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Europa pamažu persitvarko
• MIRĖ WINSTONAS
® HUMANIŠKA JAV PREZIDENTO JOHNSO
NO KALBA
• MALAIZIJA ŠAUKIASI APSIGYNIMO PAGAL
BOS
• fkANCŪZIJA, RUSIJA IR SATELITAI PRO
TESTUOJA
® KLB KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI GEGU
ŽĖS 2 DIENĄ
Sekmadienį visa
buvo apimta didelio
nes

žmonija
gedulo,

MIRĖ WINSTON
CHUklHilL,
didysis Antrojo pasaulinio ka
ro politikas, karo vadas ir lai
metojas pergalės prieš nacius
ir rasistus,
bet nelaimėjęs
priieš nemažesnius laisvės prie
šus - bolševikus,
su kuriais
teks kovoti jo palikuoniams.

VISA ŽMONIJA GEDI
DIDŽIOJO POLITIKO
Nr. lEKnvl^.
Visų valstybių vadai pareis
kė užuojautas aei mirt-es. Lai
dotuvės bus šeštadieni, sausio
31 d. tvuošiasi vykti ir JAV
prezidentas Johnsonas, nors
jis, peršalęs, guli ligoninėje, iš
Kurios tikisi išeiti ketvirtadi.
JAV prezidento Lindon John
son įstojimas į prezidento pa
reigas, vadinamas prezidento
inauguracija, savo pompa pra
lenkė ir karalių karūnavimo
iškilmes. Iškilmėje dalyvavo
daugybė aukštų pareigūnų, ku
rių tarė 36 valstybių preziden
tai.
Johnsono, kalbėjusio ne
vien Amerikos žmonėms, bet
ir visai žmonijai, kalba pasi
žymėjo.

HUMANIŠKUMU IR
į AUKŠTA KULTŪRA
Johnsonas savo kalboje pa
lietė visas žmoniją domin
ančias problemas: politines,
sociialnes, ku.turines, visa ap
tardamas humanisto pažiūriu.
Amerikiečiai prezidento
inauguracijos proga džiūgavo,
paradavo, linksminosi. Masės
žmonių sėdėjo prie televizijos
aparatų ir ekranuose sekė ina
uguracijos ceremonijas, kurios
teiesatentų pagaioa ouvo per

duotos į visą pasaulį.
Rusai sudrumstė nuotaikas,
kaip atrodo, sulaužę atominio
bandymų susitarimą ir
IŠSPROGDINĘ ATOMINĘ
BOMBĄ ORE.
JAV dėl to susirūpinusiį ir
oficiialiai klaus Rusiją, dėl ši
to atominio sprogdinimo.
Varšuvoje tarėsi Maskvos
bloko sąjungininkai, bet ką
jie nutarė, nesako.

DIDELI DALYKAI
DAROMI EUROPOJE
Bendrosios rinkos valsty
bių blokas sutarė panaikinti
muitus. Be to, kas yra svar
bu, sutarė įvesti bendrą valiu
tą. Numatoma panaikinti tų 6
valstybių piniginiai vienetai ir
įbesti visai naują vienetą, ku
rio pagrndimui bus sudarytas
aukso fondas.
Taip eiinama
prie Europos vienybės.

teris, b.VLIKo pirmininkas po
d.. Trimako ir persitvarkiusio
VLIKo

---- JAV lėktuvas tankeris
nukrito ant miesto - išgriovė
5U namų, užmušė keliasde
šimt žmonių ir sudege, suKeięs
aiaelį gaisrą

KITOS ŽINIOS
- Kadangi Vokietijoje pik
tadaryscių daugėja, tai gyven
tojai, apKiausiuejami Komisi
jos, pasisaKė: 09 procentai
moterų <r 7 o proc. vyrų už
grązmimčj mirties bausmes, ku
ri buvo panaikinta 1949 m.
Budeliais pasisiūlė būti Z7 as
mens.
-Fčombė paprašė valsty
bininkus aplankyti
Kongo,
kad jie įsitikintų tikra padėti
mi.

— Prancūzija ir Rusija Su
satelitais užprotestavo JTO jų
įtraukimą į neispildžiusiųjų pri
evolių sąrašą, nes esą jos ne
buvo pasižadėjusios mokėti iš
laidų taikai palaikyti.
--- Malaizija aliarmuoja, kad
jos jėgų santykis lyginant su
Indonezija yra pemažas, kad
ji galėtų pati viena apsiginti
nuo užpuolmo-

— Anglijos užs. r. min.Wal
ker, pralaimėjęs rinkimus, pa
sitraukė iš pareigų. Jo vieton
paskirtas Stuart.

— Kinijos komunistai aštri
na savo pasisakymus Maskvos
atžvilgiu.
— Albanija naujuosius Ru
sijos vadus vadina revizionis
tais ir žaizda, kurią reikia pa
šalinti...

— Kanados valdžios orga
nai surado 40,000 dol- vertės
paskolos lakštų, kurie buvo pa
vogti Ontario provincijoje.

Generalinis

rius, vasario

Montreal}.

Sekreto

6 d. atvyksta j

J.Audėnas

Spau

dos baliuje vasario 6 d. Lietu

viu visuomenei padarys prane
Šimą apie paskutines. aktuali

—7 Varšuvoje įvyko to var
do pakto valstybių pasitari
mas, kurin buvo atvykę abu
nauji ixusijos Vaciai - urezne
vas ir Kosyginas, kuriie prade
da naują ekonominį kursą.

Kipro prezidentas Maka
rios pradeaa nusivilti Maskva,
nes bŠŠK vadai tariasi su di
desnėmis valstybėmis, negu
su Kipru.

cHURCHILLIS

b. Lietuvos žemės ūkio minis

NAUJIENŲ
POLITINIŲ
DAUG:

- Miršta garsusis Anglijos
politikas W-CnurchHlis. Pagyti
po apopleksijos vilčių nėra.
De Gaulle tarėsi siųLrhardu,
kurį nori įtikinti laikytis Eu
ropos vienybes ir mažiau žiū
rėti į JAV.

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO
GYVENIMO DUOMENYS
-------------------------------------------------- ------------

jas, VLIKo užsimojimus

bei

žygius, ir per lietuviškąją

ra

dio valandėlę tars Montrealio
1 ietuviams žodį.
JUOZAS

AUDĖNAS

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS
V Ai-ai iislNĖ
VeLiAvA
oficialiai bus įsKeita vasario
15 d. 12 valandą. Ji bus įSKel
ta Ottawoje 1 aiKOS bokšte <r
po to visos Red Lnsing vėlia
vos bus paKeistos visose vals
tybinese įstaigose ‘r užsienyje
visose Kanados atstovybėje.
Ivnn. pirm. L.rearson issiunti
nėjo apnnKrastį vijoms provin
cijoms, kad ir jos tinkamo
mis apeigomis taip pat paKeis
tų vėliavas ir_ iškeltų Kanados
parlamento įstatymu priimtą
Klevo tapo vėliavą.

ANGLIJA KANADOJE

Pilkka maistą
Į VankuverĮ yra atvykusi
anglų prekybinė delegacija,
kur* yra Canadian Food Pro
ceSsors Association svečias, o
po to lb-ka dienų važinės po
įvairias Kapados vietas ir tirs
maisto gamybos būdus. Dele
g.acija pasiryžusi Kanadoje nu
pirkti Anglijai įvairaus maisto
produktų.

SKYLA KANADOS
KONSERVATukIŲ
PARTIJA
Kvebeko konservatoriai sva
rstė partijos, ypač jos vado Dieienbakerio politini nusista
tymą ir jo taktiką.
Kvebeko
konservatoriai,
vedami vicevado Jbalcero, pa
s*sakė prieš Dieienbakerj ir nu
tarė sušaukti partijoos susirin
kimą kitą vadą išsirinkti, arba
išsiskirti į atskirą,
Kvebeko
konservatorių partiją. Kvebekiečiai ir vėliavos klausimu ėjo su liberalais.

PANAIKINO
AUTuiViASxNuMS
MUITUS
Viešėdamas pas JAV pre
zidentą
Kanados, mm. p.rm
L. Pearson pasirašė sutarti, pa
gal kurią auto-mašinos ir jų
dalys atpalaidojamos nuo mu>
tų. Manoma, kad dėl to at
pigs mašinos.
Ta proga tarėli ne tiktai
valstybių vadai, bet ir užs. rei
kalu min. Rusk su Martinu-

© Dailininkai Anastazija ir
.-.marias T amošaičiai praėjusį
savaitgalį turėjo didelę ir sėk
mingą parodą Kingstono univ
ersitete, paskaitas demonstraci
jas ir pasirodymą per televizi
ją. Plačiau seks.
© Popiežius Paulius VI Lie
tuvos atstovui Vatikane, S.
Girdvainiui, 25-rių metų Lietu
vos atstovavimo proga pado
vanojo savo portrete} su auto
graiu ir naujų metų proga įpri
ėmė diplomatų tarpe b. G‘rd
vainis padėkojo Popiežiui už
Kun. l'.i->raz*o pakėlimą i vys
kupus.
y ž urnalistui visuomeninin
kui Vincui Rasteniui, kilusiam
iš Salako vaišc. sukako 60 m.
amžiaus- V.Rastenis yra centri
nis
1 autininkų organizacijos
veikėjas, visada buvęs ir esąs
aukštose srovės
pareigose.
SveiKatos ir ilgiausių metų!
© Violonšelistas S.Armonas
pakviestas vesti Dainavos an
šamblį, vieton mirusio Stp.So
deikos. Armonas bendradar
b*aus su Šimkum, kuris dirbo
drauge ir su bp.Sodeika.
© Lietuvoje t>5 rubliai mė
nesiui laikoma geru tarnauto
jo atlyginimu. Darbininkai ga
una nuo 30 iki 80 rublių už
mėnesi aarDo. Maisto produk
tų Kainos rubliais dabar: Svies
to ir lašinių svaras apie 1.75,
kiauliena 1.00, silkės 70 kp.,
dešra 1.50, cukrus 37 kp.
© Birželio 1 d. ir rugsėjy
New Yorke lietuviai paciarys
ka> kurių pasirodymų, nes ko
mįtetas, suruošęs lietuvių die
nas, tebeveikia.
© Čikagos Jaunimo centre
statoma Eglė, žalčių karalienė.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
NAUJOS KLB KRAŠTO TARYBOS
rinkimai paskirti

