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Po Naujų Metų grėsmė didėja
VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO

GYVENIMO DUOMENYS

® RUSIJA SU SAVO SATELITAIS PALAIKO KON 
GO KANIBALUS

• ŠATO IR PEARSONA S VYKSTA PAS JAV 
PREZIDENTĄ

• IŠ JUNGTINIŲ TAUTŲ PASITRAUKIA 
INDONEZIJA

• POPIEŽIUS PASMERKĖ KANIBALŲ 
ŽVĖRIŠKUMĄ

Naujųjų metų įžangoje žm 
onija stovi didelio sąmyšio bū 
senoje, kuriojetuo tarpu nėra 
pasaulinio karo perspektyvų, 
tačiau

VISĄ LAIKĄ KARAI 
VYKSTA .

Vyksta ir užkariavimai. 
Imperealistai pastoviai eina pir 
myn. Jie ruošiasi dar dides
niems užkariavimams, nors 
ir skelb ia koegzistenciją.

Komunistams labai būdin
ga ši būsena: Viską ir visur 
drumsti. Ir
” DRUMSTAME VANDE
NY GAUD YTI KVAILĄ

ŽUVJ “ 
kaip teisingai teigia žmonių 
patarlė.

p. Rusk, JAV sekretorius 
j,.ydamas savo ketverių me
tų veiklos ir paliūnės būsenos 
apžvalgą, pripažino, kad Rusi 
jos bolševikai ir po Chruščio
vo pasisako už koegzistenciją, 
tačiau viską daro atvirkščiai:

SSSR PALAIKO KARUS 
VIETNAME IR

KONGE:
Tat ir keistai atrodo, kad 

Amerika tartum to nemato ir 
ne tiktai nenori to matyti, bet 
net erzinasi, kai jai kas tą nu 
rodo. Tai savotiška vadinamo 
ji "stručio politika“.

Imperialistai, kurie yra Na 
sser, Ben Bella, Sudanas, Ru
sija ir kiti į šiuos panašūs, 
ATVIRAI PASISAKĖ RE- 
MIĄ KONGO KANIBALUS, 
tuo tarpu Vakarai žiūri į visą 
tai, mato ir nereaguoja. Teisė 
ta Kongo vyriausybė nesusi
laukia ir prašydama jokios pa 
ramos, o "koegzistencijos“ sk 
elbėjai, siunčia ginklus, siun
čia karo instruktorius ir nieko 
neveikiančius vakariečius dar 
vadina interventais...

Kongo min.pirm. Tšombe 
įrodė, kad tikrieji interventai 
yra suminėtieji imperalistai, 
bet

JUNGTINES TAUTOS 
KONGUI PAGALBOS 

NEDUODA.
Kiekvienas diktatorėlis, 

pats vos besilaikydamas savo 
užgrobtoje pozicijoje, drįsta 
maištauti prieš Jungtines Tau 
tas ir grasinti, tuo tarpu Jungt 
nės Tautos ne tai kad galėtų 
ir turi padėti teisėtai bet ku
rios valstybės valdžiai, net pa 
čios savęs nesugeba ginti.

Indonezijos "prezidentas“ 
Sukamo atitraukia Indonezi
ją iš Jungtinių Tautų o Jung
tinių Tautų sekretorius U.Tha 
nt maldauja, kad pasiliktų... 
Tai tikras JTO susmukimas.

SANKCIJAS INDONEZI 
JAI REIKIA PAVARTOTI , 
o ne prašyti, kad pasiliktų. 
Tokias sankcijas reiktų panau 
doti ir Egiptui, Alžyrui ir ki
toms diktatūroms, kurios nesi 
laiko Jungtinių Tautų chartos. 
Tai yra logiška. Visų pirma: 
kas nesilaiko JTO įstatų, tas sa 
vaime jau ne JTO narys. Kini 
jos gi komunistai neįleidžiami 
į JT organizaciją, nes ji verčia

si smurtu, palaiko karą Indoki 
nijoje, grasina kitais smurto 
veiksmais. Kodėl lengvatos 
kitiems imperalistams?

Ir taip 1965 metų slenksty
je
STOVIME NETIKRUMO 

PADĖTYJE.
Neaišku, ar karai stiprės 

ir išsivystys į naują pasaulinį 
karą, ar. imperialistai įsigalės 
palaipsniui visur keldami są
myšius ir lokalinius karus. 
Bet būsena dabar nepaprastai 
nerami ir nepastovi.

Amen? a džiaugiasi nepa
prastu gerbūviu,. Bet kas iš 
to, jeigu daugelyje žmonijos 
vietų nėra nei vidurkio, a yra 
vietų kuriose minimumo trū 
ksta. Ar tas nebuvimas pusiau 
svyros nekelia nepasitenkini
mo? Ar neskatina nesantaikų? 
Pasigyrimu juk nesužavėsi ne 
laimėje esančių žmonių. Pasi
gyrimu nepadėsi jiems skur
de, nelaisvėje ir varge.

KITOS NAUJIENOS
Italijos prezidentu 21 baisa 

vinie išrinktas socialdemokra
tas Cnuseppe barragat, social 
demokratas.

— 1 sombe prašė paramas 
Vokietiją ir Airikos vaistyoes, 
bet is niekur pagarbos negau
na. rs-ongo pauetis tanai sunki,

— Indijoje vandenyno ban 
ga nupuvę visą traukinį su 
žmonėmis.

— Ceilone ir JAV buvo di 
deii potvyniai, sukelti uraga
no.

— Indijoje dėl uragano žu 
vo apie zuuu žmonių.

— Vyskupas cnoromanski 
pareiškė, nau r-enkijos valdžia 
atiduotų bažnyčios pagrobtus 
turtus.

— Sirijos valdžia daro pri
vačių turtų nusavinimą ir dėl 
to uzaarė sieną.

— Izraelio irSirijos pasie 
ny, ir Izraeho ir joruano pas.e 
nyje vyko susišaudymų.

— Bendrosios rinkos valsty 
bės Europoje sumažino mui
tus aar lu%, tai nuo pradžios 
išviso sumažinti muitai 70%.

—Čekoslovakija su Albani
ja pasirašė prekybos sutartį

— Novotny, Čekoslovaki
jos prezidentas, pareiškė, kad 
Čekoslovakijoje bus daugiau 
laisvių ir dus sumažinta parti
jos kontrolė.

---Kinijos komunistai pa 
skelbė, kad jie virš Kinijos nu 
mušo bepilotinį Amerikos lėk 
tuvą.

— JAV prezidentą šią sava 
itę lankys Japonijos min. pir- 
minkas Šato, o sekančią Kana 
dos min. pirm. L.Pearson.

— Išrastos mašinos, kurios 
garso būdu valys visokius dai 
ktus, be vandens.

— Amerikos mokslininkai 
išrado elektroninę orkaitę, ku 
ri per 4 minutes iškepa tortą.

— JAV prezidento Johnso 
no pranešimas kongresui nu
mato žymią veiklos programą.

— Komjaunimo instukto- 
rius Krutikov Maskvoje apsi
krikštijo katalikų bažnyč.oje.

— Komunistai sudegino ei- 
lėįvalstybių Amerikos įsteigtas 
bibliotekas, nes jose yra laisva 
spauda, kuri jiems pavojinga.

to

J. VALEVIČIUS F.R.J.
The Canadian Institute of 

Realtors paskelbė, kad Juozas 
Valevičių3, Hamilton, Ont. 
sėkmingai baigė Toronto uni
versiteto Extension Dept. 3-jų 
metų Profesini Real Estate ku 
rsą su "Honour Standings“ . 
Jam buvo suteiktas laipsnis 
"F.R.J.“ (FeUbu of the Cana 
dian institute of Realtors).

LIŪDNIEJI 
GYVENIMO FAKTAI
® Praėjusią savaitę aulo ka 

tastrofoje užmušti poetas Al
mantas Mackus 32 m ir.Mar
gučio radio savininkė Lilija Žil 
vitytė - Vanagaitienė 65 m.

© Gautomis iš Lietuvos ži
niomis, Kauno premiestyje A- 
leksote gyvenęs prof, prelatas 
Pranas Kuraitis, mirė gruod 
žio 18d., palaidotas Panemu 
nės kapinėse gr. 21d.

© Palaidotas Vasario 16 ak 
to signataras prof. inž. Stepo
nas Kairys.

ADOMUI STARKUI 
SUĖJO 110 METŲ

Aluntos, apylinkėje, Virin 
ežero pakrantėje Adomas

Starkus turėjo sodybą, iš ku
rios 9 metus ėjo baudžiavą ca 
ro laikais, o dabar bolševikai 
po ICO metų atėmė iš jo sody 
bą ir Adomą Starkų padarė 
vėl baudžiauninku. Paklaus
tas, kaip gyveno, kad tokio 
amžiaus susilaukė, A. Starkus 
atsakė: daug dirbo, negėrė, 
valgė daržoves, medų, bet ir 
mėsą.

® Draugo l4-jį romano ko 
n kursą laimėjo Albinas Baran 
auskas už romaną Avis noc- 
turna. Premijos įteikimas bus 
.Jaunimo centre kovo 14 d.

® Operos solisto V.Verikai 
čio di delis ir įdomus rečitalis 
Montrealy įvyks sausio 16 d. 
šeštadienį. Solistui akompa
nuos viešnia iš Toronto D.Skri 
nskaitė.

® Visuomeninkė, darbšti 
SLA veikėja, J.M.Tumavičie- 
nė, Jamaika Plain, Mass., po 
6 mėnesių ligos sugrįžo i vi
suomeninę veiklą.

© DLK Vytauto klubas 
Montrealyje kalėdinei Mon 
trealio šeštadieninių mokyklų 
ruoštai eglutei paskyrė 50 dol.

© Praėjusią vasarą J.Mačiu 
kaitė - Matore su dukterim Jo 
•anta apie du mėnesius viešėjo 
Lietuvoje pas gimines.

® LN 9-nių metų sukaktu 
viniam baliui jau išplatinta 
apie 400 pakvietimų!

® Romoje Kalėdų parodoje 
dalyvauja tapytojos Sofija Pa 
cevičienė ir Irena Pacevičiūtė.

OP SOL. V.VERIKAITIS, 
kurio solo rečitalis Montrealy 
bus sausio 16 d. Aušros Vartų 
salėje.

PLB KULTŪROS 
TARYBOS 

PIRMININKAS
prof. dr. J.Puzinas naujų me 
tų slenkstyje iškėlė eilę prob
lemų - Kultūros centro, leidi
nių, mikrofilmų greit gendan
tiems spaudos leidiniams, ‘pre 
mijų, šeimos, rašybos ir tt. , 
bet nusiskundė,kad visoms pro 
Slėnioms spręsti reikia pinigų, 
o jų nėra, nes lietuviai neauko 
ja.

KITOS NAUJIENOS
Popiežius Paulius VI ku 

nigą, teologijos ir filosofijos 
dr. Praną Brazį paskelbė nau
ju vyskupu.

© Solistė Aldona Stempu- 
žienė Vkietijoje dalyvauja 
daugelyje vietų koncertuose. 
Ji išpildė kompozitoriaus Da
riaus Dapinsko naują kompozi 
ciją "Mergaitės dalia“ sų ka
meriniu orkestru, diriguojant 
pačiam kompozitoriui.

• Miniisteris Br.K. Balutis 
atšventė saro 85 metų sukak
tuves, susilaukė daugelio svei
kinimų.

® Šiaurės Amerikos šach
matų -pirmenybės, turėjusios 
įvykti lapkričio mėnesį, atidė 
tos vėliasniam laikui.

© Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos atstovas VLIo seime 
kėlė Lietuvos pietryčių ribų 
klausimą.

© Paryžiaus lietuviai gruo 
džio 24 d. Bendruomenės orga 
nizacijos iniciatyva suruošė 
bendras Kūčias.

® Paryžiaus lietuvių jauni
mas daro susirinkimus, išlaiko 
bar ruošiasi įvairiems pasiro- 
t autinių šokių grupę, kuri da- 
mams.

Nuoširdžiai dėkojame
ir atsiprašome

Nepriklausomos Liiietuvos 
redakcija gavo daug sveikini
mų ir linkėjimų sėkmės 1965 
metais. Sveikinimų tarpe ir Ka 
nados Ministerio Pirmininko 
Lester Pearsono. Už visus svei. 
kinimus nuoširdžiausiai dėko
jame.

