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De Gaulle painioja Vietnamą
• KARAS INDOKINIJOJE ŽYMIAI INTENSYVĖJA _______________ ________________________________
• KINIJOS KOMUNISTAI NESIRYŽTA PRIEŠ AMERIKĄ
• ARABAI GRIEŽTAI PRIEŠ VAKARŲ VOKIETIJĄ
• KINŲ KOVA SU RUSAIS TĘSIAMA TOLIAU
O SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI NEPALANKŪS

DE GAULLE

VISOKIAUSI LIETUVI'KOJO 
GYVENIMO DUOMENYS

■ Indokinijos problema, - ne 
žiūrint įvairių kitų problemų ir 
nežiūrint atskirų svarbesnių įvy 
kių, kylančių laiko eigoje, - 
kaip koks p.ktas navikas duo 
da save j.austi pastoviai, neatlai 
tižiai, o praėjusių savaitę ypač 
ryškiai.

AMERIKOS REMIAMI AM 
VIETNAMO 

PASIPKiEsINmMUI 
SUSTIPRĖJUS,

Vietnamo problema atsi 
naujino dar žymesniu ryškumu 
ir kietumu.

Rusams ji yra labai parūpu 
siė SSSR užsienių min. Gromy 
kai todėl buvo liepta apsilan 
kyti Londone ir įkalbėti anglus 
imtis kokių nors priemonių,kad 
Amerika nesikištų į Vietnamo 
karo reikalus ir lengvai leistų 
komunistams Pietų Vietnamą 
užkariauti.

ANGLAI TAČIAU SU RU 
SAIS NESUTIKO IR

PASIPRIEŠINO NEVEI 
SMINGAi LAIKYSENAI.

Tat iš Gromykos atsilanky 
mo Londone ir įtaigojimo bri 
tams imtis iniciatyvos kaip 
nors Ameriką prikalbėti nesi 
priešinti, nieko neišėjo. Tą at 
virai pasakė DB užs. reik. min. 
Stewart, sekmadienį atvykęs į 
Wašingtoną.

Labai reikšmingą pareiški 
mą padarė Kinijos komunistų 
užs. reik, ministeris Čen-Ly, ku 
ris pareiškė, kad

KINIJA J VIETNAMO KARĄ 
NES1KIŠ SAVO KARO 

JĖGOMIS,
nebent Amerika pereitų į karą 
su Š.Vietnamu. Sis pareiški 
mas tuo įdomesnis, nes ankš 
čiau buvo leidžiamos žinios, 
kad Kinijos komunistai jau 
koncentruoja savo karines jė 
gas prie Vietnamo sienos. Tai 
yra dar vienas įrodymas, kad 
Amerikos ryžtingesnis pasiprie 
šinimas suprastas ir Kinijos ko 
munistų. O Vietnamo lėktuvai, 
palydimi ir saugomi JAV lėk 
tuvų pakartotinai bombordavo 
karinius Šiaur. Vietnamo ob 
jektus ir padarė didelių nuosto 
lių invazijos telkimui.

VAKARŲ VOKIETIJOS 
SANTYKIŲ SU IZRAELIU 

UŽMEZGIMO REIKALAS
praėjusią savaitę buvo antras 
reiškinys, jaudinęs plačias gy 
venrmo sritis.

Ligšiol Vakarų Vokietija 
neturėjo normalių santykių su 
Izraeliu, bet dabar nutarė 
juos sudaryti. Tas reiškia, kad 
Vakarų Vokietija pripažįsta 
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MIRUS MYLIMAM TĖVELIUI LIETUVOJE,

P. ONĄ STAŠKEVIČIENĘ NUOŠIRDŽIAI 
UŽJAUČIAME IR LIŪDIME.

M. ir M. - Klubo ’’Lituanica“ Valdyba.

Izraelio Valstybę. Arabai gi 
prieš Izraelį nusistatę ir jam jo 
kių teisių pripažint nenori. Ka 
ci an gi

IZRAELIS SUTIKO SUSI 
tai arabu valstybės paskelbė 
TARTI SU V. VOKIETIJA, 
V.Vokietijai boikotą. Ypač gi 
- Egipto prezidentas Nasseras. 
Arabai pareiškė nutraukiu su 
V. Vokietija santykius ir atšau 
kią iš Bonos savo atstovus. At 
sutepdama į tokius arabų žy 
gins, V.Vokietija atsisakė ara 
bu šalims duoti ekonominę pa 
ramą, be kurios arabams sun 
ku bus verstis. Atrodo, kad šis 
V.Vokietijos žygis kai kuriuos 
arabų kraštus prablaivino, ir 
jie paliko savo atstovus Bono 
je.

Trečioje praėjusio savaitės 
įvykių vetoje buvo

RASINIŲ TEISIŲ SULYGINI 
MO KLAUSlMo PAGREITI 

NiMAS AMERIKOJE.
Alabamoje 4,000 demons 

trantų, siekdami pabrėžti kovą 
už visų pilieči ų teisių sulygini 
mą, žygiuoja į Alabamos vals 
tijos sostinę Montgomery. Ei 
senai apsaugoti prezidentas 
J ohnsonas pasiuntė dalinius ka 
riuomenės ir administracijos 
žmonių.

KINŲ NESANTAIKŲ SU 
RUSAIS ATNAUJINIMAS 

praėjusią savaitę buvo stebi 
mas nemažu susidomėjimu. 
Kinai ne tiktai rusus, bet ir vi 
sus kitus, dalyvavusius Mask 
vos pasi tarimuose, pavadino 
komunistų vienybės skaldyto 
jais, o pasitarimą - neteisėta 
uzurpacija. Tai yra patvirtini 
mas, kad rusai su kinais ben 
droš kalbos ne tiktai negali ras 
ti, bet jos ir nejieško.

SAVIVALDYBIŲ 
PRANCŪZIJOJE

RINKIMAI
įdomūs, kaip savotiškas politi 
nių nuotaikų barometras, pra 
našaująs būsimus rudenį Pran 
cūzijos parlamento rinkimus 
De Gaulle grupė beveik visur 
žymiai pralaimėjo...

KITOS NAUJIENOS
Popiežius Paulius Vi, pava 

sario pradžios dieną pareiškė 
apgailestavimą, kad žmonijoje 
nėra santaikos ir linkėjo šia 
prasme gero pavasario.

Rusų kosmonautai laimin 
gai sugrįžo į žemę, tačiau ture 
jo kažkokių nesklandumų, dėl 
kurių apie jų sugrįžimą nebuvo 
žunių 8 valandas. Šis skridimas 
istorinis, nes pirmą kartą žmo

VILIOJIMAS I LIETUVOS 
OKUPACIJOS 
’’ŠVENTĘ“’

Lietuvos okupantas rusas ir 
jo tarnai šiai vasarai deda pa 
stangas prisivilioti daugiau 
žmonių iš užsienių ir tuo vis 
labiau tvirtinti Lietuvos okupa 
cijos "pastovumą ir amžiną ne 
kintamumą“. Tuo tikslu šiemet 
suteikta teisių ruošti ekskursi 
jas į Lietuvą labai laisvai, ir 
patys dypukai viliojami vykti į 
Lietuvą. Kaip žinoma, lietuviš 
koji politinė vadovybė lietu 
vius nuo tokios kelionės su.ai 
ko, nes tokios ekskursijos patar 
nauja Lietuvos okupantui.

