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W. Churchill is ir lietuviai
Winston Churchill, vienas 

didžiausių šių laikų politikų, 
valstybininkų ir kultūrininkų, 
gilaus, toli pramatančio proto, 
šviesios minties ir daugelio ta 
lentų asmenybė, išėjo iš šio pa 
saulio amžinybėn.

NEPAPRASTO RYŠKUMO 
ASMENYBĖ

- didelio proto, didelės energi 
jos, nesulaikomo veržlumo ir 
ryžto, .aiškių ir tikslių siekių, 
gilios intuicijos. Produktingas, 
originalus, sodraus žodžio ir 
stiliaus rašytojas, didelio talen 
to nuostabus kalbėtojas, pir 
mos eilės žurnalistas, žymus ta 
pytojas ir ypač

PUIKUS KARO VADAS, 
laimėjęs Antrąjį pasaulinį ka 
rą ir išgelbėjęs ne tiktai Ang 
liją, bet ir visą žmoniją nuo 
fanatiškojo nacionalizmo, sir 
gūsio viršžmoniškumo manija, 
beprotiškumo, kokiu l'gšiol te 
beserga bolševikai - komunis 
tai, įsivaizduodami esą višžmo 
giai, kai tuo tarpu nesugeba 
suprasti, kad jų kultūra tiek 
žema, kad savęs nesupranta.

Churchillis per 90 metų 
amžiaus yra nuėjęs tolimus ke 
liūs, bet ypač jis brangus ir 
bus amžiams atmintinas, kaip

’’PERGALĖS TĖVAS“-
titulas, kuris jam dera ir dėl 
kurio jo mirtį apgailestauja vi 
sos tautos ir visos valstybės, 
susiuntusios į jo laidotuves de 
legacijas iš visų žemės kampų.

Mes lietuviai, Churchilliui 
taip pat visada būsime dėkin 
gi už jo didelį objektyvumą 
ir gerbimą tautų laisvės ir tei 
šių.

Kai su lenkų imperializmu 
kovojome už savo sostinę -- 
Vilnių, 1943 metais, iškilus 
naujiems Europos valstybių 
santyki ams, Churchillis per 
Londono BBC radio paskelbė:

LENKAI NETURI TEISIŲ 
NEI Į VILNIŲ NEI j LVIVĄ 
nes ten lenkų nėra. Jie tjen 
kiek jų jų yra, yra tiktai atė 
jūnai. Lenkų į rytus nuo Kur 
zono linijos nėra, todėl tegul 
jie neturi į tuos kraštus jokių 
pretenzijų. Šis Churchillio pa 
reiškimas buvo motyvuotas bri 
tų tyrimo duomenimis. Ir tai 
suvaidino didelę rolę, kad vė 
liau lenkai oficialiai pasirašė 
susitarimus, kad jįe neturės 
pretenzijų į jokius ’’kresus“, 
kaip imperalizmo padarinį- 
Todėl mums lietuviams, dera 
padėti padėkos vainikas ant di 
džiojo vyro kapo ir atiduoti 
jam teisybės pagarbą. Štai dėl 
ko lenkai Churchillio nemėgo 
ir mirusio nemėgsta.

CHURCHILLIO 
LAIDOTUVĖS

buvo vienos iškiliausių 
ir įspūdingiausių. Churchillis 
palaidotas valstybės lėšomis, 
kaip karo vadas. Pro jo karstą 
praėjo per du milijonai atida 
vusių jam pagarbą. Palaidotas 
tėviškėje, greta tėvų, už Ang 
lijos sostinės.

Kai paskutinę savaitę visos 

žmonijos dėmesys buvo sutelk 
tas ties Churchillio laidotuvė 
mis,

INDOKINIJOS PUSIASA 
LYJE AUGO IR VYSTĖSI 

KARAS,
kuris dabar jau plačiai apima 
Vietnamą ir Laosą, kur komu 
niistai sulaužę visus susitari 
mus, veda puolimus ir kariau 
ja, kad užimtų visą Indokini 
jos pusiasalį. Iš šiaurės eina 
Kinijos, Vietnamo ir Laoso 
komunistai, o iš pietų Indo— 
zijos komunistai, kurie čia 
puola Malaiziją.

Amerika, atsižvelgdama į 
tai, kad komunistai sulaužė Ge 
nevos susitarimus,

PRADĖJO BOMBORDUO 
TI VIETNAMO IR LAOSO 

UŽNUGARIUS,
kuriais kinai pristato visokį ka 
ro aprūpinimą. Rusija gi, ne 
va nežinodama, kad ji pati 
tame puolmo kare dalyvauja, 
kaltina Ameriką, esą ji laužan 
ti susitarimus. Ir grasina ”di 
dėlėmis pasekmėmis“. Kuo 
tas karas užsibaigs, dar sunku 
pasakyt. Kai kas teigia, kad 
Amerikos neryžtingumas ir 
tiktai gynimasis veda ją prie 
pralaimėjimo.

KOMUNISTŲ 
TARPUSAVIAI 
NESUTARIMAI

tebesitęsia toliau. Kinai, pirma 
apsidžiaugę Chruščiovo nuver 
timu, dabar visą .artilerijos ug 
nį nukreipė prieš Brežnevą ir 
Kosyginą, ypač iš mažosios 
patrankos - Albanijos, kuri 
Maskvos valdovus vadina ”žai 
zda“, kurią esą reikia kuo grei 
či.au pašalinti. Atrodo, kad Ma 
skvoje įsigali tikra ’’žaizda“, 
kuri negyja, jos pačios kūne.

Mums be abejo įdomi

POLITINĖ PADĖTIS 
LIETUVOJE.

Neatsiranda ’’valdžios“ vir 
šūnėse žmogaus, kuris, kad ir 
Lenkijos pavyzdžiu, bent kiek 
okupantui pasipriešintų. Lietu 
vos komvaldžia paskutiniais 
laikais visiškai suniveliuota ir 
padaryta tyliai paklusniu past 
umdėliu, iš kurio jau net ir hu 
moristinė ’’Šluota“ šaiposi. To 
kių pašliaužinių, kaip Antanas 
Sniečkus, rusai neranda nė vie 
noje kitoje Pabaltijo valstybė 
je.

Akivaizdoje tokių faktų

PABALTIEČIAMS 
REIKĖTŲ GRIEBTIS VISUO 

TINIO PASYVAUS
PASIPRIEŠINIMO 

kuris būtų tikrai efektingas ir 
priverstų rusus atpalaidoti oku 
paciją ir pagaliau visai pasitra 
ūkti iš Pabaltijo. Gandhi ko 
vos būdas buvo sėkmingas in 
dijoje, jis neabejotinai būtų 
sėkmingas ir Pabaltijo valsty 
bėse.

KITOS NAUJIENOS
— Burundi min. pirmininką 

nužudė komunistai.
— Popiežius Kardinolų skai 

čių padidino 27 asmenimis. Da

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO
GYVENIMO

JUOZAS AUDĖNAS
VLIKo genaralinis sekretorius 
Montrealio Spaudos Baliuje šį 
šeštadienį, vasario 6 dieną, 7 
val.30 min. vakaro Slovakų sa 
Įėję, 7220 Hutchison, kampas 
Jean Talon, padarys svarbių 
aktualijų pranešimą, kurių per 
radio neduos. Pranešimas bus 
punktualiai 7 :30.

PASKELBUS KONKURSĄ j 
masinei dainai, kai kurios pa 
rinktos dainos sausio lOįd.per 
duotos per Vilniaus televiziją- 
Dainų vertinimo komisijos pir 
mininku buvo kompozitorius 
A.Budriūnas ir poetas V.Rei- 
meris. Kai kurios konkurse at 
žymėtos dainos: L.Povilaičio 
’’Noragai - pyragai“, A. Braži 
nskio ’’Daina Vilniui“, V.Juo 
zapaičio ’’Virš Alaušo“ ir 
’’Traukinių dainelė“, dar išpil 
dyta telšiečio V.įŠeinausko 
’’’Te skamba daina“, T.Maka 
cino ’’Ateina .ateitis“ ir kt.

TRECIASISj TILTAS PER 
NERI VILNIUJE

Jis statomas Antakalnyje. 
Jo projektą paruošė Leningra 
do architektai, antra, jis suren 
karnas iš jau paruoštų detalių 
-įblokų, kurių kiekvienas sve 
ria beveik 20 tonų. Jiems mo 
ntuoti Kaune veikia specialiai 
padarytas kranas. Partinė 
spauda Lietuvoje teigia, kad 
tai būsiąs pats gražiausias Vii 
niaus tiltas.

bar kardinolų kolegiją sudaro 
103 kardinolai.

—■ Prancūzijos min. pirm. 
Pompidų ir užs. reik. min. de 
Murvill.e išvyko į Indiją ir Pa 
kistaną.

— Rusk pakviietė de Mur 
ville apsilankyti į JAV.

— Lenkijoje kompartijos 
spaudimas žmonių ir varžymas 
laisvės didėja.

— Reuters praneša, kad de 
Gaulle ir Erhardo pasitarimai 
buvę vaisingi Europos irVo 
kietijos apjungimui-

DUOMENYS
LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESAS
PLB Valdyba nutarė: 1/ 

pasaulio lietuvių jaunimo kon 
greso laiką ir vietą derinti su 
JAV ir Kanados lietuvių Dai 
nu švente, 2/1966 metus skelb 
ti pasaulio lietuvių jaunimo 
metais, 3/ artimiausiu laiku su 
daryti pasaulio lietuvių jauni 
mo kongreso rengimo komite 
tą.

ANGLŲ KALBA LEIDŽIA 
MAM LITUANUS

žurnalui remti iš visuomenės 
organizacijų, studentų ir spau 
dos atstovų Detroite sudary 
tas Centrinis Komitetas. Firm- 
inž.Č.Staniulis, vicep. inž.A. 
Zapareckas, sekr. R.Petrusevi 
čienė, ižd.N.Ūdrys, spaudos ir 
informa. V.Selenis, nariai - 
prof. dr.A.Damušis, prof.dr.J- 
Pikūnas, dr.V.Majauskas, A. 
Ast^šaitis ir inž.V. Petruškevi 
čius.

IŠLEISTOS RĖZOS DAINOS
Vilniuje išleista Liudviko 

Rėzos ’’Lietuvių liaudies dai 
nų“ antroji dalis (392 psl.) 
Paruošė A.Jovaišas. Leidiny 
je, be dainų, paskelbta L.Rė 
zos straipsniai apie lietuvių 
liaudies poeziją, laiškai Goe 
tnei, J.G. Scheineriui ir kt.

VISAIP LPTUViUS RUSINA
Sausio mėn. antroje pusėje 

Vimiuje viešėjo Maskvos sri 
ties dramos teatras. Svarbiau 
sias pastatytas veikalas buvęs 
A.Ostrovskio ’’Paskutinė au 
ka“. be to - V.Pistolenkos dra 
ma ’’Namas ant skardžio“, K. 
Simonovo ’’Vienos meilės isto 
rija“ ir kt.

VILNIAUS GEDIMINO 
AIKŠTĖS BOKŠTAS
Pagal Vilniuje parengtus 

planus numatoma Vilniaus Ge 
dimino aikštės bokštą pertvar 
kyti ir jį daugiau pritaikyti tu 
ristams. Varpinės rūsyje archi 
tek tai numato įrengti tautinio 
stiliaus kavinę, pirmame ir an 
trame aukštuose įsikursianti tu 
ristus aptarnaujanti įstaiga, o 
pačiame bokšte būsianti mato 
ma ’’socialistinio Vilniaus“ pa 
norarna. Trečiame varpinės 
aukšte numatyta įrengti suve 
nyru parduotuvę, kurioje bus 
galima įsigyti lietuvių meistrų 
dirbinius iš medžio, gintaro, 
metalo, taip pat ir ženkliukus 
atvirutes ir pan. E.

® Lenkijoje leidžiamos 
“Aušros“ septintame n-ryje 
skirta daug medžiagos apie 
Lietuvos rašytojus. Pranešta 
apie Krokuvoje įvykusi K.Do 
nelaičio minėjimą ir apie Vro 
clavo (buv.Breslau) gyvento

JŪRATĖ SAKALA1TĖ
antroji Montrealio Spaudos 
Baliaus karalaitė atsako į NL 
red. klausimus apie karalaitės 
rinkimus.

