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Politinių nesutarimų aštrėjimas
• IZRAELIS SUDARYS DIPLOMATINIUS 

SANTYKIUS SU VOKIETIJA
• ARABAI NE TIKTAI PRIEŠ IZRAELI, BET IR 

PRIEŠ VOKIETIJĄ
• AFRIKOS VALSTYBIŲ SAMBŪRIS TAIP PAT 

PRIEŠ VOKIETIJĄ
• VIETNAME TEBEVYK STA KOVOS IR NEGALIMA

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO 
GYVENIMO DUOMENYS

JAS SUSTABDYTI
MARIJOS IR JONO 

JOKUBYNŲ
• AMERIKA TEBEREMIA JAI PRIEŠIŠKAS 

VALSTYBES— EGIPTĄ, INDONEZIJĄ
• KOMUNISTAI NETURI VILČIŲ GREITU LAIKU 

SUSITARTI
Nesantaikos tarp valstybių bų su V.Vokietija, kuri nutarė

gausėja ir išsivysto į aštrėjan 
čias vietines kovas, kurioms su 
stabdyti nėra tarptautinio auto 
ritėto.

VIETNAME KOVOS 
AŠTRĖJA.

Vietnamo lėktuvai bombor 
davo karines bazes Tigro salo 
je, kuri yra į šiaurę nuo pieti 
nio Vietnamo. JAV lėktuvai 
nebombordavo, bet saugojo 
Vietnamo lėktuvus. Tai jau žy 
gis į ’’svetimų teritoriją“,, ko 
ankščiau buvo vengiama.

Šiaurinis Vietnamas tur būt 
tikisi Rusijos ir Kinijos komu 
nistų paramos, nes atmetė pa 
siūlymą nutraukti kovas ir eiti 
į derybas taikai nustatyti.

Čia įdomu tai, kad
AMERIKA RYŽTASI | 

KARO ŽYGJ.
Rusija tuo labai susirūpinu 

si ir, akyvaizdoje JAV veiklu 
mo, neiškentė ilgiau laukti ir 
tuojau pasiuntė į Londoną 
užs. r. min. Gromyką įtaigoti 
Anglijos vyriausybę, kurios 
min. pirm. Wilsonas yra labai 
veiklus tarpininkavimo srityje 
ir yra pasiryžęs daug nuveikti, 
tat ir sulaikyti JAV Vietname.

Wilsonas lankėsi V. Vokie 
tijoje, pradėjęs žygį nuo Berly 
no. Po to turėjo tikslo tuojau 
vykti pas de Gaulle ir tuojau 
po to - Washingtoną, tačiau

RUSAI PASKUBĖJO
UŽBĖGTI Už AKIŲ, 

nes į Londoną atvyko Gromy 
ka, kuris pirmadienį pradėjo 
derybas visais dabar opiais 
klausimais.

Paskutinėmis dienomis išsi 
vystė didelės nesantaikos ara

1939 metais bolševikų ir 
nacių kriminalistai, Stalinas su 
Hitleriu, suplanavo antrąjį pa 
saulinį karą, kurio eigoje jie su 
tarė pavergti laisvas tautas ir 
jųjų valstybes - Čechoslovaki 
ją, Lenkiją, Lietuvą ir kt., kad 
galų gale jie galėtų pavergti ir 
pasidalyti visą Europą. Atvaiz 
de matome tos sutarties pasira 
šymą : Maskvoje Molotovas pa 
sirašo sutartį. Stotinas su Rib 
bentropu, tuometiniu hitlerinės 
Vokietijos užsienio reikalų mi 
nisteriu, iš džiaugsmo trina ra 
nkas ir juokauja, šis krimina 
leis tęsiamas ir toliau. Apie šį 
kriminalą pasisako Lietuvos 
dipl. šefas min. St. Lozoraitis 
2-me šio NL numerio puslapy 
je.

UŽMEGSTI 
DIPLOMATINIUS 

SANTYKIUS 
SU IZRAELIU.

Arabai, vadovaujami Nasse 
ro, pasisakė griežtai prieš V. 
Vokietijos pasiryžimą, kurį Iz 
raelis priima, ir grasina nutrau 
kti su V.Vokietija visokius ry 
šius ir boikotuoti ekonomiškai.

Nassero įtakoje esančios 13 
Afrikos valstybių taip pat nuta 
rė nutraukti su V. Vokietija dip 
lomatinius ryšius, atšaukti iš 
Bonos atstovus ir tt
AMERIKA BANDO KIVIR 
ČAN BESTELIANČIAS 
VALSTYBES RAMINTI, 
bet tas jai nesiseka.

Egipto diktatorius, Nasser, 
nors ekonomiškai remiamas A 
merikos, bet paklusdamas ko 
munistų įtakai, varo priešišką 
kampaniją.

Įdomu čia tas, kad Ameri 
ka iš užsienio rėmimui paskir 
tų 3-jų su puse bilijonų dole 
rių dešimtis ir šimtus milijonų 
tebeduoda ir Egiptui, Indone 
zijai ir kitoms valstybėms, ku 
rios veda priešišką Amerikai 
politiką...

INDONEZIJA, REMIAMA 
JAV, DAROSI DIDELE 

AGRESORE.
Ji ne tiktai puola Malaiziją, 
bet užsimojusi pagrobti Filipi 
nūs, Borneo *r kitus kaimynus.

Bendrai,
ŽMONIJOJE BRĘSTA 

KATASTROFA
Suiro ir komunistų vienybė, 

kuri didžiavosi savo stiprybe 
ir ateities viltimis. Dabar, kai 
pasibaigė pasitariamoji 18'kos 
valstybių konferencija Maskvo 
je, jos komunikatas aiškiai pa 
sisakė, kad

KOMUNISTŲ VIENYBĖ 
VISIŠKAI SUIRUSI.

Maža to, komunikatas, dėl 
kurio konferencijos dalyviai de 
rėjosi 5 dienas, pasako ir kitą 
faktą: nėra susitarimo vilčių ir 
ateityje.

Konferencijos komunikatas 
sako, kad

KIEVIENOS VALSTYBĖS 
KOMPARTIJA EIS SAVO

• KELIU,
ir kad pasiruošimas visų kom 
partijų suvažiavimui užtruks 
labai ilgai, nes pirma reiks ko 
mpartijoms tartis pavieniui, pa 
skui susirinkus jų atstovams ir 
tiktai tada, jeigu pavyks susi 
tarti, pradėti ruoštis visų parti 
jų suvažiavimui, kas 80 su vir 
šum partijų susitarimui pasiek 
ti nepaprastai bus sunku, o gal 
ir negalima, ir tai bus greičiau 
šia, nes

KINAMS SUSITARTI SU 
RUSAIS REALIŲ 

GALIMYBIŲ NĖRA. 
Kinijos kova su Rusija, sa 

vo metu žymėta Kinų sienos 
pastatymu, dabar atnaujinama 
didėjančiu įsidegimu. Kadangi 
700 milijonų kinų tautai tai yra 
gyvybės klausimas, tai jokia te 
orija negali išaiškinti, kaip ru 
sai gali su kinais sugyventi ge 
ruoju, ka kinai sako: iš Azijos 

rusai išsikraustykite, nes jūs

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ

Toronto Skyriaus metinis visuo 
tinis susirinkimas {vyksta kovo 
26 d. 7:30 vai. vak. Lietuvių
Namų antro aukšto salėje. Su 
sirinkimas labai svarbus, nes 
bus keliami labai aktualūs rei 
kalai ir diskusijos, todėl visi 
liet, inžinieriai, architektai ir 
technikos darbuotojai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba.
• Rašytojams Kaupui ir 

Mackui pagerbti sekmadienį 
New Yorke įvyko akademija 
bei literatūros vakaras, kuria 
me kitų tarpe dalyvavo dr. H. 
Nagys iš Montrealio.

• Čikagoje, Jaunimo centre 
sekmadienį atidaryta dedi. Pau 
tien aus darbų paroda.
• Šv. Kazimiero vyrų choras 

išrinko naują valdybą; pirm. 
Ch. Ambrasas, sekr. R.Verby 
la ir ižd. V.Kalinauskas.

esate Europos žmonės, o Azi 
joje jūs esate tiktai kolonistai 
ir okupantai...

KITOS NAUJIENOS
— Kanados min. pirm. L. 

Pearsonas, kalbėdamas New 
Yorke,, iškėlė sumanymą įstei 
gti tarptautinę, JTO rėmuose, 
kariuomenę, kuri padarytų ne 
galimu bet kokį karą.
—JAV Alabamos valstijoje 

vyksta kovos už juodųjų žmo 
nių teises. Šeimos vietovėje į 
vyko susidūrimų, dėl kurių da 
bar daug nerimo, net ir Kana 
doje - demonstracijos didmies 
čiuose.

— JAV prezidentas kongre 
san įnešė įstatymo projektą, 
kaip sulyginti visų piliečių tei 
sės.

— DB užs. r. min. Stewart 
lankosi Wašingtone.

— JAV pageidauja atnauji 
nti nusiginklavimo derybas.

— Tarp Maskvos ir Pekino 
vyksta pasikeitimas aštriomis 
notomis.

— U Thant pasiųlė Kipre 
dar palikti JTO kariuomenę tai 
kai palaikyti.

— Ganoje 200 studentų už 
puolė JAV atstovybę.

— Joguslavijoje suimtas 
profesorius rašytojas Michai 
lov už tai, kad parašė prieš ru 
sus nukreiptą knygą, kurioje 
sakoma, kad rusija yr.a valsty 
bė, kuri pirmoji įvedė koncen 
tracijos stovyklas ir išžudė mi 
lijonus žmonių.

— Indija '•» daugely vietų pa 
sireiškė že: , drebėjimas.

— Indijos Kerala provincijo 
j e rinkimuose kiniški komunis 
tai laimėjo 55 vietas iš 133, 
maskviški tiktai dvi, kongreso 
partija 34 vietas, nauja partija 
24.

— Prancūzija deportuoja ai 
žyriečius teroristus.

— Buvęs DB miin.pirm. Att 
lee, 82 metų, paguldytas į ligo 
ninę.

• Ontario min.pirm., Ro 
barts Ontario parlamentan įne 
sė Ontario vėliavos projektą, 
kurį yra modifikuota Union 
Jack vėliava.

• Ontario projektuoja nau 
ją sveikatos (“Medicare“) įsta 
tymą. Opozicija yra nuomo 
nes, kad reikia priimti priyalp

mąjį planą visai Kanadai

40 metų lietuvybės išlaikymo 
darbai atžymėti įspūdingai. Jie 
gerais lietuviais buvo jau Lie
tuvoje, bet čia Kanadon atvy 
kę tikrais lietuvybės ambasado 
riais tapo. Bet M. J. Jokubynai 
nesididžiuoja. Jie vos pragyve 
na iš savo kuklių pajamų abu 
būdami bedarbiai. (Marija sla 
ugo Joną, kaip pusiau apakusį, 
meilės pavyzdžiu). Jie yra kito 
kius turtus sukrovę. Jie lietuvy 
bės sargyboje j.au 40 metų. Jie 
paaukojo visą savo gyvenimą 
dėl lietuvybės. Jie užaugino 
sūnų ir dukrą, kurie yra sukū 
rę lietuviškas šeimas.

Jokubynai abu ir choristai 
ir laikraštininkai ir labdarybės 
veikėjai, ir draudimo organiza 
cijų kūrėjai (SLA) steigėjai. 
Čia sunku ir išskaičiuoti, kurio 
se srityse Jokubynai bebūtų 
dirbę. Gal didžiausi nuopelnai 
Jokubynams priklauso, kai jie 
pradėjo traukti per karą ir po 
karo į didelius sunkumus pate 
kusius lietuvius visuose pašau 
lio kraštuose. J-nai org. pagal 
bą, ėjo su draugais į Kanados 
valdžią ir prašė pagalbos, už 
tarimo lietuviams su ženklu 
D.P. Jų prašymai buvo išklau 
syti. Taip tūkstančiai lietuvių 
Jokubynams ir kitiems gerie 
ms lietuviams padedant atsira 
do laisvės šalyje — Kanadoje. 
Negalintiems atvažiuoti buvo 
sukurta ’’Daina“, kuri tebesiun 
čia si untinius ar pinigus į Vo 
kietiją, džiovininkams, sene 
liams ir kt. atsidūrusiems skur 
de.

Taigi, praėjusį šeštadienį 
Šv. Jono salėje apie 200 lietu 
vių jiems suruošė pagerbimą.

Daug kas kalbėjo, gero lin 
kėjo ir dovanėlių įteikė. Lietu 
vos gen. Konsulas dr.J.Zmuid 
žinąs Jokubynus palygino tik 
rais Lietuvos ambasadoriais. 
Sveikinusieji: kunigai P. Ažu 
balis, Tėvas Paulius, dr. Pace 
vičius, O.Indrelienė ir kt. pri 
mindami, kad Jokubynai kar 
tais visus lietuvius pabardavo 
už pasyvumą liet, reikaluose. 
Daugybė org. atst. sveikino.

Rengėjais, pranešėjais, bu 
vo Chimieliauskas ir Marijo 
šius.. Meninę prigramą atliko, 
prof. Kairys smuiku, solo dai 
navo op.sol. Pr. Radzevičiūtė. 
Duetą išpildė Pr.Radzevičiūtė 
su Marijošiumi.