Ekskursijų yra dvi rūšys: 
grynakraujų komunistų ir jie 
ms palankių asmenų, iš kurių 
organizuojamos oficialios dele 
gacijos. Jos okupuotoje Lietu 
voje bus svečiai, dovanai vėžio 
jami ir išlaikomi. Visi kiti - Va 
žiuoja už savo pinigus. Iš Mon 
trealio taip pat organizuoja 
mos dvi ekskursijos. Į ’’svečių“ 
ekskursiją priimami tiktai išti 
kimieji. Kiti gali vykti per ke 
lionių biurus.

Sąmoningi lietuviai, nežiū 
rint propagandos, žino, kaip 
reikia pasielgti.

M.K. ČIURLIONIO 
MUZIEJUS

DRUSKININKUOSE
Nedideliame namelyje Drus 

kininkuose įrengtas M.K.Čiur 
lionio memorialinis muziejus. 
Šiuo metu įrengiamas ”muzi 
kos namelis“, kuriame bus eks 
ponuojama Čiurlionio - kompo 
zitoriaus veikla. Jau padarytos 
Čiurlionio muzikinių kūrinių 
rankraščių fotokopijos. Muzie 
juje iš magnetofono įrašų pa 
kartojami Čiurlionio kūriniai. 
Lankytojai pageidauja ’’Jūros“ 
ar ’’Mičko“ įrašų, bet, kaip nu 
siskundžiama, muziejuje jų ne 
turima.

nijos istorijoje žmogus bandė 
pasivaikščioti erdvėje, tiesa lai 
komas ant virvelės. Sekantis 
rusų skridimas būsiąs į Menu 
Ii.

— Amerikos raketa į Mar 
są, paleista lapkričio mėnesį, 
jau atliko pusę kelio.

— Amerika šiomis dieno 
mis turi paleisti į erdves du 
kosmonautus viename skrieji 
nyje, o į Mėnulį - ateinančiais 
metais.

- Amerika į mėnulį palei 
do raketą,kuri turi tiksliai nufo 
tografuoti vietą, kurioje Ame 
rika projektuoja išlaipinti savo 
kosmonautus.

- Rusai reabilitavo komu 
nistų teoretiką Buchariną, bu 
vusį Pravdos redaktorių ir žur 
nalistą Radeką, Izvestijų redak 
torių, kuriuos sušaudė Stalinas. 
O Kanados komunistai Stali 
nui vis dar meldžiasi.

• USSR užs. r. min. Gromy 
ką iš Londono persikėlė į Pįan 
cūziją ir, kaip uodas, zyzia de 
Gaulle į ausį, kad šis pasitar 
nautų komunistų agresijai.

• Išdavikiškas Prancūzijos 
žygis duoti šiaurės Vietnamui 
5 metams paskolą ir prekybos 
susitarimą. Visa tai de Gaulle 
negražus Vakarų reikalų išda 
vimas .agresijai.

• Mykolo Venslausko ”Pa 
slaptingoji dūdelė“ buvo paro 
dyta Čikagos Jaunimo Centre.

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS 

STUDENTAMS
1964 -65 metų Lietuvių Stu 

dentų Sąjungos Centro Valdy 
ba, remdamasi LŠS rinkiminių 
ta.syKnų vi.z pastraipa, pasKi 
na segančius peKius asmenis i 
lyoo metų Lbo centrinių orga 
nų Rinkim.nę Komisiją: Algis 
Jokūbaitis, 17100 breeland 
i>etroit J5, Mich. UšA., baru 
nas Lisauskas, Daiva Bajoru 
naitė, Jūrate Joksaitė, Gina Sta 
n.ulytė.

LbS Rinkiminė komisija 
praneša, kad kandidatų siuly 
mas į i_bb centr. organus prasi 
uejo kovo 15 d.

Asmenys, norintys kandida 
tuoti į LbS centrinius organus 
(Centro Valdybą, Kontrolės 
Komisiją, Gardės teismą J, tu 
ri sąrasus pristatyti KmKimi 
nei komisijai ne vėliau kaip 
bairt.džio 1 d. (pašto anspau 
das).

Kandidatų statymas yra 
vykdomas pagal LSS rinkimi 
nių taisyklių 11. 1, 2, 3 pastara, 
pas.

PASTATYTA A.RAČIŪNO 
OPERA

’’SAULĖS MiESTAS“.
Kovo 13 d. Vilniaus operos 

- baleto teatre įvyko komp. A. 
Račiūno naujos operos ’’Saulės 
miestas“ premjera. Šią operą 
drauge su libretistu J.Macko 
niu Račiūnas ruošęs trejus me 
tus. A.Račiūnas pažymėjo, kad 
naujoje operoje jis stengėsi ”iš 
ryškinti Kazimiero Liščinskio, 
pakilusio prieš religinį fanatiz 
mą, tragediją...“ Si opera aiš 
kiai propagandiškai - agitari 
nio pobūdžio. Elta.

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS“ 
LEIDYKLA

įtemptai ruošiasi persitvarky 
mui. Įsigyta ofseto mašina, ku 
ri sudaro galimybę daryti gra 
žius leidinius - knygas, žurna 
lūs, atsišaukimus, pakvietimus, 
bilietus, profesonalams steit 
mentus, receptų ir kitokius 
blankus ir tt.

Taip gi ruošiamas ir’”Nepri 
klausomos Lietuvos“ leidimo 
pertvarkymas bei pagrindinis 
leidimo pakeitimas, kuriam jau 
galutinai pasiruošiama, tiktai 
laukiami lietuviškieji rašme 
nys. Kai jie bus gauti, tuojau 
laikraščio leidimas bus pakeis 
tas.

JUNGTINĖS TAUTOS 
atsakė raštu, kad yra gavusios 
Montrealio lietuvių masinio su 
sirinkimo Vasario 16 proga 
priimtąją rezoliuciją. KLB Mo 
ntrealio Seimelio Prezidiumo 
pirm, K.Andruškevičiui laiškas 
pasirašytas: C.V. Narasimhan, 
Chef de Cabinet.

• Kennebunkport lietuvių 
gimnazijos mokiniai turėjo kon 
certinę išvyką.

• New Yorke įvyko minė 
jimas poeto Mačernio, žuvu 
šio nuo rusų minosvaidžio spro 
gimo. Minėjime kalbėjo ir jo 
kūrinius skaitė dr.J.Girnius ir 
P. Jurkus, smuiku grojo Kup 
revičiūtė - Bergienė.

• Rašytojų Kaupo ir Mac 
kaus minėjimą .atidarė katastro 
fojė žuvusio Škėmos duktė. Ra 
šytojų vertinimą darė dr.H.Na 
gys, rašytoji} kūrinius skaitė 
L.Mingėlaitė ir V. Valiukas.

VACLOVAS
SIDZIKAUSKAS

VL1KO pirmininkas, su kuriuo pasikalbėjimas įdėtas šio NL 
numerio 2-an puslapiu. (žiūrėk 2 puslapį).