1. Ar Tamsta patenkinta 
dalyvavusi Spaudos Baliaus ka 
ralaitės rinkimuose?

— Patenkinta ir dėkinga, 
kad buvau išrinkta karalaite.

2- Kaip Tamsta vertini kara 
laitės rinkimus?

— Aš manau, kad kara 
laitės rinkimai paskatina jauni 
mą gausiai dalyvauti. Gražu, 
kad kasmet taip būtų daroma.
3. Ar mergaičių tarpe yra 
susidomėjimas Spaudos ba 
liaus karalaitės rinkimais?

— Manau, kad kiekviena 
mergaitė tuo domisi ir nori bū 
ti išrinkta karalaite.

KAS NAUJA
ONTARIO SIŪLO PAKELTI 

SENATVĖS PENSIJAS
Ontario provincijos vyriau 

sybė pasiūlė centro vyriausy 
bei pensijų planą, pagal kurį 
senatvės pensija visiems sulau 
kusiems 70 metii amžiaus būtų 
pakelta iki 100 dolerių. Šiuo 
planu Ontaro prisigretinama 
prie Quebeco pensijų plano.

— Min.pirm.L. Pearson pra 
nešė, kad Yvon Dupuis atleis 
tas iš ministerio be portfelio 
pareigų. Tai sukėlė daug kai 
bų. Teigiama, kad atleistasis 
priėmęs iš kažko ’’gratifikaci 
jų“-

jų ekskursiją į Dariaus ir Gi 
rėno žuvimo vietą. Atspausdi 
ntas rašytojo Albino Žukaus
ko eilėraštis ’’Mielajai drau 
gei“, skirtas Lenkijai.

4. Kas, Tamstos manymu, 
reikėtų daryti, kad baliaus ka 
ralaitės rinkimai būtų dar dau 
giau įdomūs?

— Ir dabar rinkimai yra 
labai įdomūs.

5. Ar Tamsta nemanai, 
kad gal reikėtų rinkti baliaus 
karalaitį?

— Gal rinkimai karalai 
čio vakarą padarytų įspūdin 
gesnį, jei jie visą vakarą ”ka 
raliautų“...

6. Ar Tamsta dalyvausi NL 
Spaudos baliuje? Tamstai pri 
klausys baliuje tam tikros pa

—■ Taip, aš Spaudos Baliu 
je dalyvausiu ir atliksiu visa, 
kas bus reikalinga.

Ačiū Jūratei Sakalaitei.

KANADOJE
KANADOS PREKYBINĖ 

MISIJA,
susidedanti iš 6 asmenų, išvy 
ko kelionėn į Ganą, Liberiją 
ir Nigeriją Afrikoje ir Graiki 
ją Europoje ištirti žuvies par 
davimą tiems kraštams ir kitus 
prekybinius santykius.

ORO PAŠTO PASISEKIMAS
Air Canada informuoja, 

kad gruodžio mėnesį oro siun 
tų pajamos peržengė 750,000 
dolerių, kai metais prieš tai 
pajamos buvo apie 700,000 
dolerių.

— Montrealio Vickers Ltd 
firma gavo užsakymą pastatyti 
Naujam Brunšvikui laivą - kel 
tą, kur is tarnaus N.Brunšviko 
susisiekimui su Edwardo sala. 
Laivas kels 90 automobilių, 24 
geležinkelio vagonus, 1000 ke 
lėivių ir 82 tarnybos asmenis. 
Statyba jo kainuos 13,191,237 
dol.

PRIMEname ir prašome kitus informuoti, kad

Vasario 6 d. didžiausis metinis oarengimas 
(ši Padieni) -SPAUDOS BALIUS -Montrealyje



2 PŠL.
NEPRIKLAUS OMA LIETUVA 1965. II. 3. — Nr.4.(928).

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 P ost 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

DLK Vytauto 
klubas ir finansai

K. L BENDRUOMENĖ REIKALAI
VASARIO 16 MINĖJIMAI IR SPAUDOS REIKALAI

7722 George Street, LaSalle,
Prenumerata metams:

Kanadoje...............................$5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
V įsur kitur............................. $ 6.00

Montreal 32, Quebec. Canada.
Yearly Subscription Rates:

Canada...........................$ 5.00
America & S. America $ 5.50 
Other Countries . . . .$ 6.06

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

Išsiaiškinimas
SU MALONIAIS SKAITYTO JAIS IR BENDRADARBIAIS

Priežastys, pastačiusios N L 
leidyklą į nepaprastą savo neti 
kėtumu padėtį, verčia pasisa 
kyti plačiau ir išsiaiškinti su 
Gerbiamais Skaitytojais ir Ben 
dradarbiais esamą padėtį bei 
numatymus, planus ir perspėk 
tyvas-

Pirmiausia reikia pasidžiaug 
ti ir nuoširdžiausiai padėkoti 
prenumeratoriams, skaityto
jams, bendradarbiams ir rė 
mėjams, kad praėjusius me 
tus Nepriklausoma Lietuva už 
baigė geresnėmis pasekmėmis, 
negu kitais metais. Taip yra to 
dėl, kad Neprikl. Lietuvą 
nuoširdžiai parėmė lietuviško 
si os spaudos bičiuliai, nesigai 
lėdami nei mokėti prenumera 
tos mokestį, nei darbo rašyda 
mi laikraščiui, nei dolerio jam 
paremti. O Nepriklausoma Lie 
tuva tue tiktai ir remiasi, nes 
jos neremia jokia organizacija 
- nei partinė, nei srovinė. Ne 
priklausoma Lietuva laikosi 
tiktai skaitytojų - prenumera 
torių ir bendradarbių dėka.

Nepriklausoma Lietuva — 
bendruomeninis laikraštis, ku 
riam visi geri lietuviai yra bran 
gus, neskirstant jų nei srovė 
mis, nei partijomis nei įsitikini 
mats, nei bet kokiais susigru 
pavimais. Nepriklausoma Lie 
tuva visus gerus patriotingus 
lietuvius vertina lygiomis. To 
dėl nuoširdžiai džiaugiasi, kas 
ją remia, kaip lietuvybės ir lie 
tuviškosios kultūros veiksni, 
laikantis demokratijos ir huma 
niškumo principų.

Atėjus į talką energingam 
ir veikliam Aleksui Jurgučiui, 
ir žymiai pagausėjus skelbimą 
ms, po Naujų Metų Nepriklau

somos Lietuvos Bendrovė pro 
jektavo daugiau išsiplėsti, laik 
raštį padidinti, paįvairinti ir 
pritaikyti platesniam skaityto 
jų ratui, nes jos prenumerato 
riai yra visame plačiame pašau 
lyje- Tikslas buvo - reikštis uni 
versaliau, apimant ne tiktai 
Montrealį ir Kanadą, bet ir 
plačiau ypač JAV.

Tačiau atsitiko netikėtu 
mas: iš leidyklos be jokio j 
spėjimo staigiai pasitraukė il
gametis raidžių rinkėjas, K 
Otto, dirbęs čia apie 15 metų. 
Mes jam esame dėkingi už vi 
sas geras pastangas ir darbą. 
Naujoje darbovietėje mes jam 
linkime sėkmės.

Deja, netikėtas jo pasitrau 
kimas NL leidyklą pastatė į 
keblią padėtį, nes likome be 
raidžių rinkėjo - linotipininko. 
Tas pareigas pasiėmė Pranas 
Paukštaitis, nors jo patirtis bu 
vo maža. Bet jam perėjus prie 
intertipo, leidykla nustojo spa 
usdinimo darbams žmogaus, 
kurio vieton yra reikalinga 
paruošti naują spec -tą. Todėl 
Gerb. Skaitytojai mato, kad 
laikraštis vieton padidėjęs, su 
mažėjo ir techniškai sumenkė 
jo. Apgailestaujame šį faktą, 
bet nenusimename. Mobilizuo 
jamės, kad mūsų tikslas Skai 
tytojams duoti geresnį ir gra 
žesnį laikraštį būtų atsiektas. 
Tačiau lietuvių linotipo rinkė 
jų labai trūksta. Dėlto raidžių 
rinkėjais pasidarė eilė mūsų 
kultūrininkų - rašytojų, poetų: 
Br. Br.aždžionis, A.Gustaitis, 
J.Pilka ir kt. Ir Tėviškės Žibu 
riai, išbandę priemones susiras 
ti raidžių rinkėją, kai iš jų iš 
ėjo K.Rusinas, platesnių gali

Praėjus rinkimams ir neįvy 
kus pagrindinių pasikeitimų 
nei valdyboje, nei ankstesniuo 
se statybos nutarimuos, tenka 
tikėtis,kad klubo darbų planai 
bus tęsiami su dar didesniu at 
sidėjimu, didesniu pasiryžimu. 
Sveikintina, kad klubo bord- 
-direktorių są statan įėjo senų, 
patyrusių, darbingų vyrų.

Bendrai, reikia pripažinti, 
kad ši klubo valdyba savo sąs 
tatu kaip tik atatinka klubo ap 
jungimo sąvokai. Visi, tiek se 
nosios, tiek vidurinės ir naujo 
sios kaitos ateiviai turėtume 
remti ir pasitikėti jų darbais. 
Tik bendromis jėgomis, ranka 
rankon, atsieksime užsibrėžtus 
planus ir vieningai aukštai iš 
kelsime didįjį statybos vaini
ką.

Kaip kiekvienoje žmonių 
grupėje ar organizacijoje kyla 
įvairių klausimų, įvairių neaiš 
kūmų, taip ir klubiečiuose atsi 
randa žmonių, kurie dėl įvai 

-rių aplinkybių susirinkimuose 
nedalyvauja. Atsilanko tik kar 
tą metuose arba dar rečiau.

Jiems klubo reikalai yra nuto 
lę, neaiškūs. Klubas perpras 
tas, statyba nereikalinga. To 
kių šėrininkų turime labai ne 
daug, galėjau jų net nesuminė 
ti. Bet praeitame rašinėlyje 
juos palyginau su lietuviško 
paukščio varnos elgesiu. Deja, 
kai kas, turbūt slaptai puošė 
Įėjęs minti, kad po rinkimų 
reikalai kitaip pasisuks, palygi 
nimą prisiėmė sau ir iš to pu 
čia toli vedančias išvadas, 
nors mano pasisakymas jiems 

netaikomas.
Visi žinome, kad didžioji 

dauguma šėrininkų, nežiūrint

įsitikinimų, yra nuoširdūs, dar 
bštūs, rūpestingi. Dalyvauja 
diskusijose, reiška vienokią ar 
k:tokią nuomonę, rūpinasi: klu 
bo gerbūviu. Tokių aktyviųjų 
šėrininkų pečiais ir palaiko 
mos klubo pasisekimo perspėk 
tyvos.

Klubo statybos finansiniai 
reikalai be abejo turės būti iš 
spręsti šėrininkų visuotiniame 
susirinkime. Iki dabar finansų 
komisijoje yra aiškinami trys 
būdai, kurie bus patiekti klu 
biečių sprendimui.

Pirmas būtų: bandyti aiški 
ntis savųjų šėrininkų tarpe. Jei 
atsirastų pasiturinčių klubiečių, 
kurie bendromis jėgomis suda 
rytų tam tikrą sumą ir už nu 
matytei procentą sutiktų skolin 
ti klubui kaip pirmąjį morgi 
čių. Klubas iš savo pusės ture 
tų dokumentaliai susitvarkyti 
paskolos reikalą taip, kad sko 
lintojai jaustųsi pilnai garan 
tuoti ir apdrausti-

Antras būdas: paskola per 
finansinę Trust Co. Šiuo metu 
yra užvesti pas -tarimai dėl to 
kios paskolos sąlygų.

Trečias būdas: klubiečių 
paskola bankeliui ’’Litas“, ku 
ris tam tikromis sąlygomis sko 
lintų klubui reikiamą sumą.

