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Amerika keičia nusistatymą?
• LIETUVOJE MIRĖ GEN. VINCAS VITKAUSKAS,
RUSŲ PANAUDOTAS LIETUVOS OKUPACIJAI
® AMERIKA PRADĖJO STIPRIAI BOMBORDUOTI
AGRESORIUS, KURIE KĖSINASI Į VIETNAMĄ
• EGIPTO DIKTATORIUS NASSER ERZINA
VAKARŲ VOKIETIJĄ
• RUSAI PAKELIUI I SU SIARTINIMĄ SU VAKA
KAIS?
• KINIJOS KOMUNISTAI TEBEPUOLA RUSUS
Neramumais pasižymė
jo praėjusi savaitė. Neramumų
židinių buvo keli. Pirmoje vie

toje buvo

ĮVYKIAI VIETNAME ,
kur vis stipriau įsigali karas.
Vis didesnėmis jėgomis ir jau
atvirai įsijungia Amerika, šį
kartčj pasiryžusi į didesnį veik
smingumą. JAV lėktuvai ne
tiktai greta Vietnamo lėktuvų
bomborduoja šiaurini o Vietna
mo karinius telkinius, bet ir pa
tys vieni ir, be to, ne tiktai
Vietname, bet ir Laose, kuris
sulaužė savo neutralumą ir į
sijungia į karą prieš Vietnamą.

AMERIKAI NĖRA IŠEITIES,
ir ji turi dalyvauti kare. Savai
me aišku, kad pasekmės bus
tuo didesnės, juo pajėgiau bus
panaudotos efektyvesnės prie
monės.
JAV, ryšium su karo nors
ir nepageidaujamo, bet nebeiš
vengamo, formuojasi nauja nu
omonė, kad

AMERIKA TURI EITI
SAVO KELIU
ir nežiūrėti į tą opiniją, kuri
faktinai sudaroma dirbtinėmis
priemonėmis ir iš tikrųjų nėra
visuomenės nuomonė, t odėl į
ją nėra prasmės atsižvelgti.
Naujoviška JAV laikysena
jau patvirtinta teigiamais f cik
tais, kurie daug pasako. Štai
yra faktas, kad

RUSIJA LINKSTA
DAUGIAU Į AMERIKOS
pusę
ir dėl JAV griežtesnių veiks
mų Vietname ne tiktai nieku
rimtesniu nereaguoja, bet ir azi
jatinius studentus, kurie Mask
voje daužė JAV ambasados
langus, taip apkūlė, kad 13 jų
turėjo būti paguldyti į ligoni
nę. Kinijos komunistai dėlto
pasipiktino ir kaltina Rusiją
priešiškumu komunistams. Iš
tikrųjų

AMERIKA TAMPA
ARTIMESNĖ RUSIJAI,
negu Rusija Kinijos Komunis
tams, su kuriais Rusija tikriau
šiai nesusikalbės, nes gi Kinija
pretenduoja į Sibirą, ne Ame
rika, o ar Rusija gali sutikti
atiduoti Kinijai Sibirą?
Indonezija antras didelis
agresorius, kuriam priešinasi
JAV. Indonezija dabar nusavi
na Amerkos nuosavybes, ankš
čiau jau nusavinusi silpnesnio
jo - Anglijos, ir uždaro JAV
Bibliotekas.

Malaizijos paskelbtoji ”Bal
toji knyga“

AIŠKIAI ĮRODO
INDONEZIJOS
AGREbrvUlVlO KĖSLUS:
Indonezijos desantus Malaizi
j on, sąrašus numatytų nužudy
ti asmenų, kėlimo riaušių pla
nūs Hon-Konge ir tt. Indone
zija pasiryžusi užgrobti ir Fili
pinus. Šis agresorius eina koja
kojon su Kinijos komunistais.
Trečias agresorius, nors ir
menkesnis, nes nepajėgus, yra

NASSERO

APVIENIJAMOJI
ARABIJA,
kuri nepajėgdama į rimtesnius
žygius, bent erzina kitas valsty
bes, kaip Vak. Vokietiją, Izra
elĮ, Kongo ir tt.

KANADA FINANSUOJA
INDIJOS
elektrainių statybą. Prieš ke
liug metus Kanada ’finansavo
vienos hidrostoties statybą 8
mil. dol. ir dabar finansuoja
kitos stoties statybą taip pat 8
mil. dol.

Bendrai, Kanada dešimtyje
valstybių tinansuoja ūkinį kraš
tų išsivystymą, kuriam yra įdė
jusi 220 milijonų dolerių.

KITOS NAUJIENOS
- Brežnevo " Kosygino vai
džia ruošiasi reabilituoti Stali
no sušaudytą komunistų teore
tiką, buvusį Pravdos redakto
rių Buchariną.
- Kinai ruošiasi sprogdinti
antrą atominę bombą.

PIETŲ AMERIKOS
LIETUVIŲ KONGRESAS,
vykęs vasario 18-21 dienomis,
laikomas gerai pasisekusiu, ge
riau negu ankstyvenieji. Ypač
džiaugiamasi, kad
dalyvavo
daug jaunimo. Dėlto nusistaty
ta Kongresus ruošti kas antri
metai.
Sveikatos ir social, apsau
gos min.J.LaMarsh paruošė
daug pensijų planų, bet ligšiol
vis dar nepriimtų. Dabar min.
pirm. L.Pearson pareiškė parla
mente, kad senatvės pensij oms
gauti užteks 65 metų amžiaus.
Nauji išmokėjimai bus įvesti
palaipsniui, 1970 m. - 65 metų.
Opozicija pareiškė, kad pensi
jas reikia pritaikyti pragyveni
mo indeksui ir vieton 75 pa
siūlė mokėti 100 dol.

Kongrese dalyvavo Lietu
vos dipl. šefas St.Lozoraitis, ir
Vliko pirm. V.Sidzikauskas,
kurie buvo priimti Sao Paulo
gubernatoriaus ir P. Amerikos
sostinėse turėjo pasikalbėjimų
užs. r. ministerijose, o NL ben
dradarbiis turėjo su jais pasi
kalbėjimų. Kongresą atidarė
pirm. kun. Ragažinskas. Posė
džiai buvo sėkmingi. Ta pačia
proga minint Vasario 16, daly
vavo per pusantro tūkstančio
žmonių.

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO
GYVENIMO DUOMENYS
SKELBIAMAS SPAUDOS
MĖNUO

JAUNIMO LITERATŪROS
PREMIJOS KOMISIJA

JAV LBC valdyba gegužės
mėnesi skelbia Lietuvių Spau
dos mėnesiu. Visas knygų lei
dyklas Centro valdyba prašo
prisiųsti turimų knygų sąrašus
- katalogus, kad būtų galima
sudaryti vieną katalogą, kuris
bus išsiuntinėtas visoms apylin
kėms. CV adresas: Jonas Jasai
tis, 7252 So. Whipple St., Chi
cago, Illinois 60629.

Jaunimo literatūros išleis
tiems 1964 metais veikalams,
ar rankraštyj e pristatytiems
1 d. Lietuvių Fondo skiriamai
Švietimo Tarybai iki balandžio
premijai atrinkti komisijon su
tiko įeiti K.Bradūnas, Bened.
Babrauskas, Česl. Grincevičius,
Juozas Plačas ir Jūratė Juoze
vičiūtė.

1965 M.Š. AMERIKOS
PABALTIEČIŲ
pirmenybės įvyko kovo 7 d.,
Herse Slee Valley, Ont. (66
mylios į šiaurę nuo Toronto).
Ta pačia proga ir slidinėjimo
pirmenybės.

LIETUVIŲ STUDENTŲ
SĄJUNGOS SKYRIAI
organizuoja savo kolonijose
Lituanus vajaus vietinius komi
tetus. Komitetai kovo mėnesį
kreipsis į plačią lietuvių visuo
menę prašydami aukų ir pre
numeratų šiam žurnalui. Litua
nūs vajaus centrinis komitetas
yra sudarytas Detroite. Komi
tetui vadovauja inž. Česlovas
Staniulis,

• JAV Liet. B-nės C. v-ba
Pasaulio lietuvių archyvo išlai
kymui vėl paskyrė $150 lenty
noms įrengti. Jau ketvirti me
ŠOKĖJŲ KURSAI
tai archyvą išlaiko JAV •A
L.Kasperavičiūtė, J. Kava
Centro valdyba.
Eglaitė, R.Mackevičiūtė ir M.
• Visi studentų skyriai bei Leknickas, visi iš Cleveland©,
pavieniai studentai, kurie nesu pirmieji užsiregistravo į lietu
simokėjo savo 1965-66 mokslo vių tautinių šokių ratelių moky
metų nario mokesti turi siųsti tojų - vadovų kursus kurie pra
Liet. Stud. S-gos CV iždininkui sidės birželio 13 d. Dainavos
Algiui Alantui, 15369 Free stovyklavietėje. Norintieji kur
sus lankyti registruojasi adre
land, Detroit, Michigan.
su: K.Januška, 2646 West 71
• Pirmasis Liet, savanoris st St., Chicago, Illinois 60629.
- kūrėjas, diplomatas ir visuo
• New Yorke šį sava.tgalį
memmnKas, Kazys bkirpa, at įvyksta ddelis neseniai mirusio
šventęs 70 metų amžiaus ir 15 kompozitoriaus K.V. Banaičio
metų
Kongreso bibliotekoje kurinių koncertas, kuriame da
darbo sukaktis, pasižadėjo
lyvauja solistai - vokalistai ir
parašyti atsiminimus, kurių yra intrumentalistai ir choras.
suplanavęs 3 tomus.
9 Dail. Kazys Zaromskis
• Dr. Birutė Ciplijauskaitė, kovo 13 d. Čikagoje atidaro sa
ispanų kalbos ir literatūros vo darbų parodą.
• Čikagoje mirė inž. Povil
profesorė Madison universite
te, gavo stipendiją ir pasiryžu čius, ’’Technikos Žodžio“ ats.
redaktorius.
si į studijas.
• Los Angeles, Kalifornijo
© Paryžiuje mirė Dr.Jonė j e, Šv. Kazimiero parapijos cho
Deveikytė - Navakienė, istori ras duoda koncertą, diriguo
kė, daug dirbusi ruošdama Lie j ant muz. Br. Budriūnui.
tuvos statuto vertimą, daug da
• ’’Draugo“ 14-ji premija
lyvavusį istorikų kongresuose,
už romaną paskirta Albinui Ba
daug skaičiusi paskaitų apie ranauskui.
Eietuvą daugelyje valstybių,
• ’’Aidų“ premija paskirta
daug dirbusi ir spaudoje ir bu rašytojai Nelei Mazalaitei už
vusi
’’Nepriklausomos Lietu kūrinį ’’Miestelis, kuris buvo
vos“ bendradarbė Paryžiuje.
mano“.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LIETUVOS OKUPANTAS
KEIČIA TAKTIKĄ
Ligšiol dipukai Lietuvos okupantui buvo prakeikti. Jie
buvo tiktai keikiami ir niekina
mi. Ir tiktai niekinamųjų var
dai buvo minimi, visų kitų gi
nutylimi.
Dabar Lietuvos okupantas
propagandą į užsienius prade
jo leisti naujovišku būdu: pra
dėjo gerintis dipukams. Be to,
kad naudojama maskvinė ’’na
cionalinė“ spauda, kaip Laisvė
ir Vilnis, su satelitais, kaip
Vienybė, pradėtas leisti neva
’’vakarietiškas“ Nemuno Kraš
tas ir, kas įdomiausia - Tėvy
nės Balsas pradėjo gerintis ir
pataikauti... dipukam.
Ankščiau ir rašytojai, ir
muzikai, ir dailininkai buvovisiškai nutylimi. Dabar gi oku
pantas pradėjo atrinkinėti iš
dipukų kai kuriuos, kuriuos iš
sKina, jiems reiškia ’’užuojau
tą“ dėl ’’sunkaus gyvenimo“ ir
net cituoja jų raštus. Pradėjo
nuo brolių Mekų, dabar jau ei
tuoja A.Rūką ir kt. Tai nauja
dipukams meškerė su specialia^
pritaikomu jauku...
♦

MIZARA ATITAISO
BALTUŠIO
’ ST ACH ANO VIETIŠKĄ“
SPJAUDIMĄSI
’’Kultūrinės“ rusų delegaci
jos narys, kilme lietuvis Baltu
šis, sugrįžęs iš Amerikos, Lite
rat. ir Meno laikraštyje para
šė ’’įspūdžių“ iš Amerikos, dėl
kurių net Mizaros surambėję
nervai neišlaikė, ir jis sunkia
širdim, bet vis dėlto turėjo pa
sakyti teisybę, kad Baltušis ne
išvengė ’’paviršutiniškumo ir
tikslumo“. Ir Mizara Laisvėje
j e išskaičiavo visą eilę ’’netiksi
urnų“, bet įdomiausia, kad Mi
žara negalėjo nutylėti net ’’sta
chanovietiško“ spjūvio... Miza
ra ne be kartelio rašo, kad ir
kitas sovietinis rašytojas para
•šęs nesąmonę apie Ameriką :
esą jis, stovėdamas ,ant Brook
lyno tilto spjovęs su pasipikti
nimu į Hudsono upę, o gi nuo
ĮBrooklyno tilto iki Hudsono
■upės beveik visa mylia nuoto
filio... Tai ir Stachanovas tokios
jėgos spjūvio neturėjęs...

ORIGINALI DAILININKO ANTANO TAMOŠAIČIO
LIETUVIŠKOJO STILIAUS JO KŪRYBA, KURI DABAR
RODOMA OTTAWOS UNIVERSITETE.
9 Dail. Antano Tamošaičio dailės darbų paroda Ottawos
universitete atidaroma kovo 8 d. ir tęsis iki vasario 20 die
nos Parodos adresas: Ottawa, 165 Waller St.

KAS NAUJA KANADOJE
EKONOMINĖ KANADOS
TARYBA

IMIGRACIJA TEIGIAMAI
VERTINAMA

savo metinių proga ruošia ketu
rias konferencijas, kurias vyk
do Kanados Pramonės rūmai,
pasirinkę šūkį: ”1970 metų tiks
lai“. Pirmoji konferencija įvy
ks Vankuvery kovo 5d., antra
Toronte kovo 9 d., trečia bus
dvikalbė ir įvyks Montrealy
balandžio 12 d. ir ketvirta bus
Halifaxe balandžio 15 d. Kon
ferencijoje dalyvaus vietiniai
Pramonės tarybos skyriai.

