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Rusai su kinais susitaria agresijai prieš Vakarus
• BALTRUŠAITIS TARĖSI SU DE GAULLE
• VIETNAME PERVERSMAI NESIBAIGIA
• JAV LEIDŽIA NEPAPRASTUS SATELITUS
• ČECHOSLAV  AKUOS VYSKUPAS ROMOJE

Pietinio Vietnamo nesibai 
giančios vidaus nesantaikos, 
kurių pasekmėje vyksta pakar 
totiniai perversmai, pasikarto 
jo ir praėjusią savaitę, kai

DALIS KARIUOMENĖS 
SUKILO PRIEŠ

KARIUOMENĖS VADĄ
Khan. Nors sukilimas buvo 
be kraujo praliejimo ir buvo 
ramiu būdu būdu numalšintas, 
bet sekmadienį kariuomenės 
vadas atsistatydino.

Nesibaigią perversmai, ku 
riuos kursto religiniai fanatikai 
ir ypač komunistai, Vietnam ui 
yra pražūtingi.

VIETNAMO PROBLEMA 
YRA TAPUSI 

TARPTAUTINE.
Ją svarsto JAV DB, Pran 

cūzįja, bet tiesioginiai j ją ki 
šasi Kinija ir Rusija, kurias ši 
problema artina ir tarp kurių 
mažėja.

Komunistų tikslas —
PAGROBTI VISĄ INDO
KINUOS PUSIASALI — 

privedė abi ligšiol tarpusavį 
erzelį kėlusias nesantaiką eiti 
į susitarimą. Dėl to, kinų ne 
santaikos su rusais žymiai su 
švelnėjo. Prieita net prie to, 
kad Kinijos ir Rusijos komu 
nistai paskelbė oficialius pareis 
kimus, kad

IR KINAI IR RUSAI YRA 
TOS PAČIOS NUOMONĖS 

DĖL INDIJOS 
UŽKARIAVIMO

ir kitų žygių palaikant bet ko 
kio krašto komunistus.

Kaip tolimesnėje ateityje 
laikysis rusai ir kinai, priklau 
sys nuo daugelio dalykų, bet 
dabar jie susitarė eiti petys pe 
tin iki visas Indokinijos pusią 
salia bus užkariautas.

PRANCŪZUOS TUO
KLAUSIMU NUOMONĖ, 

po pasitarimų su JAV prezide 
ntu ir valst. sekretorium, su 
kuriais visą savaitę tarėsi Pran 
cūzijos už*. reik. min. de Mur 
ville; Vietnamo klausimas esą 
reuciasprėsti derybų būdu.

Perspektyvų derybos tačiau 
nėra, nes komunistai Vietna 
mą visą laiką puola. O kad 
nieko nematytų ir nežinotų 
Jungtinės Tautos, kurios Viet 
namo reikalams yra paskyrų 
specialią stebėtojų komisiją, 
tai

ŠIAURINIS VIETNAMAS 
STEBĖTOJŲ KOMISIJĄ 

IŠVARĖ,
nes ji vis dėlto šį tą pamato, 
kas daroma neteisėtai.

Vietnamo klausimas praėju 
šią savaitę nustelbė visus kitus.

ADŽUBĖJUS IR SATJUKO - 
VAS NETEKO PAREIGŲ

Pagal Maskvos paskelbtas

KAS NAUJA
IŠAUGO NEDARBO 

FONDAS
Kadangi Kanadoje nedarbo 

beveik nėra, tai iš nedarbo 
fondo nedaug išimama, o įpla 
ukosvyksta, todėl nedarbo 
fondas 1965 m. sausio 1 dienai 
buvo išaugęs iki 81,356,310 
do.l,, kai praėjusiais metais ge 
gūžės mėn. deficitas siekė per 
30 mil.dol.

žinias, buvę ’’Pravdos“ ir ”lz 
vestijų“ redaktoriai Satjuko 
vas su Adžubėjum turėjo pasi 
traukti iš jų turėtų pirmininko 
ir sekretoriaus pareigų Sovie 
tų S-gos Žurnalistų Sąjungoje. 
INauju S-gos pirm, išrinktas da 
bartinisi ’’Pravdos“ red. P.Ru 
miancevas, sekr. ’’Ogoniok“ 
Žurnalo vyr. red, J.Ivanov.

REIKALAVO PALEISTI 
POLITINIUS KALINIUS
Strazburge posėdžiavęs Eu 

ropos Tarybos patariamasis 
parlamentas iškėlė reikalą da 
ryti žygius, kad būtų paleisti 
politiniai kaliniai, laikomi Ry 
tų ir Vidurio Europos kalėji 
muose ir darbo stovyklose. 
Ministerių tarybai pavesta kali 
nių paleidimo reikalu tartis su 
Sovietų Sąjunga ir Rytų bloko 
kraštais. Pagal prancūzų dele 
gato Albert Ehm duomenis jo 
pateiktame pranešime, tenka 
rūpintis per 40.000 politinių 
kalinių laikomų kalėjimuose ir 
90.000 asmenų laikomų darbo 
stovyklose.

KITOS NAUJIENOS
— Ulbrichtas, nežiūrint Va 

karų Vokietijos protestų, vis 
dėlto išvyko į Egiptą, Nassero 
tyčia pakviestas. Nasser tampa 
artimųjų Rytų kiršintojas.

— Kinai ruošiasi sprogdinti 
antrą atominį užtaisą ore, ne 
žiūrėdami sprogdinimo paliau 
bų.

— New Yorke nušautas juo 
dųjų ekstremistų lyderis mitin 
go metu.

— JAV raketa Mėnulį pasie 
kė šeštadienį, prieš tai per 23 
minutes pasiuntusi žemėn 7. 
500 foto nuotraukų, kurias da 
bar JAV mokslininkai tiria. 
Raketa atsimušė į mėnulį srity 
je, kur tikisi nusileisti JAV ast 
ronautai.

— JAV paleido satelitą su 
labai ilgais sparnais meteorams 
tirti.

— Čekoslovakų vyskupas, 
ilgai bolševikų kalintas, paga 
liau atvyko į Romą, kur jį pri 
ėmė Popiežius Paulius VI ir pa 
kėlė į kardinolus. Čekoslova 
jos komunistai Berano atgal į 
Čekoslovakiją neįsileis.

— JAV yra priešingos de 
Gaulle pasiūlymui grįžti į tarp 
tautinį aukso valiutos pagrin 
dą. Priešingi ir anglai.

— Amerika ruošiasi paleisti 
į orbitas aplink žemę du sate 
litus, kurie sukdamiesi aplink 
Žemę, susiartins ir susiglaus 
bei sudarys vieną satelitą. Tai 
yra bandymai pasiruošti kelio 
nei į Mėnulį.

— New Yorko miestas pa 
skelbė Lietuvių Dieną. Kiti JA 
V miestai ankščiau paskelbė 
Lietuvių Dieną.

KANADOJE
KALBINĖ KRIZĖ 

KANADOJE 
tebesitęsia - praneša komisija, 
kuriai pavesta išnagrinėti šis 
klausimas. Ši komisija (Royal 
Commission on Bilingualism 4 
Biculturalism) kurį laiką dirbo 
užsidariusi, bet dabar vėl išei 
na į viešumą. Kov<41-3 dieno 
mis ji klausinės žmones Otta 
woje, 15-17 kovo Montrealyje

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO 
GYVENIMO DUOMENYS

GRAŽUS STUDENTŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

Lietuvių Studentų S-gos C- 
ro V-ba kartu su latvių ir estų 
centrinėm studentų organizaci 
jom išleido pirmutinį Baltic 
Students Newsletter, kurio tirą 
žas 5000 egzempliorių ir buvo 
išsiųstas tarptautinių studentų 
organizacijų centrams, Biulete 
nis supažindina pasaulio stu 
dentiją su pabaltiečių studen 
tais ir jų veikla.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

VALDYBOS
posėdy St.Barzdukas referavo 
PLB V-bos Pirm. J.Bachuno 
siūlymą inkorporuoti PLB vai 
džios įstaigose. Nutarta tartis 
su advokatu.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Komiteto sudary 
mam išsiųsti kvietimai centri 
nėms jaunimo organizacijoms 
deleguoti po vieną atstovą: 
Nusipelniusiųjų lietuvių kultū 
ros, švietimo, visuomenės, mo 
kslo, meno ir pan. darbuotojų 
atžymėjimo reikalu bus pasitar 
ta su atskirų kraštų bendruo 
menėmis.

PLB Inf.
LIETUVIŲ STUDENTŲ

Sąjungos Centro Valdyba pa 
kvietė Valdą Adamkevičių, 
Antaną Dundzilą, Vyt. Var 
dį į Lituanus Fundacijos vai 
dybą; pirmininku Algį Luką. 
Fundacijos pagrindinis tikslas 
yra leisti anglų kalba informa 
cinį - mokslinį žurnalą, kurio 
paskirtis yra atskleisti pašau 
liui lietuvių tautos kultūrą, nu 
šviesti dabartinę jos padėtį bei 
gvildenti jos laisvinimo proble 
mas.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ

Instituto nariai ruošia progra 
mą tautinių šokių ratelių vado 
vų kursams. Jau paruošta nau 
jų šokių ir žaidimų aprašymų, 
kurie bus perduodami kursan 
tams. Kursai prasidės birželio 
13 d. ir tęsis dvi savaites.

Norintieji kursuose dalyvau 
ti registruojasi JAV LB Centro 
valdybos sekr. adresu: Kostas 
Januška, 2646 West 71st St., 
Chicago, Illinois 60629.

ir 29-31 kovo Toronte. Ligi 
šiol komisija atliko jau virš 23 
viešus apklausinėjimus žmonių, 
kurie norėjo ką nors pasakyti.

Komisija yra gavusi per ty 
Įėjimo laiką 300 memorandu 
mų, kurie reikės komisijai iš 
tirti. Komisijai iškilo eskimų, 
indėnų ir naujųjų imigrantų 
švietimo ir kiti kultūriniai klau 
simai.

ši komisija savo išvadas ir 
pasiųlymus patieks tiktai 1967 
metais.

