
NEPRIKLAUSOMA

Nr.5-6 (930) * MONTREAL, 1965 m. VASARIO — FEB. 17 d.- * INDEPENDENT' LITHUANIA * LITHUANIEINDEPENDANTE * Postage paid at Lachine, P. Q.

KAS NAUJA KANADOJE

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO 
GYVENIMO DUOMENYS

KANADA IŠKĖLĖ SAVO 
VĖLIAVAS

Vasario 15 dieną Kanada 
oficialiai iškėlė savo valstybi 
nę vėliavą: raudonas kievo la 
pas baltame fone, kurio kraštai 
taip pat raudoni. Kanados gy 
venime tai yra istorinis įvykis, 
dėl kurio federaliniarhe parla 
mente ilgai kovota, konservą 
toriiams tai vėliavai priešinan 
tis.

KANADOS 
KONSlR V ATOKI AMS 

KRIZĖ 
Konservatorių vicelyderiis 

Quebecui, Balcer, paskelbė, 
kad krizė pažengė tiek toli, 
kad kitos išeities nėra, kaip ly 
deriui, Diefenbakeriui, reikia 
pasitraukti.

Krašto apsaugos min. P. 
Heliyer į paklausimą parla- <

mente atsakė, kad Kanados 
kariuomenė atominius gink
lus gaus pagal apsigynimo 
planą ateinančių metų pra

džioje.

Savaitinė įvykių apžvalgi
• KINIJOS KOMUNISTAI TELKIA VIETNAMUI

JĖGAS
• VASARIO 16 AMERI KA PAKARTOJA PALAN - 

KŪMĄ LIETUVAI
• KOMUNISTAI ORGA NIZUOJASI PRIEŠ 

JUNGTINES TAUTAS
• PROJEKTUOJAMA ’ DIDŽIŲjŲ“ KONFEREN 

CIJA
• INDOKINIJOJE IŠKYLA DIDELIS KARAS
Keistus laikus gyvename, 

budingus tiktai dabarčiai, ka 
da

VYKSTA NESIBAIGIAMI
aAkAi, O NAKU INLivA..

Karai vyksta Konge, Viet 
name, Kambodžoje, Laose, 
iviaiaiZ.joje, bet karo nėra... 
i OKia yra tarptautine padėtis.

Lraejusj savaitgalį

VIETNAME ĮVYKO RIM
/iLomb bUbli>cri<lMAS.

Praeityje tokiu atveju būtų 
ultimatumai, mobilizacijos, ir 
.atoki pasiruošimai. O dabar 
- tai tiKtai eilinis sus.dūrimas.

Vietnamo komunistai drą 
-..u žyg.u užpuolė Jz-rV įgulą ir 
aeroKai apipiešė. AKipiėsiskai 
-.rusus ir provokuojantis V iet 
-uimecių žygis, palaimintas 
ucveiių” kinų ir rusų. '

AMERIKAI NIEKO KITA 
inlliKu kaip
A l'SiKKKS i TI,

.es Amerika karo nenori. Ji 
atsikirto, bet ir pasisakė, kad 
pirmyn neis. lodei komunis 
tams lengva Ameriką mušti. 
J le Ameriką muša, ir dar muš, 
-<ol Amer.ka taip laikysis.

blame konilikte tas įdomu, 
,1d ligšiol rimčiau

^REAGUOJA NEI RUSAI, 
NEI KINAI

Labai įdomus sutapimas,

Redaguoja Edvar
1118 Ruther

Rd., Cleveland Hts.,

Kanados min. pirm.L.Pearson 

laimėjęs Kanadai vėliavą.

FIORIDOS LIETUVIAI,
Nr. 11-12. Floridos lietuvių ir 
vasarotojų paveiksluotas laik 
rastis, eina nuo 1960 m. Leidė 
jai: Anelė Zabukas ir Petras 
Pocius, 3031 54th St. S., Gulf 
port, Fla.
das Karnėnas, 
ford
Ohio 44112. Bendradarbiauja: 
dr-D. Jasaitis, K.S.Karpius, K. 
Kodaitienė, J.Narūne, E.Ver 
belą, F.Šeštokas, W.J.Jurge 
las, J.Juodis ir kt. Laikraštis 
vaizduoja Floridos lietuvių 
gyvenimą.
• Olgai ir Mykolui Marku 

vėnams suruoštos 25 metų ve 
dybinės sukaktuvės.

Gerb. Markuvėnai yra iš 
senesniųjų emigrantų. Jie yra 
užauginę sūnų Tadą ir dukrą 
Adelę. Dukra jau yra ištekėju 
si, o sūnus yra priimtas i Ro
yal Canadian Mounted Police 
ir šiuo metu yra išsiųstas į šiau 
rę atatinkamo kurso. 

at

kad Amerika buvo išprovokuo 
ta Keršto žygiui kaip tiktai ta 
da, kada bboK pirmininkas 
Kosyg.nas atvyki i Vietnamą. 
Kouei taip įvyKof Spėjama, 
kad taip

SUREŽISAVO KINIJOS
kuwlUHiB 1 Al,

tikėdamiesi iš to naudos: A- 
meriKą supjudyti su Kusija, ku 
r.os dabar gyvena "kuitunnio 
bendradarbiavimo“ medaus 
menesius, kuriais susižavėjo ir 
Anglija, pasirasiusi su l\usija 
dvejų metų sutarti. Be to, ki 
nai tiKėjosi sum.nkstinti Kusiją 
ir gauti is jos būtinų jai gėry 
b.ų, ir sukelti prieš Ameriką 
diriguojamąją bangą demons 
tracijų, kur.os propagandine 
gana j.e tiki. Ir taip amerikie 
cius aauze Maskvoje, Djakar 
toje, xs.aire, Sirijoje ir tt.

NEPRAKTIŠKAS 
DlMUinS IKACIJŲ 

B1ZN1S,
nes valstybės turi Amerikai 
mokėti už visus nuostolius...

iNors Popiežius pakartotinai 
kviečia prie taikos, bet nesan 
taikos ir susidūrimai nesibai 
gia.

V. VOKIETIJA SUSIKIVIR - 
cIjo SU Z r DAiS IR 

ARABAIS,
kuriems abiems drauge jokia 
valstybė įtkti negali. Arabai už 
protestavo, kad V. Vokietija 
Izraeliui parduoda ginklus. Kai 
Vokietija pareiškė, kad toliau 
ginklų neparduos, įsižeidė Izra 
elis. Ir V-Vokietija atsidūrė 
tarp dviejų ugnių.

KANADOS L. JAUNIMO 
DIENŲ - KONGRESO

Informacija Nr.l.
Kanados Liet. Jaunimo Die 

noms - Kongresui ruošti Komi 
teto pilnaties posėdyje, įvyku 
šiame sausio 24 d., padaryti 
šie nutarimai:

atsižvelgiant, kad ruošia 
moję šventėje pagrindinis dė 
mesys bus kreipiamas l studiji 
nę bei kultūrinę 'dalį, šventės 
pavadinimą pakeisti į Kana 
dos Lietuvių Jaunimo Kongre 
sas.

Nustatyta sekanti Kongreso 
programa:
Penktadienį, spalio 8 d.,8v.v. 
jaunimo susipažinmo vaikaras. 
Šeštadieni, spalio 9 d., 1U vai. 
Kongreso atiidarymas ir po 
to meno parodos atidarymas,, 
11-13 vai. studijinė akademi 
nė dalis.

3 vai. p.p. talentų popietė 
- koncertas, kuriame su savo 
meninėmis pajėgomis pasiro 
dys jaunimas iš galimai visų 
Kanados L.B. apylinkių, 7 v. 
v. didysis jaunimo ir senimp 
pobūvis.
Sekmadienį, spalio 10 d.
Pamaldos; 3 vai.p.p. reprezen 
tatinis koncertas ar vaidini 
mas, 6 vai- v. banketas ir kon 
greso uždarymas.

Kosyginas susitarė su ki 
kad šie padėtų Vietn 
komunistams kovoti. Ko

nais,
aamo
munistai varo didelė propagan 
dą : jie esą kovoja su amerikie 
čiais, ne su vietnamiečiais... 
Ten kils didelis karas, ar 
Amerika turės iš Vietnamo 
pasitraukti.

LITUANISTINIO 
ŠVIETIMO TYR1MŲ 

CENTRAS
PLB Valdyba ryšium su Ii 

tuanistinio švietimo tyrimų cen 
tro sudarymo siūlymu priėjo 
prie tokių išvadų: 1. toks cent 
ras esamomis sąlygomis labai 
reikalingas, 2 bet centras 
kaip atskira lituanistinio švieti 
mo institucija, nesteigtinas, 3. 
centro ffunkcijos pavestinos 
jau esamai kuriai nors lituanis 
tmio švietimo institucijai, dėl 
to pasitariant su paskirų kraš 
tų lietuvių bendruomenių va 
dovybėmis.

DR.NASVYTIS J PIETŲ 
AMERIKĄ

1965 vasario 18-22 Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, vyks 
ta trečias Piet. . Amerikos lie 
tuvuvių Kongresas- Atsinepda 
ma į kvietimą, PLB Vaidyba 
savo atstovu i Kongresą įsrin 
ko vicepirm. visuomeniniams 
reikalams dr.Algirdą Nasvytį.

M J.Strazdas pasitraukė iš 
’ Paramos“ vaiuyoos, o ber 
nas is Banko oireKtonaus pa 
reigų išėjo pensijon.

U oią ir gretimas savaites 
visame la.svame pasaulyje vyk 
sta Lietuvos nepriKiausomybės 
atstatymo 4 7-tųjų sukaKtuvių 
minėjimas.

• Vasario 28 d. Washingto 
ne minimos Pirmojo Lietuvos 
savanorio - kūrėjo diplomato 
puik.Kazio Škirpas /0-t.es me 
tų amžiaus ir politinės veiklos 
sukaktuvės.

• Vasario 18 d. Brazilijo 
je, Sao Paulo mieste, vyksta 
1 retysis Lietų amenkos kon 
gresas. Sveikiname P.etinės 
Amerikos lietuvius ir linkime 
jums tautinės stiprybės.

• Antrajam Lietuvos prezi 
dentui Alek. Stulginskiu, Va 
sario 16 akto signatarui, grąžin 
tam iš S.biro ir gyvenančiam

, dabar Lietuvoje, sukako 80 
metų amžiaus. Linkime jam ge 
riausios sveikatos ir ilgiausių 
metų I

• Kompozitoriaus Kazio 
Viktoro kurybis koncerte daly 
vauja sol. Citvaras ir V-Baltru 
sa.cip vedamas choras.