Ta pačia proga Gerbiamuo

NAUJAI TAUTOS FONDO 
VALDYBA

Gruodžio 21 d. VlLIKo V- 
ba nutarė sudaryti Tautos Fo 
ndo valdybą iš šių. asmenų: 
prel. Jono Barkūno - pirm. . ir 
ro Matiekūno, Petro Minkū- 
narių Vaclovo Alksninio, Pet 
no, Alberto Ošlapo ir. Juozo 
Pažemėno.

VLIKui persitvarkus nuo 
1964 m.Įgruodžio 31.d. nusto 
ja veikusi Vykdomoji Taryba, 
V. Vokietijoje. V.T arybos in 
formacijos sritį nuo 19oS m 
sausio 1 d. laikinai perėmė Ei
tos Draugija.

& Visuotinas ŠALFASS šuva 
žiavimas šaukiamas vasario 6- 
-7 dienomis C'evelande.

KAS NAUJA
URS KANADIEČIŲ 

N e.TUR I 1NGUMĄ
JAV susirūpino panaikinti 

neuateklių likučius. Kanadoje 
taip pat susirūpinta šiuo rens.a 
lu. canaciian vveirare Coun 
Cil“ ėmėsi iniciatyvos ištirti Ka 
nadoje nedateknus. iam tiks 
lui sudaryta komisija. Bus su
rinkti duomenys jau turimi so 
ciahmų organizacijų; ous pa
daryti pačios komisijos tyr,maį 
ir smuiKesni tyrimai kai kurio 
se srityse.

QUEBECO LIKERIŲ 
KOMISIJOS

TARNAUTOJŲ 
STREIKAS

tebesitęsia. Streikas, įdomu, iš 
kilo po to, kai C>uebeco val
džia, sumaniusi peržiūrėti Dar 
bo kodeksą, leido streikuoti vi 
siems dirbantiems visuomeni
niame žmonių aptarnavime.

Streikui prasidėjus, paskli
do žinios, kad Kikenu komisi
jos krautuvės bus likviduotos 
ir aikojiobnius gėrimus Que- 
beco provincijoje galės parda
vinėti paprastos krautuves ir 
vaistines Kaip yra Amerikoje. 
Bet atrocio, kad prie to neina 
ma ir jau kalbama apie susitari 
mą su dirbančiais Kikerių ko
misijos krautuvėse.

NENORI PASIDUOTI 
SENATVEI

Ryšium su Kanados pensi
jų piano projeKtu, Ontario vy 
riausyoė pasKieidė ūiroanciųjų 
tarpe anKetą, ar jiems priimti 
na, kacl asmuo, smauKęs 65 
amžiaus metus, priva‘o paSitra 
uKti įpensiją?

T'f'/o apsiaustųjų pasisakė 
prieš ir turtai Z3'/o pareiškė su 
tikimą.

frtešininkai privalomo pasi 
traukimo į pensiją sulaukus 
65 metus amžiaus, teigia, Kad 
tai yra neprasminga, Jeigu etir 
bantysis yrą svenuis ir oarbm 
gas. tssą tons cnroanciojo nu- 
zinogiriirnasĮ nenauuingas vi 
sais atžvilgiais.

IR OMaRIOUŽ SAVO 
PENSIJŲ pLaNĄ ?

Feclerainiin įganauos parla 
mentan Įneštas pensijų pianas, 
vadinamas rhe Canaua Pen 
sion Ptan. Kveoeicas ac-is-mė 
jame dalyvauti, nes pas.ryzęs 
Įvesti savąjį. Dabar aiškėja, 
kad ir Ontario provmeija gali 
neprisidėti prie lederaūnio pla 
no. Parlamento narys H.LaW 
rence, kalbėdamas T oronto 
studentų klube pareiškė, kad 
ir Ontario dar nenusprende, 
dėsis ji prie federalmia piano, 
ar įves sąvąjį. Dar vyksta šio 

klausimo tyrimas.

KmJ, P.Q.
KALĖDŲ EGLUTĖS PROGRAMA

Jokubaitytė B.,Rutkauskas A., 
Zitkutė K.

Deklamavo: Ališauskas R-, 
Bendžiūtė O., Bemušytė A., 
Blauzdžiūnas A.,Jokūbaitis L., 
Kunnappu L.,ivuDiliute A.,KU 
bilius A.,Kapxnas A..Leipus E. 
Mockūnas A.,Montvila t>.,Na 
gys G.,Paknys R..Rutkauskas 
P., Viskantas A.

Snaigės: Vasiliauskaitė A., 
Akstinaitė S.,Beniušytė D.,Gu 
stainytė J., Lukoševičiūtė R., 
Meceiytė L., Mecelytė J., Sty- 
raitė R.,Vileniskytė R.

Kiškiai: Kubihūtė R., Po- 
causkaitė R., Rudinskaitė R., 
S ty r aite D.

Eglutės: Bendžiūtė K.,Jau 
gegytė R.,Paknytė K..Staske
vičiūtė A.

Meškiukas: Burbaitė V.
Šių metų eglutės paruoši

mas buvo labai vykęs ir gra
žus, nes vaikai nekalbėjo, bet 
dainavo ir tas sudarė visai kito 
kį vaizdą, negu kad vaidini
mas kalbant. Gražiai padainuo 
ta, pašokta, padaryta plastiš
kų judesių. Užvisą šį gražų 
eglutės popietį dėkojo Tėvų 
k-to pirm. inž.V.Rimša.

Kalėdų Senelio atvykimas 
sukėlė, žinoma, nepaprastą vai 
kų susidomėjimą ir susirūpini
mą gauti dovanų. Eglutė buvo 
graži, jauki.

2-jų dalių vaizdelį paruošė: 
A.V. mokyklos mokytojai, da 
lyvavo:

Angelai: Adomaitytė V., 
Baradinskaitė K.,Girdžiutė N., 
Gudaitė K.jGudaitė V.Juotko 
jytė A,. Mecelytė R.,Montvi- 
laitė R.

Piemenėliai: Bendžiūtė
M., Bulotaitė V..Gustainis A. 
Kizerskis A..Lapinas A.,Poca 
uskas A.,Zabieliauskas R.,Zu- 
baitė R., ŽiŽys T.

Karaliai: Jaugelis A.Jau
nius V.,Rimša K.

Tarnai: Bukauskas L.,Vaši 
liauskas K.,Žitkus T.

Angeliukai: Beniušis M. ,

sius Skaitytojus atsiprašomu 
už tūlus paskutinio NL nume
rio nesklandums. Netikėtai ir 
staigiai netekome raidžių rin
kėjo intertipu ir tas sudaro 
sunkumų, kuriuos reikia nuga 
lėti. Tikimės, kad susitvarky
sime dar geriau.

N.L. Leidykla.

KANADOS PAŠTŲ 
MUnISTEkIS

John Robert Nicholson, P.C., 
O.B-E., Q.C., M.P.Postmaster 
General of Canada.

KANADOJE
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Pasibaigė 196‘1-ji metai, Ap 
lamas jų įvertinimas: su n 
1c ii s m e t a j .

Žmonija viisus metus tar
tum karščiavo, kaip ligonis. 
Nerimas, seniaį jau užmiršus 
rimties ir ramumo laikus, jau
dino žmoniją be sustojimo, 
be pertraukų. Tai reiškia: vyk 
sta didelės sąvartos 
visoje žmonijoje. Politinės, so 
etatinės, ekonominės. Skausmi 
ngo s, nes visa tai vyksta pri 
tx<ytyviornis sąlygomis, daugu 
moję pasišaunant i nekultūrin 
gą revoliucingumą, nesiskai
tantį su jėgomis, galimybėmis 
ir bendromis sąlygomis. Dau
gelio valstybių politiniams va 
dovams trūksta kultūros ir 
žmoniškumo. Smurtas te 
bevyrauja didelėje žomnijoos 
dalyje ir trukdo normalią kul
tūrinę pažangą, kuri greičiau 
vestų žmoniją į pastovią taiką, 
ekonominį bei socialinį susltva 
rkymą ir visiems galimą ger
būvį.

Visus metus nerimo didie 
ji židiniai: Kipras, Vietnamas, 
Kongas. Visur smurtas bando 
įsiviešpatauti ant tiesos ir teisė 
tumo.

Kad nepakankamai subren 
dusios savarankiškam gyveni
mui Afrikos tautos nesugeba 
pačios rimtai tvarkytis, yra su 
prantama, bet kad pasišovusio 
ji joms padėti vadinamieji 

p. žangieji“, kurie afišuojasi 
savo pranašumu, priėjo ligi' 
kanibalizmo - žmogėdrybės, 
kurią Oficialiai tarptautiniame 
forume, Junginėse Tautose, 
palaiko net Sovietų Rusija, tai 
j .u tuo yra peržengtas visokis 
n r a s t u t i n u m a s . 1964
<..; balanse tai yra juodžiausia 
dėmė. Ir tai yra faktas, kuris 
naikina viltis, kad 1965 metais 
gali būti bet kokia rimtesnė 
- Uilūrinė pažanga.

1964-ji metai davė tiek ge 
. -i, lead pasaulinis karas neįvy 
. •. Rusija, savo ’’pažangiau

sia“ ūkine sistema prigyvenusį 
krizę, žinoma negalėjo ryžtis į 
naują pasaulinį karą. Bet dide 
lė klaida skelbiama tų, kurie 
priima kaip tikrą tiesą, kad 
Chruščiovo iškeltąsias koegzis 
tencijos šūkis jų gi pačių būtų 
vykdomas, nes ir patys rusai ir 
kinai, ir kiti satelitai, neišski
riant nė Egipto su Alžyru dik 
tatorių, visi jie pastoviai vedė 
ir tebeveda kietus karus ir da 
ro'užkariavimus, kas svarbiau 
šia, eidami pirmyn. Amerika 
patenkinta tokia koegzistenci 
ja, todėl pastoviai pralaimi. Ir 
tai yra viena išdidžiųjų 1964 
metų blogybių. Nes JAV yra 
didžioji Vakarų jėga.

Kad žmonijai reformos rei 
kalingos yra aišku. Kapitaliz
mas, koks jis yra dabar, neišsi 
laikys. Ateis visu o meni š 
kūmas , ne kvailas ir smur 
tu palaikomas dabartinis ’’ko
munizmas“. Visuomenišku - 
n?as, pagrįstas objektyviais 
moksliniais duomenimis, gi
liomis studijomis, neišvengia
mas. Žmonija, kuri auga nepa 
prastais tempais, nesutiks, kad 
kompanijo s valdytų ir sava
naudiškai elgtųsi su darbo žm 
ogum. Ir čia yra pavojus iš tų,

kuriic smurtu bando įsiviešpa 
tauti ir darbo žmogų pavergti 
iš kitos, dar baisesnės, pusės, 
kaip dabar yra komunistinėse 
diktatūrose.

Deja, demokratinės jėgos 
pernelyg lėtai organizuojasi, 
nors šiokios tokios pažangos 
1964 metais padaryta, ypač 
Europoje. Europos vienybės 
organizavimas vis dėlto eina 
pirmyn. Bendroji rinka ir Eu 
ropos sąjunga stiprėja. Pietri 
Amerikoje taip pat, nors ir la 
bai sunkiai, bet yra naujų po 
zityvių refformų siekančių reiš 
kinių. Jeigu Vakarų pasaulis 
bent kiek pozityviau, vienin
giau, pajudėtų, viskas greičiau 
nueitų pirmyn progreso keliu. 
Deja, Vakarai neturi autorite 
tingų, sugebančių ir drįstančių 
aiškiai ir tvirtai pasisakyti vy 
rų, arba jų grupės. Reikia DB, 
JAV, Prancūzijos ir Vokieti
jos vyrų santarvės. Pavieniui 
jie nieko didesnio, kas reika
linga, nepadarys.

1964 metų reiškiniai nevie 
noki.

Teiigiaini reiškiniai: Vati
kano suvažiavimas - vienas di 
džiųjjų pasaulinio masto, kuris 
pasitarnavo' gal ne tiek bažny 
čiai, kiiek visai žmonijai, nes 
turi, tikslo apraminti religinį 
antagonizmą, kuris savo fana 
tizmu visais amžiais vedė į 
bergždžias nesantaika8. Iške
liama žmogaus, asmens, verty 
bė, nepriklausomai nuo jų tiky 
bos.

Pilietinių teisių stiprinimas 
JAV, nors liečia vieną valkty 
ūę, bet turės pozityvios įtakos 
ir kitiems kraštams.

Moksliniai atsiekimai, ypač 
tiriant kosmines perspektyvas, 
padarė pažangą: rusai iškėlė 
3 kosmonautus draugėje; ame 
rikonai iš arti nufotografavo 
Mėnulį; paleido į Marsą rakė 
tą; telei satelito pagalba sujun 
gė televizijos ir radio ryšiu vi 
są žmoniją.

