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Indonezija-nauja grėsmė rytuose
VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO

• KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO ŠVENTĖ 
ORGANIZUOJAMA SĖKMINGAI

• ČIKAGOS JURŲ SKUTAI RUOŠIA KLAIPĖ 
DOS MUGĘ

® KREMLIUJE PUČIA NEPASTAVŪS VĖJAI 
IR BLAŠKO VADUS

® IRAKE ATKASTAS 3000 METŲ MIESTAS
® INDONEZIJA PUOLA MALAIZIJĄ

Visą savaitę didžioji tarp
tautinė politika sukosi aplink 
Tolimuosius rytus. Politikos 
centre buvo

INDONEZIJOS 
IŠ JUNGTINIŲ TAUTŲ 

PASITRAUKIMAS
ir su tuo susijęs agresijos 
prieš Malaiziją užsimojimas.

Indonezija, vos pati susi
kūrusi, yra sutelkusi savo dė
mesį Malaizijai. Indonezija to
dėl pasitraukė iš Jungtinių 
Tautų, kad Malaizija ten pri
imta kaip JTO visateisis narys 
ir išrinkta į Saugumo Tarybą. 
O

INDONEZIJA DARO ŽY 
GIŲ MALAIZIJĄ 

PRIJUNGTI
prie Indonezijos, ir jau ke
liais atvejais bandė į Malaizi
ją įsibrauti: siuntė ten savo de 
fantus, nuleido parašiutinin
kus ir viešai -pareiškė, kad Ma 
laizija bus sunaikinta.

Anglija,! kuri globoja nau
jai susikūrusią Malaizijos vals 
tybę, todėl pasiintė į Malaizi
ją savo karo jėgų ir be to,

ANGLIJA PAREIŠKĖ, 
KAD JI IMASI ATSAKO

MYBĘ UŽ TŲ SRIČIŲ 
SAUGUMĄ

Karinės paramos Mailazijaj 
teikia ir Australija. Malazija 
šaukiasi ir Amerikos paramos.

Etiopija ir Gana pasmerkė 
Indonezijos pasitraukimą Iš 
Jungtinių Tautų ir kvietė In 
dinezijos diktatorių susilaiky
ti nuo pasitraukimo iš JTO, 
bet jis nepaklausė. Tat

AZIJOS PIETRYČIUOSE 
BRĘSTA NAUJAS KARAS, 
nors ten, jau pakanka karų ir 
be to: Vietname, Kambodžo
je, Borneo ir kt.

RUSIJOS ŠVEDŲ 
REPATRIJACIJA 
IR LANKYMASIS 

ŠVEDIJOJE
Naujieji Kremliaus valdo

vai patenkina kai kuriuos Šve 
dijos vyriausybės norus. Nuo 
N.Chruščiovo lankymosi birže 
lio mėn. Švedijoje iki šiol iš So 
vietų S-gos j Švediją galėjo iš 
vykti 77 asmens. Jiems buvo 
leista aplankyti daugiausia se
niau išvykusius Pabaltijo pabį 
gelius (estus, latvius) arba ir 
visai pasilikti Švedijoje. Numa 
tomą leisti repatrijuotų vadina 
mo ’’Švedų kaimo“ Ukrainoje 
gyventojams. Šis ’’kaimas“ i 
kurtas 1781 m. Kotrynos Il
sios įsakymu.

KITOS NAUJIENOS
— Į JAV atvyko Japonijos 

min. pirm. Šato.
— Projektuotas Brežniovo 

su Kosyginu apsilankymas Lo 
ndone atidėtas, kaip spėjama, 
dėl nesutarimų Kremliuje. Ru 
sai dabar kviečia pas save Wil 
šoną.

— JAV prez. Johnsonas pa 
kartotinai pasisakė už prekybi 
nių santykių plėtimą su Rusi
ja. Amerikos biznio delegaci
ja, kuri viešėjo Maskvoje, taip 
pat pasisakė už prekybą su 
Rusija.

— JAV Atlanto uostų kro 
vikai, besipriešindami uostų 
inodeminimui, pastatė reikalą 
vimus dėl kurių nesusitarė, to 
dėl pranešė - išeiną į streiką.

— Rumunija su P^ancūzi 
ja pasirašė sutartį dėl kultūri
nių mainų

— Anglijoje mirė Nobelio 
premijos laureatas poetas Tho 
mas Eliot, 76 m.

— Popiežius Paulius VI pa 
skelbė, kad ketvirtoji Vatika
no suvažiavimo sesija prasidės 
rugsėjo 14 d. Jis spręs jau ap 
tartus klausimus: religijos lais 
vės, gimdymų kontrolės, ato
minio ginklavimosį ir kt. klau 
simus.

— Kanados statyba 1964 
pasiekė 8.6 milijardų dolerių, 
o šiemet numato 9 milijardus.

— Malaizija nuskandino 
jau kelius Indoneizjos laivus, 
vežusius į ją desantus.

— JAV sustreikavo 60.000 
Atlanto pakrantės laivų krovė 
JU-

P.Q.
MODERNIŠKĄ 

BAŽNYČIĄ
LaSallėje sekmadienį pašventį 
no kardinolas P.E. Leger.Baž 
nyčia sukrauta iš didelių blo
kų, apskrita, viduj neturi jo
kių puošmenų, vargonai ir cho 
ras publikos nematomi, alto
rius - pilko marmuro lygus sta 
las, pastatytas prieš publiką. 
Šioje bažnyčioje rūpinasi vika 
ro vietą gauti vienas lietuvis 
kunigas.

TORONTO
PRISIKĖLIMO

PARAPIJOS ŽINIOS
— Nuoširdžiai užjaučiame 

kleb. kun.B.Pacevičių, mirus 
jo tėveliui.

— Choro repeticija -įš ket 
virtad., 7.30 vai*, vak, muzi
kos studijoje.

— Jaunimo choro repetici
ja šią savaitę praleidžiama! 
Bet nuo sausio l7 d. repetici
jos bus daromos sekmadieniais 
2.30 v.p.p.

— Siuvimo kursai šį antrad. 
vėl tęsiami toliau: pradžia -j7. 
30 vai. vak. ; vieta - pas sese
les.

GYVENIMO
KANADOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO DIENOS

organizuojamos sėkmingai . 
ivkB is-rasto vaidybos aeiega- 
cija ^dr.i-.JLukoševicius, clr.H. 
Nagys ir V.Jonynas) iš T o
ronto į Montreal, sugrįžo pa- 
tenKinta. 1 orontas suorganiza 
vo labai gerą komei enciją, k* 
moję uaiyvavo apie 40 organi
zacijų atstovų, kurių tarpe 
daug jaunimo. IšnnKtas jauni 
mo šventės komitetas, kunn į 
ėjo studentai ir vyresni - Km 
kunaitė, Šileikis, Ū.Skrinskai- 
tė, dr.isungaila ir kt. Plačiau 
dar seks.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
ŠVENTĖ

sausio 15 dieną, siejant ją su 
ruaipedos Krašto atvadavimu. 
Tačiau Kla.peaos kraštas -tik
tai maža luažosios L.etuvos 
aais. Greičiau tai tiktai Žemai
tijos tęsinys. Mažoji gi Lietu 
va nusitęsia žymiai piečiau ir 
vakariau negu Nemunas. Prū
sai, kurie net ir pagal dabartį 
nį rusų istoriką Pašuto, buvo 
lietuvių padermės, gyveno iki 
Vyslos ir dar vakariau. Mažo 
sios Lietuvos Bičiulių draugija 
turėtų pastoviai kelti ir aiškin 
ti šiuos reikalus, nes daugelis 
mūsų nei supratimo apie tai 
neturi. Tai yra labai svarbus 
reikalas.

© Bostono vilniečių skyr. 
valdyboje yra: A.Matijoška, 
V.Kulbokienė.

® Čikagos jūrų skautų tun
tai sausio 24 d. rengia Klaipė
dos uosto mugę.

KAS NAUJA KANADOJE

REKORDINIS KANADOS
JAVŲ EKSPORTAS
1963 -1946 metai javų eks 

porto atžvlgiu Kanadai yra re 
kordiniai. Parduota užsienia 
ms 614 milijonų bušelių, 90 
milijonų bušelių daugiau, ne 
gu didžiaisias rekordiniais 19 
52-1953 metais. Kviečių par
duota 536,700,000 bušelių, kv 
etinių miltų (Rusijon) 54,400, 
00C bušelių, avižų 17,500,000,

DUOMENYS
VILNIAUS KRAŠTO 

Llr-iuVIŲ SĄJUNGA 
susirūpinusi, kad daugelis mū 
sų žmonių labai silpnai orentu 
ojasi lietuvių gyvenamųjų plo 
tų klausimu ir tuo pačiu neiu 
ri rimtos nuovokos Lietuvos 
r»L»ų Kiaušiniu. V ilniaus sritis 
-tai ne visa rytinė Lietuva, r-a 
gal 1920 m.lVlaskvos sutartį, 

e tu vai priKiauso plotai iki 
moioaecnos. Bet rusai, okupa 
vę Lietuvą, iš jos atpiese plo
tus iki Švenčionių ir pasigro 
bė visą rytinę Lietuvą. Šitie 
klausimai turi būti pastoviai 
aiškinami.

@ Čikagos vilniečių skyr.va 
Idybon išrinkti J.Lekas, A.Du 
ndulis, M.Untulis ir kt.

Vasario 16 akto signatarų 
gyvų beliko du : Petras Klimas 
ir Aleksandras Stulginskis, a- 
uu gyvena Kaune.

O1 Tragiškai žuvusio poeto 
Maižaus raštams leisti įsteig
tas knygų 1'eidi.J.io fondas, ku
riam laidotuvių metu suauko
ta 2,000 dol.

@ Auganti Los Angeles lie 
tuvių kolonija Šv. Kazimiero 
parapijai Kalėdų metu suauko 
jo apie 2,000 dol.

® Prof.J.Eretas mano, kad 
S.Neris į bolševizmą nuklydo 
dėl nesėkmingos jam meilės.

© Rašytojas A.Rūkas pėrė 
mė Sėjos redagavimą iš J.Bo- 
reišos.

• XXXIII Liet. Enciklo 
pedijos tomas jau išėjo iš spau 
dos ir sausio 15 d. pradeda
mas ekspedijuoti.

NAUJAMETINIS 
KANADOS 

DŽIAUGSMAS
Min.pirm. L.Pearson pra

nešime spaudai gruodžio 31 d. 
pareiškė pasitenknimą, kad 
Kanada į 1965 metus įžengia 
daugiau susipratusi ir vienin- 
gesnė, negu ankščiau buvo.

Susipratimui daug padėjęs 
savo vėliavos įsteigimas; besi
rūpinant pensijų planu pada
ryta pažanga, ir susitarimas su 
provincijomis dėl mokesčių, 
nes provincijos patenkintos, 
kad žymai daugiau gaus paja
mų.

Min.prm. L.Pearson pareiš 
kė spaudai: jis neplanuojąs pa 
rlamento rinkimų, bet tai daug 
pareisią ir nuo opozicijos.

miežių 41,5.00,000 rugių 5, 
500,000 ir linų sėklų 49,700, 
000 bušelių.