Augant gyventojų skaičiui
ir valstybėms tarp savęs kon
kuruojant, gyventojų prieaug
lio klausimas yra svarbus daly
kas. Kanadoje ligšiol buvo į
vairių imigracijos klausimu
nuomonių. Nemaža buvo nuo
monių prieš imigraciją. Ir gy
ventojų tarpe buvo neapykan
toms naujiems ateiviams.
Bet ši nuomonė sparčiai kin
ta imigrantų naudai. Ir Kings
County Record komisijos pra
nešime sakoma, kad ’’pagaliau
reikia tikrovei pažiūrėti tiesiai
į akis. Naujieji ateiviai ne tik
tai padarė didelį indėlį Kana
dos tiek ūkiškan, tiek ir kultu
rinin gyveniman, bet šie nau
jieji ateiviai dabar sudaro ne
paprastai vertingą mūsų visuo
menės dalį“.
Tačiau toks pareiškimas ne
visai derinasi su kai kuriais
faktais. 1962 - 63 metais Kana
da įsileido 167,000 imigrantų,
o tuo f ačiū laiku iš jos išvyko
146,000, tat likutis tesudaro
tiktai 21,000 naujų imigrantų.
• Narkotikų kontrabandinin
kas, JAV prašymu buvęs įka
lintas Montrealyje, pabėgo iš
kalėjimo ir pagrobęs lėktuvą
išskrido kažkur.
— Kanados konservatoriai
federaliniame parlamente pa
siūlė į pensijų planą įnešti pa
taisą, kad sulaukusieji 70 me
tų amžiaus gautų po 100 dol.
kas mėnęsį, bet pasiūlymas at
mestas 99 balsais prieš 48.

INFLIACIJA KANADOJE
Visi Kanados gyventojai
žino ir kasdien mato’ kad Ka
nados doleris yra labai suma
žėjęs verte, perkamąja galia.
Statistikos biuro žiniomis, Ka
nados doleris yra sumažėjęs
iki 136.8, lyginant su 1949 me
tais, kada Kanados doleris bu
vo lygus 100, 1946 metais jis
buvo 77.5.
Buvęs Kanados banko dire
ktorius Graham Towers sako,
kad toks dolerio perkamosios
galios nusmukimas pareina
nuo infliacijos. Kanados vai
džia, trūkdama pinigų išaugu
sioms išlaidoms padengti, dau
giau atspausdina pinigų ir tuo
sudaro infliaciją. Jis teigia,
kad tas reiškinys yra apgailėti
nas, nes jo pasekmėje skriau
džiami Kanados gyventojai.

@ Kovo 3 d. Kaune mirė
gen. Vincas Vitkauskas, 75 me
tų amžiaus. Jis rusams okupuo
j ant Lietuvą buvo Lietuvos ka
riuomenės vadu. Jam teko tai
kinti Lietuvos karininkų išveži
mą į Rusijos gilumą, Lietuvos
kariuomenės sunaikinimo parei
gos, paskui žiauri propaganda
už Lietuvos rusinimą ir okupa
ciją rašant ’’atsiminimus“ ir vi
sokius prasimanymus prieš Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomy
bę.

ČIURLIONIO IR ŽEMAITĖS
SUKAKTYS
Rugsėjo 22 d. sukanka 90
m., kai gimė lietuvių kompozi
torius ir dailininkas Mikalojus
—Konstantinas Čiurlionis.
Pavasarį sukanka 120 me
tų, kai gimė Julija Žymantienė
—Žemaitė. Minėjimams suda
ryti komitetai.

nepriklausoma

2 PSL.

Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA
Už Lietuvos išlaisvinimą !
Už ištikimybę Kanadai!

K. L BENDRUOMENĖS REIKALAI
KLB KRAŠTO VALDYBOS INFORMACIJA PAJAMŲ
KLAUSIMU

For liberation of Lithuania I
For loyalty to Canada!

Krašto Valdybos vieninte paskutinės Lietuvių Dienos pel
lis pastovus pajamų šaltinis no Krašto Valdyba taip pat
yra jai tenkanti apylinkėse su dar nėra nieko gavusi.
Authorized as second class mail by the Post Office
Kanados Lietuvių Bendruo
rinktų solidarumo įnašų dalis
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash
menė per paskutinius 6 metus
(40%).
LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR
Nuo Krašto Tarybos sesi buvo laiminga turėti du labai
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“. jos, kuri įvyko praeitą rudenį atsidėjusius pirmininkus, kurie
Delhi apylinkėje, lig šiol soli daug laiko sugaišo ir nemažai
Redaktorius Jonas Kardelis.
darumo įnašų į Krašto Valdy išlaidų padarė kelionėms iš sa
bos kasą įmokėjo šios apylin vo kišenės. Todėl nors Montre
DO 6-6220
alis ir toli nuo visų KLB apy
kės:
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada
Toronto ..............
$100.00 linkių, bet ryšiai su apylinkė
Montreal...................
68.00 mis buvo net geresni, kaip pra
Yearly Subscription Rates:
Prenumerata metams:
Vancouver...................
50.00 eityje. Atrodo, kad su at
Tarybos
Canada.......................... $ 5.00
Kanadoje.............................. $5.00
Delhi .............................
50.00 einančiais Krašto
rinkimais
Krašto
Valdybos
būs
49.60
America & S. America $ 5.50 Sudbury........................
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
tine
vėl
taps
Torontas
ar
Ha
Edmonton ...................
40.00
Other Countries . . . .$ 6.00
Visur kitur............................. $6.00
miltonas.
Būtų
jau
pats
laikas
Sault Ste. Marie ....
36.80
Adresu pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais).
Winnipeg...................
34.40 toms apylinkėms susirūpinti,
kad ne tik netrūktų Krašto Va
Calgary ...................
25.00
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.
Idybai
atsidėjusių žmonių, bet
Oakville........................
17.60
kad
ir
lėšų telkimas jų darbui
Rodney ........................
10.00
paremti
būtų sėkmingesnis.
Viso............. $481.40
Krašto Valdybos vaidmuo ir
Kaip ir praeitais metais,
uždaviniai yra dideli ir jai la
žymiai geriau solidarumo įna bai sunku verstis su juokinga
šus surenka mažosios apylin $2,000 sąmata, kurią ir tai ne
kės.
kiekvienais metais pavyksta į
Didžiosios apylinkės tik vykdyti.
kai kuriais metais, priklauso
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMU BESISIELOJANT
P. Rudinskas
mai nuo solidarumo įnašų rin
Krašto Valdybos Iždininkas.
Mes sielojamės dėl to, kad žodžio vakarus. Tuose vaka
kimo vadovų, sugeba surinkti
lituanistinės mokyklos per ma ruošė turėtų būti progos pasi didesnes sumas.
WWTOMMGMWMW
žai duoda lietuvių kalbos lietu reikšti kiekvienam jaunuoliui,
Lietuvių dienų pelnas pa
vių vaikams, nors galėtų duoti jaunuolei deklamavimu, sklan gal Krašto Tarybos nutarimą, Skelbimas 19.
daugiau. Sakoma, kad kalti džiu skaitymu, pasakojimu tiek turi būti skirstoma per pusę
mokytojai ir vaikų tėvai. —Jei lietuvių rašytojų - poetų kūri tarp Lietuvių dieną ruošiusios
tam tikra dalis tėvų visą nių bei lietuviškų pasakų, tiek apyl. ir Kr. V-bos, Tačiau kai
laiką nesirūpina savo vaikų ir savų rašinėlių. Tie jaunuo kurios apylinkės šito nutarimo
gimtąja kalba, tai mokytojams lių darbai - darbeliai turėtų bū nebesilaiko, nors mano sifily
per savaitę porą valandų su ti premijuojami atatinkamoms mas tą pasidalinimo santykį
vaikais dirbantiems, atpirkti piniginėmis premijėlėmis (ga peržiūrėti apylinkių naudai pa
šią tėvų nuodėmę įmanoma tik lėtų būti ir daiktinės premijė skutinėje Krašto Tarybos sesi
(Tęsinys)
dalinai, nors ir geriausiais lės). Premijėlės turėtų būti skir joje buvo atmestas. Lig šiol iš
Sitai Dievo sutvertai sielai,
metodais jie dirbtų.
Stomos loterijos keliu, nebent
esybei arba žmogui nusidėjus,
Iš man žinomų šešių lietu ypatingo pasižymėjimo atve
patsai Sutvertojas pasakė į jį:
vių šeimų tik dviejose vaikai jais turėtų būti specialiai premi
dintu lietuviu, o tuo pačiu ir ’’Žemė bus prakeikta dėl tavo
naudojasi lietuviškomis mal juojama. Darbų - darbelių ap
sugadintu žmogum. Vietos kai pasielgimo. Ji tau želdins erš
imties
minimumas
turėti}
būti
daknygėmis, o kitose keturio
bą (anglų ar prancūzų) tu, ži kėčius ir usnis, ir tu valgysi
Lėšos toms
se šeimose naudojasi angliško nustatomos.
noma, turi mokėti, nes tai rei lauko žolę. Savo veido prakai
turėtų
būti
mis maldaknygėmis. Tai yra premijėlėms
kalinga pragyvenimui pelnyti. te tu valgysi duoną, iki nesugrį
surenkamos
iš
tų
vakarų
lan
baisi statistika šio mažo šeimų
Jei
tu manai, kad Tavo polė į žemę, iš kurios esi paimtas,
kytojų. Tėvai ir visuomenė tu
ratelio.
kius
pančioja gimtosios kalbos kadangi tu esi dulkės ir vėl
retų tuos vakarus gausiai lan
Kiekvienas lietuvis, kuriam
mokymasis, tai tu klysti. Tavo dulkėmis pavirsi“.
kyti
ir
nuoširdžiai
remti.
Taip
rūpi lietuvybės išlaikymas ir
polėkius pančioja ne gimtosios
Aišku, kad čiapasakyta, kad
ugdymas, turėtų sudaryti savo pat ir lietuvybei išlaikyti ir ug kalbos mokymasis,', bet stoka
gyvoji siela, esybė, žmogus, gy
dyti
fondas
turėtų
remti.
gyvenamosios apylinkės lietu
Jei kai kam kartais būtų gabumų, darbštumo, >ar, paga vasis sutvėrimas, turėjo numir
vių šeimų statistiką, kad būtų
per
sunku pasiekti tuos lietuviš liau stoka tvarkos ir sistemos ti, pasidaryti negyvu. Kad ne
galima gauti gana tikrą ben
tavo kasdieniniame gyvenime.
beliktų tuo klausimu jokių abe
drą visumos vaizdą. Tas ma ko žodžio vakarus, tie galėtų Jau daug kartų įrodyta, kad
jonių. Dievas dar pridėjo kito
pasiųsti ten savo darbus - dar
žąsias statistikas reiktų koncen
kas pažangus gimtosios kalbos šventojo Pranašo liudijimą:
helius
raštu
(savus
rašinėlius
truoti PL Bendruomenės cen
arba amžiui tinkamų tekstų mokymesi, tas pažangus ir ki ’’Štai visos sielos yra mano;
tre.
nuorašus). Laimėjimą kiekvie tų visų dalykų mokymesi; o kaip tėvo siela, taip ir sūnaus
Čia patiektoji mažoji statis nas, pasidarbavęs lietuviškam jei apsileidęs gimtosios kalbos siela yra mano;“, ’’Siela, kuri
tika šaukte šaukia gelbėti skęs žodžiui, turėtų pats išsitraukti. mokymesi, tai apsileidęs ir ki nusideda, ta turi mirti“. Ezek.
tančius. (Vaikai kurie naudoja
18:4, 20.
Šia proga primintina kele tuose dalykuose.
si angliškomis maldaknygėmis, tas žodžių tiems, kurie stengia
Jei ten, rytuose planuoją
Dovidas buvo kitas iš šven
jau sunkiai grabalioja lietuvis si užmiršti ar per apsileidimą ’’mažoms“ tautoms lėtą išnyki tųjų Dievo pranašų, ir savo
kuosius žodžius. (Kodėl dva užmiršta savo gimtąją kalbą.
mą, lai mūsų šventa pareiga Psalmėse jis pasakė: ’’Nes nė
siškiai, vienuoliai neįtikina jau
Mielas tautieti, tautiete! Už priešintis toms šėtoniškoms už ra kas pragare, (kape, Ebrajų
nuomenę, kad melstųsi gimtą miršdamas savo gimtąją kalbą, mačioms visomis išgalėmis. Jei Šeole) atsimintų tave“. Ne nu
ja kalba). Tame gelbėjimo dar tu netapsi laimingas. Taip pat vokietis gali leisti sau galvoti: mirėliai giria tave, Viešpatie,
be turi dalyvauti tėvai, moky tu netapsi nei anglas, nei pran ’’Na, tai kas, jei mūsų ir sutirps ir ne tie, kurie žengia į pra
tojai, dvasiškiai, lietuvių ben cūzas. Kad taptum anglu ar vienas, kitas milijonas, mūsų garą (į kapus, į Seole, mirusių
druomenė, lietuvių organizaci prancūzu, reikta būti gimusiam tauta vistiek liks dar iš daug buveinę)“. ’’Nepasitikėkite ku
jos ir kiekvienas lietuvis, kiek anglų ar prancūzų šeimoje. milijonų“., tai mes šitokio ar nigaikščiais, žmonių vaikais,
tik jis įmano ir išgali.
Užmiršdamas savo gimtąją kai panašaus galvojimo jokiu būdu kurie negali gelbėti. Jų dvasia
Labai ir labai reikėtų įves bą ir tautinius - dorovinius pa negalime sau leisti.
išeina, ir jie grįžta į žemę; tą
B.Pauža.
ti jaunųjų lietuvių lietuviško pročius, tu gali tapti tik suga
dieną (mirties valandoje) žū
na visos jų mintys“. —Psal.
6:6; 115:17; 146:4.
Visi šitie pranašų žodžiai
parodo, kad nuodėmės alga
yra mirtis, o ne amžinos kan
čios. Taip sako Apaštalas Povi
las. Romiečiams 6 :23 : ’’Nes
nuodėmės alga mirtis. Dievo
PRODUITS C N PRODUCTS, Enrg - Reg d.
gi dovana amžinasis gyveni
mas“. Rašydamas apie tą patį
INDUSTRIAL CHEMICAL DIVISION
dalyką Šv. Povilas dar sako:
DIVISION INDUSTR1ELLE, DEPT. CH1MIQUE
’’Tpdėl kaip per vieną žmogų
nuodėmė įėjo į pasaulį ir per
Urmo kainos:
nuodėmę mirtis, ir taip mirtis
perėjo ant visų žmonių, kadan
5 lbs...................
LOO
Powder detergent (blue or white)
gi
visi jame (Adome) nusidė
50 ”......................................8.50
jo“. Tėmykite, kad čia pasaky
2.00
ta, kad per nuodėmę atėjo
Low foam detergent automatic......................................................... 10 ”.................
’’mirtis“, ne amžinas kankini
1.75
1 gal- 160 ozs.
Liquid detergent (pink or amber)..................................................
mas. Taigi, kiekvienas protau
2.65
1 gal. 160 ozs
Liquid wax self shining........................................................................
jąs žmogus, ypač tikintieji, tu
retų aiškiai suprasti, kad jų mi
2 lbs..................
.95
Paste wax...................................................................................................
.
rusieji
draugai, giminės ir arti
5 ’’............
1.90
mieji miega ir ilsisi. Jie randa
1.00
1 gal. 160 ozs
Laundry softener........... '■.......................................................................
si kapuose, mirusiųjų buveinė
je, šeole, nežiūrint to kaip ir
10
lbs.
.
.
.
2.00
All purpose cleaner spanex ..............................................................
kur jie mirė arba žuvo net be
1 gal..................
.40
Javel water (bleach) 6% chlorine....................................................
žinios. Apie visus negyvuosius
.20
1 "
"
.
Šventajame Rašte kalbama
Javel water (bleach) 3% chlorine....................................................
kaip apie esančius ’’kapuose“.
2
lbs
.................
.70
Moth chrystals...........................................................................................
>
;;
Bus daugiau.
Taip pat mes turime:
Tęsinys.
Bus daugiau
Mops- deodoriser blocs, air deodoriser, spray net, wax stri
Kas įdomaujasi apie Tiesą, rei
per, rug shampoo, spray starch floor cleaner, congest įaid.
kalaukite knygų katalogo. Netur
tingiems siunčiam veltui mažas
furniture polish, toilet paper etc.,,
knygeles ir traktatus.
Nėra pristatymo perkant urmo kainomis.
.ęareikalavus, siųskite šiuo ad
resu:
Atdara nuo 10 vai. ryto iki. 5 vai. po pietų kiekvieną dieną.
L. B. S. A.
.
212 East 3rd Street
Adresas: 3932 Bannantyne Verdun, prie kampo Hickson.
įpring Valley, Illinois 61362