Jungtinių Tautų Organiza 
cijos pagalba padaryta tyri
mų ir susiorganizuota kai ku-

•EqpjSed stupus s tuo u 
Neigiami reiškiniai: komu 

nistai nesiliovė vedę užkariavi 
rno karus ir jieškoję naujų ži 
dinių.

Komunistai susitepė Afri
koje kanibalizmu ir 1964 me
tais valgė žmogau5 kūną. Tai 
yra paskutinės rūšies žvėriš- 
mas.

Bendrybės: JAV išrinko L. 
Johnsoną prezidentu ir įtvirti 
no demokratus valstybės apa
rate. Rusai pirmą kartą nekru 
vinu, bet ir ne kultūringu, bū 
du pakeitė diktatorių. Anglijo 
je atėjo į valdžią darbiečiai, 
bet be aiškesnės pozityvios 
programos.

Kinai pasigami no pirmąją 
atominę bombą ir padidino 
griovybės pavojus.

JAV pasiryžo iškasti nau
ją per vidurinę Ameriką kana 
lą.

1964 m. suskilo komunistai 
ir Maskva neteko pasaulinio 
komunistų vadovavimo. Didži 
oji kova vyksta Pekino su Ma 
skva. Europos valstybėse bol 
ševikai turi kai kurių laimėji-

’’Keliauninkui“ (anot lite
rato S. Pranskūno) kelionių 
metu pasitaikė visokių nuoty
kių, situacijų.

Jeigu laikytis šitokio pla
no, ta; nuotykis buvo pirmą 
išartą Kanadoje važiuoti tokiu 
traukiniu, kuriame nebuvo žm 
oniškos tvarkos, niekas jos ne 
žiurėjo ir niekas nepaisė. To 
ronte tas vagonas, kuriame va 
žiavome ir mes lietuviai, dvi 
moterys ir 5 vyrai (p.±s.eroeli 
eilė. dr.Gražytė, dr.Semogas, 
K. Andr uskevičius, inž.MaLš 
K.a, V.Jonynas ir rašantysis) , 
atrodė Kaip po kokios žiaurios 
krušos. Tai buvo tikras nuoty 
kis.

Pažinčių, atvykus į garsią 
ją Kanados sritį - taoako augi 
ntojų, žmoma, daug. Bet visų 
pirma ir Įdomios ir malonios 
buvo senosios pažintys, kurias 
daugelis jau metų kai nebuvo 
galimybių atnaujinti.

U visų pirma - įspūdžiai!.
Kanadas lietuvių tarpe pla 

ciai Kurnama, kad taoaKo augi 
nime sritis - 1 ntsonourg , De 
Un - nepaprastai turtinga ir iš 
taigi. Dažnai suminimos šios 
srities ūkininku milijonierių 
pavardes. įvesaaičiavau aš jų 
turto, nes ir jie patys, kiek pa 
stebėjau, nernegsra tuo girtis. 
Dažniau nusisKundžia viso
kiais snkumais: šalnomis, ku 
i los pakerta taboką ; pirklių 
Kietumu duoti geresnę kainą; 
sėjos ribojimais, kuri, jeigu bū 
tų leista.jiem® neštų keleriopą 
pelną. Aš susidariau įspūdi, 
Kad tabako ūkių sritis, budin
ga ūkininkiškumu: kuklumu, 
aarbstumu, pareigingumu, be 
ndra ramia nuotaika. Miestas, 
kaip iVlontrealis, rėkte rėkia ir 
šaunumu, ir išdidumu, ir ma
domis ir išvaizda. Rėkia, kad 
perrėktų kitus, dar šaunesnius. 

I ilisonburgo - Delhi sritis: ku 
kh, tyli, rainii, nuoširdžiai pa 
prasta. Jos išvaizda primena 
f-ietuvos vaizdus - kalvos, miš 
keliai ir lengvai banguota pa- 
daira. 1 artum kvepia Anykš
čiu šilelio nuotaikomis - tyliu 
ramumu, gamtišku idilisku- 
niu.

Ar tai buvo Delhi šaulių 
balius, ar Delhi bažnyčion su
sirinkę * tie gi tabako augin
tojai, ar jie dalyvavo simpozi 
ūmo metu, užpildę Arlington© 
salę, - visur vyravo rimtis, išo

rinis ir vidinis kuklumas, ir 
santūrumas. Nenuostabu, kad 
daugelis lietuvių, Lietuvos kai 
mo vaikų, siekia įsigytį ūk ius 
ir apsigyventi kaimo aplinku
moje, kuri žmogaus dvasiai su 
teikia atvangos ir natūralios 
rimties.

Savotiška buvo staigmena, 
kaj iš Woodstoko, gerų tautie 
čių pagalba pasiekę Tillson 
burgą, atsidūrėme... lietuvių 
laikomame dideliame, viešbu 
tyje ’’Arlington“. Buvome tie 
siug nustebinti labai šiltu ir 
draugišku, ne kaip pakeleivi 
ai, pasisamdę viešbutį, bet 
kaip svečiai, nešą šeiminin

kams džiaugsmą ir paguodą. 
P.Šeduikis, apdalinęs visus 
mus (su jau ten rastais A.Nor 
keliūnu, A. Gražiu ir kt.) kam 
bariais, visu nuoširdumu visus 
pakvietė į restoraną, pagal 
Ontario įstatymus, padaiytą j 
dvi atskiras sales: vyrams ir 
moterims su palydovais. Čia 
moterys pas vyrus neturi tei
sės įeiti... nelyginant JAV 
segregacijos srityse negrai pas 
baltuosius.

Apie šią keistą tvarką te
ko girdėti, bet neteko apsilan
kyt.. tokiame restorane, Kuria
me moterys izoliuotos. Neaiš
ku, koks tikslas tokia lyčių se- 
peracija pasiekiamas.

P.Šeduikis buvo vaišin
gas ir mielas. Kas norėjo, ga 
Įėjo išbandyti jo atsargų įvai
rumo skonį.

Po prietykingos kelionės ir 
netikėtai simpatingo bei nepa
prastai vaišingo p.ŠeduiKio 
priėmimo, nakties galas buvo 
tikrai poilsingas patogiose po 
ilsiio sąlygose. Norisi linkėti, 
kadpp. Šeduikis ir Kežinaitis, 
kurie neseniai Arlingtoną įsi
gijo, kad būtų laimingi vaidy 
darni šį didžiulį viešbutį.

Lapkričio 28 d. viešbutis 
jau paryčiui pradėjo knibždė 
ti KLB Kr. Tarybos suvažiavi 
mo dalyviais, imtinai su svečiu 
JAV Liet. B-nės valdybos pir 
mininku Jonu Jasaičiu. jis 
kuklus, bet itin iniciatyvingas 
ir veiklus.

Prasidėjo KLB Kr. Tary
bos posėdžiai ir savaimingas, 
įdomus ir simpatingas apylin 
kės pirmininko p. Stonkaus šei 
mininkavimas, pasižymėjęs ne 
paprastu vaišingumu, tikrai į- 
garsėjusio tabako ūkininkų

VEDA KAZYS BARONAS
N. L-VOS SPORTO SKYRIAUS VED. K. BARONO 
pranešimas KLB Kr. Tarybos suvažiavime lapkričio 29 d. 

simpoziume svarstant jaunim o problemas.

4
KONKRETŪS 

PASIŪLYMAI

1) Kanadiškos lietuviškojo 
sporto propagandai KV kiek
vienais metais, vieną mėnesį 
skelbia Kianados lietuvio spor

tininko mėnesiu. Propaganda 
vedama visom prieinamom pri 
eemonėm, spaudoje, radio, 
bažnyčiose, organizacijų susi
rinkimuose, šeštadieninėse mo 
kykloose.
2) Kultūros Fondas 10% 
sa' vo pajamų skiria sporto or 
ganams.
3) KLB ap. valdybos remia 
sportines organizacijas, o jei
gu jų nėra apylinkėse, imasi 
pačios iniiciatyvos jas įsteigti. 
Turiu omenyje tokias koloni
ja s, kaip Winnipegas, Tillson 
burg - Delhi, Wiindsor, Niaga 
ros pusiasalis. Tuo reikalu ap. 
valdybos sueina į kontaktą su 
KSA.
4) šeštadieninėse mokyklo 
se bent keturios pamokos me
tuose skiriamos fiziniam auklė 
jimui, paaiškinant jose buv.Li

Nukelta į 5 - tą psh

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

GARANTUOTI IF;VEST/»VIMO PAŽYMĖJIMAI 
3, 4 ar 5 metai 5y2% 1 ai- 2 metai 5% 

6 iki 10 metų 5x/4%. 

Teirautis: 875-2800 
Eastern & Chartered 

Trust Company 
625 Dorchester Blvd. West 

Montreal.
TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ

Turiu pataisyti KLB 
Kr. Tarybos suvažiavimo ap- 
rašyman įsiterpusi netikslu
mą :buvo pasakyta, kad p.Vis 
kontas vargonavo šlagerius, o 
tikrumoje buvo tiktai atskiri 
šlagėrinės muzikos dalykai, 
kuri cms buvo pritaikyti baž
nytiški tekstai. Šia pačia pro 
ga pastebėtina, kad p.Viskon- 
tas gražiai vargonavo ir giedo 
jo. J.K.

vaišingumu. Tai tabako fer
merių vaišingumas, atatinkąs 
jų didį garsą.

Vakaras buvo paskirtas su 
buvimui, nors jį pritaikiius De 
Ihi Šaulių ruošiamai Kariuo
menės dienai paminėti. Tai bu 
vo labai gera proga arčiau su
sitikti su tabako augintojais. 
Minėjimą ir po jo sekusį ba
lių vedė energingasis St.Jaku- 
bickas.

Daugiau bus.

mų Italijoje, Švedijoje, nuos
tolių Danijoje, Anglijoje. Bol 
ševikų nuostoliai vadai8: italų, 
prancūzų, amerikonų ir kt. 
Togliatti ypač sujaukė bolševi 
kų gretas, palikęs testamentą, 
kuriame patarė kraštų partijo 
ms laikytis savarankiškai.

Bendrai, 1964 metai žmoni 
jos neapramino, neaptvarkė 
jos rūpesčių, laba; mažai tesu 
mažino skurdą ir vargą. Lin
kėkime, kad 1965 metai būtų 
geresni, sėkmingesnį ir kultū
ringesni.

LIETUVIŠKUOSE 
BARUOSE

Lietuvoje - nieko nauja. O- 
kupacija siautėja visa išnaudo 
jimo jėga. Išnaudojimas ir 
medžiaginis, ir moralinis. Ru
sų imperializmas ir kolonializ
mas, kaip buvo Jermako lai
kais, taip laikosi ir toliau : gro 
bti ir vergti. Dėl tolimesnių 
perspegtyvų - vykdomas lietu 
vių nutautinimas, rusinimas.

Blogiausia, lietuviai išblaš 
komi iš Lietuvos, o į Lietuvą 
gabenami rusa; ir kiti tremti
niai.

Lietuvos kaimas baigia nu 
plyšti ir nykti. Moralinė būse 
na pasibaisėtina. Tat Lietuvos 
vaizdas ir medžiaginis, ir mo
ralinis nusmugdytas, intelek
tualinis gyvenimas sukausty
tas.

Išeivijoje - 1964 metais lie

tuviai padarė 'pažangą, nes po 
kelių nesntaikos metų paga
liau vėl apsijungė bendrai ko 
vai ir vyriausiąją Lietuvos iš
laisvinimo organizaciją sutvar 
kė. Tuo tarpu laukiame kon
krečios VLIKO veiklos progra 
mos.

Pasaulio Lietuvių Bendru 
omenė yra pagrindinis pašau 
lio lietuvių sambūris. Bet ir 
PLB veiklos programa kol 
kas be rimtesnių konkretybių, 
kurių jau, atrodo, buvo laiko 
susilaukti. Nelengvas tai už 
d vinys, bet - būtinas. Ypač, 
kad PLB Seimas jau yra nužy 
mėjęs gaires.

Linkėkime visiems veiks
niams iniciatyvingumo ir dar 
bingumo.

Kanados LB - baigia šios 
sudėties kadenciją. Jos veiklos 
balansas - Kanados rėmuose, 
bet ne be tūlų laimėjimų: Kra 
što Valdyba gavo Kanados vai 
džios Kanados Lietuvių Ben
druomenės pripažinimą;

Kanados Lietuvių Fondą 
kuris turi jau ir gražią -pra
džią ; daug rūpintasi lietuviš
kąja šeima ir ypač jaunimo 
lietuvybės klausimais. Tat šios 
KLB Kr. V-bos darbų balan
sas vis dėlto gana žymus.