Studentė Rūta Šemogaitė slėnio čiuožykloje čiuožė 
buvo išrinkta Mėlynojo slėnio dviem autobusais iš JAV atvy 
čiuožyklos karalaite, kai Vai , kusi ekskursija. Dabar sniego 
David burmistras oficialiai tą danga Mėlynojo slėnio čiuožy 
lietuvių čiuožyklą atidarė, kloję yra geriausia visoje Lau 
Praėjusį savaitgalį Mėlynojo rynijoje.

K. L. BENDRUOMENES REIKALAI
KANADOS LIETUVIŲ FONDO VAJUS

Metams baigiantis Fondui 
Įnašai pagausėjo: Žinomas spo 
rto veikėjas Lukošius Kostas 
davė .............................$100.—

Montrealietis Martinėnas 
Kazys.............................$100.—

Fondo atstovas Windsore 
inž. S. Naikauskas papildė sa 
vo Įnašą iki................. $200.—

Londono Apyl. Vald. per 
J.Butkų ........................ $100.—

Windsoro Apyl. Vald. per 
S.Naikauską............. $100.—

Montrealio prekybn. p. 
Buika...................... $ 5.—

Be to yra jau surinkta bet 
dėl nepilnos sumos dar nepri- 
sevičiūtė $217. (iki 3C0) iš At 
siųsta iš Fort William - dr.Ja- 
eitininkų Sendraugių - A.Gure 
vičius $5.0 (iki 100). Su šiais 
įnašais Fonde yra $11,932.17.

Iš didesnių net yra atsili
kęs Hamiltonas o Sudbury ir 
Winnipeg dar nieko nėra Fon 
dui davę. Tikimės, kad tos ko 
lonijos po Naujų Metų prisi
dės

P.Lelis.
F.V.Sekr.

PLB VALDYBOJE
Į Naujuosius Metus.

Pagyvėjus ryšiams su paskirų 

kraštų lietuvių bendruomenių 
vadovybėms, ryškiai matyti 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nės siekimų ir darbo vsuma. 
Malonu pastebėti, kad Bend 
ruomenė, prigydama ir giliau 
leisdama į gyvenimą savo šak 
nis, vis plačiau ir drąsiau ima 
si Dietuvis laisvinimo, lituams 
tano švietimo, tautinės kultū
ros ir kt. uarbų, arba tuos dar 
r bus ji pati atlikdama, arba pa 
talkindama, arba koordmuoda 
ma ir t.t. Naujųjų Metų pro
ga PLB Valdyba nuoširdžiai 
linki visu kraštų lietuvių bend 
ruomenių darbuotojams ir to 
liau ryžtingai bei ištvermingai 
eiti Lietuvių Chartos rodomu 
keliu, vedančiu į Lietuvos lais 
vę ir tautinės gyvybės išiaiky 
mą, ir dėkoja visiems tiems 
kurie prisiminė ją, jos pirmi
ninką J.Bačiūną ir kitus na
rius savo sveikinimuose bei 
linkėjimuose.

— Išrastos elektroninės ma 
šinos, kuriomis bus nustatoma 
ligų diagnozė.

— Indijai gresia badas dėl 
nepakankamo mytybai der
liaus.

— Rusija Kanadoje 1964 
m. nupirko 15 milijonų svarų 
tabako.

PRIMEname ir praseme kitus informuoti, kad

Vasario 6 d. didžiausis metinis parengimas 
-SPAUDOS BALIUS - M on t real v je
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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 LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

KANADOS SOSTINE OTTA WA
GRAŽI BUVO KALĖDŲ EGLUTĖ

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.

Prenumerata metams:
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

Adresu pakeitimas 25 et. (su prenum. arba stnL pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Gruodžio 20 d. Arkivysku 
pijos salėje Ottawos lietuviai 
turėjo Kalėdų eglutę.

Prieš sueigą^ koplyčioje 
įvyko iškilmingos pamaldos, 

kurias laikė ir pamokslą paša 
kė kun. Dr. V. Skilandžlūnas 
už mirusį Nepriklausomybės 
Akto Signatarą a.a. inž. St</po 
na Kairį.

Ottawos lietuviai inžinie
riai buvo sušelpę a.a. prof. Kai 
rį. Padėkos laiške Skyr. P-kui 
■p. Daniui, profesorius parašė 
šiuos įsidėmėtinus žodžius... 
’’Bet už vis labjau linkiu, kad 
ir naujose sąlygose sielotumė 
tės mūsų brangios Lietuvos 
reikalais ir kovotume! už jos 
laisvą ateitį“...

Po pamaldų, Dr.Ramūnie-

nei vadovaujant, šeštadieni
nės mokyklos mokiniai atliko 
programą.

joje girdėjome deklamuo 
jant gražių patriotinių eilėraš
čiui, matėme įscenizuotą pasa
kėčią Lapė ir Garnys, grožėjo 
mės tautiniais vaikučių šokiais 

, o taip pat ir atskirais ba 
lėto dalykėlių išpildymais. 
Programa buvo atlikta Danių, 
Vilčinskų, Ramūnų ir Povilo 
nių šėmių jaunimo.

Po šios programos Kalėdų 
Senelis (Radžius) išdalino do 
vanėlės vaikučiams, kurių bū
ta per 20.

Pasibaigus programai, prie 
gražiai papuoštų stalų, įvyko 
vaišės.

A.V.P.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS

WINDSOR, Ont
KALĖDų EGLUTĖ

VLIKasvisuomenei
PADVIGUBINTI TAUTINĮ PAREl GINGUMĄ, DOSNUMĄ IR RYŽ

TĄ LIETUVOS LAISVES KOVAI

VLIKas sveikina Naujųjų Metų proga. .

Lietuviai, Naujųjų Metų var
pams susidėjus geresnio rytojaus 
viltimi, mūsų Lietuvą tebegaubia 
sovietinės okupacijos negando nak 
tis. Per ilgus savo didingos istori
jos amžius mūsų tauta niekada nė 
ra buvusi tokioj grėsmingoj padė
ty. Okupantas ypač stengiasi už
gniaužti ir išrauti jaunosios kartos 
tikėjimą į laisvą, nepriklausomą, 
demokratinę Lietuvą. O mūsų išei 
vija, nors jautri savo ar savo tėvų 
tėvynės nedaliai, geležinės uždan

gos nuo jos atskirta, sunkiai gru
miasi su nutautėjimo pavojais.

Tačiau ir šioje priešaušrio tam 
soje praėjusios Kalėdos bei Naujie 
ji Metai nuteikia mus vilties pra
giedruliais. Tai paskutinis Krem
liaus perversmas ir vėl patvirtinęs 
sovietinio totalizmo silpnybes. Tai 
pro geležinę uždangą gaivališkai 
besiveržiąs laisvės dvelkimas iš sa 
telkinių kraštų. Tai pavergtųjų ir 
laisvųjų lietuvių vieningumas, kad 
tik nepriklausoma Lietuva gali už 
tikrinti mūsų tautai išlikimą ir jos 
kultūrinį išsiskleidimą. Tai krašto 
jaunųjų lietuvių bodėjimasis ”didž 
jojo brolio“ globa ir rusinimo slo
gučiu. Tai Rusijos - Kinijos konflik

to gilėjimas ir vakarietiškųjų idė
jų poveikis pačių bolševikų prieau 
gliui ir pačiai komunistų partijai.

Siųsdamas savo nuoširdžius Ka 
lėdų ir Naujųjų Metų sveikinimus 
visiems lietuviams - nelaisvėje ir 
laisvėje - Vyriausias Lietuvos išlai 
švininio Komitetas užtikrina, kad 
panaudos visas progas Lietuvos iš 
laisvinimui artinti ir sovietinės oku 
pači jos jungui lengvinti, ir kviečia 
jus, laisvieji broliai, padvigubinti 
savo tautinį pareigingumą, dosnu 
mą ir ryžtą Lietuvos laisvės kovai.

Mes esame negausūs ir, palygin 
ti, maži pasaulio didžiųjų grumty 
nėse. Tačiau mes esame dideli ir 
nenugalimi savo idealais, meile 
laisvei, kovinga dvasia, nepalenkia 
mu ryžtu nublokšti nuo Lietuvos 
nelaisvės jungą. Didysis prancū
zas Victor Hugo yra pasakęs: ”Nė 
ra tokio dalyko, kaip maža tauta. 
Kas duoda didingą pavyzdį, yra 
didingas“. Mūsų tautos gyvenime 
apstu didingumo pavyzdžių. 2eng 
darni į 1965 metus, pasiryžkime 
jais sekti.

Vardan tos Lietuvos!
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas.

su mūsų mažųjų programa pra 
ėjo pasigėrėtinai. Dalyvavo 
apie 30 vaikučių. Gražiai pasi 
rodė su dainomis: E.Tautkevi 
čiusi L.Tautkevičiutė ir D. 
Giedriūnaitė, vaidyboje L, ir 
V. Dumčiutės, L.Taųtkevičiū- 
tė. V.Giedriūnaitė ir E’Tautke 
vičnds, deklamacijomis; R.Ei 
dukaitė irL.Dumčiūtė. Akor
deonu pagrojo B.Januškaitė. 
Šiam jaunųjų pasirodymui vai 
kučius paruošė ir grupinius žai 
dimus vedė mok.V. Tautkevi- 
čienė.

Kalėdų Senelis (P.Eidu- 
kas) vaikučius iki 12 metų am 
žiaus apdovanojo gražiomis 
dovanėlėmis, o ’’Lido“ valyk 
los sav. V.Pundžiaus paauko
tus sidabrinius pusdolerius ga

vo visi atsilankiusieji vaiku
čiai.

Po programos visi Kalėdų 
Eglutės dalyviai, įskaitant ir 
suaugusius, buvo pavaišinti.

NAUJU METU 
SUTIKIMAS ‘

ruoštas Bendruomenės valdy
bos Lietuvių parapijos salėje, 
praėjo draugiškoje ir pakilioje 
nuotaikoje. Dalyvavo gražus 
skaičius Windsoro lietuvių ir 
kaimynų detroitiečių. B-nės 
vald. pirmininkas B.Balaišis 
sutikimo dalyvius pasveikino 
su Naujais Metais. Prie Nau
jųjų Metų pasisekimo daugiau 
s:a ‘prisidėjo apylinkės patyru 
sies, nepailtančios, visuomet su 
gerais norais šeimininkės.

v.k.

• Toronte Neringos tuntas, 
remiamas Mažosios Lietuvos 
bičiulių draugijos, sausio 16 d. 
8 vai.v. Lietuvių Namuose mi 
nės Klaipėdos atvadavimo me 
tines. Bus trumpas MLBD pir 
mininko L.Tamašausko žodis. 
Taip pat ten vyks ir jūreiviš
kas šokių vakaras - Baltijos 
Bangos.

Taip pat mūsų pajūrio at
vadavimas bus paminėtas per 
J.R.Simonavičiaus radijo vala 
ndėlę ’’Tėvynės prisiminimai“ 
jūrų skautai -tės palainuos, o 
p-lė E.Jankutė aptars tą lietu
viams brangią dieną.

K Planuojamą organizuoti 
plaukymo pamokas. Jūrų skau 
tų - čių tėvai, kurie nori, kad 
jų vaikai tokias pamokas lan

kytų prašomi skambinti tunto 
adjutantui, v.v. J.Kuprevičiui, 
249-0310.