Sausio 14 d. KLB Krašto
Valdyba aptarė bėgamuosius
reikalus: Jaunimo dienų, Lie
Anglija kasmet iš kitų kraš
Visų alkoholinių gėrimų ga tuvių dienos, Kultūros Fondo,
tų įveža maisto produktų už
myklas Ontario jaunimo susi daipos Fondo ir ktmaždaug milijardą dolerių.
rinkamas, 550 dalyvių, reika
Plačiau išsikalbėta apie jau
Žymi dalis jo įvežama iš Ka
Jauja nusavinti ir įvesti alko nimo dienas. Lietuvių Dienos
nados.
holinių gėrimų monopolį. Keis santykyje.
ta tačiau, kad vadovybės ka
- Pensijų plano klausimu
Kr. V-bos delegacija pasi
Kanados parlamentas gavo mbaryje rasta 6 tuščios alaus džiaugė, kad Toronto organi
naujų pasiūlymų: pirma issprę bonkos... Ar tai nuoširdi ko zacijos ir ypač jaunimas gra
sti senatvės pensijų klausimą, va su svaigalais?
žiai pasitarimui pasirušė ir pa
o tiktai po to eiti prie visuoti nio pensijų plano.
rodė daug kūrybingo suprati
mo. Jaunimo dienų ruošimu
CLB MONTREAL1C LIETUVIŲ SEIMELIO
rūpinsis komisija, kurion įei
P.Adamonis aptarė šalpos na : Andrus Šileika, Dalia Skri
metinė sesija įvyko sausio 24
d. NMP seserų salėje- Ją ati reikalus. V.Kudžma raštu pra nskaitė, Aldona Sušinskaitė,
nešė kasos stovį: Pajamų ture Raimondas Stribys, Kazys Ba
darė Seimelio Prezid. pirm.
ronas, Eduardas Daniliūnas,
K. Andruškevičius.
Sesijos ta 899.23, kasoje yra 237-24.
P.Rudinskas pranešė Mon dr.J.Sungaila, Ant. Rinkūnas,
pirm, išrnktas V.Žižys ir sekr.
trealio lietuvių stovyklos reika Stp.Kairys, o Toronto KLB
dr. 1. GražytėPraeito susirinkimo proto lų stovį. Stovyklos organizavi apyl. taryba bus artimiausis rū
mui išleista 2,200 dol., kasoje pintojas.
kolą perskaitė J.Ladyga. Po
Kultūros Fondas painforma
to Prezid. pirm. K.Andruške apie 200 dol.
J.Lukoševičius kalbėjo apie vo apie naujus aplinkraščius
vičius padarė tarpsesijinį dar
rbų apžvalgą. Suminėjo ir ne KLB Lietuvių Fondą, kuris iš -orientacinio ir organizacinio
sėkmės: solidarumo mokesčio Montrealio gavo per 1000 pobūdžio. Taipgi apie kai ku
rinkimo, Vasario 16 gimnazi dol., o turi surinkti 25,000 rių Kanados kolonijų reikalą
ms vasario 16 diena* magneto
jai ir šalpos reikalams rinklia dol.
foninius įrašymus.
Nukelta į 6-tą psl.
vas.

REIKALAUJA ĮVESTI
MONOPOLĮ

® Išleidžiami H.Radausko
eilėraščiai.
**> sporto vadovybės rinki
maį pasKirti vasariio 6-7 d.d.
Gleve.anue. rvanuiuatų v*e«*as
sutąsąs: K baltams, J.Gustai
nis, V.tiineta,
b.KrasausKas,
b.G*nciausKas, visi iš 1 oron
to. Vas. 0-7 įvyks ir suvaziavi
mas.
W Sovietinė spauda prane
ša, kad Lietuvos okupantas
yra sudaręs pianus koioįvzuoti
Lietuvą ir kitas rabaitijo vals
tybes rusais. Zimanas rašo,
Kad lietuvių tarpe yra nepas*
tenkinimo ir net pasipriešini
mo.
<s9 Rašytojui K.Borutai, ilgą
laiką kalintam sovietų kator
goję, suėjo t)0 metų amžiausUKupanto tarnai tiorutą ne
kaip vertina. Esąs jis "savotiš
kas
® Sauso 17 d.
pastatytas
Maironio Čičinskas, režisuoja
nt A.Rukui, dalyvaujant 1V1- >r
A. Dikiniams.
® Rusų architektai, ”tvar
kydami“ istorinius paminklus,
esą projektuoją ir siūlą Vilnių
je išgriauti bažnyčias...
• Šiuo metu visi Lietų Ainerikos lietuviai užsiėmę. Va
sario 18-20 dienomis Sao Pau
lo, Brazilijoje įvyks trečiasis
Pietų Amerikos lietuvių kon
gresas. Visi dirba. Vieni ruo
šiasi meninei programai, kiti
organizuoja patį
kongresą.
Yra ir tokių, kurie visomis jė
gomis tą kongresą šmeižia,, va
dindami paskutiniu ’ vaduoto
jų“ pasispardymu.
Visokių
yra, - r-ašo kun. L-Zaremba.
@ Čiurlionio ansamblis, ve
damas A.Mikulskio, atšventė
sukaktuves.

Svarbiausia g', šiame posė
dyje paskirti naujos Krašto
1 aryoos rinkimą1, nes šios ka
denciia jau pasibaigė. Rink1
mai paskirt1 gegužės mėnesio
2 dieną. Sudaryta rinkiimų ko
mis'ja: pirm. Steponas Kęsgai
la, nariai - M.Juodviršis, V.Zu
bas, P.Petronis ir J.Zabieliaus
kas.
Pietų Amerikos lietuvių
kongreso reikalams
paskirta
50 dol.

KLB KV Informacija.

GERBIAMIEMS NL
SKAITYTOJAMS
Su apgailestavimu turime
atsiprašyti, kad dėl staigaus rai
džių rinkėjo netekimo vis dar
esame priversti NL leisti suma
žintą ir techniškai mažiau pa
ruoštą.
Darome viską, kad netru
kus visos kliūtys būtų pašalin
tos ir laikrVHs vėl iše-tų nor-

m Iiai„ net geresn-ame stovy
j e negu anksčiau.

NL Bendrovės Valdyba.

PRIMEname ir prašome kitus informuoti, kad

Vasario 6 d. didžiausis metinis parengimas
-SPAUDOS BALIUS -Montrealyje
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA
Už Lietuvos išlaisvinimą t
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.

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Yearly Subscription Rates:
Prenumerata metams:
Kanadoje............................... $5.00
Amerika ir P. Amerika..$ 5.50

Canada........................... $ 5.00
America & S. America $ 5.50

Visur kitur.............................. $6.00

Other Countries . . . .$ 6.00

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

Ne auka, bet skola!
RAŠO PROF. IGNAS

KONČIUS

Skaičių kalba
Iš pranešimo BALFO seime
žinojome, jog pagal pasibaigu
sį DP įstatymą (Public Law
774 ir 555) karo audrų pada
(9-10 sausio 1953) Bostone su
riniai atbloškė į JAV viso 27,
807 lietuvius.
Imigracijos biuro praneši
mu atvykusiųjų tarpe rasta
apie 25,000 vyresnių kaip 16
metų, o, pagal JAV statistiką
(1915 m.), paūginti žmogų iki
16 metų, t.y., iki teisėto dar
bininko amžiaus, atseina 2,000
dolerių. Tad visi atvykusieji
lietuviai atnešė JAV-bėms, ap
valiai imant, 50 milijonų dole
rių (skaičiuojant 1915 metų
dolerio verte).
Tai, mums tėvynę aplei
dus, tegu tik tiek dėl mūsų iš
vykimo Lietuva teturėjo nuos
tolių, mes bent tuos nuosto
lius Gimtajam Kraštui padarė
me, - tiek mes jau tikrai esa
me skolingi.
Jei panorėtume tą plikąją
savo vertę - bent tuos du tūks
tančius dolerių -. grąžinti, šaky
sim, po du nuošimčiu, arba
po 40 dolerių kasmet, susida
rytų po vieną milijoną dole
rių kas metą
Skaičiai čia neišgalvoti bet
paremti tikrais dokumentais.
Turint galvoje tik tik tuos
žmogaus nupigintos vertės pi-

nigus, šiuo metu būtų apsčiai
pinigų.
Užtektų to milijono
dolerių kasmet dar Vokietijoj
tebešautiems našlaičiams, sene
liams, ligoniams išlaikyti. Ne
būtų tiek pavargėlių lietuvių.
Ne toks skaudus būtų ’’Sibiro“
žodis...
Galėtų ir mokyklų pristeig
ti Europoje ar kitur, kur tik
Lietuvių gyvenama, kur savo
lėšom mokyklų išlaikyti neįste
ngiama.
Galėtų plačiai pagarsinti
Lietuvos vadavimo reikalą pe
riodinėje spaudoje įvairiomis
kalbomis, atskirais leidiniais.
Plačiai pasklistų žinios erd
viame pasaulyje apie pavergtą
Lietuvą. Nugirstų, pažintų pa
saulis, kad buvo Lietuva, kas
ji yra dabar, kas nustūmė ją
j prarają, ko Lietuvos sūnūsdukros savo tėvynei trokšta ir
turi teisės reikalaut.
Su pagarba kitų tautybių
žmonės stebėtų mūsų susiklau
symą - susitvarkymą, mūsų ge
bėjimą, mūsų širdžių orumą
palengvinti savajai tautai pri
mestiems sunkumams pakelti lietuvybei išlaikyti, - nepriklau
somybei atstatyti.
Dėlto nereik prašyti aukų,
bet reikalauti pradėti grąžinti
bent čia minimą skolą.

ig. k.

Mylimam tėveliui staiga mirus,

REGINAI BAGDONIENEI

jos vyrui ir dukrelėms reiškiame gilią užuojautą.
Hamiltono ’’Širvintos“ ir ’’Nemuno“ tuntų skautės,- ai
ir vadovybė.

Tėvų Rėmėjų K-to valdyba.

Montrealio lietuvių NL
Spaudos baliai visada linksmi
ir sudaro malonias vakarui
praleisti sąlygas. Atvaizdas ro
do, kaip Montrealio lietuviai

mirus, gilią užuojautą

as

MEDŽIOTOJŲ MEŠKERIOTOJŲ KLUBO
’’Lithuanica“ narių susirinki
me išrinktoji valdyba pareigo
ms pasiskirstė: pirm. E.Gudai
tis (jaunos kartos),sekr. K.
Blužienė, kasn. Pr. Bersėnas,
medžiotojų reikalams P.Šid'au
skas ir meškeriotojų V. Jasiu
lonis.

’’Lihtuanica“ yra stiprus
savo narių skaičiumi, nes ne
tik WeUando ir Port Colbrono
beveik visi lietuviai priklauso
klubui, bet taip pat turime na
rių ir iš platesnių apylinkių, iš
St. Catherines, Hamilton, Gri
msby, Chippawa ir Buffalo.
Taip pat Klubs yra pajėgus f i
nansiškai ir šiuo metu yra da
romos pastangos įsigyti neki
Inojamo turto nuosavybę.
Dėojame senosios valdy
bos ilgamečiams nariams sek
retorei p.Sinkienei, kasininkei
Bersėnienei, medžiotojų reika

5 lbs..................................
1.00
. . 8.50

50
Low foam detergent automatic . . .

10

detergent (pink or amber)

1
1
2
5
1

Laundry softener.................................................................................. • ■

All purpose cleaner spanex

................................................................