KAS NAUJA KANADOJE
SSSR PRIEŠ USA

Oficialiai pranešama, kad 
1967 metų pasaulinėje parodo 
j e Montrealyj dalyvaus kitų 
valstybių tarpe ir So v. Rusija, 
kurios pavilijonas Elenos salo 
je užims 100,000 kv. pėdų plo 
to ir bus vis-a-vis Amerikos 
pavilijono.

- Sklinda žinios, kad kon 
servatorių lyderis J.Diefenba 
ker pasitraukia iš opozicijos ly 
derių. Taip gi jis esą pasitrau 
kiąs ir iš parlamento.

VERONIKA IR VINCAS 
TREIGIAI,

plačiaii pagarsėję pavyzdiniu 
savo tabako ūkiu, ties Delhi, šį 
ūkį pardavė ir persikėlė gyven 
ti į Delhi miestą, kuriame nu 
sipirko puikius namus pačiame 
miesto centre.

MNDERF'y 
kwoftun

tikSy. EACH
TOP JNTEfc- NATiOHAL kaYers MATCH

THE WORLP OVER...'

Sekmadieniais per CBC — TV galima matyti goUo geriausius 
pasaulio žaidėjus.

AR KANADA SUSKILS, AR 
ATSILAIKYS VIENYBĖJE ?

Praėjusį savaitgalį Montre 
alyje vyko Union National par 
tijos suvažiavimas, kuriame da 
lyvavo didelis dalyvių skaičius. 
Šis kongresas sprendė visus 
klausimus, ypač aktualius: 
kaip paimti valdžią ir koks tu 
retų būti Quebec© likimas.

Jau senas Quebeco likimo 
klausimas. Yra labai griežtų 
nuomonių, kurios atmeta bet 
kokius kompromisus. Tačiau 
Union National prileidžia vie 
ną kompromisą : arba Quebe 
cas su Kanada kaip lygus su 
lygiu, arba visiškai savarankiš 
kas.

Bet Quebeco likimas priklau 
sys dar ir nuo liberalų ir kitų 
srovių nusistatymo.
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7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams;
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Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
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Gerb. Nepriklausomos Lie 
tuvos Redaktoriui.

Kanados Lietuvių Bendruo 
menes, V ancouveno sKyriaus 
v.atayoos nutarimu 1965 m. ko 
vo men. H d. Paremti Lietuvis 
Ka spauda, jūsų leidžiamą lai 
krastį, pasiųsti nors ir mažą 
sumą pjnigų, desimti (Įlindo 
lenų.

Labai atsiprašome, kad mes, 
V .ancouveno sKyriaus vaidy 
ua, neganme daugiau jus pa 
remti, nes v ancouveno apylin 
keje esame maža lietuvių kolo 
nija. iNors maža auKa norėtu 
rne jums padėti, kad musų lie 
tuvisKa spauaa gyvuotų.

Kuomet gausite minėtus pi

nigus, atsiųskite pakvitavimą 
dėl atsiskaitymo.

Priedas: pašto perlaida $10.

Su pagarba valdybos kasi 
ninkas . A.Smilgys.

Nuoširdžiai dėkojame NL.

X—TOSIOS LIETUVIŲ DIENOS HAMILTONE 
įvykusios 1964 m. spaliaus 10-11 d.d. apyskaita . 
Pajamos : 
Už įėjimo bilietus.....................................................
Bufeto pajamos................. ..........................................
Loterijų pajamos .....................................................
Koncerto pajaunės......................................................
Programų pajamos..................................................
Sugrąžinta degtinė ir alus.....................................

Turėta pajamų iš viso

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

1979.00
1851.12
1110.60
1108.00

236.54
836.93

7122.19

Pietų Amerikos 
lietuvių veiklos

svarbumas

Vasario mėnesį Brazilijoje 
lankėsi Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvininmo Komiteto pirmi 
ninkas ministeris Vaclovas Si 
dzikauskas, kuris ta proga ma 
loniai suteikė mūsų bendradar 
biui St. Vancevičiui sekantį pa 
sikalbėjimą:

— Pone Minister!, pasinau 
dodamas Tamstos apsilanky 
mu Sao Paulyje, dalyvaujant 
Trečiame Pietų Amerikos Lie 
tuvių Kongrese, norėčiau pa 
klauti Tamstą; Kaip Tamsta 
vertinate šį Kongresą, kuria 
me dalyvavote ir kuris dabar 
pasibaigė ?

— Kongreso uždavinys bu 
vo dvejopas, būtent: 1) labiau 
surikiuoti Pietų Amerikos lietu 
vių gretas ir pagyvinti jų veik 
lą Lietuvos laisvinimo ir lietu 
vybės išlaikymo baruose, ir 2) 
pademonstruoti Brazilijai ir vi 
sai Pietų Amerikai lietuvių gy 
vastingumą, jų kovingumą ir 
ryžtą siekiant išlaisvinti Lietu 
vą iš Sovietinės okupacijos. 
Abu tuos uždavinius Kongre 
sas gerai ir į^jūdingai atliko, 
todėl jį vertinu teigiamai. Esu 
tikras, kad Kongreso poveikį 
greitai pajusime visose tose Pie 
tų Amerikos valstybėse, kurio 
se gyvena didesni lietuvių kie

PASIKALBĖJIMAS SU 
VLIKO PIRMININKU 

MINISTERIU
V. SIDZIKAUSKU

kiai. Viso Pietų Amerikoje pri 
spaitoma apie 100,000 lietu 
vių, iš jų daugiausia Argenti 
noje, Brazilijoje ir Urugvajuje.

---- Ar be dalyvavimo Kon 
grėsė Tamsta turėjote dar ir 
kitų uždavinių Pietų Ameriko 
je?

— Taip. Turėjau ir turiu 
dar VLIKO ir Pavergtųjų Eu 
ropos Tautų Seimo uždavinius. 
Todėl pakeliui į Sao Paulo bu 
vau dviem dienom sustojęs 
Rio de Janeiro, o iš Sao Paulo 
skrisiu į Peru sostinę Limą, o 
iš ten į Kolumbiją — Bogotą 
ir Medeliną, ir pagaliau į Vene 
zuelos sostinę Caracas. Bogo 
toj ir tikriausiai Caracas bū 
siu priimtas Kolumbijos ir Ve 
nezuelos užsienių reikalų minis 
terių. Turėsiu eilę pasitarimų 
su tų kraštų lietuviais.

— Koks bus poveikis, spren 
džiant iš Kongreso nuotaikų, 
neseniai neseniai atsiekto mū 
sų tautinio vieningumo, pasirei 
škusio VLIKO apsijungime. 
Pietų Amerikos lietuviams?

— Poveikis neabejotinai di 
delis ir teigiamas. Vietoj kovo 
jus tarpusavy, visa energija ir 
visas dėmesys kreipiamas da 
bar į mūsų tautos priešą —Lie

tuvos okupantą. į aktyvią veik 
lą grįžta ir tie, Kurie ouvo is jos 
pasitraukę. Pasteoimas entuzia 
zmas ir didesnis viitingumas.

— Kokie Tamstos linkėji 
iriai ir pageidavimai Pietų A- 
merikos lietuviams?