• Neringos tunto stovykla 
įvyks rugpiūčiio 21 - rugsėjo 
4 d. Tėvų Pranciškonų Prisi
kėlimo parapijos stovyklavie
tėje New Wasaga, prie Geor
gian įlankos, apie 85 mylias į 
šiaurės vakarus nuo Toronto. 
Stovyklon kviečiami visų vie
tovių jūrų skautai - ės, taip pat 
ir buvusieji jūrų skautų eilėse, 
ar pasiryžę jose būti.

® Persitvarkė Neringos tu 
nto tėvų komitetas, kurį dabar 
sudaro: Dr.M. Anysas pirmi
ninkas, O.Teištrkienė, B.Bun 
tinas, K.Daulenskas,, R.Jonai "1
tis, E. Sabaliauskas, V.Šarūnas 
ir V.Žalnieriūnas.

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

Seseriai Marytei Bendžiūtei Lietuvoje mirus,
MONIKAI MATUSEVIčIENEIį, 

reiškiame gilią užuojautą.
V Vaitekūnienė ir sūnus Leonas
A. Matusevičius

G. ir G. Buttino
B. Šalčiūnas
K. Leknickas
ll,||H||| LUM

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
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14 SKELBIMAS.

Dievo 
karalystė

’’Sėdinčiam Soste ir Avinėliui“

Apreiškimo 5:6, 11:13 kalbama 
apie Jėzų, pasaulio išganytoją, 
kaip apie Avinėlį, kurs buvo užmu 
štas. Tokia simbolinė kalba kalba 

ma apie Jėzų claugeliose Vventojo 
Rašto vietose. Izaijo 53-me skyrių 
je plačiai kalbama apie pasaulio 
Atpirkėjo kentėjimus ir apie jojo 
mirtį. Apaštalas Petras aiškina, 
kad pranašystės išpranašavo ne 
tik Jėzaus kentėjimus, bet ir jo 
’’paskesnį grbingumą“. (1 Petrol: 
11) Apreiškimo 3:13 mes turime 
dar kitą puikų aprašymą apie bu 
simą Kristaus garbę. Mes paduo
dame ištrauką:

. --b- ....--e- -o . -s |

"Visus sutvėrimus, kurie yra 
danguje ir žemėje, ir kas yra jū
roje, visus girdėjau sakančius: Sė 
dinčiajam soste ir Avinėliui palai 
minimas, gyrius, garbė ir valdžia 
per amžių amžius“.

Čia parodyta, kad suderinimas 
su Dievu, kurį atliks ’’Avinėlis, ku 
rs buvo užmuštas“, bus taip pil
nas ir taip toli siekiąs, kad ’’visi 
sutvėrimai“ giedos gyriaus giesmę 
Dievui ir Avinėliui. Tas nereiškia 
visuotiną išganymą, neatsižvelgia 
nt j žmogaus tikėjimą arba netikė 
jimą; nes kitoje pranašystėje para 
šyta kad tie, kurie neklausys, bus 
’’sunaikyti iš žmonių tarpo“. (Ap. 

Dard. 3:19 -23) Bet tie žodžiai 
reiškia kad tie, kuriie pasinaudos 
amžinuoju iyvenimu, kuris bus tei 
kiamas jiems tikėjimu į Dievo A- 
vinėlio auką, bus sugrąžinti į vie
nybę su Tėvu ir garbins jį ir jo 
mylimiausį Sūnų, kurs buvo siųs
tas būti žmonių Išgelbėtoju.

Daugiau bus.

GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI
3, 4 ar 5 metai 5y2% 1 ar 2 metai 5%

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

Eastern & Chartered
Trust Company

625 Dorchester Blvd. West jOW 

Montreal. j r |
TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ
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Per žiemos atostogas Vincas pajuto, kad dingo tos moki
niškos svajonės, kurių pilna kiekviena galva pirmaisiais studi 
jų metais.

Jegu jis, parašęs keletą apsakymų, dar Institute svajojo su 
kurti apysaką, tai dabar pajuto, ką reiškia šis daug kas vilio
jantis žodis - rašyti.

Jeigu ankščiau džiaugėsi gautu penketu, tai daba,? jautė, 
kad galima baigti Institutą vienais penketais ir būti ribotu ne
mokša.

Jeigu Stasę jis laikė ana mokyklas dienų mergaite, dreban 
čia prieš banditą, bijančia pasakyti bent žodį šeimininkei, taj 
dabar staigiai ir netikėtai pamatė ją, visai kitokią. Jis saugojo 
ją, kaip saugo vaikas savo mėgiamiausią žaislą nuo svetimų 
rankų. Stasė keitėsi ne mėnesiais, bet dienomis. Jos šypsena 
-pasidarė kupina vidinės šilumos, prasmės, tartum ji žinotų 
kažką džiugaus, ko niekas kitas nežino, ir tuo džiaugtųsi. 
Tai dar labjau traukė prie jos. Draugų pajuokos, kad jis su 
Jonu Norkaičiu gyvenąs pagal taikaus sambūvio tarp tautų 
principą, erzino Vincą, btt jis nežinoja,, ką daryti. Jam ro
dės, kad kažkada padarė klaidą, kurią dabar būtinai reikia 
atitaisyti. Kaip beatrodė banalūs, beprasmiai! žodžiai: ’’Aš 
tave myliu“, bet Vincas jautė, kad turi juos pasakyti. Jis 
tam ruošėsi nerangiai, vis atidėliodamas, ‘ įsitikinęs kad kas 
bebūtų tarp Stasės ir Jono, kaip tik šie trys žodžiai viską 
sugriaus.

Ir šį vakar, grįždamas i bendrabutį, jis buvo paskendęs 
savo mintyse; Kad pailgėtų kelias, pasuko gatve -pro geležin 
kelio stotį ir stabtelėjo skvere.

Aplink važinėjo triračiais vaikai, pykčiojo vieni kitiems, 
reikalaudami kelio. Ant vienos kojos šokinėja mergytė su 
dviem rausvais balionais rankoje. Rodės, jie pakels ją, ir ji, 
lengvutė, nuskris per skverą. Mergytė įsižiūrėjo į Vincą, ma-

tyt, norėdama pasigirti savo bąli onėliais, bet, sutrikusi jo žvil 
gsnį, nuleido akis i droviai šypsojosi. Paskui ji numetė per 
galvą veidrodžio šukelę ir stistaksėjo prie jos. Radusį pakelė 
ir vėl nusišypsojo, tartum kviesdama Vincą kartu džiaugtis, 
kad tokie gražūs jos balionėliai, balta suknutė, kad rado 
veidrodžio šukelę ir kad jai norisi staksėti.

Vincas atsisėdo ant suolelio. Mergytė nepatikliai pažvelgė 
į jį ir, toli numetusi šukelę, nubėgo prie jos.

’’Rado!.. — Vincas sekė ją akimis ir -patenkintas šyptelė 
j o, kai mergaitė ir žolėje surado veidrodžio šukelę.

Netoliese ant suolelio sėdėjo mergina ir vaikinas. Jie su 
Įžūliu drąsumu, nekreipdami į nieką dėmesio, buči avosi. Vin 
cas sėdėjo žemiau ir matė jų galvas baigian čioje nykti sau
lėleidžio juostoj... Ir jis kurį nors vakarą taip įžūliai, nedirs 
telėdamas į praeivius, bučiuos Stasę! Vincas jautė, kad jį, 
lyg 1? mergytę veidrodžio šukelė, kvietė didelės, klausiančios 
Stasėe akys.

Prie suolelio artėjo du vyriškiai. Vincui pasirodė lyg kaž 
kur matyti, ir jis, nenorėdamas šiandien nieko susitikti, paki 
ko ir nuėjo.

Ant suolelio atsisėdo Laurinaitis ir Bliūdžius. Laurinaitis 
atsirėmė į suolo atramą. Bliūdžius pauostė orą.

— Garvežio dūmais trenkia, šuniškas vakaras...
— Kaip ir gyvenimas, — abejingai atsakė Laurinaitis.

Šiandien jis pasakė triuškinančią kalbą fakulteto studentii 
susirinkime, svarstant žurnalą ’’Mėnesiena be kelnių“. Be 
Liucijaus ir Bliūdžiaus niekas nežinojo, kad Laurinaitis, 
taip pat buvo vienas iš leidėjų. Susirinkimas išgirdo, kad jis, 
Laurinaitis, seniai stengiąsis išauklėti Bliūdžiu (bet žinote, ko 
ks jo charakteris!), kad reikia griežtai pasmerkti Liucijų ir 
Bliūdžiu (nors jis biednioko -sūnus), kad visas kursas yra 
kaltas, nepadėjęs draugams. Liucijus ir Bliūdžius žadėjo pa 
sitaisyti, kad galėtų būti sąmoningais komunizmo statyto
jais...

— Fakultete dabar mes nesikalbėkime, — tarė Laurinaitis, 
pasislinkdamas prie Bliūdžiaus.

Bliūdžius priaariamai linktelėjo galvą.

— Mums reikia išsiaiškinti; — tęsė Eustachijus pusbalsiu. 
— Priimsim Lialią į šokių ratelį?

Bus daugiau.

Canadian Vickers Ltd. 

Machine Shop pasiūlym u ii

@ Mining Machine Operator s
© Turret Lathe Operators
@ Radial Drill Operators
@ Toolmakers
@ Ingersoll Operators

Planer Operators v
H Lathe Operators
© Tool Designers Į
@ Vertical and Horizontal
@ Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS. Į

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.
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KULTŪRLVElfe QV' KZ-
PAMINĖTOS 80-sios J.
GRUODŽIO GIMIMO 

METINĖS
1964 m. gruodžio 20 d.(pa 

gal L.Enciklopediją, gruodžio 
Z2j suėjus 80-sioms kompozi
toriaus Juozo Gruodžio gimi
mo metinėms, sukaktis pami
nėta spaudoje ir kitur. Apie su 
kaktuvlninką prof. St.Vainiū
nas pažymėjo: ’’kas rusų tau
tai M.Glinka, norvegams - Gri 
gas, lietuvių tautai, be abejo, 
J.Gruodis“. Pagal Vainiūną, 
tenka stebėtis J.Gruodžio mu
zikinės -visuomeninės veiklos 
įvairiapusiškumu. 1948 m. 
Kaune mirusio ^kompozito
riaus kū.'yiainių trac.ic ju tęsė
jais (mokiniais) nurodyti: A. 
Račiūnas, A.Budriūnas, J.Na 
bažas, J.Juzeliūnas, V.Klova, 
P.Tamuliūnas ir kt. (Nenuro
dyti į Vakarus pasitraukęs 
J.Gaidelis, dar KL. Griauzdė 
ir kt ).

M.jziko gitrim. sukaktis 
pamin-’ia V.'n Kaure .r
kt. nh'-i*'. Kcnst •• at t>j-> 
je įvykusioje konr-evncijoje - 
koncerte buvo Nabažo prane
šimas apie J.Gūdžio gyveni
mo kelią. O.Narbutienės -apie 
jo simfoninę kūrybą, muzikolo 
go A.Ambrazo - apie estetines 
Gruodžio pažiūras. Po prane
šimų atlikti Gruodžio kūriniai.