GĖRIMŲ MONOPOLIO 
STREIKAS

pasibaigė, kai tarnautojai nu 
balsavo grįžti į darbą praėju 
šią savaitę. Streikininkai po 70 
streiko dienų laimėjo 18 dol. 
priedo savaitei; pirmais metais 
8 dol., antrais 3 ir trečiais 7. 
Ligšiol jie gaudavo po 57 dol. 
už savaitės darbą. Kvebeko jungimi 
valdžia per streiko laiką prara' ’ JU
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JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS

Švietimo Tarybos organizuo 
tos sritinės mokytojų konferen 
cijos Čikagoje ir New Yorke 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Švietimo Taryba tikisi iki kitų 
mokslo metų pradžios išbaigti 
ruošti visus mokykloms reika 
ilngus vadovėlius.

ŠIMTAMETĖ SENELĖ
atšventė 100-to metų sukaktu 
ves Klaipėdos srities, Agluo 
nos apylinkės, Kontvainių kai 
mo gyventoja Elzė Genienė. 
Tai, žinoma nedyvai, kai Alun 
tos apylinkėje Adomas Star 
kus atšventė 110 metų sukaktu 
ves, bet vis dėlto 100 metų 
amžiaus sukaktuvės - ne kasdie 
ninis reiškinys...

• Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle priėmė Lietuvos at 
stovybės patarėją prof.J.Bal 
trušaitį ir su juo kalbėjosi dvi 
valandas Lietuvos reikalais.

• Prelatas Tulaba pakeltas 
į šv. Sosto protonotarus,

• Vasario. 11d. Čikagoje 
palaidotas prof. inž. Jonas Ši 
moliūnas, gimęs 1878. V. 21 
Jusėnų k. Maldučių v., Panevė 
žio ap., statybininkas, hidrote 
chnikas, visuomenininkas, atsi 
kurusios Lietuvos susisiekimo 
organizatorius.

• Simanas Daukantas pami 
nėtas Los Angeles. Rašytojas 
Gliaudą skaitė apie Lietuvos 
istoriką paskaitą.

• Šiemet sukanka 120 me 
tų, kai gimė rašytoja Julija Žy 
mantienė - Žemaitė, sukakčiai 
paminėti Lietuvoje sudarytas 
komitetas. 20 asmenų komite 
te tik septyni rašytojai ar kriti 
kai, kiti - partijos, valdžios 
atstovai.

• Panevėžio dramos teatre 
pastatyta B.Sruogos lyrinė dra 
ma ’’Pavasario giesmė“. Veika 
lą pastatė teatrą’vyr.režisierius 
J.Miltinis, dekoracijos - Vyt. 
Palaimos, muzika - komp.Vyt. 
Pal tanavičiaus.

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

do 15 mil. dol.
— Kvebeko parlamento o- 

pozicijos lyderis D. Johnson 
stipriai puolo min. pirm.J. La 
sage dėl konstitucijos keitimo 
projekto ir pareikalavo ruošti 
projektus Quebecui atsiskiriant 
nuo Kanados.

ANGLŲ IŠSIŠOKIMAS 
PRIEŠ PAVERGIMĄ
BBC (British Broadcasting 

Corporation) Londono politi 
nių žinių komentatorius Mau 
rice Latey, darydamas Rytų 
Europos politinę apžvalgą, da 
vė savotišką, pavergtoms tau 
toms žalingą pasiųlymą. Kome 
ntatoriaus nuomone, Rytų Eu 
ropos tautos jau esančios ge 
rai ir gražiai susigyvenusios su 
Rusija ir joms, kad išvengus 
balkanizacijos, jau esąs pats 
laikas sudaryti Commenwelth. 
Tai esą būtų labai įspūdingas 
visų Rytų Europos tautų apsi

KAZYS ŠKIRPA

pirmasis Lietuvos savanoris - kūrėjas, pulkininkas, diplo 
matas, politikas, visuomenininkas gyvenąs Washingtone 
susilaukė 70 metų amžiaus. Sveikiname ir linkime ilgiausių 
metų, geros sveikatos ir darbiingumo. (Plačiau sek. NL 

nr.).

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KULTŪROS FONDO INFORMACUA

Kultūros Fondo mintis atei 
ti talkon mažesnėm kolonijom 
ruošiant Vasario 16-tosios mi 
nėjimą susilaukė susidomėji 
mo. Eilė kolonijų užsisakė ma 
gnetofoninę juostą lietuvių kai 
ba. Kitur pasišauta užsisakyti 
radio valandėlę vietiniam radi 
ofone. Iškilo tuo pačiu juostė 
lės anglų kalba reikalas.

K.L.B. Kultūros Fondo na 
riai nepasigailėję laisvalaikio 
valandų šiems užsakymams

Bet už vis didžiausią įnašą 
šiam uždaviniui įgyvendinti su 
teikė mūsų uolusis talkininkas 
muz. Zigmas Lapinas.

Nepalikęs Dievo valiai nei 
vieno kaip nors atitaisomo 
techniško netobulumo, jisai at 
liko kruopštų, kupiną saiko ir 
muzikinės nuovokos redakcinį > 
darbą.

Šiuo metu apylinkęs ir K. 
Fondo įgaliotinius jau bus pa 
siekusios knygų siuntos, kurias 
mes džiaugiamės galėję išsiun 
tinėti Vasario 16-tosios išvaka 
rėse.

Tai J.A. V. Kult. Fondo do 
vana Kanados mokykloms. 
Reikšmingas kultūrinės talko* 

monę gana griežtai Londone 
nepriklausomas dienraštis The 
New Daily. Dienraštis labai 
griežtai pasisakė prieš tokius 
nevykusius BBC komentato 
riaus išsišokimus, tvirtai pabrė 
ždamas, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija kruvinai kovojusios ir 
kovojančios dėl savo laisvės ir 
nepriklausomybės, laisva valia 
niekuomet nesutiks su komunis 
tinę Rusija sueiti į bet kurios 
formos Commenwealth.

Šiuo reikalu iš savo pusės 
Vlikas pasiuntė p. Latey BBC 
komentatoriui savo nusistebėji 
mo ir protesto laišką, o dien 
raščiui The New Daily už gra 
žų ir teisingą Pabaltijo tautų 

mostas.

Be abejo, eilė tų knygų - 
J. A.V. Kult. Fondo išleistų va 
dovėlių ir muzikos sąsiuvinių , 
jums yra pažįstami. Nežiūrint 
to, mums būtų džiugu šia pro 
ga susilaukti jūsų atsiliepimų 
apie šias mokslo priemones. 
Pasitarimuose su J.A.V. Ben 
druomenės veiksniais jos tik 
rai pravers j ieškant glaudesnio 
ir racionalesnio bendradarbia 
vimo.

Šiais metais pirmą kartą 
Kanadoj ruošiamos Jaunimo 
Dienos kultūros Fondo na 
riai dalyvavo eilėj bendrų po 
sėdžių su Krašto Valdyba ir 
Toronto atstovais, kur buvo 
aptariamas galimas tos manife 
stacijos pobūdis.

šia proga norėtumėm pri 
minti, kad jaunimo sąskrydžio 
pasisekimas priklausys nuo vi 
sų kolonijų aktyvaus įnašo. Už 
tat kviečiam K.F. įgaliotinius 
šventės dalyvių būrelių paruo 
šiman ir aplamai, informaci 
niam darbui. Stambesnėse ko 
lonijose, kiek mums žinoma, 
šis darbas jau pradėtas.

KLB Kult. Fondo Valdyba.

ESTIIJOS NEPRIKLAUSO 
MYBĖS ŠVENTĖ —

— VASARIO 24 D.
Vasario 24 d. Estija mini 

47-ją Nepriklausomybės paske 
Ibimo sukaktį. Šventės proga 
primintina, kad Estija 1920 
metais vasario mėn. 2 d. buvo 
sudariusi taiką su Sovietų Są 
junga - šioji visiems laikams 
buvo atsisakiusi nuo Estijos. 
Tačiau vėliau visos sutartys bu 
vo sulaužytos.

reikalo gynimą, padėką. *»- 
Elta.
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Už Lietuvos išlaisvinimą I For liberation of Lithuania!
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

WINNIPEG, Man.
’’KANADOS LIETUVIŲ KLUBAS MANITOBOJE“

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

Kanadoje...............................$5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur............................. $6.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Kcmadu# Lietuvių Fondai
Po naujų metų kiek austo 

jęs įnašų teikimas vėl pajudė 
jo. Sj kartą pašoko aukštyn 
Hamiltonas. Gautį įnašai:

’’Talka“ (Hamilton) Credit 
Union................. $100.—

Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.............. $100.—
Stasys Bakšys . . $100.— 
Toronto Apyl. Valdyba pa 
didino savo įnašą
iki...................... $200.—

Fondas dėkoja toms lietu 
vių įstaigoms per jų pirminin 
kus: E.Sudikui (Talka), K. 
Mikšiui (Hamilt. Apyl.) ir inž. 
E.Čuplinskui (Toronto Apl.).

Atskira padėka St.Bakšiui 
(Hamiltono liet. Namų pirmi 
ninkui), kuris stipriai įsijun 
gęs į H.L.N. veiklą, be jokio 
prašymo prisidėjo prie lietuvių 
Fondo įnašu ir naudingais Fo 
ndui patarimais. K. Mikšys yra 
kartu ir Fondo įgaliotinis 
Hamiltone. Gal ir nebloga 
idėja kai Fondo įgaliotinis yra 
kartu ir apyl. pirmininkas. 
Dabar taip yra Hamiltone, 
Ottavoje, St.Catherines ir Fort

Brangiai mamytei ir uošvei,

A.A. ONAI SELENIENEI,
Lietuvoje mirus,

PONUS BALTUONIUS, GURČINUS, SELENIUS 
ir jų artimuosius giliai užjaučia

V. ir J. Viliušiai.

VARŠUVOJE VYKUSIOJE 
byloje vienas kaltinamųjų, St. 
Wawrzecki, nubaustas mirties 
bausme, keturi nubausti su n 
kiųjų darbų kalėjimu iki gyvos 
galvos, dar penki nubausti 12 
m kalėjimo bausmėmis. Kon 
fiskuotas kaltinamųjų turtas - 
supirkti devizai, auksinės mo

)

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

William.
Šiuo metu Fonde yra jau 

80 narių ir nario įnašo vidur 
k's —$150.— Esant tokiam 
santykiui ir toliau Fondui už 
pildyti (iki 100 tūkst.) reikia 
dar 600 narių.