Žvarbi statistika

Tel. 766-5181.
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Kanados Lietuvių Fondas
FONDO VAJUS
Po mažo atoslūgio Fondo
vajus vėl įėjo į normalią vagą.
Gauti nauji įnašai iš tolimos
lietuvių kolonijos Fort W1
lliam:

Dr. E. Jasevičiūtė . . $100.—

Agr. VI.Žemaitis . . $100.—
Fort William Apyl. $100.—
Fort William apylinkės įna
šas surinktas iš atskirų lietu
vių. Dalis to įnašo buvo ankš
čiau įmokėta. Dabar aukojo:
A. Braumanas $10, V.Zujus
$10, B.Raulickas $12, A.Ga
liauskas $5, J.Pargauskas $4,
H.Poškus $3, Simonaitis $2,
Ramonas $1.
Dr.Jasevičiūtė yra Fort Wi
lliam apyl. pirmininkė, Fon
do įgaliotinė, o taip pat ir vi
sų kitų lietuviškų reikalų ”spi
ritus movens“. Per ją šie įna
šai gauti ir manome nepaskuti
niai. Iš Montrealio gauti ir įmo
keti “Lito“ bankelyje šie įna
šai:

ir Tamošaitis Benius $5.---- (au
ką).
Šie įnašai gauti per Fondo
įnašų Telkimo Komiteto narę
S. Masevičienę.
Montrealyje Fondo reika
lūs visą laiką judina Fondo į
galiot. J.Lukoševičius.
Džiugu kai Fondo Vajus
vėl išsijudino. Gauti nauji įna
šai iš Toronto:
Rinkunas Antanas . .$100.00
Grigaliūnas Stasys . . 100.00
Gauti nauji įnašai ir iš Montre
alio:

Lietuvių Kredito Unija..........
’’Litas“........................ $100.—
Adomonis Petras . . $100.---Montrealio atsargos
karių Ramovė............. $ 10.—
Atsargos kariai pasižadėjo kės
met įmokėti Fondui po $25.
Visiems aukotojams Fondas
nuoširdžiai dėkoja. Viso įnašų
Fonde yra $13,300. Dabar visi
lietuvių Bankai prirašo Fondui
procentus.

Peleckas Petras .... $100.—
Masevičius Andrius $100.—

P.Lelis.
Fondo Inform.

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS

KAPITALAS IR PALŪKANOS

Dievo
karalystė

100 procentų nuolaida

1965. 111. 10. —Nr.9

LIETUVA

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI

3, 4 ar 5 metai S1/2% 1 ar 2 metai 5%
6 iki 10 metų 5%%.
Teirautis: 875-2800
Eastern & Chartered
Trust Company
625 Dorchester Blvd. West
Montreal.
TARNAUJA KANADAI VIRS 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.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.
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NEPRIKLAUSOMA

LIETUVA

3 PSL.

Montrealio Lietuvūį Kredito Unija
ŠĮ NUMERĮ ’’NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ SKIRIA

NEI MONTREALIO ORGA NIZACIJAI — BANKUI
KIUS NUMERIUS NUMATO SKIRTI IR KITOMS

SVARBIAUSIAI EKONOMI
’’LITAS“.

ATEITYJE TO

ORGANIZACIJOMS

’’Lito“ pirm. J. Bernotas,

“Lito“ ved. Pr. Rudįnskatr

Sėdi: (iš kairės į dešinę) : J.Juškevičius - Kred.kom. pim., D.Jurkus - sąskaitybos vedėjas, J.Bernotas - Valdybos pirm..
P.Rudinskas - vedėjas ir vald. sek., J.Bulota - Vald. 1 vice-pirm. Stovi: S.Kęsgailą - Kred. Kom. narys, P.Po vilaitis - Rev
Kom. narys, Iz.Mališka - Kred. Kom. narys, J Lukoševičius - Rev. Kom. pirm., J.Adomaitis - Rev. Kom. narys, P.Ada
monis - vald. narys veiklos vystymui ir V.Piečaitis- Vai. II vice-pirm.

“Lito“ Vedėjas Domas Jurkus įteikiia knygutę 500-jam
nariui - Rasai Irenai Lukoševičiūtei.

VEDĖJO PRANEŠIMAS

„LITAS" 1964 METAIS
PIRMININKO PRANEŠIMAS
Montrealio Lietuvių Kredito Unija “Litas“ yra tapusi viena iš didžiausių
Montrealio lietuvių organizacijų, kaip narių skaičium, taip ir valdomu kapita
lu. Per praeitus metus “Litas“ pasiekė 1018 narių ir $1,215,352.21 balansą,
taigi padidėjo daugiau kaip trečdaliu milijono dolerių arba 42% lyginant
sumetu pradžia. Naujų narių įstojo 191, išstojo 11 ir vienas narys buvo
pašalintas už nesilaikymą etikos principų vykdant savo paskolų pasižadeji
mus. 1964 metų pabaigoje jauniausias “Lito“ narys buvo 3 mėnesių, o seniau
sias 84 metų.
Nelietuvių, kurie yra pagelbiniais nariais, buvo 19 asmenų.
Taigi “Litas“ apima įvairiausio amžiaus ir visokiausių profesijų žmones ir yra
tikrai tapęs visų Montrealio lietuvių banku. Pagal praeitais metais pakeistus
mūsų įstatus, “Lito“ veikimo ribos buvo praplėstos i visą Quebeco provinciją.
“Lito“ valdyba per 1964 metus padarė 13 posėdžių. Į valdybos posėdžius
buvo kviečiami ir Kredito bei Revizijos Komisijų nariai. Malonu konstatuoti,
kad tiek valdybos, tiek komisijų nariai labai nuoširdžiai ir aktyviai dalyvavo
praeitų metų “Lito“ veikloje.
Ilgametis Kredito Komisijos pirmininkas Jonas Juškevičius iš tų parigų pa
sitraukia, kadangi tampa “Lito“ tarnautoju Rosemounto skyriuje. Gi pagal
Quebeco Provincijos kooperatyvų įstatymą tarnautojai, išskiriant vedėją,ne
gali būti nei valdyboje, nei komisijose. Ponui Jonui Juškevičiui už sąžinin
gą Kredito Komisijos pirmininko pareigų ėjimą per visą praeitą dešimtmetį
.aš reiškiu nuoširdžią padėką.

“Lito“ centrinė įstaiga per praeitus metus ne tik savo išvaizda, bet ir ka
Sos darbo valandomis priartėjo prie kitų bankų. Šiemet “Lito“ kasa yra at
dara Rosemounte H valandų, o Aušros Vartuose net 26 valandas į savaitę.
Padidėjęs raštinės, pinigų inkasavimo ir sąskaitybos darbas pareikalavo ne tik
daugiau darbo valandų, bet ir tarnautojų- Tarnautojų atlyginimų projektas,
kaip ir praeitais metais, buvo išdirbtas valdybos ir abiejų komisijų pirmininkų
ir po to apsvarstytas ir priimtas valdy
bos posėdyje. Visų šitų “Lito“ įstaigos darbo pertvarkymų teigiamas efek
tas, manau buvo ir yra pastebimas netik valdomųjų organų nariams, bet ir
Tamstoms visiems.

Šia proga aš norėjau pareikšti ypatingą padėką bankelio vedėjui Pranui
Rudinskui ir sąskaitybos Vedėjui Domui Jurkui už jų pastangas sėkmingai
plečiant “Lito“ operacijas.

Aš nenoriu Tamstų varginti, skaičiais, kurie yra patiekti “Lito“ dešimtme
čio leidinėlyje ir, reikalui esant, bus papildyti vedėjo arba sąskaitybos vedėjo.
Norėčiau tik pabrėžti, kad bendrais bruožais ir ateityje “Lito“ darbas eis ta
pačia vaga, kaip ir pernai.
“Litas“ ir toliau teiks pirmenybę asmeninėms paskoloms prieš nekilnoja
mo turto paskolas, privatiems asmenims prieš bendroves ir, tik turėdamas
neišskolintų fondų, duos paskolas pag.elbiniams nariams.
Didžiausia ’’Lito'
paskola lig šiol buvo tik $25,000. Susilaikoma nuo didelių paskolų išdavimo
tikslu išvengti rizikos ir aptarnauti galimai didesnį narių skaičių, kadangi
“Lito“ kapitalas vis dar tebėra, palyginti, nedidelis.

Tačiau didžiausia mano padėka priklauso Tamstoms visiems, mieli “Lito“
nariai. Tik jūsų visų pasitikėjimo dėka, tik per jūsų suneštas santaupas ir tik
per jūsų imamas paskolas “Litas“ darė apyvartą ir kasmet pastoviai augo.
Dar daug Montrealio lietuvių nėra “Lito“ nariais- Paskatinkime ir juos, kad
jie įsijungtų į šios gražios kooperatinės organizacijos .eiles.

Baigdamas šį trumpą savo pranešimą aš linkiu, kad šiuos vienuoliktus
savo veiklos metus “Litas“ užbaigti} su pusantro milijono dolerių ir bent su
1,200 narių.
Juozas Bernotas.

“Litas“ savo dešimtmetį užbaigė rekordinės apyvartos ir rekordinio augi
mo metais. Sudarant 1964 metų sąmatą buvo numatytas $200,000 santaupų
prieauglis, pasiekiant metų gale $1,050.000.
Tikrumoje per praeitus metus

“Litas“ išaugo nuo $854,190.70 iki $1,215,352.21, taigi padidėjo $361,161.51
arba 42%, Narių skaičius pakilo nuo 839 iki 1018. Išduotų paskolų suma
padidėjo nuo $740,862-61 iki $1,064,406.16 arba 44%.
Bendra apyvarta
padidėjo nuo 2,409,075.67 iki $3,940,242.35 arba 64%. Visi šitie skaičiai
yra verti pasididžiavimo ir buvo atsiekti tik mūsų visų kooperatinio susipratę
mo ir bendradarbiavimo dėka.
1964 metais dividendai už indėlius buvo padidinti nuo 4%% iki4%%Už ein.sąskaitas buvo mokėtos tos pačios 4% palūkanos, bet jų skaičiavimas
buvo pakeistas iš trimėnesinio į mėnesinį. Tuos pakeitimus pavertus skaičiais
gaunasi mažiausiai $3,000 priedas nariams už santaupas.
Už indėlius “Litas“ 1963 m. išmokėjo $27,606.66 , o praeitais metais
$34,625.73. Už ein. sąskaitas 1963 m.buvo išmokėta tik $476,004, o 1964
m. $5,604.17. Priėmus dėmesin, kad didelė dalis Tamstų sudėtų santaupų
pradėjo nešti “Litui“ naudą tik nuo pusės metų, tokį dividendų ir palūkanų
padidėjimą galima buvo ištesėti tik budriai sekant, kad visos santaupos bū
tų išskolintos beveik nė neapšilusios “Lito“ kasoje.
Gyvas “Lito“ augimas 1964 metais iššaukė ir visą eilę kitų permainų.
Dviem trečdaliais padidėjusi “Lito“ apyvarta ir beveik dvigubai spartesnis

augimas, kaip kad buvo planuota, privertė “Lito“ valdybą sustiprinti tarnau
tojų personalą ir pailginti jų darbo valandas. Ryšium su tuo padidėjo atlygi
nimų pozicija nuo sąmatoje numatytų $8,900 iki 9,932-25 arba 11.6%. Senie
siems tarnautojams algos metų bėgyje nebuvo padidintos, nors jų darbas la
bai padidėjo.
Kasos valandos Aušros Vartų skyriuje pernai palaipsniui buvo pailgintos
iš 13 į 22 savaitines valandas, o Rosemounto skyriuje iš 9 į 11 vai. 1965

metams “Lito“ valdyba nustatė 26 savaitines kasos valandas Aušros V artų
skyriuje ir 11 vai. Rosemounto skyriuje, taigi per abu skyrius net 37 valan
das i savaitę. Kasmetinis valandų kaitaliojimas nėra naudingas nei”Litui“, nei
nariams. Tikimasi,kad šis paskutinis kasos valandų pertvarkymas ir pritaiky
mas kitų bankų kasos valandoms, galės pasilikti eilę metų be permainų.
Sustiprintas “Lito“ tarnautojų personalas įgalino žymiai pagyvinti ryšį su
nariais ir sustiprinti propagandą busimųjų narių tarpe. Be įprastos informaci
jos per spaudą dar buvo įvesti savaitiniai radio skelbimai. Metų bėgyje na
riams išsiuntinėti 3, ir ne nariams 2 aplinkraščiai ir spausdiniai. Skaičiais ta
tai reiškia apie 3,600 laiškų šalia ir taip labai pagyvėjusio kasdieninio susira
šinėjimo. Užtat praeitais metais buvo išleista dvigubai daugiau pašto ženk
lams ir viršyta samata skelbimams bei veiklos vystymui. Tačiau, mano jsiti

kinimu, veiklos plėtimui išleisti pinigai buvo pati naudingiausia išlaidų pozici
ja, atnešusi ’’Litui“ šimteriopus dividendus.
“Lito“ čekių patarnavimai sėkmingai vykdomi jau trečius metus ir jokių
didesnių nesklandumų nebuvo. Atrodo, kad nėra priežasties, kodėl ’’Lito“
čekiais negalėtų naudotis visi nariai, kurie tik.iš.viso čekius rašo. ’’Litas“ ir
toliau skatins narius naudotis jo ein- sąskaitomis. Ir šiais 1965 metais už ein.
sąskaitas “Litas“ mokės 4% palūkanų, ir jas skaičiuos mėnesiškai. Palūkanų
prirašymas lig šiol buvo pusmetinis, o nuo šių metų bus kas trys mėnesiai
skaičiuojant paskutinei vasario, gegužės, rugpiūčio ir lapkričio mėnesių dienai.
Nemaža yra narių, kuriems einamosios sąskaitos atrodo negeistinos ir nerei
kalingos. Jie taupo pastoviai ir savo įdėtų pinigų neišiminėja. Tokiems na
riams pernai darytas dividendų skaičiavimas nuo mažiausios pusmetinės su
mos buvo nepatogus, nes lyg ir vertė juos atidaryti ein. sąskaitas. Tam išveng

ti ’’Lito“ valdyba nuo 1965 metų pradžios nutarė įvesti mėnesinį dividendų
skaičiavimą ir indėlių sąskaitose už naujai įdedamas sumas. Tačiau pagrindi
nė indėlių sąskaitų žymė - santaupų pastovumas - ir toliau pasilieka. Už metų
bėgyje išimtas iš indėlių sąskaitų sumas dividendai nebus mokami už visus
tuos metus, kai tuo tarpu išėmus iš einamųjų sąskaitų nustojama palūkanų tik
už tą mėnesį. Už indėlius “Litas“ ir šiais metais numato mokėti ne mažiau
4%% dividendų, kurie bus prirašomi metams pasibaigus.
Nekilnojamo turto paskolas rezidenciniams namams“Litas“ duoda iki 20,
000, o pajamų namams - valdybos nuožiūra. Už nekiln. turto paskolas imami
6.%%, o už asmenines paskolas 7.6% palūkanų. Gyvybės draudimo premi
ją už abi paskolų rūšis moka skolininkai. Palyginti dar mažai ’’Lito“ kapita

las neleidžia sumažinti palūkanų už paskolas. Tačiau ir dabar ’’Lito“ imamos
Nukelta į 6-tą psl.

