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progas Lietuvos išlaisvinimui 
artinti ir sovietinės okupaci- 

jus, laisvieji broliai, padvigu bintisavo tautinį pareigingu

mą, savo dosnumą ir savo ryž tą Lietuvoslaisvės kovai.

Naujoji VLIKo valdyba (iš kai rėš) : B.Bieliukas, B.Nemickas, K.Bielinis, V.Sidzikauskas (pir mininkas), J.Audėnas (gen.sek 

retorius), S.Lūšys ir K.Čeginskas.

VLIKAS SVEIKINA VISUS
Kalėdoms ir N. Metais ir užlietuvius nelaisvėje ir laisvėje 

tikrina, kad panaudos visas 

jos jungui lengvinti, ir kviečia

Prof. S. Kairys su gen. kons. Stašinsku. LINKI VISIEMS MONTREALIO LIETUVIAMS LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS KANADAI IR
KLB Montrealio Seimelio Prezidiumas.

NAUJŲ METŲ

(žiūr. 2 puslapį). II. ŽMUIDZINIENĖ

KAS NAUJA KANADOJE
KANADA TURI SAVO VĖLIAVĄ

Liberalai pasinaudojo par
lamentinės proredūros teise ir 
nutraukė konservatorių nesiba 
igia.nčias kalbas. Vėliava: bal

ta, viduj raudonas klevo la 
pas, galai raudoni. Greta šios 
vėliavos, leidžiama naudotis 
ir karalienės vėliava.

LIETU VIŠKO GYVĖMIMO
DUOMENYS

• Čikagoje įsikūrė Giedrei 
čių teatras, kuris turi ir savo 
patalpas.
Jo dalyviai - jauni, Ameriko
je išaugę ir atvykę iš Lietu
vos aktoriai.

• Dr.Jurgėla išleido studi
ją apie lietuvių įsikūrimą JA 
V ir Kanadoje. Kanadoje lie 
tuviai buvo apgyvendinti

1813 m. po Napoleono karų.

® Simano Daukanto suka 
ktuves minit, paskaitas skaitė 
istorikai Trumpa ir Jakštas.

© Lietuvos bolševikai turi 
didelę bėdą su Marijos pasiro 
dyrnu: žmonės plaukia su žva 
kėmis ir gėlėmis, ir polirija ne 

kėmis ir gėlėmis, ir policija ne 
pajėgia sulaikyti tikinčiųjų 
srauto į Skiemonis.

Taip Chruščiovas ependė tautų apsisprendimo klausimą, — 
ar kitaip spręs Brežnov su Ko syginu ?

VISUS ’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ 
BENDRADARBIUS, PRENUMERATORIUS, SKAITYTOJUS, RĖ

MĖJUS IR VISUS LIETUVIUS ŠIAPUS IR ANAPUS GELEŽINĖS 
U ŽTVAROS SVEKINAME KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR LINKIME

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1965, METŲ.
KLCT, NL Bendrovė, Redakcija ir

Administracija.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAMIINGŲ NAUJŲ METŲ
LINKI

Kanados Lietuvių Fondas.
-e-x■: -- «

Savaitinė apžvalga
PRAĖJUSI SAVAITĖ PRABĖGO NUOLATINĖSE 

DERYBOSE

Daug pasikalbėjimų turėjo 
JAV prezidentas Johnsonas ir 
sekr. Rusk. Daugiausia tartasi 
su Rusijos atstovais. Per tą sa
vaitę iškilo daug sumanymų, 
svarstyta daug planų.

— Vokiečiaj sumanė atomi
nę užtvarą nuo rusų: atominiais 
užtaisais užminuoti visą rytinė 
liniją. Planas svarstomas.

— Rusk su de Gaulle apta
ręs visus nesutarimus keliančius 
klausimus, bet neatrodo, kad 
ė litų susitaręs.

ms atidaryta Kalėdų ir NM

— Berlyno siena vakariečia 
proga.

-— Lenkijos užs. r. min. Ra- 
packis lankėsi Londone.

— Saugumo taryba atmetė 
arabų pasiūlymą pasmerkti Iz
raelį dėl pasienio susišaudymų 
ir pasisakė už įvykio ištyrimą.

— Kongo komunistai, suša 
udę baltuosius užstatus, iškėlė 
’’balių“ ir juos valgė, o kas 1> 
ko pardavinėjo turguje.

— SSSR atstovas Saugu

mo taryboje Federenko kalti 
no JAV ir Belgiją, kad Konge 
gelbėjo užstatus. Tokia komu 
nistų moralė: žmogėdros — 
geri...

— Tarptautinė juristų komi 
sija atkreipė JTO dėmesį, kad 
tarptautinė konvencija drau - 
džia suimtus žmones kankinti, 
badu marinti, kalinti.

— Amerika paskelbė: kas 
naują kanalą sujungti Atlantą 
su Ramiuoju vandenynu, nes 
Panamos kanalas pasenęs ir 
netinkamas. Vyksta tyrimas.

— Anglija sustabdė pokari 
nių skolų mnkėjimą JAV ir 
Kanadai.

— Norvegija prisijungė prie 
Atominės konvencijos.

— Kipro saloje JTO kariu 
omen ės daliniai palikti dar 3 
mėnesiam.

— Pekinas tęsia kovą prieš 
Maskvą. Kompartijos suvažia 
vimas tiktai tada turės pasise
kimą, ražo kinai, jeigu joje da 
lyvaus visų šalių komunistai.

DŽIAUGSMO ŠVENTOMS KALĖDOMS IR VIEŠPATIES 
PALAIMOS NAUJEIMS METAMS

MIELIEMS PARAPIJIEČIAMS. VISIEMS BIČIULIAMS

PALAIMOS NAUJIEMS METAMS

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

Tėvas J. Vaišnys, S. J:

Tėvas S. Kulbis, S, J,
O.. .

PALAIMOS IR RAMYBĖS KALĖDŲ ŠVENTĖSE

VISIEMS LINKI

Kun.dr. F:Jucevičius.

. Sy. Kazimiero Parapijos Klebonas.
Kun: J Gaudzė:

i ► .-«> -.»■ -•»- ’ ~wer
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE

SVEIKINA visus TAUTOS FONDO skyrius

įgaliotinius, aukij rinkėjus ir aukotojus visoje Kanadoje ir linki jiems: 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

sesėms ir broliams šauliams ir viisiems brangiesiems tautiečiams, 

tėvynėje ir plačiajame pasaulyje, linki
L.T.i Mindaugo šaulių kuopos Valdyba, Montrealyįe.

i « 4> <3* : MM .: ♦ . -
L:K:V. S- ga Ramovė Montrealio Skyrius sveikina visus karius 

ramovėnus, savanorius, karo invalidus, šaulius, partizanus ir tuos, 

kurie dirba dėl Lietuvos laisvės, kur jie bebūtų Kalėdų ir

Naujų Metų proga:

Valdyba.
MK. SMK . •< f

ŠIRDINGIAUSI ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

Valdybai - Direktoriams Klubiiečiams, Montrealio ir apylinkės 

Lietuviams ir Visiems Pažįstamiems.
DLK Vytauto Neprikl. Klubo pirmininkas Pr. Paukštaitis

Ir Seimą:
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

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

VASARIO 16 AKTO SIGNATARĄ

Prof. Steponą Kairį

Redaktorius Jonas Kardelis.

7722 George Street, 
Prenumerata metams:

DO 6-6220
LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.

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

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

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

Vyskupas V. Brizgys
LIETUVIAMS KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

Kristaus gimimo švenčių proga sveikinu visus lietuvius ir 
širdyje dalinuosi su kiekvienu švenčių džiaugsmu. Kristus 
atėjo žmoniją ne tik iš gimtosios nuodėmės išliuosuoti, o at
naujinti žmogaus širdyje Dievo ir artimo meilės ugnį, kurią 
davė žmogui jį sutverdamas, bet kurią nuodėmė buvo užgesi 
nusi. Kristaus noras yra, kad ta ugnis degtų. Kristus atėjo 

pasėti garstyčio grūdą - išganymo žodį, kad jis užaugtų į di 
delį medį, kurio pavėsyje rastų ramybę ir santaiką visi žmo
nės, visos tautos.

Mūsų laiko žmonija šaukiasi šviesos, taikos ir ramybės- 
Jos troškimai ir siekiai tiek nueis teisinga kryptimi, kiek žmo 
nija priims Kristaus žodi ir juomi gyvens.

Šiandieną pakartokime širdyse dėkingumo ir džiaugsmo 
jausmą, kad gimėme ir užaugome ne stabmeldžiais, o Kris
taus tikėjimo šviesoje. Dera kiekvienam pamąstyti, kaip šią 
dovana pasidalinti su tiesos alkstančia žmonija. Jautrūs esa
me žmonijos medžiaginiam vargui ir tuomi pildome dalį di
džiausio dieviško įsakymo - mylėti artimą kaip save. Tačiau 

kūnas dar ne visas žmogus ir nevien kūno reikalai yra žmo
gaus reikalai. Stenkimės dažniau ir jautriau mąstyti apie 
žmonių dvasinius vargus, reikalus. Ir šiame reikale padėti ar 
timui liepia tas pat didžiausias Dievo įsakymas- Kristaus gi
mimo naktį angelų giedota ramybė ateina ir ateis ten, kur 
yra Dievo ir artimo meilė.

T .būna mūsų šventės pilnos Dievo palaimos ir džiaugsmo.

PALYDINT

1964 m- gruodžio 16 d: nete 
kome Vasario 16 dienos akto 
signataro Stepono Kairio-1 ūma 
sonio-Kaminsko: Netekome la
bai žymaus visuomenininko, po 
l‘tiko,, mokslininko, publicisto, 
literato, redaktoriaus, žymaus 
partinio veikėjo- Netekome ga
baus, darbingos ir garbingos as 
menybės -palikusios itin žymius 
pozytyvumu ir garbingomu pėd 
sakus lietuvių tautos gyvenime, 
lietuvių tautos kultūros istorijo 
je ir lietuvių tautos politiniame 
gyvenime. Profesorius Sttponas 
ivairys buvo šakotų talentų as
menybė.
. . Step. Kairys gimė 1878.XII: 
20 Užunvėžių kaime. Kurklių 
vak , Ukmergės ap. Mokslus ė- 
jo Palangoje, Šiauliuose, Petra
pilyje. Petrapily jis baigė Tech 
noligijos institutą inžineriaus 
lecrnologo laipsniu.

Jau mokiniu būdamas pra
dėjo politinį darbą, siekdamas 
asmens laisvės, f/ž tą buvo pa- 
kartitinaj pavarytas iš mokyk - 
lų ir kalinamas. Organizavo mo 
ksleivių kuopeles, kurios prieši 
nos lietuvių rusinimui bei prie
vartavimui. Žmogaus, o šio as
pekte, ir lietuvių teisės buvo jo 
dėmesio centre. Ar Kairys kovo 
jo gimnazijoje prieš rusų religi 
nį prievartavimą, ar universitete 
ar iš ji išėjęs, visose kovose prį 
cšakyje buvo žmogaus, visatei 
šio ir visaverčio asmuo. Būda 
mas nuo jaunystės socialdemo
kratu. veikė kaip politikas, bet 
visada turėdamas Prieš akis žm 
ogų. jo teises, jo pareigas ir jo 
gerbūvį. Jo darbus žymėjo lo
gika, nuoseklumas ir tvirtas pri 
ncipų laikymasis. Kairys niekur 
ir niekad nenuklydo nuo princi 
pų, niekad nepasidavė silpny
bei. Jo kelias tiesus ir aiškus.

Kairys - mokslininkas, kūręs 
Kaune Technikos fakultetą. 
Kairys - praktikas ir Lietuvoje 
pion erius, nes jis ir Vilniuje ir 
Kaune vedė kanalizaciją ir van
dentiekį. Kairys- literatas, para

AMŽINYBĖN

šęs eilę apsakymų, feljetonų, a- 
pysakų kaulo Kemeklio ir kt. 
vardais .