• Kanados sostinėje Otta 
woje kovo 6 d. vyks dailinin 
ko Ant. Tamošaičio kurpbos 
paroda, universitete.

• Lietuvoje išleista E.Lebe 
dienėsį paruošta ’’Kristijono 
Donelaičio bibliografija“ (38 
3 psl.) - pateikta įvairiomis 
kalbomis paskelbta medžiaga, 
apimanti poeto biografiją, Ii 
teratūrinį palikimą, archyvinę- 
-dokumentinę medžiagą, kuri 
nių leidinius, vertimus ir tyri 
nėjimus, sukakčių minėjimus 
ir kt.

• Kai is Maskvos buvo iat 
vykęs tokios estetikos specia 
listas A.Zisas, tai į jo paskai 
tas susirinkęs negausus Vilnia 
us teatralų būrys -mažai kas 
atvykęs iš akademinio dra 
mos ir... rusų teatro, o operos 
ir baleto teatras Vilniuje neat 
siuntęs nė vieno atstovo...

• Lietuvos spaudoje pla 
čiau paminėtas terapeuto dr. 
med. prof. Liubomiro Laucevi 
čiaus 60-siis gimtadienis, prof. 
L. Laucevičius pristatytas kaip 
“aktyvus mokslinės minties 
skleidėjas, puikus pedagogas 
ir geras, nuoširdus gydytojas". 

į PRANEŠIMAS APIE 
iLlTERAlUROS 

KONKURSĄ
XX JAV Lietuvių Ben- . 

druomenes Lentro vaidyba 
sKina dailiosios literatūros 
BuU doienų premiją uz jauni
mui tinkamus prozos ar poezi
jos rinKinj isie.stą 1^04 metais 
ar raiiKraatyje Komisijai pri
statytą. rremijos , mecenatus 
Lietuvos f ormas,

Leidėjai ir jaunimo literatū
ros autoriai prašomi pnsiųsti 
išteistus kurinius ar turimus 
raiiKrascius iki 1905 m. kovo 
men. 1 dienos JHV Lietuvių 
benuiuomenes v-entro vaidy
bai, avietinio laryuos pirrni- 
nniKo Jeronimo iguatuiuo 
auresu, Du4ž bo. rrancisco 
z-tve., Lnicago, minors uUuž9. 
Venau ous pasKerotas komisi
jos sąstatas, Kuris atrinks 
geriausią kurinį.

jhv lo Lentro Valdyba

Varpininkas J.Kučys pėrė 
mė is ur.j.rajaujo "varpo“ 
redagavimą.

1 remtyje mirė pianistas 
bei orkestrų veuejas muzikas 
ivusa noimekleris.

• Mirė Kazys Gineitis, bu 
vęs Lietuvos Konsulas, parašęs 
Kiij-gą ap.e z-rmeiiKos lietuvius.

W išleista gramatika norin 
tiems muKytis lietuvių Kainos 
ang.ams.

iuuus klubas leidžia litera 
taros aimanaciią.

W Muzikos talentų koncerte 
Montreaiyje dalyvavo dvi dai 
inn.nKes, n.urių viena i,ciuvdi 
te i_ uuKyte. rranuuze įaunejo 
pirmą ir i.etuvarte antrą Vietą-

VASARIO 16-TOS ŠVENTĘ

Londono ir apylinkių lietuviai 
šiemet m.nes vasario 14—sek 
madieni — parapijos salėje, 
Londone.

1 Numatoma, kad visą pro 
gramą atuKs jaunimas. Labai 
atsidėjus ruosiamasj montažas: 
' uveiuosius Žemes bKundas“, 
Maironio "Jūrate ir .Kastytis“ 
meioueKlamacija " 1 ėvisKėiė ir 
Kt. i aip pat pasirodys ir para 
p.jos mitrus cnoras.

rrauz.a o vai.vaK. Užbaiga 
ueud.a Kavutė ir užKanuziai.

V isi tautiečiai maion.ai Kvie 
čiami atsilankyti. L.L-tas-. .

• J.Audėnas, būdamas 
Montraely, viešėjo pas savo 
puseserę p.Vahntienę. Grįžda 
mas į INew Yorką, dvi valan 
d as turėjo skraidyti virš mies 
to, nes dėl miglų negalėjo nu 
s Įleisti.

• “Lito“ dešimtmečio mi
nėjimas ir vakarienė su šo
kiais įvyks vrsirio 20 d., šešta 
dienį. Aušros Vartų salėje.

NL SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI

Dėl kai kurių nemalonių  ̂
priežasčių praėjusią savaitę ne 
išėjo NL. Nuoširdžiai atsipra 
some. Tikimės, kad dabar jau 
pereisime prie normalaus leidi 
mo, nors darbo jėga yra dar 
ruošiama, atėjus naujiems žmo 
nėms.

\btt»VioUK»/
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą!
Už ištikimybę Kanadai I

For liberation of Lithuania!
For loyalty to Canada!

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

Prenumerata metams:
Kanadoje.............................. $5.00
Amerika tr P. Amerika. .$ 5.50 
Visur kitur............................ $6.00

Adresu pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais).

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

VASARIO 16 AKTAS 

lattriiti.

Lietuvos Tarjoa ssr o posSdjje vasaris 16 d. 1918 a. danu balm o>- 

iar» kreiptis: i Arsi Jos. Vekisti jos ir kita valstjbu vynausjrbSs šiuo 

arelHiau:
Lietuvos Taryba,*‘7f»uintole lietuvių tautos atstovybe.readaaoe 

mpailnlaja tautu apsisprendimo teise ir lietuviu Vilniaus konfereneij 

nutariau ru<e0jo s*n. 18-23 d. 1917 setais,skelbia atstatanti neprikišu- 

<oa* deaokratimate pasatais sutvarkyta Lietuvos valstybe su sostine 

Vilaiuje ir va valstybe atskirianti nuo visu valstybiniu ryšiu.kurie 

yra buvę «u kilosle tautosis.
Drauge Lietuvos Taryba pareitais.tad Lietuvos valstybes pasa

tus ir jos santykius eu kitoais valstybėms privalo galutinai nustatyti 
blok galina graižiau sušauktas steigiamasis seksas,desokratiniu budo 

• įsu jos gyventoju ltr lakias.
Lietuvos TaryOa pranešdama apie tai .........................................

vyriausybei.prato prlpaitntl nepriMlausosa Lietuvos valstybe.

K. L. BENDRUOMENtS REIKALAI
KLB VI JAI KRAŠTO TARYBAI RINKTI VYRIAUSIOS

S1OS RINKIMŲ KOMISIJOS SKELBIMAS NR. 1.

KLB Kr. V-ba nustatė, jog 
Vi -sios Krašto Tarybos rinki 
mai visoje Kanadoje įvyks 
1965 mt. gegužės 2 d.

Vyriausioji Rinkimų Komi 
sija, susitarusi su Krašto Valdy 
ba. skelbia Apylinkių Valdy 
bu. Apylinkių Rinkimų Komi 
sijų ir visų Kanadoje gyvenan 
čių tautiečių žiniai, jog kandi 
datų sąrašai j Krašto Tarybos 
narius, turi būti prisiųsti Vyria 
usiająi Rinkimų Kom-jai ne vė 
liau 1965 mt. kovo mėn. 21d. 
(pašto antspaudo ant voko da 
ta) šiuo adresu: Stp.Kęsgailu, 
1577 Rue de Seve, Montreal 
20. P.Q.

Ne mažiau kaip 10 rinki

kų gali pasiųlyti kandidatų są 
rašą j Krašto Tarybos narius. 
Sąraše negali būti daugiau 
kaip 30 kandidatų. Kandida 
tų sąrašai turi būti sudaryti pri 
silaikant K. LB. Tarybos rinki 
mo taisyklių 13-15 §§. Drauge 
su kandidatų sąrašu įteikiami 
raštiški sutikimai būti renka 
mais į Krašto Tarybą. Kandi 
datų sąrašai įteikiami vietos 
Apylinkės Rinkimų Komisijai, 
kuri juos persiunčia Vyr.Rinki 
mų Komisijai. Kandidatų sąra 
šai prisiųsti po 1965 m. kovo 
mėn. 21 dienos nebus įtraukti 
j bendrąjį kandidatų sąrašą.

Vyriausioji Rinkimų 
Komisija

Vasario 16 minint
Jei po amžių kada skaudūs 

pančiai nukris

Ir vaikams užtekės nusiblai
vęs dangus.

Mūsų kovos ir kančios, be 
ryto naktis.—

Ar jiems besuprantamos 
bus?—

— sielvartingai abejojo didy 
sis mūsų tautos lyrikas Mairo 
nis. turėdamas mintyje lietu 
vių tautos kovas dėl tautos tei 
šių ir.Lietuvos valstybės nepri 
klausomybės.

Gal tai labai žmoniškas abe 
jojimas. Dažnas žmogus suabe 
joja, ar bus suprastas ir įver 
tintas ateities kartų. Tačiau tai 
yra greičiau nusivylimo liriz 
mas, suaimanuojančios sielos 
skausmas, kad ir geriausi jo 

norai, ir ideliausios pastan 
gos nebus suprastos ir nebus 
tinkamai įvertintos.

Mes tokių abejojimų neturi 
me. Neturėjo jų nei tie tautos 
žmonės, kurie jcovojo cariniais 
laikais ir kentėjo katorgose. 
Sibiro tremtyje, kankinami ka 
Įėjimuose. Neturėjo jų nei par 
tizanai. pakėlę pakartotinas ko 
vas su tuo pat rusiškuoju, bol 
ševiko - komunisto vardu den 
giančio žiauriąją okupaciją, 
nors ir matė savo kovos drau 
gus žiauriausiu būdu okupanto 
niekinamus - valkiojamus gat 
vėmis, pūdomus viešai turga 
vietėse. Neabejojo ir tremia 
mieji visą paskutinį 25 metų 
laikotarpį į Sibirą, Vorkutas, 
Karaganda* ir kitus rusų impe 
ralistų užgrobtus kraštus- Ne 
abejoja ir dabar kai okupan 
tas ruošiasi ir pučia 25 metų 
okupacijos sukaktuves, prie 

vurtaudamus Lietuvos žmones 
šokti ir dainuoti okupanto gar 
bei ir šlovei...