PRANEŠIMAS
JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro valdybai pavedus
pravesti Lietuvių Fondo skiria
mą 500 dolerių premiją už ge
riausią parašytą 1964 metais
jaunimui skirto veikalo, Švieti
mo T aryba skelbia šiuos nuo
status:
1. Lietuvių Fondo premi
ja $500.00 skiriama už geriau
šią 1964 m. išleistą, ar parašy
tą, dar rankraštyje turimą jau
jaunimo
tinkamą
prozos,
poezijos ar jaunimo teatrui vei
kalą. Kūriniai turi būti taikomi
paaugliams jaunuoliams - lems
tarp 10 ir 16 metų amžiaus.
2 Prozos kūriniai pagei
dautina, kad nebūtų trumpesni
80 puslapių, poezijos vientisi
nis kūrinys ar rinkinys netrum
pesnis 40, Dramos veikalas pa
geidautinas nesudėtingas, leng
vai pastatomas mūsų sąlygose
ir neilgesnis 2 valandų vaidi
nimo.
3. Veikalų temos — auto
rių privilegija. Svarbu, kad jos
būtų aktualios ir šių dienų jau
nimui. Pageidautina, kad vei
kalas būtų parašytas paprasta,
sklandžia kalba ir patraukliai
skaitomas ar žiūrimas jauni
mui.
4. Leidėjai, kurie yra iš
leidę 1964 m. naujausią jauni
mo literatūros autoriaus veika
lą, ar autoriai, kurie turi parašę
ir dar niekur nespausdinę, pra
šomi prisiųsti rankraščius, ar
išleistus 1964 m. veikalus Švie
timo Tarybai — Jeronimui Ig
natoniui, 6642 So. Francisco
Ave., Chicago, Illinois 60629,
pažymint, kad tai siunčiama
“Jaunimo literatūros premijai
skirti komisijai“. Autoriai rank
raščius pasirašo savo tikra pa
varde ir nurodo tikslų adresą.
Rankraščius ar išleistus veika
lūs prašoma prisiųsti iki 1965
metų balandžio 1 d.
— Konservatorių atstovas
federaliniame parlamente iš
Quebeco, Remi Paul pasitrau
kė, kaip jis sako, iš “Diefenbe
kerio partijos“ ir bus neprikla
usomųjų konservatorių grupė
je.
— Ontario Švietimo minis
teris paskelbė, kad kitais me
tais 11 ar 12 klasių mokiniai
gaus dovanai vadovėlius. Praė
jusiais metais dovanai vadovė
liūs gavo 9 ir 10 klasių moki
niai.

NEPRIKL

4 pal.

kulturwWkbojvika
PUIKUS
ETNOGRAFINIS

PARUOŠIAMASIS KALBŲ

LEIDINYS

PRANEŠIMAS

Profesorius Ignas Končius
jau ne pirmu darbu praturtina
lietuviškąją etnografiją ir pasi
tarnauja lietuvių kultūros isto
rijai. Naujas jo darbas - ”Že
maičių kryžiai ir koplytėlės“.
Gausiai iliustruotame darbe ne
tiktai duota kryžių ir koplytė
lių atvaizdų, bet ir padaryta*
jų aptarimas, įvertinimas irau
klasifikavimas. Tai leidinys,
kurį malonu bus lietuviams tu
rėti ant stalo ir gera bus paau
koti ir svetimtaučiams, nes jis
apie Žemaitiją byloja ne tiek
žodžiais, kiek vaizdais. Gra
žus leidinys.

IR KULTŪRŲ

pavadintas ’’A Preliminary Re
port of the Royal Commission
on Bilingualism and Bicultura
lism — Rapport preliminaire
de la Commission royale sta
le bilinguisme et le biculturalis
me“ — jau išleistas dideliu to
mu 211 puslapių angliškai ir
217 pusi, prancūziškai. Leidi
nys turi sukaupęs daug dėl ka
nadiško dvilypiškumo medžią
goš, tačiau Kanada faktiškai
yra daugialypiška.

AUSOMA
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LIETUVA

pg koncertai IVlontrealy 4rljo5
Abu vienu kartu : vienas
šeštadienį, kitas sekmadienį.
Jungtinis parapijų choras
bendromis jėgomis (čia vyrau
j ant A V chorui) A V salėje da
vė išskirtinį koncertą, sutraukti
sį tiek pilną salę publikos, kad
daugelis turėjo grįžti namo, ne
gavę vietų. Tai retas atsitiki
mas, bet suprantamas, nes kon
certs buvo tikrai ne eilinis.

Koncerto pradžioje AV Kle
bonas T.Pečkys prasmingai į
vertino nuolatinius solistus - E.
Kardelienę ir K. Smilgevičių,
kurie visokiais atvejais A V
koncertuoja ; taipgi ir sol. A.
Kebli; pasidžiaugė, kad konce
rte dalyvauja ir Šv. Kazimie

ro parp. choras. Gražus chorų
bendradarbiavimas duoda gra
žiu vaisių ir palaiko darnų Mo
ntrealio lietuvių kolonijos sugy
venimą.
Ir koncerto aprašymą nori
si pradėti nuo šios įžangos, ku
ri konstatuoja reikšmingus šios
kolonijos faktus, seniai pasigen
darnus ir lauktus. Prie progos
apie fermentaciją,
sukėlusią
šių chorų vienybės sąjūdį. Pa
gal gi Šv. Kazimiero choro ve
dėjo, p.Skėrio, teigimą, ferme
ntacija dar nebaigta, ir jung
tnis choras išaugsiąs gal iki 100
asmenų. Pasveikinkim šią gerą
rermentaciją. Pasveikinkim šią
Nukeka į 5 - tą ps>.

VEDA D R. GUMBAS
MEDŽIOTOJO
SOVIETIŠKA
RACIONALIZACIJA
’’EVOLIUCIJA“
Kalbasi du medžiotojai.
— Kada tu pradėjai medži
oti briedžius? Kiek atsimenu,
tu vis medžiodavai tiktai zui
kius?...
— Briedžius pradėjau šau
dyti nuo to laiko, kai pame
čiau akinius...

KAIP DAŽNIAUSIA ESTI
— Nelaimė niekada viena
nevaikšto, —tarė vyras, pama
tęs žmoną grįžtančią į namus
su uošve...

GALUTINAI ATSIGAVO
’ KNYGŲ LENTYNA“
Išleistas 1964 m. Nr. 3, o
Nr. 4 spausdina Vl.Vijeikio
spaustuvė. Šių metų Nr 1 išeis
balandžio mėn.

SOVIETIŠKAS
VIRŠININKAS
Viršininkas mokina savo
tarnautojus:
—• Draugai pavaldiniai, am
žiams įsisąmoninkite, jog savi
kritika yra labai geras dalykas!
— Kokia prasme?---- susirū
pino pavaldiniai, žinodami vir
šininko diktatoriškus polinkius.
— Kaip kokia prasme? Yra
tiktai viena prasmė :
Reikia
kritikuoti tiktai save... nes kai
bame apie savikritiką, bet ne
kitus darbuotojus...
Pavaldiniai balso nekėlė...

Kas pučia prieš vėją? (Dū
du orkestras).
Kokia {staiga mandagiau
šia? (Policijos įstaiga: vos ten
patenki, tuojau prašo ’’sės
tis“...).
Kaip vadinasi žindukas su
augusiems? (Cigaretė).
Žengia koja kojon, bet ne
koja, — tai kas? (Lazda).

LIETUVIŲ STUDENTŲ

SĄJUNGA
kovo mėnesį vykdys lėšų rinki
mą Lituanus žurnalui leisti, ir
tą mėnesį jie pavadino ’’Litu
anus" mėnuo. Kad vajus būtų
sėkmingas reikalinga visų para
ma.

PRAVARTU SVETIMOS
KALBOS
Susitikę kalbasi du šunes:
— Au, au, au, — sako vie
nas,
— Kakariekuuu, — atsako
antras.
— Kaip tą suprasti? —klau
šia pirmasis.
— Aha!... Reikia mokytis
svetimų kalbų, broleli...

ŠLAMŠTO LEIDYKLA
Rusijos okupuotoje Lietu
voje daug išleidžiama knygų,
bet didžioji jų dauguma — že
mos rūšies šlamštas, kurio nie
kas nevartoja. Šis šlamštas iš
siuntinėjamas į bibliotekas, ku
rios yra tiktai valstybinės, ir
ten dažniausia pasilieka net ne
išpjaustytais puslapiais. Paste
bėjęs tokį faktą, okupantas su
galvojo tuos leidinius taip leis
ti, kad jau leidykloje puslapiai
išpjaustomi. Nepatogu gi vai
džiai, kad jos knygynuose ir
skaityklose ’’vertingi“ leidiniai
guli nevartojami...

ŠIUOLAIKINIAI
BURTAI
Jeigu eilinė revizija pasibai
gė nugėrimu, netrukus lauk ne
tikėtos.
Jeigu radęs gatvėje pinigus
nepaskelbsi laikraštyje
tai
lauk, kad laikraštyje pasirodys
tavo pavardė.

NEPABĖGSI

ATSIŲSTA PAMINĖTI
B.Armonienė — A.Nasvy
vytis. Palik ašaras Maskvoje.
Barboros Armonienės atsimini
mai, surašyti Algirdo L.Nasvy
čip. Lietuviškai išleido Viltis,
6907 Superior Avenue, Cleve
land, Ohio, 44103, USA. Kai
na 3 dol.

VYT. RIMKEVIČIUS.

— Atrodo, paprasta šakutė
valgymui, — aiškina savo išra
dimą sovietinis racionalizato
rius, — o praplėskime jos na
gus---- ir tuojau turėsiime ša
kę mėšlui mėžti. Paprasta ir
ekonomiška!..

MĮSLĖS

1964 m. KL suregistruota
142 liet, spausdiniai ir 41 iš
lituanicos srities (kitomis kai
bomis). 1963 m.surašyta kiek
daugiau — 185 ir 64.

Ignas Končius. Žemaičių
kryžiai ir koplytėlės
Išleido
’’Tėviškėlė“,
4346 So. Wes
tern Ave., Chicago, Illinois,
60609, USA. Kaina nepažymė
ta.

(933)

ŠIE DU . AUNŪS CHORAI — VIRŠUJE ŠV. KAZIMIERO VYRU CHORAS SU SAVO VADOVU J.SKĖRIU IR
APAČIOJE AUŠROS VARTŲ CHORAS SU SAVO VADO VU A.‘ AMBROZA1Č1U, TURĖJO PUIKŲ KONCERTĄ IR
ATGAIVINO LIETUVIŠKOSIOS DAINOS TRADICIJĄ, KURI MONTREALIO LIETUVIŲ PUOSELĖJAMA NUO
PIRMŲJŲ IMIGRACIJOS LAIKŲ MONTREALYJE (Skaity kite apie dviejų chorų koncertą).

ROMANAS.

STUDENTAI
22.
Liucijaus demonstracijoje nebuvo. Jis nakvojo pas Meri.
Trečią valandą išėjo ir stoviniavo prie kinoteatro ’’Pionierius“
skelbimų lentos.
— Jūs matėte šį filmą? — išgirdo jis.
į
— Penkis kartus, — atsakė Liucijus ir atsigręždamas pats
paklausė: —Jums patiko?
Ne, negali būti! Prieš jį stovėjo Meri. Net per pudrą ir da
žus Liucijus pastebėjo, kaip ji išbalo.
— Man patinka tai, kas patinka jums, — vien vien lūpomis
suvapėjo Meri ir tuojau sugriebė jį už rankos. —Ir tu politi
kas?!.. ---- sušnabždėjo. —Tu dar vaikas. Nesusidėk su jais!
Tai kalėjimas, — ir skubiai nuėjo, palikusi Liucijų vieną styp
soti prie kinofilmo ’’Kas kaltas“ afišos.

IX. ŠTABAS
—Jis neatėjo, — atsakė grįžusi Meri į klausiamus žvilgsnius
ir atsainiai numetė ant stalo rankiniuką. — Ko siuntinėjat be
reikalo...
— Gal tu nepastebėjai Maryte?—klausė Bliūdžius. — Pra
žiūrėjai gal?
— Vaikų žaidimas — pasiuntinius išgalvojo! — pyko Meri.
— Dovanokit. Kitą kartą jūsų netrukdysiu, — atsistojo Lau
rinaitis. — Patys atsivesim. Einu aš ir atplauksiu su juo. Lau
kit.
Mikas atsisėdo į tamsų kampą, paėmė albumą sunkiais odi
niais viršeliais ir pasidėjo ant kelių.
Miko sesuo su Elena Žiūraityte prie stalo žiūrinėjo kažkokį
madų žurnalą. Meri tyliai aiškino :
—-Vilnonė... Geriausia — mėlyna. Štai sagos. Kaip jos puo
šiai Tu tik pažiūrėk. Galima ir bliuskutę pasivilkti. Labai
tinka balta, aukštu kaklu... Elegantiška...
, _ •
Mikas, neatvertęs nė vieno albumo puslapio, ne tiek klau
sėsi, ką jos kalba, kiek žiūrėjo iš savo kampo į sesers gelsvus

plaukus, stebėjo kiekvieną jos judesį, kai ji piešdavo ant sa
vęs nesamos suknelės fasoną.
— Tu nežiūrėk į mus, Mikai. Čia mūsų bobiški reikalai...
— tarė sesuo.
— Aš nežiūriu... — ir Mikas atvertė albumą.
Jis užsimerkęs ligi mažiausios smulkmenėlės galėjo papasa
koti apie pageltusią pirmo puslapio nuotrauką. Mažos tėvo ran
kos, sukryžiuotos ant kelių, motinos — sunertos ant krūtinės,•tartum ji didžiuotųsi: ’’Štai ir aš! Štai ir mane fotografuoja!“
Ši nuotrauka — vienintelė, kai fotografavosi jo tėvai.
Miko motina garsėjo kaime tuo, kad lygiai tokiais pat žo
džiais savo laiku dergė ’’prezizentą“ Smetoną, po to — Hitle
rį, o dabar — komunistus ir mažutį, tylų panašų į šešką savo
vyrą. Mikas savo išvaizda atsigimė į tėvą, o charakteriu — į
motiną. Ji užvaldė pašėlęs neigimo demonas. Mikui būdavo
neįdomu gyventi, net oras tapdavo troškus, kai jis ko nors
neiškoneveikdavo. Visas moteris jis laikė prostitutėmis, nors
pats vieną kartą tebuvo pabučiavęs merginą. Jis pažino tik vie
ną tyrą moterį. Tai buvo jo sesuo.
Reikėjo tik išeiti iš sesers kambario, patylėti pusvalandį—
ir Bliūdžius vėl būdavo pilnas pagiežis. Rodės, kad jį kažka
da nuskriaudė visas pasaulis, o jis dar kerštauja ir pats gėrisi
tuo.
I
— Mikai, kaip tėvai? — netikėtai paklausė sesuo.
Sesuo niekados, neparvažiuodavo namo. Nenorėji, kad kas
nors kaime sužinotų, jog ji gyvena Vilniuje. Kai grįžta iš na
mų Mikas, Marjona visuomet klausinėja, kaip sekasi tėvams.
— Nieko, sveiki. Darbuojasi ir vis tavęs laukia nesulaukia.
Ar sakysi seseriai, kad motina kiekvieną rytą keliasi su pir
maišiais gaidžiais ir,pamelžusi karvę, skuba su pienu į mieste
lį, kur po litrą, po du ji nešioja į namus prokurorui, teisėjui,
milicijos viršininkui; kad tėvas dirba nuo aušros lig sutemų, o
gauna po du šimtus gramų grūdų už darbadieni. Tokia jau
tvarka jų kolūkyje.
Iš namų Mikas visuomet grįžta prislėgta nuotaika. Jam
atrodo, kad kaimas plūkiasi neišbrendamoje klampynėje. Jei
gu kas papasakoja apie kitus, gerus kolūkius, jis netiki. ”Rei
kia gi ką nors parodyti ekskursantams, — tvirtina Mikas. —:
Todėl valstybė ir šelpia kelis...“