J.Gruodžio gimimo sukak
tis paminėta ir Vilniaus televi 
zijoje. Panaudota fotografinė 
medžiaga, atlikti įvairūs muzi 
ko kūriniai. E.
SOVIETŲ ARCHITEKTŲ 

KONKURSE
dalyvavo Leningrado, Minsko, 
Rygos ir Vilniaus architektai. 
Prieš Kalėdas Sov. Sąjungos 
statybos komitetas oficialiai 
paskelbė konkurso rezultatus: 
pirmąją - antrąją premijas pa 
sidalijo du kolektyvai: Lenin
grado architektų kolektyvas ir 
lietuvių miestų statybos pro
jektavimo instituto architektų 
grupė (V,Brėdikis, E.Čakana 
uskas ir A. Nasvytis).

Vertinimo kamisijaj vado
vavo Sovietų Architektų S- 
gos pirmininkas G. Orlovas. 
Jau žinoma, kad Vilniaus spa 
ūdoje (”Komj. Tiesoje“) bu
vo paskelbtanemaža diskusinių 
pasisakymų, kuriuose reikalau 
ta išlaikyti Vilniaus miesto au 
gimo tradicijas ir pasisakyta 
prieš svetimųjų architektų pla 
navimus nugriauti bažnyčias ir 
kt. vertingus miesto pastatus. 
Konkurso rezultatai teikia įs
pūdį, pasistengta surasti ’’salia 
monišką“ sprendimą ir lygiai 
patenkinti1 ir rusus ir lietuvius.

LIETUVIŲ 
KOMPOZITORIŲ 

PLANAI
1964 m. gruodžio 21-27 d. 

d. Maskvoje vyko plenumas, 
sKii tas muzikinio teatro klausi 
mams. Iš Lietuvos buvo atvy
kusi delegacija: kompozit.;r-ai 
E.Balsys, S.Vainiūnas, V.Kio 
va, A.Balčiūnas, V.BuumHa,
A. Belazaras, V. Barkauskas, 
muzikologas A.Tauragis ir op 
eros ir baleto teatro baletme.s 
teris V.Grivickas.

Iš pasikalbėjimo su ’’Tie
sos“ korespondentu Maskvoje 
paaiškėjo, kad šių metų vasa
rio mėn. Vilniuje numatyta A. 
Račiūno operos ’’Saulės mies
tas“ premjera. Ruošdama ir vii 
niško operos teatro direkto- 
raus V.Laurušo opera - ji nu
matoma pastatyti per jubiLeji- 
nes Lietuvos pavergimo die
nas. Tam jubiliejui dar ren
giamas A.Rekašiaus baletas ir
B. Gorbulskio operetė pagal V. 
Katejevo komedijos motyvus 
’’Laikas mylėti“. Spalio revo
liucijos šventei (lapkr. mėn.) 
ruošiamasi pastatyti J.Juzehū- 
no operą, parašytą pagal J. 
Marcinkevičiaus poemą ’’Krau 
jas ir pelenai“ ir E.Balsio ope 
rą pagal J.Grušo antiameriki- 
nę dramą ’’Markas Vidinas“. 
Pagal Balsi, šiuo metu Lietu
voje dirba 46 kompozitoriai.

E.

MINSKE ATIDARYTA
Lietuvos taikomosos ir dekorą 
tyvinės dailės paroda. 118 lie
tuvių dailininkų ir kt. speciali 
stų pateikė daugiau kaip 1.000 
eksponatų. Gudų visuomenei 
parodyti baldai, kilimai, deko 
ratyviniai audiniai, keramika, 
stiklas, gintaras, nuotraukos, 
vaizduojančios interjerus, ku
riuos sukūrė Lietuvos architek 
tai ir da.ilninkai.

• Kaune gruodžio 13 d. 
dramos teatro scenoje pirmą 
kartą pastatytas B.Brechto vei 
kalas ’’Opera už tris skati 
kus. Pastatė rusų meno vei 
kėjas A.Gončarovas.

® Prieš Kalėdas Vilniuje 
paminėta medicinos mokslinai 
ko, chirurgo Prano Norkūno 
sukaktis. Jis jau 30 metų gy
dytojas ir 25 metai dirba I-jo 
je (buv.Jokūbo) Vilniaus ligo 
ninėje.

® 1964 m. pabaigoje JAV 
lankėsi rašytojas J.Bailusis. 
’’Tėvų ir brolių takais“ J.Bal 
Itušio įspūdžiai iš kelionės JA 
V nuo 49 nr. (1964 m.) spaus 
dinami Vilniuje leidžiamame 
savaitraštyje ’’Literatūra irMe 
nas“.

DAILININKĖ ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ

po daugelio parodu, plačiosios 
visuomenės JAV ir Kanadoje 

labai gražiai Įvertintų ir gau

siai lankytų, prisėdo prie ra
telio, ir, apgalvodama būsimus 
darbus ir būsimas parodas, ver 
pia siūlus .vasario 6 dieną 
Montrealyje įvykstančio Spau 
d os baliau® tautiniam tradici 
niam drabužiui austi1. Faktinai 
ji siūlų jau yra priverpusi ir 
netrukuus sės prie staklių

BUS IŠLEISTA
M. JANKAUS 

MONOGRAFIJA
Pranys Alšėnas, Elzės Jan 

kūtės ir Kristopo Jankaus pra 
šomas, sutiko atlikti didelį dar 
bą - parašytį Mažosios Lietu
vos Patriarcho Martyno Jan
kaus (mirusio tremtyje - Vo
kietijoj) manografiją.

Manografijos išleidimą suti 
ko finansuoti nepailstantis lie
tuvybės veikėjas - veteranas 
ir kilnių tautinių darbų rėmė
jas -mecenatas, dabartinis Pa 
sulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, J.J. Bachunas.

Turintieji kokios nors me
džiagos (rašytinės ar vaizdi
nės) apie amžinos atminties 
Patriarchą, maloniai prašomi 
siųsti šiuo adresu: 101 Evelyn 
Ave., Toronto 9,Ont. Canada. 

austi, talkinama taip gi labai 
sėkmingai eilę parodų turėju
sio dailininko Antano Tamo

šaičio. Jau apie 20 tautinių dra 

bužiu garsioji menininkė yra 
paskyrusi Kanados lietuvėms 
vien per Nepriklausomos Lie
tuvos Spaudos balius. (Daili
ninkės A.Tamošaitienės adre
sas: R.R. 1. Kingston, Ont. , 
Canada).
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IŠKELIAMAS 
’’TAUTYBIŲ 
KONGRESAS “

Švedų dėstomosios kalbos 
universiteto Abo (Turkų) mi
este, Suomijoje, kas metų ket 
virtį išeinančiame leidinyje 
’’Actą Academiae Aboensis“ 
šių metų ketvirtame numery
je. įdėta suomių istoriko Borje 
Colliander ilgoka studija apie 
1916 metais Lozanoje, Šveica 
rijoje, įvykusį ’’Tautybių kon 
gresą“ Toje konferencijoje 
buvo suarstoma laisvo tau 
tų apsisprendimo klausimas. 
Ypač išsamiai buvo nušviesta 
Rusijos paglemžtų tautų būk 
klė ir suminėtos rusų valdžios 
vykdytos rusifikacijos priemo 
nės nerusiškų tautų atžvilgiu.

Lozanos konferencijos pa 
ruošime vadovaujamą vaidme

'Drujos
♦ 
VEDA D R, GUMBAS

NE£ ĮPRANTAMAS
BUVIMAS

Vaikas: Mamyt. ar<eisybė, 
kad D.evas mums duoda duo
nos kaslieninės?

Motina: Taip, brangusis.

Vaikas: O Kalėdų senelis 
atneša dovanų?

Motina: Taip, brangusis.

Vaikas: O gandras atneša 
vaikus?

Motina: Taip, brangusis!
Vaikas: Tai, kam, mamyt, 

mums reikalingas tėvelis?

PRIEKAIŠTAS

Klientė į advokatą:

— Noriu skirtis su vyru.
Ką tamsta turi vyrui prikiš 

ti, pakaltinti?
Penkeri metai kai esame 

vedę, bet į mane atsiliepė tik
tai tris kartus...

Nepasakyčiau, kad būtų 
perdaug kalbus. O jūs turite 
vaikų?

Taip. Tris.

nį tuo metu vaidino lietuvis 
Juozas Gabrys (mirė Šveicari 
joje 1951 metais). Be to, kon 
ferencijoje dalyvavo baronas 
Friedrichas von der Roppas, 
kilęs iš Lietuvos.

Apie Lozanos konferenciją 
profesoriui Collianderiui gau 
šiai medžiagos suteikė Berne 
gyvenąs Dr.A.Gerutis. Studi-, 
ja išėjo taip pat kaipo atski- 
das atspaudas.

Ketindamas apie laisvą tau 
tų apsisprendimą parašytį išsa 
mesnį veikalą, prof.B.Collian 
der Naujais Metais specialiai 
atvažiuoja į Berną, kur nuodu 
gniau susipažįsta su Dr. Geru 
čio turma medžiaga apie minė 
tą Lozanos tautybių kongre 
sąą ir iš viso apie paglemžtų 
tautų veiklą pirmojo pasauli
nio karo metu, kuria buvo šie 
kiama nusikratyti svetima vai 
džia ir atgauti laisvę.

Prof. Colliander 1935 me
tais paskelbė savo disertaciją 
apie vokiečių politiką Lietuvo 
jel915 -1918 metų okupaci
joje.

NEPASTOVIAI
PASTOVIAUSIS

Jau nėra Dou glas Home, 
nuverstas Chruščiovas, o Pa
leckis laikosi, pergyvenęs ir aj 
ūmąjį savo kaimyną latvį. Nu 
stebęs tuo užsienietis sumanė 
paklausti, kaip gi čia yra, kad 
visur valdžios kinta o Paleckis 
nesikeičia?

— O kas jums pasakė, kad 
aš nesikeičiu? - supyko Palec
kis, ir paaiškino: Esu reikabn 
gas ir nepakeičiamas. Miega
majame turiu šventųjų -paveik 
siu ir ry tais, kalbėdams -pote 
rius, žiuriu į Leniną ir meldži 
uos: ’’Tėve mūsų“. Nukreipęs 
akis į Staliną, sakau: ’’kurs esi 
danguje“. Pažvelgęs gi į Po
piežių sakau: ’’teesiie šventas 
tavo vardas“. Žiūrėdamas gi į 
JAV prezidentą meldžiuosi: 
’’teateina karalystė tavo“. Pa
žvelgęs į Chruščiovąą sakau: 
’’teesie tavo valia“. Bet kai da 
bar jau matau -Kosyginą su 
Brežniovu, galvoju, kad reiks 
kai kas maldose pakeisti, bet 
ne daugiausia...

Taip Paleckis davė supras 
ti, kodėl jis toks nepastoviai 
pastovus...

BRANGUS ŠUO
Du ponai kalbasi apie šu

nis. Pirmasis siūlo antram 'pir 
kti iš jo šunį.

— Gerai, sako antrasis. - O 
kiek už šunį nori?

1,000 dolerių.

Gal iš proto išėjai, kad už 
šunį prašai 1,000 dolerių. Kas 
gi tau tiek mokės?