— Pirmoj eilėj išlaikyti Kon 
grėsė pasireisKusias nuotaikas 
ir įvykdyti jo nutarimus. Be 
to, nedeisiant pradėti pasiruo 
siamuosius darbus Ketvirtajam 
Kongresui, kuris, kaip nutarta, 
po dviejų metų rinksis Argenti 
uos sostinėje Buenos Aires, 
stengtis nuteikti Lietuvos lais 
vės bylos naudai visas dvide 
simt rietu /Amerikos valstybių 
— vyriausybes, parlamentus, 
viešąją opiniją ir spaudą. Ir rįe 
tų Amerika turi pajusti ir jsiti 
kinti, kad laisvieji lietuviai vie 
ningai ir bekompromisiškai ko 
voja už Lietuvos laisvę, ----bai
gė pasikalbėjimą ministeris p. 
v .bidzikauskas.

LIETUVOS 
MINISTER1AI

PAS SAO PAULO 
GUBERNATORIŲ

Vasario 17 dieną Sao Paulo 
estado gubernatorius Dr.Adhe 
mar de Barros specialioj auden 
cijoj priėmė Nepriklausomos 
Lietuvos dipl. šefą ministerį St. 
Lozoraitį ir VLIKO Pirminin 
ką ministerį Vaclovą Sidzikau 
ską, kartu su III-jo P. Ameri 
kos Lietuvių Kongreso delega 
ei j a, su kuriais turėjo malonų 
pasikalbėjimą.

Pažymėtina, kad Sao Paulo 
estado dabartinis gubernato 
sius yra didelis lietuvių ir Lie 
tuvos draugas nuo senų laikų, 
nekartą parodęs lietuviams di 
delį prielankumą. Jis yra aiš 
kaus demokratinio nusistatymo 
politikas ir buvo vienas iš pra 
eitų metų kovo 31 dieną įvyku 
sios revuliucijos vadų, išgelbė 
jusios Braziliją nuo komunisti 
nio rėžimo įsigalėjimo.

SPORTO VADOVYBĖ
1. Visuotiniame ŠALFASS 

- gos suvažiavime, įvykusiame 
1965 m. vasario mėn.6 - 7 d.d. 
Clevelande, nutarimu buvo pa 
keistas FASK-to vardas į ŠAL 
FASS -gos Centro Valdybą.

2. ŠALFASS-gos Centro
Valdyba pareigomis pasiskirs 
tė sekančiai: Pirm. Jonas Gus 
tainis, 2973 Laurence Ave. E. 
Scarborough, Ont., telef. AM 
7-0021. 1 vicep. Tėv.P.Balta
kis, O.F.M., 32 Rusholme Pk. 
Cr. Toronto 3, Ont. telef. LE 
3-002-. II Vicep. V.Birieta, 5 
Tr.aymore Cr. Toronto 9, Ont. 
telef. 762-2957. Gen. sekr. S. 
Krasauskas, 32 Pasadena Gar 
dens, Toronto 9, Ont. telef. 
RO 6-5367. Ižd. ir prot. sek. S. 
Ginčiauskas,, 146 Geoffrey St. 
Toronto 8, Ont. telef. 531-30 
49. Nariai - S.Kėkštas, 47 St. 
George Rd., Islington, Ont. te 
lef. BE 3-1372 ir A.Malinaus 
kas, 63 Hewitt Ave. Toronto 
3, Ont. telef. LE 5-5697.

3. Š.A.L.F.A.S.S-gos Cent 
ro Valdybos adresas: Lithua 
nian Athletic Union of North 
America 32 Pasadena Garde 
ns, Toronto 9, Ont. Canada.

MOKSLŲ AKADEMIJOS 
SESIJA VILNIUJE

Vasario 25-26 d.d. Vilniuje 
vyko Lietuvos Mokslų akade 
mijos visuotinio susirinkimo se 
sija. Joje pažymėta, kad Fizi 
kos ir matematikos institutas 
tapęs ’’stambiu 1 SKS atomų ir 
molekulių teorinės spektrosko 
pijos tyrinėjimo centru“. Praė 
jusiais metais vertingų rezulta 
tų pasiekę energetikai ir chemi 
kai. Buvo kelti kai kurie trū 
kūmai - pvz. nusiskusta per lė 
tai ruošiamais aukštos kvalifi 
kacijos kadrais, be to, moksli 
ninkais, permažai pradedan 
čiais pramonės įmonėms gerin 
ti produkcijos kokybę.

Akademijos prezidentas 
prof. J. Matulis kalbėjo apie 
mokslinius tyrimus per .ateinan 
tį penkmetį (1966 - 1970 m.). 
Planuojamos kai kurios nau 
jos tyrimo sritys. Numatoma į 
steigti puslaidininkių fizikos ir 
biologinės katalizės institutus. 
Dar planuojami įsteigti socio 
logijos ir teisės skyriai.

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

INDUSTRIAL CHEMICAL DIVISION

DIVISION INDUSTRIELLE, DEPT. CHIM1QUE

Powder detergent (blue or white) 5
50

Urmo kainos:
Ibs................................... 1.00

8.50

Low foam detergent automatic . . 
Liquid detergent (pink or amber) 

Liquid wax self shining.....................
Paste wax.................................................

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

Moth chrystals......................................

10
1
1
2
5
1

10
1
1
2

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

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

lbs.

2.00
1.75
2.65

.95
1.90
1.00
2.00

.40

.20

.70

Taip pat mes turime:
Mops- deodoriser blocs, air deodoriser, spray net, wax stri 

per, rug shampoo, spray starch floor cleaner, congest įaid, 

furniture polish, toilet paper etc.,,

Nėra pristatymo perkant urmo kainomis.
Atdara nuo 10 vai. ryto iki. 5 vai. po pietų kiekvieną dieną. 

Adresas: 3932 Bannantyne Verdun, prie kampo Hickson.
Tel. 766-5181.

RUSAI TVARKO 
LIETUVOS ĮSTATYMUS
Kovo 2 d. Vilniuje įvyko 

respublikinis teismo, prokara 
tūros ir viešosios tvarkos ap 
saugos darbuotojų pasiitari 
mas. Prokuroras V.Galinaitis 
kalbėjo apie praėjusių metų 
kovą prieš nusikaltstamumą 
Lietuvoje, apie įstatymų pažei 
dimus bei administracinių or 
ganų uždavinius. Pasitarime ka 
Jbėjo LKP ck antrasis sekreto 
rius B.Popovas ir iš Maskvos 
atvykęs Generalinio prokuroro 
pavaduotojas A. Pankratov.

”T. KLAIPĖDA“ IŠPLŪSTA 
MASKVOJE IR VILNIUJE

Klaipėdoje leidžiama ir J. 
Messie redaguojama Tarybi 
nė ’’Klaipėda“ pateko į Mask 
vos ir vilniškių komunistų ne 
malonę. Maskvos ’’Pravda“ šį 
laikraštį puolė gruodžio 13 d, 
dar ankščiau klaipėdiškio laik 
raščio ’’skaitalus“ kritikavo vii 
niškė ’’Tiesa“, pagaliau, reika 
lą Vilniuje svarstė ir LKP Cen 
tro Komitetas.

