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Ar greit kils 3-iasis pasaulinis karas?
• AMERIKA VIETNAME
• KARAS VIETNAME

BANDO NAUJUS GINKLUS
ĮSIDEGA

DAR

STIPRIAU

• KOSYGINAS NEVYKS BONON IR PARYŽIUN
• WILSONAS PAKVIESTAS ATSILANKYTI

PARYŽIUJE

KLAUSIMU

• MASKVOJE NEDALYVAUJA

KINŲ TELKIMASIS
VIETNAMO KARUI
kelia susirūpinimą. Karas įsi
degs dar žiauriau, jeigu atvirai
įsijungs kinai.
Rusijai, atrodo, tas nepagei
daujama, nes jos reikalai tuo
butų daugiau supainioti, negu
dabar kad yra, ypač su Kinijos
Komunistais.
RUSIJA JAUČIASI ESANTI
taKr“ UVitJę UGNiŲ:
ne. jai atvirai padėti Vietna
mux ir tuo is<veiti i nepagei
uuujamą karą ir ardyti santy
kius su /-imeruca, nei atsisakyti
puuet, v įeinamo komunistų ag
resijai.

Šiuo savaimingumu naudo
jasi ue L>aule ir, kaip atrodo,
imasi tarpininkauti tarp Mask
vos ir v aauigtuno. rrancuzi
jos uzs. r. mm. ae Murvine issi
aptemus su prez. Johnsonu,
RUSAI PAPRAŠĖ DE GAU
JUK,£. 1 Aa^USlisKA VlMO.
De Gaulle, kaip rašo Pary
žiaus spauda, įtaigojęs rusus
atsisakyti griežtojo pareiški
mo; derėtis dėl Vietnamo karo
pabaigos tiktai tokiu atveju,
Kai JAV ištrauks iš ten savo
kariuomenę. 1 ai sąlyga, dėl ku
rios Amerika negali sutikti ei
ti Į bet kokias derybas,

AMERIKOS
NUSISTATYMO

GkIEZTUMAS
kai kieno aiškinamas taip: Amertkai nėra išeities, ji turi ka
riauti, nors tai vestų ir į nau
ją pasaulinį karą. Kai kas da
ro toli einančias prielaidas:
esą naujas pasaulinis karas jau
visiškai pribrendęs, ir jis neiš
vengiamai vyks... Kol kas vis
dėlto tuo tenka suabejoti. Kol
kas

KARO AIŠKIAI NORI TIK
TAI KINIJOS KOMUNISTAI,
apie ką viešai kalba, ir šiaurės
vietnamiečiai, kurie jį ir veda.
Bet Rusija atviro karo bijo. Ji
geriau pasirenka užgrobimą
’’koegzistencijos“ būdu. Ame
rika tačiau priešintis pradėjo
rimčiau. Ji bando kažkokius
naujus ginklus, kaž kokias nau
jas bombas.

AMERIKA PASKELBĖ
PRANEŠIMĄ KURIUO
APKALTINA
Š. VIETNAMĄ,

kad jis karą organizuoja.
Bet ne viename Vietname
nesantaikos.
Nerimo židinių
atsiranda ir daugiau.

GYVENIMO DUOMENYS
LIETUVOS

• DE GAULLE TARPININKAUJA VIETNAMO

Vietnamo karo reikalai vis
daugiau painiojami ir plačiau
įsidega.

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO

7 KVIESTIEJI

MALAIZIJA APKALTINO
INDONEZIJĄ,

kad ši kišasi į Malaizijos vi
daus rekalus ir kursto sukili
mus, dėl ko Malaizijos valdžia
yra suėmusi kelius opozicijos
lyderius, kurie ’’susiuostė“ su
Indonezijos valdžia.
NASERO SU ULBRICHTU
SUSIBIČIULIAVIMAS

iššaukė Vakarų Vokietijos pasi
priešinimą, dėl ko V.V-ja atsi
sakė duoti Egiptui paramą.
Santaika nesikuria ir tarp
Maskvos ir Peipingo. Paskuti
niu metu Kinijos komunistai
vėl stipriau puola Rusijos ko
munistus.
Kai kovo 1 d.

MASKVOJE SUSIRINKO
KOMUNISTŲ
PARTIJŲ ATSTOVAI,
tai iš 25 kviestųjų partijų 7nių valstybių partijų atstovai
neatvyko: Kinijos, Indonezi
jos, Rumunijos, Albanijos, S.
Vietnamo, Šiaurės
Korėjos ir Japonijos. Ir iš susi
rinkusiųjų Kosyginas nieko
rimta nelaukia. Tai esą būsiąs
paruošiamasis pasitarimas info
rmacijos tikslams.
TARPTAUTINĖ
ŽMOGAUS TEISIŲ LYGA

(The International League for
the Right of Man), kurios būs
tinė yra New1 Yorke ir kuri tu
ri Jungtinių Tautų patarėjo tei
sės, gruodžio 9 d., Visuotinės
Žmogaus Teisių Deklaracijos
paskelbimo
dienos sukakties išvakarėse į
teikė Jungtinių Tautų Komisi
jai Kolonializmui Likviduoti
raštą ir priminė: kad Lyga jau
1962.6.15. yra įteikusi šiai ko
misijai savo memorandumą
dėl kolonializmo Baltijos vals
tybėse; kad ’’naujieji Sovietų
Sąjungos lyderiai yra apsiskel
bę kaip visų tautų apsisprendi
mo principo rėmėjai“.
KITOS NAUJIENOS
— JTO gen. sekr. U.Thant
dėl Vietnamo nuleido rankas,
nes, pasak jo, Vietnamas Jung
tinėms Tautoms nepriklauso.
—JTO pertraukė visumos
susirinkimą, nes bijo svarstyti
klausimus, kuriuos reikia bal
suoti, o tokiu atveju įvyks neiš
vengiamas susidūrimas, nes
kas neįmokėjo įnašų, neturės
teisės balsuoti... Tat geriau vis
ką atidėti ateičiai...
— Vietname praėjusią sava
itę vyko dideli mūšiai, kuriuo
se dalyvavo greta vietnamie
čių ir amerikiečiai.
— Vakarų Vokietija pakvie
tė Kosyginą į Boną, bet jis at
sisakė ten vykti.
— Prancūzija pakvietė Ang

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

praėjo gražiai ir įspūdingai.
Pamaldose organizuotai daly
vavo skautai. Organizacijų vė
liavos buvo su palydovais.
Kun. J.Vaišnys pasakė prasmi
ngą pamokslą su gerais patari
mais, kaip reikia laikytis, ir tas
pasitarnavo tvarkai. Pamaldų
metu giedojo choras, vedamas
muz. A. Ambrozaičio ir op.
sol. E. Kardelienė, vargonais
palydima K.Smilgevičiaus.
Aktas įvyko Plateau salėje,
kurion šiemet susirinko žymiai
mažiau žmonių (Baliai neturė
tų būti tokio reiškinio priežas
tim). Tvarką vedė dr.I.Gražy
tė. Po Kanados himno (G.Ča
pkauskienės giedoto) buvo
pagerbti kovojusieji už Lietu
vos laisvę.

Inž.A.Kličiaus paskaita bu
vo gerai paruošta, atsižvel
giant į gyvenimo sąlygas Ka
nadoje ir labai gražiai p eiskai
tyta. Ne su visais prelegento
teigimais galima sutikti, bet
bendrai - paskaita .aptarė esmi
nius šių laikų mūsų tarpe besi
reiškiančius požiūrius į lietuvy
bę,
lietuviškąją ir bendrąją
veiklą, ypač jaunesnės kartos
požiūriu.
Sveikinimus pareiškė: Imigr.
ir pinet. įstaigos atstovas K.C.
Alexander, lenkų atstovas p.
Liater, ukrainiečių p.Bryniavs
ki, latvių p.Mazutis, estų p-lė
Kutu, iviontrealio meras J.L>ra
pe.au ir Latvijos kons.p. Tom
son.
Priimta ši rezoliucija:

MONTREAL1O IR APY
LINKES LIETUVIŲ SUS1R1N
KUS1Ų 1965 M. v'ASAKlO
28 D. PLATEAU SALĖJE
MONTREALY PAMINĖTI
47 —TUOSIUS LIETUVOS
RESPUBLIKOS METUS
Rezoliucija.
Nėra taikos vergijoje, nėra
taikos be laisvės. Kaip nedalo
ma laisvė, lygiai taip pat neda
loma ir taika. Kol tiek daug
tautų šiame moderniame pašau
lyje dar tebekenčia vergiją,
tol pasaulyje nėra ir taikos.
Todėl mes, Montrealio lietu
viai, gerbdami ir didžiuoda

lijos min. pirm. Willsoną į Pa
ryžių viešnagėn.
— Naujai įšventintas juo
das kardinolas Zungramas pasi
sakė už socializmą praktiška
me gyvenime, ir susirūpinimą
dėl kinų skverbimosi į Afriką.
— Vokietijos komunistai,
Maskvai įsakius, pradėjo kasti
aplink Vakarų Berlyną didžiu
lį griovį, kurį apipina spygliuo
tom vielom.
— Kinijos komunistai išiei
do kiniškai Chruščiovo raštus
ir juos labai blogai aiškina...
— Rytų Vokietija Egiptui
skolina 22 mil. dol. papildo
mai prie jau turimųjų.
— Mirė Austrijos preziden
tas, atsiekęs Austrijos išlaisvini
mą.
- JAV raketos į Mėnulį
nuotraukos Mėnulio iš arti esą
nčios labai geros ir duodan
čios gerą Mėnulio paviršiaus
vaizdą.
— Rusijoje ir Lenkijoje
siaučia aziatinis gripas. Serga
, milijonai žmonių.

miesi Lietuvos valstybės, dau
giau negu 700 metų garbinga
istorija ir prisimindami pakar
totiną Lietuvos valstybės oku
paciją, susirinkę į Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo, pa
skelbto 1918 m. Vasario 16 d.
Vilniuje, 47 metų sukakties mi
nėjimą, didžiai vertiname Ka
nados vyriausybės pakartotinai
išreikštą Lietuvos Respublikos
pripažinimą. Prašo ir ate.tyje
tebesilaikyti tos pačios politi
kos, remiant Lietuvos išlaisvi
nimą iš Sovietų Sąjungos oku
pacijos, darant visus galimus
žygius, kad Lietuvos ir kitų
Pabaltijo Valstyoių išlaisvini
mo byla būtų iškelta Jungtinė
se Jautose reikalaujant, kad
Sovietų Sąjunga išvestų iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos savo
kariuomenę, policiją, agentus
ir kolonistus, atvykusius po
1940 metų, birželio mėn. 15 d.
okupacijos, kad visi Lietuvos
ptheciai butų grąž.nti iš ištrė
mimo į savo kraštus ir kad bū
tų pašalintos visos kliūtys atsta
tyti Lietuvos ir kitų Pabaltijo
kraštų nepriklausomybę, kuri
buvo smurtu ir jėga Sovietų
Sąjungos atimta.
Meninę dalį išpildė beveik
vienas jaunimas: daugiausia
šokėjų, deklamatorių grupės ir
mišrus orkestras, kuriame buvo
lietuvių liaudies instumentai kanklės, lumzdeliai, skudučiai,
birbynės, be to akordeonas,
gitara. Muziką paruošė Z.Lapi
nas, kuris orkestrui ir vadova
vo, šokius ir dainas E.Mikala
jūnaitė ir bendrą režisūrą ir
žodinę pynę — B. Pūkelevi
čiūtė.
Publikai meninis parengi
mas patiko ir susilaukė karštų
plojimų. Užbaigai KLB Montr
ealio Seimelio prezd. pim. K.
Andruškevičius visiems pade
kojo ir pakvietė visus minėji
mą baigti Tautos Himnu.

VLIKO VALDYBA
SVARSTĖ
politinių VLIKo .atstovybių
steigimą kitose valstybėse, kur
yra lietuvių. Pirmoje vietoje
atstovybės veikia Vokietijoje,
kai pagal paskutinę VLIKo re
formą, Vliko Vykdomoji Ta
ryba nebenumatyta ir nuo sau
šio 1 d. nustoja veikusi. Šiuo
pereinamu momentu, iki bus
sudaryta atstovybė, veikia VLI
KO žinioje esanti ELTOS drau
gijos valdyba.

Vasario pradžioje išleisti ir
plačiai paskleisti anglų ir ispa
nų kalba biuletiniai specialiai
pritaikyti Lietuvos nepriklauso
mybės - vasario 16 dienos rei
kalui.