Po tūlo laiko jie vėl susitin 
ka ir antrasiis klausia pirmąjį:

Na ką, pardavei šunį?

Taip,, pardaviau?
Kiek gi gavai už jį ?
1,000 dolerių.
Negali būti. Už šunį 1, 

000! Ir grynais?

Ne. Gavau du katinus po 
5C0 dolerių kiekvienas ...

NEPASTOVUMAS
Žmona sako savo vyrui:

— Tavo skonis toks nepa
stovus, kad sunku prisitaikyti. 
Pirmadienį tu mėgai kopūstus, 
antradienį ir trečiadienį taip 
pat ketvirtadienį irgi, bet penk 
padienį tu jau negali to pakęs 
ti...'

A. MERKELIS

Lietuvos keliu
4

LIETUVOS DRAUGYSTĖS PROGRAMA
Vines Kudirka buvo suinteresuotas, kad ne Aušra būtų 

atgaivinta, bet naujas laikraštis Lietuvos Draugystės vadovy 
bėję leidžiamas ir kad jis jungtų pasauliečius šviesuolius su 
kunigais, tarp kurių kas kart daugiau radosi susipratusių beį 
veiki ių lietuvių ir kurių įtaka liaudyje buvo stipri. Vincas Ku 
dirka teisingai buvo Įsitikinęs, kad lietuviams, tautiškai ir kul 
tūriškai atgyjantiems, nesantaika ir jėgų skaidymas žalingi.

Jonas Basanavičius netrukus į Vinco Kudirkos laišką atsa 
kė. Jis nesitikėjo, kad Aušra begalėtų atgyti ir jis atgijimu 
nebuvo suinteresuotas. Jis gyveno toh nuo Lietuvos, Bulga 
rijoje, ir tai atgijusiai Aušrai, nei kuriam kitam naujam lai'k 
raščiui kiek didesnės įtakos negalėjo turėti. Jam buvo mielas 
kiekvienas Lietuvos labui žygis. Tad jis savo laiške Vincui Ku 
dirkiaj rašo, kad jam atrodą, jog programa esanti per plati ir 
prie šių dienų gyvenimo sąlygų neįvykdoma. Tačiau, ir tokia 
būdama, ji galėsianti būti naudinga.

Tų pat metų gegužės 19 dieną Vinras Kudirka Jonu į Basa 
navičiuį parašė antrą laišką, kuriame atrėmė Lietuvos Drau
gystės programai daromus priekaištus.

Lietuvos Draugystės programa esanti plati ir šių dienų są 
lygomis, galbūt, neįvykdoma dėl šių priežasčių:

1 Lietuvos Draugystė įsteigta ne šiai dienai, bet steigėjai 
norėtų, kad prie jos artėtų visi lietuviai, kad ji būtų ”ąmži- 
na“. Tad ją įteigiant prieš akis turėta ne dabartis, bet ateitis 
ir tikint, kad negali būti tokios sunkios būklės, kurioje prie ge 
rų norų ?r didelio patriotii mo nebūtų galima ko gero padaryti 
savo tautai. Vadinasi, steigiant Lietuvos Draugystę prieš a- 
kis turėta kuhūring os Lietuvos idealas, kurio visi lietuviai tu 
ri sįekti.
2 Lietuvis Draugystės uždaviniai sunkūs, bet Vinco Kudir 

kos įsitikinimu, jie visi lietuviams reikalingi. Kol mes nieko ne
turėsime, kas reikalinga tautiškai tvirtybei ir kultūriškam gy 
vėmimui, tol lietuviai nesiliaus žudyti savo tautybės.
3 Lietuvos Draugystės uždaviniai — tai tik lietuvystės rei 
kalų apybraiža, ir ji siuntinėjama tik pirmojo skyriaus naria 
ms, kuriais gali būtį tik mokyti lietuviai ir kuriais galima pa 

sitikėti. Kitiems nežadama to, kias š iuo tarpu neįvykdoma.
4 Lietuv os Draugystės programoje niekas nenutylėta, nes 
nesitikėta, kad valdžia ją patvirtintų. Jokios grynai lietuviš
kos draugijos valdžia netvirtinia, tai rodo ir faktas, Petrapi
lio lietuviai prašė valdžios,leisti jiems steigti Labdaringą Lie
tuvišką Draugystę, ir tas jų prašymas buvo atmestas. Vincas 
Kudirka savo laiške rašo, kad jie maną dirbti susibūrę į vai 
džios nepatvirtintą, t.y. slaptą draugiją ir nori- į ją burti visą 
lietuvių šviesuomenę, kurios daugumą ligi šiol be jokios nau
dos savo tautai žuvusi, o esą ir tokios, kuri medžiaginių gėry 
bių sugundyta stojanti prieš savo tėvynę.
' Lietuvos Draugystė savo programa norinti prie tautinio 

darbo patraukti ir tuos, kurie Lietuvoje negyveną ir, pagal
iau, daugelį tų, kurie neverčiami nieko nenorį dirbti. Tegul 
Petrapilyje, Maskvoje, Varšuvoje ar kur kitur gyveną, kiek 
galėdami, padeda tiems, kurie ten atvyksta mokslo siekti, te 
gu padeda norintiems išmokti amato. Tai daryti esą nesunku, 
tik reikia noro.

Šiandien, neturėdami pinigų, negalime duoti stipendijų, 
bet galime daug jaunuoliams padėti savo pažintimis, protekci 
jom is, turimais ryšiais ir kt.

Lietuvos Draugystė yra numačiusi steigti lietuvišką teatrą, 
bet šiandien apie ši jos užsimojimą negalima esą nė ko galvo 
ti, nes neturime lietuviško repertuaro. Kai lietuviai rašytojai 
sukurs savo dramą, c muzikai iš lietuviškų meliodijų sukom 
ponuos muzikinius veikalus, tuomet atsiras ir pats teatras.

Šiandieniniai Lietuvos Draugystės norai nesiekia toliau, 
kaip leisti laikraštį, aiškinti tautiškus reikalus, mokančio nau 
dingai gyventi savo tautai ir Spausdinti pagal Draukystės tiks 
•us knygutes, skleidžiančias tautinę šviesą.

Vincas Kudirka Jonui Basanavičiui rašo, kad jeigu Drau 
gystė tautiečiuose rastų pritarimo ii pasitikėjimo, kad jie tik 
rai trokštą tėvynei gero — jų darbas nebūtų be naudos.

Šiandien a priori jie nieko kalbėti negalį, nes Draugystė 
vos tik įsteigta, į daugelį laiškų ir atsišaukimų jie dar nega
vę atsakymo, o su kitais dar tebesiginčiją dėl savo progra 
mos. Draugystė tuo tarpu narių mažai teturinti: du gimnazi 
jos mokytojai, vienas banko valdininkas, vienas vaistininkas, 
keturi kunigai, du siuvėjai ir dvylika universiteto studentų 
Taigi Draugystė narių turėjo tikrai nedaug - vos 22, bet per 
vasarą pavažinėję po Lietuvą, jie galvojo sulauksią daugiau 
narių, nes tikėjos, kad prie jos priklausys ne tiktai Varšuvos 
lietuviai.

Vincui Kudirkai svarbiausias dalykas buvo naujas laikraš 

tis, kuri norėjo kuo greiciusiai išleisti, bet būkštavo dėl pata 
ramos, nes pinigų turį maža — vos dviems trims numeriams.
Laikraščio išleidimą svabiausia norėtų paskubinti todėl, kad 

daug šviesuolių darbų nueina niekais: neturėdami tinkamo la 
ikraščio, neturį kur savo rašinių spausdinti. Prieš Šviesą ir jos 
priedus varšuviečiai esą nusistatę ir prie jįs niekuo neprisidėję. 
Amerikos Lietuviško Balso ir Vienybės Lietuvininkų tarpusa 
vių rietynės Vincui Kudirkai nesuprantamos, ir, jo nuomone, 
tokie laikraščiaį ne tiktai- tarp lietuvių, bet niekur negalį turį 
ti autoriteto : jie greičiau diskredituoją ir gadiną kelius lietu
viškai publicistikai.

— Laikraštį, kurį mes norime išleisti, nemanome daryti tik 
savo laikraščiu, bet laikraščiu Lietuvos, norime juo ne sau, 
bet tėvynei tarnauti, — rašo Vincas Kudirka pažodžiui Jonui 
Basanavičiui. — Norime įsteigti laikraštį dėl to, kadjo reika
lą jaučiame, dėl to, kad šiandien nėra nė vieno gero iš keletos 
išleidžiamų. Niekam negeidžiame uždrausti leisti tokį laikraš 
tį, kuris isiektų ’’tarnauti visai Lietuvai“, o ne sau tik. Mes 
prie tokio laikraščio maloniai prisiglaustume, bet koliai tokio 
nėra, mes negalime nesirūpinti, idant tą tikrąjį tėvynės reika
lą papildytų.

Tačiau naują laikraštį leidžiant bent iš pradžių Vincui Ku 
dirkai atrodė didžiausia kliūtis -medžiaginių išteklių stoka. Į 

medžiaiglnę paramą Amerikos lietuvių jis žiūrėjo gana skeptiš 
kai. Amerikos lietuviai, duodami medžiaginę paramą, galį'pa 

reikalauti, kad laikraštis šoktų pagal jų grojamą dūdelę, o tai 
Vincui Kudirkai atrodė jokiu būdu nepriimtina, ir jis tokiam 

laikraščiui nepranašavo nei ilgo gyvenimo, nei didelės naudos 
Lietuvai. Tačiau jei to nebūtų, paramą iš Amerikos lietuvių 
mielai priimtų. Čia Vincas Kudirka buvo labai įžvalgus: dau 
gumas ano meto Amerikos lietuvių laikraščių tarnavo leidėjo 
ir srovių, bet ne Lietuvos interesams, ir jam tokie laikraščiai 
tebuvo tik nevykusi laikraščių karikatūra ir daugelio jų am 
žius buvo trumpas, lietuvių kultūrai- nepalikęs jokių pėdsakų.

Baigdamas savo laišką, Vincas Kudirka pagiedauja susiŽi 
noti su veiklesniais lietuviais šviesuoliais, nes be varšuviečių 
ir keletos Lietuvoje, mažai ką tepažįsta. Dėl to labai prašo Jo 
no Basanavičiaus, kad jis iš savo redaktoriškos praktikis nuro 
dytų veiklesniųjų lietuvių spaudos darbininkų adresus. Jie te 
skaitydami tik Lietuvišką Balsą (Amerikoj) ir Šviesą ir dau
gumos nežinodami slapyvardžių, nedaug ką tepažįstą. Norėtų 
susipažinti ir su naudingesniais Ii etuviais, kitur gyvenančiais 
ir juos pritraukti prie savo sumanyto darbo ir panauditi lietu 
vystei kelti.



4 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETU VA _ 1965. I. 13. —Nr. 2 (926)

Pas tabako augintoji;
2.

(Atkelta iš praeito n-rio)

Čia pirmiausia teko susitik 
ti savo geradarius pp. Trei 
gius, kurie mus alkvietė į Ka 
nadą iš Vokietijos. O prie Vin 
co Treigio buvo kaimynas p. 
Augustinavičius ir p.Vitkaus- 
kas, su kuriuo teko susipažinti 
ir sekančią dieną pasinaudoti 
jo maloniu paslaugumu. Čia 
taipgi tabako farmerių greto
se- radome buvusius montrea 
liečius pp.Ratavičius. Staigme 
na buvo, kad čia radau bičiulį 
hamiltonieti p.Agurkį, su ku
riuo malonu buvo pasimatyti 
ir prisiminti Li etuvių Dieną 
Hamltone bei viešnagę gražiu 
ose jų namuose.

