ 

METŲ SUTIKIMAS
įvyksta pas pp. Šimanskius — yra prašomi pranešti apie tai 
1871 Wembley Rd. Norintieji Apyl. V-bos sekretorei. Rep. 
dalyvauti, bet dar neužsirašę.

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

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

Telef.: 669-8834
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AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Naujų metų pamaldų tvar
ka. 12 vai. vidurnakčio mišios 
(vaišių po bažnyčia šiais me
tais nebus). Naujų Metų dieną 
mišios bus 8, 9, 10, 11 vai. ry
to ir 5 vai. p. p. Mūsų tautie
čius kviečiame pasinaudoti 5 
vai. mišiomis, nes iš patirties 
žinome, jog po N. Metų suti
kimo, daugeliui rytinėse pamal 
dose yra sunku dalyvauti.

Mūsų parapijos choro ir op. 
sol. E. Kardelienės į plokštelę 
įgiedotos giesmės bus trans
liuojamos iš C.F.M.B. 1410 ra 
dijo stoties s. m. gruodžio 24 
d., antradienį, pietų metų, 12 
vai. programoje.

Liet. Mokyklų eglutė šiais 
metais bus Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje sausio 5 d. 3.30 
vai. p. p. Visos šeimos kviečia 
mos dalyvauti..

Tradicinis bazaras įvyks ąt 
■einančias metais kovo 14 ir 15 
dienomis.

Dailės ir Tautodailės paro-

J. Amerikos V. žinios
LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ VADOVY
BĖ SVARSTĖ SVARBIUS REIKALUS IR INFORMA

VO VISUOMENĘ
š. m. gruodžio m. 14 — 15 

dienomis Clevelandc savo pir
mojo posėdžio buvo susirinkęs 
naujai išrinktas Lietuvos Vals 
tiečių Liaudininkų S-gos Cent 
ro Komitetas.

Posėdyje buvo apsvarstyta 
visa eilė Lietuvos Išlaisvinimo 
kovos pagyvinimo ir sąjungos 
organizacinių reikalų. Posėdsi 
politinių grupių konsolidacijos 
priėmė atatinkamą nutarimą 
reikalu.

Naujai išrinktas Centro Ko 
mitetas pasiskirstė pareigo-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
ATVYKĘ IŠ LIETUVOS PASAKOJA

Neseniai atvykę iv Lietu
vos buvo paklausti apie kai ku 
rias pavergtos Lietuvos nuo
taikas ir kt.

— Ar galima pabėgti?
— Jūros keliu pabėgti ne

įmanoma ir vien dėl to, jog ne 
turima valčių. Žvejų laivai - 
- valtys sutelkiamos į vieną 
vietą ir saugomos pasieniečių. 
Net ir sportininkai gali išplauk 
ti į Kuršių Marias, bet ne į jū 
rą, o sausumos siena užtverta.

— Ar atvykę į Vakarus stu 
dentija, turistai, galėtų pasilik 
ti?

— Į Vakarus išleidžiami to 
kie, kurių šeimos nariai Lietu
voje paliekami įkaitais.

I.G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

„LITAS”
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. teL 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,25%. * Už asmenines paskolas imama

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

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 
vai.: darbo dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius 

ir šeštadieniais.
Vakarais: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 
3907 Rosemount Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais 

nuo 7 iki 9 vai. vakare, tel. 722-2472.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJAS ŽINIOS
Jaunimo pasilinksminimas 

įvyks penktadienį, gruodžio 
27 d., pradžia 7.30 vai. vak.

Parapijos k-to posėdy pri
rinktas naujas narys Albertas 
Dasys.

Dar galima įsigyti tikietų į 
Naujų Metų sutikimą. Pradžia 
10 vai. vakaro. Kaina 5 dol.

Mirė Katryna Vasiliauskie
nė, pašarvota pas Valle, Mol- 
son ir Baubienne gat. kampas. 
Laidotuvės ketvirtad. gruo
džio 26 d. 9 vai. ryto.

dą dar ilgai visi atsimins. Dau 
gelis pareiškė pageidavimą, 
kad tokios parodos būtų ruo
šiamos bent kartą kiekvienais 
metais. \

Praėjusio sekmadienio rink
liava — 217 dol.

Bažnyčios fondui aukojo: 
10 dol. J. Aniolauskas ir J. Ma 
čionis; 5 dol. — Br. Abromo 
nis; 4 dol. Iz. Gorys.

mis: Pirmininkas — Jonas 
Daugėla, Gen. Sekretorius — 
Dr. Kazys Karvelis, Vicepirm. 
— Juozas Audėnas ir Antanas 
Kučys, Iždininkas — Jonas 
Bertašius ir nariai — Henrikas 
Blazas, Zigmas Dailidka, Dr. 
Juozas Pajaujis ir Liudas Šmul 
kštys.