Visuotiniame susirinkime šie 
būdai turėtų būti smulkiai ap 
tarti ir išdiskutuoti. Būtų svei 
kintina, jei šėrininkuose atsiras 
tų daugiau pasiūlymų, daugiau 
ir geresnių būdų. Kiekvieno 
nuomonė turėtų būti tik svei
kintina.

L.Girinis.

Kiekvienais metais Kana 
dos lietuviai renkasi paminėti 
Vasario 16 ir prisiminti tuos, 
kurie kovojo, kad Lietuvai iš 
austų laisvė. Šiuo norime pri 
minti, kad neliktų nei vienos 
apylinkės, kur nebūtų pami 
nėta ši svarbi Šventė. Labai 
svarbu, kad minėjimai būtų pa 
daryti šeštadieninių mokyklų 
moksleiviams su jų pačių parų 
ošta programa bei paskaitė 
lems. Ten, kur tokių mokyklų 
nėra, patys tėvai turėtų surink 
ti vaikučius ir jiems paruošti 
programą juos į ją įtraukiant. 
Tokiu būdu bus nelyginant 
vargo mokykla, kur vaikai ga 
lės visi kartu paminėti Vasa 
rio 16.

Kaikurios mažesnės Apylin 
kės buvo prašiusios, kad būtų 
paruoštos magnetofoninės Va 
sario 16 minėjimų, juostelės. 
Tokias juosteles Kultūros Fon 
das yra paruošęs, ir norinčios 
Apylinkės turi mums pranešti 
datą, kuriai norėtų juosteles 
gauti.

SPAUDOS REIKALAI

Pradėjome vėl Naujus Me 
tus- Visoms Apylinkėms ir vi 
siems tautiečiams linkime dar 
kartą daug laimės. Su Naujais 
metais kyla nauji ir rūpesčiai. 
Tokie rūpesčiai išsilaikymo ka 
sdien slegia liietuviškus laik 
raščius. Dauguma iš jų negali 
išsilaikyti iš prenumeratorių su 
mokamų pinigų ir pajamų turi 
jieškoti kitur. Norime paragin 
ti visas Apylink. Valdybas pa 
skirti savo Apylinkėse keletą 
žmonių, kurie rūpintųsi lietuvi 
škos spaudos platinimu. Kana 
dos lietuviai turėtų prenume 
ruotis pirmiausia Kanados lie 
tuviškus laikraščius ir kartu 
visus pagal jų skonį ir norą ki 
tur pasirodančius. ’’Pasaulio 
Lietuvis“ turėtų puošti visus 
namus. Geram laikraščių gyva 
vimui labai svarbu laiku surink 
ti pinigai už prenumeratą, nes 
reikia apmokėti spausdinimo 
išlaidas, kurios nelaukia. Tegu 
nebūna nei vinos šeimos, kuri 
neskaitytų vieno ar kelių lie 
tuviiškų laikraščių ir jiems pa
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SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

-e- šUSKb '■* »

mybių neturėjo ir teko imti 
pirmą pasitaikiusį. Tokioje pa 
dėtyje atsidūrė ir Nepriklauso 
ma Lietuva. Todėl mielus Skai 
tytojus turime plačiau infor 
muoti ir išaiškinti padėtį, kuri 
dėl staigmenų mums nėra leng 
va. Bet padėtis ne be išeities. 
Šia kryptimi jau esame padarę 
žymią pažangą.

Pas mus atėjo garbingojo 
aušrininko ir varpininko bei 
tų istorinį vaidmenį suvaidinu 
šių laikraščių spausdintojo, 
Matyno Jankaus duktė Ėdė Ja 
nkutė ilgokai dirbusi žymiojo 
mažlietuvio spaustupėje ir ba 
ndo atgaivinti senąją specialy 
bę. Taip gi atėjo jaunas meni 
ninkas, Edvardas Tomkus, ne 
seniai atsikėlęs iš Europos. 
Tikimės ir daugiau talkos.nes 
yra labai nuoširdžių žmonių, 
kurie suprato nepaprastą NL 
padėti ir susirūpino jai padėti.

100 procentų nuolaida
PRODUITS C N PRODUCTS, Enrg - Reg d.

INDUSTRIAL CHEMICAL DIVISION

DIVISION INDUSTR1ELLE, DEPT. CH1M1QUE

Tat esame pasiryžę ir jau eSa 
me pakeliui į persitvarkymą, 
kuris mums, tiesą sakant, ir 
prieš netikėtumus jau buvo rei 
kalingas, nes prieš tai jau tu 
rėjome sunkumų.

NL redakcija gabių pajė 
gių ir nuoširdžių bendradar 
bių turi, jais džiaugiasi ir vi 
siems labai dėkinga.

Akivaizdoje šių faktų, ir 
NL redakcija ir NL bendrovė 
maloniai prašo Mielus Skaity 
tojus ir Bendradarbius dar tru 
putelį kantrybės, kuri, tikima 
si, nebus ilgai varginanti. Mo 
bilizuojamės, tvarkomės ir tu 
rime vilčių geriau susitvarkyti, 
negu buvome prieš mus ištiku 
sį staigų netikėtumą- Nesėk 
mes apgailestaujame ir visus 
nuoširdžiausiai atsiprašome.

Greit turime grįžti į 8 pus 
lapių ligšiol buvusią normą, o 
po to vykdyti didesnius pla 
nūs. Darbai ir pareigos mus 
įpareigoja eiti pirmyn, ir mū 
sų pasiryžimas yra tvirtas ir pa 
grįstas realumu. Malonių Skai 
tytojų ir Bendradarbių kantru 
mas turės būti atlygintas didės 
niais atsiekimais. Visiems būsi 
me dėkingi už kantrumą.

J. Kardelis.

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

6 iki 10 metų 514%. 
Teirautis: 875-2800 

Eastern & Chartered 
Trust Company 

625 Dorchester Blvd. West 
Montreal.

TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ

Urmo kainos:
Powder detergent (blue or white) 5 lbs..................................... 1.00

50 ”.......................................8.50

Low foam detergent automatic...........................................................
Liquid detergent (pink or amber)...................................................
Liquid wax self shining...........................................................................
Paste wax......................................................................................................

Laundry softener........................................................................................
All purpose cleaner spanex ................................................................
Javel water (bleach) 6% chlorine......................................................
Javel water (bleach) 3% chlorine.....................................................
Moth chrystals..............................................................................................

10 ”.................................
1 gal- 160 ozs...............
1 gal. 160 ozs...............
2 lbs..................................
5 ”................................
1 gal. 160 ozs................

10 lbs. ............. , ...

1 gal..................................
1 ” ” .................
2 lbs..................................

2.00
1.75
2.65

.95
1.90
1.00
2.00

.40

.20

.70

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 pietų kiekvieną dieną.

Adresas: 3932 Bannantyne Verdun, prie kampo Hickson.
Tel. 766-5181.

PAGERBTUVĖS

10-ties metų vedybinių su 
kakties proga sausio 9 d. neti 
ketai suvažiavo iš Prestono, 
Hamiltono, St.Catharines gi
minės ir draugai ir užėmė pp. 
Zubrickų namą. Vyrai sutvar 
kė stalus, moterys sudėjo išan 
ksto paruoštą maistą, dovanas 
ir laukė sukaktuvininkų pasi
rodant- Šis netikėtumas p.p. 
Zubrickus labai sujaudino. Vy 
riausias S.Zubricko brolis Algi 
mantas taręs atatinkamą žodį 
ir visems dalyviams sutartinai 
palinkėjus ilgiausių metų prasi 
dėjo vaišės.

Vaišės buvo labai nuotai 
kingos. Stasė ir Sigitas Zubric 
kai yra aktyvūs B-nės rėmėjai. 
Būdami patrijotais ir vai 
auklėja Ii etuviškoje dvasioje. 
Neklausia vaikų (kaip kiti da 
ro).ar eisite į lietuvišką šešta 
dieninė mokyklą, bet įsako ją 
lankyti.

Canadian Vickers Ltd.'

Machine Shop pasiūk mai

© Milling Machine Operators | 
@ Turret Lathe Operators | 
© Radial Drill Operators | 

© Toolmakers
© Ingersoll Operators
® Planer Operators I
@ Lathe Operators I
© Tool Designers I
© Vertical and Horizontal
© Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.
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Atvaizde matome iš kairės į dešinę: sausio 25 d. Hamiltone mirusį Klemensą Prielgaus 
ką.K.Otto, J.Kardelį, b.min.p. Hamiltoną, kuris lankėsi Ne priklausmos Lietuvos redakci 

joje ir V. Žiži, kuris ministeriui aiškina lietuvišką raštą.

MIRĖ KLEMENSAS PRIELGAUSKAS

Hamiltone sausio 25 d.štai 
giai namie mirė visuomeninin 
kas, žurnalistas, Lietuvos dip 
lomatinės tarnybos dalyvis 
Klemensas Prielgauskas.

K.Prielgauskas gimė 1894 
m- spalio 14 d. Mantvydžių k. 
Tirkšlių vai..Mažeikių ap. Bai 
gė Liepoj.aus gimnaziją. Tbili 
si studijavo m,eno istoriją, Ka 
raliaučiuje - germanistiką, vo 
kiečių ir prancūzų literatūrą. 
Nuo 1918 m- tarnavo Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijoje 
iki rusų okupacijos. Keliais at 
vėjais ėjo konsulo pareigas 
Hamburge, Karaliaučiuje, Da 
ugpilyje.

Buvo veiklus visuomeninin 
kas, dalyvavo daugelyje orga 
nizacijų, dažniausiai būdamas 
valdybose ir pirmininko parei 
gose. Ypač daug dirbo sporto 
organizacijose, spaudoje ir 
kultūrinėse organizacijose.

Buvo patvarus spaudos ben 
dradarbis ir rašė daugeliui lai 
kraščių. Mėgo pokštus ir sėk 
mingas buvo humoristinėje 
spaudoje.

Prieš antrąją rusų okupaci 
ją pasitraukė į vakarus. Dirbo 
tremtinių spaudoje. 1949 m. 
atsikėlė į Kanadą ir daugiau 
šiai gyveno Hamiltone. Bandė 
dirbti Neprikl- Lietuvos admi 
nistracijoje, o po to Prince 
George B.C.,buvo kolegijoje 
vokiečių kalbos mokytoju. Su 
laukęs 70 metų, išėjo į pensi 
ją ir grįžo į Hamiltoną, kame 
ir užbaigė gyvenimą, kelius 
paskutinius metus jam buvu 
sius nelengvus, nes sirgo ir bu 
vo operuojamas.

Ideologiškai K. Prielgaus 
kas priklausė liaudininkų sro 
vei. Buvo vedęs pirmąja Lietu 
vos moterį gamtos mokslų dak 
tarę, kuri tačiau dar Lietuvo 
je esant jį paliko našliu, ap 
sirgusi vėžio liga.

K.Prielgauskas sausio 29 d. 
Hamiltono lietuvių visuome 
nės rūpesčiu palaidotas per lie 
tuvių bažnyčią Port Credit, 
Sv. Jono parapijos lietuvių 
kapinėse, kaip jis pageidavo. 
Taip liūdnai Klemensas Priel 
g.auskas užbaigė sunkias tėvy 
nės netekusio tremtinio die 
nas. jk.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

vo, o Ant.Tamošaitis skaitė 
angliškai paskaitą. Abu daili 
ninkai pasirodė ir televizijoje. 
Kingston© spauda plačiai šiuos 
įvykius aprašė ir gausiai pai 
liustravo, įdėdama abiejų dai 
lininkų atvaizdus ir darbų pa 
vyzdžius. Tai yra gražūs f ak 
tai iš lietuvių dailininkų kultū 
rinės veiklos. (Dail adresas: 
R.R.l Kingston, Ontario, Ca 
nada).
APIE GINTARO MUZIEJŲ

1963 m. Palangoje buvo 
atidarytas gintaro muziejus. 
Kolekc ijos esančios turtingos, 
Surinkti įvairių laikotarpiųįgin 
taro ir pan. Išleistas lietuvių 
iir rusų kalbomis P.Gudyno 
ir Pinkaus knygutė ’’Palangos 
gintaro muziejus“.