Manome, kad iš Kanados 
30,000 lietuvių arba, tiksliau 
sakant, iš6000 dirbančių Kana 
doje lietuvių atsiras vienas de 
šimtadalis pasišventėlių lietu 
vybei.

Fondą užpildžius, neberei 
kės kasmet lankstytis ir malda 
uti pinigų lietuvybės išlaiky 
mui, o stAčiai nueiti į banką ir 
pasiimti kasmet po $5,000. To 
kia yra Fondo idėja.

Bet praktiškai yra kiek ki 
taip. Nors Fondas iki šiol ne 
padarė nė vieno cento išlaidų, 
bet kapitalas auga vėžlio žings 
niu. Po dr.J.Sungailos tūkstan 
tinės dar nė viena stambesnė 
žuvelė neįplaukė — tik šimti 
nėlės... Gerai ir šimtinės, tik 
kad būtų...

P. Lelis
F. V. Sekr. ir Reik. Ved.

MĖSOS SPEKULIANTŲ
netos, automobiliai ir kt. 1960 
m. mirties bausme buvo nuteis 
ti lenkai, varę nelegalią preky 
bą odos gaminiais. Dabar nute 
istųjų dauguma buvę lenkų dar 
bininkų (komunistų) partijos 
nariais.

VEDA KAZYS BARONAS
2

KAIP LIETUVOS OKUPANTAS VERTINA...
’’Vargšė“ Melburno ohm 

piadal Ir tikrai vargšai krep 
oounKai, jeigu jie paturėjo 
bent į dešimtą dalį šių plepa 
lųl..

’’Istorinė“ išvyka paskirta 
nacionalistiniam bizniui, turėjo 
ir kitų ’’laisvajam pasauliui“ 
būdingų reiškinių, kurie mūsų 
sportininkams ir jų mėgėjams 
yra ne tifc keisti bet ir giliai 
svetimi.

Turnė paliko biaurų šovinis 
tinį kvapelį. Rungtynių aprašy 
Inai kupini piktų priekaištų. 
Australų žiūrovams, teisėjams 
ir žaidėjams; girdi, jie labai 
žiaurus, nedraug.ski, šališki ir 
1.1, ir pan.

Buvo ir taip, kad vienas 
amerikietis, nesuvaldęs nervų, 
panaudojo kumščius, už ką 
buvo pašalintas iš aikštės. Kai 
kur kilo astrus kontliktai su... 
latviais. Tarybiniams žmonėms 
kuriems sportas yra puiki prie 
monė internacionalinei drau 
gystei stiprinti, tiesiog pasibiau 
retini nacionalistiniai buržuazi 
nių sluoksnių santykiai, ku 
riuos buvę ponai išsaugojo ir 
svetur. Pasirodo, kaip rašo vie 
nas ’’American Lithuanians“ 
garbintojas: lietuvių ir latvių 
santykiai Australijoje nėra ir 
nebuvo pažymėtinai draugiš 
ki“. O krepšininkų vizitas ši 
tą nepasitikėjimą latviais dar 
labiau sustiprino“. Tai, girdi, 
likę nuo... 1937 m. ir 1939 m. 
Europos pirmenybių, kur lie 
tuvių krepšininkai aplenkę 
latvius. Todėl rungtynės su Au 
stralijos latvių komanda buvu 
sios panašios į muštynes, o ir 
žiūrovai neatsiliko — buvo nu 
kentėjusių... Autorius supran 
tama, giria savus, o peikia 
svetimus. Bet argi tai keičia es 
mę?

Ir kaip biauriai šiandien af 
rodo tokia ’’sportinė kova“ 
mūsų sporto mėgėjams, kurie 
gerai žino, kad tarp dviejų 
kaimyninių tautų seniai vystosi 
nuoširdžiausi sportinės draugys 
tės ryšiai.

’’Lietuvybės stiprintojų’“ 
verti ir kai kurie rungtynių re 
portažai — senos “blatnos“ 
Šančių ar Vilijampolės šnektos 
rinkiniai, kurie priklauso išvy 
ko s garbintojui J.Šoliūnui ir ku 
rie buvo paskelbti... ’’meistriš 
kas“. Štai jų citatos: ’’Pirmąjį 
kėlinį išpešę vos 38:32 pasek 
me, mūsiškiai antroje pusėje 
išsileidžia medžioti australų“, 
’’tik pirmose minutėse austra 
liokai tempėsi, bet netrukus 
mūsų greitų antpuolių nepajė 
gia suvirškinti“, ’’seka ilgas pa 
sas“, ’’išdegė šimtinė“, ’’pasek 
mė — visai į skudurus sudirb 
tas priešininkas“ ir t.t. ir pan. 1

O kokia brangiai kainavu 

sios išvykos nauda Amerikos 
lietuviškam sportui, kuris labai 
sunkiai verčiasi? Tai paaiški 
na tas pats E.Sulaitis:

...’’mūsų sportininkams vėl 
bus rengiamos įvairiuose mies 
tuose vaišės, renkamos aukos, 
kuriami eilėraščiai, o eiliniai 
mūsų sportininkai ir sporto 
klubai ir. toliau skurs“.

Neatsitiktinai prieš metus 
vienas JAV lietuvių sporto vei 
kėjas skundėsi, kad per pusan 
trų metų lietuviškų sportinių 
organizacijų narių skaičius A- 
merikoje perpus sumažėjęs, 
kad daugelis žaidėjų ir atski 
ros komandos kalba tik angliš 
kai, ir graudžiai šaukė:

’’Kodėl taip drastiškai ir 
taip staga pradėjo mūsų šeima 
tirpti?...

Vienas iš atsakymų, maty 
ti, ir yra kai kurios ’’istorinės“ 
kelionės aplinkybės. O paau 
kotos didelės lėšos abejotinos 
vertės kelionei daug prisidėjo 
prie to, kad organizatoriai 
taip triukšmingai apgaudinėja 
aukotojus savo prasimanyta 
’’pasaulinė“ išvykos reikšmė. 
Kokia jos tikroji reikšmė — 
mums dabar visiškai aišku.

V. Kazakevičius.

Skelbimas 17.

Dievo 
karalystė

Tema.
Apie Prisikėlimą iš

'• Numirusių.
Šiandien, kuomet tūkstan 

čiai žmonių miršta kasdien, kla 
usimas kyla apie jųjų amžinąjį 
likimą turėtų būti taipjau labai 
svarbus ir įdomus kiekvienam 
protaujančiam žmogui, ypač ti 
kintiesiems. Šiandien sutinka 
me daug tokių, kurie j.au nebe 
turi jokio tikėjimo į pomirtinį 
gyvenimą, bet mano, kad mi 
rusieji mūsų draugai pasiliks 
amžinai numirusiais. Kiti gi, ga 
lime sakyti, yra ant tvoros, svy 
ruoja ir abejoja; nes jų galvo 
se nuolat sukasi klausimas “Ar 
yra kokia nors viltis numiru 
siems? Ar jie kada nors atsi 
kels ir sugrįž pas gyvuosius? 
Kokia bus prisikėlimo tvaka,“ 
ir tam panašiai.

Ant nelaimės pasauliniai 
mokslo vyrai ir gudrieji jokių 
tikrų žinių apie numirusius ne 
turi ir negali surasti. Todėl ne 
verta praleisti laiką j ieškojime 
patenkinančio atsakymo pas 
tuos, kurių nuomonės arba spė 
liojimai tarpu savęs nesutinka 
ir jokio pagrindo neturi. Jieš 
kokime atsakymo tikrąjame 
Tiesos ir Šviesos šaltinyje, Bib 
lijoje, yra rašytasis Dievo Žo 
dis. Pažiūrėję į Bibliją, Šven 
tąjį Raštą, mes randame tikrą 
ir širdį palinksminantį atsaky 
mą, kad ištiesų yra viltis, kad 
mirusieji mūsų draugai ir myli 
mi giminės nėra amžinai žuvę.

Šventoji Dievo Knyga, am 
žinosios tiesos versmė, atkarto 
tinai kalba apie prisikėlimą iš 
numirusių, į kurį tikėjo visi 
šventieji Dievo pranašai, pats 
Jėzus ir Jo išrinktieji apaštalai. 
Taigi, Jie visi ir skelbė prisikė 
limą iš numrusiųjų kaipo links 
miausia Biblijos tema, suramin 
mui tų, kurie liūdi. Rašydamas 

apie dangiškąjį Tėvą, dangaus 
ir žemės Sutverto ją, apaštalas 
Povilas sako : “Palaimintas tee 
šie mūsų Viešpaties Jėzaus Kri 
s taus Dievas ir Tėvas, gai 
lestingumo Tėvas ir viso 
kios paguodos Dievas, kurs 
mumis paguodžia kiekviename 
mūsų sielvarte, kad ir mes ga 
lėtume paguosti esančius betko 
kiame prispaudime tuo padrą 
sinimu, kuriuo mes esame Die 
vo padrąsinti“ . — 2 Kor.
1:3,4. Bus daugiau.

Tęsinys.
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

kaip ir kiekvienais metais, 
prieš metinį narių susirinkimą, 
surengė klubo nariams banke 
tą- ...Metinis Klubo SusLinkimas. 
Jį atidarė v-bos p-kas T.Yuš 
ka. Dienotvarkę perskaitė 
sekr. K.Strikaitis. Priimta be 
pataisų.

Metinę veikimo apžvalgą 
padaro v-bos p-kas, apie paja 
mas informavo fin. rašt. T.Lu 
kas ir apie išlaidas ižd. M. Vi 
drikas.

1964 met. klubas turėjo pa 
jamų: viso $4,091.12.

1964 met. padaryta išlaidų: 
$3,205.10 Dabar kasoje yra 
$886.02.

Revizijos k-jos aktą per 
skaitė Jonas Mališauskas. To 
liau vyksta karštos diskusijos, 
dėl pereitų metų v-bos, kuri 
nupirkusi klubui elektrinį pečių 
ir sumokėjusi $150, tačiau pe 
čius buvęs naudojimui netinka 
mas.