Neabejojame ir mes. gyve 
ną laisvėje. Nes laisvė yra tas 
didysis žmonijos švyturys, j 
kurj žmonija eina nežiūrėdama 
jokių aukų, nepaisydama jokių 
pavojų ir neatsižvelgdama į 
jokias kančias!

Maironis sielvartavo dėl to, 
kad tautoje yra žmonių, kurie 
dar nesupranta didžiojo tikslo, 
privedusio lietuvių tautą prie 
Vasario 16 akto, paskelbusio 
Lietuvos nepriklausomybės at 
statymu.

Nesuabejojo nei savanoriai 
-kūrėjai, valstiečiai ir darbi 
ninkai - laisva valia stoję į ne 
priklausomybės atstatymo ko 
vas; nei visa tauta, ryžtingai 
pasipriešinusi pakartotinei rusų 
okupacijai. Todėl mes šian 
dien galime minėti keturiasde 
šimt - septintąsias Lietuvos vai 
stybės atsikūrimo sukaktuves.

Didingas tai buvo tautos 
žygis, greičiau triumfalinis jo 
finalas, nes gi lietuvių tautos 
kovos už laisvę ir nepriklau 
somybę vyko visą laiką nuo 
pat trečiojo Lietuvos padalini 
mo - 1795 metų ir niekad nesi 
liovė, pasireikšdamos net suki 
limais, panašiais į dabartinių 
laikų partizanų kovas - kovas 
su aiškiai ir neabejomai pers 
verančiu priešu. Tai didinga, 
herojiška kova!

Dabar tiktai galima būtų sa 
ve ir kitus paklausti: Ar lietu 
vių tautos kovos už laisvę ir 
nepriklausomybę nenuosta
bios? Ar yra kuri kita tauta 
nedidelė tokia pasiryžusi auko

Mielus

LIUDĄ SELENĮ, VIKTORIJĄ GURCINIENĘ, JADVY

GĄ BALTUONIENĘ IR JŲ Šeimas dėl motinos — 

uošvės ir senelės ONOS SELENIENĖS Lietuvoje 

mirties, giliai užjaučia ir kar u liūdi

A. ir St Kuzaičiai

E. ir M. K ringeliai

M. ir A.Joneliai

GURČINAMS IR JŲ

Dešimtmečio proga sveikina me mūsų mecenatą, lietuvių 

banką ’’Litas“ ir linkime kuo sėkmingiausiai siekti užsibrėž 

to tikslo. Lituanistinių Kursų Moky

tojai ir Mokiniai. *

| » OMHC 3MM .'IMK. '<•*>. 3NME 3M«!

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 

KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

PAŽYMĖJIMAI

Brangiai mamytei Lietuvoje mirus, 

BALTUOruAMS, seleni ams, 
ŠEIMOMS 

reiškiame gilią užuojautą

tis už laisvę ir nepriklausomy 
bę? Kuri kita tauta taip kovo 
ja už laisvę?

Kai taip stovi klausimas, ai 
neverta mums. Vasario 16 to« 
ios proga, visiems pagalvoti, 
ar mes atliekame savo pa. i 
gas tautai ir Tėvynei.?

ir kartu liūdime.

EJ». Kaulakiai.

GARANTUOTI INVESTAVIMO 

3, 4 ar 5 metai 5 Va % 1 ar 2 metai 5% 

6 iki 10 metų 5%%. 

Teirautis: 875-2800 

Eastern & Chartered 
Trust Company 

625 Dorchester Blvd. West 
Montreal. 

TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METU
tinmunr. .

• Minske ir Molodečne ga 
stroliavo Vilniaus saviveiklinis 
simfoninis orkestras, vadovau 
jamas P-Bekerio, Buvo atlikti 
Naujalio, Dvariiono, Schuber 
to, Haendelio, Čaikovskio. Ka 
balevskio ir kt. kūriniai. Kon 
certe dalyvavo K.Kaveckas, 
smuikininkas K.Kanišauskas ir 
dainininkė G- Darvydienė.

Canadian Vickers Ltd
Machine Shop pasiūlymai

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

INDUSTRIAL CHEMICAL DIVISION
DIVISION INDUSTRIELLE. DEPT. CHIMIQUE

PRANEŠAMA APIE
NAJĄ GYDOMĄJĄ

MEDŽIAGĄ —

Milling Machine Operators

Powder detergent (blue or white)

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

5 
50

10
1
1
2
5
1

10
1
1
2

Urmo kainos:

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

gal. 160 ozs 
gal. 160 ozs 
lbs.................

gal. 160 ozs
lbs. ' ...
Rai.................

lbs

2.00 
1.75 
2.65 

.95 
1.90 
1.00 
2.00
.40 
.20 
.70

net. wax stri

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

Moth chrystals................................................
Taip pat mes turime:

Mops- deodoriser blocs, air deodoriser, spray

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. S vai. po pietų kiekvieną dieną. 

Adresas: 3932 Bannantyne Verdun, prie kampo Hickson.

Tel. 766-5181.

Tai y.* ypatinga gydomoji 
medžiaga, jrooziusi galią 

sutraukti nemoroju* ir 
pataisyti sugadintus 

audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą, sugebančią su
traukti hemo rojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių su 
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą. 
Visais tynmų atvejais, svei- 
nėjant skausmams, įvykdavo 

hemorojų susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia — 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs. kad šis pagerėjimas 
tęsdavisi daugelį mėnesių. 
To buvo pasiekta naudojant 

gydomąją medžiagą

(Bio Dyne), 

kuri greičiau padeda užgyti 
pažeistoms celėms ir sužadina 

naujų audinių augimą.
Dabar Bio - Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose 

’’Preparation H “ vardu.
Prašykite visose vaistinėse.

Garantuota — arba 
grąžinami pinigai.

Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators

Toolmakers
• Ingersoll Operators
• Planer Operators
• Lathe Operators
• Tool Designers
A Vertical and Horizontal

Boring Mill Operator
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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MfrOB TAS
VEDA KAZYS BARONAS

KAIP LIETUVOS OKU PANTAS VERTINA 
LIETUVIŠKAS IŠEIVI JOS PASTANGAS

NL Sporto skyriaus vedė 
jas, Kazys Baronas, nori pain 
formuoti laisvėje gyvenančius 
lietuvius, kaip Lietuvos oku 
pantas vertina laisvėje gyve 
nančių lietuvių kultūrines pa 
stangas ir jų atsiekimus. Tuo 
tikslu K.Baronas patiekia strai 
psnį iš Vilniuje einančio ”Spor 
to“, kuriame aprašyta ir įver 
tinta Šiaur. Amerikos lietuvių 
išvyką į Australiją. V.Kazake 
vičiaus ilgas straipsnis pavadin 
tas ”Ap:e vieną ’’istorinę" išvy 
ką“- V. Kazekevičius rašo:

Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinė — ’’American Lithua 
nians“, sudaryta tik išvykai j 
Australiją, jau senokai išsiskir 
stė. Tačiau paradinis triukš 
mas, sukeltas nacionalistinėje 
išeivijos spaudoje, nesibaigia. 
Kodėl?

Ši išvyka tarptautiniame 
sporte nesusilaukė jokio dėme 
šio, nes tai buvo eilinis įvykis, 
neturįs rimtesnės sportinės rei 
kšmės Todėl, pavyzdžiui, ame 
rikietiškoji spauda ją visiškai 
ignoravo, no.s ir rungtyniavo 
vis tik amerikiečiai. ”Su neį 
manome sulaikyti ka.teliu ten 
ka pasakyti, - skundėsi nacio 
nalistų žurnalistas A Gustaitis 
(vienas tų, kuris labai ’’rūpino 
si“ pasikalbėtj su mūsų lengva 
atlečiais Los Anžele. kad 
šių didžiųjų kelionių stengėsi 
’’ nepamatyti “ amerikoniš 
koji JAV spauda“. Nors j is 
pats, pavyzdžiui, ’’valandų va 
landomis“ skambinęs į Los 
Anželo redakcijas, bet jos ne 
išspausdinusios apie šią kelio 
nę nė eilutės.

Triukšmas nacionalistinėje 
išeivių spaudoje buvo sukeltas 
netiek dėl sportinės reikalo pu 
sės, kiek propagandiniais tiks 
lais, siekiant stiprinti antitary 
bines nuotaikas tarp išeivių, 
tebeesančių nacionalistų įtako 
je. Kiekviena proga naciona 
listai stengėsi panaudoti išvy 
ką Tarybų Lietuvai šmeižti, 
prešpastatyti jai išeivių jauni 
mą, neteisėtai pretenduoti į tą 
vaidmenį kuris tinka tik Tary 
bų Lietuvos krepšininkams.

Mes galėtume tik pasvei 
kinai patį faktą, kad lietuviš
kosios išeivijos jaunimas spor 
tuoja ir pasiekia šiokių ar ki 
tokių rezultatų. Deja, pasauli 
nėję sporto arenoje pastarai 
siais metais emigracijos sporti 
ninkai nepasireiškia, tarp jų 
nėra tokių, kurie sėkmingai at 
stovautų savo naujosioms tėvy 
nėms stambesnio masto varžy 
bose (praeityje vienas kitas jų 
buvo). Tačiau sportas tarnau 
ja taikai, draugystei tarp 

tautų ugdyti, ir prie kilnios mi 
sijos, žinoma galėtų prisidėti 
užsienio lietuviai. Deja, išeivi 
jos reakciniai sluoksniai, kurie 
kupini neapykantos JAV ir TS 
RS žmonių draugystei rr tuo 
pačiu sportiniams ryšiams, ir 
sportinę tautiečių veiklą sten 
giasi visokiais būdais panaudo 
ti savo nacionalistiniam biz 
niui, priešiškumo Tarybų Lie 
tuvai ir jos santvarkai ugdy 
mui. Taip buvo ir su šiuo 
’’australietišku“ turnė.

Išvykos organizatoriai vi 
sais varpais skambino, kad į 
Australiją ivykstama ’’žadin 
ti lietuvybės“, ’’garsinti Lietu 
vos vardo", ir tuo pagrindu 
kaulijo iš lengvatikių aukoto 
jų, kurių dažnas gyvena vaka 
rykšte diena, pinigus.

Kas dėl Lietuvos vardo 
garsinimo, tai mums aišku, 
kad šitai daro — ir labai pui 
kiai — mūsų tarybiniai sporti 
ninkai- Lyginti prieškarinį ir 
nūdienį Lietuvos sportą nėra 
čia reikalo — faktai mūsų skai 
tytojui labai gerai žinomi. Jie 
nėra paslaptis ir Australijos lie 
tuviams, mačiusiems Tarybų 
Lietuvos sportininkus ir kalbė 
jusiems su jais.