• Aktorių namuose veikian 
čios keturios sekcijos- Skaitlin 
giausia esanti scenos veteranų 
sekcija (su A.Sutkum priešą 
ky) -pageidaujama, kad ji 
sparčiau suorganizuotų teatro 
muziejų.

® Sausio 5-6 d.d. Vilniuje 
turėjo du spektaklius Prancū 
zijos aktorius - pantomimos 
meistras Marcel Marceau. Vii 
niečių publikoje jis turėjo di 
clelį pasisekimą.

PAMINĖSIME TAUTOS 
KANKINIUS

Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
pagerbimas Čikagoje šį pava 
sarį bus reikšmingiausia lietu 
vių demonstracija.

Paminėsime kruviniausius 
mūsų tautos istorijoje 25-rius 
metus, kurių sukaktuvėms pra 
ėjus, deja, kraujas ir ašaros 
nesiliaus liejęsi. Kariai, ūkinin 
kai, studentai ir gimnazistai 
kovėsi su rusiškuoju baisūnu 
iki paskutiniųjų. O kas kovoti 
negalėjo, ar tie katorgą nešė 
ir tebeneša Sibiro pusnynuo 
se. Tūkstančiai kalėjimuose, 
tūkstančiai nacių kacetuose ir 
’’savi saugos“ daliniuose, tūks 
tančiai rūškanam emigracijos 
kely. Tūkstančių tūkstančiai 
tautos kankinių, pradedant 
1940 -jų metų birželio 15-ja 
diena.

Atvirai raudona ir maskuo 
tų kvislingų spauda jau čiul 
ba apie visoje Lietuvoje įvyks 
tančias 25-rių metų ’’tarybų“ 
Lietuvos įsteigimo iškilmes. 
Tėvams tykiai ašaras šluos 
tant, mūsų jainoji karta bus 
priversta ’’džiaugtis“ masinėse 
dainų ir tautinių šokių šventė 
se, paraduose, sporto rungty 

“ nėse.

Mūsų brolai čikagiečiai liū 
dnajai sukakčiai pasirinko du 
muzikinius dalykus: Verdi 
’’Requiem“, kurį atliks solistų 
kvartetas, ir chorai; Br.Mar 
kaičio dar niekur negirdėta 
kantatą ’’Vilniaus varpus1’ 
’’Requiem“ išverstas į lietuvių 
kalbą. Markaičio kantatai eilių 
otas tekstas sukurtas poeto K. 
Bradūno, solistai, simfoninis 
orkestras ir chorai.

Čikagos Lietuvių Opera 
šiais metais turėjo būti nauja 
opera pastatyta. Tačiau turint 
galvoje tragiškas Lietuvos su 
kaktuves, ir norint atsverti ci
nišką okupantų džiūgavimą, 
vietoj operos nutarta pastaty 
ti minimus du kūrinius.

Šalia Čikagos Lietuvių Ope 
ros choro, sutiko dalyvauti 
Alice Stephens moterų choras, 
Lietuvos Vyčių choras ir Tė 
viškės evangelikų choras- Solo 
partijas atliks Danutė Stankai 
tytė, Aldona Stempužienė, Sta 
sys Barauskas ir Jonas Vazne

4RLJO5 Z)WWW\0&
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SOVIETINIS HUMORAS 
Valgykloje...

---- Ar atnešėte man me
niu? -valgytojas klausė pada 
vėją.

— Kuriems galams jums 
meniu? -.atsako padavėjas. 
Juk vis vien užsakysite barš
čius.

---- Iš kur jūs tą žinote?
— Juk be barščių nieko 

daugiau neverda čia.-.

Dainų šventėje...
-Vaje, kiek žmonių šuva 

žiavo i uamų šventę, steoė 
josi tūlas pilietis kaimynui.

- O aš žiūriu ir nematau 
skirtumo, - atsaKO kaimynas.

— Na gi, tie, kurie laikosi 
judėjimo taisyklių, ir yra atvy 
kusieji iš kolūkių, ne vilnie 
čiai...

— Apie kokias taisykles tu 
kalbi? Tas, kurias sugalvojo 
milicija piliečiams oausii.-' Juk 
čia jokių taisyklių nereikia, 
nes musų Vilniuje - negi Ame 
rikoje...

Akrobatika?
— Vakar mano sūnus iššo 

ko iš ketvirto aukšto...
- Na ir ką? Užsimušė, su 

sižeidė?
— Ne. Stebuklų juk valdžia 

neleidžia-..
---- Tai kas? Kojas sulaužė?
— Ne. Viena, šiukšlių staty 

bininkai paliko iki trečio aukš 
to, o kita - taupydami savo 
tikslams medžiagą, pastatė 
perzemus namus...

— Aaaa! ... Statybinė ak 
robatika...

lis. Dirigentas - Al. Kučiunas. 
Pasidalinę atskirais balsais, 
chorus ruošia Alice Stephens, 
Benius Prapuolenis, Faustas 
Strolia ir Alfonsas Gečas. Tau 
tos himną orkestruoja Vladas 
Jokubėnas.

Žuvusiųjų pagerbimui kon 
certas, pritaikant okupacijos 
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TARYBINĖS EPIGRAMOS 
Silpna moteris

Klek indų aš į jį sukūlusi esu! 
'1 iesiog baisu!
Aš jį išplūstu, 
Paleisčiau kakton jam 
Statinę nuo kopūstų... 
Bet ji kol kas pilna, 
O aš moteris silpna...

Lygios teisės
Pasiskirstė darbus lygiai: 
Jis prie kortų, 
Ji - prie vygės.

Liūdesys
Kaip jis gailis, 
Kad ji mirė... 
iviatot - sriubą 
Skanią virė.

Dovanos
Tarybinėj taip va buvo: 
Viršininkui šaldytuvą 
Dovonojo neseniai 
Klusnus jo pavaldiniai. 
Dėl to menko šaldytuvo 
v iršininkui karšta buvo 
Žodžiu, ant minkštos kėdės 
Jis daugiau nebesėdės...

AR PAVYKS 
PRIMATUOTI

Anglijos karalius Henrikas 
VIII kartą paprašė žinomąjį 
filosofą lomą Morą, kad jis 
jo vardu įteiktų Prancūzijos 
karaliui Pranciškui 1 notą No 
ta buvo labai aštraus tono, ir 
Tomas Moras suabejojo:

- Šviesiausias pone, bijau 
si jog, perskaitęs tokią įžeidži 
ančią notą, žinomas savo nesu 
sjvaldymu Pranciškus papras 
čiausiai įsakys nukirsti man 
galvą.

—Jeigu jis išdrįstų ką nors 
panašaus padaryti ----įsakysiu
nukirsti galvas visiems prancū 
zams, gyvenantiems Londone.

— Šitai mane maloniai jau 
dina, šviesiausias pone, —■ at 
sakė nusilenkdamas filosofas. 
---- Tačiau nesu tikras, ar bent 
viena iš tų galvų tiks mano 
sprandui.

DIDELIS DĖMESYS TAMOŠAIČIŲ KŪRYBAI
Išvisų pasaulio kraštų 

žmonės suranda kelius į daili 
ninku Tamošaičių farmą ties 
Kingstonu, kuri yra tapusi sa 
vaiminga galerija, traukiančia 
meno mėgėjų dėmesį. Kita 
vertus, dail.Anastazijos Tarno 
šaitienės lietuviškųjų audinių 
studija nemažiau plačiai žino 
ma. Todėl į dail. Tamošaičių 
farmą keliai visada pilni viso 
kios rūšies interesantų.

Paskutiniais laikais dail. Ta 
mošaičių kūryba itin susidomė 

jo ir kanadiečiai. Užatakuoti 
stipriai, jie sutiko pademonst 
ruoti savo spalvingąjį meną 
Kingstone Queen's universite 
te-

Praėjusią savaitę Antanas 
ir Anastazija Tamošaičiai tu 
rėjo dide.ę paroda, darbų de 
monstravimą ir paskaitą tame 
universitete. Abiejų dailininkų 
buvo išstatyta aliejaus, guašo 
ir akvarelės darbų, o A. Ta 
mošaitienės ir kilimų, kurių 
gamybą dailininkė demonstra

Montrealio lietuvių Spau dos Baliuje jaunimas visada jaučiasi kuopuikiausiai. Ir šį šeštadienį, vasario 6 dieną, 

slovakų Royal salėje, 7220 Hutchison Street, kampas Jean Talon, jaunimas bus pa tenkintas, kaip ir vyresnės kar

tos tautiečiai. Visi šį šeštadie nį vyksta į Spaudos Balių!

VYT. RIMKEVIČIUS.

STUDENTAI
18.

Laurinaitis, matydamas, kad nėra prasmės išsisukinėti, su 
sidėjęs ant krūtinės rankas, šaltai atsakė:

— Jeigu jūs nors pirštu ma 
ne... Rytoj visi būsite pas par 
torgą.

-P.as partogą?! ------riktelė 
jo Dzūkas ir pats išsigando sa 
vo balso- --- Aš tau vienas,
meiluti, įkrėsiu. Paskui tik mė 
gink šnipštelti!.. Prieš tave 
bendrabutį sukelsiu, fakultetą! 
Tu neturėsi ramios minutės ir 
pats bėgsi iš instituto. Pas par 
torgą!.. Rinkis!

Visi, išskyrus Baltrėną, ku 
ris sėdėdamas čiupinėjo diržo 
sagtį, apsupo Laurinaitį. Šis 
žiūrėjo čia į vi eną, čia į kitą. 
Jo veidas staiga subliūško.

Visi nustebo — Laurinaitis 
segiojasi kęJnes.

Dzūkas paspyrė koja kė 
dę:

— Gulkis.
Laurinaitis atsigulė. Drau

ROMANAS.

gai susižvalgė. Antanas neiš 
kentęs prunkštelėjo. Baltrėnas 
padavė diržą. Dzūkas nesigai 
lėdamas atskaitė penkis- Pas 
kui atrakino duris.

— Marš! Ir kad nė šnipšt!
Laurinaitis, segiodamas kel 

nes, dyrino iš kambario. Jam 
išėjus, Antanas pastebėjo:

— Kvailys! Ir apatiniukęs 
nusimovė.

’’Dešimto kambario istori 
joje“ atsirado naujas įrašas:

IV.27. Dešimto kambario 
ainiams! Jeigu nuskriaus drau 
gą, atsiminkite mūsų kamba 
rio taisyklę: akis už akį, dan 
tis už dantį. Šiandien garbės 
teisme besąlygiškai kapitulia 
v o Vinco įskundėjas (žiūr. 1. 
22 d. įrašą) Eustachijus Lauri 
naitis. įsidėmėkite pavardę. 

Jis pats buvo priverstas apnuo 
ginti tam tikrą vietą ir atsi 
gult ant kėdės- Šis asmuo ta 
po nubaustas fizine bausme, 
nors tai nepedagogiška.

Garbės teismo bešališkas 
pirmini nkas ir patarėjas

VYTAUTAS KALNĖNAS 
(DZŪKAS)

Prokuroras ir vyriausias 
egzekutorius
VII. KAI VISKAS SUSIPINA

Auditorija buvo pustuštė. 
Prie durų kelios merginos žvil 
gčiojo į vaikščiojančius kori 
doriuje studentus ir, tarpusa 
vy pasišnibždėjusios, garsiai 
nusijuokdavo. Prie dėstytojo 
pulto Pranas Stalkys vartė ai 
bumą su Luvro nuotraukomis. 
Jis atrodė priaugęs prie grin 
dų : kresnas, trumpai kirptais 
plaukais ir plačia nosimi. Nosį 
tai jam nubalnojo rudenį, kai 
užsiiminėjo boksu. Nuo tada 
ir plaukus pradėjo trumpai 
kirptis. Išlindęs iš suolo, prie 
Prano prisiartino Jonas ir kaž 
ką pasakė. Stiprus smūgs į vei 
dą Joną nubloškė ant suolo. 
Pakildamas jis pamatė iškreip 
tą Prano veidą, sukąstas lū 
pas. Pranas norėjo suduoti ir 

antrą kartą, bet prie pat Jono 
veido sulaikė kumštį. Ta pa 
čia ranka sugriebė Joną už 
krūtinės, pritraukė pr ie savęs 
ir stipriai pastūmė atgal. Jo 
nas įvirto į suolą. Merginos, 
išplėtusios akis, žiūrėjo čia į 
Joną, čia į Praną, bėgantį 
pro jas iš auditorijos. Jonas 
pakilo iš suolo ir, užsidengęs 
ranka kairįjį žandą, atsistojo 
prie lango-

Tai buvo pirmas atsitiki 
mas Institute, kada susimušė 
studentai. Ligi pertraukos pa 
baigos žinia apie tai sklido po 
koridorius, auditorijas... Jono 
klausinėjo:

---- Už ką tavę?..
— A, vieni juokai... Paša 

kiau, kad jis blogas studentas, 
blogas būgnininkas, o jis ir 
kirto man...