Javel water (bleach) 6% chlorine.....................................................

2.00

gal- 160 ozs,

1.75

gal. 160 ozs

2.65

lbs.................

.95
1.90

gal. 160 ozs.

10 lbs.

1.00

. . .

2.00

1 gal..................

.40

1
Javel water (bleach) 3% chlorine.....................................................
2 lbs.
Moth chrystials................................................................................
Taip pat mes turime:
Mops, deodoriser blocs, air deodoriser, spray net, wax stri
per, rug shampoo, spray starch, floor cleaner, congest įaid,

furniture polish, toilet paper etc.,.

Nėra pristatymo perkant urmo kainomis.
Atdara nuo 10 vai. ryto iki. 5 vai. po piety kiekvieną dieną.
Adresas: 3932 Bannantyne Verdun, prie kampo Hickson.
Tel. 766-5781.

Tarawa

WELLAND, Ont.

Urmo kainos:

Paste wax................................................

reiškiame

Marytė ir Vacys Žižiai.

DIVISION INDUSTRIELLE, DEPT. CH1MIQUE

shining.....................

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

IR JOS ŠEIMAI

INDUSTRIAL CHEMICAL DIVISION

Liquid wax self

KAPITALAS IR PALŪKANOS

p. E.. TIKN1ENEI, DUKRAI REGINAI BAGDONIENEI

PRODUITS C N PRODUCTS, Enrg - Reg’d.

Liquid

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS

A. f . A. F- TIKNIUI

100 procentų nuolaida
Powder detergent (blue or white)

ir svečiai iš tolimesnių vieto
vių gerai nusiteikę. Žieme ypa
tingai bus įdomus Spaudos ba
liūs, nes ir programa bus la
bai įdomi-

.20
.70

lų vedėjui p.Luomanui, meške
nutojų reiaatų vedėjui p.Jts.ara
l.ui ir Stankevičiui. Šie visi vai
dybos nariai nuoširdžiai ir su
pa^iaukajimu dirbo klubo rei
Kajams. Porai mėnesių iki ka
dencijos galo vietoj atsisakiu
sio pirm. K.Stankevičiaus bu
vo pakviestas A.Viskontas.
Dėkingi esame pp. Sinka
ms, kurie sutiko ir toliau leisti
pasinaudoti jų hotelio patalpo
mis rengiant Klubo reikalams
šokius, kurių nuolatiniai lanky
tojai yra beveik visi svetimtau
čiai. ’.t uo būdu yra praturtina
mas klubo iždas.

Naujoji Valdyba.

GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI

3, 4 ar 5 metai 5 Va % 1 ar 2 me'.ai 5%
6 iki 10 metų 5%%.
Teirautis: 875-2800
Eastern & Chartered
Trust Company
625 Dorchester Blvd. West
Montreal.
TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ

Canadian Vickers Ltd.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Apylinkės valdybos sureng
ta gruodžio 20 d., tuojau po
pamaldų. Šeštadieninės moky
klos mokiniai žaidė, pasakė ei
lėraščių prie gražiai papuoštos
eglutės. Atvykęs Kalėdų Sene
lis visus vaikus apdovanojo
vaisiais ir saldainiais.
Buvo
vaikučių ir kurie nelanko šeš
tadieninės mokyklos; Kaiėaų
Senelis buvo linksmas ir sma
gus, kas vaikams labai patiko.
Visi vaikai buvo pavaišinti gė
rimais, o suaugusieji kava ir
riestainiais.
Kalėdų Senlis V.Bieliūnas,
kuris savo pareigas atliko la
bai gerai be to, jis gavo dova
ną, gražų meniuką paveikslą,
kurį jam padovanojo Seštadie
ninės mokyklos vedėjas ir glo
bėjas kun. B.
lVliK.alauSK.ao,
OFM.
Naujų Metų sutikimas toje
pačioje St.Mary’s Pansn Cen
ter Hali, gruodžio 31 d., sure
ngtas Apylinkės valdybos pra
ėjo labai linksmoje ir gražio
je nuotaikoje; buvo patenK.nti
ir linksmi. Žengiant į Naujuo
sius metus žodį tarė valdybos
pirm. A.Viskontas palinkėda
mas visiems laimės ir sėkmės.
Taip pat žodį tarė Niagara
Pusiasalio Klebonas kun.B.Mi
kalauskas, Of lVl.; gimtadienio
proga, visi susirinkusieji jam
sudainavo - Ilgiausių Metų.
Kalėdų Eglutės išlaidoms
padengti yra gauta, iš Niaga
ra Pusiasalio parapijos $20.00
Naujų Metų sutikimui salės
nuoma pasirūpino Tėvai Pran
ciškonai, St.Catharines.
Tėvams: Barnabui Mikala
uskui, OFM ir Benediktui Bag
doni, OFM. Wellando Apylin
kės Valdyba reiškia padėką-

Machine Shop

pasiūlymai

• Mining Machine Operators
@ Turret Lathe Operators

@ Radial Drill Operators
@ Toolmakers

@ Ingersoll Operators
@ Planer Operators

@ Lethe Operators
@ Tool Designers

@ Vertical and Horizontal
@ Baring 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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LIETUVA

CHICAGOS JŪRŲ SKAUTI
JA RENGIA KLAIPĖDOS
UOSTO MUGĘ

Bankui „Litas“ 10 metų

Kooperacijos pagrindinė idėja yra tarpusavio pagalba. Kooperatyvų tiks
las - apsisaugoti nuo tarpininkų ir išnaudojimo. Kooperatyvai nesiekia sau
pelno ir neaugina kapitalų. Kasmet, apmokėjus išlaidas ir paskyrus nedi
deles sumas į atsargos fondą, visas pelnas išdalinamas nariams pagal jų turi
mus indėlius.
Kooperacijos idėją pirmasis suformulavo ir įgyvendino vieno nedidelio
Vokietijos miestelio burmistras F.W. Raiffeisen. 1849 metais jis įkūrė pir
mąją pasaulyje kredito uniją, kurios dabar yra plačiai paplitę po visą pa
saulį. Šiaurės Amerikos kooperacijos tėvu yra laikomas Alphonse Desjarams, kuris 1900 metais Levis miestelyje, Quebeco provinc.joje, įsteigė pirmą
ją Caisse Populaire. Lietuvoje kooperacija buvo -plačiai išsišakojusi.
Be
kredito draugijų, dar veikė pieno ir linų perdirbimo bendroves, vartotojų
sėklų, žvejybos
tautinių audinių ir kitoki kooperatyvai.
Paskutinioji lietuvių imigrantų banga atsivežė su savimi ir Lietuvoje pri
gijus- e ucoi.era.yvinę idėją.
Pirmoji lietuviška kredito unija buvo Įsteigta
Toronte 1952 m. pasivadinusi ’’Paramos“ vardu. Montrealyje pirmaisiais
kredito unijos steigimo judintojais buvo Domas Jurkus, Juozas Lukoševičius,
Albertas Norkeliūnas ir kai kurie kiti mūsų kolonijos ekonominiais reika
lais susirūp.nę tautiečiai. Juozas Lukoševičius įMeprl. Lietuvoje“ 1954 m.pa
vasary straipsnyje ’’Svarbieji reikalai“ pasiūlė prie Kanados Lietuvių Bend
ruomenės įkurti ūkinę komisiją, kuri rūpintųsi lietuviškų kooperatyvų steigi
mu, lietuvių namų statyba, stovyklų organizavimu ir pn. Tų pat metų spa
lio mėn. 16 d. jo iniciatyva sušauktame susirinkime buvo išrinkta Ūkinė
Komisija iš A.Norkeliūno, KKarouto ir P.Rudinsko. Ten pat sudaryta ir
atskira komisija kredito unijos steigimui iš A.Norkeliūno, D.Jurkaus ir J.
Skučo. Komisija paruošė unijos įregistravimo memorandumą, kuris tų pa
čių metų gruodžio mėn. 4 d. buvo pasirašytas. ’’Lito“ įregistravimas pa
skelbtas Quebec Official Gazette 1955 m. sausio mėn. 15 d.
Steigiamasis ’’Lito“ susirinkimas įvyko 1955 m sausio 16 d. laikinoje Auš
ros Vartų parapijos salėje, 377 Willibroad Ave., Verdun.
Steigiamajam susirinkime įstojo 79 nariai, kurie įmokėjo $392 indėlių
ir išrinko ’’Lito“ valdomuosius organus. Į pirmąją ’’Lito“ valdybą buvo iš
rinkti: A.Norkeliūnas - pirm., P.Rudinskas - vice-pirm., L.Balsys - sekr., J,
Viliūšis - veiklos plėtimui ir D.Jurkus - reikalų vedėju. Kredito Komisijon:
J Juškevičius - pirm., J.Lukoševičius ir A.Kudžma. Revizijos Komisijon: J.
Bulota -pirm. P.Povilaitis ir K.Toliušis.
Iki 1960 metų imtinai ’’Litui“ pirmininkavo Albertas Norkeliūnas, o po
jo iki dabar - notaras Juozas Bernotas. Pirmieji keli ’’Lito“ metai buvo
sunkūs. Trūko žmonių pasitikėjimo, kapitalo, patalpų ir geresnių darbo są
lygų. Daugumas rūpesčių gulo ant vedėjo D.Jurkaus pečių. Jam teko ver
buoti pirmuosius ’’Lito“ taupytojus ir skolininkus, užvesti ’’Lito“ knygas,
vežioti kasą ir 1.1.. Vėliau ’’Lito“ operacijoms augant pinigų inkasavimo ir
ypač veiklos plėtimo reikalam, vis daugiau į darbą įsitraukė ved. padj. P.
Rudinskas.
’’Lito“ operacijos beveik visą dešimtmetį (iki 1963 m. pavasario) buvo
vykdomos sekmadieniais po pamaldų prie Aušros Vartų parapijos salės, ir
darbo dienomis vakarais vedėjo D. Jurkaus bute. Kelius kartus buvo bandy
ta įvesti sekmadienines operacijas Šv. Kazimiero parapijoje, bet vis nesėkmin
gai. Pagaliau nuo 1962 m. pavasario apsistota Rosemounte, 3907 Rosemount
Blvd., prie P.Adamonio Draudimo Įstaigos. Dabartinė centrinė ’’Lito“ raš
tinė Aušros Vartų klebonijos patalpose buvo atidaryta tik' 1963 metų pava
sary, daugiausia klebono Tėvo K. Pečkio S.J. palankumo dėka. Dabartinis
"nito“operacijų vykdymas per du skyrius visai atatinka Monrealio lietuvių
susiigrupavimui, kurių maždaug pusė gyvena lytinėje ir pusė vakarinėje Mon
trealio dalyje. Savaime suprantama, kad tatai pasunkina ir pabrangina ”Li
to“ administravimą ir sąskaitybą, tačiau geresniam narių aptarnavimui ir jų
patogumui tatai neišvengiamai reikalinga.
1962 metų pradžioje ’’Lito“ valdyba nutarė įbesti čekių sistemą, atidaryti
Rosemounte skyrių, kuris veiktų ir šiokiomis dienomis ii pasamdyti bent
vieną nuolatinį tarnautoją. Tų persitvarkymų pasėkoje ’’Litas“ sparčiau pra
dėjo augti. Operacijoms išsiplėtus, nuo 1964 m. practžio;. ved. D.Jurkus ap
siribojo sąskaitybos vedėjo pareigomis, o vedėju buvo paskirtas P. Rudinskas.
’’Lito“ valdomo kapitalo, narių ir pelno augimas gražia; matyti iš žemiau
dedamos lentelės:
Metai