O kas dėl ’’lietuvybės stip 
rinimo“, tai čia jau grynas ple 
paleis. Kaip jie galėjo 
’’stiprinti lietuvybę“, nesunku 
suprasti iš to, kad daugiau 
kaip pusė jų visai nemoka ir 
nesupranta lietuvių kalbos. Ko 
mandoje buvo žaidėjų tokio 
mis pavardėmis: W.J.Stioks, 
E.Slučenski, E.Shiling, F.Chic 
kowski, L.Jesewich —jos, ži 
noma, išvykai buvo ’’sulietu 
vintos“. Vardai: Lary, Wi 
lliam, Frank, Tad, ’’lietuvybę 
stiprinti“ su tokiu pat pasiseki 
mu galėjo, tur būt, ir Austrą 
lijos vokiečiai ar italai..-

Išvykos organizatoriai šios 
kelionės tikslą paryškino ir to 
kiu pavyzdžiu. Kažkas paskel 
bė prasimanymą, kad, esą, 
’’American Lithuanians" krep 
šininkai buvę kviesti gastrolių 
į Lietuvą, tik šie iš patriotiz 
mo“ girdi, atsisakę. Bet ir šis 
melas, nacionalistų sukurtas, 
paskelbtas ir jų gerbėjų sutik 
tas plojimais, akivaizdžiai ro 
do, kad išvykos organizatoriai 
niekina Tarybų Lietuvoj spor 
tininkus ir kad nacionalistai 
yra prieš išeivijos jaunimo 
bendravimą su tėvų žeme. Pa 
galvokite, koks gali būti ’’pa 
triotizmo“ ir lietuviškumas jei 
iš principo atsisakoma susitik 
ti su savo tautos jaunimu, gy 
venančiu gimtajame krašte ir 
garsinančiu jį plačiajame pa 
šaulyje? O tas nacionalistinis

išeivių jaunimo mulkinimas, 
tas kasdieninis melas apie Ta 
rybų Lietuvą, visoks ryšių su 
ja trukdymas ir yra viena prie 
žasčių, kodėl didelė dalis išei 
vijoje gimusių jaunuolių labai 
greitai nutautėja ir yra pasida 
rę visiškai svetimi tautos ka 
mienui. Tokie ’’lietuvybės stip 
rintojai“ pasirodo, patys netu 

ri apie ją jokio supratimo. 
Juk daugumoje vadinamų ,,-lie 
tuviškų klubų“ žaidėjai tesikal 
ba angliškai. Juk ir P.Lubinas, 
kurį tebemėgsta kartais 
antitarybinėn talkon pasikvies 
ti nacionalistai, taip ir neišmo 
ko lietuvių kalbos, nors ir bu 
vo Lietuvos rinktinės žaidėjas.

Na, o sportinė išvykos pu

sė?
Komandą, kurią trenieravo 

buvęs telšietis 42 metų amžia 
us V- Grybauskas, sudarė 11 
žmonių iš šešių JAV bei Kana 
dos miestų. Žemiausias jų — 
F.Cnickowski (P. Čekauskas) 
— vienas pajėgiausių Detroi 
to universiteto ir visos „Ame 
rican Lithuanians“ komandos 

žaidėjų, yra 184 cm ūgio. Auk 
ščiausias buvo E.Slomčinskas 
iš Waterburio —211 cm. Be 
to, dar du žaidėjai buvo 2 m 
ir didesnio ūgio. Tačiau ko 
mandos aukštaūgiai, matyti, 
nebuvo pagrindinė atakų'jėga: 
Slomčinskas ir Adzima, pavyz 
džiui, per rungtynes vidutinis 

Nukelta į 4 pusi.

vyt. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
i9. 5
Jonas pakėlė galvą, nieko nesuvokiančiomis akimis pasižiū 

rėjo į dėstytoją, siškus žodžius, ir sugniaužė rankoje laišką, 
siškus žod Ižius, ir sugniaužė rankoje laišką-

— Draugas Norkaiti! —pašaukė dėstytojas.
Jonas nieko negirdėjo-

— Draugas Norkaiti! —pakartojo.
Joną kumštelėjo šalia sėdintis Antanas:
— Stoki
Jonas atsistojo.
— Kaip ištartumėtršį prancūzišką žodį? — klausė dėstyto 

jas.
Jonas žiūrėjo į kreidos gabalėlį, kuriuo dėstytojas rodė len 

toje parašytą žodį’, ir prisiminė, kaip, vos pramokęs rašyti, 
kreida išrašinėjo tetos duris. ’’Mama. Cukrus. Laka“ — mar 
gavo pries jo akis žodžiai, o šio, prancūziško, niekaip negalė 
jo įžiūrėti.

— Aš nieko nežinau! —šiurkščiai tarė jis.
Visi atsigręžė — tokiu tonu dar niekas niekuomet neatsa 

kė dėstytojui.
— Atsiprašau, kad sutrukdžiau jus, — dėstytojas rankos 

mostu pasodino Joną. —Jūs susierzinęs-.. Sis nemalonus įvy 
kis... Pas mus, pasirodo, dar yra kumščio didvyrių... —ir tę 
sė paskaitą toliau.

— Be reikalo pergyveni! Ištrinks jam ausis biure!— šna 
bždėjo Antanas.

Jonas pasirėmė ant suolo, visiškai užmiršęs, kad sėdi audi 
torijoje. Pranas, antausis, draugų veidai — viskas nuslinko 
kažkur į šalį. Jis niekino save, kodėl nerašė tetai laiškų. Tik 
retkarčiais, rašydamas į namus, pabrėždavo porą sakinių: 
’’Kaip Pranutės sveikata? Perduokit jai linkėjimus“. Tik tiek. 
O reikėjo rašyti jai, vienintelei iš visų, kuriai sveikindamasis 
bučiuodavo seną raukšlėtą ranką, su kuria būdavo atviras ligi 
pačių sielos gelmių, nuo kurios niekad nieko nėra nuslėpęs.

O! Jei ji būtų gyva, Jonas parašytų ilgą ilgą laišką. Nors 

Pranutė ir nemoka skaityti, bet juk jai perskaitytų kiti, gal 
būt, mama.

Gal tik todėl,-kad neteko jos, kuri, atrodė, visuomet gy 
vens, taip galvoja... Jis turi dar kartą ją pamatyti!

Nudzirzgė skambutis. Reikia pasakyti Stasei, kad dar šian 
dien jis išvažiuoja.

Stasę jis sutiko prie marksizmo kabineto.
— Šeštą valandą aš turiu išvažiuoti namo. Teta mirė... At 

simeni, juk aš tau pasakojau apie ją.
— Tau veidą labai skauda? --- susirūpinusi klausė Stasė.

Jonas paniuro: ’’Ech, ir Stasė nieko nesupranta!“
— Aš tau apie tetą pasakoju, o ne apie muštynes...
— Valgei šiandieną?
— Ne... Tur būt, nespėsiu ligi šeštos.
— Žinai ką?., sakyk, pradėjo Stasė ir nutilo.
— Tu užbėk pas mane, eidamas į stotį, — nuraudusi už 

baigė ji. — Aš tau ką nors ant greitųjų...
— Gerai, —apsidžiaugė Jonas. —”Ne, ji nesuprato ma 

nęs, bet rūpinasi lyg mažu vaiku“.
Nelaukdamas paskaitų pabaigos. Jonas parėjo pasiimti la 

gamino. ’ Liucijus buvo namuose. Baigęs lyginti kelnes, kraipė 
jas prieš langą, tikrindamas kantą, ir niūnavo:

Sudraskyti širdį jauną.
Kai tik meilė išbujos...

Kambaryje buvo ir Bliūdžius, Jonui įėjus, Mikas ištiesė ran 
ką Liucijui. z

— Sutarta? — paklausė.
— Sutarta, — atsakė šis.
— Užsuk, Jonai, grįždamas iš namų, į Kauną antros vaka 

re, — kalbino Joną Liucijus. — Adresą duosiu. Važiuoju į 
randez-vous su viena provinciale. Mergina — ugnis!

— Negalėsiu, — atsakė Jonas, kraustydamas lagaminą.
— Aš išėjau. Adjul —šūktelėjo tarpduryje Liucijus ir iš 

nyko.
Jonas pykdamas knebeno užraktą, kuris niekaip nenorėjo 

uždaryti. Ligi biuro posėdžio liko penkiolika minučių-
Biuras-.. Ką jame Pranas pasakys? Tikriausiai visą tiesą. 

Ant Jono galvos pasipils priekaištai, kalbės jam apie tarybi 
nio studento moralę... Piktai kalbės ir smerks... Greičiau 
sėsti į traukinį, greičiau išvažiuoti!.. Kad bjauriai pasielgė, 
pats mato, supranta..- Lagamino užraktas vis tebeklebėjo.

Nieko nepadarysi. Jonas nusijuosė diržą ir, juo perrišęs laga 
miną išskubėjo. * \

Biuro posėdis tetruko dešimts minučių. Iš bendrabučio pa 
šauktas Stalkps visiškai ramiai patvirtino-kurse pasakytus Jono 
žodžius.

— Norkaitis įžeidė mane. Pavadino blogu studentu ir blogu 
būgnininku. Aš draugui Norkaičiui ir ankščiau ypatingos met 
lės nejaučiau. Nesusivaldžiau...

Ne, tiesos Stalkys pasakyti negalėjo, kaip galvojo Jonas. 
Perdaug skaudu. Ir anksčiau buvo skaudžių valandų, kurios 
jį padarė tokiu jautriu. Juk nė vienam iš jo draugų neteko 
vaikščioti žiemos metu su lietpalčiu, o jis, Stalkys, vaikčiojo...

Vis dėlto Jonas niekaip negalėjo suprasti, kodėl taip 
elgiasi Stalkys.

— Ką pasiūlysite? —paklausė biuro narių sekretorė Aldo 
na Ledaitė.

— Griežtą papeikimą su įrašymu I — siūlė šie.— Auditor! 
ja ne bokso treniruotės, Stalky! Negalėjom šiandien sušauk 
ti kurso komjaunimo grupės. Ji vėliau patvirtins.