Žinoma, kaip ir visada ant 
lentos surašoma eilė kandida 
tų, tačiau didžiumai iš jų nusi 
braukus lieka tik dešimtukas. 
Iš kandidatų griežtai išsibrau 
kia ir buvęs energingas p-kas 

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

U) f

GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI 
3, 4 ar 5 metai 51/g% 1 ar 2 metai 5% 

6 iki 10 metų 51/4%. 
Teirautis: 875-2800 

Eastern & Chartered 
Trust Company 

625 Dorchester Blvd. West 
Montreal. 

TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ

Canadian Vickers Ltd.

Machine Shop pasiūlymai

• Milling Machine Operators
• Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators
• Toolmakers
• Ingersoll Operators
• Planer Operators
• Lathe Operators
• Tool Designers
• Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas. •3- .r t -

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 
4970 Notre Daine East. Montreal, P. Q.

Yuška, kuris paskutiniu metu 
pasižymėjo gražia veikia ir gra 
žiaj pertvarkė klubą, kuris at 
rodė visai kitaip, nes ankščiau 
jau buvo gerokai apleistas. Na 
riai jo darbu buvo patenkinti 
ir siūlė likti dar ir 1965 me 
tams, bet jis pasireiškė kietas ir 
nepermaldaujamas.

J.Demereckas paaiukina, 
kad iš viso nebeapsimoka kan 
didatuoti, nes kiekviena v-ba 
susilaukia “pirties“, o ją labja 
usiai kritikuoja tie, kurie į v- 
bą nenorį įeiti ir jok.o darbo 
neprisiima.

Ragai balsų daugumos į v- 
bą išrinkta: K.Strikaitis, M.Vi 
drikas, J.Radzevičius, V.Moc 
kus, A.Nolius, K.Žentelis ir 
P. Civylis.

Sekančiame posėdyje parei 
gomis pasiskirstė sekančiai: K. 
Žentelis - p-ku, J.Radzevičius 
- vice-p., K.Strikaitis sekr., M. 
Mockus - fin. rast., M.Vidri 
kas - ižd.. Valdybos nariais Ii 
ko - T.Lukas, J.Demereckas ir 
A.Dixonas.

Į revizijos k-ją: M.Saraus 
skas, J.Mališauskas ir P.Kum 
pauskas.

K. Strikaitis.
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kULTŪRWE#IvRCWIKA
PLAKATO KONKURSAS VISATA ANT VOKO

Trejos

Kanados Liet.Jaunimo Kon 
gresui ruošti komitetas šiuo 
skelbia plakato (poster) kon 
kursą žemiau nurodytomis są 
lygomis:
1. Konkurse gali dalyvauti 
ne vyresni kaip 30 metų am 
žiaus.
2. Plakatas skiriamas kon 
greso išgarsinimui.
3. Plakate turi būti išreikš 
ta kokia nors kongresui tinkan 
tį idėja, o be to turi tilpti šie 
žodžiai: Lietuvių Jaunimo kon 
gresas, Toronto, Kanadoje 
1965 m. spalio 8 - 10 d.
4. Plakate gali būti naudo 
jamos ne daugiau kaip trys 
spalvos. Jis bus spausdinamas 
ofseto būdu ne didesniame 
kaip 16in x 21 in formato, ta 
čiau pilno paruošimo ofseto 
spaudai konkursas nereikaiau 
ja.
5. Konkursinis projektas tu 
ri būti atliktas pilname maste 
lyje 16x21 in ribose.
6. PlaKatas turi outi atsiųs 
tas vertintojų (jury) komisijai 
ne vėliau kaip š.m. balandžio 
m. 15 d. Šiuo adresu: G.Rin 
kunaitė, 146 Close /Ave, 1 oron 
to, Unt., Canada. 1 uo pat ad 
rcsu gaunamos ir platesnės in 
formacijos.
7. Konkursinis projektas tu 
ri b^ti pasirašytas slapyvar
džiu. Atskirame uždarame vo 
ke turi būti pridėta autoriaus 
pavardė, gimimo data ir adre 
sas.
8. Pirmąją premiją gavusiam 
plakatui skiriama $50.—. Be 
to. su autoriumi bus atskirai 
tariamasi dėl plakato gamtinio 
paruošimo ofseto spaudai.
9. Vertintojų (jury) komiai 
ją sudaro:
Algimantas Banelis, architek 
tas, grad. U-ty of Toronto, 
Dalia Meilutė - Gruodienė, dai 
lininkė, grad. Toronto art Col 
.uge. C.edrė Rinkūnaitė, stu 
dentė, U-ty of Toronto, rengė 
jų atstovė.

ixunadoj Liet. Jaunimo 
Kongresui Ruošti 

Komitetas.
RLABi LITUOTAS 
FAS 1EK14AKAS ?

Okupacinis savaitraštis ”Li 
terat-ra jr Menas“ pnsmnine 
nuvert.ntą Borisą Pasternaką, 
gavusj nobelio premiją už ro 
maną ' Ur.Zivago", bet už tai 
nubaustą drauge su visa šeima. 
Laikraštis, minėdamas 75 me 
tų gimimo suKaktuves, įdėjo 
jo euerascių, gerai išverstų To 
ino Venslovos ir jo kūrybos 
apibudinimą, tačiau nesuminė 
jo, kad Pasternakas buvo su 
niekintas ir jam nebuvo leista 
nei išvykti į premijos įteikimo 
iškilmes, nei atsiimti premiją.

A.Einšteino žmona apžiūri 
nėjo observatorijoje didžiulį te 
leskopą. Ją lydėjęs astrono 
mas pradėjo aiškinti, kad šiuo 
įrengimu galima nustatyti visa 
tos formą ir sandarą.

— Ach, ----tarė kiek nuste
busi Einšteino žmona, — ma 
no vyras irgi daro tą patį, bet 
paprastai antroje kokio nors 
seno voko pusėje.

Dirigentas A. Ambrozaitis.

DALYVAUJA JUNGTI 
AUŠROS VARTŲ SALĖJE

Pianistas K. Smilgevičius. up.sol. E. Kardelienė.

ATVAIZDUOSE MATO M1J1 ASMENS. SIAME LAIK RASČIO PUSLAPYJE, VISI 
N1O AUŠROS VARTŲ IR SV. KAZIMIERO PARAPIJŲ CHORŲ KONCERTE 

t>l bEsTADIENĮ, VASARIO 27 DIENĄ.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESUI RUOŠTI KOMITETAS
Pasiskirstymas pareigomis.
Pasinaudojant komitetui su 

teikta teise reikalui esant pasi 
kviesti daugiau narių, į komi 
tetą pakviesti ir sutiko įeiti šie 
nauji nariai: kun.J. Staškevi 
čius, inž. E. Čuplinskas, stud. 
G.Rinkūnaitė ir stud. M. As 
trauskas.

Aušros Vartų choras, su diri gentu muz. A. Ambrozaičiu.

Pareigomis pasiskirstyta se 
kančiai:
Pirm. stud.A.Šileika, 22 Lang 
side Ave, Weston, Ont.
Sekr. stud. A.Bušinskaitė, 518 
Glenlake Ave.
Toronto.
Ižd. inž. E.Čuplinskas, 80 Mon 
tclare, ap.605, Toronto.

Religinės kom. pirm. - kun.J. 
Staškevičius;
Finansų k. pirm. - dr.J.Sungai 
la,
Akademinės k. pirm. stud. Stir 
by s.
Spaudos ir inform, kom. pirm, 
stud. G.Rinkūnaitė.
Leidinio redaktorė - stud. A.

VEDA D R. GUMBAS

SVEIKATA
Maskvoje siaučia aziatinis 

gripas, kuris sugu.dė į lovas 
esamus ir buvusius vadus, Ni 
kitą ir Iriną. Ypač “karščia 
vo" Kosyginas Vietname. o 
Maskvoje prakaitavo“ Brež 
nevas, kai Peipingas užpylė 
garo“...

Bušinskaitė,
Koncertų k. pirm. - muz. D. 
Skrinskaitė,
Meno parodos k. pirm. - stud. 
M. Astrauskas.
Ryšiams su KLB apylinkėmis 
E. Daniliūnas, 15 Elmwood 
Ave, London, Ont.,

Nukelta į 5 pusi.

ORAS
Hanoi’juje didelis slėgimas, 

ypač į Kosyginą. S.aučia “išla 
lavinimo“ audra. Rusijoje ne 
ramu, nes vis daugiau ir stip 
riau keliamas Rusijos imper.a 
lizmas ir kolonalizmas. Išsivad 
avimo ciklonas judina. Mask 
vos Kremliaus boKstus, net pur 
to Stalino patvorį...

VISAAPIMANTI
Komvadis ant sta.o koją 
Užkelia ir pagalvoja: 
lak, tovarisci Gyvent smagu, 
is-ai aplinkui tiek draugų... 
Viešnamiai, solidus bandai 
Fartijos draugų juk rankoj. 
O v.sus linksmus barus 
Valdo kombroiis apsukrus... 
Kompartijos pirmas dėdė 
Fabrike ir banke sėdi... 
Kur pašvelgsi - visur jis - 
Kompartijos pagalys.

SOVIETINĖ TIKROVĖ
Kėdainių raj.. Galiūnų ko 

lūkio valdybos posėdžio proto 
ko«e (rašyta:
Nutarta: Veršelį nurašyti kaip 
nenormaliai apsiveršiavusį...

DIDELIS JUBILIEJUS 
LIETUVOJE

“šluota“ rašo: Jau pusme 
tis sukako, kai vieškelį, jungia 
ntį ’Adomynės“ kolūkį su
Kupiškiu, perkirto griovys, šį 
rudenį Kupiškio meloracijos 
valdyba atšventė pusės metų 
jubiliejų, kai griovys neužka 
samas... O Lietuvos okupan 
tas ruošiasi švęsti 25 metų oku 
pacijos ir nelaisvės sukaktu 
vės...

MODERNUS ŽVEJAS
Smulkias žuveles jis gaudo 

spiningu, o stambias - kviečia 
s: į... restoraną.

Sol. A. Keblys.

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
20.
Jonas, nešdamas diržu per 

rištą lagaminą, gurino gatve. 
Jam atrodė, kad kairysis žan 
das pažymėtas gėdos žyme ir 
kad i ji pasižiūri visi sutiktieji 
žmonės. Užsuko pas btasę. 
/-\nt jus stalo aukštoje vazoje 
buvo pamerkta žibuoklių puok 
štė.