Sąjungos atstovais į Vyriau 
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetą išrnikti: Juozas Audė
nas padarė pranešimą politi
niais klausimais lietuvių visuo
menei.

— Ar žmonės privengia pa 
bėgti į Vakarus dėl neaiškių 
gyvenimo sąlygų?

— Svarbiausia, sunku įveik 
ti sienos kliūtis.

— Ar Vakarų propaganda, 
pvz. lietuviškos radio valandė 
lės turėtų informuoti lietuvius 
tėvynėje, kas laukia pabėgėlių 
Vakaruose ?

— Taip, ypač nušviesti kon 
krežius atvejus, pavyzdžius.

— O ar buvo imtasi keršto 
priemonių prieš gimines ar dra 
ugus pabėgėlius?

— Trijų žvejų pusbroliai bu

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas H U 1-2957
J. Skučas RA 2-6152

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 

mrogyčių parūpinimas.

R$NT O
TORONTO C. Y. O. PLAU

KYMO PIRMENYBĖSE
N. Kėkštaitė išsikovojo I v. 1. 
s., I v. krūtine, 1 v. nugara ir 
II v. peteliške; Rytų Kanados 
Plauk, pirm, bronzos medalį 
100x4 estafetėje. Ketvirt. To 
ronto miesto čempionams su
rengtoje vakarienėje buvo pa
gerbti: N. Kėkštaitė K pasta- 
šius naują rekordą (Kanados) 
100X4 estf. ir A. Žaliauskas 
— Kanados pirmenybėse 11 v. 
šuolyje į tolį wl961 m. Kana 
dos naują rekordą!).

PARAMA
Lietuvių Kredito Kooperaty
vas bus uždarytas Kalėdų pir
mą ir antrą dieną, o taip pat 
pirmą Naujų Metų dieną.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Katalikių Mot. dr-jos visuo 
tinis susirinkimas ir valdybos 
rinkimai bus sausio 19 d. po 
sumos muzikos studijoje.

ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS

Kalėdų eglutė buvo sekmadie
nį, gruodž 22 d. Programoj bu 
vo vaidinimas „Kūčios Lietu
voje”, Kalėdų senelis ir tt.

SKAUTŲ EGLUTĖ
bus Pris. par. salėje, gruodžio 
29 d., sekmad. po Kalėdų. .
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Pris. parapijos salėje- rengia 
mas Tor. Liet. Bendr. Apylin 
kės Valdybos. Bilietai gauna
mi prie parapijos veikiančiame 
knygų - laikraščių kioske, apa
čioje, prie salės.
• Sekm., gr. 29 d., po 10 v. 
mišių iki 5 v. vak. muzikos stu 
dijoje bus įdomi Lietuviškų 
pašto ženklų ir Liet, pinigų pa 
rodą.

vo ištremti į Sibirą Stalino lai 
kais. Jie žinoję jų sumanymus 
ir nepranešę saugumui.
KRIMINALINIAI NUSIKAL

TIMAI LIETUVOJE
Vilniečius giliai sujaudinęs 

toks įvykis: Vilniaus universi
teto docento Petro Petrylos 
sūnus Rimantas, 24 m. amž„ 
vienų namų rūsy nužudęs šeše 
rių metų mergaitę Jūratę Blag 
nytę. Rimanto Petrylos dirbu 
šio skaičiavimo mašinų gamy
kloje ir -ėjusio mokslą Politech 
nikos instituto filiale, nusikal
timas buvęs išaiškintas tik vė
liau. Nusikaltėlis nusižudė, per 
sipjovęs abiejų rankų venas. 
Vėliau prokuratūra iškėlė to
kias, eiliniam gyventojui sun
kiai suprantamas aplinkybes: 
apie Rimanto nusikaltimą ži
noję jo tėvai, o motina, moky 
toja, su sūnumi susitarusi, kad 
jis... nusižudys. Pradžioje jau
nasis Rymantas bandęs žudy
tis elektros srove, bet tai ne
pavyko, vėliau jis išgėrė mo
tinos nupirktos degtinės puslit 
rį ir jam paprašius, netekus są 
monės, motina sūnui perpiovu 
si ranki; venas. Tardyme Pet

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos-

A. Gražys — 739-9328 
P- Jasutis — LA 2-7879 
M. Roth — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS 
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Association Nariai 

3907 Rosemount Blvd. 
Tel.: 722-2472.

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
-NELAIMINGI ATSITIKIMAI. 
Tikslus ir greitas patarnavimas.
Quebec Insurance Brokers 
Sąskaitos Lite No. D-752