Visiems lietuviams - sveika 
tos, kūribingumo, sėkmės, lai 
mės ir didesnio pasiaukojimo 
tautos ir Tėvjfnės labui.

J. Kardelis.

; Canadian Vickers Ltd. 
Machine Shop pasiūlymai

© Milling Machine Operators
© Turret Lathe Operators
@ Radial Drill Operators
© Toolmakers
© Ingersoll Operators
© P!aner Operators
@ L&the Operators
@ Too! Designers
@ Vertical and Horizontal
@ Bering 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.
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IŠGARSĖJĘS PIETŲ AFRI
K.OJE LIETUVIS
DAILININKAS

Prof. Pranas Domšaitis.
1964 metais laimėjo meno 

konkursą, skirtą visai Pietų 
Afrikai. Jury 'komisija, suside 
danti iš žymių Pietų Afrikos 
dailininkų, vienbalsiškai premi 
ją pripažino P.Domšaičiui, ku 
ris ten žinomas, kaip lietuvis.

Iš 450 įvairių dailininkų kū 
r>nių. Jury komisija aukščiau
si įvertinimą padarė P.Domša 
ičio 3 -ms paveikslams. Visa 
Pietų Afrikos spauda plačiai 
šį konkursą aprašė, pažymėda 
ma dailininko tautybę, kurią 
ir jis pats visada pažymi.

Premijos proga P.Domšai- 
čio garbei buvo šaunus bankie 
tas ir susuktas filmas, vaizduo 
jantis dailininko kūrybą ir da
barties gyvenimą. 1 a proga 
daug parašyta ir apie Lietuvą 
bei okupacinę jos nelaimę, 
taipgi paminėtos meno galeri 
jos, kurios yra įsigijusios Dom 
saiuio kuryoos paveiKslų.

Dail. Pranas Domšaitis da 
bar turi jau 84 metus, bet dar 
bingas nepaprastai: dirba nuo 
ankstyvo ryto iki vėlaus vaka 
ro. Darbingumą ir gerą sveika 
tą dailininKas mano esąs pavel 
dėjęs iš savo motinos žemaitės 
(Putinaitės). Domšaitis tvir
tai tiki, kad jis dar sugrįš į lais 
vą nuo oRupacijų Lietuvą. O 
šiemet tikisi atvykti į Kanadą 
ir paviešėti pas savo gerus bi
čiulius pp. bmiigevicius Mon 
trealyje.

AIDAI TURI NAUJĄ 
REDAKTORIŲ

10-sis Aidų nr. praneša,kad 
15 metų redagavęs rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis, iš redak 
toriaus pareigų pasitraukė, ir 
redaktorium pakviestas dr. 
Juozas Girnius, vienas iš Lie 
tuvių Enciklopelijos redakto
rių.

GERIAUSIS 
MONTREALY 

TIMPANISTAS ,
kaip skelbia Staras, yra lietu
vis, Jonas Malaiška, kuris, be 
to, yra išradėjas chromatinių 
timpanų. J.Malaiška dabar da 
lyvauja dviejuose Montrealio 
orkestruose : kariškame ir sim 
foniniame mėgėjų, kuriiame 
jis yra dirigento pavaduo
tojas. Tačiau nežiūrint 
Montrealio muzikos specialis
tų, atestacijų, ‘profesonalai taip 
kietai laikosi, kad J.Malaiškai 
neduoda Montrealio simfonin 
iame orkestre pastovaus dar
bo.

• V.Filharmonijos salėje 
gruodžio 12 d. įvyko vargonų 
muzikos vakaras, dalyv. solis
tui Leopoldui Digriui.

LABAI KYLA JAV 
KALIFORNIJOJE 

DAILININKAS
Jurgis Šapkus.

dirbąs modernišku būdu, pa 
naudodamas savo kūrybai įvai 

rias medžiagas, kas mene nėra 
plačiai naudojama.

Dailininkas J.Šapkus dabar 
kuria didelius darbus: 20 pė
dų ilgio ir 8 pėdų aukščio pa
veikslą, kuris puoš Saint ivla 
ry‘s Desert Hospital. Sis pave, 
kslas vaizduoja ir simbolizuoja 
’’Paskutinę Vakar.enę“. i ai 
pačiai ligonine; dail. J.šapkus 
stato "Prisikėlimo“ fontaną, 
kuriam be akmens dailininkas 
naudoja varį ir vitražinius stik 
lūs. Sun kūriniui jis naudoja ir 
skulptūrinę formą. Tai du dide 
lili darbai, kurie iš dadminko 
reikalauja daug darbo.

Bet dail. J.Šapkus spėja 
dar ir kitus darbus nudirbti ir 
todėl rengia savo kūrinių paro 
das. Kalitomijoje trumpu lai
ku jis suruošė jau dv; parodas. 
Dailininkas užs.mojęs netoli
moje ateityje suruošti dar eilę 
kitų savo kūrybos parodų.

"Neprikl. Lietuvai“ dail. J. 
Šapkus paaukojo puikų ’ Dis
puto ‘ paveikslą medžio ražii.j, 
tačiau keturių spalvų. Nuošir
dus jam ačiū.

TARĖSI BALTŲ KALBŲ 
IŠIRUOS KLAUSIMAI^ 

1964 m. lapkričio pabaigoj- 
V aršaus umversitete įvyko pu 
moji tarprespublikinė moksli
nė konferencija baltų kalbų is 
torijos klausimais. Dalyvavo 
ne tik okup. Lietuvos, bet ir 
Maskvos, Kijevo ir Rygos ba^ 
t.stai. Per tris dienas buvo 12 
pranešimų, kuriuose nagrinė
tos baltų - slavų bei lietuvių - 
latvių kalbų ryšių, lietuvių kai 
bos ir dialektologijos, areali
nės tipologijos ir teponomasti- 
t.os problemos.

Pagal "Tiesą“ (gruodžio 1, 
nr.281), ypač gyvų diskusijų 
suSniuKė maskvisk.o V.Ivano 
vo pranešimas "Apie lietuvių 
ka bos priešdėlėtųjų sangrąži
nių veiksmažodžių formų kil - 
n.ę“. Iš Kijevo atvykęs A. Ne 
pokupnas atkreipęs konferen
cijos dalyvių dėmesį į keletą 
panašių baltų, slavų ir ugrų- 
suomių kalbų faktų, turinčių 
reikšmės istorinių ir giminys. 
ės ryšių tyrinėjimams. Iš lietu 
vių turiningus pranešimus ska 
jti oksl run ai A.Girden s, S 
Karaliūnas, J. Kazlauskas, K. 
Kuzavinas, V. Mažulis, J.Palio 
nis, B. Savukynas ir Z.Zinkevi 
čius. Konferencija pasirodž u 
si„ kad baltistikos klausimus i- 
m.asi spręsti vis daugiau kalbi
ninkų ne tik Lietuvoje, bet ir 
už jos ribų.

POETAS ALGIMANTAS MACKUS

gruodžio 28 dieną užmuštas 
drauge su Lilija Vanagaitknc 
mašinoje, kurion trenkė girtos 
moters vairuojama mašina.

Mackus 1932 m. gimęs Pa

LIETUVIŲ ENCIKLOPE JUOS LEIDĖJAS

Juozas Kapočius
stovėdamas prie jau išleistųjų 
33 tomų, susirūpinęs, gaip En 
ciklopediją užbaigti leisti, ka; 
yra prenumeratorių, kurie la

gėgiuose. Mokėsi Vilniuje, Vo 
kietijoje ir Čikagoje lankė Ro 
osvelto universitetą. Poetas, 
kritikas, literatas. Už eilėraš- 
č‘ ■ rinkini "Neornamentuotos 

bai tingiai už prenumeratą 
moka? Yra labai prasiskolinu
sių.

VEDA D R.
STEBUKLAS VILNIUJE
Vilniuje populiarus toks 

anekdotas, kuris eina iš lūpų į 
lūpas, aštriai badydamas ko 
munis tus:

"Jeigu Kristuj! ateitų į par 
tijos komitetą nurodyti kelią, 
kaip jis turėtų išs.ikapstyti iš 
jos nesugebėjimo išsikapstyti 
iš sunkumų, tai būtų a p r e i š 
k i m a s, bet jeigu pats parti
jos Komitetas rastų iš to išeitį, 
tai jau būtu stebuklas ...

kalbos generacija ir Auginti
niai“ 196^ m. jam buvo paski 
rta Vinco Krėvės vardo premi 
ja Montrealio lietuvių Akade 
mindo sambūrio. Jis reuagavo 
žurnalą "Margutis“ ir vedė jo 
vardu radio valandėlę.

Lilija Žilvitytė - Vanagai- 
tienė gimusi prieš 65 metus 
Panevėžio ap., į JAV atvyko 
11 m. Atvykus į JAV Vanaga 
ičiui, už jo ištekėjo ir pasitrau 
kusi iš "Naujienų“, kur buvo 
linotipininke, padėjo vyrui ve 
stį "Margučio“ raoio vaiande 
lę ir žurnalą.
LIETUVOJE MIRĖ PROF.

PREL. KURAITIS
Gruodžio 18 d. mirė ir 21 

d. palaidotas Panemunes K_pi 
nėse, dalyvaujant 100 kunigų 
ir augeiiui zu.o.nų. Laiui>ju.»ii 
gieuojo Miserere, Maironio - 
Naujalio Marija, Marija ir kt. 
Velionis gyveno Aleksote, bu 
vo Kauno universiteto 1 eolo- 
gijos fak. profesorius.

LIETUVOJE APIE S.
DAUKANTO IDĖJAS
Suėjus lūO-sioms Simano 

Daukanto mirtie* metinėms, 
okup. Lietuvos spaudoje, pa
skelbta straipsnių apie rašyto
jo gyvenimą ir kiiryoą. ’"lieso 
je V.Vanagas pažymėjo: "No 
xs ir stovėciams detalistinėSe iš 
torijos suvokimo pozicijose, S. 
Daukants griežtai pasmerkė 
nepriklausomybės ir gimtosios 
be; jū įvestą baudžiavą“. i>iu 
kalbos atsižadėjusius feodalus 
kantas aukštinęs lietuvių tau
tos kovas dėl laisvės, tačiau - 
kaip pabrėžiama partinėje spa 
ūdoje - jis "metė rūstų kaltini 
rną Romos popiežiams, laimin 
usiiems teutonų ekspansiją į 
baltų žemes“. Sovietinė visuo 
mene, pava' Vanagą, Dąukan 
to palikimą branginanti už de
mokratizmą, liaudies iinteresų 
reiškimą ir gynimą...

Komj. Tiesoje“ A.Sprindis 
teigia, kad Daukantas kiek "i- 
dealizavęs feodalinę Lietuvą“, 
tačiau savo veikalais jis žadi-

Nukelta į 4-tą psl.

GUMBAS
KOKIU BODU ?

Dvi nepažįstamos susikalbėjo:
— Ar tamsta nes; pripuolamai 
p on . a Iksienė :
— Taip, aš ja esu, tačiau ne- 
pripuoiamai...

PATIKSLINIMAS
Teisėjas klausia apkaltintąjį:
— Ką tamsta turi pasakyti sa
vo pasiteisinimui ?
— .buvau jau kelius kartus nu 
baustas, tačiau be teigiamų pa 
sėkmių.

NESUPRANTAMA
Automobiliste išvartė žibin
ius {Važiuodama į uždraustą 
važiuoti gatvę. Poiicninkas ją 
sutaikė ir sako:
— Prašau duoti savo vairavi
mo teises dokumentą.
— 1 ai jau de* šito manęs nesu 
laikyk. b.as gi man toki leidi
mą gali duoti ?

KAI CHRUŠČIOVAS JAU 
PAS MOLOTOVĄ

Rusijoje ir satelituose &nek 
dotai uždrausti. Kai kurios tų 
mar.onviimų vaiscyuių yra iš
leidę įstatymus prieš anekdo
tus. Kusijoje nneadoių pasako 
jan.a iao<u uaug, oet oi.ciahai 
jie uždrausti. Nikita Chruščio 
v^s ta.^ pat urauue anekdo
tus. bet kai jis atsidūrė pas 
i.ioiotovą, jo gi įsteigtame nu 
krypėliams nuo Lenino unijos 

ueauraoutyje“, plačiai karto 
j-u..s posakis:

' Gal gi nežinai kaip Chruš 
čiovui sekėsi: jis uarė plėši
nius Kazaciistane ir sėjo kv.e 
čius, tačiau derlių nuėmė... K“ 
nadoje“....

KADA PRADĖTI STUDI 
JUOTI CHEMIJJĄ?