Žinoma, KLB Kr.Tarybos 
narių, kurie buvopriimti kaip 
svečiai, tarpe teko ir vakarą 
leisti lyg ’’savo vandenyse“. 
Ir čia, kaip ir kitur, man atro 
do, mes ’’miestelėnai“ buvome 
ir triukšmingesni, ir mažiau 
santūrus už ūkininkus. Farme 
riai tyliai prie stalelių vaišino 
si, šnekučiavosi, o p.V.Treigie 
nė su kaimynėmis bėginėjo, 
tvarkė maistą .vaišino svečius. 
Ir vakaras bėgo nepaprastai 
greit. Įdomu buvo šį Delhi vo 
kiečių salėje vykusį vakarą ir 
žmones matyti.

Nakvynės Ponai Treigiai 
pakvietė pas save mudu su No 
tarų A,Liudžium. Taip atsidū
rėme garsioje tabako farmerių 
pp. Vinco ir Veronikos Trei
gių tabako ūkyje, kuriame daž 
nai lankosi turistai ir moksli
nės ar universitetinės išvykos, 
kartais po kelius autobusus ag 
ronomų mokyklos.

Tikrai, pp.Treigių ūkis pui 
kus: namai įrengti karališkai, 
ūkio padargai pirmos rūšies, 
tabako džiovyklos* sandėliai 
švyti tvarkingumu ir gražu
mu. Ne veltui pp. Treigiams

už farmą siūlo 350,000 dol. Ir 
jie greičiausia farmą parduos. 
Delbi centre jau nusipirko di
džiulius Į pili panašius namus, 
kur ruošiasi persikelti gyventi.

— Užteks jau mums taba
ko ūkių, - sako pp. Treigiai. 
Dvi farmas jau pardavėme, o 
dabar parduosime ir šią trečią 
ją-

— Mano Vincui nepatinka 
permaži šios farmos kambariai 
sako p. Treigienė. O kamba
rių du aukštai, nemažas labi
rintas.

Ramybė ir tyla, kokioje 
beilsėjęsis tiktai tėv iškės kai 
me, prieš Pirmąjį pasaulinį ka 
rą- , taip užvaldė, kad nepajė
giau kovoti su miegu, nors p. 
Liudžius buvo šnekus ir pasa
kojo įdomius dalykus. Ramy
bė ir tyla man priminė Adomo 
Mickevičiaus sonetą:

Čia taip tylu, taip tylu, 
Kad galėčiau girdėti garsą 
iš Lietuvos...
Veltui: nieks nešaukia...
L. farmos palaimintoje ty

loje, kai paukšteliai spurdėjo 
prie langų, skrisdami į šviesą, 
užmigau...

O rytą, p.Treigis atėjo ma 
nęs budinti, kad nepramiego
čiau pasitarimo su JAV LB 
valdybos pirmininku p.Jasai- 
čiu. Ir p.Treigienė jau buvo 
paruošusi pusryčius kai p.Liu
džius dar saldžiai miegojo. Ir 
į Tillsonburgą p.Treigis mane 
pristatė tiksliu punktualumu. 
Tas reiškia - farmeriai yra ne 
paprastai tvrkingi, punktualūs 

.pareigingi. Tat jeigu kai ku 
rie jų geriau prasigyveno ir su 
kūrė didesnes santaupas, tai 
gerųjų savybių dėka: darbštų 
iro ir pareigingumo.

VERONIKA IR VINCAS 
TREIGIAI

Iškilmingųjų pietų metu pa 
aiškėjo dar viena ūkininkiška 
savybė. Pirmininkas p.Ston
kus pranešė, kad sekančiu B- 
nės pi rmininku bus p.Augai- 
tis, o po jo dr. B. Povilaitis... 
Taigi pirmininkai užplanuoti 
jau trejiems metams, kuri kita 
B-nės apylinkė taip susitvar
kė?

Jaunimo klausimas, kilęs 
nei jaudinimosi simpoziume, 
ūkininkų, kaip pareiškė p. Kai 
rys, tap pat esąs išspręstas po 
zityvįai: farmeriai nebijo vai
kų nutautinimo, nes jie namie 
kalba su vaikais lietuviškai, o 
šeštadieninėje mokykloje jie 
ir daugiau gauna lietuviškųjų 
žinių. Kad taip visi tėvai, nuo 
kurių daugiausia priklauso be 
tuvybės išlaikymas, su vaikais 
kalbėtų lietuviškai, gal ir prob 
lemos nebūtų.

Kai pajamų mokesčių formos atkėliau paštu, 
džiaukitės tuo raštu

Tai numeruotos mokesčių formos 
lengvinančios greitesnį tvarkymą ir 

ekonomiškesnį skirstymą
Tai as meilinis raštas. Todėl šypsokitės.

I SIUNTINIAI LIETUVON Ii p e r IKaufman’s Woollens ^Textiles
« 3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. :j; 
a Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems į?
g garantuotai skubiausiai ir
| urmo kainomis
g (30—40% žemiau rinkos kainu) «
8 IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ |
» geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir K 
« moteriškiems kostiumams ir suknelėms. $
» 1 urime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių, jį: 
« A’eikite ir ieitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. ;i: 
It _ PRIIMAME UŽSAKYMUS _ |

$ vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. a 
s Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų :į: 
> iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10. « 
i SAVININKASC H. K A U F M A N A S |
< Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune įį 
t vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai. «

į M. MAČIUKAS j 
‘i I| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

į SIUVĖJAS I 

į AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS |

ji ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS |
X Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $S5 ir $95. X

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. a
79 ir 81 St. Zotique St. E. $

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. X
k

Kaip buvo malonu vi ešėti 
tabako larmerių tarpe, teko 
traukti į savo gyvenvietę. Ir 
čia pp.Treigiai, pažadėję ma
ne nugabenti į Woodstoką, 
rado kaip tiktai iš to miesto ir 
jau man pažįstamą p.Vitkaus
ką, kuris savo mašina su p.Vai 
tkum grįžta namo. Natūralų, 
kad pp.Treigiams neteko ma
nęs vežti, nes p.Vitkauskas mi 
elai sutiko mane į Woodstoc- 
ko geležinkelio stotį nugaben
ti.

Snaigės skraidė mašinos 
lempų šviesoje kai vykome. Iš 
sikalbėjome : p.Vitkauskas sta 
tybininkas iš Lietuvos, p. Vai 
tkus buvęs miškininkas, bet 
su p.Vitkausku sudarę kompa 
niją ir labai sėkmingai Wood

Šiais metais apie 6.500.000 
pajamų mokesčių formų bus 
tvarkoma Otavoje. Kasmet 
tūktančiai vįs naujų mokesčių 
formų padidina darbą,išlaidas 
ir užima daug laiko.

Dabar turime naują siste
mą daug greitesnę ir ekono- 
miškesnę.

Štai kaip dabar bus daroma. 
Tiesioginiai jums paštu atsiųsi 
me pajamų mokesčių formas, 
užuot siuntę jas per darbdavį 
(bus ir jums patogiau, ir 
mums greičiau)

Šios naujos mokesčių for
mos turės jūsų tapatybės kodo 
numerį. Tai bus greičiau ir 
tikriau negu pavardės.

Tik pagalvokite apie Kana 
dos 41.000 Šmitų. Ir jūs galite 
padėti, kad šį sistema dar ge
riau veiktų.

Užpildykite 
savo pajamų 

makesčių formas 
ir išsiųskite 

nevėluotai. Tada 
bus dėl ko ir 

mums nusišypsoti
MES JUMS ATSIŲSIME . UŽPILDYKITE JAS . GRĄŽINKITE MUMS .

Department of National Revenue
The Hon. E.J. Benson. Minister

BALTIC WOODWORK CO. s
> DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ 
į IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS.*• • Z* .
$ Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

(Pft., >«■» o O «■» <» U <» «■» < >«■» O «■»< 1 < ><■»!>«■■»<>«* O «■»«>«■■» n «■*<> «■»<> < >

Baltica Investment Corp. į 
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

UŽ indėlius mokame 8% dividendą. |

stocke verčiasi statybomis. Jie 
spėję gerai apsirūpinti ir už
sitikrinti savo ateitį - kiek\ ie 
nas turi po keliolika namų, vai 
kus leidžia į aukštuosius moks 
lūs.

Žinoma, p. Vitkauskas, ka 
dangi laiko iki traukinio dar 
buvo daug, tai nusivežė i savo 
namus, o Ponia Vitkauskienė 
pavaišino gera vakariene. Tik 
tai po to jau p.Vitkauskas ma 
ne nuvežė į CNR stotį.

Žinau gerai, kad daugu
mas mūsų šios KLB Kr. Tary 
bos sesijos metu tabako farme 
rių buvo nuoširdžiai priimti ir

viešnaginami. Todėl ne tiktai 
mano, bet ir visų, - esu tikras,- 
taryboos narių tabako ūkinin. 
kams ir visiems kitiems lietu
viams, kurie svečius priėmė lie 
etuvišku vaišingumu, priklau 
so padėka. Aš gi ypač esu dė
kingas pp.Treigiams, pp.Vitk 
auskams ir Arlingtono savini 
nkams, p.Šeduikiui ir p. Keži- 
naičiui ir KLB Delhi - Tillson 
burgo apyl. pirmininkui p.Sto 
nkui, gražiai Kr. Tarybos su
važiavimą paruošusiam.

J. Kardelis.

| JOE’S BUTCHERY & GROCER |
| J. L A U R I N A I T I S I
5 ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. £

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 
g DEŠRŲ GAMYBOJE. |
6 VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. g
> PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO g 
g DALIS. <
| 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. $

LaSALLE AUTO SPEC! U.1ST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

•n::::::;:::::::::::::::::::::;::::::

i A. INORKELIUNAS |
g Commisioner of the Superior Court of Montreal
£ MONTREAL ENTERPRISES REG’D £

$ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. £
g 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) g
c Montreal 36, Que. Tek RAymond 7-3120.
C c

I ME 7-6727 ' I

- DE LUXE CLEANERS l|
• Sav. P. RUTKAUSKAS į;
; 117—6th Avenue, Lachine. ||

Telefonas 7 6 8 -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.

-.■an......»..............ag ;c~

SIUNTINIAI LIETUVON
IR USSR KRAŠTUS

Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sande- ’ 
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. Tek RI: 4-6940.

■ ir x ------------ --------------- --------—ic------------ k -įf-

į BELLAZZI - LAMYJNC- r
x l;
\ DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle į'
^5 i

C Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai-
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. Ų
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HAAAI^LTOM
ĮDOMUS PRANEŠIMAS APIE LIETUVĄ

Šį sekmadienį, tuoj po pa 
maldų, vięas Hamiltonas susi
renka išklausyti pranešimo a- 
pie gyvenimą Lietuvoje, kurį 
■padarys ten apsilankiusi Čika 
gos studentė Danguolė - Tere 
sė Janušaitytė. LVS Hamilto 
no sk. valdyba tiki, kad ypač 
mūsų jaunimas taip gausiai da 
lyvavęs kariuomenės šventės 
minėjime, ir šį kartą užpildys 
parapijos salę, nes stud. D.T. 
Janušaitytė yra plačiai išsikal 
bėjusi ir su Lietuvos jaunimu, 
papasakodama apie mūsų atža 
lyno nuotaikas ir šio kontinen 
to jaunimo organizacijas ir jų 
gyvenimą.