šaulių teatro artistė Ruk 
šiene paskatiė-M.Jokubynienės 
kūrinio ’’Gabrielė“ ištrauką.

Pagerbimas labai gražioj, 
puikioj nuotakoje praėjo. 
Valio Jokubynai! J.Krk.

Atkelta iš 6 pusi.
Mažesnis kaip $3.00 sumo 

mis suaukavo 320 asmenų, jų 
pavardės dėl vietos stokos mū 
sų savaitraščiuose neskelbia 
mos.

Tautos Fondas laike minėj i 
mo vasario 14 d. sekmadienį 
surinko aukų prie trijų lietuviš 
kų bažnyčių ..,...$ 331.10 
Minėjimo salėje . . . .$1079.88

Surinkta viso . .$1410.98
Tautos Fondo Toronto Sky 

riaus Valdyba nuoširdžiai dė 
kokoja visiems Toronto Lietu 
viams už aukas, o ypatingai 
tiems, kurie šiemet padidino 
savo aukas pavergtos Tėvynės 
Valdyba dėkoja visiems, kurie 
prisidėjo prie tos rinkliavos bei 

os sėkmingumo. V - ba.

Ankstyvesniame Vliko susitiki me su Diplomatų šefu ir kitais 
diplomatais, Dipl. šefas, St. Lozoraitis (trečias iš dešinės), 
su kuriuo pasikalbėjimas įdė tas šio nr. antrame puslapyje. 
Atvaizde, be to, matome dar: prof. St.Kairį, p. Makauskį, dr. 
P. Karvelį, p. Turauską ir kt. (žiūrėk 2 puslapį),.

KAS NAUJA KANADOJE
MAŽUMŲ KLAUSIMAS 

MONTREALYJE
keliamas šią savaitę dviejų kai 
bų ir dviejų kultūrų, Royal ko 
misijoje. Komisijai yra įteikta 
eilė laiškų, kurie bus nagrinėja 
mi šį trečiadienį. Promethean 
Society, kuriai priklauso tauty 
bių mažumos, taip pat komisij 
.ai įteikė laišką, Estai per savo 
pirm. E.Kuhi kelia šiuos pagei 
davimus: kad mažumų kalba 
būtų mokoma pradžios mokyk 
lose; įkurti instituciją, kuri rū 
pintųsi mažumų kultūra ir jos 
panaudojimu; radio ir televizi 
ja turėtų skirti laiko bei vietos 
mažumų reikalams; įstaigose 
turėtų būti priimama ne ma 
žiau ketvirtadalio mažumų tar 
nautojų. Šie klausimai bus apta 
riami kovo 17 d. Royal komiai 
joje Catholic School Commis 
sion Hanse, 3737 Sherbrooke 
E., 1 vai. dieną. Rezultatai to 
posėdžio bus išaiškinti 1956 
Frontenac penktadienį 7 :30 va 
karo. Visur kviečiama dalyvau 
ti publika.

AUKSO KASYKLOS 
KANADOJE

neišsiverčia be pašalpų. Kad 
galėtų veikti, jos gavo iš fed e 
ralinės vyriausybės iždo 9,329, 
770 dol. pašalpos. Kanadoje 
yra 42 aukso kasyklos.

Kanados Black Watch sargyba 
tikrina priešo artėjimą manev 
ruošė NATO kariuomenės prie 
bokšto arti Hanoverio Marien 
burgo pily. Daugiausia karių 
nukenčiama nuo valgymo ža 
lių daržovių ir vaisių, gaunamų 
iš artimų daržų.
Department of National Defe 
nce Photo.

PAKELTI ATLYGINIMAI 
KARIUOMENEI

Kanados apsaugos ministe 
rija paskelbė pakelianti kariuo 
menėje atlyginimus nuo 4 iki 
11%, kurie išmokami nuo 
1964 m. spalio mėnesio.

Algų pakėlimą gaus tiek re 
guliari kariuomenė 116,000, 
tiek ir atsargos 33,000 dalinių 
karių. Algų pakėlimai pareika 
lauš iš iždo 28,500,000 doi.

Puskarininkis gaus 20 dol. 
per mėnesį daugiau, viso 385 
dol. mėnesinės algos; majoras 
gaus 45 dol. daugiau, - viso 
800 dol., generolai ir kiti ata 
linkmenys laivyne ir oro pajė 
gose gaus po 1,920 priedo ir 
per metus viso po 18,096 dol. 
Eiliniai kareiviai, kurie gauna 
po 119 dol. mėnesinio atlygini 
mo, gaus 60 dol. metinio prie 
do, prie viso išlaikymo.

• D. Maunder šmugeiiavo 
karinius dalykus į Rusiją ir Ku 
bą, nors jie įstatymu uždrausti 
išvežti. įstatymo apėjimo tiks 
lu jis Airijoje įsteigė bazę, į 
kurią iš Kanados vežė prekes, 
o iš ten - komunistinius kraš 
tus. Pav. elektrodus čia jis pir 
ko po 95 et., o Rusijai parda 
vė po 105 dol...

• Niagara Peninsula Sana 
torium statybai St. Catharine 
j e federalinė valdžia paskyrė 
36,489 000 dol.

• Ontario provincijoje per 
medžioklės sezoną nušauta 15 
žmonių ir 103 sužeisti. Vieni 
jų priimti kaip medžiojamieji 
žvėrys, kiti pokštaujant...

NL PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI

Praėjusios savaitės “Nepri 
klausomos Lietuvos“ numerį, 
8 puslapių, išleidome mūsų į 
prastu laiku. Montrealio prenu 
meratoriai jį turėjo gauti tre 
čiadienio rytą. Tačiau paštas 
kaž ką padarė, kad daugelis 
prenumeratorių negavo net ir 
šeštadienį. Del to su paštu aiš 
teinamasi. Paštas prašo mus su 
daryti negavusiųjų laikraščio 
sąrašą, - todėl visus negavu 
sius laikraščio prašome prane 
šti apie negavimą telefonu DO 
6-6220.

Be to, pranešame visiems 
NL skaitytojams, kad dabar 
vyksta pagrindinis NL leidimo 
per tvarkymas. Po kelių savai 
čių, kai tiktąf gausime lietuviš 
kus rašmen:s, laikraštis išeis ki 
tokios išvaizdos. Prašome dar 
kai kurios kantrybės.

NL Leidykla nupirko nau 
ją modernišką spausdinamąją 
mašiną, kuri sudaro galimybę 
gražiai spausdinti visokius dar 
bus: žurnalus, knygas, progra 
mas, bilietus, pakvietimus, steit 
mentus ir tt., lietuviškai ir ki 
tomis kalbomis. Kviečiame tuo 
pasinaudoti. NL Leidykla.
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Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!
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Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

DO 6*6220

7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada

Prenumerata metams:

Kanadoje........................ $5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50

Visur kitur...........................$6.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Lietuvių ir tarptautiniai 
klausimai
MINISTERIS P. STASYS 

LOZORAITIS 
AKTUALIAIS 
KLAUSIMAIS

Į Sao Paulo, Brazilijoje, bu 
vo atvykęs ir dalyvavo III-ja 
me P. Amerikos Lietuvių Kon 
grėsė, dipl. šefas min. Stasys 
Lozoraitis, kuris priėmė mūsų 
bendradarbį Stasį Vancevičių.

— Koks svarbiausias kelio 
nės į Braziliją tikslas?

— Dalyvauti 3 Pietų Ameri 
kos lietuvių Kongrese ir ap 
lankyti mūsų diplomatines bei 
konsuliarines atstovybes Pietų 
Amerikoje.

—Kaip vertinate Kongresą ?

— Kongresas yra padaręs 
man didelio įspūdžio dalyvių 
patrijotine nuotaika ir tuo, 
kad jame buvo gausiai atstovą 
ujamas jaunimas.

— Ar esate numatę aplan 
kyti kitus Brazilijos ir P. Ame 
rikos miestus?

— Iš Sao Paulo važiuosiu į 
Rio de Janeiro, Montevideo ir 
Bogota.

— Ar turėsite progos pasi 
matyti su Brazilijos valdžios 
astovais ir kalbėtis svarbes 
niais Lietuvos reikalais?

— Rio de Janeire būsiu pri 
imtas užs. r-lų. min. Svarbiau 
sias klausimas Brazilijoje yra 
mūsų pasiuntinybės statuso ati 
taisymas ir konsulato Sao Paul 
yje statuso sugrąžinimas. Turiu 
vilties, kad Prezidento Castelo 
Branco vyriausybė, apsaugoju 
si Braziliją nuo komunistų pa

Yearly Subscription Rates:

Canada.......................$5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00 

vojaus, yra palankiai nusistačiu 
si Lietuvos atžvilgiu.

— Kokios, Jūsų nuomonė, 
dabartinės Lietuvos laisvės per 
spektyvos?

— Lietuvos nepriklausomy 
bės atstatymo klausimas suda 
ro Centro ir Rytų Europos pa 
liuosavimo nuo Sov. S-gos pro 
blemos dalį, ši problema ilgai 
niui turės būti išspręsta, būtent, 
sugrąžinant laisvę visiems tos 
srities kraštams, kuriuos sovie 
tai yra vienokiu ar kitokiu bū 
du užvaldę. Tam tie kraštai tu 
ri lygias teises ir tuos pačius 
galimumus. Aš manau, kad 
Centro ir Rytų Europos išlais 
vinimo problema tegali būt iš 
spręsta visumoje, visiems tiems 
kraštams kartu. Aš neįsivaiz 
duoju tokios padėties, kad Len 
kija ar Vengrija atgautų laisvę, 
arba Vokietija būtų suvienyta, 
o Lietuva su Latvija ir Estija 
paliktų sovietų okupacijoje.

Svarbiausi veiksniai Rytų ir 
Centro Europos laisvės proble 
moję yra šie: sovietų pavergtų 
tautų siekimas pasiliuosuoti 
nuo svetimos priespaudos ir ko 
munistinėg santvarkos. Tautų 
bei žmonių laisvės idėjos stip 
rėjimas pasaulyje yra Sov. S- 
gos santvarkos, taigi, ir jos ga 
lios silpnėjimas. Vienintelis 
pagrindas, ant kurio stovi Sov. 
S-ga, yra prievarta, vartojama 
bet kurioje gyvenimo srityje. 
Sov. 5-ga aet i.j net savo pilie 
čių laisvo pritarimo, kuris yra 

būtinas elementas normaliai va 
Istybių ekzistentijai ir tikrą 
jam pastovumui. Juo labiau ji 
neturi jos užvaldytų valstybių 
žmonių pritarimo. Žinoma, so' 
vietų silpnėjimo procesas nėra 
toks greitas, kaip mes norėtu 
me ir kaip reikalauja mūsų in 
teresai. Bet jis vyksta ir nega 
Ii sustoti. Ir tai atidaro Lietu 
vos laisvės perspektyvas.

— Kokiu būdu P. Amerikos 
lietuviai galėtų daugiau ir akty 
viau dalyvauti Lietuvos laisvi 
nimo darbuose?

— Mūsų visų uždavinys yra 
stengtis, kad Lietuvos byla ne 
būtų Vakaruose nutylima. Tad 
svarbu veikti, kad Pietų Ame 
rikoje Lietuvos nepriklausomy 
bės klausimas būtų keliamas, 
priminimas spaudoje, valsty 
bės vyrų viešuose pareiškimuo 
se tarptautinių organizacijų plo 
tmėje. Sovietų vykdomas ko 
lonializmas suteikia tam gerą 
pagrindą.

— Ar dabartiniu metu yra 
galimi ir pabeidautini artime? 
ni ryšiai mūsų išeivių su paver 
gtos Lietuvos lietuviais, kurie 
tikrai nori ir laukia Lietuvos 
laisvės?