Adolfas Bajeris (1835—19 
17) tana; mėgo juokauti. Pavy 
zdžiui, apie tai, kodėl savo epe 
caij'jc jis pasirinko chemiją, 
mokslininkas pasakodavo 
taip:

— Iš pradžių užsiiminėjau 
matematika ir fizika, paskui 
tarnavau savanoriu gvardijos 
pulke Berlyne. Čia taip sukvai 
įėjau, kad pajutau jog netinku 
šiems mokslams. Liko chemi
ja. Man sakė, čia galima gal
voti ir stebėti per visus ketve
rius metų laikus. Tad ir apsi
sprendžiau !

Iš tikrųjų, buvo ne taip. Ba 
jeris, būdamas tik dvylikos me 
tų, atrado naują dvigubinę 
druską. Gimimo dieną gautus 
du taleriu* devynmetis berniū 
kštis išleido pirkti indigui ban 
dymams, o 1870 m. gavo šią 
medžiagą sintetiniu būdu, tuo 
padarydamas didelį atradimą 
orgninėje chemijoje.

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
15

Toliau sekė eilėraštis "Gal būt, poetu aš nebūsiu, bet alko 
holiku tikrai...“ ir "Pasakojimas apie studentą komunizme“ 

...O fakultete, rodos, viskas buvo tvarkoj. Studentai lankė 
paskaitas, konspektvo veikalus. Per susirinkimus ir konferen 
cijas išrašytais iš knygų ir laikraščių posakiais kalbėjo apie 
moralę. Kiekvienas atmintinai mokėjo Čechovo žodžius: 
"Žmoguje viskas turi būtį gražu: ir veidas, ir drabužiai, ir sic 
la, ir mintys“. Sužinoję, kad kas nors iš draugų eina į bažny 
čią, kritikuodavo jį visuose susirinkimuose ištisus metus ir 
nuoširdžiai buvo įsitikinę, kad tuo auklėja. Beveik kiekviena 
me komjanimo susirinkime šnekėjo apie drausmę, skaičiavo 
penketus ir dvejetus. Už penketus gyrė, už dvejetus peikė. 
Nors garsiai nepritarė Liucijui, kad reikia atgaivinti Gedimi 
no gatvės pavadinimą, pastatyti Gediminui paminklą, bet su 
tiko su juo.

Ir Štai —sklinda bendrabuty žurnalas! Sklinda ne dėl to 
,kad skatintų paminklus statyti, gatves perkrikštyti, bet kėši 
naši griauti viską ir visur — tėvų namuos ir širdy.

Eina žmogus seniai pramintu, žinomu keliu. Jis jau nebepa 
stebi šio kelio, net pamiršta, kad juo kasdien vaikščioja. Štai 
ga — akmuo. Žmogus skaudžiai atsitrenkia i jį, akimirkai su 
glumsta, paskui apžiūri šią netikėtai atsiradusią kliūtį. Įpykęs 

jis verčia nuo kelio akmenį, kad kiti neatsitrenktų, arba aplen 
kęs nueina.

Taip pasijuto ir studentai, perskaitę žurnalą.
— Tai idiotizmas, — tarė Baltrėnas.

— Ne, idiotas taip neparašys, — prieštaravo Vincas.
Kad čia pridėta Liucijaus ranka, visiems buvo aišku.

— Perduoti milicijai! — siūlė Dzūkas. — Atvira kontraagi 
tacija.

— Su milicija neskubėk, — sakė Vincas. — Patiems ranku 
nusiplauti nėra ko.

_Komjaunuolių teismui atiduoti, — pasiūlė Baltrėnas. — 
Uždaram susirinkime.

— O mes atviram! —pataisė Vincas.—Nėra ko bijoti
Vincas kažkodėl prisiminė baltadantį banditą, su gyvulis 

ku pasitenkinimu žiūrintį į virpančią Stasę; Dzūkas — savo 
draugą, pionierių vadovą, nušautą mokykloje. Antanui atro 
dė, kad žurnalas Įžeidė Marytę. Baltrėnas tarsi vėl išgirdo žo 
džius, pasakytus dar tuomet, kai jis grojo cirke: "Tas žlibas 
driskius fainai groja“.

Žurnalas jiems priminė tai, ką buvo pamiršę.

GARBĖS TEISMAS
Kiekvienas bendrabutis turi nerašytas taisykles. Apie jas 

niekur nekalbama, net patys jo gyventojai nejaučia, kad jas 
turi. Tos taisyklės savaip supranta gera ir bloga: jos niekuo
met nespręs apie stu-tą iš 5-tų skaičiaus, joms nieko nesako op 
žodžiai, kaip: visuomenininkas, aktyvistas, saviveiklininkas ir 
1.1, ir 1.1. Šiose taisyklėse neįrašyta mokymo programa1. Neį 
rašyta, nes neįn anoma surašyti tai, kuo domisi jaunas žmo
gaus protas,ką sprendžia jis, dažnai vaikiškai atmetęs visus au 
toritetus ir seniai nusistovėjusias tiesas. Bendrabutyje su to
kiu pat įkarščiu ginčijamasi apie kolūkius, meilę, ištikimybę, 
bugi-vugi, tarptautinius įvykius ir barsuko amžių... Ir ilgai 
neužmiega bendrabutis vakarais, o rytą visuomet yra pavojus 
pramiegoti pirmą paskaitą.

Vargas tam, kuris bendrabutyje neturi nė vieno draugo. 
Ir iš kur jam turėti, jeigu gavęs siuntinį, jis slapta, nakti. atsi 
kelia ir valgo vienas obuolius, kad nereikėtų jais pavaišinti 
kambario drugų jei jis laiko tuos drauguus žemesniais už sa
ve. chuliganais ir pliuškiais.

Gyvena toks žmogus pajuokiamas, iš ji visi tyčiojasi, kar 
tais daug žiauriau, negu to galima laukti iš pamokytų žmo 
nių. Toks pilietis ilgai ilgai prisimena bendrabutį kaip savo 
gyvenimo nelaimę.

Ne visuomet bendrabučio tarybos pirmininku išrenkamas 
tas, kuris būna studentų minčių, jų ginčų vadovu. O tokį, kaip 
ir pirmininką, turi kiekvienas bendrabutis. Tik jis nėra renka 
mas nei slaptu, nei atviru balsavimu. Studentai pajunta jį e.sa 
n t ir suartėja su juo. Jam atversi visą savo sielą, kupiną prieš 
taravlmų, neįvykusių svajonių, — žinai, kad jis niekados ir 
niekur n*vasijuoks iš tavęs; pasidalins savąja dalia, daugiau 
vargo ir džiaugsmo pernešusią už tavąja. Yra tokių žmonių. 
Mes visur ir visados jų jieškome.

Tokiu žmogumi bendrabutyje buvo Algis Baltrėnas. Jo 
kambaryje prie stalį visiems vietos užtekdavo; studenati susė 
sdavo ant lovų, ant fanerinės dėžės, pridėtos knygų. Aiškiau 
už visus girdėdavosi Dzūko balsas. Jis sukinėdavosi kambary 
je, tartum jieškodamas, su kuo čia susikibus.

Toks ir šiandien jis švaistėsi priešais Baltrėną. Šis ramino 
įsikarščiavsį Dzūką. Dzūkas nutilo, prisėdo ir visai ramiai, tar 
turn pats stebėdamasis tuo, ką sako, ėmė pasakoti:

— Betgi ir niekšas, dzievaži! Pamatė ant vinco spi ntelės 
knygas, suskaičiavo ir — pas partorgą. Partorgo prašė, kad 
jo pavardės njekm nesakytų. Girdi, nepranešti jam neleidžian 
ti komjaunuoliška sąžinė...— Dzūkas neištvėrė, pašoko ir pa 
sllenkė prie Baltrėno:— Ir tu, ir aš žinojom apie tas knygas. 
Skaitom. Jeigu jau tokia didelė jo, skundiko, komjaunuoliš
ka sąžine, reikėjo pasakyti tiesiai Vincui arba susirinkime. Bet 
tošiai. Šito taip praleisti negalima. Pamokyti reikia!

Tai, ką Dzūkas kalbėjo Baltrėnui, buvo bendrabučio stu 
dentų nuomonė. Dzūkas taip įšėlo dėl tų knygų,kad sužinojo 
(nebūtų jis Dzūkas!) ne tik skundiko pavardę, bet ir tai, kas 
buvo pasakyta.

Gal Dzūkas nebūtų taip susirūpinęs šia istorija, tačiau Vin 
cas po žiemos atostigų atvažiavo ne toks, koks buvo ankščiau- 
Nors jis dainav su visais, virė tradicinius kopūstus, skaittė 
knygas ir dėl jų ginčijosi, tačiau Dzūkas matė, kad Vincas 
jaučias lyg nesavas. Nebuvo Vinco akyse ankstyvesnio spinde 
šio, judesiuose — nesuvaldomo troškimo ką nors veikti. Ats 
gulęs js ilgai rūkydavę arba, įlindęs į Žiurkininką, liki išna 
kčių rašydavo. Rytą Dzūkas pasižiūrėdavo į popierių primes 
tą šiukšlių dėžę ir giliai atsidusdavo. Pagaliau jis neiškentė 
ir viena naktį įsibrovė į Žiurkininką.

— "Nebūsi tu Tolstojum, Vincai. Onieginu; —taip pat ne 
turi, davinių. Kol esi studentas, pabūk bent padoriu studentu“.

"Išeik!“ —Vincas parodė duris.
Dzūkas neskubėjo.

"Išeik!“ —pakartojo Vincas priėjęs.
Jo veide buvo tiek įšėlimo ir liūdesio, kad Dzūkas atatups 

ta išslinko.
Pasikeitė Vincas.
Dzūkui atrodė, kad to pasikeitimo priežastis yra nelemtos 

knygos. Todėl ir pradėjo narplioti tą istoriją.
Tačiau priežastis buvo visai kita.
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MONtSrEAL
SOL. V.VERIKAIČIO

KONCERTAS
BANKO „LITAS” 

REIKALAI
Sausio 16 d. 7 vai. vakare

Aušros Vartų Parapijos salėje 
įvyksta solisto p. V. Verikaičio 
koncertas.

Vėliau užkandžiai ir šo
kiai. Tautiečiai maloniai pra
šomi šią datą rezervuoti.

Skautų Rėmėjų 
Komitetais.

ŠV. KAZIMIERO PARAP.
VYRŲ CHORAS

iš savo kasos paskyrė 10 dol.
NlviP Seselėms, Vasario 16

’’Litas“ jau prirašo 4% % divi 
dendų už indėlių (šėrų) sąskaį 
tas už 1964 metus. Taip pat 
^rirašomį 4% palūkanų už ei 
namasias sąskaitas iki lapkri
čio 30 d.
’’Lito“ dešimtmečio minėji
mas ir metinis susirinkimas 
bus vasario mėn. 20 d. šešta
dieni. Užbaigai vakarienė ir 
šokiai.
’’Lito“ sieninis kalendirius su 
lietuviškais ir katalikiškais var 
dais mielai siunčiamas ir ne 
’’Lito“ nariams, pranešusiems^

KULTŪRINĖ KRON...

gimnazijai, Montrealio skau
tams ir Montrealio šeštadieni- 
ras apsiėmė globoti Sv. bazi
nėms mokykloms. Be to cho 
nnero parap. vaikų chorą.

Choro dalyviai, be to Kalė 
dų proga gavo po dovaną.

Radio valandėlei vyrų cho
ras drauge su AV vyrais įdai 
navo o kalėdines giesmes.

PERSIORGANIZAVO
SKAUTŲ RĖMĖJAI

Šalia šeštadieninės lietuvių 
i..o..yKuos, antroji didelė vai
ko aUKiejmio tarka ace.na iš 
musų saauciSKojo jaunimo or
ganizacijos. i,Uo mažo V11K1U 
ko - paukštytes iki bręstančo 
jaunuolio c»a sutelpa, mokina 
deaio ir nuoširdesnio bendravį 
si, siekia tauresnio žmogaus i- 
mo lietuvio su lietuviu.

Gražiam jaunimo tikslui rei 
kalingas užnugaris, užuovėja, 
parama. 1 oKį erektingesnį už 
nugarj ir sudaro skautų tėvai 
ir bendrai lietuviai, kuriems rū 
pi priaugančios kartos netuvy 
x><=s iSiaiKymo perspektyvos.