TORONTAS NUSIŽIŪRI 
Į MONTREALĮ

Canadian National Rail
ways Toronte priėjo prie išva
dos, kad National Station ne
patenkinta reikalavimų, todėl 
žada išsikelti į šiaurinę miesto 
dalį, kur yra platesnė vieta, o 
vietoje nugriautos dabartinės 
stoties pastatyta, Montrealio 
„Ville Marie“ pavyzdžiu dan
goraižių grupę.
SAVAITĖS RUNGTYNIŲ 

REZULTATAI:
Church lygoje Aušra M. 

nugalėjo, Woodgreen 27X21; 
Aušra B. „A” pralaimėjo St. 
Chris B. 20X40; Aušra B. 
„B” pralaimėjo Vyčio B. 15 X 
42; Aušra M. B. „A” nugalė 
jo Aušrą M. B. „B”; C. Y. O. 
lygoje Aušra Juvl. nugalėjo 
St. Gabriels 39x7 ir Aušra M. 
nugalėjo L. 20X15; T. L. B. 
lygoje Aušra Sr. pralaimėjo 
Cicconnes komandai 27x55. 
Žaidė: Aušra M. komandoje 
— R. Tamulionis, A. Puzeris
4, G- Strumila 2, R. Šiukšteris, 
P. Genys 18, H. Liorentas ir 
A. Puteris 3; Aušra B. „A” 
komandoje — J. Vaškevičius
5, A. Kuolas 3, P- Dunderas, 
L. Linka 5, P. Kolyčius 4, E. 
Krikščiūnas 1, A. Kuprevičius,
J. Sodonis 3 ; Aušra B. „B“ ko 
mandoje — R. Puteris 4, M. 
Misevičius 1, G. Venskaitis, V. 
Tamulaitis ir S. Kaknevičius 
10; Aušra M. B. ,,A” — S. 
Kaknevičius 3, S. Tarvydas 4, 
P. Adomaitis, M. Adomaitis, 
V. Žulys 1, B. Stočkus, E. Gir 
dauskas 4 ir P. Venskaitis; 
Aušra M. B. ,,B” — J. Didž- 
balis, V. Didžbalis, S. Didžba- 
lis, A. Janeliūnas, A. Strumila,
K. Abromaitis, V. Kiškūnas, 
K. Bartucevičius ir P. Raškaus 
kas; Aušra Sr. — A. Sapijony 
tė 4, G. Kalvaitytė 8, R. Bil- 
kytė, I. Romanovaitė 15, R. 
Narušytė, L. Kvedaraitė; Auš 
ra Juvl. — B. Starkutytė 6, 
V. Bekerytė 2, T. Dubinskai- 
tė, J. Simonaitytė 6, A. Čepo 
nytė 4, M. Romanovaitė 7, M. 
Gutauskaitė, 1. Janeliūnaitė 2, 
V. Jurevičiūtė 10, R. Šiurkšte- 
rytė; Aušra M. — J. Urbonai
tė 10, R. Kairytė 4, J. Ignata- 
vičiūtė 2, B. Deimantaitė 2,
A. Deimantaitė, R. Birštonai- 
tė 2, D. Puodžiukaitė, R. Ra
džiūnaitė.

rylienė prisipažino nužudžiusi 
sūnų, patraukta baudžiamojon 
atsakomybėn, o tėvas atleistas 
iš universiteto.

Šiurpaus įvykio finalas įvy
ko Lietuvos Aukšč. Teisme. 
Pagal „Tiesą” motina Petry- 
lienė buvo kaltinama sūnaus 
nužudymu, o tėVas, kad apie 
nusikaltimą nepranešęs val
džios organams. Abu kaltina
mieji prisipažino kalti, juos gy 
nė advokatai A. Jakubėnas ir
B. Širvinskas. Pagal gegužės 9 
d. paskelbtą nuosprendį, B. 
Petrylienė nuteista trejiems 
metams kalėti, o P. Petryla— 
metams pataisos darbų. E.

Lapkričio 26 d. į Vilnių su
grįžo tris savaites Suomijoje 
su koncertų gastrolėmis pasi
rodęs valst. styginis kvartetas 
ir keli solistai. Jie koncertavo 
Helsinkyje, be to ir kituose 
miestuose, kaip Turku, Tam
pere, Lachti ir kitur. Eltos ben 
dradarbis pranešė:

Suomių demokratinė spau
da, išskyrus komunistų dienr. 
,,Kansan Uutiset”, apie meni
ninkų pasirodymą nieko nera
šė. E.

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). 
Tėlef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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