Ir Sibire būdami, vilkdami
sunkią tremties naštą, lietuviai
.le.c-ienc.a nepad.amavę lietuvi
škų dainų. Enkavedistai ir so
vietinė milicija, sauganti trem
Unius, kartą kalbėjosi:
— Kas ten taip liūdnai dai
nuoj,a?
— Lietuviai dainuoja ’’Tris
dienas,
tris naktis keleliu
ėjau“...
— Veltui tokios viltys...
Juos mūsų šunės pasivys ir grą
žins į Sibirą. Ne tam mes juos
čia atvežėme, kad paleistu
me...

Tuomet dar labiau jis trokšta viską griauti. Jo vaizduotėje
— ’’laisva Lietuva“, nors pats gerai nesuvokia šių žodžių pras
mės. Pagalvojus apie ateitį, Bliūdžiaus pasąmonėje knibžda
mintis: ’’Mes tada dar pažiūrėsim, kaip ką! Pažiūrėsim!“ --grasina Mikas kažkam.
Kai jis žvelgė į seserį, jo veidas keitėsi: nebebuvo primer
kta kairioji akis, veido su didele nosimi neiškreipė grimasa.
Tai buvo tik geraširdiškas kaimo bernioko veidas. ’’Mano se
šuo!..“ —Mikas didžiuodavosi sesers plaukų varsa, patenkin
tas valgydavo vyšnių uogienę, kurios ji privirdavo neišsenka
mas atsargas, paklusniai nulenkdavo galvą, kai ji glostydavo
jo šiurkščius plaukus...
Mikas negirdėjo, kaip atsidarė durys, tik pamatė, kaip
staiga atsigręžė sesuo.
Į kambarį įėjo Liucijus ir Laurinaitis.
— Susipažink, Liucia, — mūsų gerasis angelas, Marytė, —
šypsojosi Laurinaitis, —Matai, kokia gražuolė Mykolo sesuo!..
Ji tylėdama padavė ranką ir nežymiai linktelėjo, Bliūdžius
niekad nematė Liucijaus paraudusio, o dabar jis atrodė, kaip
ką tik grįžęs iš pirties. ’’Mano sesuo!.. Aih!.. Nmanei...“
džiūgavo Mikas.
— Aš sakiau, kad negaliu. Skubu... — atsikalbinėjo Liuci
jus. — Labai maloni kompanija, bet negaliu.
— Minutėlę! Pasikalbėsim ir einam švęsti Gegužės Pirmo
sįos, — sodino jį Laurinaitis.
Bliūdžius pasitraukė su kėde arčiau. Pokalbis prasidėjo.
— Nieko ypatingo mes nenorime tau tau pasakyti, —pra
dė j o Laurinaitis. — Štai mūsų ketvertas — vienminčių ratelis.
Mes atvirai pašnekam, pasiginčijam. Norėtųsi, kad ir tu kartu
su mumis pabendrautum.
— Aš maniau, kad čia kas nors įdomaus, ypatingo ... —
nustebo Liucijus. —Juk mes nuolatos susitinkam, pasikalbam.
— Čia truputį rimtesnis dalykas, — aiškino Laurinaitis. —
Mes ieškome kelių padėti žmonėms.
— Mūsų kenčiančiai liaudžiai, — įsiterpė Elena.
Liucijus atsigręžė į ją ir, neslėpdamas pašaipos, paklausė:
— Radote tuos kelius ir vieškelius?
Visi nutilo. Elena visuomet įsišokdavo tuo išpūstu, nenatura
liu tonu.
Bus daugiau.
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Religinis koncertas

Geros tvoros išlaiko gerą kaimynystę — Kanadoje kaimų tvoros saugo kartu
rraštu ir kai kurios iš jų turivietinio pobūdžio. Jos atrodo turį ką nors bendra
gamtovaizdžiu ir sudaro estetinės išraiškos. Jos visos yra vietoje gamintos. Jos
apie palaužtus medžius, apie išrautus kelmus, apie pašalintus akmenis, apie
laukus, kurie yra tinkami sėjai. — Globe and Mail Photo.

DU KONCERTAI

MONTREALYJE

Atkelta iš 4-ro psl.
tikrai reikšmingą geros vieny
bės pradžią.
Jungtinis choras jau dukart
koncertavo : pirmą kartą šv.
Kazimiero ir antrą kartą da

SIUNTINIAI

bar AV parapijoje. Šis koncer
tas buvo žymiai pilnesnis ir ne
palyginamai įspūdingesnis, nes
jame dalyvavo ir moterų bal
sai.

LIETUVON

K

Madman's Woollens & Textiles į

3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.|
Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems«
garantuotai skubiausiai ir
<<

urmo kainomis

j

(30—40% žemiau rinkos kainų)
IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOJ
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems r
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių.
A’■eikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS.
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.'
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SAVININKAS C II. K A U F M A N A S
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune
vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

tai pasiruošęs. Todėl koncer
tas praėjo nepaprastai darniai,
nors pilna salė publikos sudarė
labai sunkias dainavimo saly
MONTREALYJE
gas. *). Dirigentas atrodė,
padaręs didelį šuolį pirmyn. Di
Jeigu būtų įmanoma per yra aplankiusi daugelį JAV ir
rigavo, kaip ir dera, estetiškai žvelgti visą amžiais sukurtą mu Kanados lietuvių kolonijų. Jos
lengvais mostais, ir choras len ziką, tai pamatytume, kad di repertuaras yra didelis ir pla
gvai ir labai stropiai sekė diri džiausią jos dalis buvo sukurta tus, apimąs ne tik pasaulinės,
gavimą. Malonu buvo ne tiktai žmogas religinio jausmo išreiš bet didele dalimi ir religinės
klausyti, bet ir žiūrėti.
kimui. Kas ją mėgsta ir moka muzikos kūrinius.
Koncertą papildė ir paįvai jos klausytis, gali atrasti savo
rino solistai. A.Keblys, įeinąs dvasiai daug jėgos ir daug kil
Stepas Kairys pradėjo smui
į solisto rolę, labai rimtai, ge nių minčių bei įkvėpimo. Mon kuoti 12 m. amžiaus, pirmuo
ru balso skambėjimu ir našiai trealiečiams bus labai gera pro sius žingsnius pradėjęs žengti
padainavo Valentino ariją ir ga pasigėrėti religine muzika mokytojo Paketurio vadovybė
Fausto, Mozartą ir Klovo iš šio mėn. 20 d., šeštadienį. Auš je Marijampolėje. įsijungė į
Pilėnų Ūdrio dainą. Palydimas ros Vartų parapijos bažnyčio Rygiškių Jono gimnazijos orke
U.Clutterbuck, jis labai rimtai je. Religinio koncerto progra strą drauge su muz. A.Kučiū
pasirodė, galima sakyti, pirmą mą atliks svečiai iš Toronto: nu, kun.J.Vaišniu, S.J. ir smui
kartą kaip tikras solistas. Pilė sol. Janina Liustikaitė, smuiki kininkais Jagėla bei Ciplijaus
nų ištrauka publikai padarė ninkas Step. Kairys ir kun. Br. ku. Vėliau smuiką studijavt
rusiškumu atsiduodantį įspūdį. Jurkšas. Šie muzikai yra jau pas prof. Iz.Vasyliūną Kaune
Ūdrio daina padaryta muzika daug koncertavę lietuviškoje (1931-35 m.). Labai daug yra
liai mokamai, geros kompozi visuomenėje ir yra gera vi pasidarbavęs Tėvų Jėzuitų gim
cijo's, bet labai rusiškai skam siems juos pažinti iš arčiau.
nazijos muzikinėje veikloje
ba. O Ūdris - juk lietuvis, - ko
dr.auge su dabartiniais muzi
dėl jis surusintas?
Janina Liustikaitė dainavi kais Algiu Kačanausku ir Al
K.Smilgevičiaus palydima, mo studijas pradėjo Lietuvoje giu Šimkum. Vėliau reiškėsi V.
tris A.Kačanausko dainas ir Šiaulių Muzikos mokykloje. D.U. studentų skautų muziki
sėkmin nėję veikloje. Grojo ir V.Ku
biso Strolios dainą padainavo Atsidūrusi tremtyje,
gai jas tęsė Vokietijoje ir Ang dirkos simfoniniame orkestre
Lietuvos op.sol. E. Kardelienė.
Solistei įteikta puikių rožių ir lijoje. Dainavimo pasitobulini Kaune.
dovanų, taip gi ir pianistui K. mui 1955 m. iš Londono nuvy
Išeivijoje — Kemptene, In
Smilgevičiui ir sol. A.Kebliui. ko Italijon. Dainininkė daug
nsbrucke,
Pinneberge ir Toron
Koncertas buvo išlaikytas yra koncertavusi Europoje, ne
te
—
reiškėsi
ir tebesireiškia
meniškai rimtame stiliuje, pui tik tarp lietuvių, bet ir tarp
kiai praėjo ir paliko labai teigi svetimtaučių. Su simfoniniu lietuvių veikloje kaip pasauli
amą ir stiprų įspūdį. Pasvei orkestru dainavo Londone Al nės ir religinės muzikos kon
kinkim tokius rimtus jungtinio bert Hali ir televizijoje. Taip certų organizatorius ir smuiki
choro žygius, palinkėkim jam pat yra dainavusi per Vokie ninkas. Šiuo metu yra Toronto
skaučių ir skautų dainų instruk
sėkmės ir kvieskime daugiau čių ir Vatikano radiją.
torius, pats sukompanavęs eilę
dainininkų įsijungti į šį puikų
1958 m. kviečiama čika
chorą, kad jis būtų dar pui gos Lietuvių Operos, atvyko į skautiškų dainų.
kesnis.
x
Ameriką ir dainavo Margari
Kun. Bronius Jurkšas su sa
Šia pačia proga reikia sumi tos rolę ’’Fausto“ operoje. Sa
vo
vadovaujamu Toronto Prisi
nėti Zigmo Lapino pastangas vo koncertais bei rečitaliais ji
kėlimo parapijos choru jau yra
sukurti lyg ir tautinių instume t
iJ<: ■
"Atkoncertavęs Montrealyje prieš
ntų orkestrą.
dvejus metus. Iš jaunystės ap
bet
vis
dėlto
orkestras
atrodo
Jis jau ne pirmą kartą ban
dovanotas nepaprastu muzika
do daryti: kartą jis koncertavo gana originalus ir savaimingas.
A V salėje, kitą kartą Kanados Jį sudaro apie 10 muzikalių luinu,-gavo tvirtą muzikinį pa
Lietuvių Dienoje Montrealyje asmenų, daugiau ar mažiau pa grindą, studijuodamas Italijoje
ir dabar Vasario 16-tosios pro tyrusių. Orkestras skambėjo ir ir Ispanijoje. Jo ypatinga vei
ga Plateau salėje meninėje pro tiesioginiai grodamas ir akom kla pasireiškia chorų organiza
panuodamas, gana darniai. O vime ir vadovavime. Per 30
gramos dalyje.
Gal todėl, kad lietuviškieji tai yra nelengvas uždavinys tą muzikinės veiklos metų jis yra
liaud. instrumentai nėra labai atsiekti. Dirigento daug dirbta, vadovavęs aštuoniems chorą
balsingi, Z.Lapinas į orkestrą kad atsiektų ir šį lygį. Gaila, ms. Jo mėgstamiausias instru
kad šio lietuviškojo orkestro mentas - vargonai. Tai kuni
įtraukė gitarą ir akordeoną.
pionierių
pavardės nepaskelb gas, apaštalaująs savo giesme
Šie instrumentai, žinoma, lietu
tos
programoje.
Jų dalyvavi ir muzika. Religinei muzikai
viškai liaudinį pobūdį mažina,
mas lietuviškoje simfoninoje jis skiria didžiausią dėmesį. Jis
yra teigiamai vertinamas kaip ne tik pats ją giliai supranta,
*). Salės žemumas Labai originalus reiškinys, tinkąs ir bet sugeba efektingai perduoti
slopino visų koncertantų bal
ir klausytojams.
lietuviškiems šokiams.
sus, dainavimą tiek choro, tiek
Koncerto bilietai jau plati
Kiti Vasario 16 minėjimo
ir solistų.
Nepratusiems sun dalyviai laikėsi liaudiškumo narni Nek. Pr. Marijos Seserų
ku buvo susiorentuoti, kas čia sąlygose ir lygyje. Gražiai šo rėmėjų. Dar galima jų gauti
yra, kad dainavimas sunkiai pa ko gausus jaunimas daugelyje pas p.Otienę, p.Montvilienę,
siekia klausovus;
kad ro kombinuotų šokių.
p. Zabieliauskienę, p. Ūsienę ir
dos, jie kitoki, kaip visuomet.
J. Kardelis. kitus rėmėjus bei talkininkus.
Taip buvo todėl, kad salė neį
prastai buvo perpildyta, o ka
dangi ji žema, tai ir slopino
dainavimą.

su visu
su vietos

primena
paruoštus

Choras gerokai suliedintas.
suderintas, žymiai išlygintas, ir
skambėjo pajėgiai, išlaikyda
mas
dinamines aukštumas,
nors jų buvo nelengvų. Pasi
ruošimas koncertui buvo labai
rimtas, gerai jaučiant meninį
saiką ir savo jėgų stiprybę.
Ar choras giedojo a capella,
ar palydimas fortepijono (U.
Clutterbuck), jis buvo lygiai
darnus, pajėgus ir ištvermin
gas, be priekaištų. Ir operų iš
traukos labai gražiai praskamb
ėjo, išlaikant ir ritmą, ir dina
miką, ir intonaciją. Choras tu
rčjo daug bisuoti.
Stilingai atrodęs dirigentas,
A. Ambrozaitis, jautėsi ’’savo
vandenyse“, gerai žinojo parti
turas ir buvo matyti, kad rim

A. NORKEL1UNAS

Slidinėkim Mėlynajam Slėny

VYRIŠKŲ

IR

MOTERIŠKŲ

RŪBŲ

SIUVĖJAS

i

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS
A
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
g
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95 X
5
Atskiros kelnės nuo $15 iki $25.
79 ir 81 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

DAROMOS {VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAIIR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.