Joną mušė gyvenime antrą kartą: pirmą kartą prieš keletą 
metų — tėvas, šiandien —Stalkys. Kokie nepanašūs buvo tie 
smūgiai, kaip nepanašus, pasikeitęs per tuos metus buvo Jo 
nas. Pranutė atgaivino Jonui praeitį, atgaivino jame mokyk 
los dienų vaiką. Jis neišlaikė.

— Netiesa! — atsistojo Jonas.
Visi sužiuro-

— Aš pasakiau... Pasakiau Pranui, kad jam užmokėjom 
po penkius rublius už gerą būgno mušimą... kad jis parazituo 
ja kursą... Teiskit mane, ne jį, — Jono balsas buvo žemas, 
duslus.

Visi tylėjo. Girdėjosi, kaip Dzūkas kažką braižė pieštuku 
popieriaus lape.

— Kodėl? — paklausė jis.
— Nežinau, — atsakė Jonas- — Aš susipainiojau, draugai, 

gyvenime... Labai susipainiojau.
— O aš žinau I — kirto Dzūkas, pats karščiausias biuro 

narys. —Tu pavydi Staikiui! y
— Dabar — ne, — ramiai atsakė Jonas. —- Leiskit išeiti. 

Aš turiu skubiai išvažiuoti.
— Eik. Kai grįši, pasikalbėsim, — už visus atsakė Aldona. 

Bus daugiau.
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KULTŪRIVB^KKOVIK^
IŠVYKO SUSIPAŽINTI SU PIETŲ AMERIKOS 

LIETUVIŲ GYVENIMU

Kalifornijoje gyvenantis 
kultūrininkas Algirdas Gustai 
t:s, vasario 11d. sustos Gva 
temaloje, Panamoje. Venezeu 
los lietuviams Caracas rodys 
filmą Lietuva - Europos nuga 
lėtoja. Susitikimą ir seansą 
ruošia Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenė ir vietiniai lietu 
vių veikėjai- Filmas bus rodo 
mas ir kitur. Iš Caracas skris 
j Rio De Janeiro. Iš ten po 
kelių dienų j Sao Paulo daly 
vauti 111 Pietų Amerikos lietu 
vių Kongrese. Iš ten į Monte 
video, Urugvajuje. Iš ten į 
Buenos Aires. Kelionėje išbus

keletą savaičių. Kovo mėn. pa 
baigoje grįž į Los Angeles.

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJA

1961 m.vasario mėn. išsiun 
tinėjo visiems LE prenumera 
toriams anketas ir prašė jas už 
užpildžius grąžinti. Iki šiol tik 
maža dalis prenumeratorių an 
ketas grąžino. Neturėdami dau 
gumos anketų —negali prade 
ti redagavimo darbo- Malo 
niai prašo užpildytas anketas 
grąžinti iki 1965 m. birželio 
1 . ’’Mūsų Lietuvos“ 11 tomas 
pasirodys po 2-3 mėn., o III- 
sis dar šių metų gale.

Atkelta iš 3-čio psl. 
kai tepelnydavo po 5 taškus. 
Jauniausias žaidėjas turėjo 18 
metų, vyriausias — 28 metus. 
Iš Lietuvoje gimusių žaidėjų 
tebuvo 24-rių metų amžiaus 
komandos kapitonas A. Var 
nas.

Australijoje ’’American Lit 
huanians“ sužaidė 25-rių rung 
tynių maratoną, kuriame te 
pralaimėjo kartą Melburne 
Viktorijos valstijos rinktinei 
58:67, prieš kurią po to atsi 
revanšavo. Tarp nugalėtų ko 
mandų buvo ir Australijos oli 
mpinė rinktinė (93:88 Adelai 
doje). Australijos latvių rink 
tinė (97:78) ir kitos koman 
dos, tarp kurių buvo ir lietu 
viski klubai, pasirodę esą visai 
silpni.

Tuo visiškai nereikia stebė 
tis. Kaip žinoma, Australijos 
krepšinio lygis tebėra žemas, 
nors krašto rinktinę ly 
dėjo sėkmė Tokijuje. Be to, 
mes pakankamai gerai žinome 
didelės Amerikos krepšinio tra 
dicijas, tad ir eilinė JAV ko 
manda Australijoje negali tu 
rėti rūpesčių. Turnė po Austrą 
liją, žinoma yra daug lengves 
nė, negu po Lenkiją ar Čeko 
slavakiją, ir jos sportinė vertė 
tuo pačiu daug menkesnė. Ne

SPORTAS
pakeitė šio įspūdžio ir perga 
lė Toronte prieš nestiprią Ka 
nados olimpinę rinktinę, grįžus 
iš Australijos — po pratęsimo 
96 :86 (visas rungtynes iki pa 
skutinių minučių pirmavo kana 
diečiai). Todėl sporto apžval 
gininkas E.šulaitis, pamatęs 
savo akimis komandos žaidi 
mą Niujorke (prieš kitą JAV 
lietuvių komandą, kuri buvo 
įveikta (84:67), rašė:

“Vargu ar čia yra daug 
prasmės kalbėti apie aukštą Š. 
Amerikos liet, krepšinio lygį, 
nes po rungtynių New Yorke 
(rugpiūčio 22 d.) gerokai išblu 
ko mūsų spaudoje išpūsti lai 
mėjimai Australijoje. Mūsų 
nuomone, daugeliui rungtynių 
Australijoje laimėti būtų ūžte 
kę ne tik tų palydovų, kurie 
žaidė keliuose susitikimuose, 
bet ir dviejų spaudos bendra 
darbių-., talkos“.

Ir vis tik nacionalistinė 
spauda šią išvyką propagandi 
niais tikslais paskelbė “istori 
ne“, "sportiniu patriotiniu žy 
giu“, ’’triuškinančiu triumfu vi 
suose frontuose“ ir pan. Vie 
nas laikraščių, ją aprašyda 
mas, uždėjo net tokią antraštę : 
“Lietuva — pasaulio nugalė 
toja“. Tarybų Lietuvos sporto 
šmeižikas kanadietis K.Baro

Kanados Bešališko Samdymo 
Įstatymas DRAUDŽIA 
DISKRIMINACIJĄ darbe
ĮSTATYMO TIKSLAS yra apsaugoti darbininkus nuo 
diskriminacijos darbe bei profesinėse sąjungose RASĖS, 
RELIGIJOS. SPALVOS arba TAUTINĖS KILMĖS at
žvilgiu.

ĮSTATYMAS TAIKOMAS darbdaviams, esantiems fe
deralinės jurisdikcijos darbuose bei įmonėse ir profesinėms 
sąjungoms, kurios atstovauja ten dirbančius asmenis. Fe- 
deralinei jurisdikcijai priklauso: laivininkystė, navigacija, 
geležinkeliai, kanalai, telegrafai, aerodromai, oro linijos, 
federalinės karūnos korporacijos, bankai, radijo ir televi
zijos stotys, taip pat ir darbai bei įmonės, kurie yra pa
skelbti esą bendram Kanados labui, arba neįeiną į provin
cijų parlamentų išskirtiną jurisdikciją.

ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui neduoti darbo as
meniui arba tarnautoja diskriminuoti dėl jo RASĖS, Re- 
LIGIJOS, SPALVOS arba TAUTINĖS KILMĖS. Darb
daviui taip pat draudžiama naudotis samdymo agentūra, 
kuri naudoja tokią diskriminaciją, arba talpinti diskrimi
nacinį darbo skelbimą, arba vartoti diskriminacinius klau
simus raštu ar žodžiu, ryšium su prašymais darbui.

ĮST/\TYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA profesinėms są
jungoms, kas liečia priklausymą joms, arba darbo sąlygas, 
naudoti diskriminacinę veiklą RASĖS, RELIGIJOS, 
SPALVOS arba TAUTINĖS KILMĖS pagrindu.

BETKURIS ASMUO, DARĄS SKUNDĄ pagal šio įsta
tymo nuostatus, arba liudijantis ar teikiąs paramą šį įsta
tymą vykdant, yra apsaugotas nuo bet kurios keršto akci
jos, kurios būtų prieš jį imtasi.

Apart federalinio įstatymo, ir keletas provincijų turi be- 
čališko samdymo arba panašaus pobūdžio įstatymus, ku
rie darbininkus saugo nuo diskriminacijos darbe pramonė
se, kurios priklauso atitinkamos provincijos jurisdikcijai. 
Tok;e įstatymai veikia sekančiose provincijose Nova 

Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Saska 
tchewan and British Columbia.

SKUNDAI PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ 
TURĖTŲ BŪTI RAŠTIŠKI IR PASIŲSTI:

Director of Industr. Relations, 
Department of Labour,

Ottawa
ALLAN J. MACEACHEN GEORGE V. HAYTHORNE,

Minister. Deputy Minister.

^Trljos Z)VVWV£\06
VEDA D R GUMBAS

PIRMOJI OPERACIJA BE SKAUSMO
Anglų chirurgas Džeimsas 

Simpsonas pirmasis panaudo 
jo chloroformą skausmams 
malšint. Bet sutiko kai kurį 
pasipiktinimą-

Nereikia lengvinti žmonė 
ms kančių, kurias Viešpats pa 
siuntė kaip bausmę už nuode 
mes, — šaukė jie.

— O ar Kūrėjas pats nepa 
darė beskausmės operacijos! 
Jis, prieš išimdamas Adomui 
šonkaulį, pirmiausia jį užmig 
dėl — ramiai atsikirto chirur 
gas.

ŽYMĖTA ARBATA
Prieš keliadešimt metų E. 

Rezerffordo laboratorijoje Ma

nčesteryje susirinko keletas žy 
mių mokslininkų. Jų tarpe bu 
vo ir N.Boro bendradarbis ve 
ngras D. Hevešis. Mokslinin 
kai gurkšnojo tradicinę anglų 
popiečio arbatą, šnekučiavosi 
įvairiomis aktualiomis temo 
mis.

— Įdomu, pareiškė Rezer 
fordas, —ar būtų galima ste 
bėti arbatos, kurią dabar ge 
riu, kelią mano organizme.

Po kelių metų Hevešis ga 
Įėjo pranešti Rezerfordui, kad 
mįslė, jo iškelta atsitiktinai, 
išspręsta: Hevešis pritaikė žy 
mėtųjų atomų metodą biologi 
joje.

j SIUNTINIAI LIETUVON | 
Kaufman’s Woollens ^Textilesį

i 3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. :j: 
; Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems ;į;
s* garantuotai skubiausiai ir <

urmo kainomis į
L (30—40% žemiau rinkos kainų) <
S IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS
U geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems r 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
: Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skaiehų jį; 

Apeikite ir ieitikinsite, kad Čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS jjj

t vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų « 

j; iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.j:" SAVININKAS C H. KAUFMAN A S
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune $

$ vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai. $
„va*..