Ramovėnų valdyba prašo 
Hamiltono ir apylinkės lietu
vių nesivėluoti, kadangi sve
čias iš Čikagos tuoj po prane
šimo turi atgal skristi į namus.

savo dukrą, žentą ir anūkus p.p. 
E.J. Norkus, praleido p.A.Salalie 
nė iš Montrealio. Viešniai mūsų 
miestas ir kolonija labai patinka, 
tačiau nuolatiniam gyvenimui ji

Pranešimo laikas - tuoj po 
sumos, aipie 12 vaL 20 mn.

— Apie penkias savaites, pas

pasirenka Montrealį.
— Į Kolubiją, Medellino mies

tų, vienam mėnesiui atostogų išvy 
ko E.J.Bajoraičiai, kur p. Bajorai 
tienės sesutė gyvena nuo pat emi 
gracijos iš Vakietijos.

NAUJI VERSLININKAI
J.Kažukauskas ir D.Kriau 

čiūnas nusipirko didelę maisto 
gaminių prekybą, 313 Barton 
St. E. Šia proga jie sutiko LN 
baliui paaukoti fantų.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
LINKSMA 1965 METŲ PRADŽIA

Kalėdų šventės mūsų mies 
te buvo baltos ir šaltos. Laike 
švenčių privertė labai daug 
sniego. 1965 metus daugelis 
mūsų tautiečių sutiko bendra 
rne pobūvyje ukrainiečių salė
je. Buvo muzika ir tautiečiai 
šoko ir linksminosi.

Pati didžiausia mūsų miesto 
naujiena, tai kad ’’Algoma“ 
plieno fabrike bus balsavimas 
■priimti "Algoma“ siūlom į nju

ją sutarti ar streikuoti. "Sault 
Star“ žodžiais, dabar siūlomo 
2-jų metų sutarčiai pakėlimas 
apie 32 centai, kaip Hamilto
no Stelco: nuo praėjusių me
tų rugpiūčio lįd. pridedama 
lt) centų valandai ir nuo š.m. 
rugpiūčio 1 d. pridedami 5 cen 
ta; valandai ir kiti smulkūs pa 
gerinimai liečiantieji darbą se 
kmadieniais, atostogas, apdra 
udimą ir 1.1. Kor.

WINNIPEG, Man.
BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS

Gruodžio 6. d. KLB-nės

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 gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

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

| . SĖJA
h 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. jj

ti.j Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. i!

Kodėl jums apsimoka

atnaujinti ir pagražinti savo namus.

Štai trys svarbūs motyvai dabar!

AMATININKAI

PRIEINAMI DABAR!

MEDŽIAGOS 
GAUNAMOS 

DABAR!

narių susirinkimą, parapijos 
salėje, atidarė agr. Malinaus
kas, jau treti metai vadovau
jąs šiai! kolonijai ir padarė 
metinę veikimo apžvalgą. Ižd. 
V. Rutkauskas praneša, kad 
1964 m. v-ba turėjusi pajamų 
$83.01. Solidarumo mokesčio 
išrinkta iš 18-kos asmenų. 
Šiuo metu bendras kasos sto-
vis $120.43.

Vasario 16 Gimnazijai rem 
ti būrelio atstovas T.Lukas pra 
neša, kad šiuo metu būreliui 
priklauso 11-ka asmenų. Iš jų 
jau surinkta $66.00 ir pagal at 
skirą aukų lapą $22.00.

T.Lukas dar duoda praneši 
mą apie Baltų F-cijos skyrių 
Winnipege.

Rev. K-jos V.Januška per 
skaitė revizijos aktą, kuris «pri
imtas be pataisų.

Svarbiausias reikalas buvo 
naujos v-bos rinkimas 1965 
metams. Pasiūlius palikti tą 
pačia, susirinkimas pritarė.

Tuo būdu 1965 m. į KLB 
-nės Winnipego a-kės v-bą įei 
na: Agr.J.Malinauskas, M.Ša

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.

LPJaldu Salionas Co. L. f. 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.

Nors kiekvieną žiemą vis 
daugiau statoma namų, ta
čiau išorinis namų statybos 
darbas sulėtėja užėjus žiemos 
orui: Statybos rangovai bei 
amatininkai žiemą jieško ma 
žesnių vidaus įrengimo dar
bų, kurių, vasaros sezonui at 
ėjus, neturi laiko padaryti. 
Tai jūsų pačių naudai - galite 
pasinaudoti patirtimi bei ama 
tininkais jūsų pasirinktu 
laiku!

PASKOLOS IR 
NUOLAIDOS 

GAUNAMOS 
DABAR !

Darbams paskatinti bei jų 
pardavimui balansuoti ir kad 
per ištisus metus galėtų ap
rūpinti savo darbininkus dar 
bu, statybinių medžiagų par
davėjai organizuoja žiemos 
meto išpardavimus: šie spe
cialios nuolaidos išpardavi
mai padeda daug pigiau at
naujinti bei pagrąžinti na
mus. Taip pat dabar geras 
metas atsilankyti banke, kur 
galite gauti žemų palūkanų 
namų pagerinimui paskolą, 
teikiamą pagal National Hou 
sing įstatymą iki $4.000 ir"' 
iki 10-ties metų išsimokėji- 
mui.

Kai statyba sulėtėja, medžią 
gos yra greičiau ir lengviau 

gaunamos; tuomet nereikia 

ilgiau laukti pristatymo ir be 
jokių trukdymų darbai gali 

būti daug greičiau užbaigia
mi.

Nėra abejonės - žiemą yra 

pats geriausis metas pagerin 
ti savo namus (įstagas) grei 
tai, veiksmingai, pigiai!

PAGALBOS IR PATARIMŲ TEIRAUKITĖS VIETOS DARBO ĮSTA IGOJE.
VISIEMS NAUDINGIAU, KAI ŽIEMOS DARBAI PAGAUSĖJA.

TAD DARYKITE DABAR! DO IT ^fe NOW!
Issued by authority of Hon. Allan J. MacEachen,Minister of Labour, Ottawa. DIN 165A #

rauskas, H.Barkauskaitė, J. 
Demereckas ir V. Rutkauskas.

Rev.K-ją sudaro irgi tie pa 
tys; V.Zavadskienė, V.Januš
ka ir K.Strikaitis.

Nors daugumos atžvilgiu 
Winnipegas stovi kaipo ketvir 
toji lietuvių kolonija Kanado
je ir čia sąrašuose apytikriai 
buvo skaitoma apie 500 lietu- 
tuvių. Tačiau, 1961 metais per 
visuotinį Kanados gyventojų 
surašymą ir čia paaiškėjo ga
na tikslus lietuvių skaičius. Per 
šį surašinėjimą lietuviais pasi 
sakė esą 673 asmenys. Iš jų 
385 vynai ir 288 moterys.

K. Str.

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ŠVEN 
TĖS MINĖJIMAS

KLB-nės Winnipego apy 
linkė paminėjo Lietuvos kariu 
omenės atkūrimą. Klebonas 
kun. J.Bertašius atlaikė mi
šias už žuvusius karius bei par 
tizanus.

Pamallų metu Lietuvos tris 
palvę laikė Mykolas ir Algis 
Januškai, garbės sargyboje sto 
vėjo sesutės Jančiukaitės, H. 
Barkauskaitė ir Timmermanai 
tė.

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 

itttzv.tttttztttittttttttttr.itttttttttttmtitt

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

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

330 Bay Street.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavirnar.is: 

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

Slidinėki m Mėlynajam Slėny
Vallee Bleue, Vai David, prie 11 kelio .. .

■ . ii
2 KELTUVAI, 8 PUIKŪS TAKAI

ČIUOŽIMO AIKŠTĖ, KALNAI ROGĖMS 
SKI MOKYKLA, MODERNIŠKAS

RESTORANAS SU ŽIDINIU IR MUZIKA.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: I 1ETUVIŲ 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 — 5/2%- 
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 :
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną 

išskyrus sekmadienius;
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai.,

o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. 
tiktai pirmadieniais >r penktadieniais.

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
J 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 padam 

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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ŠIŲ METŲ SAUSIO 16. d. 7 VAL. VAKARO, AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE RUOŠIAMAS DIDELIS

VAKARAS-KONCERTAS

BANKO „LITAS” ŽINIOS

Rekordniai metai. Praeiti 
1964 metai ’’Litui“ buvo visais 
žvilgsniais rekordiniai metai. 
Narių skaičius iš 839 išaugo į 
1018. Nariams dividendais ir 
•palūkanomis išmokėta suma 
pašoko nuo $28,601. 1963 me 
tais iki $40,229, 1964 metais. 
’’Lito“ valdomas kapitalas pa 
didėjo nuo $854,000 iki $1, 
215, 000, arba 42%. Paskolų 
suma išaugo nuo $740,000 iki 
$1,064,000, arba 44%. ’’Lito“ 
apyvarta padidėjo nuo $2,409, 
000 iki $3,940,000, arba 64%. 
Ypač daug gyvumo parodė se 
nųjų lietuvių karta, kuri ligi 
praeitų metų ’’Lito“ atžvilgiu 
laikėsi kiek rezervuotai.

’’Lito“ Balansas 1964 m. 
Gruodžio 31 d.

Aktyvas 
Paskolos 1,064,406.16
Centr. kasa, indėliai 11,500.00 
Centr. kasa, ein.s-ta 31,5.00.00 
Lygoje 106.25
Stabilizacijos fondas 1,491.21 
Įvairūs asmenys
Inventorius 
Mažoji kasa 
Kasa banke 
Pereinamos sumos

349,266.34
841,762.70

1,297.00 
1,904.60 
1,249.87 

97,197.12 
4,700.00

$1,215,352.21 
Pasyvas 

Einamosios s-tos 
Indėliai (šėrai)
Atsargos kapitalas 17,105.00
Nepaskirstytas pelnas2,518./,! 
Pereinamos sumos 4,700.00 

$1,215,352.21
Nekiln. turto paskolomo 

gauti nariai kviečiami registru 
oris iš anksto kadangi tas la 
bai palengvina paskolų plana 
vimą. Užsiregistravimas nėra 
įsipareigojimas paskolų imti. 
Iš antros pusės, užsiregistravu 
siems ’’Litas“ užtikrina pasko 
lą tik 4 savaites prieš terminą.

Asmeninėms paskoloms ”Li 
tas“ teikia pirmenybę ir joms 
registruotis nereikia. Įsivyra
vusi klaidinga nuomonė, kad 
’’Litas“ asmenines paskolas

DR. J. SEMOGAS
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

2—4 : 7-9 p.m.

2—4 p. m.

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

DR. IRWIN C O 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

Gerai žinomas, bet. Molntrealyje retai girdėtas operos solis
tas Vaclovas V e r i k a i t i s duos dainų rečitalį, kuriame iš
girsime savųjų ir svetimųjų gerai išpildomas kompozicijas.