• Kun.J.Vašnys išvažiuoja
Romon vesti lietuviškos radio
valandėlės.
• Margutis 1965 m.sausio
mėn. Nr. 1. gausiai iliustruotas
Vanagaitienės ir Mackaus atva
iždais, redaguotas dail. Vijei
kio, gražiai atrodo.
• Pasaulio Lietuvio 13 nr.
jau pasiekė skaitytojus. Turiny
je B. K. Balutis, Vliko pasisa
kymai ir kt.
• Radio lietuviškoje valan
dėlėje pasisakė N L baliaus ka
ralaitė, Renata Lukošiūnaitė,
kuri atsakė į vedėjo L.Stanke
vičiaus klausimus.

ALEKSANDRAS

STULGINSKIS

antrasis Lietuvos respublikos prezidentas, Vasario 16 akto
signataras, kelius metus Lietu vos okupantų - rusų kankintas
Sibire, kur neteko sveikatos, tat dabar grąžintas i Lietuvą,
jau peržengęs 80 metų amžių.

KAS NAUJA KANADOJE
BAISI SNIEGO GRIŪTIS
BRITŲ KOLUMBIJOJE
Vasario 18 d. didelė snie
go griūtis užgriuvo ant Britų
Kolumbijos Granduc gyvenvie
tės ir užgriuvo daug žmonių,
kurių gelbėjimas buvo labai su
nkus, nors tam tikslui buvo pa
naudoti helikopteriai, lėktuvai
ir iš Aliaskos atsiųsti Pacifiko
pakrančių laivai ir ligoninė.
Iš po 18 pėdų griūties išge
Ibėta 113 asmenų, kurių tarpe
13 sužalotų, —sužeistų apšalu
siomis rankomis ir kojomis.
14 lavonų. 15-kos likimas dar
nebuvo žinomas. Gelbėjimas
truko 78 valandas, bet dar ne
buvo baigtas.

KOVA DĖL PENSIJŲ
Pensijų klausimas tampa
viena iš Kanados partijų kovų
priežasčių. Liberalai ir konser
vatoriai stipriai konkuruoja.
Liberalai buvo pasiūlę aukštas
pensiijas, kurios ligišiol palaips
niui suredukuotos iki esamos
padėties su priedu, kuris numa
tomas pradėjus pensijas vykdy
ti. Tas priedas būtų individua
lūs, žiūrint pensininko įnašų.
Konservatoriai dabar apsiū
lė nuo 1967 metų senatvės pen
sijas pakelti iki 100 dol mene
siui ir metus sumažinti iki 65.
Pensininkų porai . pridėti 40
dol.
The Globe and Mail Photo

— Vancouvery banditai iš
banko pagrobė 1,250,000 dol.,
bet... tie banknotai suskylėti
ir buvoparuošti siųsti į Otta
wą sunaikinti...
’ — Vancouverio
turtuolis
MacMillian paskyrė auką Britų
Kolumbijos univers.tetui ir ki
tiems tikslams 8,200,000 dol.
DIDELIS SPROGIMAS
LASALLĖJE

įvyko kovo 1 d., apartamenti
niuose dideliuose namuose. Iš
griuvėsių jau iškasta 33 užmuš
ti, yra daug sužeistų, dar j.eš
koma 150 asmenų. Sudarytas
komitetas teikti pagalbai. Rau
donasis Kryžius prašo kraujo
sužeistiems gaivinti.

TAURO ŽINIOS
Tauras dalyvavo krepšinio
rungtynėse pr.eš ’’Centre Cul
turai“.
Pirmose rungtynėse, geru
pasavimu ir tiksliais metimais
’’Tauras“ vedė I- puslaikyje
32 :23 santykiu, o gale rungty
nių išlošęs 60-46 santykiu.
Antrose rungtynėse žaidži
ant prie nemažos lietuvių pab
likos mūsiškiai pasižymėjo pra
stais metimais, blogais pasavi
mais ir 1.1. I- puslaikyje ’’Tau
ras“ atsiliko 35:21 santykiu.
Antram puslaikyje mūsiškiai
susiėmė ir labai įdomios rung
tynės baigėsi lygiomis 63:63.
Dvejų rungtynių taškų skirtu
mas buvo 123 :109 mūsiškių na
ūdai. Taškų pelnė I-II rungty
nėse: V.Šipelis 21-4, N.Lortus
13:16, V.Rupšys 7-12, A.Gra
žys 12:4, R.Otto 4:11, T.Ke
turką 1-12, D.Lukoševičius 2:
2, V.Piečaitis 2.
i
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Vasario 16 dienai
MONTREALIO LIEUVIŠKŲJŲ
MOKINIAI
Rūta Skučaitė.
Nors man ir neteko maty
ti Lietuvos, tačiau iš jos ištari
jos ir lietuviškų mokyklų ži
nau, kad Lietuvai Laisvė buvo
labai sunkiai iškovota. Todėl
tos dienos minėjimai yra daro
mi visur, kur tik yra daugiau
lietuvių.
Apie du šimtus metų Lietu
va buvo garsi valstybė. Vė
liau Lietuvą užkariavo jos prie
šai. Ilgiausiai Lietuva buvo pa
vergta rusų.
Tuo metu atsirado drąsių
lietuvių, kurie kovojo prieš Lie
tuvos sunaikinimą. Per slaptus
laikraščius ir knygas jie ragino
lietuvius ruoštis išsivaduoti nuo
priešų. Ypatingai daug dirbo
ir aukojosi Basanavičius, Ku
dirka ir kiti Lietuvos didvyriai.
Jie ir sudarė Lietuvos Tarybą,
kuri paskelbė Lietuvą nepri
klausoma valstybe 1918 m. va
sario 16 d. Vilniuje.
Lietuviai patys turėjo apsi
ginti nuo rusų ir kitų priešų.
Nors lietuvių nebuvo daug, ta
čiau jie buvo drąsūs ir pasiry
žę Lietuvai laisvę apginti. Lai
mėjo nelygias ir nelengvas ko
vas. Todėl Lietuvos laisvė bu
vo mums labai brangi.
Kai mes rengiame Vasario
16-tos minėjimą, su meile šir
dyje aš prisimenu Lietuvos ka
rius.
Šiuo laiku Lietuva taip pat
nėra laisva. Laisvas Lietuvos
gyvenimas buvo tik dvidešimt
dvejus metus. Dabar Lietuva
vėl pavergta raudonųjų rusų.
Jei nieku kitu negaliu prisi
dėti prie Lietuvos išlaisvinimo,
tai nors aukoju maldas už Lie

KURSŲ

tuvą ir noriu visada išlikti lie
tuvaite savo garbingai tėvynei
— Lietuvai.

Arūnas Staškevičius.
Vasario 16 d. yra Lietuvos
Nepriklausomybės šventė. Šią
dieną minime nepriklausomy
bės atstatymą. Galima vadinti
šią dieną Lietuvos atgimimu.
Ši diena lietuviams tą patį reiš
kia, kaip krikščionims Vely
kos. Po šimtmečio rusų valdy
mo Lietuva buvo vėl laisva.
Baigėsi persekiojimai, lietuviai
galėjo patys valdytis. Džiaugė
si žmonės, bet kartu pagarbiai
prisiminė, kokią kainą turėjo
mokėti dėl šios nepriklausomy
bės.
Atsiminė žuvusius gimi
nes, pačių kančias rusų valdy
mo metu ir per karą.

Lietuviai pradėjo tvarkyti
kraštą. Buvo milžiniškas dar
bas: karo ir rusų okupacijos
metu visas kraštas buvo sunai
kintas. Lietuviai statė mokyk
las, ligonines, geležinkelius. Pa
kėlė krašto švietimą iki kitų
Europos kraštų lygio. Lietuva
ekonomiškai sustiprėjo per sa
vo eksportą. Krašto veidas per
dvidešimt dvejus metus labai
pasikeitė.
1940 m., po dvidešimt d ve
jų metų nepriklausomybės, Lie
tuva buvo vėl rusų užimta. Bai
gėsi Lietuvos nepriklausomy
bė. Paskiau sekė vokiečių oku
pacija ir po to 1944 m. grįžo
vėl rusai. Nuo to laiko Lietuva
pradėjo naujas kančas. Dabar
rusai lietuviams yra žiauresni
negu caro k.i'-.ais. Tremia žmo
nes į Sibirą, k .akina koncen

Kai kurie lietuviai netenka
savo tautino stuburkaulio at
sparumo ir pasiduoda įvairių
rūšių nuosmukiams, labai svar
bu prisiminti asmenis, kurie V.
Kudirkos vadinami tautos šu
lais, kurie tvirtai laikosi žmo
niškumo ir tautos pozicijose.
Jie, lyg jūrų švyturiai, rodo tik
slius, teisingus kelius, privalius
visiems žmonėms.

Jų gyvenimo etapai, - kaip
kokios stotys, kuriose sustoja
ma, kad galima būtų apsidai
ryti: pažvelgti į nueitus kelius
ir mesti žvilgsnį į ateitį, kad
jos gairės būtų tiesios ir teisios.
Tokių asmenų gyvenimo
etapai šiomis dienomis išryškė
ja visu iškilumu ir ryškumu.
Kazys Škirpa - gen. štabo
pulkininkas, politikas, diploma
tas, visuomenininkas. Jo bio
grafija perkrauta faktais, dide
le jų daugybe. Juos atpasako
ti - tai pasekti ilgą pasaką, nuo
slabios fabulos, didžių staigme
nu, lakios fantazijos.
K.Škirpa pirmasis tapo atsi
kuriamos
Lietuvos valstybės
savanoriu. Jis pirmasis buvo
ir Lietuvos sostinės - Vilniaus
faktinasis komendantas, su ki
tais savanoriais iškėlęs Gedimi
no kalne Lietuvos valstybės vė
liavą. Jis organizavo ir Vii
niaus batalijoną, su kuriuo da
lyvavo kautynėse visuose Lietu
vos frontuose - su rusais, len
kais ir bermontininkais. Tarny
ba ir darbai kariuomenėje bu
vo pirmoji jo darbų sritis, ku
riai jo daug ir pozityviai dirb
ta.
Antroji jo darbų sritis politinė. Jis Steigiamajame Lie
tuvos Seime, po to Lietuvos
valstybės atstovas užsieniuose
- ministeris prie Tautų s-gos.
įgaliotas ministeris Lenkijoje,
Vokietijoje, organizatorius 19
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41 metų sukilimo ir pakartoti
nai atkurtos Lietuvos neprikla
usomybės laikinojo ministerių
kabineto pirmininkas. Emigra
cijoje kūręs taip pat lietuvių
vienijimo darbą, telkiant jėgas
didžiajam tikslui - Lietuvos
laisvei.
Politinė veikla jo šakota ir
plačiai besireiškianti: jis ir san
tykiuose su kaimynais,
ypač
kontraversišku žygio į Vilnių
klausimu, kuris tautoje plačiai
buvo diskutuojamas, kai prasi
dėjo Antrasis pasaulinis karas
ir susidarė galimybė savo jė
gomis atsiimti iš okupanto sos
tinę Vilnių, ką K.Škirpa prisi
spyręs siūlė. Klausimas ir šian
dien tebediskutuojamas.
Visi šie darbai reiškėsi pla
čiu mastu, didele ir originalia
iniciatyva, savaimingu sumanu
mu. Už tai mūsų sukaktuvinin
/'kui teko nukentėti: nuo sveti
mųjų: būti kalintam, internuo
tam, sėdėti arešte.
Ir atsikėlęs į Ameriką K.
Škirpa veiklus, ir politikoje ir
spaudoje, ir visuomeninėje vei
kloję ir liaudininkų srovėje.
Kazio Škirpos gyvenimo pa
saka - 70 - ties metų gyvenimo
pasaka ilga, įvairi, įdomi. Rei
kia manyti, kad jis ją pats ge
riausiai paseks ir ne tiktai smal
šuolių susidomėjimui patenkin
ti, bet ir palikdamas lietuvių
tautos ir Lietuvos valstybės is
torijai, kuriai mūsų sukaktuvi
ninko daug dirbta, daug sielos
įdėta ir daug praktiško suma
numo pareikšta. Labai svarbu,
kad ši pasaka nenutrūktų ir ii
gai būtų tęsiama. Todėl sukak
tuvininkui ilgiausių metų!
Kazys Škirpa gimė 1895.
11. 18 Namajūnų k., Saločių v.,
Biržų ap. Dabar gyvena Washi
ngtone ir ligšiol dirba Kongre
so bibliotekoje.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KANADOS LIETUVIŲ
JAUNIMO DIENOS
— KONGRESAS