...Pranas Stalkys po žiemos 
sesijos negavo stipendijos. Grį 
žęs iš atostogų pasakojo drau 
gams, kad jau apžiūrėjęs dar 
bą rajone. Išstosiąs iš Institu 
to. Komjaunimo grupė nutarė 
kad visi kurso studentai, gavę 
stipendijas, sudės Pranui po 
penkius rublius. Tačiau Štai 
kys pasišiaušė; girdi, nekabo 
siu kursui ant kaklo, ir viskas! 

Bet papurkštavęs Pranas liko 
mokytis toliau. Ir kaip mokė 
si! Niekas nebūtų pažinęs anks 
tyvesnio Prano, su pašaipa 
žiūrinčio į draugus, paskaitas 
prasėdinčio bokso treniruotė 
se. Jis tapo vienu iš geriausių 
kurso studentų! Fakultetas or 
ganizavo savo orkestrėlį. Pra 
nas pasisiūlė mušti būgnsį ir 
meistriškai mušdavo. Pamėgo 
jį visi. Savo seminariniais dar 
bais jis tapo rimtu varžovu 
Norkaičiui. Jonas jį vadino 
prisitaikėliu, šaipėsi iš jo, tiki 
ridamas kurso draugus, jog 
Pranas pradėjęs mušti būgną 
tik dėl to, kad įsiteiktų dėka 
nui ir dėstytojams.... Šiandien 
Vincas, gavus balandžio mė 
nėšio stipendiją, rinko Pranui 
pinigus. Jam nė nejaučiant, 
draugai penkrublines sukišda 
clavo Vincui į portffelį, kad 
šis vėliau perduotų Pranui.

Pranas smogė Jonui į vei 
dą, nors šis taip pat nepagailė 
jo jam pačiam reikalingų pen 
kių rublių.

Dzūkas priėjo prie Norkai 
čio- Jie nežiūrėjo viens kitam 
į akis.

— Pasilik po paskaitų, — 

paprašė Dzūkas. — Reikia iš 
siaiškinti.

— Rytoj Gegužės Pirmo 
ji... — priminė Jonas.

— Pasilik.
Pranas kaip išbėgo, taip 

daugiau tą dieną ir nebegrį 
žo į Institutą. Prasidėjo pas 
kaita. Kursas, sujaudintas įvy 
kio, ilgai negalėjo nurimti. Įsi 
kišo net dėstytojas:

---- Kas jūs-----studentai ar 
pirmaklasiai?

Auditorija palengva nuri 
mo.

Prieš susidūrimą su Stalkiu 
Jonas gavo iš namų laišką Ra 
šė motina. Prispaudęs delnu 
paraudusį žandą, slėpdamasis 
už priekyje sėdinčio draugo 
nugaros Jonas skaitė:

’’Mirė tavo teta Pranutė. 
Prieš mirtį geidavo paguldyti 
ją ant žemės. Padėjome čiu 
žinį ant grindų, paguldėme, o 
ji ir sako: ’’Žemelė šaukiasi-..“ 
Prieš mirtį ji vis minavo j o ta 
ve, vis bijojo, kad nenumirtų 
tavęs dar kartą nepamačiusi. 
Parvažiuok, jeigu esi liuosąs, 
tuojau. Pirmą laidosime.

Tavo tėveli“ 
Daugiau bus.
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SKAUTIŠKOJI
Kalėdinėj vyrskaučių suei

goj buvo pramatyta artimiau 
s ia veikla. Vyrskaučių yra ne 
mažas būrys, apie dvidešimt, 
tad jų projektai turėtų būti 
sėkmingi.

Vasario mėn. vyrskautės 
vyksta iškylon į Eastern Tow 
nships pas p.Prišmantus. Be 
skautiškų užsiėmimų čia bus 
galima paslidinėti, nes netoli 
yra Mt. Sutton. Tad iškyla bus 
naudinga ir smagi. Laukiama, 
kad dalyvaus visos vyrskau 
tės.

Nutarta susirišti su vyčiais 
ir bandyti suruošti eilę disku 
sinių seminarų - pobūvių-

t ikimės, kad vyčiai pritars 
vaivų sumanymui. Šių diskusi 
jų - semin arų tikslas būtų su 
burti vyrskautes ir vyčius glau 
dėsniam bendradarbiavimui.

Pažiūrėję į kitų kolonijų 
vi enetus, jaučiame, kad Mon 
trealyje panašaus susigyveni 
mo trūksta. Studentai bandė 
susiorganizuoti, bet nelemtai 
nesugebėjo. Skautų organizaci 
ja, kuri šiuo metu Montrealy 
je stipriausiai veikia, gal ga 
lės sėkmingiau šį tikslą atsiek 
ti. Manome, kad pirmas žings 
nis prie šio tikslo yra diskusi 
jos. Tolimesnę informaciją 
perduos draugininkai.

Kaziuko Mugė įvyks kovo 
6-7 d. A.V.parp. salėje. Skau 
tų - čių draugovės jau uoliai 
ruošiasi ir tiki, kad Mugės pasi 
sekimas, bus nemažesns, kaip 
pernai ($1,200). Mugės pel 
nas bus panaudotas tolimes 
niam stovyklavietės gerinimui. 
Tautiečiai prašomi mūsų pa 
stangas paremti. D.Z.

MIELŲJŲ ’’SKAUTŲ 
AIDO“ PRENUMERATO

RIŲ DĖMESIUI
Visiems “Sk. Aido“ prenu

INFORMACIJA
meratoriams pranešama, kad 
’’Sk.Aido“ Administracija iš 
Kanados - Londono, Ont. yra 
iškelta į JAV. Visais reikalais 
į Administraciją prašoma ra 
syti šiuo adresu:

’’Skautų Aidas“ c/o K.Čės 
na, 58 Providence St- Worces 
ter. Mass. 01604. Naujasis Ad 
ministratorius visų prenumera 
torių, gyvenančių Kanadoje 
prašo “Sk.Aido“ prenumera 
tos mokestį siųsti tik pašto 
perlaidomis (money order). 
Taip pat labai prašoma atkrri 
pti dėmesį, kad pašto perlaido 
se nebūtų įrašytas; “Payable 
in Canada only“. Tokiais at 
vėjais administratorius negali 
pinigų gauti. Pagaliau labai 
prašoma nesiųsti prenumera 
tos mokesčio privačiais če 
kiais.

Ta pačia proga sen sis - bu 
ves “Sk. Aido“ Administrate 
rius - dar kartą su visais mie 
laisia is ’’Sk.Aido*“ skaityto 
jais atsisveikina, visiems reiš 
kia giliausią padėką it pagar 
bą ir labai prašo visų nesiskir 
ti su ’’SA“; jį prenumeruoja 
nt - palaikyti lietuvišką skau
tišką spaudą.

S.L. Eimantas.

KULTŪRINĖ KRON. . .
Atkelta iš 3-čio psl. 

dienai, bus 1965 m. biržei io 
13d., vieta: McCormick Pla 
ce salė Čikagoje, moderni, erd 
vi, vėsinama, apie 5,000 vietų.

Koncertas kainuos dešimt 
tūkstančių dolerių. Koncerto 
rengėjai prašo aukoti adresu: 
Lithuanian Opera of Chicago, 
6910 S.Fairfield Ave-, Chica 
go. Ill, 60629. Šiuo adresu

Delbi - Tillsonburgo tabako ūkių savininkai, Ponai Trei 
gis ir AugustinavičiuS žiūri ta bako derlių, kuris šiemet jau 
real'zuotas. Atrodo, kad šie met derlius neblogai pasisekė 
realizuoti. Ūkinnkai tokiu atve ju yra patenkinti ir laimingi.

WINDSOR, Ont
RUOŠIAMAS VASARIO 16- SIOS MINĖJIMAS

Bendruomenės Valdyba ru 
ošia Vasario 16 Šventės mi 
nėjimą Sekmadienį vasario 
mėnesio 14 dieną. Atvyks čia 
pasakyti pagrindinę kalbą Su 
sivienijimo Lietuvių Ameriko 
je prezidentas Pov ilas Dargis 
iš Pittsburgh, Pa.

Minėjimas bus pradėtas pa 
maldomis Windsoro lietuvių 
Sv.Kazimiero bažnyčioje 11 
vai- ryto. Tuojau po pamaldų, 
maždaug 12 val-30 min. šven 
lės minėjimas bus kroatų salė 
je, 2520 Seminole St. Yra nu 
matyta meninė programa, 
apie kurią daugiau žinių tilps 
sekančioje laidoje.

Minėjimo metu bus renka 
mos aukos Tautos Fondui.

• Vasario 16-j i yra visų Lėtu 
vių šventė ir jos paminėjime 
dalyvavimas yra kiekvieno 
apylinkės lietuvio tautinė pa 
freiga.

BIBLIOTEKA JAU VEIKIA

Apylinkės Bendruomenės 
biblioteka jau veikia ir yra lai 
koma atdara tuojau po 11 vai. 
mišių, Windsoro lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Biblioteka yra N.Giedriūnai 
tės ir A.Tautkevičiūtės žinioje 
ir priežiūroje.

v.k.

ST. CATHARINES, ONTARIO
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

47-rių metų paskelbimo minė 
jimą ruošia St.Catharines mies 
te Apylinkės valdyba. Minėji 
mas susidės iš keturių dalių: 
pamaldos, iškilmingoji dalis, 
koncertas ir šokiai.

Minėjimas vasario mėn. 20 
d. 6 val-30 min. po pietų punk 
tualiai Slovakų salėje, Page ir 
Welland g-vių kampas. Jau ke 
Ii metai St.Catharines apylin
kėje 16-sios minėjimas buvo 
ruošiamas be preziudiumo su 
darymo. Šiais metais yra nu 
matyta sudaryti prezidiumas, 
nes tai suteikia daugiau minė 
mui iški.mingumo ir labjau 
pagerbiamos organizacijų vė 
liavos. Tuo metu paskaitai 
ska.tyti yra pakviestas Tėv.B. 
Bagdonas.

Koncertą išpildys kun.Jurk 
šo vadovaujamas choras iš lo

ronto su sol.J.Liustikaite ir 
akomp. D.Skrinskaitė.

Po koncerto įvyks šokiai 
grojant puikiam orkestrui. Šo 
Irių metu vyks loterija ir bus 
atidaryti bufetai.

Sekmadienį, vasario mėn- 
21 d. 10 vai. ryto pamaldos už 
žuvusius dėl Lietuvos Neprikla 
usomybės, 75 Rolls Ave, vie 
iiuolyno patalpose.

Norisi pabrėžti; punktualiai. 
6 vai. 30 min. Sis dalykas ištik 
rujų priklauso nuo visuome 
nės, o ne nuo rengėjų. Tad 
ateikime laiku ir suteikime 
valdybai tą malonumą atida 
ryti iškilmingą minėjimą punk 
tuaLai.

Visi gausiai dalyvaukime 
taip mums reikšmingame mi 
nėjime ir pamaldose.

J.G.

WELLAND, Ont.
WELLAND APYLINKĖS VALDYBA

I
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Kaufman’s Woollens&Textiles| 
3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. £ 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir R

urmo kainomis(30—40% žemiau rinkos kainų) RIMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ |
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems -r « 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms. r
Turim-- didžiuli pasirinkimą viln.. kašmiro ir šilk, skarelių « 

A'eikite ir icitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. R 
PRIIMAME UŽSAKYMUS. $

1 vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. (z
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų
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bus galima užsisakyti ir bilie 
tus.