Iš virtuvės atsiugždėjo Sta 
sė, prisijuosusi iškrakmolytą 
prijuostę. Pastebėjusi rūškaną 
Jono veidą, tuojau pasiteira 
vo:

— Juk Stalkį nubaudė?
— Manę reikėjo nubausti...
— Kas?!
— iNieKO neklausinėk šian 

dien. Nieko.
- 1 u grįžęs man viską pa 

pasakosi. Gerai Jonai?
— Viską...
Stasė grižo į virtuvę, atne 

šė daržovių sriubos, kotletų ir 
kompoto. Prisėdusi šalia, ji ra 
gino ir taip godžiai valgantį 
Joną.

— Nevažiuok, Jonai, a? į 
demonstraciją eisime... Nuo 
Gedimino kalno saliutą žiūrė 
sim...

Jonas tylėjo.
— Aš žinau, kad tau rei 

kia važiuoti... — tęsė Stasė. 
Aš tik šiaip...

— Laikas! — Jonas baigė

valgyti.
btasė užsimetė pilką vasari 

nį apsiaustą, ir jiedu išėjo.
Erdvioje stot.es saiėje, prie 

išėjimo į dizelinį traukini, sto 
vėjo eilė žmonių. Jonas nusipir 
ko bilietą, ir jiedu atsistojo ei 
lės gale. Priekyje, už dviejų 
žmonių, mergina balta nosinai 
te valė lakuotus batelius. /Ant 
jos rankos tvykščiojo auksinis 
laikrodėlis. Mergina atsitiesė, 
ir dtase pažino Eleną Žiūraity 
tę — savo bendrakursę.

Stasė jos nemėgo. Gal to 
dėl, kad ji paskutiniu metu 
perdaug įkyriai kartodavo: 
“Aš nesekioju kaip kai kurios 
pasKui vyresniakursius...“ Ele 
na, prieš susipažinstant Stasei 
su Jonu, dažnai su juo stovi 
niuodavo šokiuose. Stasė įtarė, 
kad ir nosinaitė, kurią Jonas 
nešiojo šviesiojo kostiumo kiše 
nėlėje, yra išsiuvinėta Elenos. 
Žinoma, tai menkniekis, bet 
jis Stasę erzindavo.

Elena pirmoji pastebėjo Jo 
ną ir priėjo.

— bve.kas... — tarė su ne 
slepiama ironija.

Jonas pirmą kartą susitiko 
ją po ilgo nesimatymo. Jis žvi 
Igterėjo Stasės pusėn ir sumi 
šęs sumurmėjo:

— Rodos, pažįstamos?..
— Ir tu čia?.. —stebėjosi

Elena. —Kur taip keliaujate? 
— stengdamasi įgelti btasei, 
pasiteiravo ji.

- as vienas, — burbtelė 
jo Jonas.

- Stasė nevažiuoja?.. Atsi 
prašau, vadinasi, tik palydė 
jo...

— Palydėjo! —už Stasę 
atsakė Jonas.

Visi trys patylėjo. Jonas ne 
naturanu oaisu pirmas.s nutrau 
kė tylą:

— ujaurus lietus šiandien...
— Rytoj gali demonstraci 

ją sugadinti... —pridėjo Stasė.
— Mus saldainiais pavaisin 

turn, Jonai, ----Elena primerkė
tamsias blakstienas.

Jonas nuėjo prie bufeto.
Kai Elena pradėdavo kalbė 

ti draugių tarpe, dažnai atrody 
davo, kad ją visi Instituto stu 
deniai įsimylėję : vienas jai nu 
sišypsojęs, kitas pakėlęs nukri 
tusią nosinaitę, trečias pro sa 
vo sokejos pet{ visą laiką sekęs 
ją akimis... fries kiekv.eną eg 
zaminą Elena aimanuodavo, 
kad, absoluciai (tik įsivaizduo 
k.te, absoluc.aii) nieko neskai 
čiusi. Egzamino metu pasirody 
davo, kad užrašus ji beveik 
mintinai moka.

Eilė pajudėjo. Jonas, nespė 
jęs nupirkti saldainių, grįži at 
gal. Stasė neturėjo perono bi 
lieto ir su Jonu atsisveikino 
pr.e durų. Ji girdėjo, kaip tar 
pduryje Elena sakė:

— Būsim bendrakeleiviai. 
Jonai...

įkyriai drengė pavasarinė

dargana.
Stasė žingsniavo namo, lyg 

kam grasindama suspaudusi ne 
dioei.us kumstukus, kietai su 
čiaupusi lupas. ’’Bendrakelei 
viai...“ Ji tiesiog nekentė Ele 
nos padažytų lupų, jos balso, 
Šypsenos. Kodėl Jonas nieko 
nepasakoja apie savo praeitį. 
Keista... ne, tokios kaip Elena 
Jonas niekad negali mylėti ir 
nemylės.“

Kaip beramino save, Stasė 
pavyuejo Elenai tos vienos va 
landos, kurią jie praleis trauki 
nyje drauge; ji visoms mergi 
noms pavydėjo Jono, lyg jis 
butų tapęs jos nuosavyoe.

Vili. ŠVENTĖ GATVĖSE
Vakar visą popietę išsijuosę 

ruošėsi studentai. Fersvėrę per 
ranką kelnes, lakstė bendrabu 
cio Kunuunais vyrai. INe visi 
kambariai turėjo lygintuvus. 
Desimtame kambaryje buvo 
pi.na studentų, v ienas lygina 
kelnes, o dvylika sėdi, laukia 
eilės. Pamiršę visas bėdas ir 
rupesnius, j.e baisu svajoja, 
kad gera butų palakstyti ba 
sam po lauką, turėti žmoną, 
kuri išlygintų kelnes, ne pro 
šalį butų išgerti naminio alaus 
ir atidaryti tokį Institutą, kuria 
me nebūtų nei seminarų, nei 
egzaminų.

O lyginantis prie stalo kei 
nes dainuoja:

Pakelkim, pakelkim mes 
taurę linksmybių, 

Priglauskim prie lūpų 
karštai!...— 

ir airijos taktan trauko lygintu 
vą. Jo veidas kupinas įkvėpi 
mo: štai išlygins kelnes, Dzū 
kas suriš kaklaraištį — ir į mer 
ginų bendrabutį. Kas jam, 
kad jis daoar įsistojęs i milžino 
dydžio koliošus (viename tiip 
tų dvi kojos!), kas jam, kad 
plačios trumpikės lyg sijonas 
sukusi ap.e srauu.S''

Dzūkui ----darbymetis. Jis
----pripažintas kaklaraščių riši 
mo meistras. Vienas po kito 
ateina pas jį studentai, reiškia 
savo pageidavimus:

— Man — lordišką.
— Man — būrišką...

Kiekvienas žino, kad Dzū 
kas moka pirtyje nutrinti nuga 
rą ir surišti kaklaraištį penkiais 
budais; būrišku, lordišku, džen 
telmenisku, kaunietisku ir pa 
prastu pritaikomuoju (jei marš 
kinių apikaklė maža ar didelė, 
tenka pritaikyti prie jos).

Merginų bendrabutyje suju 
d i mas buvo dar didesnis. Ro 
dos, turto netaip daug, bet vie 
ną daiktelį išlygink, kitą pri 
siūk, trčią priderink, dėl ket 
virto pasitark su draugėms...

Žinoma, šių pasiruošimų ne 
nežinodamas, nepajusi šian 
dien tos nuotaikos, kai Institu 
to kieme rikiuojasi studentai 
fakultetais.

Iš tiesų tai ne kiemas, o 
stadijonas su bėgimo takais, 
futbolo aikšte, tinklinio ir krep 
šinio aikštelėmis. IŠ vienos 
rūmai, iš kitos — belangė vi 
duramžiais statyto namo siena. 
Nuo gatvės stadijonas atitver 

tas dviejų metrų auktumo mū 
rine tvora. Tarp klevų, stadijo 
no gale, įrengta krepšinio aikš 
telė. Is jos KieKvieuą pavada 
rę, lyg žaidžiant tarptautines 
futbolo rungtynes, sklinda di 
džiausiąs trukšmas: tarpusavy 
rugtyniauja fakuitetų koman 
dos, o studentas nemėgsta 
“sirgti“ už “savus“, nepara 
gindamas ir draugų.

Kertėje tarp sienos ir tvo 
ros išlikęs kažkada tapytas pa 
veikslas: stovi trys vienuoliai, 
maldingai sudėję rankas. Jų as 
ketiški, nuo laiko, lietaus ir 
vėjo išblukę veidai žvelgia lyg 
pro miglas į kiemą, kur seniai 
seniai vakariniam pasivaikščio 
jimui iš celių tarytum šešėliai 
išsunkdavo vienuoliai. Mažai 
kas iš studentų tepastebėdavo 
šį paveikslą. Tik šiandien fi 
losofiškai nusiteikęs Antanas 
su juo pasikalbėjo:

— Teks užtepti jūsų perso 
nas. Čia bėgimo takais apsi 
nuoginę merginos pro jus laks 
to — j pasipiktinimąą gali nu 
vesti...

Si rytą ypač triukšminga: 
studentų kolonos — po du, 
po tris šimtus — rikiuojasi sta 
dijone. Orkestras groja valsą, 
kolonos vidury, ant žalios ve 
jos sukasi poros. Iš garsintuvo 
jau kelintą kartą girdėti įspė 
jantis balsas:

— Baigt ruoštis!
Bet kaip čia atskirsi šian 

dien, kur baigiasi pasiruošimas 
ir kur prasideda šventė.

Bus daugiau.

stot.es
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sukasi ratelio sūkuryje. Jie dalyvaus Vasario 16 šventės minėjime 
šį sekmadienį, vasario 28 die ną Plateau salėje.

Montrealio lietuvių šokėjai pozuoja fotografui ir...

rio eskizo projektas bus parink 
tas konkurso keliu. Konkurso 
taisykles sudaryti ir patį kon 
kursą įvykdyti pavesta spau 
dos ir informacijos k-jai. Jury 
sąstatas bus paskelbtas artimu 
laiku.

KLJ Komisija.

NESISEKA KAUNO 
LITERATAMS

“Kauno Tiesa" paskelbė A. 
Dabulskio atvirą laišką, kuria 
me rašoma, kad “taip toliau 
negali būti“. Ir visa eilė kalti 
nimų, kaip sovietijoje įprasta.