Kairys publicistas ir redakto 
rius, redagavęs kelius laikraš- 
c.-us.

Puikus kalbėtojas, su kuriuo 
ne kiekvienas galėjo konkuruo 
ti. Gražiai ir rikliai valdė žodį ir 
vedė mintį.

Y pac puikių feljetonų yra 
•parašęs. Jo dvi atsiminimų kny 
gos yra žymus indėlis į, lietuvių 
kultūrą ir Lietuvos istoriją.

Kelius paskutinius metus St. 
Kairys sunkiai fiziiška* gyveno, 
nes buvo netekęs vienos kojos, 
kurią dėl trombozės teko operų 
oti. Bet ir nelaimių prislėgtas, 
liko ištikimas plunksnai ir rašė 
3-čią atsiminimų tomą.

Kairys tačiau daugiausia - 
politikas: jis ir Socialdemokra
tų partijos iydcns, ir pakartoti 
nai ministerių kabinete valstybi 
nių reikalų tvarkytojas, jis ir sa 
viva‘scyt>nnnkas, jis ‘r Koopera 
tininkas, rūpinęsis eilinio žmo
gaus savarankiškumu. Ir visur 
jo gyvenime: pertiem kova su 
žmogaus negerovėmis. Ar jis 
dirbo Lietuvos respublikos sei
me, ar savivaldybėje, ar univer 
sitete, visur jis ėjo tiesiiu ir at
viru kebu, laikydamasis žmo
gaus ir piliečio teisių principų.

1918 metais pasirašęs, jo gi 
redaguotą Vasario 16 dienos ak 
tą, >r toliau kovojo dėl jo išlai
kymo ir įgyvendinimo visa jo 
prasme ir principiniu aiškumu.

86-rius be 4-rių dienų išgy
venęs, ir fiziškai sukrėstas, iš 
laikė dvasinę pusiausvirą, švie
sų protą ir aiškią mintį iki pask 
utiniųjų gyvenimo dienų. Su 
St. Kairio mirtimi netekome 
vieno iš paskutiniųjų Vasario 
16 akto signatarų. Likimas ir 
piikti, nekultūringi, dar neap- 
valdę savo laukiniškos prigim
ties rusai grobonys paglemžė 
jo tėvynę - Lietuvą ir neleido 
nei savo prigimtosios duoklės 
jai atiduoti. J.K.

K. L BENDRUOMENĖ REIKAiAI i
KANADOS LIETUVIŲ BE NDRUOMENĖS KrAq

KLB KRAŠTO VALDYBA APTARĖ TARYBOS SįvA
ŽIAVIMO DUOMENIS \

Jaunimo Diena siūloma daryti
Toronte 1 .1 "yĄ

Padėkos dienos -metu

Gruodžio 10 dienos posėdy 
je Kr. Valdyba peržiūrėjo Kr. 
Tarybos darbus bei nutarimus 
ir aptarė tolimesnius-

Vykdant paskutinės Kr. 
Tarybos sesijos nutarimą, Jau 
nimo dieną Kr. V-ba siūlo ruo 
jon siūlo: jau Tarybos pasiūly 
Torontt Dienai ruošti komisi 
šti Padėkos dienos dienomis 
.tus K.Baroną ir J.Daniliūną, 
studentus Rinkūnaitę ir Šilei
ką. Kultūros Fondo įgalioti 
niius J- Gustainį ir V.Piečaiti, 
kurie susitaria su KLB Toron 
to apylinkės valdyba.

Kai kurios vakarinės Ka
nados lietuvių apylinkės pagei 
dauja kultūrinės pagalbos : 
KLB Kultūros Fondas tuo tik 
siu ruošia Vasario 16 progai 
magnetoninę juostelę apie 
pusantros valandos ilgumo, ku

rį bus pasiųsta tiems, kas l- 
reikš pageidavimą.

Plačiau aptartas KLB i 
Tarybos metu vykęs jauniit 3 
klausimu simpoziumas ir lai 
kiamos jo pranešėjų aautril „.4-^ 
kos, suvažiavimo nutartos skA 
bti spaudoje- y

Pabrėžtas pasiruošimas!
Spaudos mėnesiu, kuris su JAl
V Lietuvių Benruomene bala \ 
ndžio mėnuo- Spaudos mėnuo l 
apima ne tiktai laikraščių, bet \ 
ir knygų platinimą.

Painformuojama, kad KLB
Kr. V-ba baigia ruošti Bendr 
uomenės raštams klišę, pagal 
kurią blankai bus atspausdinti* 
visoms apylinkėms. Klišę ruo 
šia dailininkas R. Bukauskas.

KLB KV Inf.

Vyskupas V Brizgys. CALGARY, ALBERTA
ŽYMIAJAM SUKAKTUVININKUI

Ministerial* Broniui Balučiui
85 METAI

KITOS NAUJIENOS

Lietuvos nepriklausomy
bės kovotojų kūrėjų ir žymių 
jų veikėjų, paskyrusių tiems 
tikslams didžiąją gyvenimo da 
U, vyresniosios kartos nedaug 
jau beturime. Džiaugiamės 
jais, jaunajai kartai rodome 
juos kaip pavyzdį. Toks yra 
šių laikų sukaktuvininkas Ne 
priklausomos Lietuvos atsto
vas ir įgaliotas ministeris Di
džioje Britanijoje Bronius Ka 
zys Balutis, ilgametis Lietuvos 
diplomatas-

Balutis kilme - dzūkas. Pa 
garbus 85;-kerius metus besitę 
sęs jo gyvenimo ir veiklos ke
liais- 1879 m. gruogdžio 29 die 
ną gimęs, mokslus pradėjo Ū- 
drijos pr. mokykloje ir tęsė 
keisdamas jų kryptį ir turinį: 

Plocke išėjo mokytojų semina 
riją ir bandė moKytojauti. te
pasitenkino tuo. Pskove pabai 
gė matininkų mokyklą, bet ma 
tuoti nieko nebandė . Išmata
vęs carinėje kariuomenėje mu 
štro mokslus žengine žengė 
žingsnį per Atlantą ir atsidūrė 
Amerikoje. Ilgai nelaukdamas 
stojo į Valparaizo universitetą 
bet jį paliko ir persikėlė 1 Či
kagą, kur užbaigė Kent Colle 
ge of Law magistro laipsniu- 
Taigi: B.K.Balutis ir mokyto
jas, ir matininkas, ir teisinin
kas, jei kalbėti apie profesinį 
•pasiruošimą. Tiktai diplomati
jos mokslų nėjęs, nors nuo 
1928 m- jis pasiuntinys Ameri 
koje, o nuo 1934 metų - Lietu 
vos atst. ir įg. min. Didžioje 
Britanijoje- Tuo jis tartum pa 
tvirtino Bismarko teigimą kad 
iš žurnalisto jis galįs padaryti 
kelius diplomatus.

Amerikoje Baluuiui prasidė 
jo šakotas kultūrinis gyvenim 
<-s, socialinis ir politinis veiki
as. Čia jis organizavo Susivie
nijimo Lietuvių skyrius; reda
gavo laikraščius; organizavo 
chorus; Tėvynės mylėtojų drau 
giją, kuri išleido kapitalinį V.

Kudirkos darbą - Kudirkos raš 
tus-

Amerikos lietuviai, visada 
budėję lietuvių tautos teisių sa 
rgyboje ir rūpinęsis atstatyti 
JUetuvos valstybę, ypač sujuuo 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
ir, JAV prezidentui Wilsonui 
paskelbus tautų apsiprendimo 
principus, ėmėsi konKrečių žy
gių Uetuvos valstybei atstatyti. 
Balutis buvo vienas iš priešaki
nių veikėjų.

Kai pirmasis karas baigėsi, 
Lietuvos taryba buvo paskelbu 
si Vasario 16 dienos aktą, jau 
vyko konkretūs žygiai atkurti 
Lietuvos valstybę. Amerikos lie 
tuviai vystė didelį sąjūdį. Ir i 
taikos konferenciją, kuri vyko 
Paryžiuje, pasiuntė Amerikos 
delegaciją- Balutis buvo jos su 
dėtyje ir drauge su E.Galvanau 
sku buvo sekretorium.

Kai konferencija pasibaigė, 
Balutis buvo pakviestas Lietu- 
voos laikinojon sostinėn, kur 
užsienių reikalų ministerijoje 
ėjo įvairias pareigas. Jam teko 
vesti derybas su latviais dėl šie 
nų ; su lenkais sudaryti lenkų 
sulaužytąją Suvalkų sutartį; 
dalyvaujant Tautų sąjungoje; 
dalyvauti derybose dėl Pabalti
jo valstybių ekonominės antan
tės ir tt.

Šakotas, svarbus ir atsakin
gas darbas nelengvomis parei
gomis apkrovė mūsų šių dienų 
sukaktuvininką- Ir jis viską ryž 
tingai tesi.

Parmainingose sąlygose ir 
‘pačios Lietuvos, Balutis išliko 
valstybininku, kuriam rūpi tau 
tos ir Lietuvos reikalai pirmoje 
eilėje. Visur jis mokėjo vairuo 
ti tarp Scilių ir Charibdų. Balu 
čio sąmojus perlas, žymįs jo as 
mens nusistatymus, žinomas ir 
kartojamas visų : ”A§ ir krikščio 
nis ir demokratas, bet ne Krikš 
čioniis Demokratas“... Balučio

Lapkričio 21d. K.L.B - nės 
Apylinkės Valdyba suruošė Lie 
tuvos Kariuomenės šventės mi
nėjimą. Minėjimą atidarė apyl. 
pirm. A.P. Nevada trumpai a-pi 
budindamas pirmųjų savanorių 
pasiaukojimą. Priminti buvo du 
buvusieji kariai, kurie šiuo tru 
mpu laiku mirė Calgary j e - J. 
Sarpalius gusarų pulko Vyties 
Kryžiaus Kavalierius, žuvęs ge' 
žkelio nelaimėje Calgaryje ir 
Hermaną Albrechtą ulonų pul
ko karį, kritusį širdies smūgiu 
Brookse. BubiiKa pagerbė žuvu 
sius atsistodama ir minutės tyla, 
o pirmininkas tame laikotarpyje 
sukalbėjo maldą už Tėvynė.

Senukas J.Balsaitis 80 m. pir 
mo karo veteranas išnešė Tau
tos vėlavą į publiką sugiedant 
i autos himną.

Pirmininkas perstato kalbėti 
kuris jaudinančioje kalboje pri 
Vet. Gyd. Majorą V.Sniečkų, 
minė pirmuosius L. Kariuome
nės kūrimosi laikus. Kariuome
nės reikalingumą Tėvynėj ir su 
prie vienybės ir susipratimo, pa 
budindamas pirmųjų savanorių 
nuoširdumu kvietė tautiečius 
reikšdamas, kad pašaukimo va 
landa Tėvynės laisvinimui arti
nasi.

Apylinkės V-ba su nuoširdų 
mu taria ačiū visiems tautiečia 

asmuo gali būti pavyzdžiu ir 
tiems, kurie teigia, kad į diplo 
matus kelias eina per žurnalisti 
ką, nes Balutis į diplomatijąą 
nuėjo per spaudą, išbandęs dau 
gelio laikraščių vedimo darbą.
Ilgas kelias, šakotas ir platus- 

Tiktai pats Balutis galėtų tiks
liau, geriau ir gražiau apie sa
ve pasipasakoti. Gražiai yra V. 
Sirvydo parašyta apie B-K.Ba
lutį knygą, bet labai bus įdorn 
ūs pačio Br-K* Balučio atsimini 
mai

85-rių metų sukaktuvių pro
ga nuoširdžiausiiai brangų Lie 
tuvos diplomatą Bronių Kazį 
Balutį sveikiname, linkime jam 
sveikatos, darbingumo ir ilgiau 
šių metų!