— Tamsta tiksliai suformu 
lavai problemą, dalindamas 
ją į du klausimu: ar ryšiai ga 
limi ir ar pageidaujami? Ry 
šiai tarp bet kurio okupuoto 
krašto žmonių ir jų tautiečių, 
esančių už okupanto galios ri 
bų, visada pageidaujami vien 
dėl grynai žmoniškų aplinky 
bių, kaip giminystė, artimos pa 
žintys ir panašiai, o antra, to 
dėl, kad tokie ryšiai gali su 
stiprinti tautos moralinį atspa 
rūmą okupantui ir pramušti 
jos izoliavimo sieną. Jau vien 
tik informacijos apie laisvąjį 
pasaulį, jo idėjas, apie užsienio 
lietuvių gyvenimą bei veiklą 
yra įdomios ir svarbios tautai 
krašte. Tačiau ar tokie ryšiai 
galimi? Ar sovietai leidžia ši 
taip santykiauti su Lietuvos 
lietuviais? Aiškus dalykas, kad 
neleidžia ir neleis. Juk be spe 
cialių techniškoturinio leidinių, 
jokia knyga ir joks laikraštis so 
vietų į Lietuvą neįleidžiami. 
Lietuvių Enciklopedija, okupa 
cinės valdžios žmonių išrašyta 
savo reikalams, laikoma po už 
raktu, geležinėse spintose, lyg 
ji turėtų atominę bombą. Yra 
žinomi atsitikimai, kuriais so 
vietų muitinė, radusi iš užsie 
nio atėjusiame pakiete porą kr 
yželių ir įkainavusi juos pusę 
dolerio, sukonfiskavo visą siun 
tinį. O kai dėl lankymosi oku 
puotoje Lietuvoje, tai kiekvie 
nas nuvažiavęs tenai iš užsie 
nio lietuvis yra suvaržytas po 
licijos priežiūros, lead tik pake 
nktų savo giminėms, pažįstam 
iems ir šiaip sutinkamiems 
žmonėms. Maža to, toks turis 
tas grįžęs į Vakarus, tais pat 
sumetimais negali pasakyti at 
virai savo nuomonės apie pade 
tį Lietuvoje, jei jo nuomonė 
netinka sovietams. Ir šitoks ty

Įėjimas yra mums didžiai kenk 
smingas. Galima lengvai įsivai 
zduoti, koks būtų buvęs įspū 
d is, jei kuris Vakarų žydas, 
gavęs hitlerininkų leidimą apla 
nkyti Vilniaus getą, terašytų ir 
pasakotų, paskui, sugrįžęs, kad 
gete yra gėlynų ir orkestrų, 
neminėdamas, kad getas yra 
mirties prieangis, kaip kad Lie 
tuva yra sovietų okupuotas 
kraštas, kuriame kiekvienas lai 
svės pasireiškimas slopinamas. 
Tad tikrai artimesni ryšiai tarp 
išeivių ir okupuotosios Lietu 
vos nėra galimi, nes sovietai 
jų neleidžia. Lygiai nenormali 
yra padėtis ir su turistais iš 
Lietuvos: ir jie bijo pasakyti 
atviresnį žodį, kad nesukeltų 
prieš save sovietų represalijų. 
O susitinką su jais užsienio lie 
tuviai vengia statyti juos į pa 
vojų. Šia proga pažymėtina, 
kad nedera turėti kontaktų su 
tokiais lankytojais iš Lietuvos 
kaip pav. vadinamo Vyriau 
siojo Sovieto vice-pirmininkas 
J.Baltušis, kuris neseniai buvo 
Jungtinėse Amerikos Valsty 
bėse. Man atrodo, kad pavyz 
džiui, karo metu, norvegai už 
sieny nesusitikdavo su savo 
vicekvislingais.

Galop, kalbant apie ryšius 
su Lietuvos žmonėmis, tenka 
pabrėžti, jog šiais metais sovie 
tai rengiasi minėti Lietuvos 
okupacijos 25 metų sukaktį, 
kaip Lietuvos ’’išlaisvinimo“ su 
kaktį. Šitokio begėdiško lietu 
vių tautos įžeidimo akyvaizdo 
je nevienam užsienio lietuviui 
nedera šiemet lankytis Lietuvo 
je.

— Ar dabartinės pasaulio 
politikos raidoje yra naujų vii 
čių Lietuvos laisvės ir nepri 
klausomybės atgavimui?

— Ligšiolinė tarptautinės 
padėties raida nieko neprideda 
prie mūsų vilčių, bet ir jų nesu 
mažina. Galimas dalykas, kad 
Vietnamo įvykiai išsivystys į 
tokį vietini ginkluotą konflik 
tą, kaip Korėjos karas 1950 m. 
Jeii tie įvykiai paskatins Vaka 
rus veikL.au reikštis savo politi 
koj solidarumą su sovietų pa 
vergtų tautų laisvės siekiais,— 
jau dėl to vieno galėsime būti 
patenkinti, — tuo baigė pasi 
kalbėjimą Ministeris St. Lozo 
raitis.

PRANEŠAMA APIE 
NAJĄ GYDUMąJĄ 

MEDŽIAGĄ —

Tai y.a ypatinga gydomoji 
medžiaga, (rodžiusi galią 

sutrauKti hemorojus ir 
pataisyti sugadintus 

audinius.
Pagarsėjęs tyr.mų institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą, sugebančią su
traukti hemorojus be skaus
mo. ji per keletą minučių su 
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi 
mo pažeistų audinių gijimą. 
Visais tyrimų atvejais, švel- 
nėjant skausmams, įvykdavo 

hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — 

rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavisi daugelį mėnesių. 
To buvo pasiekta naudojant 

gydomąją medžiagą

(Bio Dyne),

kurį greičiau padeda užgyti 
pažeistoms celėms ir sužadina 

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

’’Praparation H “ vardu.
Prašykite visose vaistinėse. 

Garantuota — arba 
grąžinami pinigai.

STUTTGARTO 
LIETUVIAI PAMINĖJO 

VASARIO 16
Vasario 28 d. Stuttgarto 

apylinkės rūpesčiu surengtas 
Lietuvos Nepriklausomybės pa 
skelbimo 47 sukakties minėji 
mas. Tą dieną buvo specialios 
pamaldos katalikų bažnyčioje. 
Minėjime, be įžanginio apyl. 
pirmininko A.Šukio žodžio, bu 
vo trijų kalbėtojų neilgi prane 
Šimai. Kalbėjo Maž. Lietuvos 
Tarybos pirm. E.Simonaitis, 
Vasario 16 Gimn. mokyt. Stp. 
Vykintas - Povilavičius ir PLB 
Vokietijos Kr. Tarybos narys 
J .Stankaitis. Kun. K.Senkaus 
pastangomis buvo šventės nuo 
taikoma pritaikyta meno dalis - 
ją atliko vietos jaunimas, stu 
dentai. E.

A. f A. PIJUI KĖŽ1NAIČIUI mirus, 

jo dukrai Konstancijai Kaminskienei iršeimai 

nuoširdžiausią užuojautą reiškia

J. Skardžiu šeima ir

Elena Chinienė.

TŪKSTAČIAI JAUNUOLIŲ J KAZACHSTANĄ

Iš Maskvos gautomis žinio 
mis, šių metų vasarą į plėšinių 
sritis Kazachstane numatoma 
išsiųsti 40,000 studentų - staty 
bininkų. Komjaunimo centro 
komitetas Maskvoje įpareigojo 
sąjunginių respublikų (taigi, ir 
Lietuvos) komjaunimo orga 
nūs sudaryti “Laisvanoriškumo 
principu“ būrius, priimant į 
juos geriausius studentus - akty 
vistus. Pagal Tasso pranešimą, 
praėj. metų patirtis moko, kad 
Kazachstanui ir šiais metais 
reikalingi specializuoti elektrifi 
tiesimo ir sanitarinės techni 
kos darbų būriai, automobilių 
kolonos, dar ir grupės dailinin 
kų - apipavidalintojų. Neten 
ka abejoti, kad ir iš Lietuvos 
“laisvanoriškumo principu“ į 
Kazachstano plėšinius išvyks

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 

KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI 

3, 4 ar 5 metai 5x/g% 1 ar 2 metai 5% 

6 iki 10 metų 5%%. 

Teirautis: 875-2800 

Eastern & Chartered 
Trust Company 

625 Dorchester Blvd. West 
Montreal.

TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ

Į 
‘ • .w,

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

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

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašina*.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS. i

I

Kreipkitės asmeniškai Employment office

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

keli tūkstančiai jaunimo. Būdin 
ga, kad ir Vilniuje Leidžiama 
“Komjaunimo Tiesa“ 36 n-je 
paskelbė įrėmintą ir riebiomis 
raidėmis žinią “Plėšiniai kvie 
čia“. E.

• Kauno dramos teatre va 
sario mėn. pastatyta D.Urnevi 
čiūtės pjesė “Vadink mane mo 
tina“. Vaizduojami pirmieji 
pokario metai Lietuvoje.

Netrukus numato 
mi pastatyti dar du originalūs 
kūriniai. Tai partinės spaudos 
itin vertinamo J.Avyžiaus ro 
mano “Kaimas kryžkelėje“ in 
scenizacija (rež. H.Vanievi 
čiaus) ir jauno kauniečio dra 
maturgo R. Samulevičiaus pje 
sė “Paklydęs tarp žvaigždžių“

veikL.au
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■KULTŪRIVE^R OA/IKA
AUKŠTAS DAILININKO A. TAMOŠAIČIO . 

ĮVERTINIMAS

A.Tamošaičio kūryba pastaty ta centrinėn Ottavvos Universi 

teto Meno Festivalio vieton.

Dail. Antano Tamošaičio 
kūrybos paroda, ankščiau nu 
matyta suruošti Ottavvos unive 
rsitete, buvo atidėta, su tikslu 
įjungti Universiteto Meno Fes 
tivalin ir padaryti centriniu 
jo faktorium visose Festivalio 
iškilmėse, kurios pradėtos ko 
vo 8 dieną ir truks iki kovo 20 
dienos.

Festivalį ir A.Tamošaičio 
darbų parodą globoja ir atida 
rė Kanados valstybės sekreto 
rius Maurice Lamontagne. Ati 
darymo iškilmėje dalyvavo Me 
no fakulteto dekanas Rev. Re 
ne Lavigne, profesūra, valdži 
os žmonės ir lietuviškoji kolo 
nija. Parodos atidarymą apra 
šė Ottavvos spauda, dėdama ir 
atvaizdus.

Universitetas iš parodos at 
rinko du A.Tamošaičio dar 
bus organizuojamam Universi 
teto dailės muziejui.

Festivalio, kuris buvo atida 
rytas dail. A.Tamošaičio kuri 
nių parodos atidarymu, atidary 
me dalyvavo daugybė žmonių, 
kad susidarė tiesiog spūstis.

[domu, kad festivalio rengė 
jai, išleidę specialų tam tikslui 
biuletenį, ilgoką p.Tamošaičio 
pavardę padalino pusiau ir pa 
darė Tomas Aitis...
Plačiau bus parašyta skyrium.

DAILĖS PARODOS

Ottovvoje vyksta dail. A.Ta 
mošaičio darbų paroda.

J. Paukštienės dailės darbų 
paroda atidaryta kovo 13 d. 
Hartfordo lietuvių klube.

K. Žoromskio darbų paroda 
Čiurlionio galerijoje kovo 13 
d. atidarė jūrų skautai.

LIETUVOJE IŠLEISTA

V. Krėvės ’’raštų serijos“ 
knyga ’’Likimo žaismas“ api 
manti realistinius dalykus.

D.Dimovo, bulgarų rašyto 
jo, romanas ’’Pasmerktos šie 
los“.

H.Linkės, rumuno, apysaka 
’’Fronto dienoraštis“.

Br. Saulytis parašė romaną 
’’Paskutinė tiesioji“, kuris lietu 
viškai (iš latvių kalbos) išvertė 
Martišius.

J.Tomin knygelė ’’Borka, 
aš ir nežinomasis" išvertė lietu 
viškai A. Mickienė.

Iš lenkų kalbos, J.Korčako, 
išversta apsakymų knyga ’’Kai 
aš buvau mažas“.

Pasirodė iš spaudos: L.Ru 
zgaitės - Lietuviškojo baleto 
kelias ir K.Borutos Suversti 
arimai. Tai yra vertingi leidi 
niai.

Greta gerų leidinių tačiau 
daugiausia yra išleidžiama vi 
siškai nevertingų, dažnai - visiš 

kai bjaurių. Tokie yra L.Alek 
siejūnaitės Negaliu užmiršti; 
kažkokio Parasčiako - Nė vėl 
nio. Tokių niekam nevertų lei 
dinių Lietuvoje leidžiama dau 
giasia. šlamštui leisti eikvoja 
mos iš žmonių išluptos lėšos, 
erzinami žmonės ir keliama 
tarp žmonių neapykanta. Gai 
la tiems leidiniams darbo ir 
medžiagos.

LIETUVOJE PAMINĖTA 
prof. Kazio Daukšo 60 m. 
amž. sukaktis. Jis laikomas 
specialistu analizinės chemijos 
klausimuose. 1928 m. K.Dauk 
šas dirbo laborantu Valst. che 
mijos technikos laboratorijoje 
Kaune, po penkerių mtų jau 
pats vadovavo studentų labora 
toriniams darbams. 1958 m. 
jam buvo suteiktas profeso 
riaus vardas. K. Daukšas jau 
25-rius metus vadovauja neor 
ganinės chemijos katedrai Vii 
niaus universitete, daugiau 
kaip 10 metų vadovavo Moks 
lų akademijos Chemijos ir che 
minės technologijos institutui. 
Be svarbiausio veikalo, ’’Che 
mijos žodyno“, K.Daukšas yra 
parašęs daug vadovėlių ir bro 
šiūrų chemijos klausimais.

• Partija ir režiminės vai 
džios pareigūnai Vilniuje ap 
svarstė klausimą dėl pernai 
mirusio skulpt. Juozo Mikėno 
atminimo įamžinimo. Nutarta 
surinkti J. Mikėno kūrinius, į 
rengti pastovią jo kūrinių pa 
rodą, išleisti monografiją, prie 
namo, kur jis gyveno Vilnių 
je - patvirtinti memoralinę len 
tą, pagaliau, Karių kapinėse 
Antakalnyje pastatyti ankapį.