ČIUOŽIMO AIKŠTĖ, KALNAI ROGĖMS
SKI MOKYKLA, MODERNIŠKAS

SU ŽIDINIU IR MUZIKA.

JOE’S BUTCHERY & GROCER

Tel. DO 6-3884.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000
J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.
UŽ indėlius mokame 8% dividendą

I
I DE LUXE CLEANERS I
| ME 7-6727

Sav. P. RUTKAUSKAS
•j 117—6th Avenue,

Įį
Lachine.

||

J. LAURINAITIS
ALUS IR {VAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ
DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO J NAMUS ARBA J PARENGIMŲ VIETAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO
DALIS.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.
Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.

LA 4-0209.

1918 FRONTENAC ST. Montreal.

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

1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Tel. 525-8971
■-JB

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS - MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

T. Laurinaitis

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

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

2 KELTUVAI, 8 PUIKŪS TAKAI

OHU i

BALTIC WOODWORK CO.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

Vallee Bleue, Vai David, prie 11 keūo

RESTORANAS

M. MACIUKAS

Commisioner of the Superior Coui-C of Montreal
MONTREAL ENTERPRISES REG’D

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

Tel.: garažo 366-0500
. namų 366-4203

1
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SIUNTINIAI LIETUVON

t

i;

IR USSR KRAŠTUS

|

X Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė-$
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai:
automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų^
£
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.
?
\
Janina Adomonienė
$
1674 Couvrette, St. Laurent. 9.
Tel. RI: 4-6940.
^-7=r=3fa===3t-------- =3t

I
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BELLAZZI - LAMYJNO
DO 6-6941
7682 Champlain Blvd.
J^aSalle $
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- $
X
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.
X

BANKO „LITAS”

ŽINIOS

19(55. 111.10. —Nr.9 (933)

LIETUVA

NEPRIKLAUSOMA

6 PSL.

Atkelta iš 3-čio pusi.

palūkanos yr daug žemesnės už kitų Mont-ealio Kredito Unijų ir didžiųjų ban
kų palūkanas.

PRANEŠAMA APIE

Ankščiau asmeninėms paskoloms buvo imamos garantijos beveik išimtinai
žirantais. Dabar palaipsniui garantijų rūšys įvairinamos. Didesnėms asmenį

NAJĄ GYDOMĄJĄ

nėms paskoloms, papildomai prie ’’promissory note“, gali būti imami ’’Balan
ce of sale, antrieji morgičiai, žemės sklypai miesto ribose ir kitos panašios
turto garantijos. Finansiškai pajėgiems asmenims Kredito Komisija gali duoti
asm. paskolas iki $1,000 be žirantų.’’Lito“ praktika rodo, kad labai sunkinant

MEDŽIAGĄ —
Tai y.a ypatinga gydomoji
meuziaga, jrouziusi galią
sucraaKti nemorojus ir
pataisyti sugadintus
audinius.

asmeninitj paskolų išdavimo sąlygas, patys gerieji ir finansiškai patikimiausi
klijentai, net ir iš pačių ’’Lito“ narių tarpo, nueina į kitus bankus, kurie pir
moję eilėje žiūri į paties skolintojo finansinį pajėgumą ir patikimumą ir tik
po to į garantijas ir jų rūšį.
Nuo šių metų pradžios ’’Litas“ pasirašė naują santupų ir paskolų draudi
mo kontraktą su draudimo bendrove Cuna. Jame yra permainų, kurios liečia
visus narius. Informacija tuo reikalu Tamstoms buvo pasiųsta atskiru aplink
raščhi. Naujojo kontrakto pasėkoje kiek sumažės draudimo premija ir padi
dės metų gale bendrovės duodamas ’’Litui“ dividendas- Eventualiai, po vienų
metų praktikos, naujasis kontraktas gali pagelbėti ’’Litui“ sumažnti narių mo
karnas premijas už gyvybės draudimą.
1965 metų sąmata sudaryta išeinant iš $200,000 ’’Lito“ kapitalo padidėjimo

Pagarsėjęs tyrimų institutas
atrado nepaprastą gydomąją
medžiagą,
sugebančią
su
traukti nemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių su
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą.
Visais tyrimų atvejais, švelnėjant skausmams, įvykdavo
nemorojų susitraukimas.

Pajamų numatyta gauti $94,030, tai yra $21,000 arba 29% daugiau, kaip pra
eitais metais. Priėmus dėmesiu, kad praeitais metais pajamų prieauglis buvo
$18,500 arba 34%, šių metų sąmata atrodo reali, nes mietai pradedami su tree
daliu didesniu kapitalu, kaip pernai.
Pirmenybė bus teikiama asmeninėms trumpalaikėms paskoloms. ’’Litas“
ir toliau žiūrės ne tiek garantijų rūšies, kiek jų patikimumo duodamai pa
skolai atgauti. ’’Litas“ turi keletą nuo seno ’’įšalusių“ paskolų, kurių grąžini
mas vyksta lėtai, tačiau nė viena iš jų dar nėra tokia beviltiška, kad jau reik
tų ją nurašyti. Keliolika asmenų nereguliariai moka savo paskolas.
Nuosta
blausia, kad 80% tų skolininkų yra tik šimto ir kelių šimtų dolerių ribose.
Iš to seka, kad mažosios paskolos sudaro daugiau darbo ir rūpesčių, kaip
didžiosios. Praeitais metais ’’Litas“ žymiai sustiprino spaudimą į skolininkus
dėl nereguliaraus paskolų mokėjimo- Bendrai paskolos grąžinamos tvarkin
gai.

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

(Bio Dyne),
kuri greičiau padeda užgyti
pažeistoms celėms ir sužadina
naujų audinių augimą.

Didesnius pinigų rezervus šiais metais nusistatyta laikyti Quebec Central
Credit Union einamoje sąskaitoje, kuri moka 4% palūkanų ir jas skaičiuoja
mėnesiškai. Provincial Bank moka 3% ir juos skaičiuoja kas trys smėnesiai.

Dabar Bio - Dyne galima gauti
tepalo bei lazdelės formose

Išlaidų sąmata sudaryta $47,374 sumai ir yra tik $14,000 didesnė, kaip per
nai įvykdytoji. Didžiausią padidėjimą čia sudaro palūkanos už einamąsias sąs
kaitas - net $8,400. Tikrumoje šitos išlaidos yra ne kas kita, kaip pelno da
lis, kuri metų bėgyje nariams išmokama palūkanų formije už einamąsias sąj>

’’Preparation H “ vardu.
Prašykite visose vaistinėse.

kaitas.
Baigdamas šį savo pranešimą, aš norėčiau visų ’’Lito“ tarnautojų vardu
atsiprašyti Tamstas už galimus netikslumus ar nesklandumus, kurių galėjo
pasitaikyti metų bėgyje. Lietuviška patarlė sako: ka-s nedirba tas neklysta.
Taip pat mes esame labai dėkingi ’’Lito“ valdybai ir komisijoms ne tik už jų
suteiktas gaires mūsų darbui, bet ir už energingą jų pagalbą visoje ’’Lito“
veikloje.
Tik mūsų visų, mieli “Lito“ nariai, bendradarbiavimo dėka buvo pasiekti
šie gražūs 1964 metų darbo rezultatai. Aš esu įsitikinęs, kad jie nebus blo
gesni ir šiais 1965 metais.
Pranas Rudinskas.

1964 METŲ IŠLAIDŲ SĄMATOS
MAS
IR 1965 METŲ SĄMATA
1964 metai
Įvykdyta
Numatyta
1.Valdomųjų organų išlaidos:
’’LITO“

Valdyba
Kredito komisija
Revizijos komisija

VYKDY
1965 metai
Numatoma

500.00
400.00
450.00
$1,350.00

471.00
441.00
324.00
$1,236.00

450.00
500.00
400.00
$1,350.00

390.00
9,5000.00
100.00
$10,050.00

385.93
10,022.55
209.92
$10,618.40

580.00
10,000.00
300.00
10,880.00

12,000.00

5,604.17
125.00
523.30
6.252.47

14,000.00
200.00
650.00
14,850.00

2.Draudimai:
Balanso draudimas
Santaupų ir paskolų draudi
Tarnautojų draudimas

3.Operatyvinės išlaidos:
Palūkanos už ein. s-tas
vidt. nuo $350,000 iš4%
Palūkanos už paskolas
Clearingo išlaidos

500.00
$12,500.00

4-Raštinės išlaidos:
Nuoma
Biuro reikmenys
Pašto išlaidos
Telefonas
Posėdžiai Unijų Lygoje
Susisiekimo išlaidos
Biuro patalpų valymas
Inventoriaus nurašymas
Metų užbaigimo priedas
Teisinė pagalba
Raštinės remontas

k

1,320.00
300.00
7.00.0
210.00
75.00
360.00
240.00
200.00

1,3^0.00
493.67
196.88
238.72.
56.00
360.00
230.00
211.35
375.00

375.00
200.00
$3,380.00

200.00
$3,711.62

1,320.00
750.00
250.00
270.00
75.00
500.00
240.00
250.00
500.00
250.00

Garantuota — arba

1955

1956

\95T

1958

1959

I960

1963

1964

REVIZIJOS KOMISIJOS

grąžinami

pinigai.

AKTAS NR. 10.

1965 m. sausio mėn.8 d., ’’Lito“ Revizijos Komisija sudėtyje Jono Ado
JUOZAS AUDĖNAS
maičio, Povilo Povilaičio ir Juozo Lukoševičiaus, susirinkusi banko patalpos#
1465 De Seve St., dalyvaujant sąskaitybos vedėjui Domui Jurkui, patikrino
Ekonomistas
me 1964 m.banko kasos einamųjų sąskaitų, išduotų paskolų ir kitas operaty
vines sąkaitas pagal vedamas knygas ir pateisinamus dokumentus ir rado
Tarpininkauja Mutual Funds
me, kad atitinka 1964 m. sudarptai apyskaitai.
1964 metus “Litas“ užbaigė padarydamas $3,940,242.35 apyvartą, ture
jo $39,555.53 pelno ir metinis balansas pasiekė $1,215,352.21, turėdamas
1018 narių, 376 depozitorius 4r 231 skolininką. Visos balanse įrašytos sumos
109 Warwick Street
atitinka atskaitomybės knygų pagal pateisinamuosius dokumentus padary
tiems įrašams.
Brooklyn 7, N. Y.
Per visus metus bankelio atskaitomybė buvo tikrinama kas mėnesį ir apie
tai buvo pranešinėjama Kredito Unijų Centrui jų nustatytais formuliarais- ”Li
to“ veikla buvo sekama dalyvaujant visuose Valdybos posėdžiuose ir sujos
nutarimais prasilenkimų nepastebėta.
Narių sąskaitų saldo buvo pasiųsta daugeliui ir dėl jų netikslumų prane
Lietuviai advokatai
Šimų negavome.
Iš 231 skolininkų 16 nereguliariai daro savo mokėjimus, tame skaičiuje
NEIMAN, BISSEE
ir 2 ipotekinės paskolos. Prie nereguliariai mokančiųjų priskaitytos ir 3 pa
skolos bendrai $7,480.08 grąžinamos pagal Lacomb įstatymą labai mažomis
& SEGUIN
sumomis ir jų likvidavimas gali užsitęsti gana ilgai.
Barristers, Solicitors,
Valdyba ir vedėjas turėtų daugiau atkreipti dėmesio į užsilikusių skolų
išieškojimą, nes nereguliarus mokėjimas apsunkina kitiems nariams gavimą
Notary Public.
kreditų, be to pagal naują draudimų sutartį, daugkartinis pažadėtų mokėji
35 Heyden St.eet
mų nevykdymas anuliuos paskolos draudimą.
Visos tokios paskolos turėtų
būti patikrintos ir kur yra galimybių išreikalauti nauji pasižadėjimai. (Pro
1 oronto 5, Ont.
missory Notes).
Tel. Office WA 4-9501
Revizijos Komisijos Išvada.
Res. BE 3-0'J, b
Visos 1964 m. “Lito“ finansinės operacijos buvo vedamos tvarkingai ir
laiku patiekiamos mėnesinės apyskaitos. Padarytos išlaidos pateisintos reika
lingais dokumentais ir valdybos nutarimais, prisilaikant praėjusio susirinkimo
priimtos sąmatos. Jei kurios išlaidos ir išėjo iš sąmatos ribų, tai privertė pa
daryti padidėjusi apyvarta, bet bendra numatytų išlaidų suma nėra perviršyta.
Revizijos Komisija, daugiau jokių trūkumų nepastebėjusi, siūlo šiam susi
A. E. Me KAGUE, Q. C.
rinkimui 1964 metų veiklos piniginę apyskaitą ir balansą priimti.
Revizijos Komisijos Pirmininkas:
Juozas Lukoševičius
Barrister and Solicto<
Jonas Adomaitis
Advokatas ir Notaras.

Povilas Povilaitis

Eel. EM 4-1394, EM 4 1395
$4,405.00

4,800.000
3,600.60
500.00
8.900.00

9,932.25

400J >0

628.05

450.00
320.00
$1,170.00

390.04
340 p9
$1,358.78

500.00
300.00
450.00
500.00
$1,750.00

500.00
37,850.00

497.32
33,606.84

600.00
47,850.00

4,800.00
3,600.00
1.539 95

1962

MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJOS ’’LITAS“

5.Atlyginimai tarnautojams:
Administracija
Sąskaityba
Inkasentai

1961

5,700.00
4,140.00
3.699.00
13,539.00

Kairėje pirmasis ’’Lito“ pirmi
ninkas Albertas Norkeliūnas.

5 008 Northern Ontario Bldg.
330 Bay Street.

6.Įvairios išlaidos:
Skelbimai
Radijo skelbimai
Veiklos vystymas
Nenumatytos išlaidos

7.Metinio susirinkimo išlaidos:

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA ”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus „Parama“ moka 4% % vieton 4%% ir už
asmenines paskolas „Parama“ ima 7% vieton 7 % %.
Už paskolas ir — morgičius — 6J4%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje,
bet nedaugiau $ 2,000.00.

„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis,
gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:
-‘ienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną,
išskyrus sekmadienius ;
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai.,
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaguoja E. BOREIŠA.
Eina dešimti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

(VAIRUS siuntiniai ir dovanos
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ
IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai,
Įvairios sudėties maisto
siuntiniai be muito iki 33 skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši
svarų. Prašom reikalauti nos, televizijos aparatai, nia
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 Ū Z A.