Laikraščiui padaryti tokie 
priekaištai: paviršutiniškai nu 
šviečiami dienos uždaviniai, ak 
tualūs klausimai, blankiai rašo 
ma jaunimo ateistinio auklėji 
mo temomis, dedama daug 
verstinės medžiagos. Messie, 
esą, per daug susižavėjęs smul 
kmenomis bei pigiais ’’skaita 
lais“. ožinoma, vilniškis CK 
tegalėjo pritarti ’’Pavdos“ prie 
kaištams. Po rūščiųjų pasitari 
mų Vilniuje Klaipėdos komu 
nistai įpareigoti imtis konkre 
čių priemonių, nes laikraštis 
privaląs būti ne ’’skaitalu“, bet 
’’kovingu partinės organizaci 
jos pagalbininku“. E.

Išlaidos : 
Gėrimai.............................................................................
Salės nuoma ir orkestras............................................. ..
Stalų ir kėdžių nuoma................................................
Lietuviškoje spaudoje skelbimai..........................

Loterija ir jos paruošimas....................................
Už praleistus darbadienius....................................
Ugniagesiams.................................................................
Salės valytojas ir garsiakalbiai..................................
Bilietai ir kt....................r...................................................
Reprezentantų priėmimas..........................................
Laimės staliukams maistas ir gėlės..........................
Salės nuoma koncertui................................................
Solistams ir akompanuotojams...............................
Chorui ir tautinių šokių grupei...............................
Programų spausdinimas ir nuotraukos.................
Reprezentacinė vakarienė .....................................
Piano nuoma ir suderinimas....................................
Sportininkams kelionė ir THropy..........................
Telefonu pasikalb. , sunkvežimio nuoma, gėlės 
įvairios smulkios išlaidos..........................................

Turėta išlaidų iš viso 
Gauta pelno iš viso

P. Lukošiuj
Bendruomenės Kasininkas

$ 
$
$ 
$

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

2090.45 
402.00 
554.08 
329.83 
316.76 
105.65 
80.00 
50.00 
65.27 
39.67 
52.78 

100.00 
385.00 
300.00 
235.00 
252.43 
54.00 

208.77 
62.00 

131.66 
5815.40 
1306.79

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESALYGINAI GARANTUOTOS

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

6 iki 10 metų 514%-
Teirautis: 875-2800 I

Eastern & Chartered
Trust Company yWJ

625 Dorchester Blvd. West It™
Montreal. I f 1

TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ

Canadian Vickers Ltd
Machine Shop pasiūlymai

Milling Machine Operators
• Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators
• Toolmakers

Ingersoll Operators
• Planer Operators
• Lathe Operators
• Tool Designers
• Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.
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MIRĖ RAŠYTOJAS 
KAZYS BORUTA

’’NOVYJ MIR“ IR 
LIBERALINĖ KRYPTIS

KAZYS BORUTA

Gyvojo žodžio paminklas

Man gyvo žodžio niekas neatstos. 
Ir niekas perskirti negali mudu

^Trejos Z)VVXO\Q£>
VEDA D R. GUMBAS

Kovo 9 d. po sunkios ligos 
mirė rašytojas - poetas, beletris 
tas, Kazys Boruta, palaidotas 
kovo 11. Kasų kapinėse.

K.Boruta buvo gimęs 1905 
I. 6 Kulokų km. Marijampolės 
ap. Mokėsi Žiburio gimnazijo 
j e, Mokytojų seminarijoje, 
Kauno Vyt. Did. universitete. 
Yra parašęs ir išleidęs kelius 
rinkinius eilėraščių, kelionių ap 
rašymų, beletristikos dalykų. 
Garsiausia jo kūrinys, tikra 
’’Gulbės giesmė“ yra jo ”Bal 
taragio maiu'nas“, po kurio jau 
nieko kūrybingo neparašė.

Politiškai jis priklausė sočia 
Irevolicionierių srovei ir visais 
laikais ėjo ’’prieš srovę“ : nepri 
klausomybės laikais buvo kalė 
jirne ir tremtyje; taipgi ir so 
vietinės okupacijos buvo kali 
namas, ilgus metus išsėdėjo Vii 
niaus Lukiškių kėdėj ime. Kai 
kas teigia, kad jis perėjęs ir 
tremtį kibire

Baltaragio Malūnas, kuria 
me daug kas save atpažino, o 
pirmiausia Lietuvos okupantas, 
buvo konfiskuotas ir, vienam 
egzemplioriui patekus j užsie 
mus, kaip ir Pasternako Dr.Ži 
v.ago, isieistas Amerikoje. Atro 
uo, kad dabar jau leidžiamas 
ir Lietuvoje.

laomu, kad Borutos nekro 
logą valdžios“ žmonės nepa 
sirase, nes buvo "tretnas“.

KĄ VAIZDUOJA 
KAuNtECiAl 

DAILININKAI ?
Pagal Dailininkų s-gos Kau 

no sk. pirm. KStauską, kaunie 
čiai tapytojai, skulptoriai, grafi 
kai, taikomosios dailės meis 
trai iš apie 200 darbų skirią 
ypatingai daug vietos ’’nudie 
nei tematikai“. Kai kurios tų 
kūrėjų temos: jaunimo poilsis, 
sportas (V.Povilaitis), statybų 
vaizuai (E.Survila, R.Kaipo 
kas), moterys --- komunizmo
kūrėjos“ (M. Kulikauskienė), 
IX torto kankiniai (A. Krišto 
pa.t.s), kalinių pabėgimas iš 
IX forto (K.Švažas), Baltijos 
jūreiviai (D.Antinytė), ateisti 
nė tematika (grafikas L.Rymei 
kis) ir pan. Kovo 8 d., Moters 
dienos proga, Kaune buvo ren 
gta dailininkių paroda.

@ Heidelberge, Vak Vokie 
t: j oje gyvenąs Hermann Bude 
nsig šiuo metu į vokiečių kai 
bą verčia Donelaičio ’’Metus“.

@ Valst. muzikinis teatras 
Kaune vasario 26 d. pastatė 
Benjamino Gorbulskio operetę 
“Laikas pamilti“. Tai esąs opti 
mistinis spektaklis, kurio libre 
tą pagal to paties pavadinimo 
V.Katejevo pjesę parašė poe 
tas V. Bložė.

Ryšium su 40-j a sukaktimi, 
žurnalas ’’Novyj Mir“ išleido 
jubiliejinę laidą. Joje paskelb 
ti straipsniai rašytojų, pasižy 
mėjusių daugiau nepriklauso 
ma laikysena, kaip Uja Eren 
burgąs, Jevgenij Jevtušenko, 
Viktor Nekrasov ir Boris Pas 
ternak. Literatūros žurnalo re 
daktorius A.Tvardovskis pažy 
mėjo, kad rašytojams būsią lei 
sta ateity reikšti ir asmeniškas 
pažiūras, kurios nebūtinai priva 
lančios atitikti oficialiąją liniją.

E.

DISERTACIJOS
Vilniaus universitete, istori 

jos ir filologijos fakultete vasa 
rio ir kovo m. apgynė diserta 
cijas: filologijos mokslų kandi 
dato laipsniui įgyti - Arnoldas 
Piročkinas (jo tema: ’’Dabar 
tinės lietuvių literatūrinės kai 
bos sujungiamieji sakiniai“), 
Pranas Gailiūnas - ’’Dabartinės 
literatūrinės lietuvių kalbos vei 
ksmažodžio tariamoji nuosaka. 
Reikšmė ir vartojimas“, Olga 
Sulienė (Nikalojaus d.) - ”Lie 
tuvos TSR Zarasų rajono rusų

Nukelta į 4 pusi.