1955,
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

Aktyvas

$25,444
75,415
122,857
221,648
311,675
413,857
502,249
716,676
854,190
1,215,352

Nariai

Pelnas

160
229
298
383
451
546
629
743
839
1018

$590
2,134
5,614
9,005
13,086
17,317
19,402
27,235
32,194
39,555

Patiekti skaičiai rodo, kad pirmųjų septynerių metų ’’Lito“ augimo vidur
kis buvo apie $75,000 į metus, o paskutiniųjų trejų metų net $230,000 į
metus. Rekordas buvo pasiektas praeitais 1964 metais, per kuriuos ’’Litas“ pa
didėjo daugiau kaip trečdaliu ir pasiekė $1,215,000, o narių skaičius perlipo
vieną tūkstantį. Malonu konstatuoti, kad žymi dalis to paskutiniųjų metų
prieauglio atėjo iš senosios lietuvių kartos.

VYT. RIMKEVIČIUS.

ROMANAS.

STUDENTAI
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— Centrine šokėja? Ne!— prieštaravo Bliūdžius. — Žiūrėk,
kaip kvailai ta mergiščia su balionais s.arksi...
— Centrine, be jokių kalbų. Su ja daug repetuota.
Mums
kaip tik reikia tokios šokėjos.
— Aš niekuomet nesutiksiu, kad kiekvienas galėtų šokt
taip, kaip mes! —mėgaudamasis tuo, kad iš pašalies niekam
nesuprantama tikroji jų kalbos prasmė, prieštaravo Bliūdžius.
— Ji neturi jokių duomenų. Eilinė šokėja bus pakeičiama.
Jie ir toliau taip ginčijosi apie šokėją Lialią —Liucijų Stra
kavičių. Laurinaitis siūlė Liucijų priimti pogrindinės organiza
jos štaban, Bliūdžius — eiliniu jos nariu.
— Pagaliau, pakanka demokratijos! Elkis diktatoriškai.
Kaip pasakysi, taip ir bus, — baigė Bliūdžius tokiu tonu,
kokiu .štuntos klasės mokinukas scenoje sako: ’’Mano galva
pražilo nuo rūpesčių, aš pavargau. Spręskite jūs!“.
— Po Gegužės Pirmos.os demonstracijos. Ketvirtą valan
dą. Tenai. Žinoma, su siurprizu, —tarė Laurinaitis ir pakilo.
”Su siurprizu“ reiškė tai, kad naujai stojančiam į organiaciją nebuvo iš anksto pasakoma nei susirinkimo vieta, nei
kas tame susirinkime dalyvaus. Jį turėjo atvesti nepažįstamas
asmuo.
Eidamas per bendrabučio kiemą, Laurinaitis niūniavo sa
vo mėgiamą ’’Tave aš sveikinu...“ ir šypsojosi. Bet vos tik
peržengė kambario slenkstį, lyg kas trinte nutrynė nuo jo
veido šypseną: jis subliūško, pavargo ir atrodė daug vyrės
nis negu iš aikrųjų .
Laurinaitis pasiėmė popieriaus, -patogia; atsisė
do ir ėmė rašyti motinai laišką. Reikėjo naujo kostiumo.
Apie tai ir rašė motinai, nes tėvas, gydytojas, tokiems daly
kams buvo perdaug griežtas — kol jo išprašysi, praeis keli
mėnesiai. Eustachijus mėgo, kad jo drabužiai butų kuo tvar

’’Lito“ įnašas į Montrealio lietuvių gyvenimą per tą dešimtmetį buvo
žymus ir reikšmingas. Taupytojams ’’Litas“ visą Laiką mokėjo beveik dvigu
bai didesnius dividendus, kaip kad jie būtų gavę kituose bankuose.
Imkime
kad ir šiuos metus. ’’Litas“ moka už indėlius 4%°/o dividendų, juos skaič iuo
ja mėnesiškai ir uuoda nemokamai gyvybės draudimą iki $2,000. Mėnesinis
skaičiavimas, lyginant su kitu bankų trimėnesiniu skaičiavimu, vertas apie
)4%. Už santaupų draudimą pats ’’Litas“ moka 3/ą %■ Tuo būdu už pirmus
$2,000 santaupų ’’Litas“ moka 5%%, kai kiti bankai moka tik 3%. P a ria šus santykis buvo ir praeityje.
Per pirmąjį savo dešimtmetį ’’Litas“ išmokėjo nariams dividendais ir pa
lūkanomis $146,584.08. Vien paskutiniais 1964 metais išmokėta $40,229.90.
Mirusiųjų artimieji iš Cuna draudimo bendrovės „avu $4,380.63 iš santaupų
draudimo.
Dar didesni ’’Lito“ pasitarnavimai nariams pask olų srytyje. Iš.’’Lito“ pa
skolas gavo ir tie, kurie kkur jų'būtų negavę, arba būtų buvę priversti mokėti
žTn.iai dicesn.es palūkanas. ’’Litas“ atenfa į pagalbą kiekv.enam, jeigu tik
yra įsitikinęs, kad prašytojas yra sąžiningas, skolinasi produktingam reikalui
ir gaii patiekti patenkinamas garantijas. Narių pažinimas apsaugo ’’Litą“
nu^ galimų tos rūšies nuostolių ir per tuos 10 metų ’’Litas“ dar nėra nė
vienos paskolos nurašęs į nuostolius.
Atskirais metais paskolų apyvarta buvo sekanti:
Metai

Išduota paskolų

1955
1956
1957
1958
195.9
1960
1961
1962
1963
1964

Viso

$24,070.00
62,130.00
95,000.65
145,238.15
200,640.75
232,087.97
205,999.85
466,127.21
478,838.93
705,632.68
2,615,766.19

Paskolų Balansas
Grąžinta Paskolų
Metų Gaie

$6,040.00
25,324.00
43,629.75
68,204.00
132,^86.45
134,981.54
160,123.39
264,166.62
334,315.15
382,089.13
1,551,360.03

$18,030.00
54,876.00
106,246.90
183,231.05
251,445.35
348,551.78
394,378.24
596,338.83
740,862.61
1,064,406.16
—

’’Lito“ paskolos yra atviros, atseit, galima mokėt ir daugiau, kaip sutar
ta. Už asmenines pasikolas ’’Litas“ ima 7.6%, o už nekilnojamo turto pa
skolas 6.5%. Paskolos apdraustos iki $10,000 skolininko mirties ir visiško
invalidumo atvejais. Mirusiųjų artimi eji per tuos 10 metų iš Cuna draudi
mo bendrovės gavo $5,007.95 iš paskolų draudimo. Didieji bankai už asme
nines paskolas oficialia; skelbiasi imą tik 6%, tačiau pridėjus jų vadinamas
patarnavimų išlaidas ir gyvybės draudimą tikrumoje išeina 9.5% iki 11.5%.
Tuo būdu ’įritąs“ operuodamas mažu kapitalu ir. m-okėdamlas aukštus divi
dendus nariams už santaupas, sugebėjo duoti paskolas žymiai mažesnėmis pa
lūkanomis, kaip kiti bankai ir.skolinimo kompafaijos. Tas tik lodo, kaip tau
piai tvarkomi ’’Lito“ reikalai ir kaip daug galima atsiekti sudėjus į krūvą
savo kuklias santaupas.
Nebuvo ’’Litas“ abejingas ir kitiems bendriems Montrealio lietuvių kolo
nijos reikalams. Per 9 vešios metus lietuvybės išlaikymo reikalams ’’Litas“
yra p-ari yręs $3,630. Vien 1963 metais buvo išmokėta $1,225, iš kurių $800
atiteko organizuojamai Montrealio Lietuvių Bendruomenės jaunimo stovyk
lai. Praeitų metų lėšos tam reikalui dar nepaskirstytos.
Vyriausias ’’Lito“ šeimininkas yra metinis narių susirinkimas, kuris renka
valdomuosius organus, nustato divide,adus, tvirtina apyskaitą, ir sąmatą.
’’Lito“ operacijas metų bėgyje vykdo valdyba per vedėją ir tarnautojus.
Paskolų išdavimas priklauso trijų narių susirinkimo išrinktai Kredito Komis:
jai. Visą ’’Lito“ darbą kas mėnesį revizuoja trijų narių Revizijos Komisija.
Gale metų ’’Lito" knygas ir apyskaitą tikrina Quebec Credit Union League
inspektoriai. Vienas trečdalis valdybos ir Komisijų narių kasmet išeina ir yra
naujai renkami metiniame susirinkime. Kiekvienas ’’Lito“ narys turi tik vie
ną balsą. Taigi, ’’Litas“ yra demokratiška organizacija, kokia tik gali būti.
Tenka pasidžiaugti, kad ’’Lito“ valdomieji organai per visą dešimtmetį tu
rėjo rinktinius žmones, kurie įdėjo daug sielos ir darbo į , ’’Lito“ ugdymą.
Praeitais metais išaugusi ’’Lito“,, apyvarta netoli 4 milijonų dolerių įgalino
’’Litą“ sustiprinti šiems mietams tarnautojų personalą ir pailginti ’’Lito“ raš
tinės darbo valandas. 1965 m.. ’’Lito“ kasa per abu s’ yrius yra atidaryta
net 37 vai. į savaitę, taigi pusantro karto ilgiau, kaip kituose bankuose. ”Li
tas“ žymiai pailgino vakarines kasos valandas ir yra atdaras dvi valandas sek
miadienlais, kadangi narių išsiblaškymas po visą miestą ir jų darbo sąlygos
to reikalauja.
Aukščiau pateikta trumpa ’’Lito“ dešimt mečio apžvalga leidžia mums vi
siems pagrįstai didžiuotis atsiektais rezultatais. Žengdami į antrąjį dešimtine
tį dar labiau suglauskime savo gretas ir parodykime daugiau pasitikėjimo
savu lietuvišku banku. Padidėjus narių skaičiui ir kapitalui, ’’Litas“ galės
dar daugiau pagerinti savo patarnavimus, padidinti dividendus taupytojams
ir sumažinti palūkanas skolininkams. ’’Litas“ turėtų tapti, mūsų finansine
širdimi, per kurią pulsuotų visos lietuviškos santaupos ir maitintų paskolų
reikalingus Montrealio lietuvius.