Visoms K.L.B. Apylinkėms.
Kanados Lietuvių Jaunimo
Dienos - Kongresas įvyks š.m.
spalio mėn. ilgojo savaitgalio
metu, t.y. Padėkos Dienos sa
vaitgalį - spalio mėn. 8-10 d.d.
Tam reikalui sudarytas komite
tas ir jam duota teisė kooptuo
ti reikiamą žmonių skaičių efe
ktingesniam
ruošimui. K-tas sausio 24, nuta
rė padaryti vardo pakeitimą ir
Lietuvių Jaunimo Dienas dėl
didelio dėmesio studijinei da
liai pakeisti į Kanados Lietu
vių Jaunimo Kongresą. Tame
pačiame posėdyje buvo pasi
skirstyta pareigom ir kooptuo
ti reikalingi žmonės papildo
miems darbams organizuoti,
į Kongreso Rengimo Komite
tą pakviesti dar: kun. J.Staške
vičius, inž.E.Čiuplinskas, stud.
G.Rinkūnaitė ir stud. M. Astra
uskas. Tokiu būdu Jaunimo
Kogreso Rengimo
Komitetą
šiuo metu sudaro: stud.A.Šilei
ka, 22 Langside Ave.,
Wes

ton, Ont., - komiteto pirminin
kas; stud. A.Bušinskaitė, 518
Glenlake Avė., Toronto, - sek
retorė; inž. E. Čiuplinskas, 80
Montclare, Apt. 605, Toronto,
- iždininkas; kun. J. Staškevi
čius - Religinės kom. pirm.;
dr. J.Sungaila - Finansų komi
sijos pirm.; stud. Stirbys - Aka
deminės komisijos pirm.; stud.
G.Rinkūnaitė - Spaudos ir in
formacijos kom. pirrm; stud.
A.Bušinskaitė - Leidinio redak
tore; muz.D.Skrinskaitė - Kon
certų kom. pirm.; stud. M. As
trauskas - Meno parodos kom.
pirm.; E.Daniliūnas, 15 Elm
wood Ave., London, Ont. -Ryšiams su KLB
Apylinkė
mis kom. pirm.. Nariai K.Ba
ronas, Stp. Kairys ir A. Rinku
nas.
Geresniam
ir sėkminges
niam Jaunimo Kongreso suor
ganizavimui ir įtraukimui kuo
didesnio jaunimo skaičiaus,

Nukelta į 5 pusi.

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS

KAPITALAS IR PALŪKANOS
BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

J.K.

GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI
Mylimai ^mamytei —

selEnienei

Teirautis: 875-2800

Lietuvoje mirus,

p.p.

JADVYGAI IR PRANUI BALTUONIAMS, ir jų
giminėms, nuoširdžią užuojau tą reiškia

G. M. Čapkauskai
K. Butkienė
tracijos stovyklose bei kalėji
rnuose.

Tie lietuviai, kuriems pasi
sekė iš Lietuvos per karą pa
bėgti, žino, kad jie yra daug
laimingesni negu tie, kurie Lie,
tuvoje pasiliko. Jie yra laisvi,
gali lietuviškai kalbėti ir skai
tyti, gali Dievą garbinti. Jie
prašo Dievo pagalbos giminė
ras Lietuvoje ir laukia laisvos
Lietuvos.

3, 4 ar 5 metai 51/j% 1 ar 2 metai 5%
6 iki 10 metų 5%%
Eastern & Chartered
Trust Company

625 Dorchester Blvd. West
Montreal.
TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ

Loreta Žižytė.
Toli už jūrių marių, prie
Baltijos krantų yra mūsų tėvy
nė Lietuva, kur užaugo mūsų
tėveliai ir sapnuoja kada nors
sugrįžti į tą kraštą, kur rūtos
žaliuoja, beržai prie kelio stovi
ir eglės upes puošia.
Šią tėvynę visi gynė nuo
priešų ir už ją žuvo daug tė
vų, sūnų ir brolių. Jų kovos ku
rios mums laisvę davė, bus at
mintinos per visus laikus.
Brangi jinai mums yra, gra
žios senelių pasakos ir brangūs
tautiniai papročiai. Niekas to
pakeisti negalės. Visada ji žy
dės, visada tekės Nemunas į
Baltiją, ten tarp kalnelių žalių
ir gėlėtų pievų.
Iš senovės lietuviai mylė
jo laisvę ir už ją kovojo. Ilgai
ji buvo pavergta, nes kai kai
mynai pradėjo pulti ją, ji su
darė savo valstybę. Žmonės ne
mėgsta, kai svetimi užima ir
valdo juos.
Taip ir lietuviai
visi siekė laisvo gyvenimo. Isto
rija yra valstybių kova: vieni
iškyla — kiti išnyksta. Lietu
viai visur stengiasi iškelti lietu
vybę iki aukštumo, kaip jie
darė visomis jėgomis praeity
je.
Po pirmo Pasaulinio karo
daug tautų siekė savo laisvės,
taip ir Lietuva. Ji pasiskelbė,
kad ji atkuria savo valstybę
— nepriklausomą Lietuvą, ir
tai atsiekė 1918 m. vasario
mėn. 16 d. Vilniuje. Lietuva
tais metais apsigynė nuo visų
priešų ir tuojau visą kraštą su
tvarkė. Taip gyveno ligi 1940
m. kai atėjo vėl baimė,
prie
šai, ašaros ir netekome nepri
klausomybės.
Mes laisvi šiame krašte ir
galime Dievui dėkoti už tai,
bet prisiminkime pasilikusius
savame krašte, kurie taip pat
laukia laisvės. Tai ir yra mūsų
pareiga
atkurti tą nepriklau
somą valstybę taip, kaip ir mū
sų tėvai ją atkūrė.

Canadian Vickers ltd.
Machine Shop

pasiūlymai

• Milling Machine Operators
• Turret Lathe Operators

• Radial Drill Operators
• Toolmakers

® Ingersoll Operators

@ Planer Operators
• Lathe Operators
9 Tool Designers
• Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators
Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašina*.
NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office
4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.
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KULTURWE^fcROA^IKA
ČIURLIONIO LIET. MENO ANSAMBLIO 25 VEIKLOS
METAI
Sausio 15 d. lietuvių tauti
nio meno Čiurlionio vardo an
samblis paminėjo 25-ją veik
los sukaktį. Jis įkurtas 1940 m.
sausio 15 d. Vilniuje ir pradži
oje veikė kaip Šaulių S-gos Vii
niaus rinktinės choras. Choro
vedėju ir vadovu - chormeiste
riu buvo ir iki šiol ansamblio
siela tebėra muz. Alf. Mikuls
kis. 1940 m. birželio 15 d., so
vie tams užplūdus Lietuvą ir
likvidavus Šaulių s-gą, choras,
moterų kanklininkių orkestras
(jam vadovavo Ona Mikulskie
nė) ir tautinių šokių sambūris
susibūrė į vieną vienetą ir pa
sivadino M. K. Čiurlionio liet,
taut, meno ansamblio vardu.
Jo tikslas buvo ir tebėra: skle
isti ir ugdyti lietuvišką dainą,
tautinius šokius, drabužius ir
lietuviškus papročius.
Lietuvoje sovietų ir vokie
čių okupacijos metais Ansamb
lis buvo aplankęs 20 vietovių,
surengė 80 koncertų, be to, su
75 religiniais koncertais dalyva
vo 22 bažnyčiose. 1944 m. An
samblis pasitraukė į Austriją,
Vieną. Kun. F.Gurecko remia
mas Ansamblis vėl susibūrė į
vienetą ir 1944 m. spalio 29
d. surengė pirmą viešą koncer
tą Vienos Koncertų Rūmų Mo
zarto salėje. Vėliau Ansamblis
persikėlė į Kempteną ir Part
henen, ties Šveicarijos siena.
Vokietijai kapituliavus, 1945
m. gegužės 10 d. Ansamblis
koncertavo Feldkirche prancū
zų kariams. Po koncerto Ansa
mblį globon perėmė Prancūzi
jos I Armijos vadas gen. Lat
tre de Tassigny. 1944—1949
m. laikotarpy Ansamblis Aus
trijos ir Vokietijos miestuose,
lietuvių telkiniuose buvo suren
gęs 424 koncertus. Su koncer
tais Ansamblis išpopuliarėjo
prancūzų ir amerikiečių karių
tarpe, {dainavo juostose dainas
Vienos Mokslo Akademijoje,
St-ttgarto, Muencheno ir Pa
ryžiaus radiofonuose. Su kon
certais aplankyti 122 Austrijos
ir Vokietjos miestai. Ansamb
lio būstinės buvo, be Vienos,
Kemptene, Parthenen, Feld
kirch, Bad Dietzling, Dettin
gen, Wuerttemberge (ties Met
z ingen).
Stp. Nasvyčio, K.S. Karpio
pastangomis 1949 m. Čiurlio
nio Ansamblis persikėlė į JAV
V-bes, Cleveland ir šiame mie
ste tebeveikia ir šiandien. Sau
šio 15 d. įvyko sukaktuvinė----

VYT. RIMKEVIČIUS.

akademija Clevelande, gegu
žės 9 d. įvyks jubiliejinis kon
certas.
E.

APIE JOTVINGIUS
SSSR Mokslų akademijos
Archeologijos instituto žurna
las "Sovetskaja archeologija“
Nr.4 išspausdino įdomų V.Se
dovo straipsnį ’’Jotvingių pilka
piai“.
Straipsnio pradžioje pabrėž
iama, kad jotvingių kalbos pri
klausomybė baltų kalbų grupei
ir jų vieta baltų genčių tarpe
jau ištirta, tik jų gyventa teri
torija dar nėra galutinai nusta
tyta. Straipsnyje plačiai aprašo
mos buvusios jotvingių gyven
vietės, laidojimo būdai. Be to,
pažymima : kai kurie archelo
gai teigia, kad jotvingių terito
rija maždaug sutampa su Su
valkijos ribomis. Tokia nuomo
nė susidarė todėl, kad Suval
kija šiuo atžvilgiu labiausiai iš
tirta.
Straipsnio autoriaus nuomo
ne, jotvingiai gyveno žymiai
didesniame plote. V.Sedovas
teigia, kad Slonimo ir kitose
Baltarusijos vietovėse gyvenan
tieji lietuviai yra jotvingių kil
mės. Primenama taip pat len
kų mokslininko J.Otrembskio
nuomonė, kad jotvingiai ture
jo įtakos lenkų kalbos Mazovi
jos ir Pamario dialektams.
Straipsnyje cituojami lietu
vių archeologų darbai.
• Kovo 4-12 dienomis Či
kagoje Čiurlionio galerijoje
atidaroma dailininko K.Žorom
skio dailės darbų paroda.

ISTORINIAI ŠALTINIAI
APIE LIETUVA
Neseniai Romoje pasirodė
didelis veikalas
Monumentą
Ucrainae Historica, kuris yra
įdomus ir sv.abus Lietuvos ist
orijai tirti. Tai pirmas tomas iš
naujos serijos veikalų, apiman
čių Ukrainos katalikų Bažny
čios istorinius dokumentus bei
šaltinius, kuriuos pradėjo leis
ti Ukrainos Leopolio Arkivys
kūpąs - Metropolitas Juozapas
Slipyj, 18 metų iškentėjęs so
vietų kalėjimuose ir Popiežia
us Pauliaus VI-jo neseniai pa
keltas kardinolu.
Pirmasis, didelio formato
350 psl. tomas apima dokume
ntus ir raštus nuo 1075 ikil623
metų. Bendradarbiu buvo pa
kvestas lietuvis istorikas kun.
dr. Paulius Jatulis, kuris per
žiūrėjo
ir papildė
surinktą
medžiagą ir prižiūrėjo
visą
spaudos darbą.

NAUJI LEIDINIAI
Lituanus,
Vol. 10, Nr.2,
1964. Gausiai iliustruotame
’’Lituanus“ n - ryje paskelbti
trys dokumentuoti straipsniai:
V.Vardžio apie sovietų koloni
alizmą Pabaltijo valstybėse,
V.Trumpos — ’’Lenkijos - Lie
tuvos valstybės byrėjimas“ ir
dr. Povilo Rėklaičio - ’’Rytų
sienų problema galinėje archi
lektūroje“. Paminėti rašyto
jai F.Kirša ir J.Kaupas, atspa
usdinti jų kūrybos vertimai.
Knygų .apžvalgų skyriuje J.Pu
žinąs vertina M. Gimbutienės
knygą ’’The Ba'.ts“ ir J.Gim
butas - G.Raenk ”D:e Bauern
hausformen im baltischen Ra
um“.
Svarbus bibliografijos
skyrius.
’’Lituanus“ redaktorius
dr. T.Remeikis, adr.: P.O.Box
9318,
Chicago, Ill.
60690,
USA.
E.

LIETUVA

AMERIKOS ’’VIENYBĖ“
NUKLYDO
visiškai ir rašo taip lygiai, kaip
rašo Laisvė, Vilnis irTėvynės
Balsas. Pav. aptardama vysk.
V.Brizgio Popiežiui įteiktą me
morandumą, sako, kad viskas
padvigubinta, kas Lietuvos okupantui inkriminuojama. Tuo
tarpu faktinai memorandume
daug kas nedasakyta ir patiek
ta labai švelnia forma.