Montrealio Aušros Vartų choras su vadovu - dirigentu, A. Ambrozaičiu, priešakyje (stovi vidury) Atvelykio išvakarėse 
koncertuos šv.Kazimiero para pijos salėje su šv.Kazimiero parapijos choru drauge, sujungtomis jėgomis. Numatoma, 
kad abiejų parapijų jungtinis choras vyks į Torontą, kuriam yra skolingas už torontiečių koncertą Montrealyje.

MIRĖ DR. J. DEVEIKYTĖ 
— NAVAKIENĖ

Vasario 26 d. po ilgos ligos 
mirė teisės istorikė dr. Jonė Na 
Vakienė - Deveikytė (Devei 
kė). Gimusi 1907 m. vasario 
13 d., 1924 m. baigusi Ukmer 
gės gimnaziją. Jonė Deveikytė 
jau iš jaunų dienų domėjosi is 
torija ir teise. 1932 m. baigė 
du Kauno universiteto fakulte 
tus: humanitarinių mokslų isto 
rijos skyrių ir teisių fakultetą. 
1935 - 1939 m.rinko istorinę 
medžiagą Paryžiaus, Romos, 
Lenkijos archyvuose. Vokiečių 
okupacijos metais, 1941-1944 
m. dėstė Kauno mokytojų se 
minarijoje. 1944 m. pasitraukė 
į Vakarus 1948 m. Paryžiaus 
universiteto teisių fakultete ga 
vo teisių dr. laipsnį. Velionė, 
gyvai susidomėjusi Lietuvos te 
momis, dalyvavo daugelyje tar 
plautinių kongresų ir yra skai 
čiusi Lietuvos ar Rytų Euro 
pos istorijos temomis. Istorini 
us pranešimus skaitė Paryžiaus 
uinversiteto teisių fakultete. 
Per kelerius pastaruosius metus 
dr. Deveikė dėstę Vasario 16 
Gimnazijoje. Bendradarbia 
vo Lietuvos ir išeivių spaudoje, 
be to, mokslo žurnaluose yra 
paskelbusi mokslinius tyrinėji 
mus istorijos srityje.

Pastaraisiais savo gyveni 
mo metais velionė skyrė daug 
energ jos lietuvių knygos pate 
kimui į pasaulio bibliotekas. 
Padėjo daug pastangų lietuvių 
Leidiniams pateikti į Paryžiaus 
bibuotheque Nationale - ten 
jau yra keli šimtai pokario me 
tu išleistų lietuviškų leidinių. 
Bene paskutiniame savo straips 
nyje (’’Argentinos Liet. Bal 
se“, nr. 1248) velionė rašė: 
’’Metas, kad laisvojo pasaulio 
lietuviai vėl įrašytų į mūsų tau 
tos istoriją naujus žodžius: ke 
lias lietuviškai knygai į pašau 
lio bibliotekas“.

Dr. Deveikytė palaidota Pa 
ryžiuje. Pagal velionės valią, 
jos pelenai lauks galutinio poil 
šio Lietuvos žemėje. E.

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREMIJAI

rankraščius prisiuntė J uozas 
Sva:stas - "šaunus penketu 
kas“, Jonas Valaitis - ’’Gedimi 
no sapnas“ eiliuotinės pasakos 
atžalynui, O. B. Audronė - *’Liz 
delis“ eilėraščių rinkinys.

Autoriai ir leidėjai prašomi 
iki balandžio 1 d. prisiųsti išlei 
stas 1964 m. ar rankraštyje tu 
rimus kūrinius premijai atrink 
ti. Terminas nebus prailgintas. 
Knygas ar rankraščius siųsti 
šiuo adresu: Jeronimas Ignato 
nis, 6642 So. Francisco Ave., 
Chicago, Illinois 60629.

NAUJI LEIDINIAI

"Bulletin der Internationa 
len Juristen - Kommission“, 
Nr.21, 1964 gruodžio m. Šia 
me Tarpt. Juristų Komisijos 
leidiny paskelbta: žmogaus tei 
šių gerbimas civiliniame kare 
ir sukilimuose, pastarojo laik 
mečio grėsmė spaudos laisvei, 
amnestijos Rytų Europoje, be 
to, informacijos apie Peru, Ti 
betą ir Sovietų S-gą.

Sėja, Nr.5-6 (89-90), 1964 
m. Turiny: J.Daugėla apie M. 
Sleževičių, J.šalna apie N. Lie 
tuvos vykdomąją valdžią, strai 
psniai apie lietuvių bajoriją, le 
nkų valstiečių atsišaukimą, Lie 
tuvos ūkį ir kt.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Kazys Almenas. Upė į ry 
tus, upė į šiaurę. Romanas. 
Du tomai po 300 su viršum 
puslapių. Aplanką piešė P.Jur 
kus. Išleido Lietuviškos knygos 
klubas, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois, 60629. Leidi 
nys gražus, estetiškai atrodo ir 
išvaizda imponuoja.

MOTERIS 1965 metų Inr., 
sausio ir vasario mėnesių. Ad 
resas: 57 Sylvan Ave., Toron 
to 4, Ont., Canada. Žurnalo 
kaina metams 4 dol., atskiro 
nr. kaina 75 et. Šis nr. gražiai 
iliustruotas, turi įdomių straips 
nių ir Vandos Ramunės frag 
mentą iš apysakos Kainas irA- 
belis, eilėraščių ir tt.

^Trljos

V F. D A D R.

KIEKVIENAS SAVAIP 
SUPRANTA

- Ką tvirtai užsibrėši, sū 
neli, to ir siek tvirtai, — aiš 
kino tėvas sūnui.

Sūnus savaip suprato, ir su 
sikrovęs kėdę ant kėdės, nusi 
ėmė nuo spintos saldainius ir 
suvalgė. Pastebėjęs tą, tėvas 
klausė:

— Kodėl tu, sūneli, suval 
gei saldainius?

— Tai gi tu man sakei; ką 
užsibrėši atsiekti, to siek tvir 
tai... Tai aš ir pasiekiau...

MINIATŪROS

— Šalin mechanizacija! — 
sukniaukė katė, netyčia įkišusi 
koją į pelegaudus.

—Koks išsigimimas —pasipik 
tino šluota, pamačiusi dulkių 
siurblį.

— Ant atsargaus pakaušio 
visuomet trimis plaukais dau 
giau,------- svarstė plikius, glos
tydamas tuo likusius plaukus...

— o — o — o — o —
— Tiktai avinai gali imtis 

vilkus perauklėti, — svarstė ė- 
riukas, patekęs į vilko nasrus.

— o — o — o — o —

— Ar kalakutui svarbu, 
prieš ką pūstis?

— o — o — o — o —

— Katinui su barškančia 
pūsle prie uodegos nėra kada į 
šalis dairytis...

Jeigu arklys gerdamas jau 
čia saiką, tai kaip žmogus gali 
nejausti ?

GUMBAS

NEPATIKSLINAMAS 
DALYKAS

Vokiečių fizikas R.Hans pa 
skaitoje apie žemės amžių prie 
jo prie tokios galutinės išva 
dos:

— Turiu tačiau pabrėžti, 
kad su Žemės amžium yra be 
veik taip, kaip su moters am 
žium, —nereikia jo perdaug 
tikslinti...

NELENGVA PARINKTI 
KANDIDATĄ

Edisonas pasiskundė Einšte 
inui, kad sunku jam pasirink 
ti pagelbininką, nes jie neata 
tinką jo reikalavimams,

— O kokiu būdu tamsta nu 
statai kandidato netinkamumą,
- pasidomėjo Einšteinas.

Garsusis išradėjas parodė 
Einšteinui lapelį su klausimais 
ir pasakė:

— Aš prašau atsakyti į 
šiuos klausimus...
Einšteinas paskaitė klausimus: 
"Kiek mylių nuo New Yorko 
iki Čikagos?“ ir tuojau atsakė:
— Reikia pažiūrėti į geležin 
kelių žinyną. Kitas klausimas: 
"Iš ko gaminamas nerūdijantis 
plienas?“ — Tai galima suži 
noti metalurgijos vadovėlyje. 
Atsakęs į visus klausimus, Eir 
šteinas pridūrė:

— Nelaukdamas tamstos at 
sakymo, aš pats atsiimu savo 
kandidatūrą...

APSKRTTESNIS Už
GIOTTO APSKRITIMĄ

Popiežius Benediktas IX, 
ruošdamasis papuošti šv.Petro 
ir Povilo baziliką freskais, jieš 
kojo dailininko. Jo pasiunti 
nys Florencijoje atsilankė pas 
garsųjį tapytoją Giotto (taria 
ma Džiotto, gyvenusį 1266- 
1337 m.) ir paprašė ką nors 
nupiešti, iš ko Popiežius gale 
tų spręsti apie jo tinkamumą.

— Gerai’ padarysiu, — atsa 
kė Giotto, ir paėmęs teptuką 
apibrėžė apskritimą. Kai pa 
siuntinys suabejojo, Giotto pa 
sakė:

— Pasakykite Popiežiui, 
kad aš šį apskritimą nupiešiau. 
Popiežius supras, didelis aš ar 
mažas dailininkas...

Popiežius nusprendė, kad 
tokį tobulą apskritimą gali nu 
piešti tiktai didelis meistras. 
Nuo to laiko prigijo priežodis: 
"Apskritesnis už Giotto apskri 
t’mą“...

NIEKAD NE VĖLU

Mokytojas bara pasivėlinu 
sį į pamokas mokinį:

— Negalima vėluotis į pa 
mokas!

— Mokytis niekad nevėlu, 
jūs sakėte vakar. Ar šiandien 
jau kitaip reikia galvoti? —atsi 
kirto mokinys.

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
23.

Gimusi ir visą laiką gyvenusi mieste, apie kaimą ji neturė 
jo nė menkiausio supratimo. "Kenčianti liaudis“ — buvo mė 
giamas Elenos posakis, nors dažnai pati savęs klausdavo: "Ne 
jaugi ta moteris, šiandien man pardavusi vandeniu atmieštą 
pieną, senis su šluotom prie turgaus vartų, prie kopūstų stati 
nių besipešančios tarp savęs bobos yra liaudis?“

Namuose Elena prisiklausydavo motinos pasakojimų apie 
praeities balius. Nors ji nė iš tolo nebuvo mačiusi bent vieno 
tokio baliaus, bet žinojo ligi smulkmenų, kokiomis suknelėmis 
dėvėjo damos, koks buvo geriausias krupnikas, kokius šokius 
šoko, apie ką kalbėjosi ir 1.1.

Argi Instituto šokių vakarus galima palyginti su tokiu ba 
liumi, vienodą, nuobodų studento gyvenimą su anuo, salonų, 
kelionių ir frakuotų linksmų vyrų pasauliui Jos svajonės buvo 
tampriai susijusios su tuo pasauliu; ji įsivaizdavo save baliuje 
pasakojančią iš Vakarų atvažiavusiems "salonų liūtams“, kiek 
iškentėjo bolševikų priespaudoje. Tai buvo laimingiausios jos 
svajonių valandos.

Bliūdžiaus ir Laurinaičio ji nemėgo. Jos supratimu, tai bu 
Vo tik ’’mužikai“, su kuriais nenorėtų turėti jokių reikalų atei 
tyje. Bet šiuo metu Elena be jų nežinotų net ką veikti tame 
pogrindyje...

— Nesišaipyk, Liucijau! —supyko Bliūdžius. —Gal mū 
sų vardus po dešimtmečių su pagarba minės. Kovojame...

— Viešpatie! Tegul jums visiems nors po mauzolįejų pa 
stato! —pyktelėjo ir Liucijus. — Aš nepretenduoju. Ko 
jums iš manęs reikia?

— Ko?l Tu pats nesupranti, ko tau reikia! — atkirto Lau 
rinaitis. —Tu gi rašytojas. Talentingas. Apie ką gi rašysi? 
Apie plieną, apie pieną, mašinas, melžėjos ir traktoristo meilę..

Ką kalbėjo kiti, Meri neprisimena, Liucijaus — kiekvieną 
žodį. Ji nebesigailėjo, kad čia atėjo Liucijus. Besityčiojantis 
iš visų ir pats iš savęs, stiprus tuo savo sarkazmu, kartu dar 
jaunuoliškai naivus jis buvo su ja! Tokio troško, tokį per vie 
ną vakarą galėjo įsimylėti paskutinėmis moters aistros liepsne 
lėmis rusenanti jos širdis!

— Pirmiausia išleisime naują žurnalą, --- dėstė Laurinaitis.
--- Gražiai paprašysime ---- mums Marytė perspausdins maši 
nėle. Kelis jo egzempliorius paskleisime Kaune. Nėra jokio pa 
vojaus įkliūti.

— Taip, taip, skubiai sutiko Meri. Ji bijojo šito perdėtai 
mandagaus savo tolimo giminaičio. Jis viskuo priminė jos vy’ 
»ą.

— Aš sutinku. Per vasaros atostogas žurnalas bus paruoš
tas, --- Liucijus pakilo ir ruošėsi išeiti.

Su Meri jiedu nekalbėjo nė žodžio. Tik atsisveikinant žvil 
gterėjo vienas į kitą.

"Aš grįšiu“, — išskaitė Meri Liucijaus akyse.
"Pasistengsiu, kad šie greičiau išeitų“, --- suprato Liucijus.
Likusi viena, Meri kelis kartus taisė prieš veidrodį sukne 

lę, prisikišusi žiūrėjo, ar ne per daug išsidažiusi. Viskas buvo 
tvarkoj. Ir raukšlelių apie akis, laimei, šiandien mažiau.