J. Kardelis.

ms irsvetimtaučiams - verslinin 
kams už aukas loterijai. Reikia 
pastebėti nuoširdumąą Calgario 
krutuvininkų, kuomet Valdy
bos pirmininkas paaiškino tiks 
ią ir paprašė aukų. Prižadėjo vi 
suomei paremti. Aukojo— Safe 
way II Ave.E. , Peopeles Cre
dit Jewelers, CO-OP. II Ave.E. 
ir St. Louis viešbutis. Susidarė 
gausybė fantų, kurie buvo išleis 
n loterijos keliu.

Apylinkės V-ba išreiškia šir 
dingą padėką visiems, kurie su 
tokiu nuoširdumu ir atsiidavi- 
mutalkino darbu ir auka padary 
ti šį parengimą sėkmingu. Sei
mininkėms už skanių valgių ga- 
dersonienei, V.Jaugienei, A.P. 
minimą ir patarnavimą —T. An 
bjevadienei, A.Kavalčikienei ir 
panelei R.Rastenytei. T.Ander- 
sonui, kuris šį ir visus parengi 
mus nenuilstamai aptarnauja" 
pardavinėdamas įžangos ir bure 
to bilietus ir J.Leketui, kuris ka 
ntriai visą vakarą ėjo pareigas."

Apylinkės V-ba visą šio pa
rengimo pelną pasiuntė Šalpos 
Fondui persiuntimu* į V.Vonie 
tiją Lietuvos Kariuomenės Ka
riams Invalidams.

KLB - nės Ap. V-ba.

KLB KULTŪROS FONDO 
INFORMACIJA

Iš Valdybos posėdžio, įvykti 
šio gruodžio 15 d.
1 Patvirtintas KLB Toronto 
apylinkės K.F. įgaliotinis p.P. 
Bastys. Toronto lietuviai kvieči 
amt kreiptis į p.P. Bastį visais 
kultūriniais, švietimo bei šešta 
dieninių mokyklų reikalais. Lin 
kime glaudaus bendradarbiavi
mo.
2 Diskutuoti atsiliepimai iš 
K.T. suvažiavimo.
3 Aptartas Edmontono Apy
linkės pageidavimas paruošti lie 
tuviškos muzikos (su anglų kai 
ba komentarais) magnetofoni
nę juostą.
4 Priimti 5-ki aplinkraščiai 
Apylinkių K.F. Įgaliotiniams. 
Jų dal*s bus paskelbta spaudoje.

V. Žižys
K.F. V-bos Spaudos ir informa 

cijos atstovas.

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

I

n

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS

PAŽYMĖJIMAIGARANTUOTI INVESTAVIMO
3, 4 ar 5 metai 5l/%% 1 ar 2 metai 5% 

6 iki 10 metų 5% %.
Teirautis: 875-2800 

Eastern & Chartered 
Trust Company 

625 Dorchester Blvd. West 
Montreal.

TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ

Canadian Vickers Ltd.

Machine Shop pasiūlymai

© Milling Machine Operators
© Turret Lathe Operators
• Radial T r II Operators
® Toolmakers
@ Ingersoll Operators
© Planer Operators
® Lathe Operators
© Tool Designers
@ Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

O

'T-:
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i

.xt<
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Linksnių 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 Kalėdų ir Laimingų Naujų M[etų
Tranzistoriniai radios

720 Marin St. ... Tel. WE 7—9496

Sales & Service 
Sav. Gerard Viau 

727 Argyle Ave. , Verdun . . . Tel: PO 7—0211, PO 7—0311

Stalo Radios

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

VISIEMS LIETUVIAMS

Pasaulinės kokybės

NordMende Que. LTD
č“® Menuett-Stereo

Stereos

VERDUN COAL & OIL REGI)

VYTAUTO KLUBAS2159-61 St. Catherine Street East:

Dr.J.Šemogas Dr.J.Mališka
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr.E.Andrukaitis

956 Sherbrooke St. E.,. . v LA 2—7236

$©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«

J. Bernotas Dr. Irwin Copnick J.P.Miller
NOTARAS DANTŲ GYDYTOJAS ADVOKATAS

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^

4966 Decarie Blvd., Tel.489—3191

•,<>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©£-©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^©©©©©S

Mūsų Gerbiamus Klijentus ir Mielus Prietelius LIETUVIŠKAS SLIDINĖJIMO CENTRAS Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!

Nuoširdžiai sveikiname Kalėdų šventėse ir linkime daug sėkmės 

pradedant Naujus Metus. Vallee Bleue Ski Centre Ine.
Laimingų Naujų Metų!

A damoms Insurance Agency Inc.
O. irA.Norkeliūnai Nuoširdžiai Sveikina visus savo šėrininkus ir slidinėtojus. DISTRICT ESTATE BROKERS INC.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Metro Natural Gas App. Inc

Tel. 767—5381 

5653 Verdun Ave., —2801 Masson St., —6278 St. Hubert
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J Raymond Bros.
STOVE & FURNACE OIL.

McCarty Market
ALUS, PORTERIS

330— 1st. Avė., Lasalle. DO 6—4661 7631 Central, Lasalle
1

Leo Gureckas
Keating Ford Sales Ltd.

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

4415 Bannantyne, Ave. ,Verdun Tel: DO 6—2548, 769—8529

Tip Top T.V. Service

6396 Bannanįyne, Verdun

Bellazzi-Lamy

7643 A Central Avė. , Lasalle, DO 6—7532 7682 Champlain Blvd. , Lasalle DO 6—6941

Tel. 366—4614

DO 6—6262

PO 7—6183 7697 Central St.

Paul Duquette
7744 George, Lasalle DO 6 6921, DO 6 6613

Pharmacy Al. Couture

Riverside Oil & Burners Reg'd
SHELL FUEL OIL DISTRIBUTOR

Sandy's Pastry & Delicatessen
įvairūs tortai, europietiški delikatesai, kanadiškas ir importuotas sūris

Fernand Michaud
Stove & Furnace Oil

29—3e Ave., Lasalle Tel. 365—0707 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NnUJŲ METŲ 
savo nariams ir visiems Montrealio lietuviams linki

MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

„LITAS"

Bernec Floral Co. Ltd.
GĖLĖS ĮVAIRIOM PROGOM

285 - 2nd Avė., Lasalle DO 5—0511

UNIVERSAL CLEANERS & TAILORS

8,Kirstukas

Tel. 769—2941 239 - 4th Ave. , Verdun, P.Q.

I.G. Electric Reg'd
IGNAS GURCINAS

889 —56 Ave., Lachine 631—0882

Kaufman's Woollens & Textiles
Tikra lietuviška textiles krautuvė Montrealyje

3997 St. Lawrence Blvd., Tel. VI 2—5319

Hhe JHouse of Seagram
ATST; L. SOSINSKI

Office VI. 9—5271 Res. HU 9—1613

Riverside Hardware
SAV. YVAN SERRE

7584 Central St. , Lasalle DO 6 6060

T. Laurinaitis

i Tony’s Photo Studio
Portretai įvairiom progom

1920 Frontenac St. , Montreal Tel. 525—8971

JOE'S BUTCHERY & GROCERY

J. Laurinaitis
Alus ir įvairiausia groserija su pristatymu

1918 Frontenac St.. .Montreal LA.4—0209

Klijentus visoje Kanadoje sveikina

Mamertas Mačiukas
JŪSŲ SIUVĖJAS

81 St. Zotique St. E. , Tel. CR 7—0051

DE — LUXE DRY CLEANERS

Povilas Kutkauskas

117 —6th Ave., Lachine ME 7 - 6727

Janina Adomonienė
SIUNTINIAI LIETUVON *

1674 Couvrette St. Ville St. Laurent Tel. R1 4 —6940

BALTICA
INVESTMENT CORPORATION

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
14

’’Sakysim, aš įsimylėjau, — kartais samprotaudavo Anta 
nas— Kas dėl to pasikeitė? Niekas. Kitas pereina su mergina 
tik per gatvę — apie jj ima visam Institute kalbėti, o manęs 
niekas nepastebėjo. Mano galvoj taip pat niekas nepasikeitė: 
apetitas net padidėjo, miegu,ačiū Dievui, ramiai, nė Mary
tės nesapnuiju. Kiti, sako, sapnuoja savąją, nenori valgyti, 
nenori miegoti, vis jos akis mato prieš save... Aš net Mary
tės akių spalvoos neprisimenu... Pamatyai noriu ją- daugiau 
nieko. Taitur būt, nemeilė. Palūkėsiu, ir praeis. .“

Todėl ir dabar, sėdėdamas galustalėj, Antanas nieko ne
sugalvojo ir tik giliai atsiduso.

— Tai aš eisiu... — pakilo Marytė.
Ir Dzūkas iš karto -pastebėjo sutrikusį jos veidą. Dirstelėjęs 

j stalą ir pamatęs ten gulinčią Algio žmonos nuotrauką, supra 
to: ’’štai kur priežastis! Algis nė nejaučia-.."

Kurse seniai visi pastebėjo Marytės artimumą Algiui. Jis

BALTIC
Lietuviška Medžio Dirbtuvė

Sav. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS

547 Lafleur St:, Ville Lasalle DO 6—3884

buvo toks tyras, gražus ir reikalingas Algiui, kad kiekvienas, 
nė žodžio nepratardamas, stengėsi jį išsaugoti.

Dzūkas pasimuistė ir piktai paklausė Algio:
— Maro žmonos nuotrauką, broleli, pasiglernžei. Aš ieš 

kau, o pasirodo, ji pas tave.-.
— Kokią nuotrauką? —nustebo Algis.

— Ir tu, Dzūkai, vedei? —išskėtė Marytė rankas, dar la
biau suglumdama. O beveik visoms bendrabučio mtrginoms 
prisiekei meilę. .

— Kaipgi —džiūgavo Dzūkas kad viskas taip gerai pa 
krypo. —Aš jau ir sūnaus laukiu! — ir dėjosi į kišenę Algio 
žmon os nuotrauką.

— Nereikia- Dzūkai!... Algis ištiesė ranką. —Atiduok 
nnuotrauką.

Marytė suprato Dzūko apgaulę. Ji, nieko nepasakiusi, iš
bėgo pro duris.

— Tu, prakeiktas Dzūkai, .visur košės priverdi! —puolė 
Vincas, rinkdamas nuo stalo Marytės daiktus: šaliką ranki 

nuką ir knygą. — Pasivyk ir atiduok.
Dzūkas kelias sekundes spoksojo į draugus, kol suvokė, 

kad jo sumanymas visiškai žlugo. Paskui pagriebė Marytės 
daiktus ir pasileido laiptais žemyn. Pavijo bendrabučio kie
me

“Rūta„ Grocery
SAV. A. GAURYS

733(j) Broadway, Lasalle DO 6—0976

Broadway Pastry Shop Regcd

7701 Broadway, Lasalle DO.6—6311

— Dzie!... Maryte, aš tik šiaip ... Pajuokavau..-. Nepyk.
Marytė sustojo ir tylėdama paėmė savo daiktus. Dzūkąs 

įsidrąsino. Jis sulaikė ją už alkūnės ir tikino:
— Nori, garvežiu apvažiuosiu visą kiemą, tik nepyk!..

Nori,— suruoštu visą koncertą?..
— Na, nepykstu... Nekvailiok, —-prašė Marytė- Ji norėjo 

tik viena: kad Dzūkas ją kuo greičiau paliktų ramybėje.
— Manai, — man labai linksma? — delsė Dzūkas.— Ne

palik jo- Mes tai mes, o tu—švelni...
— Jo žmona švelnesnė- — Ištikrųjų tai jis blogas...
— Ištikrųjų tai blogas...
— Nespręsk pagal save, —atsakė Marytė ir nuėjo.