Į M. MAČIUKAS IŠ SI VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

į SIUVĖJAS | 
J AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 
J ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
> Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95 $ 
£ Atskiros kelnės nuo $15 iki $25.
S 79 ir 81 St. Zotique St. E. $

Tel. CR 7-0051. MONTREAL . X
^©«^^©©©^©©©©©©©©©©©©©©©<a©©-©©©©©®©©©©©©©©©©©©©<

| BALI IC WOODWORK CO. |
| DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. į
| K. KIAUŠAS ir J- ŠIAUČIULIS.

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėliu* mokame 8% dividendą

nas įsismaginęs pareiškė:...tai, 
ką atsiekė Š. Amerikos lietuviai 
Australijos sportiniame gyveni 
me, to nėra atsiekusi jokia ki 
ta didesnė tauta ne tik sporto 
aikštėje, bet ir už jos ribų“.

Bus daugiau.

ŠIAURINĖS AMERIKOS LIE 
TUVIŲ FIZINIO AUKLĖJI 
MO IR SPORTO
rinkimuose turėjo teisę balsuo 
ti 20 sporto klubų. Balsavo 
17 sporto klubų. Remiantis 
SALFASS -gos FASK-to rin 
kimų nuostatais, į naująjį FA 
SK -tą teisėtai yra išrinkti:

Skelbimas 16.

Dievo 
karalystė

T ęsinys.

Mes tikime kad tikėjimo a- 
kimis jau galima matyti “auš 
ros žvaigždę“, ir kad netoli 
moję ateityje pasaulio sumiši

tirti pranašingus Dievo Žodžio 
liudijimus ir tuo pesitikrinti, 
kad Jėzus, kurs gimė Betliejų 
je kone du tūkstančiu metų 
atgal ir kurs mirė ant kryžiaus 
kaip žmogaus Atpirkėjas, kurs 
buvo prikeltas iš numirusių 
dieviiška esybė, dabar yra čia 
ir rengiasi pasirodyti pašau 
liui įvykinimu visų garbingų 
Dievo pažadų, kuriais aprašo 
mas gausumas iš visuotinumas 
sveikatos ir gyvenimo ir viso 
kių palaimų, kuriomis žmonija 
netrukus galės pasinaudoti.

(Temos pabaiga)
19 Krikščioniška Draugystė

1. šventi meilės ryšiai,
Mūsų širdis riša. 

Nes visokių žmonių protai 
Jam panašūs yra

2- šventi sūnai taikos. 
Kurių viltys, tikslai— 

Tarnystėje Jo pašvęstos, 
Pašvęsti jų darbai.

3. Prie sosto, Dieve tau.
Savo maldas liejam, 

Nes vieną tikslą turim jau 
Ir viską atnešam,

4. Išvien vargus kenčiam,
Ir nešam priespaudą;

Dažnai kitą apverkiam 
Turim simpatiją.

5. Kada turim skirtis, 
Lai meilė riša mus,

Ir drąsina mūsų širdis 
Pabaigti liūdimus.

146 Ganytojau, Vesk Mus
1. Jėzau, Ganytojau, vesk

mus, 
Daug pagelbos reikia 

mums;

I savo ganyklą vesk mus, 
Savo stalą prirengk

mums.
Brangus Jėzau, Brangus 

Jėzau: 
Atpirkėjau, gelbėk 

mums.
2. Tavo esame, priimk mus, 

Vesk mus tikruoju keliu. 
Ir nuo visų priešų gink

mus. 
Sergėk nuo paklydimų;

Brangus Jėzau, Brangus 
Jėzau, 

Išklausyk mūsų maldas.
3- į savo slėpynę imk mus, 

Prie Tavęs mes glaudžia 
mės;

Savo pagelbą suteik 
mums,

Naikink mūsų nuodėmes; 
Brangus Jėzau, Brangus 

Jėzau, 
Nesiskirsime nuo Tavęs.

4. Būk malonus, Gelbėtojau, 
Mes jau Tau tarnaujame; 
Viešpatie, Išganytojau, 
Tavo valią darome;

Brangus Jėzau, Brangus 
Jėzau, 

Tikrai Tave mylime.

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

A NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

1. T.Paulius Baltakis, O.F.M.
2. Vytautas Birieta,
3. Jonas Gustainis,
4. Stasys Ginčiauskas,
5. Sigitas Krasauskas.

mo ir tamsumo vietą užims su 
stiprėjusi Jėzaus, naujojo že 
mės Karaliaus valdžia. Ateities 
vaizdas labai puikus, ir mes 
kviečiame visus nuodugniau iš

>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©» 

| JOE’S BUTCHERY & GROCER I 

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

I ME 7-6727 8
DE LUXE CLEANERS |

Sav. P. RUTKAUSKAS
| 117—6th Avenue, Lachine. ?;

..UiVUKuiniUtttutttntKatnijjtutnnnnrnsmntnamtatcmnsisRm.'.

Tel. 525-8971

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKIUVĖS - MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q lAMirinaiti

ULE AUTOSPECI t LIST Heg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE 

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

. namų 366-4203

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

SIUNTINIAI LIETUVON
IR USSR KRAŠTUS

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

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

1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4-6940. X
ne ■ *« M........ - M ™ H-

BELL AZZI
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. lutSalle S

; Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- S 

? Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. 
.^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©t
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HAAAI^LTOM
Vasario 16 minėjimas 

-koncertas
HAMILTONE ĮVYKS VASARIO 21 D. SEKMADIENĮ.

11 vai. Aušros Vartų Bažnyčioje iškilmingos pamaldos, 
kurias laikys prel. dr. J. Tadarauskas. Organizacijos kvieč'a 
mos dalyvauti su vėliavomis.

4 vai. po pietų ’’Delta“ salėje iškilmingas aktas, vedamas 
rėžis. Dauguvietytės - Kudabienės

Pagrindinis kalbėtojas Dr.J.Sungaila. Dalyvauja miesto bur
mistras, latvių, estų, ukrainiečių atstovai ir kiti svečiai-

Meninę programos dalį išpildys:
Jungtiniai: ’’VARPO“ IR HAMILTONO A-V. PARAPIJOS 
CHORAI, IR SOLISTAI: J.LIUSTIKAITĖ, V.ŽEMELYTĖ

IR V.VERIKAITIS.
DIRIGUOJA ST.GAILEVIČIUS.

AKOMP. D. SKRINSKAITĖ
Hamiltono tautinių šokių grupė ’’Gyvataras“ chorui akom 

panuojant irV. Verikaičiui diriguojant pašoks tautinius šokius.
Visi Hamiltono ir apylinkės lietuviai prašomi skaitlingai 

dalyvaut šiame iškilmingame minėjime.

B-nės Valdyba.

PRANEŠIMAS
1965 m. vasario 20 d., šeš 

tadienį, 4 vai. 30 min. po pie 
tų skelbiamas Hamiltono Lie 
tuvių Kredito Kooperatyvo 
’’Talka" dešimties metų įkūri 
mo sukakties minėjimas ir me 
tinis narių - šėrininkų susirin 
kimas, kuris įvyks Hillcrest Re 
staurant, Holiday room, 510 
Concession St., Hamilton, 
Ont. (įėjimas iš Wentworth 
gatvės pusės), šiai dienotvar 
kei svarstyti:

1- Narių registracija,
2. Minėjimo - susirinkimo 

atidarymas,
3. Praeitų metų protokolo 

skaitymas,
4. Valdomųjų organų pra 

nešimai,
5. Diskusijos dėl praneši 

mų,
6. Pelno paskirstymas už 

1964 m.,
7. Balanso ir apyskaitos 

už 1964 m. priėmimas,
8. Sąmata 1965 m.,
9. Rinkimai į Valdybą (vi 

eno nario). Kredito Ko 
mitetą (vieno nario) ir 
Revizijos Komisiją (2 
narių),

10. Auditoriaus patvirtini 
mas,

11* Klausimai,

12. Susirinkimo uždarymas.

Valdyba nuoširdžiai kvie 
čia visus narius dalyvauti šia 
me sukaktuviniame dešimties 
metų minėjime - susirinkime. 
Po susirinkimo ten pat įvyks 
nariams vaišės ir pasilinksmi 
nimas. Prašome visus narius su 
savimi būtinai turėti nario kny 
gutes, pagal kurias registraci 
jos metu bus išduoti bilietukai 
nemokamoms vaišėms. Lau 
kiame atvykstant!
Hamiltono Lietuvių Kredito 

Kooperatyvo ’’Talka“
Valdyba.

JAUNIMAS MINI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĘ
savo jėgomis. Hamiltone skau 
tai tai praktikuoja jau kelinti 
metai su pasisekimu. Šiais me 
tais šis minėjimas atliktas vaisa 
rio 7 d..pradedant 10 vai. pa 
maldomis, kur dalyvavo abu 
tuntai, organizuotai su taut, ir 
tuntų vėliavomis- Pamaldas lai 
kė prel. dr.J. Tadarauskas. 2 
vai. po pietų parapijos salėje 
įvyko iškilminga sueiga. Gražų 
žodį skautiškajam jaunimui ta 
rė dvasios vadas prel. dr. J.

1965 M. VASARIO 27 DIENĄ HAMILTONE 

’’KNIGHT OF COLUMBUS SALĖJE

(222 QUEENSTON RD.)

ĮVYKS

KAUKIŲ
BALIUS

PENKIOS GRAŽIAUSIO S KAUKĖS BUS PREMI - 
JUOTOS

Trumpa programa: M. PUSDEŠRYTĖS PARUOŠ - 
TOS 8 ’’AUKURIETĖS“ PAŠOKS CHARAKTERINĮ

ŠOKĮ IR KT.

BUS LOTERIJA, STALIUKAI, BUFETAS IR 
ĮVAIRŪS GĖRIMAI

GROS NUOTAIKINGAS ” DOM. FERRI.“ 
ORKESTRAS

Pradžia 7:30.
ĮĖJIMAS $2.00.

Visus kviečia.

’’AUKURAS“

ST. CATHARINES, ONTARIO
VASARIO 20 D., ŠEŠTADIENĮ, 6.30 V.V. 

ST CATHARINES LIET. BENDRUOMENĖ RUOŠIA

Vasario 16 iškilmingą
Minėjimą

Programoje: Tėv.B.Bagdono paskaita, kun. Jurkšo vad. 
choro iš Toronto su sol. J.Liustikaite, akompanuojant D. 