Girgžtelėjo durys. Meri suprato, kad tai jis.
Jie vėl, kaip pirmą kartą, gėrė konjaką su kava, tik šįkart 

Liucijus nebedeklamavo eilėraščių. Meri prašė:
— Einam pasivaikščioti.
— Nesinori, — išsisukinėjo Liucijus.

Kalbėjo mažai. Nepastebimai artėjo vienas prie kito. Jis 
apglėbė ją.

— Uždenk langus, — prašė Meri.
— Nereikia! — šiurkščiai tarė Liucijus.
Po valandėlės jis išėjo.

— Pasilik !•• —meldė Meri.
— Negaliu. Turiu koncerte eilėraščius skaityti.
Meri suprato, kad jis meluoja, bet neprieštaravo, o vieton 

to:
— Pasisaugok Laurinaičio. Jis — baisus žmogus.

Suveltais plaukais, dėmelėmis išbertu veidu ir stikliniu žvil 
gsniu akyse ji sėdėjo viena, apkabinusi sofos kampą.

Toks jos trisdešimt šeštas pavasaris štabe be kariuomenės.

X. ERRARE HUMANUM ĖST

Skirtingai} keliais.
Vincas, Antanas ir Marytė ėjo į Pilies aikštę pasižiūrėti sa 

liūto. Gorkio gatve žemyn liejosi žmonės. Iš lėto slinko soli 
džios poros šviespilkėmis skrybėlėmis ir tokiais pat apsiaus 
tais. Jos kalbėjosi tyliai, nesižvalgė į šalis, o jei šypsojosi — tai 
šypsena tebebuvo skirta tam, kuris eina šalia.

Per minią susikibę brovėsi dvi mergaitės, amatų mokyklos 
mokinės, ir visą laiką juokėsi. Turbūt, juokingi joms atrodė 
skrybėlėti žmonės, juokingas minioje pypsintis nusišėręs "Mos 
kvičius“... Jeigu jas būtų sustabdęs pats mokyklos direkto 
rius ir griežtai paklausęs, iš ko gi jos juokiasi, tikriausiai ir 
jam nieko nebūtų atsakusios.

Žingsniavo studentai: būreliais, po vieną. Atrodė visi rim 
ti, orūs, kaip ir dera visokių mokslų ragavusiems žmonėms. 
Bet ir jie prapliupdavo tokiu skardžiu juoku, kad kiekvienas 
jų tapdavo panašūs į tas dvi amatų mokyklos mokinukes.

šaligatviu trepeno pilietis su .armonika rankose, o jam iš 
šalių — dvi merginos. Niekas nekreipė į juos dėmesio, nors jie 
plyšojo už visus garsiau. Šįvakar nebuvo nieko kas stebintų ki 
tus. Šįvakar miestas šventė, ir kiekvienas jo gyventojas links 
minosi kaip išmanė.

Prie Pilies aikštės Vincas pamatė priešais ateinančią Stasę. 
Ji ėjo viena, nesidairydama, iškėlusi galvą, lyg ieškodama mi 
nioje atsakymo į kažkokį klausimą. Jos vienos veidas skyrėsi 
iš visų sutiktųjų, ir paeinantieji į ją atsigręždavo. O ji nie 
ko neklausė, tik stebėjosi pati iš savęs,, kodėl negali džiaugtis 
kaip kiti. Pamačius Vincą, virptelėjo jos antakiai, bet ji ty 
ledams praėjo pro tris savo draugus, nesuprasdama, ko jie 
sustojo, ko jiems reikia iš jos. h be jų jai buvo sunku.

Vincas nepajuto, kaip atsiskyrė nuo Marytės ir Antano ir 
nusekė paskui Stasę. Paėjęs kelis žingsnius, jis atsikvošėjo, nu 
mojo ranka ir vėl leidosi žemyn, į Pilies aikštę.

Bus daugiau.

L.Ru
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Tėvams ir motinoms
Tarp esminių rūpesčių sveti 

muose kraštuose jaunimui pri 
klauso pirmaeilė vieta. Su jo 
lietuvišku auklėjimu neatjun 
giamai rišasi mūsų tautinė gy 
vybė.

Tautinei gyvybei išsaugoti 
mes čia, šiaurinėje Amerikoje, 
turime gausių kultūrinių įstai 
gų parapijų, vienuolijų, orga 
nizacijų, laikraščių, žurnalų, 
chorų, meno ansamblių, dailės 
galerijų, radijo programų, jau 
nimui namų, pradinių bei šeš 
tadieninių mokyklų... Tokioj 
daugiaspalvėj lietuvių kultūri 
nio gyvenimo mozaikoj būti 
nai reikalauja vietos ir aukštes 
nėji mokykla - gimnazija su 
ypatingu uždaviniu: puoselėti 
lietuvybę. Be tokios mokyklos 
mūsų kultūrinės buities paveik 
slas atrodytų su žymia tuštu 
ma.

Taip galvojo lietuviai pran 
ciškonai, prieš 9 metus kurdą 
mi šv. Antano gimnazijų Ken 
nebunkporte. Maine. Turėjus 
panašią mokyklą nepriklauso 
moj Lietuvoje, nė emigracijoj 
nebuvo ramu. Be savo gimna 
žijoa pranciškonams atrodė jų 
kultūrinė veikla nepilna ir pa 
reiga tautai neatlikta.

Sv. Antano gimnazijai pa 
statyti bei įrengti pranciškonai 
išleido pusę milijono dolerių. 
Ta suma dalinai visuomenės su 
aukota, dalinai paskolinta iš 
bankų. Bendrom pastangom 
iškilo didelis modemus gimna 
zijos pastatas su erdviom kla 
sėm, patalpom bendrabučiui, 
su biblioteka, fizikos - chemi 
jos laboratorija,, įspūdinga spo 
r to sale, lietuvių meno galerija, 
poilsio bei žaidynių salėmis, 
koplyčia ir kitais gero auklėji 
mo patogumais. Taip pat rūpe 
tingai paruoštas bedagoginis 
personalas. Mokytojai su Euro 
pos ir Amerikos universitetų 
mokslo laipsniais. Gimnazija 
turi Amerikos viešųjų vai 
džios mokyklų teisės ir 
mokslo, tiek auklėjimo 
priklauso prie gerųjų.

Bet šią gimnaziją iš kitų 
labiausiai išskiria tikslas - auk 
lėti jaunimą lietuviais. Nei A- 
merikoje, ir Kanadoje nėra 
kitos gimnazijos, kur lietuvių 
kalba programoje valdžios bū 
tų pripažinta lygiateisiu dėsto 
muoju dalyku. Mokinius čia vi 
saip stengiamasi išlavinti lietu 
vių kalboj, literatūroj. Lietu 
vos istorijoje, geografijoje, pa 
gal atsineštą pajėgumą suskirs 
tant grupėmis, šiemet yra net 
4 lietuvių kalbos grupės, kurio 
ms dėsto 4 mokytojai. Į gimto 
sios kalbos raštą mokiniai ska 
tinami net premijomis.

Be pamokų, jaunimas dar 
vedamas į lietuvybę ir kitais 
takais. Šv. Antano gimnazijoj 
veikia lietuvių moksleivių orga 
nizacijos, kuriose jaunuoliai 
pratinami visuomeniniam dar 
bui. Čia daromi mūsų jaunimo 
organizacijų kursai bei šuva 
žiavimai. Jaunuoliai mokomi 
dainuoti ir groti Pasiekiama 
tiek, jog gimnazijos choras ir 
skudučių ansamblis gali konce 
rtuoti žymiose lietuvių vietovė 
se. Yra dar tautinių šokių gru 
pė ir vaidintojų ratelis, kuriuos 
lavina pakviesti šių sričių lietu 
viai specialistai. Religinės ir 
tautinės šventės minimos meni 
nėm programom.

Nežiūrint tokio lietuviško 
gimnazijos veido, mokinių tu 
rime tik 52. Kiekvienas tėvas 
ir motina gali suprasti, kaip 
sunku su tokiu menku moki 
nių būreliu išlaikyti gimnaziją. 
Neliečiant jau finansinių išlai 
dų bei nuostolių, tegul būna 
leista priminti nors tai, kad 
šv. Antano gimnazijoje dirba 
beveik trečdalis visų lietuvių 
pranciškonų kunigų, negalėda 
mi reikštis kitose srityse. Tai 
tęsiasi jau devinti metai.

Pranciškonai nesigaili ryž 
to, pastangų bei nuostolių, ku 
riant ir išlaikant šią gimnazi 
ją. Ji turėjo būti įkurta. Taip 

tiek siaubiai nutaustant jaunimui be
lygiu panašios gimnazijos labai neri 

mtų daug sąžinių, ir greičia

Į SIUNTINIAI LIETUVON J 

Kaufman’s Woollens & Textiles į 
j 3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. $ 
< Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems

i f garantuotai skubiausiai ir
urmo kainomis

» (30—40% žemiau rinkos kainų)
įl IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS
įį geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems r 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Jį Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. įįį 

Apeikite ir iritikinsite, kad čia perkant sutaupysite. lį;
PRIIMAME UŽSAKYMUS $

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
X Priimami užsakymai Made to Measure yriškų kostiumų jį: 
% iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10. ;įį 
| SAVININKAS Č H. K A U F M A N A S L 

Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune i; 
»• vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

Į M. MAČIUKAS j
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ $

į SIUVĖJAS i
\ v

$ AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

(
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS

Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95 $
Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. 

79 ir 81 St. Zotique St. E. ''
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. į

| BALTIC WOODWORK CO. f

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ £ 

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.
į į K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS. 1 ?

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
g Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884. |
X i y “

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% dividend;.

4

LIONS GATE TILTAS VANKUVERY atidaro įėjimą į Vankuverio uostą, jungda 
mas Vnnkuverio šiaurę su va kara:s. Pabigtas statyti 1939 m. yra ilgiausias iš Kanados 
t:ltų — 15550 pėdų.. CPR Photo.

usiai būtų keliama jos kūrimo 
klausimas. Bet tokia gimnazi 
ja jau yra, ir jos 2kūrėjus gai 

vina viltis, kad ji, Dievui 
laiminant, dar išaugs į rei 

kšmingą mūsų tautinio gyveni 
mo veiksnį Amerikos kontinen 
te.

Dabar kreipiuosi tiesiai į vi 
sų lietuvių tėvų ir motinų šir 
dis, prašydamas leisti savo sū 
nūs į mūsų gimnaziją. Tuo žy 

giu jūs apsaugosite jaunimą 
nuo žalingos didmiesčių įtakos, 
duosite jam galimai geresnį 
krikščionišką - lietuvišką auk 
Įėjimą ir padėsite išlaikyti vie 
nintelį tokio pobūdžio švieti 
mo židinį Amerikoje, kurio ne 
gali pakeisti jokios šeštadieni 
nės mokyklos. Jau laikas apsi 
spręsti dėl ateinančių mokslo 
metų.

Šv. Antano gimnazija įkur 
ta ne vienam kuriam miestui, 
bet visiems Amerikos ir Kana 
dos lietuviams. Šio kontinen 
to platybėje gi visiškai nėra 
tokios vietos, kuri kiekvien 
am būtų arti. Atsižvelgus į grei 
tą ir patogų susisiekimą, nuo 
tolis vargu belaikytinas moki 
nių stokos priežastim. Tai jau 
per eilę metų gerai paliudijo 
tie lietuviai tėvai, kurie į šv.

Antano gimnaziją siunčia sa 
vo sūnus iš tolimiausių vietų, 
net Kalifornijos. Jei tokių tėvų 
būtų daugiau, ši mokykla klės 
tėte klestėtų. Pranciškonai jų 
laukia ir labai ieško. Mūsų 
gimnazija .atvira kiekvienam 
lietuviui. Ji ir finansiškai pato 
gi vis:ems. Mokestis už ben 
drabutį bei pilną išlaikymą tik 
600 dol. metams. Be to.atsi 
žvelgiama į visai neišsigalin 
čias šeimas.

Lietuviai tėvai ir motinos, 
gąsdinančioje nutautimo grės 
mėje maloniai pažvelkite į šv. 
Antano gimnaziją. Ji stovi pus 
tuštė, laukdama jūsų vaikų. 
Per ilgą tremties laiką pranciš 
konai nieko vertingesnio nega 
Įėjo paruošti ir padovanoti 
jums, Lietuviams tėvams talki 
nant, mes norime šią gimnazi 
ją ugdyti, plėsti ir padaryti 
žymiu jaunimo židiniu. Padėki 
te mums, siųsdami čia mokytis 
vaikus.

Tikiuosi, jog mano balsui 
neliks uždaros jūsų širdys.
T.Leonardas Andriekus, OFM 
Pranciškonų provincijolas ir 
Gimnazijos rektorius.

Gimnazijos adresas:
St.Anthony's High School 
Kennebunkport, Maine.