’’Viskas tvarkoj!“ — nuspręndė Dzūkas- Grįždamas šūk 
telėjo į vieną antro aukšto langą:

— Kairy! Ei, Kairy!
Lange pasirodė galva.

— Tau dešrų atsiuntė! — ne klausė, bet tvirtino Dzūkas- 
—Atsiuntė.

— Vadinasi, kvieti?! Atvyksiu vienuoliktą valandą. Bui
kos atsinešiu gerai?

— Gerai! —sutiko Kairys. — Ką gi su tavim darysi. — 
Buvo aišku ,kad reikės atsisveikinti su dešros gabalu.

Nukelta Į 6-tą psl.
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MOKSLAS IR TECHNIKA
LĄSTELĖS PASLAPČIŲ APŽVALGA

LONDON, Ont.
RELIGINĖS MUZIKOS KONCERTAS

RAŠO DR. A.

Biologinės problemos rak
tas yra ląstelė, Dr. Clarence 
Cook Little pasakęs: „Ląste
lėj, it; didžiuliam mieste, ver
da gyvenimas. Ląstelė ir ad
ministratorius, ir susisieki
mas, ,ir policija, ir maisto ga 
mintojas. Nors ląstelių žmo 
gaus kūne yra bilijonai, bet 
jų veikla harmoninga“.

Kiekvieną sekundę nema
tant gimsta naujų ląstelių mi 
lijonai, kad atsinaujinus, at
sijauninus. Ląstelė' it savo rū 
sies laboratorija, kurioj for
muojasi hormonai, vitami
nai, proteinai, vyksta įvairios 
chemikalinės transformaci
jos. Ląstelė duoda pradžią 
naujai gyvybei. Ląstelės žmo 
gaus kūne būna įvairaus dy
džio, formos. Esti plokščios, 
apskritos, pailgos, kampuo
tos ir t. t. Svarbiausios mūsų 
kūno ląstelės yra nervų ląste 
lės, kurios sudaro smegenis, 
kūno' susisiekimo sistemą; 
epitelijaus ląstelės, kurios iš
kloja virškinamąjį traktą, da
lyvauja odos struktūroj; rau
menų ląstelės, kurios judina 
kūno dalis.

Iš raumenų ląstelių yra su 
daryti žmogaus kūno raume
nys. Raumenų ląstelės ir kar
tu raumenys turi nepaprastą 
galimybę susitraukti. Tai au- 
gštos specialybės pavyzdys.

Raumenų judesiai vyksta 
mūsų pačių noru, jie pareina 
nuo mūsų valios ir dėl to 
juos vadiname valdomaisiais. 
Bet žmogaus' kūne yra tokių 
raumenų judesių, kurie vyks 
ta be mūsų noro, pav. širdies 
plakimas. Juos vadiname ne
valdomasis judesys. Raume
nų ląstelės, kurios sudaro rau 
menis, yra trijų tipų, skirtin
gos formos ir struktūros.

Nervų ląstelės sudaro gal
vos, nugarkaulio smegenis ir 
periferinę (paviršinę) nervų 
sistemą. Per periferinius nėr 
vų junginius perduodami im
pulsai smegenims, o iš smege 
nu įsakymai organams.

Nervų ląstelių pavidalas 
yra skirtingas nuo kitų kūno 
ląstelių. Nervų ląstelės turi 
sąlytį su aplinka, apie sąly
čių {vykius, tuoj pranešama 
centrinei nervų sistemai, pav. 
pirštas, palietęs karštą daik
tą, tuoj nervais informuoja 
smegenis, o smegenys mo
ment duoda įsakymą pirštą 
atitraukti. N. ląstelės turi tris 
savybes: jaudinimą, dirgini
mo perdavimą, sujaudinimą 
ir pildymą.

Ląstelės užduotis.
Ląstelės turi dvejopą už

duotį : savo nuosavą — mai
tintis, veistis ir antrą tarnau
ti žmogaus organizmui, ben
drauti su savo kaimynais vi-

GRIGAITIS

so kūno labui.
Ląstelių užduotis žmogaus 

organizme yra įvairi. Žmo
gaus kūne ląstelės susiburia į 
kuopas, sudaro specialius or
ganus, kurie atlieka tam tik
ras pareigas, o tuose orga
nuose mažos ląstelių grupės 
turi savo užduotis. Pav., sk
randžio ląstelės gamina sy
vus maisto virškinimui. Ka
sos ląstelių grupės gamina 
harmoną insuliną, kurs kont
roliuoja cukraus suvartojimą 
kūne.

Pažiūrėkim į kraujuje 
plaukiojančias ląsteles. Tarp 
jų yra baltųjų ir raudonųjų 
kraujo kūnelių - ląstelių.

Raudonosios kraujo ląste
lės arba kaip paprastai vadi
nama raudonieji kūneliai, yra 
mažos, apvalios, 7,7 mikrono 
diametre (1 mikronas — 
0,001 milimetro). Kiekvienam 
kubiniam mm raudonųjų 
kraujo ląstelių - kūnelių pas 
vyrus yra 5,000,000, pas mo
teris .— 4,500,000. Raudono
sios kraujo ląstelės turi he
moglobino, kurs, per plau
čius gavęs oro deguonies, 
tampa oxyhemoglobinu ir šis 
deguonis krauju išnešioja
mas po visą kūną.

Baltųjų kraujo ląstelių - kū 
nelių vid. žmogaus kraujuje 
vienam kub. mm. 7.500. Jų 
yra labai įvairių pavidalų ir 
jų funkcijos įvairios, bet svar 
biausia jų užduotis kova su 
papuolusiom kūnan užkrė- 
tom. l ai organizmo apsigyni
mo kariuomenė. Paprastai jie 
it be tikslo plaukioja krauju
je. Papuolus kur nors į kūną 
infekcijai baltieji kraujo kū
neliai tuoj skuba į kovą su kū 
no priešais, o reikalui esant 
mobilizuojasi dauginimosi bū 
du.

LĄSTELĖS SUDĖTIS.
Šis gyvybės sutvėrimėlis- 

-lastelė turi tris pagrindines 
dalis: branduolį, citoplazmą- 
-protoplazmą, išlaukinę mem 
braną — plėvę. Toli gražu 
ląstelės sudėtis ir jos gyveni
mas dar nėra išaiškintas. La
bai svarbu žinoti jos cheminę, 
biologinę sudėtį, jos vidinį 
gyvenimą bei pasikeitimus 
prie įvairiausių kūno atmai
nų, prie įvairių ligų. Tobulė
jant laboratoriniams tyri
mams , tobulėjant mikrosko
pui, atsiskleidžia naujos ląs
telės gyvenimo paslaptys.

Ląstelės membrana — plė 
vė sudaro išlaukinę ląstelės 
apsaugą, per ją it per sietą 
patenka ląstelės vidun mais
tas, per ją išmetama laukan 
ląstelės maisto apykaitos lie
kanos.

PROTOPLAZMA.
Protoplazma gali gyvuo

WINNIPEG, Man.
NAUJŲ METŲ 

SUTIKIMĄ
ruošia ’’Kanados Lietuvių Klu 
bas Manitoboje“ , 240 Manitc 
ba Avė. Įėjimas tik 2 doleriai-

Visi maloniaį prašomi atsi
lankyti.

K. Str

SOVIETINĖS OKUPACI
JOS LIETUVOJE
PATRIUBOŠIUS

Sovietinė diktatūra, nors 
c --------- =a<. ----- =w--------------j

ti tik tam tikroj temperatū
roj. Protoplazma be membra 
nos - plėvės miršta prie t-ros 
virš 50 c., nes baltyminės me
džiagos susitraukia, mikro
skopinė struktūra keičiasi ir 
biologinės įpatybės pranyks
ta.

Protoplazmoj yra ląstelės 
maisto sandėlys, kuriame vy
ksta jos maisto apykaita.

Protoplazmos struktūra la 
bai sudėtinga. Pagrindinė jos 
masė yra skystoka, panaši į 
gleives, rudoka. Jos sąstatam 
įeina didelis kiekis įvairių au- 
gšto molekuliarinio lygio or
ganinių medžiagų, pirmon ei
lėn baltyminės med., nukleji- 
ninės rūgštys, riebalinės st
ruktūros junginiai, druskos, 
vanduo ir tt. Bet tai nėra pa
prastas medžiagų mišinys. 
Protoplazma turi nepaprastą 
sudėtingą organizaciją, joje 
vyksta desėtkai ir šimtai tū
kstančių cheminių reakcijų, 
bet jos visos rieda harmonin
gai, kad užlaikius ląstelės str 
uktūrą nepakeičiamą.

Kiekvienas gyvas organiz
mas, augalas arba mikrobas 
gyvena kol jis gauna naujo 
maisto.

Kaip ir visam organizme, 
taip ir ląstelėj vyksta proce
sas asimiliacijos dėka, kurios 
po daugelio cheminių reakci
jų, kaip esu sakęs, pateku
sias medžiagas, virsta ląstelės 
maistu.

Kartu su asimiliacija ląste 
lėj eina procesas ir disimilia
cijos, t. y. sunaudoto- maisto 
liekanos išmetimas laukan.

Bus daugiau .
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ir nutrenkia Stalinus, chruščio 
vus’ bet tebelieka tokia pat 

žiauri ir išnaudojanti okupuo
tą kraštą ir jo žmones. Tat rei 
kia būti pasKutinės rūšies lietu 
viu, kad prisidėtų prie okupa 
cijos ir patriūbuotų okupanto 
užmačioms ir veiksmams. Bal 
tušis juodą darbą atlieka, pa- 
clėdamas Littuvos okupanti 
jo pastangose kaip nors įteisin 
ti Lietvos sovietinęę okupaci 
ją. Bet to neatsitiks. O kad 
neatsitiks, liudija kad ir šis 
įvykis.

MIEŽELAITIS NEISI 
LEIDŽIAMAS Į JAV KUL 
TŪRINIŲ MAINŲ PLANU
Sovietai bando visokius mane 
vrus, kad kaip nors bent ap
gaulingas būtų matomumas, 
kad Amerika pripažįsta Lietu 
vos okupaciją. Tat ir sovieti
nės oku—jos patriūbočius 
bando visokiais būdais {šmu
geliu oti .Taip buvo norima 
.Lietuvos okupacijos pripažini 
mo bandymu įšmugeliuoti po 
etą Mieželaitį ’’kultūrinių mai 
nu“ forma. Bet Amerika tokį 
būdą atmetė. Paliko atviras 
Amerikos duris Mieželaičiui, 
tiktai kaip sov.e.tininkui, ne 
kultūrinių mainų forma.

KONFERENCIJA EURO
PINIO SAUGUMO 

KLAUSIMAIS
Šių metų lapkričio mėn. 

pabaigoje Salzburge, Austri
joje kviečiama „Konferenci
ja Europos saugumo ir taikos 
klausimais“. Bus svarstomi 
Rapackio ir , Gomulkos pla
nai, be to' sritinių zonų suda
rymas ir taikos sutarties tarp 
abiejų Vokietijos dalių klau
simas. Numatoma diskutuoti 
rytinės Vokietijos pripažini
mas ir nepuolimo pakto tarp 
NATO ir Varšuvos pakto 
kraštų sudarymo reikalai.

Konferencijos dalyviai kvie 
čiami iš įvairių Europos kraš 
tų. Daugelis jų yra komunis
tinių „pasaulio organizacijų“ 
nariais. Vienu iš Salzburgo

Londono lietuviams buvo 
didelė ir maloni staigmena. 
Tai buvo pirmą kartą tokios 
rūšies koncertas, ir mūsų baž 
nyčia buvo pilnutėlė klausyto 
jų. Koncerto išpildytojas — 
Run- Br. Jurkštas,. sol. Janina 
Liustikaitė ir smuikininkas 

konferencijos iniciatorių yra 
Fed. Vokietijoje, JAV ir ki
tur savo knygomis ir publi
cistika plačiai žinomas rašy
tojas Robert Jungk. E.