Šių metų lapkričio 29 d. su 
smilkę Skautų tovaį išrinko rė 
mėjų valdybą. O gruodž. 6 d. 
išrinktieji pasiskirstė pareigo
mis: Pirmininkas L. Girinis, Vi 
ce p-kė p.Kudžmienė, Sekreto 
rė p.Montvilienė, kasininkė p. 
Zubienė, ryšiams su KLB sto
vyklos Komitetu p.Samogienė 
ir p.A. Blauzdžiūnas, informa 
cijai p.A.Ališauskas. Parengi
mams V-bos nariai p.Baradins 
kas ir p.Pocauskas.

Kadangi ateinančiai vasa
rai būtinai reikalingos lėšos už 
baigti stovyklos įrengimus, nu 
tarta sausio mėn. 16 d. suruoš
ti koncertą - balių. O gegužiui 
Įpusėjus numatyta autobusais 
išvyka į Ottavos tulpių žydėji 
mo parodą. Aptarta daugiau 
mūsų jaunimui naudingų atve 
jų, bet tai priklausys nuo biu
džeto ir tautiečių nuoširdžios 
paramos.

L. Girinis.

savo adresą tel. 766-5827.
Atkreipkite dėmesį į pailgin
tas ’ Lito“ kasos valandas, ku 
rios randamos ’’N.L.“ir ” f.Ž.“ 
nuolatiiniame ’’Lito“ skelbi
me.
Jauniausi ’’Lito“ nariai yra 
liana Elzbieta Zabielaitė ( 4 
mėn.) ir Daiva Silvija Piečai- 
tytė (6 mėn.). Sveikiname 
kooperaaiškaį nusitelkus.ems 
tėvams ir jaunoms narėms.

P. R.
STEPONAS KĘSGAILĄ

Kalėdų 2-rą dieną iškilmingai 
atšventė savo vaiuauieių, su
ruošę su ron.a puikų Our^i ui 
ciuiių •priėmimą, bolemzantas 
dalyvių uu«o pasveikintas ir 
apuovanotas uau. k.Bukausko 
Kūrybos labaį įdomiu paveiks 
lu.

VYTAUTO KLUBO
pirmininkas, Pr.Paukštaitis Ka 
ienų švenčių praieisti ouvo nu 
vyaęs į tlartiordą, Conn. , se 
Šers šeimoje. xen peigyveno 
nuotyki: nepaprastą migią, 
dėl kur.os lėktuvas, kuLuo iš 
uetuvos atskrido p.KUKienė 
su dukra, negalėjo nusileisti ir 
turėjo sugrįžti i iviontreall įau 
ku- geresnio oro, Kas prisidėjo 
p ne keliauninkių išpupuharini 
mo. Radio ir televizija skelbė, 
kad dalis pp.Rūkų šeimos,, ke 
liolika metų kankinta Sibire, 
pagaliau gavo teisę susijungti 
su savo kamienu, kuris pasto
viai laikosi Hartiorae.

©Dr. B.Matulionis, iš Wal 
lum Lake, Rd.Is. , švenčių pra 
leisti buvo atskridęs i Haliiak 
są dukters, dantų gydytojos, 
p p. Nogiu šeimoje.

ŠVENČIŲ METU
Montrealyje lankėsi daug 

svečių: Iš Ottawos dr.Jurkus 
m Ponia, J.Jurėnas, iš šiaurės 
geologas p.Jurkus su Ponia, iš 
New Yorko dr. Siniūtė suvy
ru pas tėvus, iš Bostono p. A- 
domonis, iš Toronto J.Urbo
nas, viešėjęs brolio Lino šeimo 
je ir kt.

Kanado! gynybos miniote • 
ris, Paul T. Hellyer pareiškė 
’’naują užduotį“ Kanados re
zervo pajėgosms. Mr. Hellyer 
pasisakė už modernazaviimą 
Kanados kariuomenės panau
dojant milijos sistemą. Mr.

Hel'yer pasakė: ”F-troifodniza 
vimo tikslas yra dvigubas: pir 
ma, padaryti organizacinį su
derinimą pritaikant milicijos 
paskirčiai ir antra, išgauti di
desnę kiekvieno išleisto dole
rio vertę.

BUS KONCERTAS

Jį ruošia Aušros Vartų pa
rapijos choras vasario 27 d. 7 
vai. vakaro Aušros Vartų salė 
je. Didelė ir puiki programa : 
gera vakarienė, įvairus bufe
tas, geras orkestras, šokiai, tu 
rtinga loterija ir kiti įvairumai. 
Pažymėtina, koncertas bus su 
jungto abiejų parapijų choro, 
vedamo muz. A. Ambrozaičio. 
Bilietų skaičius ribotas, todėl 
norintiems dalyvauti patartina 
iš anksto apsirūpinti. Bilietus 
platina abiejų parapijų choris
tai ir talkininkai. Šis parengi
mas bus reto įdomumo. Tat 
iki malonaus pasimatymo.

A.V. parp. Choras.
BALTICA INVESTMENT .

CORPORATION
šėrininkų metinis susirinkimas 
įvyko 1964 m. gruodžio mėn. 
16 dieną. Perrinkta valdyba : 
preS. J.Skučas, I v.pres. D.G. 
Max, II D. N. Baltrukonis,

see. treas Elena Griganavi- 
čiutė - Valiulienė, ass. see. S. 
Skučienė.

Paskutinių kompanijos fi
nansinių metų aktyvas siekė 
S230.000.00, turėta pajamų 
$o6,864.00, gryno peino -$13, 
182.00. Visiems šėrminkams 
buvo išmokėtas metinis 8% 
dividendas.

© Dr.J urgis Sadauskas, ku 
ris dirba Veteranų Ligoninėje 
Marion, Indiana, atostogose 
keliauja Bahamų salose ir siun 
čia sveikinimus Nepri - soma 
Lietuva skaitytojams Kalėdų 
švenčių ir Naujų Metų proga.

VALYMAI
KAZACHSTANE

Tašsb pranešimu, atleistas 
iš pareigų pirmasis Kazachsta 
no įtoui. partijos sekretorius 
Jusupovas. Iš jo atimtas ir par 
tijos nario bilietas. Naujuoju 
sekr. paskirtas ligšiolinis kaza 
chų min. pirmininkas Kunaje 
vas. E.

M. MAČIUKAS j 
t; 

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ $ 

SIUVĖJAS I

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS

Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.$
Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. X

79 ir 81 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL, $

| šiunįiMiai Lietuvon I 
r p e' i?|Kaufman’s Woollens & Textiles! 
K 3997 Si. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. » 
’> Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems
K garantuotai skubiausiai ir g
I urmo kainomis
K (30—40% žemiau rinkos kainu) g
i IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOJ . g
« geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r g 
g moteriškiems kostiumams ir suknelėms. g
g Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių « 
g Apeikite ir icitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. g
| PRIIMAME UŽSAKYMUS. |
I vyriškiems ir n-operiškiems kostiumams ir paltams. g

Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų g 
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10. g

SAVININKAS C hTkAŪ F M A N A S 'į 
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune o 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai. «

I JOE’S BUTCHERY & GROCER ii 
| J. L A U R I N A I T I S į
$ 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 £
g DALIS. V
| 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. >

I
 BALTIC WOODWORK CO |

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ | 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. KK. KIAUŠAS ir J- ŠIAUČIULIS. |
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. X

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 sklyous ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendą.
LaSALLE AUTOSl’ECI t LIST iieg’d

SAV. G. DESROCHERS
Taisau ir dažau lengvas mašinas 

7717 GEORGE LASALLE, QUE.
(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)

Tel.: garažo 366-0500
. namų 366-4203

Atkelta iš

.ięs lietuvių pasididžiavimą sa 
v o lUa&tu, Kama, gamingais 
protėvių žygiais.

NAUJAS ’’KULTŪROS
BARŲ“ ŽURNALAS

Lietuvoje nuo 1965 m.sau 
s.o men. praueuarnas leisti na 
ujas uienesaiis zurnaias "x\.ul- 
tufos barai ’. Jis oųs leidžia 
mas vieloje iki šioi leistos "ivie 
no saviveiKios“ ir jo -paskirtis 
- populiariai nusviesti Kuituros 
lutiio, estetinio auklėjimo klau 
simus. Šio žurnalo vyr. redakt 
ore ±L.r>.uiaKausKiene Vilniaus 
jc.j_, i Korespondentui papa- 
saKojo, kad žurnalas stengsis 
praeinu supažindinti žmones 
muzika, uaiie, jis pasakosią.: 
apie architektūros, arcneologi 
jos, etnograiijoos, tautosakos 
juomyoes, supažindinsiąs su 
naujomis knygomis. Busią spa 
usainami straipsniai apie lietu 
vių tautos kuitunnius ryš.us 
su kitomis tautomis (tai vienas 
svarbiausių partijos uždavi
nių), apie senuosius muzikos 
intrumentus ir kt. E.

KALBINIKUI PROF. J.
OTREBSKIUI 75 m. AMŽ.

1964 m. gruodžio 8 d. žy
miajam lenkų kalbininkui ir >ie 
tuvių kalbos tyrinėtojui prof. 
Jonui Utrębskiui suėjo 75 m. 
amž. Varšuvoje 19X3 m. bai
gęs universitetą, Otrębskis 
nuo 1921 m. buvo pto.eior.um 
Vilniaus universitete. 1940-19 
45 m. jis profesoriavo Vilni
aus Valst. universitete, dėsty
damas lyginamąją kalbotyrą 
sanskritą, skaitė kursą iš istori 
nės lietuvių kalbos gramatikos.

Išvykęs į Lenkiją, dirbo 
Poznanės universitete, nuo 
1947 m. vadovavo baltų kalbų 
katedrai. Spaudoje paskelbė 
daug straipsnuų iš lietuvių kai 
bos mokslo. ’’Tiesoje“ prof. J- 
Balčikonis pastebi, kad Otrębs 
kis - Europos garso lingvistas. 
Stambiausi Otrębskio mokslo 
darbai skirti lietuvių kalbai. 
Tai lenkų kalba išleista ”Tve 
rėčiaus tarmės aprašas“. ”Lie 
tomų du jau išleisti), ’’Chilins 
tuvių kalbos gramatika“ (iš 5 
kio biblija“ (išl.1958 m.) Lie 
etuvių tekstai“ (ištraukos iš 
senųjų ir naujųjų įvairių lietu
viškų raštų su komentarais) ir 
kt. J.Otrębskis gerai žinomas

3-čio psl.

Vilniaus lietuviams ir buvusios 
lenkų okupacijos metais. Jis 
yra vedęs lietuvaitę E.Samani 
ūtę (Horodničiutę). E.

V. MYKOLAIČIO -PUTINO 
POEZIJOS VAKAT 'S

Aktorių namų salė negalėjus 
sutalpinti visų, atėjusių paseki 
ausyti mėgiamų eilių. Poeto 
kūrybą skaitė akt. Laimonas 
Noreika. Skaityti Puti" eilė
raščių ciklai ’’Septynios die 
nos“, ’’Krintanti žva-’-^dė“. 
’’Benamio dainos“, sonatai r 
parafrazės. E.

@ Baletmeisteri ’ Br.Kel- 
bauskui sukako 40 metų kai 
jis dirba scenoje

@ Iš JAV grįžęs rašytojas 
Juozas Baltušis pagal ’’ Liesą ‘ 
pasakojo Vilniuje susirinkusio 
ms Mašytojams bei spaudos dar 
buotojums apie J-^V įmestus, 
amerikiečių gyvenimo būdą, 
papročius ir kt.

J.Baltušio žodžiais, Ameri
koje daugumoje" gyvena čia 
rbstus,, nuujiruus, svetingi, 
taikos trokštą žmonės ir jam 
buvę malonu juos pažintį, jc...

® 1964 m. lapKricio 27 d. 
Vilniuje įvyko pasitarimas, ku 
riame buvo svarstomi eieKtro 
nikos pasiekimai bei jų taiky
mas medicinoje. Buvo praneši 
mai apie ultragarso taikymą, 
nustatant pykty'om.Us augaus, 
apie elektroninę aparatūrą ka 
uių lūžimų suaugimo laipsniui 
nustatyti, širdies susirgimų 
diagnostikos ir kt. klausimais.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Alė Rūta. Kelias i kairę. 

Dirvos konkurse premijuotas 
romanas. 248 puslapiai. Kaina 
3 dol. Išleido Viltis, 6907 Su 
perior Ave. , Cleveland, Ohio, 
Nr. papuoštas Jonyno, Igno, 
44103. USA.