Neatiduočiau nei vienos dienos 
už busimąjį bronzos šimtą pūdų.

Bet viską atiduočiau - gyvenimą ir mirtį, 
kad gyvo žodžio grožį 
galėčiau taip eilėraščiuos supinti, 
kad jis kaip marmuras sustingtų

ir suspindėtų kaip mūsų kančių vainikas. 
Tada nereikėtų man kitų paminklų, 
nes gyvas žodis už mane prabiltų.
Todėl ir noriu širdies krauju nupinti 

tėvynei savo ir žmonijai visai 
iš savo ilgesio ir jos kančių 
nevystantį gyvų gėlių vainiką. 
Tik toks paminklas poetui atatinka.

Viena viltis

Seniai viena viltim aš gyvenu,----
kas be vilties — tas miršta!— 
o aš prieš amžiaus galą ketinu 
sugrįšt namo, 
kaip bitė su medum 

į avilį sugrįžta: _ 
parnešti savo ilgesį 

ir visą širdies šilumą.
Tada už viską atsilyginsiu 
kaip tikrai savo mylimai.

Tiktai tada man bus ramu — 
ir su namais ir be namų, — 
tik ta viltim ir gyvenu.

MINIATIŪROS
— Nenorėdamas prarasti 

savo nuomonės, laikau ją savo 
viršininko galvoje, — sampro 
tavo ištikimas tarnautojas.

—• Kaltinamasis teismo spre 
ndimo klausosi stovėdamas to 
dėl, kad po to jam tenka ilgai 
sėdėti, — aiškino teismo sek 
retorius.

Žmonės iš tikrųjų geresni, 
negu atrodo, ir blogesni negu 
nori pasirodyti.

— Velionis buvo tokia švie 
si asmenybė, kad norėdavosi 
ant jo uždėti abažūrą, — kai 
bėjo laidotuvėse oratorius.

Draugystė ir arbata būna 
gera, jeigu karšta, stipri ir pa 
kankamai saldi.

Ir cukrinė liga nesaldi...
_ Žiūri visi, bet mato nedau 

gelis...

EPIGRAMA
Mergužėlė jieško vyro, 

Kuris negertų kefyro.
Kol surado tokį vyrą,

Pati virto Į kefyrą...

Dailininko Juozo Pantie niaus darbų paroda Čikagoje turėjo gerą pasisekimą. Atvaiz de matome jo tapybos paveik
slą iš jo špaktelinio laikotarpio.

SOVIETIŠKA VIEŠNAGĖ
Vaizdelis iš ’’Šluotos“.

Džiaugias močia žila, 
Džiaugias tėvas suKumpęs: 
Atvažiuoja iš miesto sūnūs 

paviešėti!
Iš pakraigės tamsios 
Nukabinamas kumpis
Ir gabenamos pagalvės pūko į 

klėtį.
Ir netrukus iš ’’Volgos“
Paknopstom išgriuna
Su glėbiais butelių apsiblausę 

piliečiai...
Spokso seniai abu
Į svyruojantį sūnų,
Kolei šis savo svitą seklyčion 

pakviečia.
...Klausos seniai pernakt, 
Kaip sūnus ir sveteliai 
Kritikuoja kažokį ten Bachą 

ar Listą...
Klausos tyliai prigludę
Prie stalo kampelio,
Ir į pokalbį jų įsiterpti nedrįsta.
O norėtų išperint
Jie mokytam sūnui.
Kad karvutė šiais metais bergž 

džia, kad ant lauko 
Pradalgiuos vasarojus 
Sudygo ir pūna,
Kad taukais, lyg meška, brig i 

dierius ,apaug\
Kad kaimynų dukra
Tik tada ištekėjo,
Kai pasiūlė jaunikiui du tuk . 

tančius priedo...
Bet... jau rytas, ir ' v uiga 
Laku sutviksėjus,
Iš alyvom apaugusio kiemo 

vėl rieda...
Lieka pirkioj tušti
Buteliai nuo konjako. 
Na, o seniai — kieme po 

klevu, nusiminę...
Tėvo rankos suvirpa
Ir sviedžia ant tako
Ką tik gautą iš laukto sūnaus 

penkrublinę.

BEVELNIS
Jeigu yra bedievių, tai yra 

ir bevelnių. Vienas toks bevel 
nis pasipiktinęs kalbėjo:

— Velniai griebtų tuos ky 
šius! — Tačiau jis velniais nela 
bai pasitikėjo ir kyšius griebė 
pats...

JAU SUSIPRATĘS...
10 metų jauniklis kalbasi su 

mama:
— Petriuk, žiūrėk, — ten 

gandras...
— Neįdomu, mama! Aš 

gandru jau nebetikiu...

IRGI STUDIJOS...
90 metų senis sėdi įsistebei 

lijęs į dailios merginos paveiks 
lą. Kaimynas jį klausia:

— Seneli, ką gi tu čia veiki?
— Aš studijuoju filoSOFI

JĄ-

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
24.
Tu gera.
Kai įsiklausai, nuo Gedimino kalno pro gatvių gausmą išgirs 

ti, kaip čiurlena Vilnelė. Storos, apgriuvusios akmens sienos ir 
sena pilis. Vilnius, nušviestas vakaro žarų. Neries juosta vin 

giuojanti tarp žalių krantų, pamėlę Pavilnio pušynai, tarytum 
saugoją nuo vėjo miestą, ir tas tyras švelniavardės Vilnelės 
čiurlenimas, lyg ji skambėtų kiekvienu dugno akmenėliu ---
viskas neišsakomai brangu ir artima. Taip norisi tada kartu 
su poetu kartoti:

Antai pažvelki! Tai Vilnius rūmais
Dunkso tarp kalnų plačiai...

Gedimino kalno papėdėje ant suolelių sėdi poros. Ant se 
nu medžių šakų skleidžiasi lapai, kalno atšlaitėse dygsta žolė. 
Pilies aikštėje groj.a valsą. Rodos, kad jį groja visas pavasariš 
kas miestas.

Tokį vakarą ranka ieško draugo rankos. Toks vakaras būtų 
nuobodus ir pilkas be suolelių parke, be vyriškos rankos, apka 
binusios siaurus merginos pečius. Kalba rankos, akys, šypse 
na...

Marytė su Antanu sėdėjo ant suolelio prie katedros sienos. 
Laukė saliuto.

Po .atsitikimo su nuotrauka Antanas pradėjo dažniau vaikš 
tinėti su Maryte. Dingo jo pesimistiniai samprotavimai, ma 

žiau miegodavo, o kelis kartus net visai neužmigo. Tai buvo 
nauja jo gyvenime.

Antaną kartais pajuokdavo Marytė, bet ne prie visų, o vie 
ną. Jis savo geromis akimis žiūrėdavo i ją ir tylėdamas viską 
iškęsdavo.

Ji vaikšči ojo su Antanu ne iš kokios malonės. Ne! Marytė 
viską darė nuoširdžiai — ir pykdavo, ir džiaugdavosi, ir kar 
tais, kai niekas nematydavo, įsikandusi nosinaitės kampą, įsi 
žiūrėdavo pro langą. ’’Mano žmona...“ — skambėdavo tada 
ausyse Algio balsas.