Skrinskaitei, koncertas ir po to šokiai.
Vieta: Slovakų salė.

Visus kviečia skaitlingai dalyvauti.
Apylinkės v - ba.

IV E i LANO. Ottt.
Šiais mokslo metais šeš 

tadieninė mokykla yra veda
ma ir išlaikoma tėvų Pran
ciškonų. Mokyklos vedėjas 
yra tėv. Barnabas Mika
lauskas ir jam pagelbininkė 
ilgametė šios kolonijos moky
toja, Marija Gverzdi enė. 
Mokslas vyksta šeštadieniais 
nuo 10 iki 12 vai. vienuolyno 
patalpose. Mokinių yra 24.

Tėvai patenkinti ir dėkingi 
Tėvams Pranciškonams, ypač 
tėv-B. Mikalauskui, už jų pasi 
aukojimą, globą ir išlaidas, ski 
riamas lietuviškam reikalui. Iki 
šiol rūpestis, slėgęs tėvus suras 
ti mokyklai patalpas ir sutelk

ti lėšas dėka, tėvų Pranciško 
nų atkrito.

Tuoj po Kalėdų tėvas B. 
Mikalauskas suruošė savo lė 
šomis specialiai šeštadieninės 
mokyklos mokiniams Kalėdų 
eglutę. Buvo gana graži pro 
gramėlė, kurią išpildė šios mo 
kyklos mokiniai. Trys Karaliai 
apdovanojo visus vaikučius 
vertingomis dovanomis. Pabai 
goję visi vaikučiai ir tėvai bu 
vo skaniai pavaišinti.

Iš tėvų ir vaikų pusės pri 
klauso nuoširdi padėka mūsų 
Pranciškonams.

Tėvas.

{VAIRŪS siuntiniai ir dovanos
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

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

Tadarauskas ir skautų rėmėjų 
v-bos p-kas p.D.Stukas. ”šir 
vintos“ t-to įsakymus skaitė L. 
Verbickaitė, ’’Nemuno“ — V. 
Verbickas- Pasižymėjusiems vi 
enetams buvo įteiktos dovanė 
lės, atlikusiems patyrimo laips 
niui, buvo užrišti kaklaraščiai, 
o už pavyzdingą darbą skau 
tams-ėms reiškė padėką abu 
tuntininkai.

Meninėje dalyje, labai gra 
žiai pasirodė sesės širvintietės, 
parodydamos Lietuvos gyveni 
mo 4 etapus: Nepriklausomy 
bės, pirmos bolševikų okupaci 
jos, vokiečių ir antros bolševi 
kų okupacijos. Kiekvienas eta 
pas pavaizduotas Lietuvos že 
mėlapiu, pridengiant pritaikin 
ta dekoracija. Kiekvienas eta 
pas palydėtas pritaikinta dai 
na. Meninė dalis praėjo su 
pasisekimu sesės L.Verbickai 
tės, brolio G.Breichmano ir 
Tėvo S.Kulbio vedama. Už 
nuolatinį darbą su ’’Širvintos“ 
tuntu, Jamborės Fondo įgalioti

nis Hamiltone, sesei L.Verbic 
kaitei įteikė dovanėlę: ”Lau 
žai Liepsnoja Vakaruos“, skau 
tišką albumą.

V.P.

VISI DALYVAUJAME
Vasario 16-tos minėjime - kon 
certe, sekmadienį vasario 21 
d- 4 vai. po pietų ” Delta“ 
kino salėje,

P.Lesevičius.

j::::::::;:::::.:;: nu

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:

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

mūsų naujų maisto 
katalogų.

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

gos, foto aparatai ir 1.1.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 

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

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

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Savininkai A. ir S. K A L O Z A.

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

220 Roncesvalles Avė.

LAUKIATE PAVASARIO REMONTUOTI 
IR ATNAUJINTI NAMUS?

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.

KODĖL?
paskolos namams ir ūkiams 

pagerinti yra duodamos per jūsų banką

DABAR!

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

Sumanūs kanadiečiai išnau 
doja žiemos meto galimybes.

Paprastai šaltos žiemos me 
tu yra lengviau gauti specialis 
tų ir atlikti darbus norimu lai 
ku. Medžiagos yra taip pat 
lengviau gaunamos ir nesezoni 
nis metas teikia jums didės 
nes nuolaidas bei lengvesnį iš 
simokėjimą, ir jūsų numatytas 
biudžetas duos jums daugiau 
naudos.

Pagal National Housing

Act, specialios namų pagerini 
mo paskolos yra duodamos iš 
bankų žemomis palūkanomis. 
Galite pasiskolinti iki $4.000 
ir iki 10 metų išmokėjimui. 
Ūkių pagerinimui paskolos 
duodamos iki $15.000 su grą 
žinimo terminu iki 10 metų. 
Vyriausybės įvestos smulkaus 
verslo paskolos taip pat yra 
duodamos per bankus atnaujin 
ti bei remontuoti smulkaus 
verslo patalpoms bei įrengi 
mams.

KIEKVIENAS TURĖS NAUDOS, KAI PAGAUSĖS ŽIEMOS DARBAI

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

I ei. EM 4-1394, EM 4-1395 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

TAD DARYKITdo it^BnowiDABAR!
Issued by authority of Hon. Allen J. MacEachen, Minister of Labour. Canada.

D 4-3045

Tarpininkauja Mutual Funds 

investavimar.-is: 

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

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

j . SĖJA
į;. Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. H 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaguoja E. BORE!ŠA.

Eina dešimti metai.

L
 Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS. !

1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. M

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 7^4%. 

Už paskolas ir — morgičius — 6J4%.
• 'askolos 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 :
Hienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 

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

• » vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. > 
tiktai pirmadieniais »r penktadieniais. .:

, t •• n&sfe! ii U ii 11 lillWMMOWfflIWmo
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AUŠROS VARTŲ IR ŠV. KAZIMIERO PARAPIJŲ JUNGTINIS CHORAS RUOŠIA

Grandiozinį Užgavėnių Koncertą - Balių
MOWMREAL

VASARIO 16—TOS MINĖJIMAS

šiemet dėl svarbių priežasčių 
nukeltas į vasario 28 d.
Programoje —Montrealio jau 
nimas. Kalbės inž-A. Kličius.
Meninėje dalyje: šokiai, dai 
nos, kanklių muzika ir dėklą 
macijos.

Pasiruošimą tvarko B.Pūke 
levičiūtė, E. Mikalajūnaitė ir 
Z. Lapinas.

MONTREALIO NL 
SPAUDOS BALIUS

vasario 6 d. buvo pakankamai 
sėkmingas ir praėjo gera nuo 
taika. Baliaus pradžioje VL1 
Ko gen.sekr. J.Audėnas pada 
rė įdomų pranešimą, prieš tai 
taręs žodį per lietuviškąjį ra 
dio.

Po to vyko balius visu tem 
pu, grojant labai geram orkes 
tui. Buvo premijuoti trys šo 
kiai. Neprik. Lietuvos šokį lai 
mėjo p. Vaičekauskas su part 
nere; jaunimo šokį p.Piešina 
su partnere ir trečią šokįip.Br. 
Adominis su žmona- Šokius 
vedė L. Girinis - Norvaiša.

Baliaus kulminaciją sudarė 
NL karalaitės rinkimai. Kandi 
datėmis buvo: Birutė Brilvicai 
tė. Kutą Kalvaitytė, Vida Ki 
zerskytė, Janina Kruelskytė,, 
Renata Lukošiūnaitė, Irena 
Kalakauskaitė, Birutė Urbartai 
tė, Vilija Bitnerytė, June Klei 
zaitė, Dalia Kruelskytė, Rena 
ta Strausaitė, Marcia Yaspels- 
kytė ir Viida Janušaitė. Kara 
laitės rinkimus tvarkė J.Siau 
čiulis, vedė L.Stankevičius su 
Dr-H. Nagio, V.Lukoševičiaus, 
komisija talkinama V.Bitne 
rytės, I. Kalakauskaitės ir J.Sa 
kalaitės.

Visuotiniais baliaus dalyvių 
balsavimais NL baliaus kara 
laite išrinkta Renata Lukošiū 
naitė ir princesėmis V. Kizers 
kytė ir L.Kleizaitė. Karalaitei 
atatinkamomis ceremonijo 
misųždėtas dail . R. Bukausko 
pieštas karalaitės kaspinas, vai

■■'•rZ-4?* *• •J UI* J tl t* J I* J ii fl*jr

DR. J. ŠEMOGAS 
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 2-4;7-9p.m. 

antradienį ir j 
penktadienį I 4 p. m.

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

PO 7-3175; namų DO 6-9582

Dr. E. ANDRUKAIT1S
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

DR. IRWIN C O P N I C K
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191 

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 į/f L I |l 3?
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827
Skyrius: 3907 Rosemount Blvd., Montreal 36, tel.722-2472. 
Už einamąsias sąskaitas ’’Litas“ moka 4% palūkanų, o už 
indėlių sąskaitas 4.5% dividendų’ Palūkanos ir dividendai

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

nikas ir įteiktus dovanos, 
kaip ir princesėms. Pereina 
mą dovaną įteikė praėjusių me 
tų karalaitė J.Sakalaitė.

Nepriklausomos Lietuvos pa 
dėka reiškiama visiems baliaus 

dal yviams.
visiems jame dirbusiems ir vi 
siems talkinusiems. Maistą tva 
rkė Ona Adomonienė, padeda 
ma D.Mozuraitienės, J.Kizers 
kienės, J-Adomonienės J.Kry 
ger, K. Kalvaitytės, p.Petrony 
tęs, p.Janušaitės p.Kizerskytės, 
B.Adomonio, Alg. Adomonio, 
P.Kizerskio, P.Kvietkausko ir 
kt.

Barą vedė A.Mylė, tarny 
boję dalyvaujant J.Burbai, S. 
Reutui, A.Kalvaičiui ir B.Žilin 
skui.

Svečių patarnavimui dirbo: 
Pr-Vapšys, P.Piečaitis, J.Osci 
la, V.L,ukauskas, b.. 1 omKus, 
P.Petronis ir prie įėjimo; Jz. 
Adomaitis, K.Gudžiūnas ir V. 
Gedvilą.