PRACŪZIJOS LIETUVIAI
Paryžiaus leidžiamuose
’’Prancūzijos Lietuvių Žiniose“
(nr.30, 1965 m. vasario mėn.)
str. apie Vasario 16-ją pulk. J.
Lanskoronskis priminė sovieti
nės okupacijos metu vykdytą
smurtą, pabrėžė, kad lietuvių
spaudai jau ateina metas pla
čiau atskle’sti lietuvių partiza
nu vestas koveis. Primintas VL
IKo apsijungirnas ir nurodyta,
kad VLIKo paskelbtą atsišau
kimą turėtų įsisąmoninti kiek
vienas lietuvis.

9 Apie naujai paskirtą lietu
vį vyskupą Pr. Brazį, M.I.C. ra
šydamas kun. J.Petrošius nuro
dė, kad Vatikano santaryboje
vysk. Brazys dalyvaus kaip pil
nateisis narys.
Vyskupas gy
vens Romoje, kur budės lietu
vių katalikų ir bendrai Lietu
vos reikalų sargyboje.
• Paryžiaus lietuvių tauti
nių šokių grupė kovo 14 d. pa
kviesta dalyvauti tarptautinia
me folkloro festivalyje Sorbo
noje.
9 Komp. V.Jokūbėnas la
bai teisingai įvertino A. Šim
kaus sukurtą Maironio baladei
Čičinskas muziką.
Čičinskas
parodęs gerus A.Šimkaus kom
pozicinius sugebėjimus.
• Lietuvių Dienų išėjo pir
masis š.m. numeris.

^Trejos
VEDA D R

GUMBAS

KAI GYDYTOJAI GYDO
VIENAS KITĄ

MOKSLAS IR
MOKSLININKAS

— Tau, kolega, reikia nusto
ti rūkyti...
— Na, kolega, jeigu tu man
uždrausi rūkyti, aš tau uždrau
siu kavą gerti...

PAVYZDINGAS
SOVIETINIS
U1KC.KTukIUS
Jis viskuo dalinasi su dar
bininkais: rūpesčiais, nesėkmė
mis, nemalonumais, tiktai nesi
dalina... premijomis,
gauna
momis iš kompartijos.

PASKENDUOLIS
Jis taip pasinėrė į rūpės
čius, kad daugiau nebeišniro...

BARZDA
Jeigu barzda duotų talentą,
tai visi ožiai taptų meninin
kais...

Gydytojas kalbasi su pa
cientu.
— Jus reikia operuoti.
— Ar daktaras neklystate?
— Mokslas neklysta...
— Mokslas, sutinku,
bet
mokslininkas?

IR ĮŽŪLUMAS TURI RIBAS
Nors ir nepaprastai įžūli ge
gutė, nes tingėdama perėti, de
da savo kiaušinius į kitų paukš
čių lizdus, bet į vanago lizdą
vis dėlto nededa...

MUZIKOS MĖGĖJAI
— Jūs mėgstate muziką?
— Taip. Bet jus nekreipki
te į tai dėmesio ir grokite to
liau...

PERŽEMAS VIEŠBUTIS
LIETUVOS
OKUPACIJOS TARNAS
rašytojas
Baltušis,
neseniai
lankęsis sovietinėje Maskvos
delegacijoje (iš Lietuvos Ame
rika tokių „delegacijų “ neįsilei
džia) apie Ameriką ir apie
Amerikoje gyvenančius lietu
vius maskviniuose leidiniuose
pripliurpė begales nesąmonių,
viską versdamas aukštyn ko j o
mis, iškeldamas tą, ko nėra, ir
nutylėdamas tą kas yra. Tai pa
vyzdys, kaip okupacijos papir
kinys yra visiškai sukvailintas
ir apžlibintas.

Atvykėlis, kuriam reikalin
gas viešbutis, teiraujasi viešbu
čio administratorių:
— Kokios kainos jūsų vieš
bučio kambarių?
— Pirmame aukšte 50 dol.,
antrame 40, trečiame 30 ir ket
virtame 20, — aišk.na adminis
tratorius.
— Ačiū, pone, bet man jū
sų viešbutis per žemas...

GEROS ATOTOGOS
Kalbasi du atostogautojai.
— Mėnesį atostogavau...
— Gerai sekėsi?
— Hm... Kaip čia paša
kius?..
— Geras buvo oras?
— Puikus, jei norite. Tik
tai du kartus lijo. Pirmą kar
tą 10 dienų, kitą kartą ---- dvi
dešimt dienų...

REKLAMINGA

PARDUOTUVĖ

Čiurlionio vardo Ansamblis,
priešakyje su vadovu muziku
A.Mikulskio, atšventęs 25 me

ROMANAS.

STUDENTAI
21
...Vėlavos smaigalyje žaidžia saulės spinduliai.
Atrodo,
kad jie auksu išrašė raudoname šilke: ’’Lietuvių kalbos irlite
ratūros fakultetas“.
Dekanas, nusiėmęs storais raginiais rėmais akinius, vatos ga
balelių valo stiklus.
Dzūkas karklo šakele, aplipusia kačiukais, stengiasi pasiek
ti pro draugo pečius Vinco kaklą ir pakutenti.
Tai jam pa
vyksta. Vincas palenkia galvą prie dešiniojo peties, grybšteli
ranka ir pagaliau suvokia, kad tai Dzūko išdaiga.
--- Ko ten dabar muistaisi, — juokiasi Dzūkas, Vincui beieš
kant kaltininko.
Studentai dainuoja:
Bet svarbiausia, draugai.
Kad širdis ir daina,
Nors pabals mūs plaukai.
Visados būt jaunai..
Vieną balsą, negarsų, krūtininį, Vincas gerai išskiria iš vi
sų. Tai Stasės balsas. Šiandien jos akys, šypsena švytėte
švyti. Vincas ją iš tolo pasveikino. Kiekvieną rytą sveikina
si, bet šiandien juk ne kasdieniškas rytas. Šiandien — mėgia
miausia jų mokyklos dienų šventė. Vincui labai norėjosi būti
šalia Stasės...
’’Ką tu nori apgauti? Save? — samprotaudavo Dzūkas.
---- Pasakyk jai. Tik atsargiai, išėjęs pasivaikščioti. Žinau nuoša
lų suolelį už Basanavičiaus gatvės, skvere. Prisėsite, tu jai vis
ką ir išklostyk, apkabink, pabučiuok...“
’’Daugiau nieko ir nežinai, kaip tik bučiuotis! — pykdavo
Vi ncas, nors mintyse pritardavo Dzūkui. — Tu viską supras
tini“.
”O tu perdaug sudėtingai žiūri į gyvenimą, — atremdavo
Dzūkas. ---- Jis daug paprastesnis. Merginai atėjo metas mylė
ti, o tu — lyg kapucinas... Jonas — veršis. Stasė ne jam“.
"Šiandien arba niekuomet“, ---- galvojo Vincas, nors kas
turėjo įvykti, jis ir pats dar nežinojo.
Pirmoje eilėje, stovėdamas šalia Stasės, dainuoja Algis Bal
trėnas. Prie komjaunimo ženklelio jis prisisegęs žydinčios vyš
nios šakelę, kuri, pažiūrėjus į jo stambią figūrą, pirmiausia
krinta į akis. Dainos žodžiuose Baltrėnas, gal būt, mato
draugų veidus, žydinčias soduose vyšnias, mėlyną dangų, sau
|ę... Studentų profkomitetas išrūpino jam kelialapį į Odesą.
Vasarą jis ten važiuos į ligoninę. Gal būt, grąžins jam akių
šviesą, gal ištikrųjų jis pamatys juos, savo draugus?.. Stasė jį
prilaiko už parankės. Ji, kaip ir visi, pasipuošusi: balta bliu

tų darbo sukaktuves. Ansamb Ohio, Amerikos Jungtinėse Va
lis būstinę turi Clevelande, Istybėse. Sveikiname Ansamb
lį, jo vadovą ir visus dalyvius,

žele
plašiomis ilgomis rankovėmis, juodu sijonu, baltomis
puskojinėmis ir baltais vasariniais bateliais...
Priekyje pajudėjo vėliavos. Tuojau studentų kolona žengs
pirmą žingsnį. Trenkia orkestras, kolona nusidriekia iki Insti
tuto vartų. Praėjusi Filharmoniją, ji patraukia Gorkio gatve į
Pilies aikštę, kur kartu su kitais demonstrantais lauks parado
pradžios.
Rytą dizeliu iš Kauno grįžusi Elena žingsniavo šalia Stasės.
Apsivilkusi balto šilko suknele, prisisegusi raudoną popierinę
rožę prie krūtinės, ji juokėsi garsiau už visus.
Šiandien Elena ypač buvo maloni su Stase.
---- Tu žinai, už ką Stalkys sudavė Jonui?
---- Nežinau. O už ką?
— Tik niekam nesakyk... — šnabždėjo Elena.
— Nesakysiu...
Ir Elena tyliai papasakojo jai viską, kas įvyko biuro posė
dyje.
— Kaip tau patinka toks poelgis? — paklausė Elena, bai
gusi pasakoti.
— Kodėl... neblogas, — atsakė nusisukdama Stasė.
Pilies aikštėje Instituto kolona išsibarstė. Kas valgė ledus,
kas fotografavosi, kas šiaip nardė šventiškoje minioje. Vincas,
kartu su kitais eidamas ratelį, dainavo: ’’Jurgeli - meistreli,
mokyk savo vaikus...“
Rato viduryje stovėjo iš netyčių apsuptas dekanas. Jau tre
čią kartą studentai prašė ’’mokyti savo vaikus“, bet jis vis nesi
ryžo. Pagaliau įsitikinęs, kad niekaip neištrūks iš rato, pra
dėjo seniokiškai, bet žvaliai, mėtyti čia koją, čia ranką prie
kin ir atgal. Studentai juokdamiesi kartojo ’’Jurgelio“ jude
sius. Vincui iš dešinės ratelį ėjo Stasė. Jis spustelėjo jos
ranką:
— Bėgam ledų!
— Aš nenoriu, Vincai, ledų...
— Aš vienas... atnešiu, — ir Vincas nubėgo.
---- Vargais negalais prisigrūdęs prie pardavėjos, jis nupirko
’’Eskimo“. Stasė juos labai mėgdavo.
Kai Vincas grįžo, ratelis jau buvo iširęs. Stasė stovėjo ato
kiau nuo kitų, ant šaligatvio.
— ’’Eskimo“! — pasigyrė priėjęs Vincas.
— Ačiū... — paėmė ledus Stasė.
— Puikus šiandien miestas! — gėrėjosi Vincas.
— Puikus...
— O naktį... Pamatysi, koks jis naktį!
Stasė valgė ledus ir nieko neatsakė. Vincas jautė, kad ji,
kalbėdamasi su juo, galvoja visai ką kitą. Apie Joną?.. Ne
svarbu, apie ką begalvotų, bet jie vis tiek eis šįvakar past
vaikščioti.
— Vincai, tu gali pasakyti tikrą tiesą? —paklausė Stasė
tyliai, bet tokiu prašančiu balsu, kad Vincas nesusigaudė, ką ai
sakyti. — Tikrą tiesą? —*- dar pakartojo.

aukojančius laiką ir darbą,
lietuvybei ir Lietuvai.

Prie parduotuvės iškabinta
reklama: ’’VISKAS RŪKAN
TIEMS“.
Praeivis, paskaitęs
reklamą įeina į parduotuvę ir
prašo:
— Prašau man duoti 9 nu
i.iCrį batų.
— Džentelmenai, mes juk
batais neprekiaujame...
— Hmmm... Tai kaip su
prasti jūsų parduotuvės rėkia
mą — ’’Viskas rūkantiems“ ?
Ar jūs manote,
kad rūkan
tiems batų nereikia?...