SKELBIMAS Nr. 13. .

Dievo 
karalystė

Tęsinys

Visas Jėzaus gyvenimas iki xry 
žiaus buvo pilnas vergų ir skausmų 

ir pasibaigė tada kai plyšo jo šir
dis ir jis sušuko: ’’Atlikta“. Bet dė 
lei šitų kentėjimų ateis busimasis 

gyvenimas visiems ’’pirmojo Ado
mo“ vaikams, kurie tikėjimu ir pa 
klusnumu priims šitą dovaną. To
kiu būdu Jėzus ’’matys savo sielos 
vargą ir bus pasotintas“. Nesus
kaitomi milijonai priims jį kaip sa 
vo tėvą gyvybės davėją ir vien
balsiai giedos jam gyriaus giesmę, 

sakydami: ’’mes džiaugsimės ir lin 
ksminsimės jo išgelbėjimu“: Dėko 
kime Dievui už jo dovaną žmonė 
ms—■ ’’Busimojo Amžiaus Tėvą.“

Ramybės Kunigaikštis

Jėzus, pasaulio Išganytojas, 
bus taipgi ’’Ramybės Kunigaikš

tis“. (Iza. 9:6). Angeliškos giesmės 
kuria buvo paskelbta Jėzaus gimim 
as, turinys buvo ’’ramybė žemėje“: 
Todėl turi ateiti laikas, kuriuo šita iš 

pranašautoji ramybė pasidarys tik 
rybė. o ne tik tuščias giedojimas 
Kalėdų metu. Jėzus bus didis Ka 
ralius valdančiuose Dievo namuo 
se .iš kurių pasidarys ’’kalnas“ ar 
ba Karalystė, kuri bus įsteigta ”ka 
Inu viršūnėje... ir aukščiau kaubu 

rių: (Mik. 4:1): Kada žemės tautos 
pamatys visišką savo negalėjimą 
įsteigti ramybės dabartiniame pa 
krikusiame pasaulyje, tada žmo
nės sakys: ’’Ateikite, žengkime į 

I
A. MIRKEI.lONAS |

Commisioner of the Superior Court of Montreal
MONTREAL ENTERPRISES REG’D |

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. g6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. £

| ME 7-6727 |

I DE LUXE CLEANERS
| Sav. P. RUTKAUSKAS
| 117—6th Avenue, Lachine.

Stp. Kairys. Jie išpildė bažny 
tinės mužikos kūrinių.

Visi klausytojai buvo giliai 
ii’ šventiškai įsijautę, kad net 
trumpučių tarp atskirų kūrinių 
pertraukėlių metu viešpatavo 
visuot.nė tyla jr rimtis. Po kon 
certo visiems k- išpildytojams 
ir klausytojams Londono lietu 
vių katalikių moterų skyrius 
parapijos salėje patiekė rpeno 
karnai labai skanių užkandžių 
ir kavutės.

Lauktina ir daugiau pana
šių meno švenčių! L.E-tas.

Viešpaties kalną (Karalystę),... jis 
mokins mus savo kelių ir mes ei

sime jo takais“: - Mik: 4:2.
Ir kuomet tautos taip stropiai 

laikysis Viešpaties takų ir sltiks 
jais eiti, tada, kaip pranašo paša 
kyta: ’’Jie pavers savo kalavijus 

(ginklus) į nuoragus ir savo jietis 
į pjautuvus, viena tauta nedels 
prieš kitą kalavijo ir nebesimokins 

daugiau kariauti“. (Mik: 4:3). Taip 
pat Ramybės Kunigaikštis įsteigs 

tarp tautų nuolatinę taiką:
Jis suderins ir sutaikins tautas 

taip, kad tarp jų viešpataus nuola 
tinė ir amžina ramybė. Ježus. Ra 
mybės Kunigaikštis, įsteigs pašau 
lyje visuotiną taiką, ramybę vise 

tarp tautų ir tautose: visuo
meninę taiką, šeimynos taiką, ir 
tikrą širdies ramybę visiems, ku 
rie priims jį ir visas Dievo malo

nės sąlygas, rodydami paklusnumą 
naujojo Karaliaus įstatymams.

Tokią širdies rmybę žmonės 
gaus dėlto, kad bus suderinti su 

Dievu, šventajme Rašte parašyta, 
kad šiandien žmonija yra atsisky 
rusiu nuo Dievo savo piktais dar 
bais. (Efez. 4:19; Kol 1:21). Bet di 
dysis Ramybės Kunigaikštis, tar
naudamas kaip Tarpininkas, Pata 
rėjs ir Teisėjas, įvykins suderini
mą tarp Dievo ir žmonių. Žmonės 
nebebus ilgiau sukilėliais prieš Su 
tvėrtoją. Būdami vienybėje su juo 
ir psinaudodami jo palaiminimais 
jie galės gyventi per amžius.

Kas įdomaujasi apie Tiesą, rei 
kalaukite knygų katalogo. Netur
tingiems siunčiam veltui mažas 
knygeles ir traktatus

Pareikalavus, siųskite šiuo ad 
resu:

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

Spring Valley, Illinois 61362

I M. MAČIUKAS j £ 'v
į VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ J 

I SIUVĖJAS S

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS | 
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS

Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.
Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. K79 ir 81 St. Zotique St. E. 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL, J

BALTIC WOODWORK < O. |
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITA7 £

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. |

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. s;

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

I JOE’S BUTCHERY & GROCER I
J. L A U R I N A I T I S |

Xy ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. £
£ ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ £ 
$ DEŠRŲ GAMYBOJE. ' £
$ VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. £ 
X PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO < 
< DALIS.
g 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. <

0/2.11 s,.

PORTRETAI

T. Laurinaitis1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

VEDYBOS -^KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS -MAŽAMEČIAMS

{VAIRIOS PROGOS

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

t

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

ir J C* iJ* J c

SIUNTINIAI LIETUVON
IR USSR KRAŠTUS

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

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

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

■3f.................. If------------------If-...............K---------------  If-............ If-- ■ If-

BELLAZZI-LAMY, INC |
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle X
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- » 

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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TORONTO

KREDITO KOOPERATYVAS

Visiems savo nariams linki džiaugsmingų

šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų Metų
1129 Dundas St? W. Toronto, Ont.
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Linksmų šventų Kalėdų ir daug laimės Naujuose Metuose

| J.V. Margis Vaistine I
408 Roncesvalles Ave. .Toronto, Ont.« ||

Ss: linki savo klijentams
Tel. 535—1944.

TORONTO PUTVIO 
ŠAULIŲ KUOPOS 

DEŠIMTMETIS
. . Pr‘eš dešimt metų Toronte 
buvo sukurta šaulių kuopa, ku 
ri sudaro gražų kultūrinės veik 
los vienetą.

Dešimtmetis buvo paminė
tas bažnyčiose, pobūvis įvyko 
Šv.Jono salėje. Jankaitis pada - 
rė dešimtmečio apyskaitą, kartu 
apšviesdamas ir Lietuvos šau
lių veiklą skaičiais ir dNdaais.

Lietuvos šaulių S-goj buvo 
apie 70,000 nalių, kurie taikos 
metu dirbo didelį kultūrinį dar
bą. Turėta apie 100 šaulių na
mų, aPie 100 chorų, teatrų, or
kestrų, gaisrininkų komandų ir 
kt. Tai buvo visos tautos kariu 
omenė kiekviename kaime, 
mieste,kur tik bet koks priešas 
pasirodydavo, šaulia, nešė v'sa- 
keriopą sargybą.

Daug jų žuvo nepriklausomy 
bės karuos, bet žiauriausiai jie 
nukentėjo atėjus bolševikams. 
Jų tūkstančiai buvo išvežt' Sibi 
ran ir sunaikinti. Likusieji akty 
viai prisidėjo ‘prie partizanų vei 
klos. Ateis valanda, kada lietu
vis šaulys, esantis visuose pašau 
lio kampuose prisidės prie savo 
tautos išlaisvinimo iš raudonojo 
kolonijų despoto.
. . Sveikino Sav. Kūrėjų vardu 
J.Matulionis, kuopos garbės na 
rys kun.P.Ažubalis, Delhi šau
lių kuopos St. Jakubickas ir kt. 
Meninę dalį atliko prof. S.Kai - 
rys smuiku, akomp. St.Gailevi 
čiui, Deklamavo jaunoji poetė 
D.Švegždaitė savo kūrybą. Ra 
rnenauskas Mačernio poeziją.

Vaišės buvo paruoštos sesių 
šaulių lyg per Velykas.

Nuotaika buvo tikrai smagi.
K.

• Amerikos ir Kanados stu 
dentų suvažiavime Detroite 
lapkričio mėn- iš Toronto da
lyvavo 25 studentai-

© Po Kalėdų iki Naujų me 
tų studentai vyksta Į Michigan 
Cadillac slidinėti. Vadovauja 
skautai studentai. Užsirašė per 
20 studentų.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

PREZIDENTO A. SMETO 
NOS MIRTIES PAMINĖJI 

MAS
prabėgo gražioje vieningoj dva 
šioj. Per visų 3 parapijų pamal 
das su specialiais pritaikintais 
pamokslais buvo prisimintas tra 
giškai miręs prezidentas.

Po piet Bloor gimnazijos sa 
įvyko viešas pamini' .. i. u' 
grindiniu kalbėtoju ii buv? 
tas St.Santvaras. Puikiai naruos 
ta paskaita ir su naujais faktais 
aPie A.Smetonos veiklą išryš'C 
no A.Smetonos asmenybę. Bu
vo paskaitytos ištraukos >š A. 
Smetonos račtų Švėgždaitės, Pu 
terio ir Ramenausko. Minėji
mam buvo atneštos Sav. Kūrė
jų. šaulių, skautų vėliavos. Mi
nėjimą puikiai vedė Kalendra.

’’Varpo“ choras puikia' pa 
dainavo dainų bei Liet, himną.

Minėjime buvo įvairių nusi
statymų žmonių. Gal išsipildys 
pr.ez. dr. K.Griniaus žodžiai: 
’’Padarykime amnestiją vieni kį 
tiems“.

K.
PRISIKĖLIMO

PARAPIJOS ŽINIOS
— Iškilmingos levituotos 

Bernelių mišios prasidės lygiai 
12 vai- naktį. Jas gr^Jausia 
laikys svečias D. Gerb. T- pro 
vincijolas- Giedos parapijos 
choras. Bernelių mišių metu 
bus laikomos mišios ir -par. sa 
Įėję- Choro giedojimas selėn 
perduodamas garsiakalbiais.

Pirmą Kalėdų dieną mišios 
bažnyčioje ir salėje bus kaip ir 
kiekvieną sekmadienį.

Kalėdinės muzikos koncer 
tas prieš Bernelių mišias prasi 
dės -11.15 v. naktį- Jį atliks 
sol. J-Liustikaitė, S Kairys - 
smuiku ir kun. B.Jurkšas - var 
gonais- Paruoštas naujas re - 
ptrtuaras-

— Pakartoti parapijos jaunį 
mo ir suaugusių chorų koncer 
tą planuojama gavėnioje-

— Katalikių Moterų D-jos

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

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

330 Bay Street.

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

.. PARAMA ”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

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

bet nedaugiau $ 2,000.90.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos :

H.»-nos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius;

šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai.,
■ > vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 mm. 