HAMIf|LTOV
RAMOVĖNAI IŠRINKO 1965 METAMS VALDYBĄ
Metinis veteranų sąjungos
skyriaus narių susirinkimas va
sario 14 d. išrinko naują valdy
bą, kuri pasiskirstė pareigoms:
pirmininkas Ant. Ruzgys,
vice pirmininkas J.Stanaitis,

parengimtj vadovas V.Sakas,
iždininkas Alf. Patamsis,
sekretorius Ev. Reikenis,
kandidatais liko J.Šarūnas ir
Meč. Šniuolis.
Valdybos būstinė — E. Rei
kėnis, 46 Birkley Cresc., tel.
JA 7-8257.

Valdyba.
NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L.
Toronto jstaigos 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.

HAMILTONO LIET. ŽŪKL.
IR MEDŽIOTOJŲ
KLUBAS

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

ST. CATHARINES. ONTARIO
BAIGĘ AUKŠTUOSIUS

KLESTI MIESTAS
Vyksta milžiniška statyba.
Šiemet bus pastatyta apie 900
apartmentų - butų. Vietos didi
eji fabrikai statys milijoninius
priestatus. Samdo daugiau dar
bininkų. Vietos lietuviai skun
džiasi perdideliais viršvalan
džiais - beveik visas septynias
dienas per savaitę.
Neretas
skundžiasi silpnėjančia sveika
ta.
Įsikūręs universitetas statys
600,000 dolerių vertės priedi
nius pastatus.

JONINIŲ ŠVENTĖ
Pagarsėjusi Niagaros pusią
salyje bus ir šiemet - birželio
19 d., St. Catharinėje, We
landas Jonines irgi rengs. St.
Catharinėje Joninės bus labai
plataus masto. Kadangi šias
Jonines rems šiemet skautų rė
mimo draugija, tai šventėje da

Parduodama!!!
GERAI ŽINOMA EUROPIETIŠKA DELIKATESŲ

KRAUTUVĖ ĮSIKŪRUSI PRIEŠ 8 METUS.

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

MODERNI KRAUTUVĖ IR KEPYKLA,
PILNAI ĮRENGTA. PIGI NUOMA.

VIETA: MONTREALIO PRIEMIESTIS
(87,000 gyventojų).

7252 So. Rockwell St., Chica
go, Ill., 60629, tel. PR 8-8034.

IDEALU PORAI AR PARTNERIAMS.
Užsiregistravę ekskursantai ga
us tolimesnes informacijas,
" DĖL INFORMACIJŲ RAŠYTI:
Independent Lithuania
kaip pasiruošti kelionei.
Prašau pasiskubinti regis | Re.: Miss H.S.
7722 George St.,
LaSalle, Que.
truotis, nes pritruks vietų.

Šio tebesitęsiančio Vajaus
proga kviečiu šios apylinkės
lietuvius jungtis į Lietuvių
Fondą. Negalintieji iš karto į
nešti pilną įnašą, prašomi tai
dalimis atlikti. Jūsų Įgaliotinis
visus reikiamus formalumus su
tvarkys už Jus. Pilną ar dalinį
įnašą prašoma įteikti Įgalioti
niui.

A. Paškevičius
LF Tarybos Narys - Įgaliotinis

Kovo 3 d. Suomijoje, Tem pere, prasidėjo pasaulinės hokey varžybos, kuriose dalyvau
jo USA, USSR, Švedija, Čekoslovakija ir Kanada.

Naujoji valdyba pasiskirstė
pareigas: pirm. S.Šetkus, vice
p. L. Gudaitienė - Niag. Falls,
sekr. K.Stankevičius - Welan
das, ižd. J.Dainora St.Cath.,
ūkio vadovas - p.Kutka - We
landas, parengimų vad. F.Ja
nušonienė - N. Falls. Garbės
pirm. B.Mikalauskas O.F.M.

CANADA

AUTO NELAIMĖS
Keli welandiškiai turėjo au
to nelaimes. Vienam tautiečiui
važiuojant iš darbo namo po
mašina pakliuvo priekyje be
šviesų ant dviračio važiavęs lai
kraščių išnešiojantis berniukas.
Jis ligoninėje.
Kita nelaimė slidžiame ke
lyje atsitrenkė į sunkvežimį.
Mašina bematant užsidegė. Lai
mei važiavusieji spėjo iššokti
nors gerokai prisitrenkę ir nu
sibraižę. Mašina sudegė visai.

Vairas.

Daugiau negu 720,000 asmenų tapo

Kanados Piliečiais
NUO 1947 METŲ, KADA ĮSIGALIOJO KANADOS PILIETYBĖS AKTAS.
VIEN 1963 METAIS VIRŠ 69.000 ASMENŲ DAVĖ IŠTIKIMYBĖS PRIE
SAIKĄ IR TAPO PILNAIS KANADOS BEDRUOMENĖS NARIAIS.

Nemažiau kaip 10 pilnatei
šių .apylinkės narių gali išstaty
ti kandidatus. Kandidatų sąra
šai įteikiami Apylinkės Rinki
mų Komisijai: 415 McEwan
St. iki kovo mėn. 15 d.

ATVYKĖLIS, KURIS

LEGALIAI BUVO ĮSILEISTAS Į KANADĄ MA

ŽIAUSIA PRIEŠ KETVERIUS METUS IR DEVYNIUS MĖNESIUS, TURI
TEISĘ ČIA PAT PADUOTI PRAŠYMĄ KANADDS PILIETYBEI GAUTI.
JEIGU JŪS ESATE VIENAS IŠ TOKIŲ,

PRIIMKITE ŠĮ MALONŲ PA

KVIETIMĄ NIEKO NELAUKIANT ĮTEIKTI PRAŠYMĄ.

v.k.

įstojo į Kanados lietuvių Fon
dą, (nešdamas $30.00.
— St. E. Tolvaišoms gimė
dukrelė.
— F. A. Albrechtams gimė
sūnus.

OTTAWA, Ont
LIETUVIŲ FONDO
Ottawos apylinkės kreipimasis
į vietos lietuvius.
Mieli Tautiečiai,
Paminėjome Vasario 16 die
ną, pakurstėme savo širdyse te
berusenančią lietuviškos parei
gos Motinai Tėvynei ugnelę ir
vėl išsiskirstėme ir pasinėrėme
į kasdieninius darbo ir namų
rūpesčius.
Tenka nuolat ir nuolat pa
galvoti, kad toji ugnelės avie
sa neliktų nustelbta tųjų kasdie
ninių rūpesčių. Juk tik mūsų
visų ar tai pavienis darbas, ar

"

SKAUTAMS REMTI
DRAUGIJOS VALDYBA

SUDBURY, ONTARIO

— Petras Jutelis, pirmasis

7 d. tas pat jetas iš Frankfur
to grįš j 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.

_____

lyvaus kaip visko pagrindas skautai iš Kanados ir Ameri
kos

SUDARYTA APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJA

—St. A. Krivickai nusipirko
antrą didelį laivą, kurį žada
panaudoti ’’Žuklautojų ir me
džiotojų“ klubo išvykų laike.

. . 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
ruks 3 savaites.
Iš New Yorko lėktuvas iš
skris š.m. liepos 17 d. vakare
į Frankfurtą ir š.m. rugpiūčio

S
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MOKSLUS

WINDSOR, Ont
Rinkimams į KLB Vl-ją
Krašto Tarybą vykdyti, Apy
linkės valdyba sudarė Apylin
kės Rinkimų Komisiją šios su
dėties: pirm. - E.Zatorskis, na
riaj - A.Juškauskas ir V.Pun
džius.

Ekskursija į Europa

Giedraitis turėjo skraidančių
lėkščių šaudymo varžybas. 1
vietą laimėjo A.Šimkevičius,
II V.Sasnauskas, III A.Kuras.
Handicap šaudyme I v. atite
ko A.Stasevičiui, II Bielskiui
ir Ill V. Šimkevičiui.
Mažojo kalibro šaudyme Z.
Bielskis laimėjo I v., A.Kuras
II ir V.Sasnauskas 111.
privalomi — tai:
Tarpklubinėse šaudymo var neatsisakyti prisiimti kai ku
žybose Hamiltono klubas lai rias lietuviškas pareigas, kurias
mėjo pereinamąją taurę.
juk reikia kam nors vistiek at
’’Kalakutų“ šaudymo varžy likti ir parodyti bent minima
bose išleista premijoms 32 ka lų dosnumą lietuviškiems reika
lakutai, kas klubui davė $117.
lams. Ieškokime savyje ragi
10 pelno.
nančių tas pareigas atlikti mo
tyvų, bet ne priešingai.

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

St. Catharinėje gavo paskyri
mus du lietuviai --- vienas
sąskaityboje Thampson Produ
cks, kita --- mokytoja vietos
kolegiume.

LIETUVA

NEPRIKLAUSOMA
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ĮGALIOTINIO

tai auka, ar ryžtas ir pastan
gos juk ir sudaro visos Pašau
lio Lietuviškosios Bendruome
nės dirbamą darbą pasiekia
mus rezultatus. Juo daugiau
dirbančių, juo ryškesni bendri
rezultatai.
Būti jautresniu lietuviška
jam reikalui ir galimybių ribo
se dosnesniu lietuviškiesiems
darbams buvo, yra ir bus kiek
vieno lietuvio uždavinys, parei
ga ir siektinas idealas.
Tikiu, kad šiandieną du da
lykai kiekvienam iš mūši} yra

PASINAUDOKITE VISOMIS PILNO KANADOS BENDRUOMENĖS NA

RIO TEISĖMIS IR PRIVILEGIJOMIS:
•

TEISE BALSUOTI

•

TEISE DIRBTI VIEŠOJ ĮSTAIGOJ

•

TEISE TURĖTI KANADOS PASĄ

•

TEISE PILNAI DALYVAUTI KANADOS ATEITIES KŪRIME.

PILIETYBĖS PRAŠYMO BLANKUS JŪS GALITE GAUTI PAS PILIE

TYBĖS TARNAUTOJĄ.

APYLINKĖS BEI APSKRITIES TEISMO ĮSTAI

GOJE AR PILIETYBĖS DEPARTAMENTE OTTAWOJE.

RENĖ TRAMBLAY,

Pilietybės Ir Imigracijos Ministras.

M

NEPRIKLAUSOMA
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MON^T^REAL
KAZIUKO MUGĖ

SKAUTORAMA

suruošta skautų tuntų, buvo
įvairi, Įdomi ir graži. Ji buvo
pi.aaeta sK.autų sueiga, kurioje
dalyvavo įspūdingas skautų
sKaicius - apie ĮSU berniukų ir
mergaičių, maždaug po lygiai
vienų ir Kitų. ^KautisKose apei
gose, kurios buvo gražiai vyk
domos, atsymeti visi svarbes
m sKautisKieji įvykiai.
Po to atidaryta Kaziuko
mugė, paruosta SKautų labai
kruopščiai, sumaniai ir gražiai.
/Atidarant mugę, tarė žodi Rė
mejų būrelio pirmininkas J.L.
Horvaisa - Viinnis. Pasidžiau
gęs, kad skautiškoji šeima dide
ie ir gražiai auganti bei jungia
utį visą lietuvisKąjį jaunimą,
Girinis priminė Kaziuko mugės
tradiciją ir kvietė visus daly
vius palaikyti ir kitą tradici
ją; grįžtant iš mugės ką nors
namiškiams parnešti, nepareiti
tuščiomis, o ką nors parnešti
yra, nes skautai ir skautės yra
pridarę gražių dalykų. Be to
visus kvietė pasivaišinti,
nes
skanumynų paruošta daug ir
puikių. Stovyklos organizavi
mo k-to pirm. P.Kudinskas pra
siiiingai pabrėžė, kad tiktai ska
utų organizacija Montrealy yra
tikrai reali, veikli, pajėgi ir to
dėl jai priklauso visų IVlontrea
no Dėtuvių dėmesis ir parama,
kuri ypač reikalinga ruošiant
vasarvietę.
Mugę oficialiai atidaryti bu
v o paKVjesti vyresnieji skautai
- 1. Lukoševičienė ir St. Nagi
nionis.
Kadangi jaunieji dailininkai
mugėj e suruošė savo darbų pa
rodą, tai M.Jonynienė buvo
pakviesta ją atidaryti. Ji pris
tatė visus dalyvaujančius paro
doje: D.Aneliunaitę, R.Barteš
kaitę, K.Bendžiutę, K.Barteš
ką, K.Piešiną ir G.Vazalinską.
Atidarius mugę, šeštadienį,
vieni pirko gražius dalykus, ki
ti bandė laimę loterijose, treti
žaidimuose.
Buvo ir filmas.
Pasivaišinti buvo ir dešrelių,
ir pyragų įvairių ir kavos. Sek
madienį gi vaišėse vyravo ku
gelis, skaniai paruoštas, ir ska
nios dešros. Žmonių galėjo ir
turėjo būti daugiau.
- Sekmadienį Kanadoje ir
Amerikoje jau prasideda litur
ginės apeigos gimtąja kalba.
Mes dar nesame gavę lietuviš
kų mišiolų. Kai gausime, ir
mes įvesime gimtąją kalba.

KLB Montrealio lietuvių sto
vykios vakaras įvyks gegužės
15 d. šeštadienį, Aušros Vartų
parapijos salėje. Pragramą iš
pildys skautų - čių tuntai. Re
zervuokite tą dieną šiam dide
liam Montrealio jaunimo ruo
šiamam pobūviui.

DR. J. ŠEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir
ketvirtadienį

i

antradienį ir
Į
penktadienį
; “
trečiadienį 7—9 p. m.

P-tn-

Gavo kaklaraiščius: paukšty
tės: K.Bendžiutė, D.Beniušiu
tė, R.Kubiliūtė, D.Styraitė;
skautės: K.Staškevičiutė, V.Ki
zerskytė; vilkiukai; H.Blauzd
žiūnas, G. ir A. Bunys, D.Ma'
kauskas, A.Lapinas, R.Zabie
liauskas; skautai: V.Minelga,
D.Selenis; paskiltininkės laips
nį: S.Kuncevičiūtė, D.Šeidytė,
L.Žižytė; skiltininkės laipsnį:
D.Zubaitė.
Vyrskaučių draugininke E.
Mikalajūnaitė pasitraukė iš
draugininkės pareigų. Vyrskau
čių draugovę pasidalinusios
globos Ina Kličienė, Irena Lu
koševičienė ir Jūra Čipliauskai
tė - Tanner.
Geležinio Vilko Tuntinin
kai pasikeitė: s.J.Piečaitis pėrė
mė tunto vadovavimą iš p.s.
Justo Kibirkščio.

D. Zubaitė.
L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ
KUOPOS
metinis - visuotinis narių susi
rinkimas įvyks kovo 28 d. Tą
dieną visi šauliai ir šaulės ren
kasi Aušros Vartų parapijos
salėje 10.45 vai.ryto ir organi
zuotai su vėliava dalyvauja 11
vai. mišiose, kurios bus atna
šaujamos už Šaulių Sąjungos
įkūrėjo - ideologo, kilnios at
minties lietuvii V. Putvio šie
lą. Tuoj po pamaldų šaulių
kuopos ir gretimame kamba
riuose įvyks susirinkimas. Vi
siems šauliams susirinkime da
lyvavimas yra būtinas. Taip
pat yra labai maloniai kviečia
mi ir kiti lietuviai, norintieji
įsijungti į mūsų gretas.