NESĖKMINGAS

statė ir Vakaruose plačiai vai 
dinamo B.Brechto veika.ą ’O- 
pera už tris skatikus“. l.Veisai 
te pripažino, kad viskas šioje 
pjeseje esą neįprasta - siužetas, 
aktorių vaidyba, dekoracijos, 
muzika ir net žiūrovų reakcąa. 
lai buvusi naujiena Lietuvos 
teatruose. Vertintoja nurodo, 
kad veikale visu šlpkštumu vai 
zduojama ' burzuazme visuo 
menė“. Jam pastatyti iš Rusi 
jos Federacijos pasikviestas 
prof. A.Gončiarovas.

V. RUZGUI — 75 m. AMŽ.

Inž. Z.Lapinas, paruošęs 
tautinių instrumentų kapelą.

Dr.I.Gražytė ves vasario 
io šventės minėjimą.

KULTŪRINĖ KRON...
Atkelta iš 4-to psl.

Nariai: - K.Baronas, St.Kairys 
ir A. Rinkūnas.

Komisijų pirmininkai suda 
rys komisijas pagal reikalą. 
Didesniam kongreso išrėkiama 
vimui nutarta atspausdinti ata 
tinkamą spavotą plakatą, ku

Rygoje, Vitolio vardo kon 
servatorijoje, dvi savaites var 
žėsi penkių “respublikų“ - Bal 
tarusijos, Moldavijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos - jaunieji 
smuikininkai, čelistai, pianistai 
ir vokalistai. Lietuviai tačiau 
laimėjo tiktai antras vietas.

B.BRECHTO VEIKALAS 
KAUNO TEATRE

Kauno dramos teatras pa

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

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis
(30—40r4 žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS, 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
1 urimc didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. 

A-eikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir »ro*eriškiems kostiumams ir paltams.
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų 
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.

Lietuvoje gyvenančiam pa 
dagogui, bibnotenininkui ir ko 
operatininkui Vincui Ruzgui 
vasario 2 d. sukako 75 m. am 
žiaus. Kaune jis buvo pedago 
ginio muzėjaus kūrėjas, nuo 
1925 m.— V.Kudirkos biblio 
tekos steigėjas, vienas iš Spau 
dos Fondo b-vės steigėjų. V. 
Ruzgas yra dėstęs įvairiuose 
mokytojų kursuose, nuo 1933 
m. leido pedagoginį žurnalą 
“Mokykla ir visuomenė“, 
daug rašė kultūros - švietimo 
klausimais. Išspausdino visą ei 
lę veikalų, iš jų minėtini: "Ga 
mtos mokslo metodika“ (19 
29), “Vaikų auklėjimas“ (19 
35), “Bibliotekoms vadovėlis“ 
(okupacijų metais leistas V.A- 
laušo slapyvardžiu) ir kt. Iš 
kitų kalbų vertė gamtos, mate 
matikos dalykus.

sąjungos. Jei spręsti iš ’’Tieso 
je“ paskelbto aprašymo, tos 
tarybos uždavinys būsiąs plės 
ti lietuvių ir kitų Sovietuos ra 
šytojų kontaktus, ji padėsian 
ti organizuoti lietuvių ir rusų 
rašytojų keliones po Sovietų 
S-gą ir Lietuvą, rūpinsis, kad 
rusų leidyklos ar žurnalai dau 
giau spausdintų lietuvių kuri 
nių ir kt.

Rašytoja B.Pukelevičiutė, 

dalyvaus Vasario 16 minėjime.

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
TARYBA MASKVOJE

prie Sovietų S-gos Rašytojų

J. PALECKIS APIE 
VASARIO 16— JĄ

Dabartinis A.Tarybos Prezi 
diumo pirmininkas ir ilgame 
tis sovietinio rėžimo Lietuvoje 
patikėtinis Justas Paleckis 
1928 m. Lietuvos Šaulių Sąjun 
gos leidinyje nurodė: “Iš tikrų 
jų, Vasario 16 d. Aktas buvo 
revoliucinis žingsnis, drąsus 
laisvės žodis, tautos valios iš 
raiška ir didelis vieningumo 
aktas, Lietuvos naudai šutei 
kęs visus lietuvių tautos vadus. 
Tuo Aktu mes patys įsigijome 
laisvę ir dėl to turime būti pa 
tys sau dėkingi. Aišku, tuo me 
tu nebuvo kalbos apie Akto 
įgyvendinimą, tačiau jau buvo

.atsiradusios didelės viltys rasti 
teisingi pagrindai ir tikras žo 
dis. Viltys pasiteisino - neteko 
ilgai laukti ir žodis tapo kū 
nu“.

BOSTONE VASARIO 14 D.

čia vyko 16 Vasario dienos mi 
nėjimas. Daug žmonių prisirin 
ko. Minėjimą pradėjo ALTos 
skyriaus pirmininkas J.Sonda. 
Sveikinimo kalbą pasakė gu 
bernatorius, ukrainiečių ir lat

vįų atstovai, Lietuvos Konsu 
las A.Šalna, o dr.B.Matulio 
nis pasakė pagrindinę kalbą. 
Meninę dalį atliko komp. Gai 
delio Choras ir p. O.Ivaškie 
nės tautinių šokių grupė. Lie 
tuvos laisvinimo tikslams ALT 
-ai surinkta du tūkstančiai do 
lerių aukų. Gubernatorius ir 
Bostono miesto meras išleido 
16 Vasario dienos proklamaci 
ją, ir tą ęleną Lietuvos vėlia 
va bus iškelta greta Amerikos 
vėlavos ant vald. rūmų.

t-

SAVININKAS C H. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95

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

Tel. CR 7-0051. MONTREAL .

•į BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS {VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAT 

I1R KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. J

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS.
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 (>966—44 Avė. Rsmt. 
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividen-•;.

Slidinėki m Mėlynajam Slėn \
Vallee Bleue, Vai David, prie 11 keūo

2 KELTUVAI, 8 PUIKŪS TAKAI

I 'UO.ŽIMO AIKŠTĖ, KALNAI ROGĖMS
SKI MOKYKLA, MODERNIŠKAS

RESTORANAS su židiniu ir muzika.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 

DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO j NAMUS ARBA { PARENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I VISAS MIESTO 

DALIS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal LA 4-0209.

TeL 525-3971

Laurinaitis1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

VEDYBOS - KJUKSTYNOSPORTRETĄI
. sukaktuvės - Mažamečiams 

•įvairios, progos

ALLE AUTOSPEC1 vl 1ST Kejs’d&
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

A. iNORKELIUNAS
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.

I
ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

jį 117—6th Avenue, Lachin e.

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 sande-1' 
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai:

automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti. ’> 

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

■IĮ----- ĮC - lt 1C-------- IĮ M ------tr~ ■■ Mį.

BELLAZZI - LAMYJNIC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. I-aSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 

, Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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HAAAI LTOV
RŪPESČIAI, DARBAI IR PASEKMĖS

lių aimanų ir nuostolių būtų su 
telkta.

Iš skautų organizacinio dar 
bo kalendoriaus matyti, kad 
iki vasaros dar yra numatyti 2 
parengimai: Kaziuko mugė ko 
vo 7 d. ir Šv.Jurgio minėji 
mas, balandžio 25 d. Tuntai iš 
savo pusės reiškia džiaugsmą, 
kad paskutiniai tokie parengi 
mai sutraukia vis didesnį skai 
čių dalyvių. Su viltim, kad 
šiais metais šie minėjimai bus 
rekordiniai, jaunimas tam nuo 
širdžiai ruošiasi. Tuo pačiu ir 
kviečia visus šias jaunimo da 
tas nepamiršti. V.P.

PADĖKOS
A f A Feliksui Tikniui štai 

giai mirus ir netikėtai užbai 
gus savo kelionę šioje žemėje, 
sunkioje skausmo valandoje 
mes nelikome vieni.

Mūsų nuoširdi padėka A. 
Kraujelienei ir S.Semežienei už 
rūpestį prižiūrint Mamytę, 
kun. A.Sabui atlaikiusiam Re 
quiem Mišias ir Rožinio Mal 
das Sudburyje, Ont., prel. dr. 
J.Tadarauskui už Requiem Mi 
šias, Rožinio Maldas ir laidotu 
vių apeigas, sol. V. Verikaičiui 
už giesmes, jauniesiems A.Ga 
šienui ir A. Žilvičiui už tarna 
vimą Mišioms, V.Beniušiui, L. 
Klevui, J.Stankui, Z.Stonkui, 
J.Vilimui ir K.Žilvičiui nešu 
siems grabą, Hamiltone, Ont.

Nuoširdus ačiū už užprašy 
tas Šv. Mišias, gėles ir užuojau 
tas spaudoje: A.A. Bagdoną 
ms, Beniušių šeimai. Butų šei 
mai, O.J. Čelkams, S.J.čepka 
ms, A.E.Dirsėms, B.J. Džen

Viskas dar prieš akis 1965 
metams Hamiltono skautiškos 
šeimos gyvenime. Tai paaiškė 
jo Rėmėjų v-bos ir abiejų tun 
tų bendrame posėdyje. Rėmė 
jų V-bos p-kas D.Stukas, daly 
vavęs Toronto pasitarimuose, 
padarė pranešimą apis Hamil 
tono numatytą ’’Romuvos“ sto 
vyklavietės tobulinimą. Šiais 
metais Hamitonas yra suplana 
vęs mergaičių rajone pastatyti 
pastatėlį irkeletą palapinėms 
dugnų. Šiam tikslui D.Stuko 
dėka, bus gauta iš jo darbovie 
tės nemažas kiekis medžiagos 
dovanai. Taip pat jo yra už 
sakytas toje pačioje kompa 
nijoje elektrinis vandens šildy 
mo tankas (stovyklavietei) ir 
gauta nemaža nuolaida. Būti 
nos palapinės. Ateinančiai sto 
vykiai turės būti nupirkta ne 
mažiau kaip 5 palapinės, kai 
na apie 350 dol. Vietos veik 
lai ’Nemuno“ tuntui bus išleis 
ta 100 dol. ’’Širvintos“ tuntas 
verčiasi savo jėgomis, sutelk 
damas lėšas iš Kaziuko mugės. 
Rėmėjų val-ba deda pastan 
gas išsiversti pigiausiomis prie 
monėmis. Vistiek bus priversta 
kreiptis į visuomenę, nes 1965 
metams sąmata siekia 1000 
dol, be kurių numatyti reikalin 
giausi darbai nebus įvykdyti.