Prieš dvi savaites Marytė nei iš šio, nei iš to paklausė: 
’’Kaip, Antanai, tinku tu į žmonas? Girdėjau, kad tavo būsi

.............. r |H .■

mosios svarbiausias darbas bus puodus mazgoti? Ar tiesa?“ 
Antanas nesusigaudė ką atsakyti. ’’Dzūkas išplepėjo?“ —lep 
telėjo jis. “Ne išplepėjo, o tiesą pasakė.“ — ’’Dzūkui liežuvį 
nupjausiu“, ----pridėjo Antanas ir tuoj pat pamiršo savo pa
žadą. Bet Marytės žodžių nepamiršo: dvi savaites galvojo, ką 
jie gali, reikšti. Nieko neišgalvojo.

Nuo Neries prie katedros sienų atplaukė vėsuma. Antanas 
nusivilko švarką ir juo apsiautė Marytę. Po ilgos tylos ji pra 
šneko, glostydama jo švarko atlapus:

— Aš irzli, Antanai... Bartum mane...
— Tu ger.a, — atsakė jis.

’’Ji----gera“, -----šypsojosi pats sau Antanas. Jam džiugu,
kad tokia puiki šįmet Gegužės Pirmoji, kad Marytė gera ir 
kad jis myli ją.

Marytė Įsisupo į švarką, lyg jis saugotų ne tik nuo šalčio, 
bet ir nuo dvejonių, neišsipildžiusių svajonių, kurios kankino 
ją-

Aldona Ledaitė.
Šiandien demonstracijoje Vincą vogčiomis sekė bendrakur 

sės Aldonos Ledaitės akys.
Ją visi laikė rimta, gal kiek sausoka studente. Aukšta kakta, 

tankūs tamsiai gelsvi plaukai, siauros mažos lūpos — vienu žo 
džiu, labai jau paprastas veidas. Yra tokių žmonių, kurių vei 
das gali akimirksniu pasikeisti. Žiūri į jį ir netiki, kad su tuo 
pačiu žmogum kalbi. Tokia buvo ir Aldona. Kai skaitykloje 
vogčiomis įsižiūrėdavo į Vincą, iš jos veido trykšdavo švelnu 
mas ir nuolankumas. Bet vos tik Vincas pakeldavo akis nuo 
knygos, Aldonos veidas vėl pasidarydavo abejingas, gal tik 
kiek labiau nuraudęs. Kalbėdama su Vincu, ji visuomet varžy 
davosi. Kad to neparodytų, Aldona stengdavosi kuo daugiau 
ginčytis. Ne kartą ir susibardavo. Tuomet daugiausia nuo jos 
tekdavo Vincui. ”Aš iš principo!..“ —tokiais atvejais mėgda 
vo sakyti Aldona.

Vincas karštai atsikirsdavo.
Šitie ginčai juos ir artino, ir skyrė. Juk yra riba tarp drau 

gystės ir meilės, nors jos nenusakysi žodžiais. Aldona puikiai 
jautė, kad Vincas jai — daugiau negu draugas. Sveikinantis 
ją nudegindavo jo rankos prisilietimas. Ji negalėjo su juo 
dviese vaikščioti koridoriumi, nors ankščiau tai buvo įprasta. 
Ji stengdavosi skaitykloje nežiūrėti į jį, bet žiūrėjo. Ji neno 
rėjo džiaugtis, kad Stasė nuėjo su Jonu, bet džiaugėsi. Jos ne 
nuliūdino, atvirkščiai, — dar labiau traukė gal jai vienai tepa 

stebimas Vinco sielvartas. Aldona neguodė jo, o tik žvelgė iš 
tolo.

Vincas viso to nepastebėjo.
Jonas, Institutas, Vi.tuvė.

— Tu sublogai, Stase, —sakė Jonas, glostydamas jos plau 
kus, veidą, o norėjo pasakyti: ’’Išsiilgau tavęs.“

Stasė suprato, bet nieko neatsakė.
— Ką veikei per Gegužės Pirmąją? ----klausė jis toliau,

jausdamas, kad kažkas atsitiko, ir norėdamas paklausti ----
keis?

Stasė ir tai suprato.
— Tu pasakysi man?..
— Ką?
— Kodėl įžeidei Stalkį? —Ji ir dabar dar laukė, kad Jo 

nas keliais žodžiais sutriuškins tai, ką prišnabždėjo Elena, į 
akis išdrožė Vincas.

Jonas pakėlė ranką, norėdamas ją apkabinti ir nieko neat 
sakyti, bet nedrįso. Sėdėjo nuleidęs galvą lyg nusikaltęs moki 
nys, toks bereikalingai didelis mažame Stasės kambaryje. Jis 
nesiteisino, nes jautė, kad Stasei neturi reikšmės jo žodžiai. 
Jai viskas buvo aišku. Galėjo Jonui atleisti draugai, pats Štai 
kys, bet ar galės atleisti jinai?

Jie tylėjo trumpai, kelias akimirkas, bet per tą laiką Sta 
sė pajuto, kad Jonas jai neapsakomai brangus, toks, koks yra 
ir koks bus. Tur būt, savo gyvenime jis nepadarė tokios blo 
gybės, kuri šiuo metu ją .atplėštų nuo jo.

Jonui kur nors išvažiavus, daug tuštesnės atrodydav0 Sta 
sei gatvės, plikesni žmonės. Tiesa, jie mažai kalbėdavosi, bet 
juk visko ir neišsakysi žodžiais. Apimta nenusakomo links 
mumo, ji dažnai siaustė siausdavo savo mažame kambarėlyje.

Kartą Jonas atėjo pas ją paniuręs. Stasė bandė pralinksmin 
ti: užsuko ruporą, tempė jį šokti. Jonas papurtė galvą ----ne,
nenorįs. Stasė viena sukosi kambarėlyje, suvėlė jam plaukus, 
dainavo... Po gero pusvalandžio, Jonui vis tebemurksant, Sta 

sė pasijuto įžeista jo tylėjimo. Nusiramino. Veide nepaliko nė 
pėdsako apsimesto linksmumo.

— Ko gi tu... Lyg pajacą mane...
Jonas atsiprašė:

— Dovanok, mažyte, — ir apkabinęs bandė pabučiuoti.
Stasė atstūmė jį.

— Nereikia... ir nevadink manęs ’’mažyte". Aš ne lėlė...
Bus daugiau. .



LITUANUS REIKALU
Lietuvių Studentų S-gos C. 

V. rūpesčiu ir pastangomis 
Uetroite buvo sudarytas žymes 
niųjų visuomenininkų komite 
tas: ’’Lituanus Vajaus Centri 
nis Komitetas. Pirm. inž. Č.Sta 
niulis: 21100 FairviewDr.Dea 
rborn 6, Twp. Michigan, tel. 
T1 6-4268.“

Komiteto tikslai: Lituanus 
leidimui padaryti 1965 m. pini 
gini vajų. Knygos formato ke 
tunų numerių po 7000 egz. iš 
leisti reikės 10,000 dolerių. Tik 
šią sumą surinkę savo kultūrinį 
užmojį ištesėsime.