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

PRIKLAUS

PAKEISTINI MĖNESIAI
Senovėj lietuviai metus da

lė į tryliką mėnesių. Mėnesių 
ilgis buvo mėnulinis, t. y.: Šie 
kis, Sausis, Kovas, Karvelis - 
- Balandis, Gegužės mėnuo. 
Birželis - Kirmėsis, Liepos mė 
nuo, Rugpjūtis, Rugsėjis, Ši
lo mėnuo, Spalio mėnuo, Lap 
kritis ir Gruodis. Balandis ir 
Birželis turi po du vardus.

Su Kristybe i Lietuvą at
ėjo daug svetimų, ypač lenkiš 
ku papročių, lietuviški buvo 
gožiami, neigiami ir trempia
mi, ir mėnesiai pertvarkyti 
Lenkijos pavyzdžiu: iš 13 mė 
nėšių sutrumpinta į 12 mėne
sių.

Lapkritis rudeny, Vasaris 
žiemą, neatatinka laikui: Lap 
krity visi lapai esti nubirę, Va 
sary pats šaltis, pavasaris pra 
sidcda tik sekančiam po Va
sario mėnesė, t. y. Kovo mė
nesy. Dėl to dera lapkritį su 
Spaliu apkeist: Lapkritį dėt 
tuoj po Rugsėjo, Spalį po Lap 
kričio. Žiemoj — Kovą dėt 
po Sausio, po Kovo Vasarį, 
taip kad Vasary apie 21 prasi 
dėtų pavasaris, tai būtų nuo
seklu.

Dabartinis, sekant lenkus, 
mėnesių sutvarkymas klaidin
gas. žiemos metų vadinamas 
mėnesio Vasariu beprasmiš
kas. Nemandriau ir su lapkri
čiu, kuris seka Spalį, kada la
pai nubirę. Girdėt pasijuo
kiant: „koks čia lapkritis, ka
da lapai jau nubirę?” ir: „kur 
čia vasaris, kada ausis nuo 
šalčio svyla?” teisingi patėmi 
nimai.

Anis Rūkas.
Red. pastebi, kad Lietuvoje ne

priklausomybės laikais buvo su
manymas įvesti 13 mėnesių, 

metinis visuotins susirinkimas 
bus sausio 24 d. Tada pama
tomi ir valdybos rinkimai-

— Siuvimo kursai vėl bus 
tęsiami nuo sausio 12 d.

— Kalėdų giesmės Toron
to miesto Rotušėje (City 
Hali) bus giedamos įvairių 
tautybių chorų nuo 9 iki 10 
vai- vak. Šį pirmad. ir antrad. 
ir trečiad- Mūsų par- choras 
giedos šį antrad- punktualiai. 
9 vai. vak.

AUŠROS ŽINIOS
Metiniame susirinkime bu 

vo peržvelgta praėjusio sezono 
klubo veikla ir išrinkta nauja 
valdyba; R.Burdulis, J.Tamu- 
lionis, K Šapočkinas, A.Rama 
nauskas, E.Šlekys, A-Sapijo- 
nis I.Jurcevičius, S.Kėkštas ir 
H.Chvedukas.

Slidinėkim Mėlynajam Slėny 
Vallee Bleue, Vai David, prie 11 kelio

2 KELIU VAI, 8 PUIKŪS TAKAI 

ČIUOŽIMO AIKŠTĖ, KALNAI ROGĖMS 
SKI MOKYKLA, MODERNIŠKAS 

RESTORANAS SU ŽIDINIU IR MUZIKA.

SUDBURY, ONTARIO
BENDRAS LIETUVIŲ NAUJŲ METŲ 

SUTIKIMAS
gruodžio 31 d. 8 vai. vakaro.

Bilietai: porai $9.00> vienam 
$5.ū0 ir jaunimui $3.00. Bus 
duodama karšta vakarienė ir kt. 
įskaitant į bilietų kainą.

Veiks turtingas bufetas, šo
kiai! gerai muzikai grojant ir kt. 
Visi lietuviai kviečiami kuo skai 
llingiat'siai dalyvauti ir pasikvie 
sti draugų ir -pažįstamų.

Pobūvis vyks :Serbų selėje, 
231 Bloor St. Ankstyvesni pra
nešimai negalioja.

L.B. V - ba.
Širdingiausi sveikinimai ir 

linkėjimai šv. Kalėdų ir Naujų 
jų metų proga visiems Sudburio 
ir apylinkės lietuviams ’’Nepri 
klausoma Lietuva“ skaityto
jams. J. Kručas.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
PRIEŠŠVENTINĖS NAUJIENOS

Tikros linksmos švenčių nuo 
taikos mūsų mieste nesijaučia. 
Netik todėl, kad porą savaičių 
stipriai pasirodžiusi žiema laiki
nai pasibaigė, o atšilęs, drėgnas 
ir bjaurus oras visai neprisime
na artėjančių Kalėdų ir neigia
mai veikia žmonių nuotaiką. Ta 
čia" pats svarbiausias dalykas 
veikiąs žmonių nuotaikų baro

Išpardavimas
Neatsiimti kostiumai, švarkai sportiniai švarkai, kelnės. 

Taip pat pagal užsakymą nauji kostiumai.
MAX THE T AILOR LTD.

5335 Sherbrooke Street West.
HU 1—1616.

Tailors & Cleaners
Įsteigta 1921. Ta patį vieta.

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

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

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

mūsų naujų maisto 
katalogų.

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

gos, foto aparatai ir t. t.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 

siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

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

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Savininkai A. ir S. K A L O Z A.
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Vai David meras atidarė l'e tuvišką ski čiuožyklą savo kai mynystėje, Vai David, kuri da 
bar veikia visą laiką. Per vasarą ji patobulinta, praturtinta nau jais keltais, taka's ir keliu rogė

mis.
tarpininkų komisija privalo apie 
tai pranešti darbo ministerijai, o 
tada jau gali prasidėti streikas. 
Šią korespondenciją rašant atro 
do, kai streiko pavojus didėja 
o pati gražiausia mūsų miestui 
dovana butų streiko išvengimas 
ir nauja darbo sutartis “Algo- 
mos“ plieno fabrike.

Nuo 1965 m. sausio 1 d. prie 
mūsų miesto oficialiai prisijun
gia du priemiesčiai (Taruntorus 
ir Korah), o naujas ir didesnis 
Sault Ste. Marie tada turės apie 
7C,000 gyventojų ir savo didu
mu bus 20-tas miestas visoje 
Kanadoje.

Nauju miesto burmistru iš 
5 dalyvavusių rinkimuose kandi 
datų išrinktas j,aunas advokatas 
Alex Harry, tačiau savivaldybi 
niuose rinkimuose mūsų mieste 
dalyvavo tik apie 53% galėju 
siu balsuoti žmonių.

Švenčių proga palinkėsime 
mūsų miesto tautiečiams, o ypa 
tingai ”N.L.“ skaitytojams bei 
rėmėjams linksmų Kalėdų šven 
čių ir laimingų Naujųjų 1965 - 
jų Metų!

Korespondentas.

metrą yra galimo plieno darbi
ninkų streiko pavojus didžiausio 
je miesto darbovietėje. Tarpini 
nkų komisija, vedus' derybas 
tarp ’’Algomos“ plieno fabriko 
ir darbo unijos, vis nepasiekda
ma jokio susitarimo išsikėlė to 
limesnėms deryboms į Torontą.

Jeigu ligi sekančių metų sau
sio m. 9 d-n,ebus susitarta, tai

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams :

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

STUDENTAI
Atkelta iš 4-ro psl.

Vos Dzūkas išbėgo paskui Marytę, išdūlino ir / n tanas. 
Kieme pasiirodyti nedrįso. Jis nulindo į savo kambarį ir iš 
ten stebėjo, kas vyksta kieme. Ech, tas Dzūkas!-. Dzūkas ją 
supykino, Dzūkas išbėgo ir nuraminti. Jis, Antanas, tokiu at 
veju nė žodžio nebūtų suresgęs. Nelinksmos mintys slėgė An 
taną. Jam buvo gaila Maytės, Baltrėno — visų, o ypač savęs. 

Kad Baltrėnas vedęs- Antanas ne kartą norėjo pasakyti Ma 
rytei, bet nedrįso. Dabar, kai viskas taip susiklostė, jis pyko 

ant Algio, kam šis pasiskubino vedybom.-. Už Marytę pui
kesnės niekur nerasi! “Turėčiau džiaugtis, kad taip viskas iš 
ėjo, Marytė sužinojo, — galvojo Antanas. — O man kažko 
dėl liūdna. Gal ir nesu įsimylėjęs...“

Pamatęs, kad Marytė išsiskyrė su Dzūku, Antanas grįžo 
pas Baltrėną.

Algio kambaryje ėjo per rankas sąsiuvinis geltonais virše 
liais su rėkiančiu užrašu : “Mėnesiena be kelnių“-

— Skaityk, — paragino Dzūką Baltrėnas.
Pirmame puslapy didžiulėmis rausvomis raidėmis buvo 

užrašyta: ’’Mūsų evangelija“- O toliau
"Mes neturime ko prarasti, paskelbė savo pažiūras, nes 

jokių pažiūrų neturime, —skaitė Dzūkas. — Šią tuščią 
vielą dangstome garsiomis frazėmis — kalbame apie didvy
rius, o esame prasti žemės šliužai. Mums šneka apie tėvynę, 
dilžiąją dabar tapusią. Kažkada ji buvo didelė — nuo Balti
jos lig Juodosios jūros. Apie tai — nė žodžio, nebent bobutė 
papasakoja ar žiurkių apgraužtą Šapoką paskaitai. Būkime 
tiesūs: mes neturime tėvynės —ji prarasta; neturime dievo 
— patys nustojome juo tikėti. Tegyvuoja netikėjimas nei die 
vais, nei šėtonais, nei tėvynėm !

Mums gražiose knygutėse kalbama apie tyras meiles, 
mėnesienas ir svajojančias merginas. Gyvenime to nėra. Kiek 
vienas iš mūsų stengiasi apsukti merginai galvą, o kui — 
be triukšmo ją mesti. Kiekvienos merginos svajonių pradžia 
ir pabaiga — kaip rasti sau vyrą, paskui šiaip taip dirbti mo 
kykloje, augintį paršiuką ir supti vaiką. Kam dangstytis! 

Tegyvuoja mėntsiena be kelnių!
Kalbame apie didvyriškus žygdarbius, o pešamės už 

smulkmenas: pasiimdami stipendijas, stengiamės piirmieji pri 
simušti prie kasos langelio, bendrabutyje — paimti draugo 
duoną , per seminarą pratūnoti, kad neiššauktų.

Taigi, meskim visas šitas didvyrių kaukes ir atvirai pri 
sipažinkime: šliuželiai esame. Tegyvuoja šliužo gyvenimas! 
Jam paskirti tolimesni mūsų knygelės puslapiai“.

Bus daugiau.
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Pasika I bejimas su notaru
NOTARO ANTANO LIUDŽIAUS VEIKLOS 

IŠPLĖTIMO PROGA VEDA KAZYS BARONAS

Notaras A.Hudžius su stirna.

LAIMINGŲ ŠV. KALĖDŲ IR. SĖKMINGŲ SPORTINIŲ LAIMĖ

TŲ 1965 -Šiais METAIS ŠIAPUS IR ANAPUS LIETUVIŠKAM 
GYVENIME LINKI.

K. Baronas.

N L Sporto sk. vedėjas.

N. L-VOS SPORTO SKYR IAUS VED. K. BARONO 
pranešimas KLB Kr. Tarybos suvažiavime lapkričio 29 d. 

simpoziume svarstant jaunimo problemas.

HAAAI^LTON
BENDRUOMENĖS SOLIDARUMO 

MOKESTIS

Pasinaudojant KLB Krašto 
Tarybos suvažiavime susitiki
mu, buvo pasikalbėta su Lietu
vos advokatu ir Kanados Nota
ru AntantŲ Liudžium, gyvenan
čiu Hamiltone.