Žinant ateinančios vasaros 
darbus, tenka susirūpinti, kas 
gi tuos darbus atliks ir reikia 
mas išlaidas padengs? Lietuvis 
kosios egzistencijos reikalams 
reikia geros valios. Norint, kad 
visi lietuviai nori išlikti tokiais 
r tolau, galėtų paskirti tik po 
1 dol. ir 1000 dol. be dide

N E P R I K L U S O M A

kaičiams, J.P.Gabrėnams, I. 
Grabošaitei, P. Griškoniams, 
P. Gurkliui, P. Gustui, Hamilto 
no Širvintos ir Nemuno tuntą 
ms ir Tėvų Rėmėjų Komiteto 
Valdybai, K.L.B. Sudburio 
Komitetui. K.L.M. Draugijos 
skyriui Hamiltone, A.V. Kaže 
mėkams, G.J. Kažemėkams,
E.L.Klevams, A.S. Konvaičia 
ms, A. P. Kraujeliams, M.J. 
Kriaučeliūnams, J.J. Kulnia 
ms, Z.A. Kusinskiams, S.Liau 
dinskui, D.L.Mačikūnams J. 
MacKinnon, K.A. Maščiams, 
A.P.M.azaičiams, Morgan St-re 
Div. 3, J.J. Paškev'čiams, N. 
J. Paulaičiams, J.Petrėnams, 
W.PIoompuu, M.A. Pranskū 
nams, K.Ramonams, A.Raškė 
vičiams, L.L.Remeikiams, E. 
Rickienei, S.P.Semežiams, M. 
J.Stankams, B.Z.Stonkams, S. 
E. Tamašauskams, J.Vaičeliū 
nui, M.P. Venskevičiams, L. 
Verbickaitei, Vilimų šeimai, 
S.A. Zarankams, A.K.Žilvyčia 
ms, M.V.Žižiams, ir visiems 
velionį aplankiusiems, Rožiny 
je. Mišiose ir laidotuvėse daly 
vavusiems ir mus savo užuo 
jautomis ir asmeniškai sutvirti 
nusiems.

Nuliūdę; Elzbieta Tiknienė, 
Regina Tikniūtė - Bagdonienė, 
Regina ir Ramona Bagdonai 
tės ir Rimas Bagdonas.

*
S.m. vasario 6 d. vakare bu 

vome maloniai nustebinti mie 
lų draugų ir bičiulių būrio, susi 
rinkusių pagerbti mus mūsų 15 
metų vedybinės sukakties pro 
ga. Nuoširdžiai dėkojame inici 
atorėms ir rengėjoms p.p. R o 
mualdai Pleinienei ir Elenai 
Gudzinskienei, daug širdies ir 
darbo {dėjusioms šią staigme 
ną ruošiant ir visiems dalyva 
vusiems ir prisidėjuslėms prie

Roger Leroux Meubles L-ee
PHILIPS AUTOMATIC MONITRON 5 0 0

TELEVIZIJA SU 23-JŲ ?nUU EKRANU 
ŠVIESUTĖ PRIE STOČIŲ NUSTATYMO 

’’SOUND OFF“ GARSO NUSTATYMAS 
AIŠKUS PAVEIKSLAS 
SINCHRONIZUOTAS BALSAS SU PAVEIKS1 U
33 VIDAUS LEMPUČIŲ YPATINGAI GERAS VEIKIMAS 
Įvairūs Philips Modelio ?areo ir Televizijos aparatai. 
Apkeitimui duodam didelę nuolaidą

ROGER LEROUX LTĖE 2540, EST BELANGER 
TEL: 722 3551

taip brangių įteiktų dovanų: 
p.p.V.S. Bikinams, R.J. Buli 
oniams, J.O. Deksniams. T.P. 
Enskaičiams, J.A. Gedrimams, 
J.P.Girniams, E.K. Gudinska

A.Kalmatavičiams, M. Kežinai 
tytei, V.Kežinaičiui, E.L.Kle 
vams, broliams A. ir L. Lepar 

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis, r 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas 

Redaguoja E. BORE I ŠA. 
Eina dešimti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

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 7^2%.

Už paskolas ir — morgičius — 6J^%. 
t'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:
'•Ienos 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 ir penktadieniais.

ft

skarns, E.B.Milašiams,, K.Mik 
šiui, A.A.Pilipavičiams, R.J. 
Piciniams, M. Pliskevičiams, 
P.Z.Pulianauskams, Z.P. Saka 
lams, E.K.Simaičiams, Pajau 
niams, J.J.Stanaičiams, K.P. 
Stankevičiams, B. Z. Stonka 
ms, O.J.Stonkams, M.V.Sniuo 
liams, E.B. Sepiams, M.A.Tu

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. 

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

maičiams, už gėles E.Tiknie 
nei ir R.R.Bagdonams ir vi 
siems sveikinusiems.

Visuomet Jums dėkingi lie 
kame,
Marija ir Vytautas LeparskaL

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

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

lel. EM 4-1394,
1008 Northern Ontario Bidą 

330 Bay Street.

Solictoi
Notaras.
EM 4-1395



6 PSL, NEPRIKLAUSOM A LIETUVA 1965, II. 24. — Nr. 7 (931)
- - _________—■ - —j--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------■■■■' 1 ■ ■ ■  -------------- - -

Lietuvos Nepriklausomybės Šventės minėjimas

mowt|real
k VASARIO 16—TOS MINĖJIMAS

TORONTO
16 VASARIO TORONTE

šiemet 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.

• Vasario 16 šventės dieną, 
šį sekmadienį AV bažnyčioje 
giedos par. choras, vedamas 
dir. A.Ambrozaičio ir op.sol. 
E.Kardelienė.

’’LITO“ METINIS 
SUSIRINKIMAS

ir dešimtmečio minėjimas vy 
ko labai sklandžiai, todėl labai 
greit užsibaigė. Plačiau apie jį 
bus parašyta sekančiame NL 
nr. Dabar konstatuojama, kad 
j valdybą išrinkti J.Bernotas, 
P.Petronis V.Zubas; į kredito 
komisiją Jurg. Blauzdžiūnas ir 
Stp. Kęsgailą; j revizijos k-ją 
J.Adomaitis.

Tačiau ir su vaišėmis nesise 
ka, kaip ir praėjusiais metais. 
Kyla klausimas, ar jos reikalin 
gos?

AUŠROS VARTŲ 
ŠEŠTADIENINĖJE

vasario mėn. 20 d. jvyko gra 
žus ir turiningas mūsų atžaly 
no Nepriklausomybės Šventės 
minėjimas. Tvarkingai, draus 
mingai uniformuoti su tautine 
vėliava įžygiavo gražus mūsų 
jaunimas į salę, kur buvo daug 
tėvų svečių ir visuomenės atst 
ovų.

Minėjimą atidarė mokyklos 
vedėja St. Ališauskienė. Minėj i 
mas buvo pradėtas giesme 
’’Marija, Marija“. Tai malda 
už kenčiančią Lietuvą ir žuvu 
sius už Lietuvos laisvę.

Po to sekė mok.l.Rimkevi 
čienės kalba, kuri buvo pritai 
kyta dienos reikšmei ir jaunų

DR. J. ŠEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun
1 irmadienį ir
U tvirtadienį . 2"4 ; 7"9 Pm- 
antradienį ir | 
penktadienį | 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
. *>,.!'•*--5-* Uk-

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytojas 

4966 Decane Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191 

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTĮ, 

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

Telef.: 669-8831

TAUPYK IR SKOLINKIS gi f /A\ fc" 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE g t) L I B At 2 
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.. įtekinant pirma

dienius ir šeštadienius; vakarais - trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd.; dieną .penktadieniais nu > lik: 6 vai. ir 
vakarais -pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 

7 iki 9 vai.

jų dalyvių auditorijai. Paskaito 
je bendradarbiavo visi moki 
niai.

Prancūzų kat. moki, atstovas 
p.Gedron pasakė nuoširdžią ir 
reikšmingą kalbą, pabrėžda 
mas, kad visi turi mokytis ir 
mokėti savo tėvų kalbą, kad 
nė vienas lietuvis vaikas šešta 
dienį neliktų namuose, bet ei 
tų į savo tautines mokyklas. 
Pasidžiaugė mokyklos tvarka 
ir drausme ir palinkėjo Lietu 
vai laisvės.

Po to gražiai kalbėjo kul 
tūros Fondo įgl. T.J.Vaišnys 
ir Tėvų k-to pirm. inž.Z.Rim 
ša.

Meninės programos dalies 
pranešėja IV skyr. mokinė Ben 
džiūtė gerai atliko savo parei 
gą 1 dalis. Eilėraštis “Maža šir 
dėlė“ deklamavo penkiametė 
mokinė A.Kubiliūtė, akordėo 
nu grojo D.Gurčinaitė, Kudir 
kos pasakėčią “vilkas ir lapė“ 
pasakė Kr.Paknytė, A.Staške 
vičiūtė ir R.Styraitė “Vytauto 
pabėgimas iš kalėjimo'“. Lore 
ta Kunapu, A.Lapinas, R.Mon 
tvilaitė ir Z.Rimša.

11 programos dalį atliko vi 
sa mokykla: įspūdingas mar 
šas su tautinėms vėliavėlėmis. 
Gražiai išsirikiavus, pianinu pa 
lydint ir visiems mokiniams at 
liekant melodeklamaciją, R.Zu 
baite padeklamavo Vaičaičio 
“Yra šalis“. Po to buvo dai 
nų, žygio ir plastikos monta 
žas: “Tau brangi tėvyne, Vasa 
rio 16 d., Neliūdėki, broli, Oi 
jievuže, jievužė. Tėviškėlė ir 
Tai mūs seselė ". Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu. Progra 
ma buvo labai gražiai, įdomiai 
ir tvarkingai atlikta, tai mūsų 
mokytojos sselės Bernadetos, 
seselės Jonės, J.Baltuonienės 
St. Ališauskienės ir V.Gurči 
nienės nuopelnas.
D.L.K. VYTAUTO KLUBO 
šėrininkų metinis susirinkimas 
mingoje ir nuoširdžioje daly 
sekmadienį, praėjo labai veiks 
vių dvasioje.