kirigiausi, kad niekas nepastebėtų nė mažiausios raukšlelės.
Jis juokdavosi iš kaklaraiščių su piramidėmis, nemėgo ir akį veriančių spalvų. ’’Mano skonis angliš. as. Reikia tikėtis dėl
jo netapsiu imperialistu“, sakydavo Eustachijus lraugams.
Tvarkingas, kruopščiausiai atliekantis kiekvieną užduotį
Institute, čia atlaidžia, čia niekinama šypsenėle lūpų kampu
čiuose Laurinaitis kai kam, ypač merginoms, įkvėpdavo savo
tišką pagarbą. Su juo kalbantis dažnas varžydavosi, jausda
vosi labai menku žmogeliu, o baigęs pokalbį su palengvėji
mu atsidusdavo. Buvo ir tokių, kurie nekentė Eustachijaus,
už akių jį vadindavo ’’Muziejine iškamša“ ir ’’Pelių perkū
nu“, bet atvirai šito nepasakydavo, nes Laurinaitis niekados
nieko neužgaudavo. Institute jis buvo vienu iš tų, kurie susi
rinkime kalba viena, iš jo išėję — kita, su vyresniais už sa
ve —trečia. Tačiau, išgirdęs ir visas tris Laurinaičio nuomo
nes, niekas nebūtų galėjęs pasakyti, kad jis meluoja.
Parašius sakinį: Tai gi, mamyte brangioji, paveikite tėve
lį, kad jis suprastų mano vargą“ , kampe sukrebždėjo pelė.
Eustachijus numetė parkelį ir visas sukluso. Kampe tebekre
bždėjo. Laurinaitis paniškai bijojo pelių ir žiurkių (del to jį
ir praminė ’’Pelių perkūnu“). Jis nusimovė batus, paėmė
juos į rankas ir prisitaikęs laukė, kada vėl sukrebždės. Pelė
nurimo.
Kaip paprastai, nespėjęs pasibelsti, į kambarį įgriuvo Dzū
kas. Laurinaitis sutrikęs taip ir išsižiojo su batais rankose.
—Peliauji? —paklausė Dzūkas
— Didelė žiurkė... Tokia... tokia kaip panciaka išlindo ir
dairosi... Sakau, užmušiu, — aiškinosi Laurinaitis, aūdamasis
batus, ir, norėdamas atstatyti savo reputaciją, tuojau užvedė
naują kalbą:
Tai ką, Dainava, daužėm šiandien dekadentus?... O vis
tik jie daug kur teisūs... Kad ir dėl tos Lietuvos istorijos...
Žinai, susirinkime to nepasakysi. Tarp, savų galima...
— Užeikim pas mus. Seniai bebuvai, — nežiūrėdamas Eus
tachijui į veidą, pakvietė Dzūkas.
— Mielai! —sutiko Laurinaitis, džiaugdamasis, kad gali
palikti krebždančia pelę, — Vincą, žinai, po tos istorijos rei
kia morališkai palaikyti.

Pr.Rudinsrias

’’Lito“ vedėjas.

Lįetuvių Jūrų Skautijos Chi
cagos jūrų skaučių juotkrantės, jūrų skautų Baltijos Jūros
tuntai ir korp. Gintaras, taiki
iinkaujant Manosios Dietuvos
Dra-jaį ir Šauliams, Klaipė
dos išrasto atvadavimo meti
nei sukakčiai atžymėti, 1965
nit. sausio men. z-t d. Ch.cago
je, pradėdami naują jutimai
sn.auiu.vs scenos trauiCiją> ren
gia Klaipėdos Uosto iviugę,
kuri jau uabar kelia didžiausią
vietos lietuvių visuomenes ir
jaummo susidomėjimą.
Šiuo metu unicagos Jūrų
Skauujos vienetuose vyusta m
tensyvus muges paruošiamieji
aaruai - dUu^idiuus juosės,
diruami keraminiai išmroniiai,
kalami meniški inkilai, ruošia
mi stiklo rausimai, uia.zj.i.os
įvairios scnemos, planuojamos
kavinės, vaigykios ir visa tai,
kas gaietų maionius mugės
lankytojus bei jutos skautuos
ruuiCjUS
SUeUUlAli
nti ir nuuziuginti. l-Tie iviaipė
aos uosto muges aaroų anty
viai reiškias, jurų skautuos pn
eaugns - oeoriukai ir nurytės,
u.rua išsijuosę jurų skautai ir
skautes, korp. Gintaras studen
tai ir vadovai ir jiems visiems
taikimnKauja mažosios jo^etu
vos .Draugijos, jurų Saulių ir
Jurų okautijos Kemejų oei Tę$
vų uurys.
Visiems Klapėdos Uosto
Muges orgamzacimems ir pa
ruošimo oarbams vadovauti
bei koordinuoti iš Jūrų bkauti
jos, iviazus.os .Lietuvos Dr-jos
ir Jūros Saulių atstovų yra su
daryta speciali komisija, kuri
šiame umcagos jūrinę mintį
puoselėjančių organizacijų be
ndrame parengime, tikisi tinka
mai reprezentuotis ir paminė
ti 1965-jų metų Klaipėdos
Krašto atvadavimo metinę su
kakli.
Linkėtina sėkmės jr Gere
V ėjo!

Vg.

KULTŪRINĖ KRON...
Išleidžiama E.Lebedienės
parengta "Donelaičio biblio
grafija“.
Baigiamas rengti
spaudai rinkinys pranešimų,
skanytojų rs.. Donelaičiu; page
rbti mokslinėje konferencijo
je.
® 1964 m.pabaigoje išleis
tas J.Kabelkos lingvistinis dar
bas ’’Kristijono Donelaičio raš
tų leksika“. Už ši darbą Vil
niaus umversitetas Kabelkai
suteikė filologijos mokslų kan
didato laipsnį.
® ’’Metai“ išleisti gruzinų
kalba, o i bulgarų kalbą išve
rstas ’’Pavasario linksmybių“
fragmentas.
© K.Donelaičio metai Lie
tuvoje oficialiai baigti, gruo
džio 26 d atidengus skulpto
riaus K.Bogdano darbo K. Do
nelaičio biustą Vilniaus univer
siteto centrin ių rūmų arkoje.
Vakare iškilmės buvo tęsia
mos universiteto aktų salėje.

Dešimtame kambaryje aplink stalą sėdėjo keturiese: Bal
trėnas, Stalkys, Antanas ir Vincas. Dzūkas įleido Laurinaitį
ir užtrenkė duris. Iš visų veidų Eustachijus pajuto kažką
negero. Jo lūpos susispaudė į siaurąbrūkšnį, bet jis greit su
sitvardė ir šypsodamasis žengė prie stalo. Ištiesė ranką Stalkiui:
— Sveikas, boksininke.
Nei Stalkys, nei kiti jam nepadavė rankos. Dzūkas pastū
mė kėdę:
— Sėsk!
”Ką gi, galiu atsisėst, bet kokia čia komedija ?r“ —sakė
Laurinaičio išvaizda.
Dzūkas atsistojo kitame stalo gale, skubiu rankos mostu
nusiėmė akinius ir aštrias, kaip reta, trumparegio akis įsme
igė Laurinaičiu; į veidą.
— Mes kaltinam... — Dzūkas pradėjo tyliai. Jo balsas už
sikirto, jis atsikosėjo ir garsiai, kapodamas žodžius, tęsė: —
Mes kaltinam tave, Laurinaiti, šnipinėjimu. Jeigu tavo sąžinė
švari, tu būtum tiesiog Vincui pasakęs apie knygas, o nelė
kęs pas partorgą. Pagaliau nebūtum slėpęsis ir vaidinęs drau
go: ’’Vincą, žinai, po tos istorijos ireikia morališkai palaiky
ti...“ — ironizavo Dzūkas. —Šnipas tikrąja to žodžio pras
me! Supratai?!
— Aš nieko nežinau ir nieko nesuprantu, — ramiai atsakė
Laurinaitis. —Jeigu jūs, linksmi vyrai, norite komedijas vai
dinti. pasirinkite tam kitą kandidatūrą, — jis pakilo ir nore
jo eiti prie durų.
— Durys užrakintos, —įspėjo Antanas.
— Pasėdėk dar valandėlė, —perdėtai maloniu balsu pa
prašė Dzūkas ir papasakojo keletą smulkmenų, kurias Lauri
naitis sakė partorgui.
— Dabar supratai? —paklausė. —Nėra ko terliotis! Ką
siūlote? —kreipėsi į draugus.
— Mano pasiūlymas — nepedagogiškas, — atsistojo Anta
nas. — Penkiolika diržų.
— Jeigu pats nusimaus kelnes, —penkis, —pasiūlė Baltre
nas.
— Rinkis, — pratarė Dzūkas.
Bus daugiau.
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LIETUVIŲ

VEDA D R. GUMBAS

TOMAS
jau išėjo iš spaudos .Tomą re
dagavo J. Puzinas iki TW ir
Pr.Čepėnas nuo U. Šis tomas
apima žodžius: Tubingenas V aleika.

Kaip ir kitį tomai, ir šis turi
daug lietuviškosios medžiagos
bei medžiagos liečiančios Lie
tuvą ir lietuvius. Į tomą įeina
visi žodžiaii, prasideda raide
U ir žymi dalis raidžių T ir V.
Ilgesnių straipsnių tarpe
yra: Tubingenas, tuja, Tukidi
das, Tumas ;Vaižganta\ Tu
mėnas Antanas, Tunelis, Tun
ka, Turauskas, Turizmas, Tur
kija, Turovo - Pinsko k-tija,
Urachas, Uranas, Urbanizmas,
Urėdai, Urna, Urugvajus, Utena Uventiūra, Uzbekija, Už
akinis mokymas, Tvirbutas,
Tvirtovė, Tvora, Twan.Mark,
Ubladė, Uchte, Ūdrija
Ugariai Ugnegesyba, Ūkinin
kų sąjunga, Užpaliai,
Vabalninkas. Vabzdžiai, Va
dokliai, Vaičaitis, Pranas, Vai
čiulaitis, Antanas, Vaičiūnas,
Petras, Vaičkus, Juozas, Ulm
anis, Karlis, Ultragarsas, Una
muno, Miguel, Universalas.
Vaikų gydymas, Vailokaitis,
Jonas, Juozas, Vainikas, Vai
niūnas, Stasys, Vaistinė, Vais
tingieji augalai, Vaitkus My
kolas,
Vaitkuški s, istorija,
Vaivada. Valančius, Motiejus
ir kiti.