— Galiu... — nieko nesuprasdamas, atsakė Vincas.
Priešais juos iš minios išniro Dzūkas. Jis rankoje laikė pa
ruoštą fotografuoti "Leiką“.
— Minutėlę, sinjorai! — Dzūkas prisitaikė. —Ačiū. Ligi
malonaus pasimatymo!.. —kilstelėjęs nesamą skybėlę, jis nu
nėrė toliau.
Visa tai buvo atlikta taip greitai, kad Vincas su Stase ne
spėjo nė žodžio pasakyti.
— Tavęs neklausčiau, bet tu žinai... Atleisk man...
— Kas?..— nekantravo Vincas.
---- Bet tu tikrą tiesą?...
---- Tikrą tiesą, ---- prižadėjo Vincas.
Stasė paglamžė rankoje baltą rausvais krašteliais nosinaitę,
staigiai pakėlė į Vincą akis; jų sausas blizgesys buvo lyg
karščiuojančio žmogaus.
— Jonas pasakė Stalkiui, kad jam už būgno mušimą užmo
kėjęs penkis rublius?! — ji net ranka palietė Vinco petį. —Ar
taip?!. Pasakyk, Vincai...
Vincui buvo netikėtas ir šis klausimas, ir Stasės išvaizda,
prašyte prašanti viską paneigti.
— Atleisk.. Bet man einant sakė draugė... Aš negaliu... nie
ko neišskaičiuosi Vinco veide, kalbėjo Stasė.
— Aš nežinau, — atsakė jis.
— Juk prižadėjai...
— Negaliu pasakyti, — Vincas pamiršo ir vakare numaty
tą pasivaikščiojimą, ir tai, kad šiandien puikiausia jų mokyk
los dienų šventė. Viską išardė vienintelis Stasės klausimas. ---Aš ne informacijų biuras! — Vincas jau nebesusivaldė. ---Kam dangstytis! Pati žinai, kad myliu tave. Seniai myliu. Pa
sityčiot sumanei?..
Stasė nepajudėjo. Ji su kiekvienu atsikvėpimu tarsi gerte
gėrė Vinco žodžius. Tematė jį ---- stiprų, į ją palinkusį. Kaž
kas buvo Vinco žvilgsnyje, veide, kas vertė ją paklusti, nusi
lenkti jo valiai. Stasė ne kartą įsivaizdavo jį kaip tik tokį,
bet nė karto ankščiau jis toks nebuvo. Ji nenorėjo nueiti.
Šią akimirką gėrėjosi Vincu, jo veidu, lyg štai dabar būtų išsi
pildžiusi slapčiausia jos svajonė.
— Per vėlu, Vincai...
Vincas supyko pats ant savęs už tą nevykusį prisipažinimą,
už tai, kad Stasė kažkodėl patenkinta žiūri į jį, tevertą pasig
.ailėji
— Taip. Jis tai pasakė, jeigu nori! — netikėtai pačiam sau,
šiurkščiai rėžė jis.— Bėk paskui jį! Sekiok!
Stasė prisidengė ranka veidą, pasviro atgal, lyg saugotųsi
smūgio, ir šnibždėjo:
— Ir bėgsiu!.. Ir bėgsiu...—ji greitai nusigręžė ir įsimai
šė į koloną.
Miesto šventiškas grožis nubluko. Vincas tenorėjo vieno—
kad niekas neužkalbintų.

Bus daugiau.

NEPRIKLAUSOMA
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KANADOS SOSTINĖ OTTAWA
RUOŠIAMA DAILININKO ANTANO TAMOŠAIČIO
PARODA OTAVOS UNIVERSITETE.
Pereitų metų rudenį Otavos
Lietuvių Bendruomenės meti
nių minėjimo metu dail. Tarno
šaitis turėjo savo dailės parodą
Otavoje. į ją atsilankė p.Pierre
Desjardins, Otavos Universite
to meno klubo ”Le Cercle Mo
rėas - Cezanne"
pirmininkas
ir p-lė Wright, abu gilinantie
ji meno istorijos studijas prie
National Gallery of Canada,
kaipo jos išrinkti stipendinin
kai. Universiteto meno klubas
pasiūlė dail. Tamošaičiui suruo
šti parodą Otavos Universite
te, nes šio klubo veiklos progra
moję yra ir meno parodų ruoši
mas.
Praeitais metais dail. Tarno
šaičiai turėjo eilę pasižadėjimų
JAV miestuose, todėl paroda
įvyks šiemet kovo 1-13 d. Ota
vos Universiteto, Faculty of
Arts Building.
Gruodžio mėn. p.Desjardi
n», p-lė Wright ir otaviškiai
Daniai
nuvyko į Kingstoną
pas p.p. Tamošaičius, kur pra
leido visą dieną apžiūrėdami
dailininkų studija^, jų kūrinius,
ir diskutavo įvairius meno kla
usimus. Jauni kanadiečiai me
no
istorikai
ir menininkai
(p.Wright pati dirba litogra
fijoje ir akvarelėje)
atrinko
eilę dail. Tamošaičio kūrinių į
parodą.
Kai lietuvių dėmesį
pirmoje eilėje dažnai patrau
kia gana juntamas lietuvių liau
dies m.motyvas, tai jaunieji K.
meno atstovai atrodo daugiau
kreipė dėmesį į universalinių
problemų sprendimą, arčiau
abstraktizmo,
pav..
Erdvė,
Žvaigždės, Mano pasaulis, Vin
giai, Tolumos. Bet taip pat
paveikslai gapa žymiai persun
kti lietuviškais elementais, kaip
Plovėjas, Sodybos, Marginiai,
Gėlė, Sena Sodyba, taip atrink
ti į parodą. Iš viso parodoje
bus išstatyta apie 30 kūrinių.

J.V.D.
OTTAWOS LIETUVIAI
Vasario 16 paminėjo vasario
21 d. Pradžioje iškilmingos pa
maldos. Šv.Mišias atlaikė
ir

j
T

SIUNTINIAI

LIETUVON

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS
minėjimą LB Valdyba suruo
šė vasario 20 d., p-kas Petras
Venskevičius gražiu žodžiu ati
darė šį minėjimą.
Vaidinimą ’’Sibiro maldak
nygė“ atliko ’’Tumo Vaižgan
to" lituanistinės klasės moki
niai, vadovaujant mokyklos ve
dėjai mok.G.Lumbienei. Vai
dino : — Danutė
Kusinkytė,
Kristina Zlatkutė, Rita Zlatkų
tė. Saulutė Poderytė, Zita Griš
konytė.

Merritt B.C. Telšiškis že
maitis, Liudas Bielskis, savo ir
žmonos darbu bei sumanumų,
šitame 6,000 gyventojų mieste,
prieš keletą metų įsikūręs, ge
rai ekonomiškai verčiasi. Turi
nuosavą maisto ir rūbų krautu
vę, o taipgi keletą apariami
nių namų, kuriuos išnuomuoja.

RAUDONASIS
KRYŽIUS

}

visada gelbsti
su jūsų pagal
ba

>

y

VYRIŠKŲ

IR

MOTERIŠKŲ

RŪBŲ

SIUVĖJAS

Baigia statyti naują pastatą,
kur bus moderni kavinė su mu
zika ir šokiais. Kavinės įkurtu
vės ir atidarymas
balandžio
1 d.
Keli darbininkai bei tar
nautojai turi pp. Bielskių kom
binuotoje prekyboje pastovų
darbą.
A.K.

DAROMOS JVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAT
IR KITI {VAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIUL1S.

Dievo
karalystė
Šventasis Raštas kalba Labai
aiškiai apie mirusiuosius, atkar
tot nai pareikšdamas, kad mirų
šieji yra negyvi, tikrai numirę,
Dibiija parodo, kad po mirties
žmogus neužžengia į dangų,
nenueina į šveistainę, ir nėra
velnių nuneštas į amžinųjų ka
nčių pragarą. Joje aiškiai paša
kyta, kad mirusieji yra ”užmi
gę" mirties miegu ir randasi
kapuose. Kuomet Didysis Mo
kytojas, Jėzus Kristus, kalbėjo
į savo mokytinius apie savo
prietelio Lozoriaus mirtį varto
damas šį prilyginimo prasmės
’’miegą", jis pasakė:
’’Mūsų

Tel. DO 6-3884.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.001•
J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.
Už indėliu’' mokame 8% dividend <

pirm. P.Radzevičius (adresas:
61 Windermere N. Ave, Port
Arthur, Ont.), vicep. B.Gied
raitis, sekr. P.Kajųtis, ižd. B.
Bagdonavičienė, narys J.Pauk
štys.
Naujai valdybai linkime
sėkmingų darbų.

prietelis Lozorius miega, bet aš
einu jo pažadinti iš miego“.
Nesuprasdami jo kalbos moky
tiniai manė, kad jis kalbėjo
apie paprastą miegą. ’’Tuomet
Jėzus jau aiškiai jieims paša
kė: Lozorius mirė“. ----Jono
Ev. 11:11-10.

teisingai praminė jį melagiu ir
galvažudžiu, kurs
nepasiliko
tiesoje, ir kuriame nėra tiesos.
Nes pačioj žmogaus istorijos
pradžioje jis melavo žmogui,
sakydamas ’’Judu visai nemir
site."

Kor.

Klaidinga nuomonė,
kad
žmogus turi nemirtingą sielą,
kuri mirties valandoje atsieki
ria nuo kūno ir skrenda į vie
ną iš trijų vietų, buvo Šėtono
paties Velnio išperėta. Jėzus

Dievas gi, Sutvertojas, aiš
kiai pasakė į pirmąjį žmogų
Adomą, kad pats žmogus, Die
vo sutvėrimas, buvo gyva šie
la, kuri po prasižengimo prieš
dieviškąjį įstatymą turėjo nu
mirti. Pirmoje Biblijos knygo
je, aprašančioje apie žmogaus
atsiradimą
mes
skaitome:
’’Viešpats Dievas padarė iš že
mės dulkių žmogų ir įkvėpė į
jo nosį gyvybės kvapą, ir žmo
gus pasidarė gyva siela.
Bus daugiau.
Tęsinys.

Bus daugiau
Kas įdomaujasi apie Tiesą, rei
kalaukite knygų kataloge. 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. NORKELIUNAS

ii JOE’S BUTCHERY & GROCER
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VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

x ČIUOŽIMO AIKŠTE, KALNAI ROGĖMS
SKI MOKYKLA, MODERNIŠKAS

»

|

MONTREAL ENTERPRISES REG’D

2 KELTUVAI, 8 PUIKŪS TAKAI
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J. LAURINAITIS
ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ
DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA j PARENGIMŲ VIETAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS J VISAS MIESTO
DALIS.

I

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue,

u

Lachino.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.
Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Tel. 525-8971

VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS
JVAIRIOS PROGOS

7'. Laurinaitis

LaSALLE WTOSI’ECI H.1ST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS
Taisau ir dažau lengvas masinas
7717 GEORGE LASALLE, QUE.
(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)

Tel.: garažo 366-0500
. namų 366-4203

ME 7-6717

Savininkai:
A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.

PORTRETAI

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.
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LA 4-0209.

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
£ Montreal, P. Q.

Fort William ir Port Ar
thur lietuvių apylinkėje didžiu
lę eilę metų (apie 10) Bendru
omenės apylinkės pirmininke
buvo darbščioji Dr.Jasevičiūtė.
Bet šį rudenį ji nutarė pasitra
ūkti iš pirmininkės pareigų.
Visuotinis apylinkės susirin
kimas išrinko naują valdybą:

Vienas iš įkvėptųjų Švento
jo Rašto rašytojų, Saliamonas,
kuriam Dievas buvo davęs
daug išminties ir žinojimo, taip
sako apie mirusius: ’’Nes gyvie
ji žino, kad jie mirs, mirusie
ji gi nieko daugiaus nebežino
ir neturi jokio
užmokesnio,,
nes jų atsiminimas paliktas už
miršti. Ir meilė, ir neapykan
ta, ir pavydas draug žuvo, ir
jie nebeturi dalies šiame pašau
lyje ir visame, kas darosi po
saule. Ką tik tavo ranka gali
padaryti, tuojau daryk,
nes
nei darbo, nei proto, nei išmin
ties, nei žinojimo nėra kape, į
kurį tu skubiniesi.“ — Pamoks
lininkas 9 :5, 6, 10.

18.

Skelbimas

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
& 1918 FRONTENAC ST. Montreal.
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95
X
Atskiros kelnės nuo $15 iki $25.
79 ir 81 St. Zotique St. E.
£
Tai. CR 7-0051. MONTREAL.
£

BALTIC WOODWORK CO.
į:

kurią išpildė ’’Tumo - Vaižgan
to" šeštadieninė mokykla.
— A.E. Laučiai, prie pat
Wasagos vasarvietės, nusipir
ko 100 acrų ūkį.

RESTORANAS SU ŽIDINIU IR MUZIKA.

j
į
I

salėje. Buvo meninė programa

Vallee Bleue, Vai David, prie 11 kelio

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams i>- n ai ta m*.
Priimami užsakymai Made to Measure iv i ’ ų kostiumų :•<;
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $. u. kelnės $10. «
SAVININKAS C H. ~KA U F M A M A Š“

j M. MAČIUKAS |
<

PASITRAUKĖ ILGAMETĖ
BENDRUOMENININKĖ

Slidinėki m Mėlynajam Slėny

Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. «
>
Apeikite ir ieitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS
$

I

Tėvų Komitetas.