Loteriją tvarkė K.Leipus, 
R. Lukoševičienė, M.Zizienė, 
Gasp. Alinauskas suPonia, o 
bilietus platino mergaites irpo 
nios. Dail.A. Tamošaitienės 
tautinį drabuži laimėjo p.O-Lu 
kauskienė, vieną kostiumą pei 
Mamerto Mačiuko siuvyklą, 
kapt. R.V. Paukštaitis, kitą?

Loterijai fantų aukojo: J. 
Jackus, p.Brilvicas, J.Laurinai 
tis, p.A.Masevičius, p.M.Žižie 
nė, J.Lukoševičius, J.Vieraitis 
pp. Daugelavičiai, pp.Smilgevi 
ciai, p-M.Juodviršis, dr.S.Dauk 
ša, M.Sulmistras ir kt., kurių 
kai kurie neskelbia pavardžių.

Neatsiimti dar šie fantai: 
158098, 158695, 158517, 1583 
27, 158499, 158753, 158210, 
ir 158178. Prašoma juos atsi 
imti iš NL redakcijos.

Visiems NL baliaus dalyvi 
ams talkininkams, darbininką 
ms, talkininkams ir visiems su 
tikusiems šiokiu ar kitikių bū 
du padėti nuoširdžiausiai dėko 
jame.

Bendra tvarka ir finansinė 
atskaitomybė buvo Pr. Paukš 
taičio, ūkinė H.Adomonio ži

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 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0626

DR A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

kuris įvyks šm. vasario 27 d. 7 vai. vakaro Aušros Vartų 

parapijos salėje.
SOL. E. KARDELIENĖ, PIANISTAS K.SMILGEVIČIUS, 

Koncerte dalyvauja Lietuvos Valstybės operos 

SOL.A.KEBLYS IR JUNGTINIS CHORAS VEDAMAS 

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 įr savo 

maloniu atsilankymu paremkite šį darnų jungtinio choro 
parengimą.

Ik' malonaus pasimatymo mūsų koncerte.
Choro Valdyba.

nioje. Valdybos pirm. L.Giri 
nis palaikė visus ryšius.

Šia pačia proga nuoširdžiau 
šiai dėkojame talkininkams 
lankstytojams, kurie pirmadie 
niais mums padeda išsiųsti NL 
Ponų Girdžių ir pp. Vieraičių 
šeimoms. Poniai Linkon:: r. 
pp.Ptašinskų, pp.Bulei jrum 
mui i pp-Mecehų šeima .

TAURO ŽINIOS

T auras praeitose rungtynė 
se žaidė prieš Universite de 
Montreal. Puslaikį mūsiškiai 
vedė 49:22 santykiu. Antram 
puslaikyje prancūzai staigiai 
pradėjo tiksliai mėtyti bet mū 
siškiai atsilaikė ir išlošė 88:72 
santykiu.

Vasario 25 d. 8 ;30val. va 
kare Tauras baigia sezoną tre 
čioje vietoje. Žais prieš Centre 
Cultural komandą pusiau fina 
luose. Rungtynės įvyks Tren 
holme Park salėje, kampas

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI., D.

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

861-8479

advokatas

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2361

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A„ B. C. L.
Sun Life Building

Suite 20 79
Tel.: UN 6-4361

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.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-C644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.
>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

•©©©©©©©©©©©©©©©©©©^V©©*

Sherbrooke W. ir Park Row 
East.

I auro vyrų komanda išvyks 
ta vasario 20 d. į Torontą da 
lyvauti Kanados Sporto Apy 
,aruos r .ungtynėse. Šitose run 

cif. yvav.s vyrų koman 
.. .j is J oronto, Ročesterio, 
liamiltono ir Montrealio.

AUŠROS VARTŲ ŠEŠTA
dienines mumKlos

Nepriklausomos Lietuvos šven 
tęs minėjimas įvyks vasario 
20 d. 11 vai. mokyklos patai 
pose 5525 rue Anger Maloniai 
kviečiame tėvus ir svečius mi 
nėjime dalyvauti.

D.L.K. VYTAUTO KLUBO 
šėrininkų metinis susirinkimas 
šaukiamas vasario 21 d. 2 
vai. po pietų klubo patalpose.

Visiems šėrininkams, kartu 
su pranešamais, išsiuntinėta pra 
ėjusių metų piniginės apyvar 
tos apyskaita.

Klubo Valdyba.
—Šv. Onos pašalpinės org. 

vakarienėje dalyvavo 3bU zmo 
nių ir atnešė pelno $916.23. 
D-jos V-ba už tai nuoširdžiai 
dėkoja.

-©©©©©©©©©©©©©©©©S©©©©©©*

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas.
Aliejus ir įrengimai apšildymui. 
Nemokam'1” krosnių valvmas ir

Tel.: 739-9328. aptarnavimas

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU. PARDUODU 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun 

PO 7-6183.
,©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<.« 
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I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R č I N A j 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

! District Estate 
Brokers Inc, 
MONTREAL REAL ESTATE

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos 

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONI5
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

Tel.: 722-2472.
ir 722-4735 

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ. 
3907 Rosemount Blvd.

Tikslus ir greitas patarnavimas.

PASAULIO LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ

Sąjungos (PLIAS) Toronto 
Skyriaus tradicinis metinis ba 
liūs Islington Golfo Klubo pa 
talpose vasario 6 d. praėjo la 
bai gražiai su dideliu pasiseki 
mu ir įspūdingai. Puošni ir 
draugiška nuotaika tęsėsi nuo 
baliaus pradžios iki pabaigos 
2 vai. nakties, dalyvaujant To 
ronto lietuviams inžinieriams, 
architektams bei technikos dar 
buotojams ir svečiams, kurių 
tarpe matėsi ir Lietuvos Gene 
ratinis Konsulas Dr.J.Žmuidzi 
nas su ponia.

STAIGA MIRĖ
šeštadienį gatvėje širdies prie 
puoliu ats- kapitonas, sav.ku 
rėjas, buvęs taikos teisėjas J. 
Šipelis, 64, kilęs iš Stitiškių 
km., Panevėžio ap.

K.L. BENDRUOMENĖS
sk. pirm. inž. Čuplinskas ir 
Manglickas (Jauni Toronto 
univer-teto akademikai) rinko 
po Pris/iėlimo parapijos pa 
maldų LB solidarumo mokestį. 
Jie šias garbingas pareigas tęs 
ir toliau. Gražu būtų, kad visi 
sumokėtų neragin ami.

• Kun- J.Borevičius sveiki 
na Montrealio lietuvius iš Ho 
nolulu, Havajuose, pakeliui į 
Australiją.

• K.L B. Montrealio apy
linkės Stovyklos vakaras ----
’’Skautorama“ įvyks gegužės 
mėn. 15 d. šeštadienį.

SKAUTIŠKOJI
INFORMACIJA

Visi piliečiai, seni ir jauni, 
kviečiami į Kaziuko Mugę! 
Skautai ir skautės jau visus me 
tus Mugei ruošiasi: drožinėja, 
siuvinėja, krepšius pina, ir žai 
dimus ruošia. Laukiame visų 
lietuvių ateinant pažiūrėti jų 
rankdarbių, pabandyti laimę 
loterijoj ir žaidimuose, ir pa 
lošti bingo.

Mugė įvyks kovo 6-7 d. A 
V- parap. salėje. Oficialus ah 
darymas bus šeštadienį, 4 vai. 
p.p. kurio metu įvyks tuntų su 
eiga. Apie 6 vai. bus rodomas 
filmas iš praeitos vasaros sto 
vykios gyvenimo.

Naujas ir įdomus dalykas 
Mugėje —meno parodėlė, ku 
rioje matysime menu besido 
minčių skautų-čių paveikslus. 
Jau sutiko dalyvauti: Dana 
Aneliūnaitė, Rūta ir Kazys 
Barteškos, Raimundas Piešina, 
ir Gytis Vazalinskas. Paveiks 
lais bus galima ne tik gėrėtis 
bet ir pirkti.

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave.
FALCON FAIRLANE 

GALAXIE THUNDERBIRD 

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sales Ltd. 
Jūsų lietuvis atstovai 

769-8831

Dr. P. M0RKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

(1082 Bloor W., Toronto) 
(į rytus nuo Dufferiji Str J 

Raštinė: LE 4-4.51.

TRADICINIS METINIS

studentų balius įvyko puošnioj 
salėje. Mūsų studentija turėjo 
progis gražiai pasišokti ir pa 
bendrauti su savo svečiais, ku 
rių buvo tikrai daug. Dalis stu 
dentų neatvyko dėl keisto pa 
procio, — atvykti tik poro
mis. Visuomenė parėmė nuo 
širdžiai studentų užsimojimus. 
Atsilankė gen. konsulas Dr.J. 
Žmuidzinas, Prisk. par. klebo 
nas Placidas, kun.J.Staškevi 
cius, gydytojų d-jos gausus 
skačius narių (Dr-J.Yčas visus 
sukvietė) ir daug gražios links 
mos publikos. Buvo svečių iš 
N.Y..Čikagos, Detroito. Gra 
žu, kai visuomenė remia aka 
demišką jaunuomenę. Toks 
bendravimas yra vienas iš lietu 
vybės išlaikymų formų.

• Mirė: Pranas Mickus 64 
ir Juozas Vaitkus, p.K.Žižiū 
nienės brolis. Palaidoti per Šv. 
Kazimiero parapiją-

® Aukštesniųjų kursų tėvų 
komitetan išrinkti: A.Blauzdži 
ūnas, J.Drešeris, J.Skučas irP. 
Montvilienė.

Sekmadienį Mugė tęsis kol 
tik bus lankytojų. Po sumos 
bus duodami šilti ir reto patie 
kalo pietūs. Laukiame, kad vi 
si šia proga pasinaudos ir pa 
sistiprinę toliau linksminsis Mu 
gėje.

Lietuvos Nepriklausomy 
bės šventės proga vas 28 d. 
skautai - tės dalyvaus organi 
zuotai abiejose bažnyčiose. Vi 
si renkasi į savo gyvenamos 
parapijos 10 vai. 30 min.

Vyrskautės kas sekmadienį 
pradėjo vesti kavinę A.V. pa 
rap. salėje po 10 ir 11 vai. mi 
šių. Dėkojam kleb. Tėv.K.Peč 
kiui S.J. už visokeriopą pagal 
bą ir kviečiame visus po mi 
šių ateiti į salę pasivaišinti ka 
va.

Stovyklos data buvo nusta 
tyta liepos 17-31 d. Anksti 
norim painformuoti tėvus,, 
kad nesusidarytų kitų planų ir 
galėtų siųsti vaikus į stovyklą.

D.Z.

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