NAUJAS UŽSIENIEČIŲ 
ĮSTATYMAS 
VOKIETIJOJE

Vasario 12 d. Vak.Vokieti 
jos parlamentas (Bundestag) 
priėmė naują užsieniečių įsta 
tymą. Pagal jį, politiškai perse 
klojamiems suteikiama azilio 
teisė - jie įgyja pagal 1951 m. 
Ženevos konvenciją pabėgę 
liams numatytas teises. Įstaty 
mas pakeičia 1938 m. policijos 
potvarkius apie užsieniečius. 
Vokiečių šaltiniais, užsieniečia 
ms dabar suteikiama daugiau 
teisių ir naujasis įstatymas esąs 
vienas moderniausių. Apie tai 
kiek įstatymas palankus bena 
miams užsieniečiams (DP) 
dar teki pasisakyti.

Vokiečiai užsieniečių klausi 
mams aptarti kviečia pasitari 
mą. Kalbės Bundestago narys 
D.W. Rollmann (iš Hambur 
go), bus proga pasisakyti tau 
tyb’ų atstovams. Pasitarimas į 
vyks Frankfurte, kovo 17 d.

E.

APIE LIETUVĄ 
URUGVAJAUS

RADIOFONUOSE

Kaip pernai, ir šiemet 50 
Urugvajaus radijo stočių grar 
dinė vasario 14 d. 55 min. trar. 
sliacijoje pateikė žinių apie Lie 
tuvą. Kviesta budėti prieš ko 
munizmo pavojų ir neužmiršti 
Lietuvos - pirmosios raudonojo 
imperializmo aukos. Radijo 
pranešimai buvo labai vertin 
gas įnašas mūsų kovai dėl tėvy 
nės laisvinimo.

Ta proga Lietuvos Atstovui 
A.Grišonui teko prabilti į tau 
tiečius lietuviškai per tėvų je 
zuitų vedamą radijo valandė 
lę ’’Radio Femina“ (vasario 
14) ir ispanų kalba per Vašta 
ko vadovaujamą radio valan 
dėlę ’’Radio Independencia“. 
Per Martinez Bersetche ”Ra 
dio Clarin“, be Atstovo Grišo 
no kalbėjo ir valandėlės vedė 
jas prof. Katzensteinas ir Lie 
tuvos Pas’untinybės spaudos 
attache K.Čibiras. E.

Slidinėkim Mėlynajam Slėny
Vallee B:eue, Vai David, prie 11 ke>'io

2 KELTUVAI, 8 PUIKŪS TAKAI

CTUOŽIMO AIKŠTĖ, KALNAI ROGĖMS
SKI^ MOKYKLA, MODERNIŠKAS

RESTORANAS SU ŽIDINIU IR MUZIKA.

A. NOKKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

J JOE’S BUTCHERY & GROCER 5
$ J. LAURINAITIS c
$ ALUS IR {VAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. >
$ ILGAMETIS PRITYRUS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ $ 

DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO I NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. C 

$ PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS J VISAS MIESTO ''

!X^JXXXlXXXXXXXXXXXXXXtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»X«««»Z^*XXCvtZ*XX«***XX4XXXX»«X<XXZXX*X«t*«XX»«C* **

I
 ME 7-6727 I

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS p

117—6th Avenue, Lachine. g

j; DALIS.
< 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209.

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 7’. Lauriiiililis

LaSALLE iLTO SI’ECl \L1ST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(PrieSais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

. namų 366-4203

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

— J,...— c M ------ x -■ '"X1
p . X

§ SIUNTINIAI LIETUVON
$ IR USSR KRAŠTUS $

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

v automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų' 
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti. $

Janina Adomonienė \
£ 1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. Ris 4-6940. J* 

<• ---9C X K ■ — If- K 1* M*

■: BELLAZZI - LAMYJNC- |
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. I-aSalle į*

\ (vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 0 
£ Insuliacija, Ten ■ Test, Masonite, statybini* popieris. '»
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H A AM Al TOM
HAMILTONO LIETUVIAI SUDARYS VEIKLOS 

PLANUS

KLB Hamiltono Apyl. V- 
-bos ir organizacijų atstovų po 
gėdis, įvyks š.m. kovo mėn, 25 
d., ketvirtadienį 7 vai. 30 min. 
vakare.

Posėdyje kviečiami dalyva 
uti ir Hamiltone gyvenantieji 
Krašto Tarybos nariai.

Bus aptariami praeitie? dar 
bai, sudaromi ateities planai, 
.apsvarstomi pasiūlymai ir pa 
daromi nutarimai.

Posėdžiui numatoma sekan 
ti dienotvarkė:
1. Posėdžio atidarymas.
2. Praeito posėdžio protoko 

skaitymas.
3. Pirmininko pranešimas.
4. Kasininko pranešimas.
5. Tautos Fondo V-bos pra 

nešimas.
6. Šalpos Fondo V-bos pra 

nešimas.
7. Revizijos Komisijos pra

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
Dr. jur. W. Mastis

Namų, farmų, ar bet kurio 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutartys ir visi kiti 

teisiniai reikalai.
Toronto:

220 Roncesvalles Avė.
LE 6-3750 (1—5 v. p. p.)

LE 7-1708 (7—9 v. v.) 
Hamilton: 21 Main St. East:

JA 7-55-75: FU 3-8928.
Dėl pasitarimo susitarti tel. 

minėtu laiku.

nešimas.
8. Pranešimai iš Krašto Ta 

rybos suvažiavimo.
9. Organizacijų atstovų pra 

nešimai.
10. Diskusijos dėl praneši 

mų.
11. Klausimai ir sumanymai.
12. Posėdžio uždarymas.

Organizacijų atstovai ir 
Krašto Tarybos nariai, kvie 
čiami dalyvauti šiame^ svarbia 
me posėdyje ir prisidėti prie 
ateities planų sudarymo ir vi 
so veikimo apsvarstymo.

B - nės Valdyba.

METINIS LN NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

įvyks kovo 28 d., 4 vai. po pie 
tų, Lietuvių Namų Delta kino 
salėje, 1292 King St. East, šia 
dienotvarke:
Susirinkimo atidarymas, 
Prezidiumo rinkimas, 
Mandatų komisijos rinkimas. 
Praėjusio LN narių visuotinio 
susirinkimo protokolo skaity 
mas ir jo priėmimas, 
Valdomųjų organ, pranešimai:

Pirmininko, Iždininko, Rei 
kalų vedėjo ir Statybos ko 
misijos p-ko, Kontrolės ko 
misijos.

Diskusijos dėl pranešimų.
Balanso ir apyskaitų už 1964 
m. priėmimas, 
įstatų § 54 pakeitimo svarsty 
mas, 
Valdomųj ų organų rinkimai. 
Ateities planų svarstymas, 
Klausimai ir sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas.

Valdyba.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 

.unįcių 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

lietuviai veikia visur
URUGVAJAUS 

LIETUVIAI MINĖJO
VASARIO 16—-JĄ

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Montevideo, Urug 
vajuje, įvyko vasario 13 d. Jį 
surengė Lietuvių Kultūros D - 
ja. Atitinkamas kalbas pasakė 
Lietuvos Atstovas A-Grišonas, 
Draugijos pirm. Zupka ir lietu 
vių bičiulis Martinez Berset 
che. Meninėje dalyje pasirodė 
Dorelio vedamas ’’Aido“ cho 
ras ir šokėjų grupė ’’Gintaras". 
Kitą dieną, vasario 14, lietuvių 
bažnyčioje įvyko iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą - jas at 
našavo ir turiningą pamokslą 
pasakė Tėvas Zaremba. Mišio 
ms pasibaigus, visi ryžtingai su 
giedojo Tautos himną.

Lietuvos Pasiuntinybė šiais 
metais suruošė priėmimą tautie 
čiams ir kai kuriems Lietuvos 
bičiuliams bei valdžios pareigu 
nams. Buvo sukviesta 50 lietu 
vių ir lietuviams palankių urug 
vaj iečių. Atsilankė Protokolo 
Direktorius Dominguez, Marti 
nez Bersetche, prof.Katzenstei 
nas ir kt. Priėmimą pas Lietu 
vos Atstovą paminėjo Montevi 
deo spauda. Savo ruoštu straip 
sniai apie Lietuvą pasirodė ke 
liuose laikraščiuose: ”E1 Dia“, 
”E1 Pais", ’’El Plata“, ’’El De 
bate“ ir ”E1 Diario Espanol“. 
Kai kurie dienraščiai įdėjo lie 
tuvių priėmimo nuotraukas. E.

FRANKFURTE ĮVYKO 

NACIŲ PERSEKIOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Vasario 4-7 d.d. Frankfur 
te, Vak. Vokietijoje, įvyko na 
cių persekiotojų suvažiavimas, 
pavadintas ’’Europiniu parla 
mentu“. Jį suorganizavo ”Vo 
kiečių rezistencijos kovotojų ir 
persekiotųjų sąjungų unija“. 
Svarbiausi svarstyti klausimai 
buvo atlyginimas nukentėjusie 
ms bei persekiotiems, senaties 
klausimas bausti naciams nusi 
kalteliams už jų valdymo metu 
padarytus nusikaltimus ir diplo 
matiniai santykiai su Izraeliu. 
Suvažiavime dalyvavo kelias 
dešimt tautų atstovų iš dauge 
lio kraštų, ypač gausiai dalyva 
vo lenkai. Suvažiavime iš lietu 
vių dalyvavo teisininkas J.Kai 
rys, kaip Užsienio Pabėgėlių 
Centro S-gos, drauge ir PLB 
Vokietijos Kr. Bendruomenės 
atstovas.

TRAKŲ PILIS ŽIEMĄ IR KO 

VOS PRIEŠ KRYŽIUOČIUS

NACIUS

Trakų pilis virto svarbiu tu 
ristų objektu. Tik pernai pilį - 
muziejų Trakuose aplankė 
100,000 turistų. Jų buvę iš Len 
kijos, Čekoslovakijos, Chilės, 
Izraelio, JAV.

Trakai pagal B. Krūminio 
ir S. Mikulionio projektą buvo 
pradėti atstatyti 1951 m., baig 
ti 1960 m. Konservavimo dar 
bai atlikti priepily, o pastaruo 
ju metu jie vykdomi pusiasa 
ly. Pilies salėse yra įrengtas 
muziejus - čia pateiktoje ekspo 
zicijoje, žinoma, pasakojama 
ne tik apie lietuvių kovas prieš 
agresorius - kryžiuočius, bet iš 
kitur atvykę susipažindinami 
su kultūros, dailės pavyzdžiais 
statybomis bei krašto ekonomi 
ka. Dabar ekspozicija dar pa 
pildoma ir ji, atrodo, įgys dar 
didesnį propagandinį pobūdį. 
Naujieji eksponatai užims aš 
tuonias muziejaus sales. Viena 
salė, anot muziejaus direkto 
rėš I.Liesiūnienės, Vaizduojanti 
’’Tėvynės karą“, pasakosianti 
apie partizanų žygius ir apie 
tautų draugystę... E.

PASIGEDO ’’KULTŪROS 

BARŲ“ ŽURNALO VEIDO

Nuo šių metų p.-adžios Vii 
niuje leidžiamas mėnesinis žur 
nalas. ” Kultūros barai “. 
Naujo leidinio pasirodymas, iš 
partinės spaudos pusės, nebu 
vo palankiai sutiktas. Žurnalui 
daromi rimtoki priekaištai. Jau 
ankščiau buvo skelbiama, kad 
žurnalas numatęs populiariai 
nušviesti kultūros, meno, este 
tinio žmogaus auklėjimo klausi 
mus. Tiesa, pripažįstama, kad 
’’Kultūros barai“ aprėpia dau 
gelį sričių, bet, esą, negerai, 
kad dažniausia remtasi ’’ne res 
publikos gyvenimo medžiaga". 
Pastebėta, kad žurnale neaprė 
piami opieji Lietuvos kultūri 
nio gyvenimo klausimai. Bene 
svarbiausias priekaištas tai, 
kad naujasis žurnalas (jis leid 
žiamas vietoje ’’Meno saviveik 
los“) įvairius klausimus apibu 
dina ’’atsietai nuo komunisti 
nės statybos ir auklėjimo klau 
simų“, be to, jis neatspindi 
’’socialistinės kultūros turtėji 
mo proceso“. E.

Skelbimas 20.

Dievo 
karalystė

(Tęsinys)

Išsigelbėjimo Viltis

Bet argi numirusieji nebe 
turi jokios vilties ir dėlto yra 
amžinai žuvę? Visai ne. Yra 
išsigelbėjimo viltis. Pranašas O 
zėa (13:14) sako: ”Aš(Die 
vas) išgelbėsiu juos iš kapo ga 
lios (iš šeolio, iš kapų arba iš 
Biblijinio pragaro) ; išvaduo 
siu juos iš mirties. O mirty, 
aš busiu tavo maras; o pra 
gare, aš būsiu tavo sunaikini 
mas. Pasigailėjimas bus paslėp 
tas mano akims“.