Aidai 1964 metų Nr. 10. 
Zapkaus, Mončio, Valiaus, 
Bagdono, Jurkaus kūrinių at 
vaizdais. Įdomus turinys:

Gimtoji kalba, bendrinės 
kalbos laikraštis, 1964 m. lie
pos-rugsėjo mėn. Nr.3 (25). 
Geraį L.D. Atsako St. Vykin
tui bet neatsako į klausimą, ar 
Gimtoji Kalba, siaurindama 
naudojimą j, pritaria kalbos 
kalbos keitimui žodžiuose^ ku 
riuose liaudis naudoja j, ar tik 
tai laiko šį klausimą neišspręs 
tą?

I A. MIKKELIŪNAS I
Cornmisioner of the Superior Court of Montreal 4 

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

6S95—35-ta Ave., Rosemount (Lamp. St. Zotique) v 
ą Montreal 3G, Que. Tel. RAymond 7-3120.

I ME 7-6727 I

DE LUXE CLEANERS
H Sav. P. RUTKAUSKAS |

117—6th Avenue, Lachins, g

mnagafamtasugaiuaiiiii/ffifmrwiKaaKga—■agBiinninUBMmac——M——

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.

"■JKJC .".jtx "'Ig--=įc IW JL » '"Jt—JU., ,įgs

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 klij'entų 
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.

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

r ............. if- n=--------  "

I BELLAZZl - LAMYJNC- |
Ą DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle vį

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai-
$ Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

r-. A jk n f. i-,
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J Hamilton Slidinėkim Mėlynajam Slėny
Vallee Bleue, Vai David, prie 11 kelio

STUDENTĖ

iš Čikagos, neseniai lankiusi 
Lietuvą, darys pranešimą Ha
miltone sekmadienį, sausio 17 
d. tuoj po pamaldų, parapijos 
salėje. LVS Ramovės sk. val
dyba kviečia mūsų visuomenę 
išklausyti studentės įspūdžių 
iš mūsų Tėvynės. Ramovėnai 
ypač laukia mūsų jaunosios 
kartos atstovų, nes stud. Janu 
šaitytė Lietuvoje kalbėjosi su 
akademiniu jaunimu kavinėse 
papasakodama jam apie Š.A- 
lietuvišką veiklą.

• Pietinėj Amerikoj dalį sa 
vo atostogų praleido St. Da
lius. Grįžo gražiai nudegęs ir 
pilnas kelionės įspūdžių.

• Gražias krikštynas savo 
namuose suruošė Ona ir Ka
zys Tamošiūnai, sulaukę sū
naus Povilo, o Robertas, Jur
gis, Elzbieta, Kazys ir Broni 
us - broliuko. Reikia pažymė
ti, kad O.Tamošiūnienė yra vo

JANUŠAITYTĖ

kiečių tautybės, tačiau puikiai 
išmoko lietuvių kalbą ir ją na 
udoja namuose.

K. B.
SOCIALDEMOKRATŲ 

SUSIRINKIMAS
gruodžio m. 13 d. J.Stonkaus 
namuose įvyko Hamiltono lie 
tuvių socialdemakratų metinis 
susirinkimą is. Susirinkimas p>- 
aėjo labai gyvai. Pirmoje eilė 
je buvo aptarti skyriaus įvai
rūs reikalai, o po to sekė disku 
sijos.

Kadangi liet, socialdemo
kratai reiškiasi lietuviškoje vi
suomeninėje veikloje ir vieša 
me politiniame gyvenime, tai 
susirinkime buvo aptartos ir 
mūsų bendruomenės aktuali- 
j os bei politiniai įvykiai.

Nagrinėjant persitvarkiusio 
Vyriausio Išlaisvinimo Komite 
to deklaraciją, buvo apsidžiau 
gta, kad pagaliau tautininkai.

Latvių Vaistinė Hamiltone
(CANNON DRUGS)

Cannon ir James gatvių kampas

LABAI PATYRĘ PROVIZORIAI APTARNAUJA 

VAISTINĘ. SIUNČIA. VAISTUS UŽJŪRIN.

DUODA PRAKTIŠKŲ PATARIMŲ

Sav. M. G. Eikerts

154 James St. North, Hamilton, Ont.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.

Nemokamas gy vj bčs 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

&

$y . ... ................................. •«
ę Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. ..

JLeidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaguoja E. BOREIŠA. 

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

2 KELTUVAI, 8 PUIKŪS TAKAI 

ČIUOŽIMO AIKŠTĖ, KALNAI ROGĖMS 
SKI MOKYKLA, MODERNIŠKAS 

RESTORANAS SU ŽIDINIU IR MUZIKA.

L. Fronto bičiuliai, L.Laisvės 
Kovotojai, L.Rezistencinė san 
tarvė ir kiti pasitraukusieji su 
siprato, sugrjzo ir Įsijungė į 
bendrą laisvinimo darną, tai 
geras ir sveikintinas dalykas. 
T ik nieko negiraėti kas atsiti
ko su Nepriklausomybės Tal
kos Fondu, kuris prieš kelius 
metus buvo įsteigtas Montrea 
lyje, 1 oronte ir kt. 1 o fondo 
tikslas irgi yra Lietuvos išlais- 
svinimas, ir tam darbui buvo 
telkimas lėšų ir 1.1, bet dabar 
talkininkams įsijungus į bend
rą VHko išlaisvinimo darbą, at 
rodo, kad tas Nepr. Talkos Fo 
ndas turėtų irgi jsijungti i Vil
ko Tautos Fondą, nes Vienybė 
je galybė.

Susirinkime su susirūpinimu 
buvo aptarta Italijoje sios die 
nos politinė padėtis. Kaip ma 
tyti, komunistai vis daugiau ir 
daugiau įsigali Italijoje, pav. 
per parlamento rinkimus kom 
unistai gavo milijoną bal 
sų daugiau. Dabar per savival 
dybės rinkimus komunistai ir 
gi pagerino savo padėtį. Susi 
uaro įspūdis, kad Italija su Va 
tikano Valstybe gali greitai pa 
tekti į visišką komunistų kon
trolė.

Todėl skubiai reikia daryti 
socialines reformas, kad pašali 
nūs skurdą t/ nes kur skurdas, 
ten komunizmui gera dirva. 
Skandinaviji os kraštuose, kur 
valdžia socialdemokratų ran- 
koose, ten komunizmui plėstis 
sunku, nes šita santvarka neša 
žmonijai gerovę.

Pasibaigus diskusijoms, bu 
vo renkama valdyba. Susirin
kimui prašant, v-ba 1965 m. Ii 
ko tapati: pirm. K.Lukoševi-

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
Dr. jur. W. Mastis

Namų, farmų, ar bet kurio 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutartys ir visi kiti 

teisiniai reikalai.
Toronto:

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

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

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

minėtu laiku.

čius, sekr. V.Gerulskis ir ižd. 
J. Stonkus.

Dalyvavęs.

TRUMPAI
— AV Choras, vad. sol. V. 

Verikaičio, ruošiasi Neprikla 
usomyoės minėjimui, koncer
tui ir Jaunimo Centro atiuary 
mui.

— Ilgametis skautų vieneto 
vadovas A.Tumaitis pakeltas į 
paskautininko liaipsnp Skautų 
rėmėjai surengė jo garbei po
būvį.

— Įtemptos derybos tarp 
plieno kompanij os “Stelco“ 
ir unijos, uar neranda nieke 
gero.

— Nor intiems užsjprenu- 
meruoti ar pratęsti sekantiems 
metams ’’Nepriklausomą Lie- 
vą“, ’’Skautų Aidą“ ir ’’Dir
vą“, Hamiltone mielai patar
naus V.Pašilys, 50 Fairholt 
Rd. South, tdef. LI-4408. 
1 aip pat dar yra gražaus skau 
tiško albumo; ’’Laužai Lieps
noja Vakaruos“, kuris duoda 
mas Jambores Fondo aukoto
jams kaip dovana, paskyrus 
nemažiau k’aip šešius ir pusę 
dol. auką J.F-dui. Gaunama 
aukščiau pažymėtu adresu.

— Norint, kad jaunimo spa 
ūda atliktų savo pareigą išeivi 
joj, visi tėveliai yra kviečiami 
savo vaikams užprenumeruo
ti gražų jaunimo leidinį ”Skau 
tų Aidą“.

— Ateinantis Kaukių Balius 
yra rengiamas “Aukuro“ gru 
pės. Salė jau užsakyta ir tiki
masi, kad ir šiais metais bus į 
spūdingas, kadangi ’’Auku
ras“ yra sustiprėjęs jaunomis 
jėgomis, kurios tikisi ir ' suau
gusiųjų paramos. Jau pats lai 
kas pradėti rūpintis ir kaukė
mis, nes šio ba'iaus pagrindi
nis eksponatas ir yra iš seno 
kartojama lietuviška tradicija 
- kaukės.

V. P.

LP.Baldu Salionas Co. L. T. 0.
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

SPORTAS..*.
Atkelta iš 2-ro pusi._ _

etuvos ir išeivijos sportinį gy
venimą.
5) šeštadieninių mokyklų 
vedėjai pasikviečia sporto klu 
bu atstovus -pirmininkus, ku
rie norinčius dalyvauti sporti
nėj veikloje jaunuolius, 
įjungia į savo klubo narių eiles.
6) Lietuviško sporto propa
gavimui, Kultūros Fondas nu 
perka (arba išnuomuoja) fil
mą Lietuva Europos nugalėto 
ja, rodydama ją mokyklose, 
jaunimo organizacijų susirin
kimuose.
7) Krašto Valdyba pasiūlo 
Kanados sporto Apygardai su 
daryti jaunimo stovykloms va 
saros metu sportinių varžybų 
ir užsiėmimų programas.
8) KLB-nės ap. valdybų di 
dėsniuose įvykiuose, kaip Lie
tuvių Dienos, ap. gyvavimo su 
kaktys, ar net Krašto Tarybos 
suvažiavimuose, turi būti i r

Lietuviai advokatai 
NEIMAN. BISSET 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hey den Street 

(ne'oli Blom ir Yonste)
Toronlo 5. Ont

Tel. Office WA 4-9501 
Res. BF 3-f>o g

$ 5 vertės dovana
skirta pirkėjui 

perkant už $ 99.00 ar daugiau.
------------ ------ -------------- :------- I

5185 DECARIE BLVD.
486 - 1381.

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

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
■008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street.

IŠVYKO SLIDINĖTI
Apie 30 studentų skautų iš 

Toronto ir keletas iš Hamilto ' 
no išvyko į žiemos stovyklą 
Cadillac, Mich., slidinėti ski 
(pašliūžomis).

Iš Čikago s, Detroito ir kt. 
vietų išviso suvažiuos 128 stu 
dentai. Stovykloje sutiko ir 
naujus metus ir išsiskirstė 
sausio 3 d.

NAUJŲ METŲ 
sutikimai buvo visose lietuvių 
selėse: Šv. Jono par.salėje, sp 
orto “Vytis“, Prisikėlimo par. 
- Vyrų draugija, Lietuvių na
mų - Šaulių kuopa, O Prince 
George Plotelyje. J.R.Simana 
v.ciaus radio valandos. Visur 
buvo pilna. Publika vėl prade 
da daugiau lankyti parengi
mus.

• Gruodžio 28 d. buvo pa 
laidotas Šv.Jono par. kapinėse 
Čaphkaas 55 m., ilgai buvęs 
suparaližuotas.

sportinės varžybos.
9) PLB leidžiamas Australi 
joje gastrolių leidinys turi pa 
siekti kuo plačiausias mases.

10) Kol kolonijose nebus 
Lietuvių ar Tautinių Namų, 
lietuviškos pastogės su salėm, 
išeivijos sportas žengs sunkų 
kelią.

Baigdamas, norėčiau grįž
ti į vasaros laikotarpį ir mūsų 
gastroles Australijoj. Taip, 
kaip XIX a.Kudirkai buvo Au 
šra, taip šio, moderniško, pa
saulio laikotarpyje lietuviška
sis sportas Australijos jauni
mui, buvo tuo balzamu, kuris 
atgaivino jų tautinę sąmonę.

Tad ir sportas Kanado
je tebūna — tuo keliu, kuris 
ves jaunimą į šviesią gražią 
ateitį.

IŠ LIETUVOS.
— Didelis rankinio turny

ras įvyko Kaune. Jį laimėjo 
Vilniaus ŠSG moterys, antoje 
vietoje palikdam os Kauno 
Žalgirį, trečioje vietoje Bakų 
ir paskutinėje Varšuvą tikru
moje Lenkijos rinktinė .

— Į kurčių - nebylių stalo

GRAŽIOS VESTUVĖS

Aldonos irAloizo Kuolų 
dukrelė stud. Audronė Kuolai 
tė sukūrė šeimos židinį su da 
ktarantu Kęstučiu Srupskeliu. 
Jaunieji yra pavyzdingi lietu
viai, abu aktyviai dalyvauja 
studentų veikloje, vadovauja 
nčiose pareigose.