- Ontario provincijos parla 
mentas priėmė naują Notarų Įs 
tatymą, kuriuo apibrėžtos nota
rų teisės. Kaip Jūsų notarinis 
dalomas ir Jūsų notarinės teisės 
tam įstatymui įsigaliojus?

—Įsiteisėjus naujai išleistam 
Notarų Įstatymui, Ontario Pro 
vincijoje Karališkojo Įgaliot
inio Aktu buvo patvirtinti vi
sam amžiui vos 11 notarų su vi
somis teisėmis notarinį darbą at 
liekančiu šioje provincijoje,

tario Provincijos mieste ir turi
me teisę atlikti visus notarinius 
darbus : sudaryti ir patvirtinti vi 
sokius nekilnojamo turto (na
mų žemės) ar bet kokio verslo 
pirkimo - pardavimo dokomen- 
tus, ipotikinių skolų - morgičių 
dokomentus, surašyti įvairias 
sutartis, testamentus, įgalioji- 
mus ir t.t. Tik notarai minėtuo
sius patarnavimus turi teisę at
likti ir Ųuebec‘o Provincijoje, 
kur veikia taip kaip ir Nepr. Lįe 
tuvoje buvo galioje Napaleono 
Kodeksas ir X-tasis tomas.

— Ar Jūsų sudaryti dokume 
n tai galioja Europoje taigi ir 
Lietuvoje?

3.
Gerbiamieji, lietuviškasis 

tremties sports yra priemonė 
išlaikyti lietuvybę emigracijoj, 
Ir jis yra gal patrauklesnis už 
šeštadieninę mokyklą, lituanistį 
nius kursus, chorą ar tautinius 
šokius. Šie elementai dalinai 
jam yra svetimi, nemoderniški, 
luo tarpu JAV, Kanados, Vo
kietijos ar Prancūzijos sportas 
—krepšiniis, stalo tenisas, fut
bolas ir t.t. nesiskiria nuo kulti 
vuojamo jaunų lietuviukų, ka
dangi naudojamas tas 
pats kamuolys, ta pati sportinė 
apranga, tie patys batai, žalias 
stalas ir tos pačios taisyklės vei 
kia visam pasaulyje. Taigi, spor 
tas jaunuoliui yra apčiuopiames 
nis daiktas už Lietuvos geogra
fijas ar istorijos vadovėlį, kurį 
jis mato tik kartą savaitėje, kai 
tuo tarpu sportą kiekvieną die
ną mokykloj, lygiai kaip ir tele 
vizijoj.

Pradėsiu nuo studentų. Vi
sais laikais ir beveik visose vals 
tybėse, studentai yra gyviausias 
elementas. Aiškiau tariant tai 
kiekvienos tautos avangardas ir 
ateitis. Ir lietuviškoji emigraci - 
ja Kanadoje yra turtinga savo 
studentija. Tačiau su širdgėla

taip vadinamų lawyer'iu. Šiame 
laimingųjų skaičiuje ir aš esu, 
vienintelis lietuvis Ontario pro 
vincijoje. Tai reiškia, 11 - lika, 
gavusieji Notarų Diplomus
geografinio ir galios apribojimo 
- paskirtieji Ontario Provinci
jos Notarai turime teisė atidary 
ti savo Įstaigas bet kuriame On

— Taip. Galioja visose vals 
tybėse, su kuriomis Kanada turi 
diplomatinius santykius. Kadan 
gi Lietuva yra laikinai okupuo- 

be .ta Sovietų Sąjmgos ir jų pačių 
yra skaitoma Sovietų Sąjungos 
dalimi, o pastaroji turi diploma 
tinius santykius su Kanaaa, tai 
gi galioja ir Lietuvoje.

Priežasčių yra labai daug, ta 
tečiau jasnagrinėtį ne mano 

ganizacijos plėtoties.

reikia pripažinti, kad nuolietUT 
kojo gyvenimo ,nuo lietuviško 
jo sporto, ji yra atitolusi.

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„ T ALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

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

— Ar tiesa, kad Jus vėl ati
darėte Notaro Įstaigą Toronte?

— Tiesa. Lietuviams ir vokie 
čiams klijentams pageidaujant 
ir Teisingumo Ministerijai pri
tariant, atidariau nuo š.m. lapk 
ričio mėn. 16 dienos savo antrą 
ją Įstaigą Toronte, 220 Ronces 
valles Avenue, buvusiose advo 
kato Staniszewskio patalpose. 
(Žiūrėkite skelbimą 7-me pusi.)

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
Dr. jur. W. Mastis

Priežasčių yra labai daug, 
tačiau jas nagrinėti ne mno te
ma, bet liečiant sportą, leiskite 
štaį ką pasakyti: kam lengviau 
surasti salę, prieiti prie išeivijos 
atžalyno, surasti su juo bendrą 
kalbą? Ar Lietuvos nepriklau - 
somybės laikų sportininkui ar 
jaunuoliui, baigusiam čia moks 
lūs, aklimatizavusiam šiame kra 
šte? Paaiškinimai - nereikalingi

— Kaip ketinate paspėti To 
bu) opini ourefouipiau hisn-i hs 
ronte ir Hamiltone?

— Kol kas Toronte žadu pri 
imti klijentus iš anksto susita
rus, išskyrus penktadienius nuo

S
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaguoja E. BOREIŠA. 

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

Namų, farmų, ar bet kurio 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutartys ir visi kiti 

teisiniai reikalai.
Toronto:

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

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

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

minėtu laiku.

Baldu Saiionas Co. L. T. D
Didelis pasirinkimas Skandinavijos

aukštos kokybės baldų
DIVEN PORT — SOFA 

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

HI-FI STEREO SU MULTIPLEX IR KITOKĮ
UŽSIENINIAI RADIO.

Mes esame specialistai baldų iš Teack medžio

$ 5 vertės dovana
skirta pirkėjui

perkant už $ 99.00 ar daugiau.

5185 DECARIE BLVD. 
486 - 1381.

pradėdamas rinkti nuo gruodž. 
mėn. 15 d. Rinkliava pradeda
ma metų pabaigoje todėl, kad 
buvo vengiama vykdyti tuo pa 
čiiu laiku kelias rinkliavas.

Visi maloniai prašomi, neap
vilti rinkėjo, kaip jis pasibels į 
jjūsų duris ir prašys dviejų do 
lerių.

Solilarumo mokestis liečia dir 
bančiuosius. Mokestį galima su 
mokėti kiekvienu laiku, bent ku 
riam B-nės V-bos nariui. Taip 
pat galima sumokėti bankelyje

trumpa išvada: Krašto Valdy
ba, ap.valdybos turi sueiti į stip 
rų kontaktą su mūsų studentija 
įtraukiant ją į lietuvišką ji ir tuo 
pac;U sportinį gyvenimą. Man 
atrodo, kad su sportu ji turės 
mažiausiai vargo, ko įrodymu 
yra Š.Amerikos žaidynės, sutra 
ūkusios tiek gražaus lietuviško 
jaunimo. D. b.

3-7 vai. vak. ir šeštadienius nuo 
2-5 v.p.p. , kuriomis dienomis 
būsiu įstaigoje asmeniškai.

Dienos metu tarp 1-5 vai. pri 
ims užsakymus sekretorė tel.LE 
6-3750, o vakarais tarp 7-9 ben 
dradarbiaus Toronto įstaigoje 
Dr. jur. W.Mastis, kuris jau tu 
ris jau turi pakankamai patyri
mo notariniame darbe. Tel. LE 
7 - 1708. Be to, atvyksiu Toro 
nto įstaigon kiekvienu meti, ka 
da bus reikalas.

—Kiek man yra žinoma, Jūs 
kartais parašote teisiniais klausi 
mais lietuvių spaudoje. Ar vado 
vaujant 2 Įstaigoms turėsite lai 
ko rašyti ?

— Kiek laikas ir sveikata bei 
šeimyninės pareigos leis, rašy
siu ir toliau.

Dėkoju p. Notarui už atsa - 
kytuoslus klausimus. Ateity 
teks pasinaudoti Jūsų,kaip nota 
ro ir advokato bei įstatymų ži
novo pasisakymais NL skaityto 
jų orentacijai. Ačiū.

Red.

W. Mastis LL.D.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Stasys Yla „Dievas sute

mose” — religiniai lūžiai lie
tuvių gyvenime. Išleido „Tė
viškės Žiburiai“. Aplankas 
dailininko Telesforo Valiaus 
392 pusi. Kaina 3 dol. Adre
sas: 941 Dundas St. West, 
Toronto, Ont.

“Talka“ ir spaudos kioske pas 
Jer. Pleinį.

Ar žinoma,kad 
„NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pakvie 
timus, vizitines, įvairius 
blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvieti
mus, mirties atveju užuo
jautos laišku?, padėkos 
korteles, visokius „stat- 
mentus”, vokus su adre
sais, laikraščius, žurnalus 
ir knygas.
Darbą atlieka pigiau, ne
gu kitos spaustuvės. 
Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti paš 
tu ir paštu pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle, P. Q., Canada.

KBYOOS - KNYGOS
GERIAUSIA DOVANA

S. Jonynienė, LIETUVOS LAUKAI, V sk....................................... 3.00
A. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA, VI sk.............. 3.50
J. Plačas, GINTARAS, VIII sk........................................................... 4.00
GULBĖ KARALIAUS PATI, dail. V. Petravičius ...................... 1.25
MŪSŲ ŠOKIAI, apraš. su brėž......................................................... 3.00
VI. Jakubėnas, LIAUDIES DAINOS, I sąs....................................... 3.00
VI. Jakubėnas, DAINOS, aukšt: balsui, II sąs............................... 3.00
GIMTOJI KALBA, kalb. laikraštis...........................   2.00
Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I t......................................... 7.50
Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, II t........................................... 7.50
ALEKSANDRYNAS visi 3 t..........................     15.00
St. Kairys. TAU, LIETUVA ............................................................. 6.00
SI. Kairys. LIETUVA BUDO.................................................................. 4.00
K Bielinis. DIENOJANT....................................................................... 4.00
K Bielinis. PENKTIEJI METAI........................................................... 4.00
K. Bielinis. TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.............................. 1.80
Ig. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI....................................................... 5.00
Liet. Mokslų Akad. KALBOTYRA V t............................................  2.50
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS...................................................... 7.00
P. Andriušis. ROJAUS VARTAI........................  1.50
J. Ignatonis. LŪŽYS. Romanas.............................................................. 3.00
P. Andriušis. DYKADUONIO PASAKOJIMAI.................................. 1.50
A. Šapoka. SENASIS VILNIUS............................................................ 5.00
J. Kralikauskas. TITNAGO UGNIS. Romanas.................................... 2.50
M. Vaitkus. BALTIJOS GRAŽUOLĖ.................................................... 1.50
' Gliaudo. IKARO SONATA. Romanas.............................................. 1.50
P. Pleskevičius. MES NEŠĖME LAISVĘ............................................ 2.00
TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS ........................................................... 25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES................................. 4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI...................................................... 0.75
4. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ ............................................... 0.75
VARPAS 1963 METŲ ........................................................................... 2.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA .................. 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI.................................................. 4.00
4. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLETVYS............ 2.00
-IETUVOS ŽEMĖLAPIS ....................................................................... 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas...................................................... 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU.................................................................... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS.......................... 1.50
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS.......................................................... 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS. ..........  1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ.......................................... 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS...................................................... 1.50
K. Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEME........................................................... 2.00
Z Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE................................................ 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS........................ 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU...................................................... 1.00
I. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS...................................................... 3.00
V. Čižiūnus. TAUTINIS AUKLĖJIMAS.............................................. 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID...................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D.............................. 6.00
A. Giedrius. MURKLYS......................................................................... 1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA........................................ 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS.......................................................  1.50
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ.....................  0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS................................   1.10
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS........................ 3.50
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS..................................................................... 3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGES.................................................................. 1.00
P. Orintaitė. MARTI IŠ MIESTO.......................................................... 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS........................................................ 2.00
K. Požeraitė. NUSIDĖJĖLĖ. ........................................................... 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE..............................   1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS.......................................... 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ............................................... 1.00
Šv. Istorija. NAUJASIS ĮSTATYM. . .... 1.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS....................................................... 2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS................................................. 2.50
V. Kavaliūnas. KALNŲ GIESMĖ........................................................... 2.50
B. Gražulis. SUDUŽĘS VAIZDAS....................................................... 1.50
5. Pranckūnas. RIEDMENYS PERGALEI............................................ 2.50
Rinktinė. KARALIAUS VAINIKAS..................................................... 2.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA...................................................................... 1.40
St. Santvaras. PAKALNIŲ DEBESYS............ . ................................ 3.00
K. Barėnas. GIEDRA GRĮŽTA................................................................ 3 50
Ig. Šeinius. VYSKUPAS IR VELNIAS............................................... 3.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II tomai po ..................................... 2.50
P. Abelkis. ATL AIDŲ PAVĖSY.................................................... 4 50
B Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS................................................................ 5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai.............................................  . 10 00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS...................................... ‘ 2 00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMES................................................... 1.50