’’Ir mirtis tuomet bus nuga 
Įėjimo praryta. Juk mirtis at 
ėjo į pasaulį ir panaikino visų 
laimę; bet’kas buvo pražuvę’ 
turės būti sugrąžinta, dėlto, 
kad mirtis turės būti panaikin 
ta“

’’Apreikimo 21 :4 mums pa 
sakyta, kad ‘mrties daugiau ne 
bebus’. Praeityje turėjom kliū 
čių tame, kad mėgindavom 
pritaikyti visus šituos žemiškus 
pažadėjimus danguje, nepaste 
bedami fakto, kad nedaug, pa 
tys tikrieji Valdovo pasekėjai 
šiame amžiuje, tegaus dangiš 
ką atlygnimą. Mirtis viešpata 
vo čia ant žemės; taigi čia ir 
‘mirties daugiau nebebus’." 
1 Korin. .15 :25 - 26.

’’Ir kaip laimingi bus tuo 
met žmonės, priimdami Kara 
lystės palaiminimus, reiškian 
čius gyvenimą ir išganymą! 
Tėmykite ką sako apie tai pra 
našas: ‘Tą dieną bus sakoma: 
Štai šitas yra mūsų Dievas, mes 
jo laukėme ir jis išgelbės mus; 
šitas yra Viešpats, mes jo tikė 
jomės, mes džiaugėmės ir lin 
ksminomės jo išgelbėjimu’.“

Tatai reiškia įvykdymą di 
dėlės permainos. Mirties ir pra 
garo arba kapo galybė bus su 
naikinta tada kai mirusieji bus 
išgelbėti arba išvesti iš kapų, 
iš mirties buveinės, prikeliant 
juos iš numirusiųjų. Mirusiųjų 
prikėlimas bus didelis stebūk 
las, tikras Dievo galybės paro 
dymas. Pasiklausykite ką sako 
apie tai Dievo mylimasis Sū 
nūs, Jėzus Kristus: ’’Ištikrųjų, 
ištikrųjų, sakau jums, ateina 
valanda... kuomet mirusieji iš 
girs Dievo Sūnaus balsą, ir ku 
rie išgirs, bus gyvi... Nesiste 
bėkite tuo, kad ateina valanda, 
kurioje visi esantieji kapuose 
išgirs Dievo Sūnaus balsą ir iš 
eis.“ —Jono Ev. 5:25,28.

Bus daugiau.

Kas įdomaujasi apie Tiesą, rei 
Palaukite knygų katalogo. Netur 
tingiems siunčiam veltui mažas 
knygeles ir traktatus.

Pareikalavus, siųskite šiuo ad 
resu:

L. B. S. A.
212 East 3rd Street

Spring Valley, Illinois 61362
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Parduodamallii
GERAI ŽINOMA EUROPIETIŠKA DELIKATESŲ

KRAUTUVĖ ĮSIKŪRUSI PRIEŠ 8 METUS.

MODERNI KRAUTUVĖ IR KEPYKLA.

PILNAI ĮRENGTA. PIGI NUOMA.

VIETA: MONTREAL1O PRIEMIESTIS

(87,000 gyventojų).

IDEALU PORAI AR PARTNERIAMS.

" DĖL INFORMACIJŲ RAŠYTI: Independent Lithuania

▼ Re.: Miss H.S. 7722 George St.,

i

LaSalle, Que. y

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
AUKOS TAUTOS FONDUI, VASARIO 16 D.

GIMNAZIJAI IR

Tautos Fondo įgal. P.Gas 
peras skelbia aukotojų sąrašą: 
Po 10 dol. aukojo: St.Druskis, 
R.Galinienė ir V.Mockus, po 5 
dol. Z.Girdvainis, H.Matijo 
šaitis, M.Riauka, J.Skardis, V. 
Skaržinskas, A.Skardžius, V. 
Staškūnas ir B.Švilpa; po 3 
dol.: N. Aukštikalnis, P.Gaspe 
ras ir V.Žurauskas; po 2 dol.: 
A. Balčiūnas, B.Dabulskis, I. 
Genys, l.Girdzevičius, V.Gold 
bergas, S.Grigelaitis B.Kamins 
kas, J.Kvosčiauskas, J. Mešky s, 
A.Motiejūnas, J.Malskis, J.Pu 
teikis, P.Puteikis, P.Umbrasas, 
V.Vainutis, J.Valas, A.Vana 
gas ir 18 asmenų aukojo po 1 
dolerį. Viso TF-dui surinkta 
$130.

Apylinkės Valdyba skelbia 
aukų sąrašą Vasario 16 gimna 
zijai ir Šalpos Fondui.

Vasario 16 d. gimnazijai 
aukojo:
Po 10 dol.; V.Staškūnas; po 
5 dol.: St.Druskis; po 3 dol.: 
H.Matijošaitis ir V. Žurauskas; 
po dol.: Ig. Girdzevičius, 
V.Girdzevičienė, Z. Gir d vai 
nis ir E.Kutkevičius; po 2 
dol.: N. Aukštikalnis, A.Balčiu 
nas, J.Gasperienė, J.Genys, A. 
Gustainis, J.Meškys, V.Jaku 
maitis, J.Kvosčiauskas, J.Ok 
manas, J.Skardis, A.Skardžius, 
V.Skaržinskas, J.Put eikis, P. 
Puteikis, V.Vainutis ir J.Žeb 
raitis. 21 asmuo aukojo po 1 
dol. Viso $84. Pasiųsti Kana 
dos LB Šalpos fondo atstovui 
J. Adomaičiui Montrealyje.

Šalpos Fondui aukojo:
Po 5 dol. St.Druskis; po 2% 
dol.: Z.Girdvainis; po 2 dol : 
N. Aukštikalnis, A.Balčiūnas, 
P.Gasperas, l.Girdzevičius, V.

ŠALPOS FONDUI

Kramilius, J.Kvosčiauskas, H. 
Matijošaitis, J.Okmanas, M. 
Riauka, J.Skardis, A.Skardži 
us, V.Skaržinskas, B.Švilpa, V. 
Vainutis, J.Vals ir V.Žuraus 
kas; 26 asmenys aukojo po 1 
dol. Viso 67% dol- Š:e pini 
g.ai laikinai laikomi banke.

Koresp ondentas.

47-tąjį Lietuvos nepriklauso 
mybės paskelbimo minėjimas 
apyl.Valdybos suruoštas vasa 
rio 20 d. Po to sekė linksmoji 
dalis su šokiais ir bufetu.

Ta proga ap. Valdybos pa 
stangomis vietiniame dienrašty 
je ’’Sault Star” buvo atspaus 
dintas straipsnis, kuriame pri 
menama Lietuvos dabartinė 
vergija. Straipsnis užbaigiamas 
nusistebėjimu, kad dabar mo 
dėmioje eroje, kai daug ma 
žesni ir atsilikę Afrikog kraš 
tai gauna nepriklausomybę, 
tuo pačiu laiku šioji teisė yra 
paneigiama Lietuvai ir kitoms 
Pabaltijo valstybėms.

KITOS NAUJIENOS

Buvo žiemos karnavalas, kurio 
grožio karalienę apvainikavo 
tuo laiku mūsų mieste besilan 
kęs, Ontario prov. prokuroras,

— Tautiečio V.Vainučio šei 
mą aplankė ankstyvieji gand 
rai palikdami tėveliams gražią 
dukrelę.' Sveikinimai tėveliams 
ir linkėjimai naujagimei.

— Susirgęs buvo energinga 
sis mūsų ap. valdybos sekr. Ig 
nas Girdzevičius.

— Sirgo Aleksandra Skar 
žinskienė, kuri sveikatos patik 
rinti ir gydytis išvyko į Toron 
tą.

Korespondentas,

WINDSOR, Got.
"WINDSORO ŠLUOTA“

Windsore pradėjo eiti hu 
rnoristinis laikraštėlis ’’Windso 
to Šluota“, į kurį Detroito ra 
dio klubas atkreipė dėmesį ir 
pagarsino jo ištraukas oro ban 
gomis klausytojams, ’’šluota“ 
šluoja ’’Stipriąją valdžią, dvas. 
tėvelio palaimintą su ”egzi

lais“, kurie per penketą metų 
stebinę Detroito liet, visuome 
nę ir tt.

Iš tikrųjų tai yra ne laik 
raštis ir ne humoristinis, bet 
’’atsiskaitymų“ su nepatinka 
mais žmonėms pamfletas.

Kor.

THE TELEGRAM, TORONTO

Quebeco kaimo vaizdas mato laikoma paslapty vengiant pa ko, kad tai yra vaizdas, mato 
mas Kanados dviejų dolerių lengvinti padirbimą. Oficialus mas nuo viršutinio Melbourne 
banknote. Išrinktas iš 3,000 pa katalogas nepatvirtins tikru netoli Richmond, žiūrint že 
veikslų iš Kanados tipingų vai mos, tik pasakys, kad tai yra myn į St Francis upę. 
zdų, ir aštuoni iš jų yra parin centralinėj Kanadoj, kaimo Telegram Photo. 

Jcti reprodukcijai, bet tikruma slėnis. Tačiau kanadiečiai sa
■The Rhythm Pals girdimi Tommy's Hunter programoje per CBC radio pirmadieniais, 

trešiadieniais ir penktadieniais.
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mont|real
DLK VYTAUTO KLUBO 

STATYBOS REIKALAI
Klubo statyba, numatyta 

kaip galima ankščiau, nepradė 
ta todėl, kad pinigų sukėlimas 
užsitęsė, atsiliko nuo kt paruo 
šiamųjų darbų. Be to teko skai 
tytis ir su visuotinio šėrininkų 
susirinkimo nutarimu, įpareigo 
jusiu užsitikrinti geresnius mor 
gičius prieš pasirašant statybos 
kontraktą. O kadangi statybos 
objektas viršija 250 tūkstančių 
dolerių, tai morgičių reikia ne 
mažiau kaip 150 tūkst. kas 
Klubuii yra ne eilinis reikalas. 
Šiai sumai gauti buvo projek 
tuojami keli būdai. Galiausiai 
apsistota prie realiausio būdo: 
finansų sukėlimą daryti klubie 
čių tarpe, sudarant partnerių 
grupę (Partnership). Šio prin 
cipo pradėdamomsioms pasek 
mėms pasirodžius sėkmingo 
ms, kai turtingesniems klubie 
čiams sutikus net didesnes pi 
nigų sumas investuoti ir jau šie 
k ant pradėdamąjai sumai ke 
lioms dešimtims tūkstančių do 
lerių. Klubo Valdyba kovo 12 
d. posėdyje padarė šį nutari 
mą:
1. Siūlyti visuotiniam šėrinin 
kų susirinkimui, kad už inves 
tuoj amus pinigus I - siems mor 
gičiams būtų mokami 7% palu

• kanų.
2. Imtis ir tolimesnės inicia 
tyvos ieškoti asmenų stambes 
nėms sumoms investuoti.
3. Kviesti visus klubiečius at 
kreipti rimčiausią dėmesį į šio 
morgičių projektuojamo plano 
įvykdymą.
4. Visuotiną šėrininkų susi
rinkimą šauti kovo mėn. 28 d. 
2 vai. po pietų Klubo patalpo 
se, 2159-61 St. Catherine St. 
East. Klubo Valdyba.

DAR APIE NL 
SPAUDOS BALIŲ

Negalėdami baliuje daly 
vauti: De Lux Cleaners savinin 
kas P. Rutkauskas ir X pasky 
rė po 10 dol., A.Paškevičienė 
5 dol., pp. Voroninkaičiai, St. 
Martin restorano savininkai pa 
aukojo dvejus pietus po 6 dol. 
Ačiū nuoširdžiai.

Konstatuojama, kad ateity 
je į baliaus karalaitės kandida 
tęs galės būti ne jaunesnės, ne 
gu 16 metų.

Tenka atsiprašyti už nešk 
landumus, kurių pasitaikė.

NL Leid.

DR. J. ŠEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir . , - 
ketvirtadieni . p»>-
antradienį ir* 1 2—4 p. m.

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

penktadienį

PO 7-3175: namų DO 6-9582

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

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

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ,

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

Telef.: 669-8834

TAUPYK IR SKOLINKIS || £i
SAVO KREDITO KOOPERATYVE m L |l |l A) >
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Skyrius: 3907 Rosemount Blvd., Montreal 36, tel.722-2472. 
Už einamąsias sąskaitas ’’Litas“ moka 4% palūkanų, o už 

indėlių sąskaitas 4.5% dividendų' Palūkanos ir dividendai 
skaičiuojami mėnesiniai- Nemokamas gyvybės draudimas 

iki $2,000 santaupų sumos. Balansas apdraustas $2.000.000 
Už asmenines paskolas ’Litas'ima 7.6%, o už nekilnojamo 

turto paskolas — 6.5%. Pigus paskolų draudimas skoli
ninko mirties arba visiško invalidumo atvejais.

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10:30 
iki 12:30 vai., darbo dienomis - nuo 10 iki 3 vai., išskiriant pirma
dienius ir šeštadienius: vakarais - trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd.; dieną - penktadieniais nuo 1 iki6 vai. ir 
vakarais - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 

7 iki 9 vai.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

• SLA 123 kuopos 15 - kos 
metų sukakties minėjimas gegu 
žės 8 d.

• Aušros Vartų parengimas 
gegužės 1 d.

• Religinės muzikos koncer 
tas AV bažnyčioje kovo 20 d., 
7 v.v.

• Skautorama stovyklai įre 
ngti gegužės 15 d.

• AV bazaras balandžio 
3 ir 4 d.d.