Koncertas McCormick rū 
muose Čikagoje tebus tik tru 
mpas žyptelėjimas, tik raketa 
į dangų, tik šauksmas Die 
vop, tik protesto malda. Ra 
ketai paruošti užpilkime spau 
dą straipsniais, paminėdami 
tuos, kurie sutiko mirtį Sibiro 
taigoje, vokiškame kacete, ka 
Įėjimuose, miškuose. Visi šie 
metai tebūna kankinių metai, 
žuvusiųjų metai ir apie juos 
garsiai šaukime visuose pašau 
lio kraštuose.

A. Laukys.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
Susivienijimo lietuvių Arge 

ntinoje Istorija, apimanti 1914 
- 1964 metus, auksinio jubilie 
jaus proga. Parašė Andrius Ja 
kubauskas, talkinamas Pr.Sta 
lioraičio ir K.Norkaus. Išleido 
Susivienijimas Lietuvių Argen 
tinoj-e, Av. San Martin 3175, 
Lanus Oeste, Buenos Aires, 
Argentina. 112 pusi. Kaina ne 
pažymėta.

Knygų lentyna, 1964 metų. 
Nr.2(135).

Sėja 5-6 nr. 1964 metų. 
Nr. iliustruota. Daug Įdomios 
medžiagos.

DR.K. JURGĖLOS ISTORI 
NIAI LEIDINIAI

Dr. Kostas R.Jurgėla lietu 
vių kūrimuisi Amerikos konti 
nente nušviesti suvaidins svar 
baus istoriko rolę.

Dr.K.R. Jurgėla nustatė ir 
išaiškino, kad pirmieji lietu 
viai Kanadoje buvo apgyven 
dinti prievartos būdu 1813 (o 
gal 1815 m.?) metais, kaip pa 
tekę Napoleono karų metu ne 
laisvėn ir angių atgabenti ir 
apgyvendinti Kanadoje. Istori 
kas išryškino daugelio jų pa 
vardes ir kilimo vietas Lietu
voje. Mūsų uždavinys būtų nu 
statyti, kur tie lietuviai paliko 
palikuonių ir kas su jais da 
b.ar yra?

Dr.K.R.Jurgėla dabar išlei 
do naują dokumentuotą leidi 
nį: Lietuviai Amerikoje prieš 
masinę imigraciją ir tautinį at 
gimimą. Atvykėliai į JAV su 
skirstyti Laikotarpiais ir vieto 
mis- Daugybė pavardžių, su 
nurodymu šaltinių, datų ir tt. 
Tai yra svarbus darbas pažinti 
lietuvių imigracijai į Ameriką.

DrK.R.Jurgėla Žalgirio su 
kaktuvėms išleido anglų kalba 
veikalą Tannenberg, kuriame 
aprašo Žalgirio mūšį, jo vado

visu stropumu ruošiasi Vasa
Bario 16 d.minėjimui, kursi 

vyks vasario 13 d., Slovakų sa 
Įėję, Hagar St., Welland. Vi 
siems gerai suprantama, kad 
kiekvienas minėjimas yra suriš 
tas su piniginėmis išlaidomis, 
todėl valdybos nariai kreipsis 
į tautiečius prašydami para 
mos ir rinkdami loterijai fan 
tus. Kad nereikėtų valdybos 
nariams daug kartų važinėti 
prašome būkite pasirengę 
šiam reikalui.

vybę, dalyvius ir kovų pasek 
mes. Leidinys iliustruotas su 
mūšių planais. Kai kas iš Lie 
tuvos kaimynų bando Žalgirio 
mūšio vaizdą pakreipti savo 
pusėn, ffalsifikuojant faktus, 
tai, Dr.K.Jurgėlos šis anglų 
kalbaleidinys lietuviams labai 
patartina dovanoti angliškai 
kalbantiems, kad jie apie Žal 
girio mūšį turėtų tikrų, ne iškl
aipytų ir ne falsifikuotų žinių.

• Įvyko Liietuvoje estrados 
atlikėjų konkursas- Atrinkus 
geriausius atlikėjus, sausio 8 d. 
jie pasirodė Vilniaus Filhar 
monijoje. Pirmo laipsnio diplo 
mus gavo V.Berzinia ir V.Bal 
trušaitis.

Kadangi jau einame 1965 
metus, tai bus renkamas soli 
darumo mokestis; būkite malo 
nūs šį mokestį $2.00 sumokėti 
mūsų kasininkui A.Žinaičiui, 
311 Wallace Ave., South We 
Hand.

N.epamiršti ir Tautos Fon 
do reikalai, šiam reikalui au 
kas rinks mūsų kolonijos nuo 
latinis Tautos Fondo atstovas 
M.Kuzavas.

Mūsų prekybininkai bizni 
eriai, kurie visa lietuviška veik 
La ypatingai remia; tai Ponai 
Sinkai, Vitkauskai, Viskontai, 
Buikai ir senosios kartos atei 
viai pp.Radvilai. Į jus bus 
kreiptasi dėl ’’Laimės stalių 
kų“. Apylinkės valdyba iš an 
ksto visiems širdingai dėkoja.

Buvo sunegalavę ir gydėsi 
ligoninėje mūsų Jonai: tai Sta 
šk,evičius, Paurys ir Cibii skas, 
bet dabar jau namuose. Prieš 
Kalėdas susižeidė darbovietė 
je Zigmas Izokaitis ir gydosi 
namu >se. I’aip iat sega oa 
Bersenienė ir A. Zinaitienė. 
Nelabai stiprus ir mūsų parapi 
jos klebonas kun.B.Mikalaus 
kas. VisjemS linkime greit pa 
sveikti ir sustiprėti. Bet vis 
dar ne taip blogai jaučiasi 
mūsų kolonijos seniausioji, p. 
V.Mickevičienė kuri jau bai 
gia 90-tuosius metus.

A. ftORKELl LUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ f 

I SIUVĖJAS į

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

I BALTIC WOODWORK CO. | 
| DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITA? R 
II IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. $

| K. KIAUŠAS ir J- ŠIAUČIULIS. |

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

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

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ $ 
DEŠRŲ GAMYBOJE. ''

£ VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS, j
$ PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO S 
vj DAI IS.
S 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209.

A 
A A

Bchica Investment Corp. Į
Autorizuotas kapitalas $ 120.00(1

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

Už indėlius mokame 8% dividendą. |

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

I ME 7-6727

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

Telefonas 7G8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsy namų apyvoką.
Savininkai:

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

S 
A

s:Š:

H

SIUNTINIAI LIETUVON i
IR USSR KRAŠTUS |

Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sande- 
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai: £ 

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

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

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

.» Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. ''
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HAAAI^^LTOJV
VASARIO 16-tos MINĖJIMAS

LETHBRIDGE, Alta.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
ATIDĖTAS PLIENO DARBININKŲ 

STREIKAS

Hamiltone įvyks vasario 21 d., 
sekmadienį 4 vai. p.p. ’’Delta“ 
kino salėje.

Pagrindinis kalbėtojas Dr. 
J.Sungaila. Dalyvaus miesto 
burmistras, latvių, estų ir ki 
tų tautybių atstovai-

Ruošiama didesnio masto 
meninė dalis, kurią išpildys 
jungtinis Toronto ’’Varpo“ ir 
Hamiltono Aušros Vartų para 
pijos chorai, kartu su solistais 
V.Verikaičiu, J.Liustikaite ir 
V.Žemelyte. Tautiniais šokiais 
pasirodys Hamiltono tautinių 
šokių grupė ’’Gyvatara “.

Smulkiau apie minėjimą 
bus pranešta sekančiame nu 
meryje. Rengėjai stengiasi, 
kad šiais metais minėjimas bū 
tų tikrai įdomus, ypač norima, 
kad mninė dalis būtų platesnė 
ir kiek galint įdomesnė.

B-nės Valdyba.

JAUNIMAS MINI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĘ
Hamiltono jaunimas, vad. 

tuntininkams, mini Nepriklau 
somybės šventę. lOv.al. pamal 
dos, kur abu tuntai dalyvaus 
organizuotai. 2 val.p.p.parapi 
jos salėje abiejų tuntų iškilmin 
ga sueiga. Po oficialiosios da 
lies bus dienai pritaikinta lau 
žo programa.

Tuntai kviečia visus tau tie 
čius skaitlingai dalyvauti, atsi 
vedant ir visą neskautiškąjį 
jaunimą. Taip pat prašome tė 
vėlius ir mamytes savo vaikus 
nuo 7 m. amžiaus įrašyti į gra 
žaus uniformuoto lietuviškojo 
jaunimo eiles ir sutvarkyti 19 
65 m. ’’Skautų Aido“ prenume 
ratą.

’’Širvintos“ ir ’’Nemuno“ 
Tuntai-

BANKELIS ’TALKA“
užbaigė 1964 m., kartu ir pir 
mąjį darbo dešimtmetį pasiek 
damas 804,908-30 dol. balan 
są Bus paminėta įsteigimo de 
šimtmečio sukaktis, nes banke 
lis įsteigtas 1955 m. vasario 13 
d. šiai sukakčiai atžymėti bus 
išleista platesnio pobūdžio a- 
pyskaita - leidinėlis, kur be 
kasmetinių pranešimų tilps da 
ugiau inf ormacinės medžią 
gos apie bankelio veiklą deši 
mties metų laikotarpyje.

Dešimtmečio minėjimui vai 
dyba sudarė komisiją iš E.Su 
diko, A. Vainausko, J.Mikšio 
ir St.Daliaus.

Dešimtmeč io minėjimas su 
jungiamas su visuotiniu narių 
metiniu susirinkimu, kuris įvy 
ksta 1965 m. vasario 20 d., šeš 
tadienį, 4 vai. 30 min. po pie 
tų Hillcrest restorano patalpo

se, Concesion St., ant kalno. 
Pradžioje bus Susirinkimas pa 
gal bankelio įstatus, o po to į 
vyks nariams vaišės ir šokiai 
prie orkestro muzikos.

Valdyba nustatė, kad kiek 
vienas narys registracijos me 
tu būtinai turėtų nario knygų 
tę, nes šiuo metu bankelis turi 
811 narių ir prie registracijos 
paskirtieji pareigūnai asmeniš 
kai visų narių nepažįsta- Todėl 
tiktai nariai turintieji su savim 
nario knygutes gaus balsavimo 
lapelius ir bilietukus, skirtus 
nemokamoms vaišėms.

J.D.

ŽUKLAUTOJU IR 
MEDŽIOTOJŲ KLUBO

Zuikių balius, dėl siautusios di 
dėlės sniego pūgos, sausio m. 
23 d. per vietos radio stotį bu 
vo atšauktas.

Po nemažų pastangų zui 
kių baliui išnuomuota Redwo 
od Inn salė ir balius įvyks va 
sario mėn.13 d- Pradžia 7.30 
vai. vakaro.

Redwood Inn salėje lietu 
viai šokius ruošia pirmą kartą. 
Tai yra nauja, graži, tik prieš 
dvejus metus statyta salė su di 
dele aikšte automobiliams pa 
statyti.

[ Redwood Inn važiuoti 53 
keliu į rytus iki 20 kelio, pra 
važiavus 2 mylias link Wellan 
do kertasi Tapleytown Rd. su 
20 keliu- Šioje kryžkelėje ir 
yra Redwood Inn rstoranas su 
šokių sale.

Visi iš anksto parduoti bi 
lietai su sausio 23 d. data ga 
lioja vasario mėn. 13 d.

Mieli tautiečiai, malonėki 
te rezervuoti vasario mėn. 13 
d. datą susitikimui ir linksmam 
laiko praleidimui Redwood 
Inn salėje.

Klubo Valdyba.
L.V.S. RAMOVĖS SK. V-BA
reiškia nuoširdžią padėką 
mons. dr. J.Tadarauskui už lei 
dimą nemokamai pasinaudoti 
sale stud.D.Janušaitytės prane 
Šimui ir paskelbimą tikintiesie 
ms bažnyčioje, p.p.S.K. Mile 
riams už globą ir vaišinimą 
svečio iš Čikagos, o visiems 
atvykusioms išklausyti praneši 
mo ir aukas, kelionės išlaido 
ms padengti.