Be visos kitos klubo veiklos

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Residence MU 1-2051

DR. V. GIRIONIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5S52; namų RA 1-0G5U

DR A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Montrealyje įvyks vasario mėn. 28 d.
11 vai. Iškilmingos pamaldos, Aušros Vartų ir Šv.Kazimierol 

bažnyčiose.
3 vai. po pietų Plateau salė je, 3710 Calixa 

La Vallee, Ave., 
IŠKILMINGAS AKTAS
PROGRAMOJE : 

Inž. Algio Kličiaus paskaita.
I Meninę dalį išpildys Dr.J.Ba sanavičiaus Skautų Vyčių,
Ji Tautinių Šokių grupė meniniu pasirodymu: montažu 

dainos, šokio ir žodžio pyne.
K.L.B. Montrealio Seimelio 

Prezidiumas
i _______ «
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AUŠROS VARTŲ IR ŠV. KAZIMIERO PARAPIJŲ 
JUNGTINIS CHORAS RUOŠIA

Užgavėnių koncertą • balių.
Imris įvyks šm. vasario 27 d. 7 vai. vakaro Aušros Vprtų 

parapijos salėje.
Koncerte dalyvauja Lietuvos Valstybės operos

SOL. E. KARDELIENĖ, PIANISTAS K.SMILGEVIČIUS, 
SOL.A.KEBLYS IR JUNGTINIS CHORAS VEDAMAS 

MUZIKO A.AMBROZAIČIO
Po programos seks karšta vakarienė, bufetas, turtinga 

loterija ir šokiams gros puikus orkestras.
Vakaro ruošėjai įspėja, kad koncertas prasidės tiksliai pun 

ktualiai, lygiai 7 vai Todėl sve čiai turi susirinkti dar prieš 7 
valandą. Punktualumas bus iš laikytas tiksliai.

apsistota naujos statybos reika 
luose, praeitais metais neįvyku 
si statyba nutarta paintensyvy 
ti ir šiais metais įvykdyti, net 
jautėsi kad šėrininkai to nori 
atsiekti kuo artimiausiu laiku. 
Benagrinėjant paskolos (mor 
gičių klausimą nuoširdumas 
dar padidėjo, nes nusitarė už 
1964 metus dividendų neimti, 
o iš turtingesniųjų šėrininkų 
sutikimų įvestuoti stambesnes 
sumas paskolos būdu.

Šėrininkas.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D.

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

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

NOTARAS
J. BERNOTAS 

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

Suite 2079
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 parupinimas.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

PLATINAMOS TORONTO
„VARPO”CHORO 

PLOKŠTELĖS
Kaina: stereo 6 dol. HiFi 

5 dol. Gaunama paskambinus 
šiais telefono Nr. Nr.: RA 7- 
3120; CR 7-0051; 722-2472; 
254-4287; RA 2-3324; V. 
Biliūnas 1044, Manning Aye, 
Verdun ir Aušros Vartų pa- 
rap. kioskas.

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas. 
Aliejus ir įrengimai apšildymui. 
Nemokamas krosnių valymas ir 

Tel.: 739-9328. aptarnavimas

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU. PARDUODU.
Taisau ir Rcmodeliuo.iu.
Vasaros laike saugojimas.

(storidžiai).
6396 Bannantync, Verdun 

PO T-elss.

I.G.ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

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

Lachine. Tel. 631-0882.

District Estate 
Brokers Inc, 
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI 
3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472 
Namai, žemė, paskolos

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

Tel.: 722-2472.
ir 722-4735 

— ATSAKOMYBE — GYVYBE. 
3907 Rosemount Blvd.

Tikslus ir greitas patarnavimas.

Nepriklausomybės paskelbi 
mo šventė paminėta labai gra 
žiai ir iškilmingai. Pirmiausia 
visose 3 bažnyčiose buvo iškil 
mingos pamaldos, pritaikintais 
pamokslais, chorų giedojimais. 
Šv.Jono bažnyčioj organizuo 
tai dalyvavo sav. kūrėjai, šau 
liai, kariai. Prisikėlimo salėje 
skautai. Visi su vėliavomis, 
įspūdis visur buvo jaudinantis, 
keliantis ūpą kovoti už tautos 
laisvę.

Akademija vyko Centr. 
Technikos mokyklos salėje. K 
L.B. pirmininko dr.P.Lukoše 
vičiaus paskaita buvo įspūdin 
ga, akademiška su naujomis 
mintimis, iškeltas Ypatingas 
dėmesys jaunajai kartai ir 
jaunųjų akademikų ir studen 
tų būtinas reikalas įtraukti į 
KLB ir kt. viešą liet, veikią. *

Gen.Liet, Konsulas J.Žmui 
džinas pasidžiaugė Vliko laimė 
jimais, suėjimu krūvon ir jau 
nųjų susigrupavimu kovai už 
Lietuvos laisvę.

Kalbėjo Kanados Finansų 
ministeris Walter Gordon. Pa 
sidžiaugė ūkiniais Kanados lai 
mėjimais ir lietuvių bendruo 
mene, kuri po karo atvyko į 
Kanadą praturtindama kraštą 
aukštos kultūros piliečiais.

Min. W.Gordon pareiškė 
esąs lietuvių draugas.

Kalbėjo Ont. prov. libera 
lų lyderis A. Tomson, Ont.

prov. valdžios ministeris J. 
Yaremko, estų, latvių atstovai, 
daug sveikino tik atsistojimu 
(dėl laiko taupymo).

Minėjimą vedė KLB Sk. 
pirm. inž.E.Čuplinskas, sve 
čius priiminėjo Monglicas.

Meninę programą vedė 
muz. St.Gailevičius ir V.Veri 
kaitis.

Labai gražiai pasirodė šo 
kių grupė iš Hamiltono ir to 
rontiškiai. įspūdingai atlikta 
kontata 3 chorų ir solistų: 
Liustikaitės, Žemelytės ir V. 
Verikaičio. Publikos buvo 
daug.

Krito į akį naujumas, džiu 
ginantis: palyginant daug da 
lyvavo jaunimo, studentijos, 
moksleivijos ir kt.

Minėjimas tęsės beveik tris 
valandas, bet buvo nenuobo 
du, gražu įspūdinga.

J.Kimba.

KAIP STUDENTAI GALI 
PRISIDĖTI PRIE LIETUVY 

BĖS IŠLAIKYMO.

Tokios diskusijos vyko stu 
dentų būstinėje. Diskusijose 
dalyvavo ir keletas visuome 
nininkų. Vadovavo lituanisti 
nio siminaro vedėjas A.Rinkū 
nas. Diskusijos buvo labai gy 
vos ir veiksmingos, ypač stu 
dentai aktyviai kalbėjo ir sa 
vo nuomonę reiškė.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE 

GALAXIE THUNDERBIRD 

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
I year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sales Ltd. 
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

Pirmiausia buvo nustatyta 
lietuvybės sąvoka. Toliau pri 
eita prie išvados, kad studen 
tai nelabai nori jungtis į senas 
liet, organizacijas, ypač politi 
nių partijų padalinius, nes jie 
ms nepatinka tarp senųjų pasi 
reiškiąs nesugyvenimas irsa 
vo senų nuopelnų išsikėlimas. 
Studentai daugiau norėtų veik 
ti savo studentų organizacijo 
se (bendrame studentų klube, 
skautuose, ateitininkuose ir 
pan). Taigi nieko prieš įsijun 
girną į K. L. bendruomenę.

Dalyvavo per 20 studentų 
- čių. Kalbėjo per 10.

Bendrai, studentų nuomo 
nės dėl lietuvybės yra sveikos, 
džiuginančios akademiškos. Se 
niams nėra ko būkštauti apie 
nebuvimą ateity kam veikti už 
lietuvių tautą. Jaunimas sąmo 
ningas, tik jie veikia ir veiks 
kitais būdais. Niekas nesiruo 
šia palikti savo tautą, kaip vie 
nas studentas išsireiškė. K..

MINĖJOME KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMĄ

Klaipėdos atvadavimo mi 
nėjimas, suruoštas jungtinėmis 
jėgomis susitarus Lietuvių Jū 
rų Skautijos Neringos tuntui su 
M.Lietuvos Bičiulių d-gijos sky 
rium.

Sausio m. 16 d. Lietuvių na 
mų salė atrodė kaž kaip ne| 
prastai. Ant uolos kampe sto 
vėjo menininko R.Astrausko 
padarytas švyturys, ■ šalia jo 
išdžiauti tinklai, tai vėl kažkur 
įsirausęs inkaras. O jau tos jū 
rų žuvelės tai po visą salę nar 
dė.

Atvykęs į minėjimą Lietu 
vos Konsulas Kanadai dr.J. 
Žmuidžinas priminė susirinku 
siems, jog reikia visą laiką bu 
dėti nes priešas t.y. buvę na 
cių palikuonys stengiasi sukurti 
pasaką, kad lietuviai Klaipėdo 
je yra buvę tik atėjūnai.

M.Lietuvos Bičiulių D-jos 
pirmininkas L. Tamašauskas, 
nenuilstantis jūrinių idėjų pro 
poguotojas, nupasakojo apie 
M.Lietuvos kovas už laisvę.

Pasibaigus oficialiai daliai 
pasigirdo muzikos garsai, už 
stalų pasigirdo šnektos visi lin 
ksminosi “Baltijos bangos - va 
kare -baliuje. Retai jau Lietu 
vių namai apturi lietuviškus su 
buvimus.

Rengėjai dėkingi atsilankiu 
siems svečiams, gerb. įnamy 
tėms, tėveliams ir rėmėjų ko 
miteto nariams prisidėjusiems 
prie vakaro pasisekimo pratur 
tinant bufetą maistu ir paauko 
jusiems daugelį fantų loterijai.

Taip pat dėkojame A.Dū 
da draudimo įstaigai už šam 
pano bonką, p.E.Kinčienei ir 
E.Briedis (mūsų brolių tautos 
atstovei) už vertingus fantus ir 
S. V.Morkūnui už talkininkavi 
mą vakaro metu.

Sekmadienį, sausio m. 17 d. 
jūrų skautai - tės turėjo radijo 
valandėyę, kurios metu žodį ta 
rė dr.M.Anysas.

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