TRAGIŠKAI
ŽUVUSIO POETO
Algimanto Mackaus atmini
mui pagerbti įsteigtas Algima
nto Mackaus Vardo Knygų
Leidimo Fondas. Šis fondas
tęs lietuviškų knygų leidimo
darbą kuris buvo Algimanto
Mackaus pagrindiniu rūpes
čiu. A.Mackaus iniciatyva ir
pastangomis jau yra išleisto*
K. Astrausko dramos, poeto
Alfonso Nykos Niliūno išvers
tas Šekspyro "Hamletas“. Jis

NELYGU ŽVAIGŽDĖS
ŽVAIGŽDĖMS
Kalbasi du piliečiai trauki
nyje:
— Tai įdomu: jeigu pasaky
si, kad dangaus skliaustuose
yra 374593289 žvaigždės, visi
patikės žodžiu. Bet jeigu peisą
Kyši, kad kaimyniniame skyri
uje yra filmų žvaigždė, visi
bėgs patikrinti...

VIENI KITUS SUPRATO

Tikimasi, kad Algimanto
Mackaus Vardo Knygų Leidi
mo Fondo Įsteigimas bus tin
kamas šio išskirtinai darbšta
us ir kūrybingo rašytojo prisi
minimas. Algimanto Mackaus
pastangos lietuviškajam žodž
iui ir knygai ukdyti bei sklei
DAILINIKE ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ
sti dar turės būti plačiai aptar
jau baigia austi NL Spaudos baliui tautinį drabužį, kurį lai
ros, bet Fondas jau dabar gali
mės kuri nors baliun atsilankę moteris ar vyras, kas turės
tęstį 1° pradėtą darbą.
tą loterijos laimę.
’
Algimanto Mackaus Vardo
Knygų Leidimo Fondą šiuo- •
-o-ometu globoja Santaros švie
SKEIBIMAS 15
sos Fedaracija. Fondo adrešas: Gintautas Vėžys, 6349
gosc dieviškojo plano įvykinime su
So. Artes an Avenue Chicogo
sugrąžinimui žuvusio pasaulio pas
Illinois, 60629.
Dievą. Jie gyvens su juo jojo dan

Dievo
karalyste

R. VOKIETIJOS
BALTISTAI
Antroje baltistų konferen
cijoje pasakota apie numatom
as disertacijas R. Vokietijoje:
Greifswaldo universitete numa
tyta ginti disertacija tema ”Li
etuvių liaudies dainos lygini
mas su rusų liaudies daina",

Tęsinys.

SU

ir kt. Iki 1970 m.numatoma
atlikti tyrinėjimai lyginamo
sios kalbotyros srityje, pareng
ti didesnį darbą baltų istori
nės gramatikos srityje ir kt.
Pasiūlyta Leipzigo ir Hales
universitetuose nuolat turėti 2
ar 3 studentus, kuriie baltisti
ką studijuotų kaip pagrindinę
discipliną.
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iKaufman's Woollens & Textiles!

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

s?

garantuotai skubiausiai ir

ft

urmo kainomis

|

(30—406/r žemiau rinkos kainų)

It

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^

ft Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių
ft
A'eikito ir įtikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
ft
.
PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiems ir rro»eriškiems kostiumams ir paltams.

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

SAVININKAS C H. K A U F M A N A S

|

Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune
vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

<
t

| M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ

‘į

£
$
|

MOTERIŠKŲ

RŪBŲ

SIUVĖJAS

|
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IR

ir tėvoniai: tėvoniai Dievo ir ben

ft

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems -.r
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

j
s

Avinėliu

Avinėlis, kurs buvo užmuštas
už pasaulio nuodėmes, dabar yra
išaukštintas Dievo Tėvo dešinėje ir
dėlto yra žemės Karalius — ”liū
tas iš Judo giminės“. (Apr. 5:5; 1
Moz. 49:9)Toliau Apreiškimo kny
goję pasakyta, kad tas ’’Avinėlis"
stovėjo Ziono kalne. (Apr. 14:1)
Čia paveikluojama jo karališkoj
valdžia ir išaukštniimas. (Psal. 2:
6-9) Apreiškime pasakyta kad su
Avinėliu jo didenybėje bus su juo
144.000 jo pasekėjų.
Apie juos mes skaitome: “lie
seka Avinėlį kur tik jis eina“.
(Apr. 14:4) Apreiškimo 20:4 ir
vėl kalbama apie jotis ir sakoma,
kad jie aukojo savo gyvybes ’’dėl
Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo Žo
džio,“ ir kad dėlto "jie gyveno ir
karaliavo su Kristumi tūkstanti
metų“. Apie juos Apaštalas Povi
las kalba kaip apie ’’Dievo vai
kus“, o jei mes esame vaikai, tai

”Th Mann ir baltų literatūra“

SIUNTINIAI
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tvarkė ir visus paruošiamuosiius darbus jau numatytoms
išleisti Algirdo Landsbergio
dramoms, bei Henriko Nagio
ir Antano Gustaičio poezijos
rinkiniams. Ypač daug energi
jos Algimantas Mackus yra įdėjęs į taip pat tragiškai žuvu
šio Antano Škėmos raštų spau
dai paruišimą, kurių pirmas to
mas neužilgo pasirodys iš spa
ūdos.
Artimu laiku Fondas
taip pat sutvarkys Algimanto
Mackaus literatūrinį palikimą
ir išleis tai, kas nėra išleista.

dratėvoniai Kristaus.“ Rom. 8:16,
ft 17.
ft
Trumpai sakant, tie yra Kris
ft
taus bažnyčia,pašauktieji iš pašau
«
lio šioje gadynėje; ir kadangi jie
ft
ištikimai guldo savo gyvybes Die
ft
vo tarnystėje, dėlto jiems bus leis
ta dalyvauti su Jėzumi Karalystės
ft
garbėje ir šlovėje.
Jie karaliaus
su juo kaip kunigai ir karaliai.
(Apr.. 20:6) Jie taip pat užims ir
g
teisėjų vietas bendrai su Jėzumi.
( 1 Kor. 6:2, 3) Draugėje su juo jie at
liks ’’suderinimo tarnystę“. (Kor.
5:18) Šitie ištikimieji dalyvaus su
Jėzumi visose jo aukštose pareH

j

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.$
Atskiros kelnės nuo $15 iki $25.
$
79 ir 81 St. Zotique St. E.
$
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.
|

Blizganti Aušros Žvaigždė
Jau skait kad Jėzaus kalba
apie save kaip apie "aušros žvaig
ždę“. Malakijo 4:2 jis pavadintas
"Teisyės Saulė“ ,kuri užtekės su
gydymu po jos sparnais. "Taip,
po šildančiais ir gydančiais dieviš
kos malonės spinduliais, kurie spi
ndės iš Jėzaus jo tūkstantmetiniu
me karaliavime, visa žmonija tu
rėš progos įsigyti sveikatos — bū
ti atsteigta į tobulą žmoginį gy
venimą. Bet dabar jis spindi kaip
"Teisybės Saulė“ ir šviečia širdy
se tikrų pasekėjų, kuriems jis yra
’’Aušros Žvaigždė" .
Aušros žvaigždė pasirodo trum

s JOE’S BUTCHERY & GROCER

$ v
s

g.škuose namuose. —Jono 14:1 3.
Bažnyčia, būdama Kristaus ,’su
ž.edotinė,“ dalyvaus su juo garbin
game ateities darbe suteikime gy
vybės nusidėjusiai ir mirštančiai
padermei, ir atsteigime į proto ir
kūno tobulumą visų paklusniųjų.
’’Dvasia ir sužieduotinė sako: At
eik, ir kasgirdi, tegul sako: Ateik.
Kas trokšta, teateinie; ir kas no
ri, tegul ima gyvybės vandens do
vanai!“ Koks čia garbingas paža
das! —Apr. 22:17.
lazijo pranašystėje (11:1) paša
kyta, kad Jėzus yra kilęs iš Je
sės šaknies, — Jesė buvo Dovido
tėvas. Apreiškimo 22:16 Jėzus aiš
kiną kad jis yra “Dovido šaknis
ir giminė, blizganti aušros žvaigž
dė“.
Taigi būdamas iš Dovido
"šaknies“ Jėzus yra giminingas
žmonijos padermei. Būdamas Išga
nytoju ir Gyvybės Davėju jis pasi
daro Dovido "šaknis“, — nes kū
nu jis kilęs iš tos giminės. Todėl
ir pats Dovidas turės būti atgai
vintas per Jėzų, o taip pat ir vi
sa žmonija turės progos pasinau
doti amžinojo gyvenimo dovana,
kuri bus gaunama Jėzaus atpirki
mo nuopelnais.

'š
$
$

$
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J. L A U R I N A i T I S
ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ
DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO J NAMUS ARBA J PARENGIMŲ VIETAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS T VISAS MIESTO
DALIS,

1918 FRONTENAC ST. Montreal.

Vilniuje kalbasi trys žydai.
— Vaje, vaje, - vaitoja vie
nas.
— Ui, ui, ui, - stena kitas.
Trečiasis i tai atsiliepia:
— Draugai, nustokime kal
bėję apie politiką...

IŠSISKYRIMUI
PASIBAIGUS
Vyras atvyko pas žmoną,
jau trečią savaitę atostogauja
nčią prie atlanto, Cap Code.
— Brangusis! Pagaliau jau
atvykai, — šūkavo žmona. —
Ai, kaip man prailgo be ta
vęs laikas! Nesinori tikėti,, kad
pagaliau mes jau drauge...
Tolimesnį žmonos gerėji
mas! nutraukė balsas iš už šie
nos:
— Gal jau užteks šito šū
kavimo!.. Kas..akt vis tas pat!
Jau visa savaitė, kai negaliu
užmerkti akiu dėl tokių kal
bų...
pai pirm saulės užtekėjimo. Turė
darni omenyje šitą pavyzdį mes
matome, kad pirm pilno Kristaus
Kraaiystės įkūrimo — pirma negu
pasaulis pažins šildančius
ir gy
dančius "Teisybės Saulės“ spindu
liūs —Viešpaties žmonės pažins
naujojo Karaliaus čiabuvimą žiū
rėdami į pranašystes ir į laikų
žymes. Kitaip sakant, jopasekėjai
matys jį kaip "aušros žvaigždę“
kol darpasaulis tebemiega ir neži
no ką reiškia esamojo laiko įvy
kiai.
Bus daugiau
Kas įdomaujasi apie Tiesą, rei
kalaukite knygų katalogo. Netur
tingiems siunčiam veltui mažas
knygeles ir traktatus.
Pareikalavus, siųskite šiuo ad
resu:
L. B. S. A.
212 East 3rd Street
Spring Valley, Illinois 61362
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BALTIC WOODWORK CO.