Dėkojame stud. Danguolei 
Janušaitytei iš Čikagos už pui 
kų pranešimą- Ji nustebino vi 
sus klausytojus gražia lietuviš 
ka kalba, vaizdingu šiandieni 
nės Lietuvos gyvenimo nušvie 
timu, puikiai atsakydama į pa 
klausimus. Tai didelis nuopel 
nas ir jos tėvelių, užauginusių 
Danguolę Lietuvos patrijote ir

minėjimas ruošiamas vasario 
mėn.20 d., vengrų salėje, 821- 
-9 Avc. N. Pradžia - 7 vai. 
Visi pietinės Albertos lietuviai 
kviečiami į minėjimą atsilanky 
ti.

Išrinkta nauja valdyba, į 
kurią įėjo ir pareigoms pasiski 
rstė sekančiai: S.Noreika -pir 
mininkas, J.Kanienė sekretorė

ir J. Daugirdas - iždninkas.
— J.Žebrauskienė susilaužė 

koją, išgulėjusi kurį laiką ligo 
ninėje, dabar sveiksta namuo 
se-

— Pereitų metų gruodžio 
11 d., mirus Lietuvoje M.Ka 
niui, jo sūnui Jonui ir šeimai 
visi bendruomenės nariai reiš 
kia užuojautą.

-e- -<a»- o o < •

PAMIRŠTAME VARGSTANČIUS BROLIUS

Senas priežodis - sotus alka 
no neužjaučia, mums praturtę 
jant vis daugiau pradeda prigy 
ti Kanados lietuvių kolonij 
se, o ypatingai lietuviais skait 
iingame Monrealyje.

Visoje Kanadoje Vasario 
16-tos Gimnazijai ir bendrai 
šalpai besurenkama tik trečda 
lis to, ką surinkdavome prieš 
10 metų. Nežiūrint to, kad 
Vasario 16-tos gimnazija jų 
patalpų statybos metu daugiau 
turėtume paremti.

Jau ketveri metai kaip Mo 
ntrealyje nebeveikia nė vienas 
Vasario 16-tos Gimnazijai re 
mti būrelis, kurių po ilgesnės 
pertraukos -p.Pr.Šimelaičiui iš 
Montrealio išsikėlus, B-nės 
Seimelio pastangomis trys vėl 
buvo atgaivinti. Antri metai 
nebevykdoma jokia rinkliava 
Vokietijoje pasilikusiems ligo 
niams, Suvalkų trikampio ir 
kitur į vargą patekusiems lie 
tuviams sušelpti. Apie montre 
aliečių dosnumą tiems reika
lams jau galėjote pastebėti iš 
Vasario 16-tos Gimnazijos di
rektoriaus kun.Br. Liubino vi 
zito metu patalpų statybai su 
rinktos sumos. Nors ir labai 
skūpūs mes čia gyvename ir 
bet kokia rinkliava sunkiai be 
duoda pusėtinų rezultatų, bet 
manyčiau, kad šalpai, pade 
jus geras pastangas trejetą šim 
tukų vistiek reikėtų surinkti 
žiemos metu.

Turime Montrealyje labai 
veiklia Katalikų Moterų D-ją, 
o moteris iš prigimties pirmo 
ji vargšui ranką paduos, tai 
Seimelo Prezidiumas ir turėtų 
joms šalpos reikalus pavesti, 
nes paties Seimelio sudėtyje 
tuos reikalus tvarkantieji asm 

atsisakiusių kelionės išlaidų pa 
dengimo, prašydama surinktas 
aukas perduoti laisvinimo rei 
kalams.

Ramovėnai džiaugiasi, kad 
jų retėjančias gretas, jų neštą 
laisvės vėliavą, perima jaunos 
rankos, gal dar stipresnės už 
veteranų. Valio, išeivijos atža 
lynas!

Ramovės sk.v-ba.

enys nevisuomet būna pajėgūs 
šaipą organizuoti.

Gimnazijos būrelių organi 
žavimą turėtų pasiimti skau 
tai, kaipo besimokančio jauni 
mo organizacija. Jie turėtų su 
prasti savo brolius varge ir ne 
datekliuje siekiančius šviesos 
sau, o tuo pačiu ir savo Tau 
tai.

Juozas Lukoševičius.

KANADOS LIETUVIŲ
Atkelta iš 2-ro puslapio.

dėtų finansiškai išsilaikyti. Kol 
lietuviškas žodis per laikraš 
čius pasieks mūsų šeimas, tol 
gyvybė rusens mūsų lietuviško 
se širdyse.

Dr.P.P. Lukoševičius
Pirmininkas.

Iz.Mališka
Sekretorius.

LIETUVOS TELEVIZIJOS 
LAIDA SUOMIJAI

Sausio mėn. pradžioje iš 
Vilniaus per Talino teieviziją 
buvo transliuota Suomijai skir 
ta laida. Buvo stengtasi paro 
dyti netik Lietuvos gamtos vai 
zdus, architektūros pamink 
lūs, bet pavaizduoti ir gyvūni 
ją, pademonstruoti dainas, šo 
kius, net ir ir Čiurlionio pavei 
kslus. Valst. dainų ir šokių 
liaudies ansamblis, be dainų, 
atliko šokius ’’Gaidys“, ”Klu 
mpakojis“ ir kt. Buvo išpildo 
mos ir U-Krapavickienės dai 
nuojamos Kupiškio apylinkės 
senovinės dainos.

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.

Nors š.m.sausio m. 11 ir 12 
dienomis ’’Algoma“ plieno fa 
briko darbininkai, kad ir su la 
bai maža (204 balsai iš 5579 
balsavusių) balsų persvera nu 
balsavo streikuot, tačiau pačio 
mis paskutinėmis žiniomis, jei 
ir antrą kartą bus nubalsuota 
streikuoti, šiame fabrike strei 
kas prasidės tik vasario 1 d.

Vietiniame ’’Sault Star“ ir 
per radiją buvo paskelbta, 
kad streikas prasidės sausio 29 
d- tačiau įsikišus Ontar io dar 
bo ministerijos atstovui, kuris 
paskelbė pirmą balsavimą ne 
teisėtu, plieno darbininkai dar 
kartą balsuos - streikuoti ar pri 
imti tarpininkų komisijos reko

menduojamą naują 2-jų metų 
darbo sutartį, kuri būtų visai 
panaši į Hamiltono plieno dar 
bininkų priimtą taip pat dvejie 
ms metams darbo sutartį, vis 
ką sudėjus, duodančią apie 32 
centų atlyginimo pakėlimą va 
landai.

Pradėti streiką turime labai 
nepalankias sąlygas. Labai pri 
ešinasi vietiniai prekybininkai, 
kurie žino kaip laike streiko 
nukentėtų biznis, nes ”Algo 
ma“ kas mėnesį išmoka plie 
no darbininkams 5 milijonus 
dolerių. Ta intencija, kad neį 
vyktų streikas, kai kuriose ba 
žnyčiose laikomos pamaldos.

Koresp.

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS

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

gos, foto aparatai ir t. t.

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ
IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

BE MUITO
Įvairios sudėties maisto 

siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

• 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 ai- ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, teilefonuoti 

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.

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. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

I SĖJA 
į! į p3
T Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. J

Leidžia Varpininkų leidinių fondas įa
g: Redaguoja E. BOREIŠA. $

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

p; Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

LP.Bddu Saiionas Co. L T. D.
Didelis pasirinkimas Skandinavijos 

aukštos kokybės baldų
DIVEN PORT — SOFA 

SPECIALI MIEGAMO KOMPLEKTO KAINA $ 145.00 
VIRTUVĖS 5 DALIŲ KOMPLEKTAS $ 35.00
GYVENAMŲ IR VALGOMŲ KAMBARIŲ IR T.V. KĖDĖS 

MODERNIOS LEMPOS, KARPETAI, UŽUOLAIDOS 
PARDUODAMI AUKŠTOS KOKYBĖS NORDMENDE

HI-FI STEREO SU MULTIPLEX IR KITOKĮ 

UŽSIENINIAI RADIO.
Mes esame specialistai baldų iš Teack medžio

$ 5 vertės dovana
skirta pirkėjui

perkant už $ 99.00 ar daugiau.

5185 DECARIE BLVD. 
486 - 1381.

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 3-09 78

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

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

330 Bay Street.

JUOZAS AUDĖNAS

Ekonomistas
Tarpininkauja Mutual Funds 

investavimams:
109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

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

RESTORANAS SU ŽIDINIU IR MUZIKA.

ČIUOŽIMO AIKŠTĖ, KALNAI ROGĖMS 
SKI MOKYKLA, MODERNIŠKAS

2 KELTUVAI, 8 PUIKŪS TAKAI

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„ PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

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

bet nedaugiau $ 2,002.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

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

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

tiktai pirmadieniais /r penktadieniais.

E.Su
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ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 6 DIENĄ, SLOVAKŲ ’’ROYAL“ SALĖJE, 7220 HUTCHISON, KAMPAS JEAN TALON, ĮVYKS

Didžiausis metinis Montrealio lietuviu parengimas-

SPAUDOS BALIUS

SPAUDOS BALIUS

Šį savaitgali, vasario 6 die 
na, turime NL Spaudos Balių-

Baliaus programa nebus 
varginanti ir ypač gera tuo, 
kad patenkins visų pageidavi 
mus: vyresniems ir visiems, 
kas domisi lietuviškąją veikla, 
kovomis dėl laisvės ir Lietuvai 
teisių .atgavimo, bus apie pus 
valandį laiko, kondensuotas 
VLIKo Gen. Sekr., Juozo Au 
dėno, pranešimas, baliaus pra 
džioje, nuo 7:30 iki 8:00 apy
tikriai. Tat, kas nori išgi rsti 
jo, neseniai atsilankiusio JAV 
departamente, pranešimo, te 
gul atvyksta ne vėliau kaip 7 : 
30 valandą vakaro.

Po to seks jau visa kita 
baliaus programa: šokiai, pre 
mij-avimas vien jaunimo šo 
kio; loterija ir karalaitės rinki 
mai. Žinoma, veiks bufetas su 
gėrimais ir tt.

Slovakų salė, kaip žinoma, 
yra švari, gerai vėdinama, erd 
vi ir joje moterys gali pasiro 
dyti ir baliniu apsirengimu, 
nors tai nėra jokia sąlyga, nes 
baliun įėjimas yra laisvas ir 
nevaržomas.

Karalaitės rinkimai - tai 
jaunuomenės šventinis momen 
tas, iškyląs virš eilinės kasdie
nybės, nes grožio prasmė žmo 
nių gyvenime yra vienas iš di 
džiųjų socialinių bei kultūrinių 
veiksnių.

Masinis tautiečių atsilanky 
mas Į balių sudaro jo grožio 
ir geros nuotaikos pagrindą, 
todėl malonius tautiečius ypač 
nuoširdžiai kviečiame Spaudos 
Baliuje kuo gausiausiai daly 
vauti.

Būsime dėkingi, jeigu atvy 
kdami į balių, kas galės, atneš 
ir loterijai fantą. Tai bus pa 
rama lietuviškajai spaudai. Ti 
kimės svečių iš JAV ir kitų 
Kanados vietų, nes iš anksto

DR. J. ŠĖMO G AS 
5441 B ANN ANT Y NE, Verdun 
Pirmadienį ir . , _

, . . . 2--4; /--9 p.m.ketvirtadienį
antradienį ir i penktadienį ‘ 2~4 P’

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

PO 7-3175; namų DO 6-9582

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tei.: LA 2-7236

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7 

Montreal, Que. Tel. 489-3191
Namų tel.: MU 1-2051 

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ,

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

Telef.: 669-8834

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

skaičiuojami mėnesiniai- Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 santaupų sumos. Balansas apdrausta® $2.000.000 
Už asmenines paskolas ’Litas* 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.

jau buvo pasižadėjimų. Lauksi 
me, ir būsime dėkingi už atsi 
lankymą.