Commisioner of the Superior Court of Montreal

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

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

puikus pedagogikos žinojimas,
paveikė apylinkės vaikučius.
Jie mielai lanko šeštadieninę
mokyklą ir visi gerai mokosi.
šeštadieninės mokyklos tė
vų komitetas visų šeštadieninę
mokyklą lankančių vaikučių tė
vų vardu Tėvui Barnabui Miką
lauskui už ilgametį mokyklos
išlaikymą
ir
mokytojavimą
reiškia nuoširdžią viešą pade
ką.

Port Arthur ir fort William, Unt.

(Tęsinys)

urmo kainomis
IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r

Jau eilė metų Wellando lie
tuvių šeštadieninę mokyklą iš
laiko ir joje mokytojauja Tė
vai Pranciškonai. Jie išlaiko ne
vien Wellando lietuvių šešta
dieninę mokyklą, bet ir St.Ca
tharines. Todėl Tėvas Barna
bas Mikalauskas Wellando šeš
tadieninėje mokykloje turi pa
mokas penktadienio vakarais,
o St. Catharinėje šeštadieniais.
Tėvo Barnabo gilus vaiku
čių psichologijos pažinimas ir

VANCOUVER. B C.

Is čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems

(30—40% žemiau rinkos kainų)

Kanklėmis liaudies dainas
skambino Zita Griškonytė, E.
Svireckaitė, A.Svireckaitė, Al
gis Kusinskis virtuoziškai atli
ko 2 akordeono dalykus.
Skvireckaitė talentingai de
klamavo eilėraštį.
Programą pranešinėjo Jani
na Lukšytė.
Minėjimo
organizavimas
puikus, tvarka pavyzdinga, už
tai garbė tenka LB Valdybai.
Gaila, kad atsirado asmenų,
kurie per savo ambicijas dru
mstė lietuvišką vienybę ir gra
žaus minėjimo nuotaiką.
Nepriklausomybės minėji
mo
propagavimui svetimtau
čių tarpe, LB Valdyba, per
CHNO radio stotį, vasario 14
d. išpildė turiningą radio pro
gramą P. Venskevičius.
— L. B. valdyba vasario 16
d. minėjimą atliko ukrainiečių

ŽEMAITIS PUIKIAI ĮSIKORĖ

| 3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.

o
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GRAŽIAI VEIKIA LIETUVIŲ
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA

sekr., Juozas Martišius - ižd. ir
Petras Semežys - narys kukū
riniams reikalams.
Į kontrolės komisiją išrink
ta: V.Lumbys, J.Kručas,
A.
Kusinskis.
Sėkmės naujai L.B.valdy
bai.
J.K.

Kaufman’s Wuollens& Textiles
garantuotai skubiausiai ir

NAUJA VALDYBA

tis - vicep., Andrius Rukšys -

$
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SUDBURY, ONTARIO
Sausio 24 d., senajai L.B.
valdybai, išbuvusiai nustatytą
terminą, pasitraukus, buvo iš
rinkta nauja: —Petras Vens
kevičius - pirm., Juozas Batai

pritaikintą tai Dienai pamoks
ią pasakė kun. Dr.V.Skilandži
ūnas.
Po to, įvyko paminėji
mo aktas, kuriame įžanginį žo
dį tarė Apylinkes V-bos F-kas
J.Šimanskis. J.Matulionio pa
ruoštą gražią kalbą skaitė A.
Paškevičius. Paskaita tai buvo
pyne prozos ir poezijos; pasta
rąją daų pasigėrėtinu budu at
liko žinoma aktorė ir rezizore
IN.KudaOienė - LJauguvietytė.
Pabaigai mūsų mažoji Danytė,
Leverytė ir VilcinsKas padekla
mavo šiai didingai Utenai pri
tanc.ntų eilėraščių.
Uždaromam žody, apyl. Vbos F-kas viešniai Kudaoienei
išreiškė visų vardu nuoširdžią
padėką.
Po paminėjimo, turėta vai
šės. į minėjimą atsilankė taip
pat keletas tautiečių iš kitų Ka
nados vietovių, kurie laikinai
yra atvykę į Uttawą ir dirba
su savo tirmom prie
įvairių
statybos darbų. Džiugu, kad
mūsų tautiečiai seka lietuvišką
spaudą ir iš jos puslapių paty
rę apie lietuvių susigurimą, at
siiankė j pamaldas ir minėji
mą. Vakare pp.Simanskiai sa
vo bute suruošė vaišes, kuriose
dayvavo taip pat ir viešnia iš
Hamiltono.
Šiais metais Apylinkės V ba raštu kreipėsi
į Ottawos
miesto Majorą, prašydama iš
kabinti Lietuvos Respublikos
trispalvę prie miesto rotušės,
kur paprastai tokie iškėlimai
daromi per kitų valstybių Tau
tines Šventes.
Miesto Majoras raštu atsa
kė neigiamai, nurodydamas
Apyl. V-ba ketina pasiųsti Ge
neraliniam Konsului p.J.Žmui
džinui žinoti.
Vis daugiau tautiečių įsijun
gia į Lietuvių Fondo narių ei
les iš Ottawos.
Vasario 16 d. proga tokį
įnašą padarė aktyvūs mūsų fi
nes nariai Liuda ir Petras Dau
niai.
Yra paketinusių ir dau
giau; kai kurie ketina tai dali
mis įmokėti.
Kor.

LIE

I

SIUNTINIAI LIETUVON

t

$
IR USSR KRAŠTUS
£
c Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė-J\
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai:
$
automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų>
ji
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.
Jj
jj
Janina Adomonienė
Ji 1674 Couvrette, St. Laurent. 9.
Tel. RI: 4-6940. £
t ---- ------ it
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BELLAZZI - LAMYJNO

1

>
•'

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

j'
''

*

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybini* popieru.
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savo meninę programą.
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VASARIO 16 — TA
Ten kur Nemunas banguoja
larp kalnų laukų.
Broliai vargdieniai dejuoja
Nuo senų laikų.
Maironis.
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 47-sis metinis minėji
mas Hamiltone buvo vasario
21d. ’’Delta“ salėje, kuri yra
lietuvių nuosavybė.
Scenos uždangai prasisklei
dus, minėjimo šventę pradėjo
KLB Hamiltono ap. pirm. K.
iviiKsys sveikinimo žodžiu. Be
to,sveikinimo kalbas
pasakė
miesto bulmistras, estų, latvių
ir ukrainiečių atstovai.
Gerai ir sumaniai paruošta
pagrindinė paskaita
užtruko
daugiau kaip pusvalandį. Ją

skaitė Dr.J.Songaila iš Toron
to. Jis savo paskaitoje daug
teisybės pasakė. Ačiū jam.
Koncertinę dalį atliko jung
tinis Toronto ’’Varpo“ ir Ha
miltono A.V.parapijos chorai
ir solistai J.Liustikaitė, V.Že
melytė ir V.Verikaitis.
Pasigėrėtina buvo G.Brei
chmanienės vadovaujami šoke
jai. Jie savo pasirodymą prade
jo akordeonui pritariant, tran
kiais šokiais ir baigė lyriškai
gražiu šokiu.
Šventė - mnėjimas buvo su
puikia programa ir dalyvių ga
uusumu. Tautos himną sugiedo
jus, noromis nenoromis reikėjo
skirstytis...

Ekskursija į Europa
. . Stasys Gečas, LB Centro
Valdybos pavedimu, šių metų
vasarą organizuoja
Lietuvių
Bendruomenės ekskursiją į Eu
ropą.
Bus skrendama liuksu
siniu DC - 8 Fan jetu su 175
keleiviais iš New Yorko į Fra
nkfurtą, V.Vokietiją. Iš Fran
kfurto ekskursantai toliau vyk
sta kiekvienas pagal savo susi
darytą planą. Tie kurie norėtų
lanKyti atatinkamas vietas arba
kitas valstybes, apie tai prane
ša ekskursijos vadovui St.Ge
čui. O jis jų pageidavimus per
duos Wide World Treval Age
ncy atatinkamai patvarkyti jų
tolimesnę kelionę. Ekskursija
truks 3 savaites.
Iš New Yorko lėktuvas iš
skris š.m. liepos 17 d. vakare
į Frankfurtą ir š.m. rugpiūčio

Nepriklausomybės Šventės
minėjimas įvyko sekmadienį,
vasario 14 d. Kun.D. Lengvi
nas, lietuvių Šv.Kazimiero pa
rapijos klebonas, atlaikė pama
Idas už Lietuvą ir žuvusius
dėl Lietuvos laisvės ir pasakė
tai dienai pritaikintą pamoks
lą. Pamaldų metu bažnyčioje
su Lietuvos ir Kanados vėlia
vomis stovėjo mūsų jaunimas:
Nijolė Giedriūnaitė, Rūta Ei
dukaitė, Arūnas Januška, Juli
ja Balaišytė, Aldona Tautkevi
čiūtė ir Edvardas Linkevičius.

Kroatų salėje sekė Vasario
16-sios Šventės minėjimas. Mi
nėjimą atidarė Bendruomenės
Apyl. Valdybos pirm. B.Balai
šis, po to buvo įneštos vėlia
vos ir sugiedotas Lietuvos
Himnas
P. Januškai pristačius sve
-.ius sekė turininga,
nuosekli
paremta istoriniais faktais SLA
pirm, ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos vicep. Povilo Dargio kai
ba, kuris baigė pareikšdamas,
kad Lietuva kelsis ir bus lais
va. Tą mes turime tikėti, siek
ti, būti sąmoningais lietuviais
remti Lietuvos laisvinimo dar

7252 So. Rockwell St., Chica
go, Ill., 60629, tel. PR 8-8034.
Užsiregistravę ekskursantai ga
us
tolimesnes
informacijas,
kaip pasiruošti kelionei.
Prašau pasiskubinti regis
truotis, nes pritruks vietų.

WINNIPEG, Man.
PUIKIAI PASISEKĘS

VASARIO 16—OJI
bą, išlaikyti tarpusavio vieny
bę, palaikyti tautinę gyvybę.
Ukrainiečių Tautinės Fede
racijos pirm. S.Korban sveiki
nime prisiminė visų bendrą
priešą, su kuriuo turime kovo
ti bendromis sujungtomis jėgo
mis.
Meninėje minėjimo dalyje
A. Tautkevičiutė deklamavo,
J.Balaišytė skambino pianinu,
N. Giedriūnaitė
deklamavo.
Detroito Dramos Mėgėjų Sam
būrio aktoriai mūsų jaunuosius
papildė. Minėjimo meninę da
lį vedė V.Tautkevičienė.
Rinkta aukos Tautos Fon
dui. Surinkta daugiau kaip an
kstyvesniais metais.
Antradienį, vasario mėn.
16 d. Windsoro miesto Tary
bai nutarus, prie miesto Rotu
šės buvo iškelta ir visą dieną
plėvesavo Lietuvos
vėliava,
greta naujosios Kanados vėlia
vos.
Vasario 17 d.
Windsoro
CBR radio stotis ryšium su Lie
tuvos Nepriklausomybės Šven
tės minėjimu davė lietuviškos
muzikos bei dainų priminda
ma, kad tai yra skirta Lietu

Saitas rytas. Nerangiai žmo
nės keliasi po nakties. Metas
į bažnyčią. Žvarbus vėjas ka
poja veidą. Keliai užpustyti, o
sniegas sėte sėja. Nors šiandie
jau Vasario 21-ji, tačiau vinipe
giečiai mini Vasario 16-tos Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo sukakties dieną.
Su pakelta nuotaika, o kar

vos Nepriklausomybės atstaty
mo 47-sios sukaktuvėms pami
nėti.
Nepriklausomybės šventės
ruošimo reikalais rūpinosi L.B.
Windsoro Apylinkės Valdyba.

MIRĖ JURGIS SADAUSKAS
Vasario 9 d. mirė Jurgis Sa
dauskas, 54 metų amžiaus. Ka
nadon atvyko 1926 m. Velio
nis rėmė lietuvišką veiklą nuo
pat bendruomenės Apylinkės
suorganizavimo.
Vasario 12 d. per Windso
ro lietuvių Šv.Kazimiero baž
nyčią palaidotas Mt.Olivet ka
pinėse, Saginaw, Michigan, gre
ta ten jau ankščiau palaidotų
jo tėvų.

K. K.

Roger Leroux Meubles L-ee
PHILIPS

Ekskursantai turi būti Lie
tuvių Bendruomenės nariai ir
sumokėję už šiuos metus soli
darumo mokestį.
Ekskursantai registruojasi
lėliškais ar telefonu pas ekskur
sijos organizatorių Stasį Gečą,

J. Kapsas.

WINDSOR, Ont.
GRAŽIAI PAMINĖTA

7 d. tas pat jetas iš Frankfur
to grįš į New Yorką. Kelionė
vienam asmeniui, ten ir atgal,
kainuos tik 267 dol. Tai pigiau
šia kelionė bet kada yra buvu
si. Vaikai užimą atskirą vietą
lėktuve, moka pilną kainą.