I

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.

|

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
Ij Montreal, P. Q.
Tel. DO 6-3884.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000
.1. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.
Už indėliu.', i inltnmr 8% dividendą.

|
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Vienos kirpyklos lange
statytas plakatas:
Darome ilgai tveriančią
šukuoseną už 5 dolerius. Ko
kia prasmė kitur permokėti?
Kitą dieną konkurencinėje
kirpykloje buvo išstatytas pla
katas:

” Garantuotai gerai taiso
me šukuosenas, padarytas už
5 dolerius“...

PRANEŠAMA APIE
NAUJĄ GYDOMĄJĄ
MEDŽIAGĄ —
Tai yra ypatinga gydomoji
medžiaga, Įrodžiusi galią
sutraukti hemorojus ir
pataisyti sugadintus
audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas
atrado nepaprastą gydomąją
medžiagą, sugebančią suttraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių su
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą.
Visais tyrimų atvejais, švelnėjant skausmams, įvykdavo
hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia —
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas
tęsdavosi daugelį mėnesių.
To buvo pasiekta naudojant
gydomąją medžiagą

(Bio Dyne),
kuri greitai padeda užgyti
pažeistoms celėms ir sužadina
naujų audinių augimą.
Dabar Bio-Dyne galima gau:i tepalo bei lazdelės formose
„Preparation H“ vardu.
Prašykite visose vaistinėse.
Garantuota — arba
grąžinami pinigai.

MONTREAL ENTERPRISES REG’D

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

| ME 7-6727

J

DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
I ||
| 117—6th Avenue,
6
|
&
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Lachint.

H

Telefonas 7 6 8-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.
Valome visokius diŲbužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:
A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.

1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS
Taisau ir dažau lengvas mašinas
7717 GEORGE LASALLE, QUE.
(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)

Tel.: garažo 366-0500
. namų 366-4203
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AIŠKI REKLAMA

Commisioner of the Superior Court of Montreal

LA 4-0209.

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAJ
IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

Duktė sako motinai:
—Na, ir kam taip supeikei
tėvelį, mama?
— Jis šiandien turi valyti
kilimą, ir tą jis padaro žy
miai geriau, jeigu esti su jauhntas...

A. NORKE1 ILNAS

X

§

PAGERINIMO
PRIEMONĖ

i

$
IR USSR KRAŠTUS
|
$ Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sande-$
's
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai:
$
automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų$
<
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.
X
" •
A
$
Janina Adomonienė
$ 1674 Couvrette, St. Laurent. 9.
Tel. RI: 4-6940.
f.............. -?f
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BELLAZZI - LAM Y,INC>
<

|

DO 6-6941
7682 Champlain Blvd.
LaSalle £
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai C

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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HAMILL T ON
’’ŠIRVINTOS“ IR
’’NEMUNO“
tuntų Nepriklausomybės Šver.
tės proga rengiamos iškilmės
įvyks vasario 7 d. Šventė pra
dedama organizuotu dalyvavi

mu pamaldose 10 vai. ryto Vi
Iniaus Aušros Vartų parapijos
bažnyčioje. 2 vai.p.p. parapi
jos salėje - iškilminga sueiga.

Po trumpos oficialios dalies ir
įžodžių seka laužas su tai pro
gai pritaikyta programa ir dai
nomis.
Kviečiame tėvus, Hamilto
no visuomenę ir visą jaunimą
mūsų šventėje dalyvauti. Pra
šbme rinktis punktualiai, nes
nustatytu laiku salę turime už
leisti kitiems.
Tuntininkai.

Atsimenate pajamų mokesčio formas,
,
kul ias gavote paštu?
Yra skirtingos. Asmeninės.
Štai ką jūs turite su jomis daryti.
1.
Iki šio laiko jūs turėtumėte
būti gavę asmeniškas pajamų
mokesčio (income tax)formas
paštu. Ką tai reiškia asmeni
nes? Tai jums tiesioginiai pri
siųstos su įrašytu jūsų tapaty
bės kodo numeriu formas.

Kai jūsų asmeninė forma bus
užpildyta, idėkite tą kopiją,
kurioje yra atžymėta jūsų pa
varde ir adresas, į jums pri
siųstą adresuotą voką. Nepa
mirškite Įdėti kartu vieną T4
raštelio kopiją ir taip pat vi
sus pakvitavimus labdarybės
aukoms ar gydymo išlaidoms
įrodyti, jei tam turėsite pagrin
do.

2
Kai gausite jums adresuotą
laišką, jame rasite dvi T1 for
mos kopijas. Pasidėkite jas
saugioje vietoje ir pasilaiky
kite iki gausite T4 raštelius
iš savo darbovietės. Tai neturė
tu būti vėliau, kaip vasario
28.

5.

Kai gausite T4 raštelį iš dar
bovietės, galėsite užpildyti sa
vo pajamų mokesčio formą.
Ta kopija, kurioje nėra jūsų
pavardės, yra jūsų juodraštis.
Joje galutinai suvedę duoi/e
nis galėsite juos perkelti į pa
grindinę asmeninę kopiją, ku
rioje ir jūsų pavardė yra užra
šyta. Jei pavardė ir adresas
nebūtų teisingai užrašyti šio
je formoje, prašome ištaisyti.
Jei jums kas kitas užpildytų
tas formas, iduokite tam as
meniui savo formą, kurioje
yra jūsų pavardė, adresas ir
tapatybės kodo numeris.

VlsAislv

UŽPILDYTA JŪSŲ.
GRĄŽINTĄ JŪSŲ.

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

LP.Baldu Sultonas to* L. T. D
Didelis pasirinkimas Skandinavijos

aukštos kokybės baldų
DIVEN PORT — SOFA
SPECIALI MIEGAMO KOMPLEKTO KAINA $ 145.00

VIRTUVĖS 5 DALIŲ KOMPLEKTAS
GYVENAMŲ

Ne visi galintieji dainuoti j
hamiltoniečiai priklauso cho
rui. Džiugu buvo pasveikinti
A. ir G. Kuzmickaitės, A. Vo
lungytę, G.Jasevičius ir B.Ma
čys, naujai įstojus į dainuojan
čių eiles.

$

KVIEČIAME

Į ŽOKLAUTOJŲ — MEDŽIOTOJŲ

“ZUIKIU” BALIŲ

Ruošiantis daugeliui pasiro
dymų, kiekvienas balsas labai
pageidaujamas. Kviečiame vi
sus. Serga choro narys A.Pau
liūs, kuris švenčių laike turėjo
atsigulti į Št.Josep's Hospital,
3-čias aukštas, 319 kambarys.

1965 m, sausio mėn. 23 d.
Knight of Columbus salėje

222 Queenston Rd. Hamilton.

Sudainuota Ilgiausių Metų .
altui p.Vindašienei , gimtadie
nio proga. ,

DERYBOS ”STE L CO“
UNIJA

Karšta zuikiena.

baidėsi sutarties pasirašymu.
Gauta 31 et. pakėlimas, su 10
et- išmokėjiimu nuo 1964 m.
rugpjūčio 1 d.

Taurių įteikimas.
įvairus bufetas.
ir gera muzika.

* SLA 72 kuopos pažadėta
auka Jambores Fondui sausio
10 d. gautą.
V.P.
Pradžia 7.30 vai. vakaro.

ttttstttitZKZittittttttitmtiitittzutittttiij

©Lenkijoje apie K.Donelai
ti ir pasKetoė po straipsnį
’’Kultūla“ ir Przyjazn“ savait
raščiiai. Lenkijos - Sovietų Są
jungos draugystės d-jos valdy
ba paruošė Z.Stoberskio darbą
apie Donelaitį ir ji išsiuntinė
jo į visas vaivadijų valdybas,
Klubuose įvyko vakarai apie
Donelaitį ir lietuvių literatū
rą;
K. Donelaičio kirčiavimą, nag

PENKTADIENĮ VASARIO 5 d.
LIETUVIŲ NAMŲ 9 METŲ

Sukaktuvinis Balius
gražiausiose Fisher's viešbučio
Burgundy ir Century salėse,
51 York Str.
Programoje M. Pusdešrytė ir. jos baleto grupė ir
akordeonistė J. Kanevaitė.
Šokiai ir bufetas iki 1 vai.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti!
Pradžia 7.v.v. Pabaiga 1 vai.
Programos pradžia 9 v.v.
Šokiams gros Vyt. Babecko orkestras!

Lietuvių Namų Hamiltone Valdyba.

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

• 1964 m. gruodžio 22 d.
buv. operos solistei ir dabar pe
dagogei, Aleksandrai Staškevi
čiūtei sukako 65 m. amž.

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol.,
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Darl'o 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

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 L Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. H
teisiniai reikalai.
Leidžia Varpininkų leidinių fondas
J
Toronto:
Redaguoja E. BOREIŠA.
3
220 Roncesvalles Avė.
Eina dešimti metai.
LE 6-3750 (1—5 v. p. p.) jį i
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
LE 7-1708 (7—9 v. v.)
1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.
Hamilton: 21 Main St. East:
JA 7-55-75: FU 3-8928.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
%
Dėl pasitarimo susitarti tel.
minėtu laiku.
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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

Slidinėkim Mėlynajam Slėny
Vallee Bleue, Vai David, prie 11 kelio
2 KELTUVAI, 8 PUIKŪS TAKAI
ČIUOŽIMO AIKŠTĖ, KALNAI ROGĖMS

SKI MOKYKLA, MODERNIŠKAS

RESTORANAS SU ŽIDINIU IR MUZIKA.

35.00

IR VALGOMŲ KAMBARIŲ IR T.V. KĖDĖS

MODERNIOS LEMPOS, KARPETAI, UŽUOLAIDOS
PARDUODAMI AUKŠTOS KOKYBĖS NORDMENDE

A. E. Me KAGUE, Q. C.

HI-FI STEREO SU MULTIPLEX IR KITOKĮ

Barrister and Solictoi
Advokatas ir Notaras.

UŽSIENINIAI RADIO.

i el. EM 4-1394, EM 4-1395

Mes esame specialistai baldų iš Teack medžio

1008 Northern Ontario Bldę
330 Bay Street.

$ 5 vertės dovana
skirta pirkėjui
perkant už $ 99.00 ar daugiau.

5185 DECARIE BLVD.
486 - 1381.

MALONIAI

© Politechnikos institutas
Kaune išleido 495 jaunus inži
nierius. Lietuvos laikraščiai pa
skelbė, kad 42 specialybių in
žinieriai išvyko dirbti į chemi
i jos įmones, statybas, moksli
nio tyrimo įstaigas.
Prieš užlipindami voką pasitik
rinkite, kad jūsų mokesčių for
ma būtų teisingai užpildyta ir
kad būtų įdėta toji asmeninė
forma, kurioje yra pažymėta
’ūsų pavardė ir adresas.
Jei dar nebūtumėte gavę paja
mų mokesčio formų paštu, ar
ba jei būtumėte ją pametę,
galite gauti
formą be
savo pa
v.ardės
artimiausioje
pašto
įstaigoje.