Valdyba.
---- DLK Vytauto klube yra
darbas 2 žmonėms, — nuolati
nis ir vienos dienos savaitėje
švaros palaikyme (janitor).
Tel: 365-0311 arba 366-6220.
• Emilija ir Malvina Ma
čionienės, Verdūnietės, gražų
laiką leidžia Kalifornijoje.
• Mirė Jurgis Klimavičius
88 metų amžiaus, priklausęs
DLK Vytauto klubui.
• Bazaras kovo 16 d. 5471
Lemieux, sanatorijai.

m’

Loterijai Montrealio lietu
vių dailininkai paskyrė 8 pavei
kslus ir 3 medžio kūrinius. Lo
terijai savo darbus paaukojo:
D. Aneliūnaitė, R.Bukauskas,
V. Daniliauskas, V. Remeika,
O. Sablauskienė, A. Zubienė,
A. Vazalinskas, G. Vazalins
kas, B.Abromonis, P.Baltuonū
ir J.Blauzdžiūnas. Trijų bilietų
knygutė kainuoja vieną dolerį.
Loterijos traukimas įvyks skau
toramos metu gegužės 15 d.
Aušros Vartų par. salėje.
Visi Montrealiečiai kviečia
mi pasekti mūsų dailininkus ir
savo doleriu paremti stovyk
los valdybos pastangas organi
zuojant šią pirmą ir vienįnte
lę stovyklą.
Skautoramos komisija nu
statė programą ir jai ruošiasi.
Po programos bus vakarienė.
Stovyklos modelis. Jono La
dygos kūryba pagal architekto
Zubo planus, buvo išstatytas
"Lito“ dešimtmečio minėjime
ir bus išstatytas per Kaziuko
Muge ateinantį šeštadienį.

P.R.

PARDUODAMAS
PIANINAS
labai gerame stovyje už $100
dol.

Skambinti: RA 8—0343.
Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D.

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

861-8479

KAILIŲ SIUVĖJAS.

Dr. J. MALISKA

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

Suite 419, tel. UN 6-8235

UN 6-2063 ir UN 6-2061

Residence MU 1^2051

DANTŲ GYDYTOJA

3938 Rosemount Blvd.
RA 7-5552; namų RA 1-0656
DR A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telef.: 669-8834

SAVO KREDITO KOOPERATYVE

MONTREALIO
STOVYLLOS
LOTERIJOS BILIETAI
JAU PLATINAMI

JOSEPH P. MILLER

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI,
BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO,
Programos vedėjas L. Stankevičius.

TAUPYK IR SKOLINKIS

V.Brilvicas, ligšiol Bedfor
de turėjęs siuvyklą su 40 dar
bininkų, dabar ją vysto ir di
dina iki 100 darbininkų. Suma
numas, darbas ir pasiryžimas
duoda gerų pasekmių.

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

Už einamąsias sąskaitas ’’Litas“ moka 4% palūkanų, o už
indėlių sąskaitas 4.5% dividendų4
Palūkanos ir dividendai
skaičiuojami mėnesiniai- Nemokamas gyvybės draudimas
iki $2,000 santaupų sumos. Balansas apdraustas $2.000.000

Už asmenines paskolas ’Litas4 ima 7.6%, o už nekilnojamo
turto paskolas — 6.5%, Pigus paskolų draudimas skoli
ninko mirties arba visiško invalidumo atvejais.
KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10:30
iki 12:30 vai., darbo dienomis - nuo 10 iki 3 vai., išskiriant pirma
dienius ir šeštadienius; vakarais - trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd.; dieną - penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir
vakarais - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo
7 iki 9 vai.

SIUVU, PARDUODU.

Taisau ir Remodeliuoju.
Vasaros laike saugojimas.
(storidžiai).

6396 Bannantyne, Verdun
PO 7-6183.

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 parūpinimas.

LAIKRODININKAS
Antanas Sukas
1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.
TAISAU IR PARDUODU
ŽEMOMIS KAINOMIS
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA

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

District Estate :
Brokers inr,
MONTREAL REAL ESTATE 1

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.

Nora Kulpavičienė užbaigė
gasinį filmą ’’Vaikų namai To
ronte“, kuriems vadovauja
Nek. Pras. Seserų kongregaci

ja.
Filmas yra 16 mm., spal
vuotas. Filmo apimtis: Id.:
vaikų darželiis (demonstruoja
mi užsiiėmimai klasėse įvairaus
amžiaus auklėtinių, užsiėmimai
kieme, bei laisvalaikiai, etc.
II d.: Seserų veikla - šeštad.
mokykloje, užsiėmimai su jau
nimu bei vyresn. ateitininkais,
paruošimai pirm, komunijai, se
serų rekreacija, etc. Užbaigia
ma koplyčioje.
Filmo producentai: N.M.P.
Seserų kongregacija, Putnam,
Conn.
Šiuo metu filmas išvežtas į
USA, kur bus demonstruoja
mas įvairiomis seserų ruošia
momis progomis.
(Antra filmo kopija) taip
pat greit bus proga filmą pama
tyti ir Kanados kolonijų vai
kams ir suinteresuotiems.

• Dail. V.Pazukaitė, Sibire
iškentėjusi 10 tremties metų,
po ilgų rūpesčių atvyko pas sa
vo seserį p.Meiliūnienę, Toron
tan.
• Sol.V. Verikaitis koncer
tavo su p.Skrinskaite Clevelan
de.
• P.Ancevičienės duktė Sau
lė susituokė su dr.F.D.Dicum.

RUOŠKIMĖS PIRMAJAM
KANADOS LIET. JAUNIMO
KONGRESUI
Pirmasis Kanados liet, jau
nimo Kongresas įvyksta spalio
8-10 d.d., Kanados Padėkos
Dienos savaitgalyje, Toronte.
Svarbiausias kongreso tikslas
yra išjudinti mūsų jaunimą ir
paskatinti jį daugiau įsijungti
į lietuviškąją veiklą. Tuo tiks
lu kongresui numatyta plati
programa. Kviečiame jaunimą
programoje aktyviai dalyvauti
ir tam iš anksto ruoštis.

Talentų pasirodymo popie
tė įvyks šeštadienį, spalio 9 d.
Būtų gražu, kad tame pasirody
me dalyvautų jaunimas iš visų
Kanados liet, apylinkių. Pasi
rodykime viskuo - dainavimu,
instrumentine muzika, vaidini
mu, deklamavimu, šokiais, ko
miškais numeriais. Pasirodyki
me pavieniui ir grupėmis. Re
gistruotis pas E.Daniliūną, 15
Elmwood Ave., E. London,
Ont.

Leidinys bus išleistas kon
greso proga. Jame stengsimės
aprašyti Kanados liet, jaunimo
gyvenimą, o taip pat dėsime
jaunųjų kūrybą ir nuotraukas.
Leidinio redakcija laukia apy
linkių jaunimo veiklos, įskai
tant organizacijas ir pavienius,
aprašymų. Poetai ir literatai - pasirodykite. Medžiagą siųsti
stud. A.Bušinskaitei, 518 Glen
lake Avė., Toronto, Ont.
Meno paroda įvyks ta pačia
proga. Joje bus tapybos, skul
ptūros ir tautodailės skyriai.
Registruotis pas stud. M.As
trauską, 47 Glenlake Avė, To
ronto, Ont. Taip pat kviečiame
susidomėti jau paskelbtu pla
kato konkursu.
Akademinę dalį organizuo
ja studentai. Prisidėkime visi,
kad kongresas būtų tikrai įdo
mi mūsų šventė.
Kongresui Ruošti Komitetas.

BOARD NARIAI

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

ROYAL —
LONDON-LANCASHIRE
Draudimo Bendrovės

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
EALCON FAIRLANE
GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAM0NI5
INSURANCE
AGENCY INC.
Quebec Insurance Brokers

Investavimui žemė St. Hubert,

GAISRAS — AUTOMOBILIAI

netoli St. Helen salos
(1967 m. pas. parodos vieta).

Tel.: 722-2472.

Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.
Adresas: 5974 Turenne,
Montreal 5, Que.

(933)

FILMAS APIE NMP
SESERŲ VEIKLĄ

BANKO ’’PARAMA“
METINIS

susirinkimas praėjo įtemptoje
PAGERBTI KAZIMIERAI atmosferoje, nes atsirado asme
nu, kurie be gilesnio apsisvars
Praėjusi savaitgalį Montre tymo sutiktų į neapgalvotus žy
gins. Tuo tarpu ’’Parama“ yra
aly atžymėtos, kitų tarpe, mū
sų žymiojo pianisto Kazimiero didelė, svarbi ir pajėgi organi
Smilgevičiaus ir mūsų AV Kle zacija, Toronto lietuviams da
bono Kazimiero Pečkio, gražiu vusi didelių galimybių ir nepa
ose, daugelio dailininkų paveik prastai stipriai parėmusi lietu
slais išpuoštuose D.irK.Smilge vių ir lietuvybės reikalus. Ir
vičių namuose. K.Smilgevičiui šis susirinkimas, nežiūrint kai
įteiktas dail. Račkaus kūrybos kieno negiamų pastangų, išlai
paveikslas,
dalyvaujant pa kė lietuviškąją rimtį bei pusiau
čiam autoriui, op. sol. Kardelie svirą ir pasibaigė visiškai rim
nė ta proga padainavo, o T.J. ties ir tvarkos pergale. Ne vėl
Vaišnys ir J.Lukoševičius pas tui pirm. H.Stepaitis tvirtai pa
kaitė ištraukų išDonelaičio Me žymėjo, kad "Parama“ savo
tų. Kazimierai pasveikinti ir veiklos pasėkoje davė lietuvia
jiems sugiedota ilgiausių metų. ms 248,000 dol. pelno ir yra
pajėgi nugalėti bet kokius ne
Buvo puikios vaišės.
sklandumus, kurie palyginamai
• Silickas J. buvo susirgęs
su pajėgumu yra labai menki.
stagiai ir sunkiai, bet greita ir
Ižd. Pr.Bastys konstatavo,
rūpestinga ligoninės pagelba
kad 1964 m. pelnas yra 42,
sveikatą grąžino. Taip pat jau
990 dol., kai 1963 m. buvo 41,
yra
sveikstantis
Glaveckas
366, Tat aišku, kad bankas ky
Vytautas.
la, auga, ir žmonės ne be pa
Inž.V. Kubilius prieš kurį grindo juo pasitiki. Priežiūros
k-jos vadu Augustinas Kuolas
laiką išlydėtas artimųjų, išvyko
į Čikagą, kur nori pastoviai įsi pranešė faktinę padėtį.
Skiirstant pelną, šėrininka
kurti. Šeima dar Montrealyje,
ms išmokėta po 5%, šeštadie
bet laukia išvykimo.
ninei mokyklai ir šiemet pas
• B.Pūkelevičiūtė keliasi į kirta 1000 dol.. Vasario 16
Čikagą, kur jau persikėlė jos gimnazijai 500 dol.
tėvas p. Pūkelevičius.
Vaidybon .išrinkti: Dr.J.
AUKŠTESNIŲJŲ KURSŲ Yčas, E.Jurkevičienė ir S. Gri
galiūnas; V-je liko H.Stepaitis
mokslo metai šiemet baigiami
ir P.Bastys. Rev. k-jon išrink
bal. 24 d. Tą dieną norima su ti: Aug.Kuolas, p.Buntinas, p.
daryti ir Kursų laidos išleistu
Jocys; Kredito k-jon p.Šeškus,
ves. Aukštesniųjų Kursų moky p. Petraitis ir p.Abromaitis.
tojų su Kult. F-do Igal. T.J.
Vaišniu pasitarime nutarta pe
ŠV. KAZIMIERO
dagoginės paskaitos pasikvies
PARAPIJOS
ŽINIOS
ti mokt. A.Rnkūną iš Toron
K
azimierinių
vakarienė
to ir A.Vaupšą iš Montrealio,
greičiausiai atvelykio savaitga buvo viena iš gausingiausių.
Programoje buvo liet, tautiniai
lyje.
šokiai, vad. E.Mikalajūnaites,
GABUS MOKINYS IŠ
baletas - ispanų ir meksikiečių
šokiai, išpildyti M. Dery. Gau
MONTREALIO
si loterija.
Šv. Antano gimnazijos ge
Vakarienei vadovavo par.
riaušių mokinių garbės sąraše kom. pirm. Ch. Milius su ma
yra ir Antanas Skučas iš Mon myte. Pranešėja buvo J.Saka
trealio. Jo pažymiai viršija laite. Pelno 1,201.45 dol.
90. Antanas Skučas dabar yra
MOTINOS DIENA,
III klasėje.
kurią kasmet Montrealy paruo
šia lietuviškieji Kursai, šiemet
bus gegužės 2 d., pirmąjį sek
madienį, nes nenorima, kad
ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas. minėjimas sutaptų abiejose pa
Aliejus ir įrengimai apšildymui. rapijose tą patį sekmadienį.
Nemokamas krosnių valymas ir
5 vai. A V bažnyčioje bus pa
Tel.: 739-9328. aptarnavimas
maldos, po jų salėje minėji
mas, kuriam programą paruo
šią Kursai.

J. Gražys

DR. V. G1RIŪNIENĖ

DR. IRWIN COP NICK
Dantų Gydytojas
4966 Decarie Blvd.
Suite 7
Montreal, Que. Tel. 489-3191

LIETUVIS PLEČIA
SIUVYKLĄ

Prieš kurį laiką Montrealy
j,e apsigyveno jaunas lietuvis
gydytojas Aleksandras Micke
vičius, baigęs mediciną Toron
to universitete. Naujam mon
trealiečiui linkime įsijungti į
Montrealio lietuvių gyvenimą.

DANTŲ GYDYTOJAS

namų DO 6-9582

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

Montrealietis Pranas Buika,
nuo seniau besiverčiąs įvairios
rūšies seno laužo prekyba St
Hubert, dabar ties Cowansvi
lie P.Q., pastatė didelę parduo
tuvę, kurioje galima įsigyti įvai
rių namų apyvokos reikmenų
ir drabužių. Didžiulė p.Buikos
parduotuvė šiomis dienomis o
ficialiai atidaryta. Parduotuvei
vadovauja N.Prišmantas, neto
liese turįs savo farmą.

1965. III. 10. —Nr.9

VA

MONTREALYJE NAUJAS
GYDYTOJAS

ADVOKATAS

1396 St. Catherine St. W.

šeštadienį 11 — 1 p. m.

PO 7-3175 ;

SKAUTIŠKOJI
INFORMACIJA

KYLA LIETUVIS
VERSLININKAS

LIETU

ir 722-4735
— ATSAKOMYBE — GYVYBĖ.

3907 Rosemount Blvd.
Tikslus ir greitas patarnavimas.

Used cars

1

year guarantee
Kreipkitės Į

LEO GURECKAS
Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

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