AUKŠTESNIŲJŲ KURSŲ 
lankytojų tėvams pranešama, 
kad vasario 7d. Aušros Vartų 
posėdžių salėje tuojau po 11 
valandos pamaldų šaukiamas 
susirinkimas svarbiems klausi 
mams aptarti. Visi tėvai prašo
mi dalyvauti.

SLA 123 KUOPOS
Montrealyje susirinkimas, 

neįvykęs sekmadienį, nukeltas 
i vasario 14 d. Jis įvyks tuo 
jau po pamaldų AV salėje ir 
svarstys SLA Montrealio kuo 
pos 15 metų sukaktuvių paren 
gimo klausimą, taipgi rinks 
naują valdybą. Visi nariai įpa 
reigoti metiniame susirinkime 
dalyvauti.

SPAUDOS BALIAUS 
LOTERIJAI

aukojo:
Neprikl. Lietuva du išlošimus 
po 50 dol.........................................

De Luxe valyklos savinin 
kas Povil. Rutkauskas 10 dol.

Antanas Keblys 2 dol.
Povilas Jocas bonką degti 

nės.
Pil. X laikrodi.
Laikrodininkas A. Žukas 

ekstra?
E.Kardelienė tortą.
XYZ bonką vyno.
P.Q. dėžę šokolado.
P.Linkonienė originalų in 

dą-
P.Vazalinskienė sjr. apy 

rankis, karoliai, staltiesė.
Būsime dėkingi, kas paau 

kos daugiau. Visiems didelė 
padėka. NL.

• Dr.H.Nagys aną savaitga 
Ij buvo Bostone ir skaitė pa 
skaitą.

• Skardžiuvienė Emilija pa 
slydusi griuvo ir sulaužė ran 
kos kaulus. Užgipsuota ranka 
gydosi namie.

DANTŲ GYDYTOJAS .
Dr. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St. W.
Suite 419, tel. UN 6-8235

Residence MU 1-2051

DR. V. GIRIŪNIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
3933 Rosemount Blvd. 

RA 7-5552; namų RA 1-0636

DR A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

PROGRAMOJE : j
1. VLIKO GENERALINIO SEKRETORIAUS, B. ŽEMĖS’ 
ŪKIO MINISTERIO, JUOZO AUDĖNO AKTUALIJŲ 
PRANEŠIMAS.
2. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS 
BALIAUS KARALAITĖS RINKIMAI, VYKDOMI 

VISUOTINIU BALSAVIMU
3. TRIJŲ ŠOKIŲ PREMIJAVIMAS: SPAUDOS VAL - i 

SO, JAUNIMO IR BEN DROJO, SU BALIONAIS.
4. LOTERIJA, KURIOJE BUS ŠIE DIDIEJI FANTAI: 

DAILININKĖS TAMOŠA ITIENES STUDIJOJE IŠAUS
TAS TAUTINIS TRADICINIS DRABUŽIS, DU NL 
IŠLOŠIMAI PO 50 DO LERIŲ KOSTIUMAMS AR 
PALTAMS, VYRUI AR MOTERIAI PER MAMERTO 
MAČIUKO SIUVYKLĄ.

5. ŠOKIAI GROJANT DIDELIAM, GERAM, ORKES 
TRUI IKI 2 - ROS VALANDOS NAKTIES.

6. BUFETAS SU VALGIAIS IR GĖRIMAIS VISU DA 
LYVIŲ PATARNAVIMUI-

BALIAUS PRADŽIA 7 VALANDĄ, PABAIGA 2 VA 
LANDĄ.
ĮĖJIMAS - ĮŽANGA 2 DOL., STUDENTAMS 1 DOL. UŽ 
ĮŽANGOS BILIETĄ DUODA MA LĖKŠTE MAISTO.

Visi tautiečiai maloniai kvi ečiami Spaudos Baliuje daly 
vauti su bičiuliais, draugais, pa žįstamais.. Visi mielai laukia

mi. NL.
I

NELAIMĖ PASIBAIGĖ
LAIMINGAI

’LITO * NARIAMS 
PRIMENAMA,

kad į valdomuosius organus 
kandidatus reikia išstatyti bent 
7 dienas prieš susirinkimą raš 
tu. Kandidatus gali išstatyti ne 
mažiau kaip du pilnateisiai na 
riai. Pasiūlymai įteikiami ”Li 
to“ sekretoriui. į valdybą bus 
renkami 3 nariai, į Kredito 
komisiją du ir į Revizijos komi 
siją vienas narys. Metinis susi 
rinkimas įvyks vasario 20 d. 
Aušros Vartų salėje-

® Serga Dr.H.Nagys ir V- 
Žižys.

t,
Advokatas

STASYS DAUKŠA, LL, D.
4 Notre Dame St. E.

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Daine Si. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

NOTA RA S
J. BERNOTAS

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

Suite 20 79
Tel.: UN 6-4364

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

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

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

TLAiKFommms
ANTANAS 2ŪKAS 

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.

P. p. Žemaičių sūnus Petras 
buvo papuolęs po sunkveži 
miu. Sunkvežimio vairuotojui 
parodžius dideli sugebėjimą 
valdyti mašiną išvengta nelai 
mingo atsitikimo, nors sužeidi 
mas buvo. Tėvai perspėkite 
vaikus, kad gatvėse nežaistų 
ir saugotųsi pravažiuojančių 
mašinų.

@ Restorano ilgamečiai lai 
kytojai, LaSallėje, pp.Jocai 
nuo šio paskutiniojo šalto oro 
Montrealyje, pabėgo į Kalifor 
niją, JAV, kurioje atostogau 
darni svečiuojasi pas brolį A- 
domą ir kitus pažįstamus.

ANTANAS GRAŽYS 
Tolhurst Oi! Ltd. Texaco atstovas. 
Aliejus ir įrengimai aoš.ldv.m:. 
Nemokamas krosnių valymas ir 

Tel.: 739-9328. aptarnavimas

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

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

(storidžiai).
6396 Eannantyne, Verdun 

PO 7-6183.

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R č I N A 3
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

District Estate
Brokers inr.
MONTREAL REAL ESTATE I 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos-

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL —
LONDON-LANCASHIRE

Draudimo Bendrovės
YRA ATSTOVAUJAMOS;

ADAMONI5
I NSURANCE 

AGENCY INC.
Quebec Insurance Brokers
GAISRAS — AUTOMOBILIAI

Tel.: 722-2472.
ir 722-4735

- ATSAKOMYBE — GYVYBĖ.
3907 Rosemount Blvd.

Tikslus ir greitas patarnavimas.

STATYBA PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOJE 

vienuolyno ir kitų patalpų ak 
tyvinama rinkėjams einant per 
namus, kadangi iki šioliai ma 
žai tesurinkta- Kiekvienas dir 
bantysis prašomas duoti po 
šimtą dolerių. Aukų prašoma 
nevien tik iš parapijiečių, nes 
statomomis patalpomis, teigia 
ma, naudosis visa kolonija.

Nors kolonijoje yra net pen 
ki pilnateisiai architektai, sta 
tybo® planai paruošti profesi 
nio inžinieriaus Heinz Urbat. 
Planai jau paduoti kontrakto 
riams apskaičiavimui.

NL red. turi pastebėti, kad 
Urbat yra mažlietuvis (Urbai 
tis), nebent, jis skelbiasi vokie 
čiu?

VAIKŲ TEATRAS
Mrs. Rubes (TV ir filmų 

artistė, Susan Diuglas) surin
ko fondą ir pastatė ’’Alice in 
Wonderland“. Visų nustebi 
mui pastatymas davė net mažą 
pelną. Dar du pastatymai pra 
ėjo taip sėkmingai, kad spek
takliai ir viisas projektas taip 
buvo reorganizuoti kaip ne pel 
no organizacijos ir buvo pava 
dinta Museum Children,s teat 
ru. Pelnas vėl buvo nešamas at 
gal į teatrą, taip kad jie gale 
jo turėti nuolatinį repertuarą 
ir bendrovė turi nuosavus na 
mus.

® De Luxe valyklos, Lachi 
nėję, savininkas Povi’as Rut 
kauskas Su šeima išvyksta atos 
togų į West Indijos salas - Bar
bados ir kt. Gero poilsio!

® Agronomas p.Butkys iš 
New Yorko, kur jis verčiasi 
statybomis, lankėsi Montrealy 
je ir viešėjo Lino Urbono šei 
moję.

© Pas pp.Tautei us savait 
galį viešėjo duktė Marija ir 
žentas Roy Sinkai.

O K-irSt.Milašių duktė Lili 
ja, kuri ištekėjusi prieš du me 
tus, susilaukė pirmagimio sū 
naus, kuriuo yra džiaugsmingi 
tėvai ir seneliai.

® Tautiečiai informuojami, 
kad jeigu kas turi nelaimę būti 
sužaloti, kad reikia daryti rent 
geno nuotrauką, tai pirmųjų 
24 valandų metu po nelaimės 
įvykimo darant nuotrauką, ji 
daroma nemokamai.

@ Ponia Andriejausk’enė an 
trą savaitę kovoja su peršali 
mu.

— Jukasė Mickūnaitė, gyve 
nanti Montevideo mieste, jieš 
ko Jono Mickūno, kiilusio iš 
Žvėrų kaimo, Kupiškio valšč. 
Panevėžio apskr. ; iš Lietuvos 
išvykęs apie 1927 metusę gyve 
nes kurį laiką Montrealyje.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG ■ TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės j
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

PERSITVARKYMAI 
SPRINGHURSTE

Provincinei valdžiai parė 
mus administratuoti lietuvių 
vasarvietės Springhurste - Wa 
sagoje paplūdimį, daromi žy 
mūs pakeitimai. Praeitų metų 
vidurvasaryje buvo sukontro 
liuoti įvažiavimai mašinoms, 
š'emet gi, sakoma, bus nugriau 
tos prekiautojų būdos ir ap 
tvarkytas visas smėlio krantas.

AKADEMIKŲ DR - JOJE 
vasario 13 d. paskaitą filosofi 
ne tema skaitys dr.kun. F.Ju 
cevičius iš Montrealio. Ši, kaip 
ir visos draugijos ruošiamos 
paskaitos, yra vieša - visi mie 
lai laukiami. Paskaitos pra 
džia 7.30 vai. Prisikėlimo sa 
lės muzikos studijoje.

TAUTOS FONDO
Toronto Skyriaus 1964 m. pi 
niginės apyvartos apyskaita:

Pajamos:
Likutis iš 1963 m. 473.78 
Vasario 16 minėjime 676-45 
Kitos aukos 71.00
Aukos po namus 1,028.00 
Nuošimčiai iš Paromos 17.17

Viso: 2,266.40

Išlaidos:
Tautos Fondo atstovybei

Kanadoje 2,000.00
Kitos išlaidos 41.50

Viso: 2,041.50
Likutis 1965 metams 224.90

Skyriaus Kasininkas
kviečia ją aplankyti.

KEIČIA PAVARDES
Daily Star pakartotinai skel 

bia, kad Emilija ir Juozas Jur 
keivičiai teisrho keliu keičia pa 
vardes į Emily ir Joseph Yur 
kus. Pp.Jurkevičiai žinomi To 
ronto kolonijos veikėjai.

Istoriko Vinco Trumpos pa 
skai.ta neįvyko dėl oro sąlygų 
negalėjus atvykti iš Washingto 
no. V.Trumpa tikimasi atsikvi 
esti vėliau.

PARENG. KALENDORIUS
Spaudos balius bus 1965 

m. vasario 6 dieną.
©’’Lito“ dešimtmečio minė 

jimas, metinis susirinkimas ir 
vakarienė su šokiais įvyks va 
sausio 20 d., šeštadienį. Auš 
ros Vartų salėje.

— Vasario 16 miinė jimas 
bus Plateau salėje vasario 28 
d.

® Reli ginės muzikos kon
certas Aušros Vartų bažnyčio 
je kovo 20 d.

® SLA 123 kuopos 15-kos 
metų sukaktuvių parengimas 
įvyks balandžio 24 d.
® Aušros Vartų parapijos pa 
rengimas įvyks gegužės 1 d., 
šeštadienį. Dalyvaus Cleve
land© oktetas.

Keating Ford Sales Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
įstaigos 759-8529
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