AUTOMATIC MONITRON

500
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— St. Bonifac

ligoninėje,

Eug.Kalasauskas ir l.Maro jau trečias mėnuo serga Aldo
zaitė paskaito eilėraščių, šešios na Balčiūnienė -Mikalauskaitė.
poros mažyčių pašoka. Mokyt.
— Onai Demereckienei pa
br.Bujokienė siūlo lietuviams
daryta operacija. Ją prižiurę
daugiau svetimtaučių bendruo
jo dr. Alt Jauniškis.
menėse garsinti Lietuvos var
dą, be to, rezoliuciją aukštes
— Žymus vinipegietis bizni
niems JAV pareigūnams, par erius Jurgis Januška pardavė
lamento nariams bei senato
savo biznį ”Jet“, todėl iš jo įs
riams. Jos sumanymui visi pri
taigos keletas tarnautojų buvo
taria.
Vi.Virkutis akordeonu atleisti.
pagroja keletą lietuviškų melo
dijų.
Dr.Alf.Jauniškio dukra Ean
Lietuviai advokatai
ny scenoje pašoka baletinių šo
NEIMAN, B1SSET
kių. (Ji ne kartą pasirodė tele
vizijoje ir yra gavusi keletas
& SEGUIN
premijų).
Barristers, Solicitors,
Po jos šešios jaunuolių po
Notary Public.
ros pašoka suktinį, o Verutė
35 Heyden Street
Demereckaitė padainuoja so
(netoli Bloor ir Yonge)
lo:
"Ne pušys ten dejavo“.
Toronto 5. Ohl
(Ji taip pat matoma dainuo
Tel. Office WA 4-9501
jant ir televizijoje). Pabaigai
Res. BE 3-0978
jaunimas dar pašoka givatarą
ir kubilą, tuo meninė progra
ma ir baigiama.
V-bos p-kas J.Malinauskas
A. E. Me KAGUE, Q. C.
išreiškia padėką atsilankiusie
ms ir nenuilstamai tautinių šo
Barrister and Solicto*
kių mokytojai Hildai Barkaus
Advokatas ir Notaras.
kaitei, vargonininkei Danguo
lei Januškaitei ir kit. už darbą lei. EM 4-1394, EM 4-1395
ruošiant menines programas.
1008 Northern Ontario Bldg.
Minėjimo metu, Tautos Fon
330 Bay Street.
dui, surinkta per 60 dol.

tu ir didele širdgėla prisime
nant, anapus geležinės uždan
gos, praleistas kūdikystės die
nas' savo gimtajame krašte.
Suskamba bažnyčios varpai.
K. Str.
Bažnyčia pilnutėlė žmonių. Lie
tuvos trispalvė priartėja prie
Dievo stalo. Mykolas Januška,
kuris 1918 - 19 metais kovojo
TAUPYK IR SKOLINKIS
dėl atgimstančios Lietuvos tais
KOOPERATINIAME BANKELYJE
vės, tvirtai ją laiko savo ran
koše, o pr-e jos garbės sargy
bą neša keturios lietuvaitės pa
sipuošusios tautiniuose rubuo
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol.,
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.
se.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Kleb. kun.J.Bertašius atlai
Pilnas čekių patarnavimas.
ko pamaldas, pamini šios die
Darbo dienos:
nos reikšmę, kartu iškeldamas
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p p
spaudos reikalingumą tremty
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 3 vai vakaro
je, o ypatingai jos reikšmę re
21
MAIN St. E. Room 207.
Tel. JA 8-0511
Ilginiame ir tautiniame gyve
mine, Pamaldų metu gieda baž
nytinis choras: ” Apsaugok,
Aukščiausias, tą mylimą šalį“.
Po pamaldų visi skuba į
salę. Prie įėjimo, Tautos F-do
atstovas, J.Demereckas priimi
nėja aukas.
S Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
KLB^-nės Winnipeg© apyl.
Leidžia Varpininkų leidinių fondas
J
v-bos p-kas agr. J.Malinauskas
Redaguoja E. BOREIŠA.
atidaro minėjimą. Jis praneša,
kad yra gauta Kultūros Fondo
Eina dešimti metai.
paruošta magnetofoninė Vasa
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
rio 16 minėjimui juostelė, ku
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
'r,
ri bus panaudota vietoje kai
bėtojų. Vincas Januška ją tin
karnai tvarko ir išklausoma.
TAUPYK IR SKOLINKIS
Dr.H.Nagio kalba klausyto
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE
jų tarpe sukėlė ypatingo dėme
šio.
Antroji magnetofoninės juo
stelės dalis, dėl laiko stokos,
nebuvo panaudota, nes vinipe
giečiai buvo pasiruošę ilgoką ir
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

Į
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„PARAMA”

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
JAUNIMO KONGRESAS ...

Atkelta iš 2-ro pusi.
Rengimo
Komitetas artimo
je ateityje kreipsis į visas apy
linkės su paraginimu jau da
bar pradėti organizuotis, nes
vasarai atėjus darbo niekas ne
nori dirbti. Norime paprašyti,
kad visos apylinkės komitetui
ateitų į pagalbą ir kuo galėda
mos prisidėtų prie sėkminges
nio Kongreso ruošimo.
Linkime visiems geriausios
sėkmės Bendruomeniniame da
rbe ir tikime, kad ir šį kartą
nuoširdus bendradarbiavimas į
galis atsiekti gerų rezultatų pir
muosiuose
Kanados Lietu
vių Bendruomenės bandymuo
se apjungti čia augusį ir dau
gumoje jau čia ir gimusį lietu
višką jaunimą.

Iz. Mališka.
Sekretorius.

Dr. P.
TELEVIZIJA SU 23-JŲ COLIŲ EKRANU

•

•

ŠVTESUTĖ PRIE

STOČIŲ NUSTATYMO

’’SOUND OFF“ GARSO NUSTATYMAS

AIŠKUS PAVEIKSLAS

•

SINCHRONIZUOTAS BALSAS SU

•

33 VIDAUS LEMPUČIŲ YPATINGAI GERAS VEIKIMAS

PAVEIKSLU

Įvairūs Philips Modelio Stereo h* 'Televizijos aparatai.
duodam

ROGER LEROUX LTĖE

Krašto Valdybos Pirmininkas.

tHnntrnttttt»nrn:nn?rnr?:TnnnTnn;
NOTARAS

ANTANAS LIUDŽIUS, B.L.
Toronto įstaigos bendradarbis:

Dr. jur. W. Mastis

•

Apkeitimui

Lukoševičius

didelę nuolaidą
2540, EST BELANGER

TEL: 722-3551

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.

Už depozitus „Parama“ moka 4%% vieton 4%% ir už
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7%%.
Už paskolas ir — morgičius — 6J4%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveįu apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje,
bet nedaugiau $ 2,002.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis,
gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekviena dieną
išskyrus sekmadienius;
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai.,
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

ĮVAIRUS siuntiniai ir dovanos
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ
IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

BE MUITO DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai,
Įvairios sudėties maisto
skalbimo
mašinos, motocik'
siuntiniai be muito iki 33
lai, dviračiai, siuvamos maši
svarų.
Prašom reikalauti nos, televizijos aparatai, pia
mūsų naujų maisto
ninai, automobiliams padan
gos, foto aparatai ir 1.1.
katalogų.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius
bei užsakymus siųsti mums paštu 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.

IKLAUSOMA

NEPR

/6’PSL.

MOX'T^REAL
Sį savaitgalį paruoštą Ka
ziuko Mugę sutiko globoti: Tė
v as K.Pečkys, S.J., Dr.A.O.
Jaugelienė, L. Girinis,
Jonas
Lukoševičus, inž. St. Naginio
nis ir Pr.Rudinskas. Jie visi da
lyvaus Mugės oficialiame atida
ryme šeštadienį. Už jų nuošir
dų dėmesį mūsų reikalams —
skautiškas ačiū.
x
Mugėje sekmadienį po su
mos bus galima gauti šiltus lie
tuviškus pietus. Skautų-čių Tė
vų Rėmėjų Būrelis^ kepa kuge
lį, daro lietuviškas dešras. Ku
gelis - retas patiekalas Montrea
lyje. Kviečiame pasinaudoti
proga.
Mugėje naujas dalykas meno parodėlė, kurioje dalyv
auja menu besidomintys skau
tai - tės: D.Aneliūnaitė, R.Bar
teškaitė, K.Barteška, R.Ben
džiūtė, R.Piešina ir G.Vazalin
skas. Oficialus Mugės atida
rymas šeštadienį, 4 vai.
po
pietų.

D.Z.
’LITO“ DEŠIMTMEČIO
MINĖJIMAS
"Lito“ dešimtmečio minėj i
mas įvyko vasario 20 d.. Auš
ros Vartų parp. salėje. Dalyva
vo per 300 narių ir svečių.
Pirmininkas Juozas Berno
tas į Garbės prezidiumą pa
kviečia Aušros Vartų parp.
kleboną Tėvą K.Pečkį, S.J.,
Quebec Credit Union League
prezidentą George Grig, Ly
gos direktorių William Milner,
Draudimo Bendrovės Cuna at
stovą Renie Lachapelle, KLB
Kr. Vald. pirm. Dr.P.Lukoše
vičių, KLB Montrealio Seime
lio Prez. pirm. K.Andruškevi
čių .pirmąjį “Lito“ pirm. A.
Norkeliūną, pirmąjį Lito narį
iš senosios lietuvių kartos Jur
gį Mačionį, visą dešimtį metų
Kredito Kom. pirm, pareigose
išbuvusį J.Juškevičių, ir ’’Lito“
steigėjus D.Jurkų, J.Lukoševi
čių, Pr.Rudinską, P.Narbutą ir
J.Skučą.
Sveikintojai savo kalbose
išryškino didelę “Lito“ svarbą
Montreali0 lietuviams ir dide
les galimybes jam augti. Raš
tu sveikino Toronto “Para
ma“, Prisikėlimo Parp. Kredi
to kooperatyvas Toronte ir
’’1 alka“ Hamiltone.
’’Lito“ dešimtmetį apibudi

DR. J. ŠĖMO G AS

Pr.R.

5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir
ketvirtadienį

’

antradienį ir
penktadienį
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175;

P-m-

DANTŲ GYDYTOJA

3938 Rosemount Blvd.
RA 7.5552; namų RA 1-0656
DR A. O. JAUGELIENĖ

Dantų Gydytojas
4966 Decarie Blvd.
Suite 7
Montreal, Que. Tel. 489-3191

DANTŲ GYDYTOJA

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

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ,
BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO,
Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834
< >«■»<
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TAUPYK IR SKOLINKIS

SAVO KREDITO KOOPERATYVE
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ir paremti jaunimo pastangas

įsigyti stovyklą.

__

JUNGTINIO CHORO
KONCERTAS
gražia įžanga pradėtas klebo
no T.Pečkio, Aušros Vartų sa
Įėję šeštadienį pasisekė puikiau
šiai, o po to ir vakarienė, ku
ri buvo turtingai ir labai gau
šiai paruošta ir puikiai aptar
nauta. Koncertas - vakaras pra
ėjo šaunioje nuotaikoje. Apie
koncertąbus plačiau.
• Kapt. J.Kisielius išbuvęs
daugiau metų Kipre, Kanados
karo dalinyje, yra sugrįžęs ir
turi specialų kursą Kingstone.
• P. Petronis su dukra Fili
ja ir p-le Gudaite buvo išvykę
į New Yorką, kur dalyvavo
vestuvėse.
• Ponų Baradinskų šeimoje
gimė duktė, kuri tačiau perkel
ta į specialę ligoninę.
• T.J.Borevičius pakeliui į
Australiją buvo sustojęs Taiti
saloje - ’’prarastame rojuje“',
kur yra amžina vasara ir šiltas
malonus klimatas.

PADĖKA
Aš,Juzė Mickienė, nuošir
džiai dėkoju visiems už atjau
timą ir pagelbėjimą palaidoti
mano vyrą, Praną Mickų.