• 24 d. balandžio (Atvely 
kyje) yra jungtinis choro kon 
certas ir Margučių vakarienė 
šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Bilietus prašoma įsigyti iš ank 
sto.

GERAS ŠEIMOS 
PRIEAUGLIS

Buvusių montrealiečių, o da 
bar gyvenančių Bostone .pp. 
Pundzevičių šeima susilaukė iš 
kart trynukų — dviejų bemiu 
ūkų ir mergaitės. Sveikiname 
jau penketą turinčią šeimą.

SKAUTIŠKOJI 
INFORMACIJA

Norint nustatyti šios vasa 
ros stovyklos datą ir tiksliau 
šiai nustatyti patogiausią laiką 
daugumai stovyklautojų, krei 
piamasi į visus skaučių ir skau 
tų tėvus ir prašome perduoti 
savo vieneto vadovei - vui iki 
š.m. 21 d. sekančias žinias: 
Stovykloj dalyvausimų jeigu 
stovykla bus nuo 1965 m. lie 
pos 17 d. iki rugpjūčio 1 d. 
arba: jei stovykla bus nuo liep. 
31 d. iki rugpjūčio 15 d. Ank 
styvesnis skelbimas kad stovyk 
la vyks nuo liepos 17 d. iki rug 
pjūčio 15 d., yra atšauktas, nes 
buvo daug nepasitenkinimo šia 
data. Stovyklos data bus galu 
tinai paskelbta kovo 25 d. Sto 
vykia vyks Bendruomenės sto 
vyklavietėje prie Lac Claire, 
kuri, tikime, visų pagelba bus 
jau įrengta ir patogi.

D.Z.
SPROGIMO 

KATASTROFOJE
LaSallėje, galutinai paaiškė 
jus, užmuštų yra 27, kurių vie 
nas neatpažįstamas. Nuostolių 
esą apie 200,000 dol. Pagalbai 
suaukota: Quebeco prov. 15, 
000, Verdun -10,000, LaSalle 
• 5,000, iš JAV Plattsburg - 2, 
800 dol.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. J. MALI' KA 
1396 St. t.f.heriue St. VV.

Suite 113, tel. UN 6-8235

Residence MU 1-2051

DR. V. GIRIONIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
393S 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

MONTREALIO LIETUVIŲ

Montrealio KLB Ap. Stovy 
klos Valdyba iš organizacijų 
ir pavienių asmenų per 1964 
m. gavo $2,296 paramos. La 
bai silpnai lig šiol prisidėjo or 
ganizacijos. Net ir iš daugumos 
steigimo memorandumą pasira 
šiušių organizacijų dar nieko 
nėra gauta. Reikia tikėtis, kad 
organizacijos šiais 1965 m. at 
eis stovyklos valdybai į pgal 
ba stambesnėmis sumomis. Rei 
kia pasidžiaugti, kad daugu 
mas montrealiečių labai palan 
kiai žiūri į šios vienintelės Mon 
trealio stovyklos organizavi 
mą.

Didelė padėka priklauso vi 
siems lėšų rinkėjams, kurių pa 
galbos teks ir vėl šauktis tę 
siant lėšų telkimo vajų šiais me 
tais. Didelė padėka priklauso 
p. J.Kęsgailienei, kuri sudarė 
žemiau skelbiamą rėmėjų sąra 
šą ir suskirstė Montrealio lietu 
vių kortoteką rajonais tolimes 
niam vajaus vykdymui. Karto 
tekos sudaryme jai talkininką 
v o G.Zabieliauskienė, sutikusi 
ir toliau padėti stovyklos lėšų 
telkime.
Parama iš organizacijų: 
"Litas“ ........................ $800.00
KLB Kr.V-ba............. 100.00
Montrealio Seimelio

Prezid................. 50.00
Lietuvių Vytauto Neprik.

Klubas............. 25.00
"Neringos“ Skaučių

Tuntas............. 10.00
Parama iš pavienių asmenų: 
Po $25.00: Niedvaras B.
Po $20.00 : Adamonis P., Bern 
otas J., Baltrukonis D., Gau 
rys A., Giriūnienė V., Jokūbą 
uskas P„ Jurkus D., Jocas J., 
Ladyga J., Lukoševičius J., Lu 
koševičius P., Mališka J., Mor 
kūnas S., Naginionis St., Nor 
keliūnas A., Norkeliūnas D., 
Rudinskas P., Rudytė A., Sku 
čas J., Šemogas J., Zubas V., 
Žukauskas P. Po $10.00: Ben 
džius, Gyvis V., Januškevičius 
Č„ Kardelis J., Kibirkštis J.,

PARDUODAMAS 
PIANINAS

labai gerame stovyje už $100 
dol.

Skambinti: RA 8—0343.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI., D.

4 Notre Daine St. E. 
Suite 932 ir 933 
Tol.: 861-8’478 ir 

861-8479

A D.V OKA TAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

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

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

LAIKRODININKAS
ANTANAS Z ŪKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

P1NE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

STOVYKLOS RĖMĖJAI

Malška lz„ Mekšrūnas S., No 
meika P., Rimkevičius K., Ši 
pelis V., Toliušis K., Žižys V. 
Po $7.00 : Petrulis J. Po $5.00 : 
Ambrazas J., Adomaitis J., A- 
domonis J., Andriuškevičius 
K., Akstinas N., Augūnas E., 
Abromonis B., Ambrozaitis V. 
Ališauskas A., Ambrazas K., 
Bendžius P., Bitneris J., Balta 
kis V., Barysas Z., Baršauskie 
nė, Biliūnas J., Bernotas, Blauz 
džiūnas A., Baršauskas V., Čip 
kus T., Daugelavičius A., Dal 
motas J., Dargis V., Daukša 
S., Dabkus J., Daniliauskas A., 
Drešeris V., Dasys A., 

Daugiau bus.

SLA 123 KUOPOS
valdybos ir 15-kos metų sukak 
tuvių minėjimo komisijos susiri 
nkimas šaukiamas šį sekmadie 
nį, balandžio 21 d. tuojau po 
pamaldų AV salėje.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
STOVYKLOS VADYBA

nutarė pradėti lėšų telkimo va 
jų. Tuo reikalu visiems Montre 
alio lietuviams bus išsiuntinėti 
laiškai, kuriuose bus stovyklos 
planas, projektuojamų pasta 
tų aprašymas ir siūlomi būdai 
stovyklos statybai paremti. 
Pagrindinis vajaus tikslas - ras 
ti rėmėjų, kurie pasižadėtų 
mokėti per 5 metus po tam 
tikrą sumą. Surinkus pakanka 
mai pasižadėjimų, stovyklos 
valdyba tikisi gauti paskolą ir 
pastatyti visą stovyklą iš kar 
to. *

• Dr.J. Šemogas išvyksta 
atostogų, grįš kovo 23 d.

• Pp. Murauskų šeima susi 
laukė sūnaus.

• Quebeco tabako auginto 
jai pp. Danaičiai ir pp. Paku 
l’.ai lankėsi Kaziuko mugėje.

® Mykolas Meškauskas su 
Ponia iš Cornvall šį sekmadie 
nį viešėjo sesers M.Piešinienės 
šeimoje ir lankėsi Kaziuko mu 
gėje.

• Juraitei Sakalaitei, kuri 
pasižadėjusi ištekėti žų p. Dau 
derio, buvo suruošta prišvestu 
venė staigmena, kuri vyko di 
deliam skasiuje moterų, sekma 
dienį Šv. Kazimiero parap. salė 
je.

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

Tel.: 739-9328. aptarnavimas

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU. PARDUODU 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun 

PO 7-6183.

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINA3 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

District Estate 
Brokers Inr, 
MONTREAL REAL ESTATE

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

Tel.: 722-2472.
ir 722-4735

— ATSAKOMYBE- GYVYBE.
3907 Rosemount Blvd.

Tikslus ir greitas patarnavimas.

VASARIO 16 MINĖJIME 
TORONTE

aukojo: $50 Dr. J.Sungaila, 
$45 - A. Kantvydas, $20 - kun. 
P.Ažubalis, R.Medelis, V.Sin 
kevičius ir kun. J.Staškevičius, 
po $1 5- J.P. Augustinavičiai, 
J.E.Ciuplinskai, J. Matulioniis, 
ir J.O. Rinkevičiai, po $10 - 
V.Aušrotas, Baltakis, T. Draga 
šius, kun. Pr.Gaida, J.S. Girdz 
ij.auskas, V.Gavelis, B.Jackus, 
L.Karbūnas, P.Liačas, V. Luko 
ševičius, V.Matulaitis, R.Matu 
ka tė, P.S.Morkūnai, J.Pušas,
O. Račkauskienė, Renkauskas, 
Saulis, T.A.Sekonis, L.A. Sta 
tulevičiai, J.Strazdas, S.Stonis,
P. Šukevičius, Tėvai Pranciško 
nai, M.Tamulis, dr. A.Užupie 
nė, E.Vaštokas, P.Viliutis, dr. 
J.Yčas, ir dr. A.Zubrys. Po$8 
J.A.Plioplys, po $7 - J.Ažuba 
lis, po $5 - V.Abromavičius, 
J.Aukštaitis, dr. M.Anysas, K. 
Aparavičius, P.Augaitis, J.Ba 
kšys, J.Baltakys, Pr.Bastys, M.
A. Bumbuliai, dr. S.Čepas, B.B. 
Čepauskas, P.O.Dabkus, J.Da 
mbrauskas, M. Dikčius, A.Dra 
gūnas, J.Dvilaitis, O.Gailiūnai 
tė, M.Girčienė, A.Girčys, J. 
Greibus, Gudaitis, O.Gustainie 
nė, V.Jocas, A.Jucys, E.Jurke 
vičienė, V.Judzintavičiūtė, S. 
Kairys, V.Keršys, J. Kudaba, 
Al. Kuolas, L.Matukas, L.Ma 
tukienė, J.Maziliauskas, Z.Ma 
žonis, P.Misevičius, B.Pabedin 
skienė, J.Palys, A.Rinkūnas,
B. Sakalas A.Satkus, B.Saulė 
nas, B.Sergautis,.V.Sibulis, P. 
Sidaras, P.Skablauskas, E.Smil 
gis, A.Skrebutėnas, P.A.Ščepa 
vičius, A.H.Stepaičiai, L.Šal 
na, G.M.Šernas, E.Šlekys, V. 
Tamašauskas, J.Tamulionis, S. 
Treigys, J.Tumosa, A.Piragis, 
T.J. Vadauskas, V. Vaidotas, 
kun. Žilinskas, J.Žilys ir P.Žu

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOCi ..\ TVVL

PARAMA"
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
Už depozitus ,,Parama“ moka 4%% vieton 41/ą°/o ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7jA%.

Už paskolas ir — morgičius — 6^4%.
t'askok.s i.iirlies ;r inv.ilidumo alveru t;i-i 

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 
bet nedaugiau $ 2,000.00.

„Paramos“ nariais gali būti kiekx ienas I i luv s. 
gyvenantis Kanadoje.

Kasos valandos .
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 i ai. 30 mm. kiek vien r dieną, 

išskyrus sekmadienius: —.
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., 

<> vakare nuo-4 vai. 30 i tin iki 8 vai. .<() m.n.
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

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.

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE 

GALAXIE THUNDERBIRD 
MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sales Ltd. 
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

| Dr.P.MORKIS*
S dantų gydytojas
/ i
j Vakarais ir šeštadieni ris x 
y pagal susitarimą. į
? (1082 Bloor W. Toronto) §
) (į rytus nuo Dufferin Str

Raštinė: LE 4-4451. &

tautas, po $4 - J.Blezgys, J. 
Dambaras, A.Firavičius, V. 
Gedrikas, J.Kasakaitis, J.Mor 
kūnas, A.Raslanas ir B.Vaišno 
ras, po $3 - S.Asinevičius, A.J. 
Augustinavičius, V. Balsys, A. 
Beresnevičius, K.Čepaitis, K. 
Dulevičius, S.Grigaliūnas, P. 
Imbrazas, K. Jankus, V.Koly 
čius, J.Pilipavičius, D.V.Petra 
vičičiai, A.Rugys, B.Saplys, S. 
E.Vaštokas, A.T. Valius ir P. 
šernas.

Nukelta į 1-mą pusi.
initnmtntttr.ttttntittutttttuztnuttttt

Lietuviai advokatai 
NEIMAN. B1SSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors. 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

Tel. Office WA 4-9501 
Res. BE 3-09 7 8

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

Tel. EM 4-1394, EM 4-1335
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street.

JUOZAPINĖS
Tradicinis Juozų ir Juzių 

pagerbimas Lietuvių Namų di 
džioje salėje, šį šeštadienį ko 
vo 20 d„ 7 :30 po pietų.

Be vaišių bus ir kitų netikė 
tumų tik už $1.50.

Kviečiame atsilankyti — 
Juozai žada pavaišinti.

236 S.L.A. Kuopa.

t M"'"'*

IŠNUOMUOJAMAS

mažas butas, tinkamas 
vienam vyruį.

$ 35.— mėnesiui.
Teirautis: RA 7-9162, arba

5955 — 24th. Ava., 
Rosemount, Mtl.

Keating Ford Sales Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2318 
Įstaigos 769-8529
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