Solistui akompanuos pianistė D. Skrinskaitė, iš Toronto.

duoda tik su žirantais. Tikru-: 
moję finansiškai pajėgiems na 
riams iki $1,000 paskolos duo 
damos be žirantų, kiti jas gali 
garantuoti ’’Lite“ numokėtais 
pirmaisiais morgičiais ,’’Balan 
ce of Sale“, antraisiais morgi 
čiais ant mažai paskolintos nu 
©savybės ir pan. Prieš einant 
skolintis kitur, visada pravar
tu pasitikrinti savoje kredito 
unijoje.

’’Lito“ sieniniai kalendo
riai buvo išsiuntinėti visiems, 
bet dalis jų grįžo dėl adresų - 
pakeitimų. Kiti kalendorius 
gavo sulankstytus. Visi kas no 
ri, gali gauti naujus kalendo
rius „Lite“ darbo valandomis.

P.R.

KA NADOS LIETUVIŲ 
FONDO VEIKLA 
MONTREALYJE

Tenka pasidžiaugti, kad 
žengiant į Naujuosiius Metus 
dvi veikliausios Montrealio lie 
tuvių organizacijos - L.K.Min 
daugo Montrealo Šaulių Kuo 
pa ir K.L.Katalikių Moterų sk 
yrius įsijungė į Kanados Lie
tuvių Fondą.

Kadangi visų lietuviškų or
ganizacijų ekonominis pajėgu 
mas nėra didelis, tai ir minėtas 
organizacijos impkėdamos po 
25 dol. dabar, - likusią iki 100 
dol. įnašo sumą pasižadėjo iš
mokėti po 25 dol. per metus.

Minėtų organizacijų pavyz 
džiu turėtų pasekti ir kiti lietu 
viški sambūriai, nes Fondo ka 
pitalo investacijų pajamas eis 
tiems lietuviško darbo reika
lams, kuri uos daugelis lietu
vi škų organizacijų dabar ir 
dirba.

Šiuo metu savo darbo užsi 
mojimams dar sukrapštot, kad 
ir sunkiai, po keletą dolerių ir 
nebūtų taip sunku atsargos ka 
pitaluiį padėti po 25 dol. per 
metus, bet praėjus dešimtme
čiui pamatysite, kad reikės im 
ti iš to Fondo kurį Jūs dabar 
savo įnašais padėsite sudaryti.

• KLB Kr. V-bos pirm, 
dr.P.Lukoševičius. Kult. F-do 
pirm. dr.H.Nagys ir KF vice 
pirm. V.Jonynas savaitgalį lan 
kės Toronte Jaunimo dienų 
organizavimo klausimu.

1965 TORONTO METAI
Pirmiausiai jie bus paženklin 
mybė idealui“ - kaip šio kong 
kiais, tai ateitininkų federa
cijos kongresu ir didžiulu lie
tuviškojo jaunimo sąskrydžiu. 
Vienas įvyks liepos 3-4 d.d. , 
kitas - tudeniop.

Tomis dienomis Torontan 
sugūžės viso pasaulio ateitinin

DANTŲ GYDYTOJAS

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

DR. V. GIRIOMIENĖ

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

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ,

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

Telef.: 669-8834

TAUPYK IR SKOLINKIS £į gi A\
SAVO KREDITO KOOPERATYVE į/n it gi RI
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 $2.000.000 
Už asmenines paskolas ’Litas4 ima 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 
"' jki 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.

VACLOVAS VERIKAITIS

Po koncerto šokiai, užkandžiai, bufetas, loterija ir Ritos 
staigmenos.

Visos pajamos skiriamos mūsų skautiškajam jaunimui pa
remti.

Tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.
Skautų Rėmėjų Būrelis.

ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJOS

Tradicinė Kazimierų
I akarienė

Vasario 27 d. , 7.30 vai. vakare parapijos salėje.

Šokiams gros gera muzika. Visi bus labai skaniai pavaišinti 

mūsų prityrusių šeimininkių.
Įžanga $ 2.50. Kviečia parapijos komitetas. Iki pasimat 
ymo visiems.

KONCERTAS --BALIUS SĮ ŠEŠTADIENĮ

šia koncertą - balių. Koncerto pro 
gramą atliks svečiai iš Toronto: 
žinomas baritonas V.Verikaitis ir 
jauna ir labai gabi pianistė D.

Sausio 16d., 7 vai. vak. Auš- 
Vartų parapijos salėje Montrealio 
Skautų Tėvų - Rėmėjų būrelis ruo

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, 

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

861-8479

A D V O K A T A S

D.

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

Suite 205
1 68 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

NOT A R A S
J. BERNOTAS

B. A.. B. Ci. L.
Sun Life Building

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ALL8ANC-
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.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644. 

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas. 
Aliejus ir įrengimai ar>š ldv ri"i. 
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.

J.G.ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

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

Lachine. Tel. 631-0882.

District Estate
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos-

A. Gražys — 739-9323
P Jasutis — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — I
LONDON-LANCASHIRE

Draudimo Bendrovės
YRA ATSTOVAUJAMOS:

A DAMOMIS
INSURANCE 

AGENCY INC.
Quebec Insurance Brokers
GAISRAS — AUTOMOBILIAI

Tel.: 722-2472.
— ATSAKOMYBE — GYVYBE. 1

3907 Rosemount Blvd. i
Tikslus ir greitas patarnavimas.

Skrinskaitė. V.Verikaičio pasirink
ta programa labai įdomi ir įvairi, 
susidedanti iš dainų ir arijų. Atsi 
lankę tikrai nesigailėsite, nes kul
tūringai ir malonnai praleisite va
karą, drauge atlikdami svarbų tau 
tinį darbą . paremdami mūsų skau 
tiškąjį jaunimą, kuriam dabar la
bai reiKakngos lėšos, ypač stovyK 
lavietės įrengimui.

BUS DIDELIS 
KONCERTAS

tal-Aušros Vartų choras, 
kos būdu apsijungęs su Šv.Ka 
zimiero choru ir dar papildy
tas naujom balsinėm jėgom, 
vedamas muz. A.Ambrozaičio, 
ruošia didelį koncertą - vakarą 
- vakarienę užgavėnioms. Jam 
talkins op. sol. E. Kardelienė 
ir sol. A, Keblys.
PONŲ TRANELIŲ ŠEIMA, 
restorano Adams partneriai su 
J.Jocu LaSalleje, atsilankė vi
sa šeima NL redakcijije ir nu 
sipirko knygų, sau ir vaikams.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS
— Parapijos chorui ir taip 

pat seselių vedamam jaunųjų 
giesmininkų rhorui reikalinga 
daugiau gerų balsų. Visi galm 
tieji giedoti prašami įstoti į vie 
na ar kitą chorą. Gražus bal
sas yra dilelis Dievo duotas ta 
lentas. Nebūtų gera talentus 
slėpti ar užkasti. Sekmadie
niais 10 vai. mišių metu gra 
žiai ;ieda mūsų jaunieji vado 
jami sesers Bernadetos. Dar 
gražiau choras galėtų pagiedo 
ti, jei būtų daugiau choristų. 
Tad tėvai yna labai prašomi įei 
sti vaikus į chorą. Jeigu mūsų 
parapijoos jaunasis choras bus 
stiprus tai vėliau nepritruks 
balsų nė didžiajam chorui.

— Parapijos bazaras bus 
balandžio 3 ir 4 d.d. Netru
kus bus išsiuntinėta bazaro 
knygutės. Kviečiame parapijie 
čius prie bazaro prisidėti ir 
fantais.

iSSEžžiSSžtSž

IŠNUOMUOJAMAS
kambarys. Teirautis vakarais 
721-2508.

IŠNUOMUO  JAMAS
naujai moderniai Įrengtas bu
tas, kuris esti prie autobusu 
susisiekimo linijos/ šalia 76 
Ave., LaSalle. Tel.366-6220.

REIKALINGAS 
kambarys vienai moteriai.

Skambinti tel: DO 6-6220.

kijos atstovai dirstelti į save 
ir tuos uždavinius, kuriuos 
jiems stato šis amžius ir trem 
nes pareigos.

Betgi ’ Atvirybė laikui, ištiki 
rr,ybė idealui“ - kaip šio kon- 
reso pagrindinę mint; suvedaįį 
šūki ateitininkijos vadas dr.įj. 
Grimus -yra svarbi mums visie 
rns. Dėl to jos atskleidimu ga 
lės pasinaudoti visa lietuviško 
ji visuomenė, ne tik ateitinin
kų nariai. Dėl to ji ir yra jau 
iš anksto kviečiama liepos pir 
majam savaitgaliui Torontan.

Pasirengimo darbai jau va
romi pilnu garu. Juos atlieka 
specialus komitetas, vadovau
jamas dr.J.Sungailos.

AUŠROS ŽINIOS 
Praėjusios savaitės rungtynėse 
Aušra Sr. pralaimėjo Afidys 
Sr. 85:104; ixUora br.jncrg. - 
Ciccinnes 39:50; Aušra B 1, 
(merg.j nugalėjo bt.Anelrns 
31:25 ; Aušra Jr. nugi. St.Gab 
riels 39 :5 ir Aušra ivi nugi.St. 
Leos 26 :16.

-eZ-’-cZ--

TAURO ŽINIOS

Sauso 7 d. ’’Tauro“ vyrų 
krepšmnkai, po ilgo poilsio 
dalyvavo rungtynėse prieš 
’’Loyola College“.

Pirmos penkios žaidimo 
minutes ouvo laoai lėto tempo, 
bet žaidimui besitęsiant tem
pas pakilo, buvo pakankamai 
įdomios rungtynės. Mūsiškiai 
išlošė 66:59 santykiu, bet skir 
tumas būtų buvęs oaug dides
nis, jeigu ’’Tauras“ būtų žai
dęs gynume, ne tik puolime. 
Taškų pelnė: R.Otto 17, V. 
Šipelis 15, A.Keturka H, V. 
Piečaitis 11, N.Loftus 8, V. 
Rupšys 4.

Visų sportų mėgėjams 
’’Tauras“ ruošia labai įdomias 
rungtynes, kurios įvyks sekma 
dienį, sausio 17 d. A.V. parą 
pijos salėje po sumos. Šitose 
rungtynėse dalyvaus ’ Tauro“ 
vedę krepšininkai prieš neve
dusius. Čia bus gera proga pa 
matyti bei įvertinti ’’Tauro“ 
veiklius ir atstatydintus krep 
šininkus. Visi yra kviečiami 
dalyvauti.

©Romas Verbyla susižieda 
vo su Emilija Rupšyte.

® Br.Lukoševičienė lankė
si Amerikoje, Putname ir kt.

© Notaras J.Bernotas su šei 
ma Kalėdų ir Naujų Metų šve 
ntes praleido žiemos sporto 
vietovėse, Vermonto kalnuose 
JAV-se.

© Inž. Ramanauskas atsi
lankė NL redakcijoje ir atsiė 
mė išloštą paveikslą.
PARENG. KALENDORIUS

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

— Vasario 16 miinėjimas 
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
land© oktetas.

Kreipkitės į

Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas
769 - 8831

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS

Used cars
I year guarantee

LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529
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