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

TAURO ŽINIOS MUZIKOS STUDIJA

Paskutinį kartą šiais metais 
’’Tauro“ krepšininkai lengvai 
išlošė prieš ’’Unity Boys 
Club“ komandą 69:34 santy
kiu. Taškų pelnė: R.Otto 16, 
Loftus 14, V.Rupšys 8, A. Ke 
turką 1, D.Lukoševičius 1, H. 
V.Šipelis 15, A.Gražys 14, N. 
Celtorius, V.Piečaitis.

’’Tauro“ jaunučių komiain- 
da gruodžio 28 d.dalyvaus kre 
pšinio rungtynėse prieš ’’Gad 
bois Centre“ komandą, 5485 
Cote St. Paul Rd.

Margaičių, jaunučių, jau
nių ir vyrų skyriai veikia, bet 
rungtynėse žiūrovų nėra. Per 
trejas vyrų rungtynes nė vie
nas žiūrovas nepasirodė.

ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS

vedama op. sol. E.Kardelienės 
gruodžio 20 d. suruošė studi- 
js mokiniams Kalėdų eglutę, 
kuris metu mokiniai pagiedojo 
kalėdinių giesmių ir pagrojo 
kalėdinių melodijų. Po to pasi 
rodė su savo pusmetinio darbo 
vaisiais koniertuodami - skam 
bindami ir dainuodami. Po ko 
ncerto buvo vaišės. Dalyvavo 
35 studijos mokiniai su savo 
svečiais, pei* 30 tėvų ir svečių, 
kurijų tarpe KF Įg. T.J. Vaiš 
nys ir Dir. A.Vaupšas.

— Praėjusio sekmadienio 
rinkliava -238,50 dol. Nekalto 
prasidėjimo šventės rinkliava- 
133 dol.

— Suolu fundatriai, kurit 
Kalėdų naktį, mano naudotis 
savo suolų rezervacija, tegul 
praneša klebonijai.

Naujų Metų sutikimas
Hamiltono

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

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

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

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

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

sutikti Naujuosius 1965 Metus. B - nės Valdyba.

Gruodžio 19 d. repeticija 
A.V. parap. salėje 9 vai. 
Baigsis 12 vai.

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

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

Mokytojai.
PARENG. KALENDORIUS

Lapkričio 28 d. Šv. Kazi
miero parap. vyrų choro kon 
certas - vakaras.

Spaudos balius bus 1965 
m. vasario 6 dieną.

® Aušros Vartų parapijos pa 
rengimas įvyks gegužės 1 d., 
šeštadienį. Dalyvaus Cleve- 
lando oktetas.

PLATINAMOS TORONTO
„VARPO”CHORO 

PLOKŠTELĖS
Kaina: stereo 6 dol. HiFi 

5 dol. Gaunama paskambinus 
šiais telefono Nr. Nr.: RA 7- 
3120; CR 7-0051; 722-2472; 
254-4287; RA 2-3324; V. 
Biliūnas 1044, Manning Ave, 
Verdun ir Aušros Vartų pa
rap. kioskas.

‘Lf-U'Sj •:*' iŠ'

DANTŲ GYDYTOJAS

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

AUŠROS VARTŲ
PARAPIJOS ŽINIOS

— Bernelių mišois bus vidų 
naktį bažnyčioej, o kitos mi
šios tuo pat metu bu« parapi
jos salėje.

Mišių metu giedos choras, 
vedamas A.Ambrozaičio ir op. 
sol. E.Kardelienė.
mišios bus vidunaktį -sutin 
kant N.Metus. N.M. dieną mi 
šios bus 8, 9, 10, 11 vai. ryto 
Ona Klisevičienė, 83 metų am 
i.’s gili užuojauta.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 902 ir 903

Tel.: 861-8478 ir
861-8479

A D V O K A T A S

ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOS ŽINIOS

— Bernelių mišios Kalėdų 
naktį iškilmingos bažnyčioje 
tu, kaįp sekmadieniais.
ir skaitytos salėje. Dienos me

— Šeštad. mok. Kalėdų eg 
pietų Aušrs Vartų parapijos 
lutė bus sausio 3 d. 3 vai. po 
salėje.

— Po paskutini koncerto 
choras bažnyčiai paskyrė 100 
dol., kas su ankščiaiu buv. 
koncerto auka sudaro 350 dol.

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

Tel. 674—7038.

DR. V. G1RIŪNIENĖ
— Vasario 16 miinėjimas 

bus Plateau salėje vasario 28 
d. ....

DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

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

Suite 205 
168 Notre Daine Si. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

LIETUVOS GEN. KONSU 
LAS J. ŽMU1DZINAS

ir ponia atsiprašo savo mielus 
bičiulius, kad dėl išvykimo a- 
tostogtj šiemet negalės per Ka 
ledas jų atskirai pasveikinti.

PARAMOS ŽINIOS
Toronto lietuvių kredito 

kooperatyvas ’’Parama“ nevei 
ks Kalėdų pirmą ir antrą die
ną, o taip pat ir Naujųjų Me
tų pirmą dieną. Paramos ka
sa bus papildomai atidaryta 
trečiadienį, gruodžio 23 d. 
nuo 4:30 iki 8:30 vakaro. ”Pa 
ramai” nuo sekančių metų sau

■ ■■—■urn mmOTWih

I Dr. P. MORKISI
Į DANTŲ GYDYTOJAS |

& Vakarais ir šeštadieniais s
& pagal susitarimą.
y (1082 Bloor W., Toronto)!
y (į rytus nuo Dufferih Str )\)į
§ Raštinė: LE 4-4451. »
&

šio mėn. reikaiinga-s tarnauto 
ja-s nepilnam laikui (part -ti 
me), mokanti-s anglų kalbą ir 
rašyti rašomąja mašinėle.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE 

GALAXIE THUNDERBIRD
MUSTANG TRUCKS

Used cars

1 year guarantee '

Kreipkitės i

LEO GURECKAS 
Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas
769 - 8831

x seating Ford Sales Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
I .ta gos 769-8529

NORDMENDE

— Sol. V. Vefikaičio kon 
certas bus A V salėje sausio 16 
d. ....

PALANGOJE 
PARDUODAMAS 

žemės sklypas 
110x160. Kaina $350.00. 

Teirautis tel. 766-1440. 
— Pakrikštyta Linda, Va 

lerija Bohemier. 
atttmtttttttttttttttitttuttttttttttttttttttt

DR. J. ŠĖMO G AS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir | „ _ketvirtadienį I 2"4 ; 7"9 P-m-

antradienį ir i 
penktadienį I 2~4 P- m’ 

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

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

District Estate
Brokers Inr.'l

«as>

MONTREAL REAL ESTATE 
BOARD NARIAI

3907 Rosemont Blvd.
Tel. 722-2472

Namai, žemė, paskolos-
A. Gražys — 739-9328 
P Jasutis — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

PO 7-3175 ; namų DO 6-9582

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236
i iiž?

DR. IRWIN CO P N I C K
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

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

Namų tel.: MU 1-2051

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRI 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAM0N15
33NVlIflSNI 

•n m T t 3 M ? n v 
Quebec Insurance Brokers
GAISRAS — AU1OMOB1L1A

Tel.: 722-2472.
— ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ
•pAja lunouiasoa Z.06E
Tikslus ir greitas patarnavimas

-1 «■» >>«■»<>«■■»>>«■■» O «■»«>«■» O I <>«■>■»< I -MB*

N O T A K A S
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

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

Tel.: 739-9328. aptarnavimas.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

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

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun 

PO 7-6183.

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R Č I N A 5 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

ALLIANCF

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 

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

Telef.: 669-8834

REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

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

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

LAIKRODININKAS

1

STALO MODELIS STEREO

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

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

DEL STEREO (mono priėmimo ir stereo) MONO JUOSTELĖS JRA 
ŠYMO INSTRUMENTAS.
KABINETAS: NATŪRALŪS NE BLIZGĄS RIEŠUTMEDIS ARBA 
TEAKO MEDŽIO. DYDIS: 24x10 J^xlO.
NORDMENDE FIDELIO VHF IR LF STEREAFANIJAI.

KAINA —$193.50

P.L 500 ".PRICESS DE LUXE“

MODERNIŠKAS VAŠKUOTO RIEŠUTMEDŽIO KABINETAS.
TIKRA STEREO REPRODUKCIJA GAUNAMA DVIEJŲ KANALŲ 

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

KAINA —$399.00.

TAUPYK IR SKOLINKIS gi SI <Sr /a
SAVO KREDITO KOOPERATYVE |L B> W ŽP
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Skyrius: 3907 Rosemount Blvd., Montreal 36, tel.722-2472. 
Už einamąsias sąskaitas ’’Litas“ moka 4% palūkanų, o už 
indėlių sąskaitas 4.5% dividendų' Palūkanos ir dividendai 

skaičiuojami mėnesiniai- Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 santaupų sumos. Balansas apdraustas $2,000.

Už asmenines paskolas ’Litas'im« 7.6%, o už nekilnojamo 
turto paskolas - 5.5%. Pigus paskolų draudimas skoli 
ninko mirties arba visiško invalidumo atvejais.

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10:30 
iki 12:30 vai., darbo dienomis - nuo 10 iki 3 vai., išskiriant pirma

dienius ir šeštadienius: vakarais - trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd.; dieną - penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir 
vakarais - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 

7 iki 9 vai.

ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINGTON ST. 

Tel. WE 2-0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St- Helen salos 

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

ROBT SIMPSON CO. LTD.
977 ST. CATHERINE 

ST. W. 
842-7221

R. FAUCHER LTĖE
3 STORES CR 3-6331

TUKINO FURNITURE
6889 ST. LAWRENCE-

BLVD.
274-1371

6688 MONK BLVD.
766-5880

BEAULIEU & GLADU LTD 
4589 ST. CATHERINE 

ST. E. 
255-7787

L. P. BALDŲ SALIONAS 
CO. L. T. D.

5185 DECARIE BLVD.
486-1381 |

MONTREAL 
OUTFITTING LTD. 

3724 ST. LAWRENCE Blvd. 
849—4283 ___ ’

MOYA — FIRMA ’
CORVIN LTD.

3762a ST. LAWRENCE 
BLVD. 

845—0317
WARD’S LTD 

1653 ST. CATHERINE W. 
937-2379

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

842—7711


	1964-12-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1964-12-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1964-12-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1964-12-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1964-12-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1964-12-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1964-12-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1964-12-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