5 PSL.
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CHORAS VEIKIA

Docentė Tamara Buch 1961
m. parašė knygą apie K.Done
laičio sintaksę i rdalyvius, gi
jos sekantis darbas bus ap.e
rinėjo Donelaičio sintaksę ir
poeto eilėdarą. Žuonale ’’Ac
ta Baltico Slavira“ skelbiamas
T.Buch larbas apie Donelai
čio sudėtinių sakinių konstruk
ciją.

3.

siMnr

LIETU

JUOZAS AUDĖNAS

Ekonomistas
Tarpininkauja Mutual Fund#
investavimams:
109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus „Parama“ moka 4%% vieton 4%% ir už
•įsmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7%%.
Už paskolas ir — morgičius — 6%%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje,
bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis,
gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos :
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną,
išskyrus sekmadienius;
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai.,
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

6 PSL.
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AUŠROS VARTŲ IR ŠV. KAZIMIERO PARAPIJŲ

1965. 1. 27. Nr.2-3. (927)

VA

LIETU

JUNGTINIS CHORAS RUOŠIA

Grandiozinį Užgavėnių Koncertą-Balių
97 rl
Ancrr»c 'V^avf-n
kuris Įvyks šm. vaęarin
vasario 27
d. 77 vai
vai. valzavn
vakaro Aušros
Vartų
parapijos salėje.
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Koncrte dalyvauja Lietuvos Valstybės operos
SOL. E. KARDELIENĖ, PIANISTAS K.SMILGEVIČIUS,
SOL.A.KEBLYS IR JUNGTINIS CHORAS VEDAMAS

AUGA MONTREALIO
LIETUVIŲ CHORAS
Gero iniciatyva, pasiryži
mas, darbas ir vienybės tiks
lais veikiant, visas gyvenimas
oiao^s otupwui si snuieuipnist
ir pradeda reikštis pažangos
reiškiniais.
Sv.Kazimiero parapijos vy
rų chorui pareiškus iniciaty
vos, padidėjo visuomenės susi
domėjimas.
Iniciatyva persi
metė j Aušros Vartų parapi
jos chorą. Susidarė abiejų pa
rapijų chorų bendradarbiavi
mas. Jo vainikas buvo gražus
Sv. Kazimiero selėje koncer
soisn^f oupuni met injĮ ’su;
V artų vyrai.
Dabar Sv. Kazimiero choras
ateina i talką Aušros Vartų
chorui. Tai yra tikrai gražus
chorų bendradarbiavimas. Pa
siiodo, toks gražus chorų ben
dradarbiavimas patinka ir jau
nimui. Į bendrą jungtini cho
rą j.au įsijungia jaunimas. Jun
gtiniame chore jau dainuoja
keli studentai. Garbė jiems!
Tiesa, yra dar kai kurių
senų sustingimo ir konservatiz
mo reiškinių. Bet, reikia spėti,
kad entuziastų ryžtas sulaužys
ir tuos nesusipratimo ledus.
Jungtinis choras, nors dar
tiktai formuojasi, bet jau yra
užsibrėžęs didelius ir gražius
planus: vasario 20 turės d>de
11 koncertą, vasarą numato di
dėlę išvyką, o jau šį pavasarį
revanšinį koncertą Torontui.
Chorų vienybė galima tiktai
pasveikinti, nes vienybėje
galybė. Ir jungtinis choras Mo
ntrealiui galės sudaryti ir gar
bes, ir gražaus lietuviškosios
dainos ir giesmės puoselėji
mą, ir pasitarnauti lietuvybės
tikslams. Ypač yra gražu, kad
choran ateina gražaus jauni
mo. Mes jį ypač mielai a p
sveikinsiime.
• p.L.ČernyšovaS sugrįžo į
Montrealį iš Rochesterio, ku
riame išbuvo komandiruotėje
kelius mėnesius.

DR. J. ŠĖMO G AS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir
2—4: 7—9 p.m.
ketvirtadienį
antradienį ir
2—4 p. m.
penktadienį
trečiadienį 7—9 p. m.

šeštadiėnį 11 — 1 p. m.
PO 7-3175;

namų DO 6-9582

Dr. E. ANDRUKAITLS
956 SHERBROOKE E.
Tel.: LA 2-7236

SLA MONTREALIO
KUOPOS
metinis susirinkimas šaukiamas
sausio 31 d. AV salėje tuojau
po pamaldų.
Bus valdybos
organų rinkimai. Visi SLA na
riai prašomi būtinai dalyvauti
susirinkime.
Neapsimokėju 
sieji nario mokeščio - apsimo
keti.
TAURO ŽINIOS
Sausio 13 d.’’Tauras“ daly
v.avo labai įdomiose rungtynė
se prieš ’’Y.M.H.A Cote St.
Luc“. Puslaikis pasibaigė lygio
mis 38:38. Antram pusiaikio
gale atrodė, kad mūsiškiai iš
loš, bet pora blogų pasų, ir
laiku baigiant vėl buvo lygio
sios 71:71. Pirmas pratęsimas
pasibaigė 81 :81. Antram pratę
sime, pora krepšininkų iškrito
turint per daug baudų ir run
gtynės baigėsi 92:87 priešo
naudai
Sekančios vyrų rungtynės
įvyks sausio 21 d. 8.30 p.p.
Trenholme Park salėje, kam
pas Par Kow East ir Sherbro
oke W.
Sausio 17 d. A.V. parapi
jos salėj įvyko rungtynes tarp
’’lauro“ vedusiųjų įr nevedu
šiųjų krepšininkų. Pirmam pus
laikyje žaidimas buvo mažo
tempo bet vedę krepšininkai
dažnai ėmė po minutę atsigau
ti. Pradedant antrą puslaikį,
jie vedę 30:25 santykiu, bet
nevedę tuojau atsilygino. Tuo
jau po šito vedę parodė savo
patyrimą net tik gynime, bet
ir polime, o nevedę tuojau
pasimetė. Nevedę pasižymėjo
prastu gynymu antram puslaikyje, ir pralošė 91:59 santy
kiu. Taškų pelnė: Vedę: R.Otto 43, V.Piečaitis 23, E.Bal
tuonis 12, R.Bukauskas 8, R.
Verbyla 5. Nevedę: D.Lukoše
vičius 25, V.Rupšys 18, S.Bar
šauskas 7, H.Celtorius 5, R.
Navikėnas 4.
• Sėkmingai šeštadienį me
džiojo dr.E. Andrukaitis,
AMisiulis ir A.Barauskas. Laimi
kis: keli zuikiai ir dr.Andru
kaičio nušauta lapė. Medžioto
jai projektuoja medžiotojų
klubą.
• p.K.Žižiūnienė serga ir
gydosi Jean-Talon ligoninėje.
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA
1396 St. Catherine St. W.
Office UN 6-8235

Residence MU 1-2051

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

3933 Rosemount Blvd.

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

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
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI,
BANGA 1410. 5.30 VAL. VAKARO,
Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834
gi gi
/1X Gn*
f/į L |l |l
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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% dividendų1 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
iki 12:30 vai., darbo dienomis - nuo 10 iki 3 vai., išskiriant pirma
dienius ir šeštadienius; vakarais - trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd.; dieną - penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir
vakarais -pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, nuo
7 iki 9 vai.
TAUPYK IR SKOLINKIS
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

MUZIKO A.AMBROZAIČIO
Programoje lietuvių kompozitorių dainos ir
ištraukos iš operų.
Po programos seks karšta vakarienė, bufetas, turtinga
loterija ir šokiams gros puikus orkestras.

Mieli tautiečiai, nepraleiskite šios gražios progos ir savo
maloniu atsilankymu paremkite ši darnų jungtinio choro
parengimą.
Ik' malonaus pasimatymo mūsų koncerte.
Choro Valdyba.

METINIS STUDENTŲ
BALIUS
įvyks sausio 30 d. šeštadienį
puošnioj Toronto salėje, Holi
day Inn (prie HWY 27 šiau
rėj Buruhampthorpe Rd.)
Tai lietuviško akademiško
jaunimo paradas - susipažini
mas. Kviečiama daug svečių,
tikimasi jaunimo ir iš kitur.
Toronto gydytojų d-ja pa
sižadėjo sukviesti visus savo
narius ir draugus ir paremti
studentus savo dalyvavymu.

BUS PAGERBTI
M.J. YOKŪBYNAI
Toronte yra sudarytas ko
mitetas, Br.Marijošiaus pirmi
ninkaujamas, kurio tikslas su
ruošti pagerbimą nepailstantie
ms šios kolonijos lietuvių vei
kėjams, senosios imigracijos
atstovams Marijai ir Jonui Yo
kūbynams.
Į komitetą įeina organizaci
jų ir visuomenės atstovai, ku
rio sąstatas yra šie: Bronius
Marijošius - pirm.
ir nariai:
A.Ščepavičienė, kun. P. Ažuba
lis, Alšėnas, Indrelienė, Būtie
nė, Ramanauskienė, Bražukie
nė, Lembertas, Miliauskas ir
Kuniutis.

PASAULIO LIETUVIŲ
Šv. KAZIMIERO PARAPI
Inžinierių ir Aachitektų Sąjun
JOS 1964 METŲ FINANSI
gos (PL1AS) Toronto sky
NĖ Į APYSKAITA
riaus metinis tradicinis balius
a. Pajamos
Atkelta is 1-uiu ps..
įvyksta š.m. vasario mėn. 6 d.
Rinkliavos
8223.17x 7.30 vai. vak. Islington Golf
J.Adomaitis pranešė revizi
Pagerbimas įvyks kovo 6
3125.75 Club patalpose,
Iriverbank
jos
duomenis.
Konstatuota Spec, rinki.
d. (šeštadienį) Šv.Jono lietu
2414.00 Road.
tvarka ir geras knygų vedi Parapijos mokestis
vių parapijos salėje.
(p.a.)
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MONTREALIO
LIETUVIŲ SEIMELIO
SESIJA

Įpr F.MORKIsl

J. Gražys

I.G.ELECTRIC Rd.

ALLIANCE

District Estate
Brokers inc,

apartmentai, investacijos,
rnorgyčių 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.

3907 Rosemont Blvd.
Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolosA. Gražys
— 739-9328
P Jasutis
— LA 2-7879
10 METŲ PATIRTIS

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

ROYAL —
LONDON-LANCASHIRE
Draudimo Bendrovės

GALAXIE THUNDERBIRD

YRA ATSTOVAUJAMOS:

Used cars

ADAMONIS
INSURANCE
AGENCY INC.
Quebec Insurance Brokers
GAISRAS — AUTOMOBILIAI
Tel.: 722-2472.
ir 722-4735
—- ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ.
3907 Rosemount Blvd.
Tikslus ir greitas patarnavimas.

MUSTANG — TRUCKS

1

year

guarantee

Kreipkitės j

LEO GURECKAS
Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

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