K.Srupskelis dažnai pratur 
tina laikraščius savo turinin
gais filozofiniais staliniais 
bei suvažiavimuose skaito stu 
dentams įdomias paskaitas. Jis 
ruošiasi profesūrai.

Vestuvės įvyko Prisikėli
mo parapijos bažnyčioj ir vai 
šės salėj. Buvo per 200 svečių. 
Ypač gražu, kad buvo sukvies 
ta daug jaunimo, studentijos.

Jaunavedžiams linkime lai
mingo šeimos gyvenimo. K.

teniso pirmenybes į Vašingto 
ną su bov. Sąjungos rinktine 
atvyksta Norkutė ir Gruodis.

— Kauno Žalgirio boksmin 
kai baigė lygiomis -5:5 su O- 
desos m. nnKtine.

— Pasaulio geriausių leng
vaatlečių sąrašuose randami 
šiemet penkį lietuviai: Aukš
čiausią vietą - antrą (po belgo 
Roltntso) užima 3 km. kliūti
niam bėgimo A.Aleksiejūnas, 
aštunta vieta dalinasi jietinin- 
kė B.Kalėdienė, 5 km. bėgikas 
K.Orentas ir 20 km. ėjikas Sal 
manavičius, devintas yra Šuo
lyje į toli A.Vaupšas.

— Kauno Žalgirio boksinin 
kai nugalėjo Lenigrado rinkti
nę 7 :3.

— Lietuvos fotbolo A klasę 
turi apleist i N.Vilnios Žalgi
ris, Kauno audiniai, Vilkaviš
kis ir Klaipėdos Granitas. Jų 
vietas užims iš antros grupės 
Kėdainių Nevėžis, Vilniaus Sa 
liūtas, Klaipėdos Baltija ir A- 
lytaus Alytis.

— Draugiškose rungtynėse 
Vilniaus žalgii is nugalėjo Ry 
gos ASK -daugkartinį Sov. Są 
jungos ir Europos komandinį 
krepšinio meisterį 70:68.

'r A u P Y K 1 R S K □ L.I N K 1 S 
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

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 :
Hienos 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 ,r penktadieniais.

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

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

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

mūsų naujų maisto 
katalogų.

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, tėlefonuoti 

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

patarnauti ateityje.

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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MOWT1REAL
LIETUVIŲ MOKYKLOSE 

MOKSLAS

prasideda sausio 9 d. , šį šešta 
uieni normaliu laiku.

Lituanistinių kursų moki
niams pranešdama, kad ši šeš
tadieni bus ir tautiniai šokiai, 
ir mokiniai turį atsinešti spor 
tintus batelius.

TAURO ŽINIOS
Gruodžio 28 d. ’’Tauro“ jau 

nučių komanda gerai pasiradė 
prieš ’’Gaabois Centre“ koma 
ndą. Mūsiškiai, būdami mažo 
ūgio palyginus su priešine ko- 
manua, pasižymėjo pasavimu, 
o priešas nešė kamuolį nuo len 
tų.

Pirmam puslaikyje mūsiš
kiai buvo labai susijaudinę ir 
puslaikis pasibaigė 30:4 santy 
Kiu priešo naudai. Antrajam 
puslaikyje tiksliais metimais ir 
žaidžiant komandine forma, 
mūsiškiai sumetė 14 taškų, bet 
negalėjo pasivyti priešo ir pra 
lošė 41:18. Taškų pelnė: A. 
Ališauskas 8, R.Bulota 5, V. 
Šemogas 4, A.Staškevičius 1, 
V. Baršauskas, G.Bulota, R. 
Montvila, R.Šeidys.

Tauras organizuoja labai į 
domias rungtynes, kuriose da
lyvaus ’’Tauro“ vedę krepšini 
nkai prieš nevedusius. Šitos 
rungtynės įvyks A.V. parapi
jos salėje. Daugiau žinių bus 
sekančiame numeryje.

IŠVYKO PIETŲ 
AMERIKON

Elzbieta Gurklienė su dukra 
Irena. Jos svečiuosis Argenti
noje pas brolį bei dėdę J.Pele 
nį; taip p,at aplankys vyro ir 
tėvo brolį, Alfonsą Gurklį, U- 
rugvajuje.

PARENG. KALENDORIUS
— Sol. V. Verikaičio kon 

certas bus AV salėje sausio 16 
d.

16 miinėjimas— Vasario
bus Plateau salėje vasario 28 
d.

Spaudos balius bus 1965 
m. vasario 6 dieną.
• Aušros Vartų parapijos pa 
rengimas įvyks gegužės 1 d., 
šeštadienį. Dalyvaus Cleve- 
lando oktetas.

DR. J. ŠEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį

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

PO 7-3175: namų DO 6-9582

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

2—4; 7—9 p.m.

DR. IRWIN COPNICK

Dantų Gydytojas 
4966 Decarie Blvd.

Suite 7
Montreal, Que. Tel. 489-3191
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTĮ,

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

Telef.: 669-8834

TAUPYK IR SKOLINKIS 11 fll «Tf /A «
SAVO KREDITO KOOPERATYVE Ik |l |l <•}>
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% dividendų4 Palūkanos ir dividendai 

skaičiuojami mėnesiniai- Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 santaupų sumos. Balansas apdraustas $2.000.000 
Už asmenines paskolas ’Litas4 im<i 7.6%, o už nekilnojamo 

turto paskolas — 6.5%. Pigus paskolų draudimas skoli
ninko mirties arba visiško invalidumo atvejais.

KASOS VALANDOS : 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10:30 
įki 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.

AR PRASMINGA 
PASIDUOTI 

SKIEPIJIMAMS ?
Tūlas Montrealio gydyto

jas atsisakė skiepyti savo vai
kus, dėl ko mokykla atsisakė 
priimti į mokyklą jo vaikus.

Gydytojas pradėjo protes
tuoti: rašė laikraščiam laiškus 
ir vieną sekmadieni bažnyčia- 
je, didžiosios tylos metu, pake 
lė triukšmą, garsiai protestuo 
damas prieš būtinumą skiepy 
ti.

Ryšium su tuo radio ir te
levizija kreipėsi į Prof.Dr.V. 
Pavilanį, kad jis išaiškintų ski 
epijimosi prasmę. Prafesorius 
per radio ir televiziją klausi
mą plačiai išaiškino ir patarė, 
kur reikia, skiepytis, nes eilė 
ligų, nuo kurių galima apsisau 
goti tiktai skiepijimusi.

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.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

DR. V. GIRIONIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy St., la 11 kamb. 

WE 2-6662; namų 737-9681 
■WMOBHnnMBHBWBMRCaBWUNnunGCMnZESSa

District Estate 
Brokers Inr.
MONTREAL REAL ESTATE

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos.

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 
GAISRAS AUTOMOBILIAI

Tel.: 722-2472.
ATSAKOMYBĖ -• GYVYBĖ.
3907 Rosemount Blvd. 

Tikslus ir greitas patarnavimas.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS
— Pakrikštyta K.J. ir A. 

Zabielų dukra Danos Elzbie
tos vardais. Sveikiname.

— Praėjusiais metais mūsų 
parapijoje buvo 4 vestuvės, 22 
Krikštai ir 10 laidotuvių.

Nuoširdžiai sveikiname Al 
fonsą ir Ireną Vazalinskus 25 
m.ivedybinės sukakties proga.

Tėvas S. Ku>bis išvyksta 
pastoracinių darbų. Grįš apie 
vasario vidurį.

Bažnyčios fondui aukojo : 
J.Kinderis -10 dol. ; P.Januš
ka -10 dol.; J.Mačionis -8 dol. 
garsiakalbio įvedimui bažny
čioje; Vytauto klubas -25 dol. 
J.Gražys -20 dol. ;A.Čerkesai 
tė -10 dol.

Praėjusio sekmadienio rink 
liava -211 dol. Naujų Metų 
rinkliava - 277 dol. Kalėdų 
rinkliava -461 dol.

P.Domininkas Gurklys ap 
silankė NL redakcijoje ir su
tvarkė prenumeratos reikalus.

REIKALINGAS 
kambarys vienai moteriai.

Skambinti tel: DO 6-6220.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D 

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

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame Si. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 20 79
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 1 N A S 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

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

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

BUS DIDELIS 
KONCERTAS

Užgavėnių koncertas - ba
lius - vakarienė įvyks bendro
mis Aušros Vartų ir Šv. 
Kazimiero parapijų chorų pa
stangomis, nes abu chorai tam 
vakarui susijungia. Pirmąją 
repeticiją bendrą chorai turės 
šį antradienį AV patalpose. 
Atrado, kad bendras jungtinis 
choras bus žymiai didesnis, ne 
gu ligšiol buvo.

SVEČIAI IŠ AMERIKOS

Į Montrealio lietuvių mo
kyklų kalėdinę eglutę susirin 
ko daug lietuvių su vaikučiais. 
Bet į eglutę buvo atvykusių 
lietuvių ir iš JAV, nuo t'iatsuu 
rgo: dr.Valiuškis ir mokyto
jas Petrauskas, kurio brolis 
gyvena Montrealyje. P.Pet
rauskas jau pasižadėjo atvyk
ti su artimaisiais į Montrealio 
lietuvių Spaudos balių, kuris 
šiemet įvyks vasario 6 dieną 
Slovakų salėje, kaip ir praėju 
siais metais.

• Valerija Ivanauskienė, 
žinomo statybos kontrakto- 
riaus žmona, susirgusi ir ture 
jo aperaciją R.v. ligoninėje.

Dr. P. MORKIS |
DANTŲ GYDYTOJAS j 

y Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą. <

(1082 Bloor W., Toronto)^ 
(j rytus nuo Dufferin Str Y^

Raštinė: LE 4-4451. $

NORDMENDE

STALO MODELIS —STEREO

7 VOŽTUVAI, 1 ELEMENTO REGULIATORIUS, 9 GERMANIUM 
DIODAI IR 1 TRANZISTORIUS.Š 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 ĮRA 
ŠYMO INSTRUMENTAS.
KABINETAS: NATŪRALŪS NE3LIZGAS RIEŠUTMEDIS ARBA 
TEAKO MEDŽIO. DYDIS: 24x10 »/2xl0.
NORDMENDE FIDELIO VHF IR LF STEREAFANIJAI.

KAINA — $193.50

P.. L 500 ".PRICESS DE LUXE“

MODERNIŠKAS VAŠKUOTO RIEŠUTMEDŽIO KABINETAS.
TIKRA STEREO REPRODUKCIJA GAUNAMA DVIEJŲ KANALŲ 

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

KAINA —$ 399.00.

VISŲ TORONTO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ 

ŽINIAI

Š.m. sausio mėn. 9 d. , šeš 
tadienį, 10 vai. ryto K.L.B. 
Centrinių organų iniciatyva 
yra šaukiamas visų Toronto 
organizacijų atstovų pasitari
mas Jaunimo Dienų reikalu. Į 
šį pasitarimą iš Montrealio vy 
ksta Krašto Valdybos, Kultu 
ros Fondo ir Jaunimo Sekci
jos atstovai. Norima vietoje 
smulkiau išsiaiškinti galimy
bes suorganizuoti Jaunimo

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės j

LEO GURECKAS
Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas
769 - 8831

Dieną Toronte dar šių metų 
rudenį. Pasitarime kviečiami 
dalyvauti visų Toronte esan
čių organizacijų atstovai. Para 
pijų Klebonai, Seselės ir ypač 
jaunimas ir su jaunimu dirban 
tieji žmonės. Dėl pasitarimų 
vietos skambinti Toronto Apy 
linkės Pirmininkui Eug Čiup- 
linskui Tel. 487-0803.

K.L.B. Informacija.

Keating Ford Sales Ltd. 
Tel. namu DO 6 - 2548 
Į Ha gos 769 3529

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-C644.

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 LTEE
3 STORES CR 3-6331

TORINO FURNITURE 
6889 ST. LAWRENCE 

BLVD.
274-1371

6688 MONK BLVD. 
766-5880

BEAULIEU & GLADU LTD 
4589 ST. CATHERINE 

ST. E. 
255-7787

MONTREAL 
OUTFITTING LTD. 

3724 ST. LAWRENCE Blvd. 
849—4283

L. P. BALDŲ SALIONAS 
CO. L. T. D.

5185 DECARIE BLVD.
486-1381

MOYA — FIRMA 
CORVIN LTD.

3762a ST. LAWRENCE 
BLVD. 
845—0317

WARD’S LTD
1653 ST. CATHERINE W. 

937-2379

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

842—7711
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