Juzė Mickienė.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI., D.
4 Notre Dame St. E.
Suite 992 ir 903
Tel: 861-8478 ir

861-8479
.1 DVOKĄ TAS

UN 6-2063 ir UN 6-2064

Montrealio Skautai — tės.
_
_ ..

|
į-

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Aukštesniuosiuose lietuvi
kuose Kursuose buvo pntaiky
tas prie bendrojo minėjimo,pradedant minėjimą pasakė
Kursų Uirektorė Br.Lukoševi
čienė. Po to mokt.J.Kardelis
mokiniams nurodė pavyzdžius,
kaip ir dideli žmonės brangi
na savo tautą ir savo kilmę:
JAV prezid. J.Kennedy, kil
me airis, nuvykęs į tėvų tėviš
kę pasidžiaugė esąs airis. Ir
Eisenhoweris su Diefenbeke
riu pasisako savo kilmes. Ir ne
tuviams reikia tvirtąi laikytis
savo tautos ir savo kalbos. Po
to mokiniai Skučaitė, Staškevi
čius ir Žižytė paskaitė savo
Vas. 16 skirtus rašinius. Minė
jimas pradėtas giesme Marija,
Marija ir baigtas Tautos Him
nu.
• D-ro Ambrozaičio seimo
j e gimė sūnus.
• Ponia Jokubauskienė ato
stogų išskrido į Floridą.
• P.Aneliūnienė sirgo ir bu
vo paguldyta į ligoninę.
— Žukas Juozas sunkiai ser
ga Notre - Dame ligoninėje,
6-tame aukšte, prašo tautiečių
aplankymo.
— Šv. Kazimiero atlaidai šį
Sekmadienį. Iškilminga suma
11 vai.

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 Remodeliuoju.
Vasaros laike saugojimas.
(storidžiai).

6396 Bannantync, Verdun
PO 7-6183.

NOTARAS

DR. IRWIN C O P N I C K

u «■»« 1

Sekmadienį, kovo 7 d.
10 vai.
Pamaldos
12 vai.Lietuviški pietūs.
5 vai.
Mugės pabaiga.

Residence MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAIT1S
956 SHERBROOKE E.
Tel.: LA 2-7236

o
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B. A., B. C. L.
Suite 205
168 Notre Dame St. E.

namų DO 6-9582

T

Šeštadienį, kovo 6 d.
f 4 vai.
Mugės atidarymas, tuntų sueiga.
a
6 vai.
Užkandžiai.
B 6:30 vai. Lėlių teatras, stovyk.os filmai.

Dr. J. MALISKA

DR- V. GIRIŪNIENĖ

,,

♦

JOSEPH P. MILLER

Suite 419. te! UN 6-8235

E

AUŠROS VARTŲ P. SALĖJE, 1465 DE SEVE
BUFETAS, LOTERIJA, BINGO, ŽAIDIMAI,
RANKDARBIAI, LĖLIŲ TEATRAS, MENO
PARODĖLĖ

♦

DANTŲ GYDYTOJAS

1396 St. Ca*'- - ine St. W.
m‘

1

; Kaziuko Mugė;

KAZIUKO MUGĖ
no pirm. J.Bernotas ir ved. P.
Kudinskas apžvalginiuose pra
nešimuose. Aktas buvo sklan
dus ir trumpas - vos viena va
landa, kas nėra labai įprasta
lietuvių minėjimuose.
Po minėjimo akto įvyko
taip pat trumpas ir darbingas
metinis narių susirinkimas, už
trukęs nepilnas dvi valandas.
Protokolai, pranešimai, apys
kaitos ir pelno paskirstymas
priimti pagal Valdybos siūly
mą, beveik be diskusijų. 1964
m. ’’Litas“ turėjo $39,555.53
pelno (pernai $32,194.34), iš
kurio $34,625.73 paskirta 4%
% dividendui už indėlius išmo
keti (pernai $27,606.66). Be
to, praeitais metais ’’Litas“ na
riams išmokėjo palūkanų už
ein. sąsk. $5,604.17 (pernai
$476.04). Apyvarta per metus
padidėjo 64% ir pasiekė be
veik 4 milijonus dolerių, kapi
talas paaugo $361,000 ir pasie
kė $1,215,000.
Garantijų Fondui paskirta
$3,955, kuris šiuo metu yra
$17,105. Iš nepaskirstyto pel
no lietuvybės reikalų rėmimui
išskirstyti $800, iš kurių Mon
Jrealio KLB Apyl. Stovyklai
$400 * .Sporto klubui Tauras
$100 - , Kanados Lietuvių Fon
dui $100, - NMP Seselių vie
nuolynui $50 - , Šeštad. moky
klų Tėvų komitetui $50 - , Va
sario 16 d. gimnazijai $50 Aukšt. Lituanistikos kursams
$50.
1965 metų pajamų sąmata
priimta $94,030 sumai, išlaidų
$47,374, pelno $46,656. į išlai
dų sąmatą įeina $14,000 palu
kanoms už einamąsias sąskai
tas apmokėti ir $10,618 santau
pij iir paskolų draudimas. Ir
šiais 1965 m. “Litas“ mokės
4% palūkanų už ein. sąskai
tas ir 4% % dividendų už in
dėlius (šėrus) ir juos skaičiuos
mėnesiškai. Iki metų galo “Li
tas“ tikisi pasiekti pusantro mi
lijono dolerių balansą.
Į Valdybą perrinktas pirm.
J.Bernotas ir naujai išrinkti
P. Petronis ir V.Zubas. į Kre
dito Komisiją - perrinktas S.
Kęsgailą ir naujai išrinktas J.
Blauzdžiūnas į Revizijos Ko
misiją perrinktas J.Adomaitis.
Susirinkime P. Styra pasiūlė
surengti pobūvį jaunimui, ku
rie sudaro netoli ketvirčio “Li
to" narių.^ Po susirinkimo se
kė šauni vakarienė ir šokiai,
užtrukę iki vėlyvos nakties.

L
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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 parūpinimas.

1«■» <»«■»

gi gi fF A\

nn IL |l

Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827
Skyrius: 3907 Rosemount Blvd., Montreal 36, tel.722-2472.

Už einamąsias sąskaitas ’’Litas“ moka 4% palūkanų, o už
indėlių sąskaitas 4.5% dividendų'
Palūkanos ir dividendai
skaičiuojami mėnesiniai- Nemokamas gyvybės draudimas
iki $2,000 santaupų sumos. Balansas 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
įki 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.

LAIKRODININKAS

LG.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius
IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue
Lachine. Tel. 631-0882.

District Estate
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE
BOARD NARIAI

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

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.

ROYAL —
LONDON-LANCASHIRE
Draudimo Bendrovės
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE
AGENCY INC.
Quebec Insurance Brokers
GAISRAS — AUTOMOBILIAI

Tel.: 722-2472.
ir 722-4735
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ.

3907 Rosemount Blvd.

Tikslus ir greitas patarnavimas.

PAGERBIAMI
J. IR M. YOKUBYNAI
pagerbiami kovo 6 d. šv. Jono
Kr. parapijos salėje specialia
me, jų garbei, ruošiamame pa
gerbime - vakarienėje. Jonas
Yokubynas Kanadoje gyvena
trisdešimt aštuntus metus, bū
damas aktyvus eilėje organiza
cijų ir lietuvių bendruomenėje.
Marija Yokubynienė visuome
niniame lietuvių gyvenime reiš
kiasi šalpos
organizacijoje
“Daina“, o taip pat aktyviai
rašydama lietuviškuose laikraš
čiuose. Pagerbimą rengia ko
mitetas, globojamas apylinkės
valdybos.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
• Korespondencinė sueiga
jau baigiasi, nes vasario 12 d.
buvo surinkti balsa-mo rezulta
tai. Pagal priimtą Statutą ren
karna 6 nariai į Inkaro tarybą
vyr skautininkas - ė, garbės
teismas ir kontrolės skyrius.
• Toronto Neringos tunto
stovykloje, kuri prasidės š.m.
rugpiūčio 21 d. Tėvų Pranciš
konų stovyklovietėje, atvyks
jūrų skautai - ės iš kelių vieto
vių k.a. Čikagos, Detroito, Cle
velando. .Buriavimą tvarkys v.
v. V. Venskevičius iš Hamilto
no, Ont.
• Pažymėtina, kad v.v. V.
Venskevičius statosi pats vie
t--------- H -----

ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOS ŽINIOS
— Pelenų diena trečiadienį.
Pelenų šventinimas rytą 7:45
ir mišios vakare 8 vai. ir pele
nų uždėjimas. Tai yra pilna
pasnyko diena.
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
BANKELIO SUSIRINKIME
sekmadienį 21 vasario dalyva
vo 189 nariai. Pirmininkas Dr.
S.Čepas padarė vald. praneši
mą: Bankelio apyvarta
$1,
321,177. Pelno turėta $16,906,
iš kurių paskirta dividendui
5% ir įvairioms donacijoms:
Prisikėlimo parapijos Fondui
$1,000, šeštadieninei mokyklai
$200, Vaikų namams $200, Sa
leziecių ir Vas. 16 gimn. po
$100, o kitoms org. (jaunimo,
sporto) po $50. Taip pat Tėv.
Žiburiams, Lituanus, Moteris
po $50.
Į Valdybą ir Komisijas pe
rrinkti tie patys asmenys, kurie
pagal rotaciją turėjo išeiti, bū
tent: Valdybon L.Matukas 'r
J.Petrauskas, Paskolų Komisi
jon A. Kuolas, ir Revizijos Ko
misijon S.Vaitekūnas. Po susi
rinkimo buvo kavutė. K’tą sek
madienį bus ’’Paramos“

Kor.

į Dr P. MORKIS *
| DANTŲ GYDYTOJAS
§
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Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.
k

\ (1082 Bloor W. Toronto)
) (į rytus nuo Duhet

a

oti >6

Raštinė: LE 4-4151.
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nas 27 pėdų dvistiebį škūnerį,
kurį tikisi šiemet išbandyti.
• Neringos tunto jūrų skau
tai - ės minint Vasario 16 d.
dalyvavo pamaldose ir talki
ninkavo pravedant minėjimą.

HAMILTONAS
ĮDOMUS PRANEŠIMAS
Ramovėnų pastangomis su
organizuota jaunos lietuvaitės,
D. Janušaitytės
pranešimas
apie Lietuvą sutraukė gražų
skaičių klausytojų. Nors seniai
praėjęs, bet vertas suminėti.
Daugumas vyresniųjų norėjo
išgirsti objektyvų žodį.
Ramovėnų v-bos nariui A.
Ruzgiui ir pristačius publikai
jaunąją viešnią, visų dėmesys
nukrypo į scenos pusę. Natūra
lūs, kukliai sušukuoti gelsvi pla
ūkai, malonus, be jokios kos
metikos besišypsantis veidas
buvo sutiktas gausiais ploji
mais. Kaip išvaizda, taip ir kai
ba buvome visi nustebinti. Jai
pasakojant kelionės įspūdžius

INCOME

TAX

PRANAS TAUTKUS,
buvęs mokytojas,
turi daug prityrimo užpildyti
visokius Income Tax blankus.
Kreiptis asmeniškai arba
skambinti tiktai šiomis die
nomis ir valandomis:

Šeštadieniais nuol—5 v. PM.
A. Matulio bute:
7686 Edward St., LaSalle.
Tel. 366-3805.

Sekmadieniais 1—5 v.PM.
Restorane Kaunas.
2587 Ontario St.East.
Tel. 525-0196.

Taigi jis užpildo visokius
pensijų ir emigrac. blankus.

PRANEŠĖJA

bei viešnagę Lietuvoje, netrū
ko lietuviškų žodžių, ko labai
pasigendama jau netik jauni
mo, bet neretai ir suaugusiųjų
tarpe. Jos pasakojimas buvo iš
klausytas domingai rimtai, tik
retkarčiais įterptas humoras sa
lę prajuokindavo. Po praneši
mo buvo duota paklausimų į
kuriuos ji atsakė nuoširdžiai.
Paklausta, ar norėtų dar kar
tą vykti į Lietuvą, atsakė —
mielai. Patarė, kas turi sąly
gas, ypač iš jaunimo, vertėtų
pamatyti Lietuvą ir joje pasili
kusius mūsų brolius ir seses.
Nors jų materialinė padėtis
yra apgailėtina, tačiau lietuvis
kas nuoširdumas tebėra, ypač
lietuvių studentų tarpe, su ku
riais jai teko praleisti linksma
vakarį. Baigdama, perdavė
laisvojo pasaulio lietuvių jauni
mui nuoširdžiausius linkėjimus.
Tą prašė padaryti jos sutikti
lietuviai studentai Lietuvoje.
•

»

Ramovėnų atstovas A.Ruz
gys širdingai padėkojęs p-lei
D.Janušaitytei už gražius no
rus pabendrauti su Hamiltono
lietuviška šeima, susirinkusie
ms pastebėjo, kad pranešėjos
tėvelis iš Čikagos yra atsiuntęs
ramovėnams laišką pranešantį,
kad už dukrelės ambasadoriš
ką kelionę pas mus jis apmo
ka savo lėšomis, o surinktas
aukas prie įėjimo, prašo per
siųsti Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui. Manau, nesuklysiu, vi
sų dalyvavusių vardu palinkę
damas jaunajai sesei gražiausio
pasisekimo jos siekimuose.

V.P.