Komitetas: Pirm. inž. Č. 
Staniulis, vicepirm. inž. A. Za 
pareckas, sekretorius R. Petru 
sevičienė, inž. stud. N.Udrys, 
Spaudos inf. vadovas V. Sele 
nis, A.Astašaitis, nariai prof, 
dr.A.Damušis, prof. dr. J.Piku 
nas, dr. Vyt. Majauskas ir inž. 
Vyt. Petruševičius.

Siekių akiračiai: Žiauri ko 
monistinės Rusijos okupacija 
mums uždėjo pareigą kovoti 
su krašto pavergėjais iki Lie 
tuvos išlaisvinimo, tuo keliu 
eina ir Lituanus. Musų pareiga 
supažindinti laisvojo pasaulio 
intelektualus su padarytąja lie 
tuvių tautai neteisybe. Lituanus 
objektyviai informuoja užsieni 
ečius (anglų k.) apie lietuvių 
tautos laimėjimus ypač kultūri 
nėję srityje, apie Lietuvą, apie 
vedamos laisvės kovos idealus.

Kas skaito Lituanus žurna 
lą? Jų užsiprenumeruoja dau 
gybė šviesuolių lietuvių. Tačiau 
stambiausią L. tiražo dalį išse 
mia svetimtaučiai, kurie šį žur 
nalą gauna nemokamai L. siun 
tinėjamas beveik viso pasaulio 
universitetams, mokslo biblio 
tekoms, užsienių reikalų minis 
terijoms ir svarbesniųjų vietų 
pareigūnams - politikams, kul 
turininkams; spaudos žmonė 
ms • periodinių laikraščių bei 
žurnalų redaktoriams, pavienia 
ms publicistams, žurnalistams, 
rašytojams, profesoriams.

JAV - se šį žurnalą gauna : 
gubernatoriai, miestų majorai, 
kongresmanai, senatoriai, poli 
tikai, redaktoriai, universitetų 
profesoriai, dvasinės jierarchi

NEPRIKLAUSO MA

jos dignitoriai ir daugelis kitų 
žymūnų.

Dešimtmetis: Lietuviai stu 
deniai pradėjo leisti Lituanus 
žurnalą 1954 m. XI. 24 d. 
Prie šio atsakomingo darbo bu 
vo pritraukti žymiausi intelek 
tualai - spaudos darbuotojai - 
- publicistai. Žurnalas buvo to 
bulinamas. Trūkumai šalinami. 
Pradž. L. buvo spausdinamas 
vos 1000 egz. tiražu; nuo 5 nr. 
1500; nuo 10 nr.- 3400; nuo 
11 nr. - 5000; nuo 15 nr. - 52 
00 ir 1965 m. tiražas pakilo iki 
7000 egz. Šiemet pasiryžta iš 
leisti 28,000 egzempliorių. De 
šimties metų sukaktis neminėta 
praėjo 1964 m. XI. 24 d.

Bendradarbiai: Prie šio žur 
nalo redagavimo pritraukti žy 
įmausi jaunieji intelektualai en 
tuziastai. Bendradarbiauja švie 
šiauši protai: žymiausi musų 
mokslo vyrai - istorikai, politi 
kai, menininkai, ekonomistai, 
publicistai, rašytojai, dvasiniu 
Kai ir kt.

Kodėl rūpinamės svetima 
kalba leidžiamu Lituanus į* Ko 
dėl turime sielotis ir rūpintis, 
kad Lituanus ir toliau eitų į pla 
tųjį laisvąjį pasauli ir iniormuo 
tų minties didžiūnus - intelektu 
alus ir tuo pačiu kam stengia 
masi paieriKti jų širdis ir protus 
Lietuvos laisvinimo idealams - 
lietuvių tautos labui? lodei, 
kad šiuo metu šis būdas - atsto 
ja musų atominę artileriją - šio 
kovos budo labai nemėgsta so 
vietijos satrapai. Juk žinoma, 
kad kiekvieną intelektualą pa 
lankiai nuteikdami Lietuvos ne 
priklausomybei, tinkamu mo 
mentu, jų balsas, jų plunksna, 
labai pravers ir pasitarnaus Lie 
tuvos laisvinimo kovoje, l'ad 
mūsų paaukotas doleris atneš 
šimteriopą naudą mūsų svajoja 
mai ateities Lietuvai.

Š.m. kovo mėnuo - ryžtin 
gurno vajaus mėnuo. Visame 
Detroite, o taip pat visuose ki 
tuose JAV ir Kanados mies 
tuose veiks naujai įsteigti pagal 
biniai Lituanus Vajaus Komite 
tai.

Aukų rinkėjai pasibels į jū 
sų duris... Priimkite aukas ren

I SIUNTINIAI LIETUVON | 
I Kaufman's Woollens & Textiles
I 3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. |
<< Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems »
» garantuotai skubiausiai ir s?
į urmo kainomis |
» (30—40c,r žemiau rinkos kainų) «
8 IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS^ |
$ geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r « 
« moteriškiems kostiumams ir suknelėms. N
» Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skaiclit.. » 
įs A'eikite ir ieitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. « 
S PRIIMAME UŽSAKYMUS |
v vyriškiems ir n operiškiems kostiumams ir naltams. «

I
į Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų 
lį iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10. 
f SAVININKAS C H. K A (’F MA NAS ~ 
U Lietuvos pilietis. Buvęs audinio fabriko Litex Kaune £ 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai. £

M. MAČIUKAS !
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ $

| SIUVĖJAS |
•' AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 
$ ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS |

Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95
0 Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. įį
S 79 ir 81 St, Zotique St. E.
5 Tel. CR 7-0051. MONTREAL. $
v 3

I BALTIC WOODWORK CO. 3
DAROMOS {VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI- 

IR KITI {VAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. $

| K. KIAUŠAS ir J- ŠIAUCIULIS. |

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. 8
Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.001’

j J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Ave. Rsrat.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

i Už indėlius mokame 8% dividendą.

LIETU VA

ST. CATHARINES, ONTARIO
BENDRUOMENĖS VEIKLA

B-nės V-ba šiais metais va 
sario 20 d. Slovakų salėje iškil 
mingai paminėjo Lietuvos Ne 
priklausomybės 47 sukaktį.

Minėjimą atidarė ir atatin

TREČIOSIOS DAINŲ ŠVEN 
TĘS REPERTUARO

KOMISIJOS
Pranešimas Nr. 1.

Mišraus Choro repertuaro 
projektas:

1. A. Kačanausko Malda 
už tėvynę.

2. K.V. Banaičio Motuše 
mano, senoji mano (1. d.).

3. K.V. Banaičio Paskuti 
nis vakarėlis (1. d.)

4. J. Gaidelio Dainininkų 
maršas.

5. J. Gaubo Dul dul dū 
dėlė.

6. J. Gruodžio Mergužėle 
mano miela (1. d.).

7. VI. Jokubėno Ko žilas 
ožys bliovė (dzūkų svotbinė 
dana).

8. J. Kačinsko Rauda (žo 
džiai Aisčio).

9. J. Naujalio Vasaros nak 
tys.

10 J. Siniaus Mano kaime.
11. J. Strolios Tu berneli 

(liaudies motyvas).
12. St. Šimkus Oželis (liau 

dies motyvas).
13. J. Žilevičiaus Laisvės:
14. Br. Budriūno Kantata 

tėviškės namams (žodžiai Bra 
zdžionio).

Šventėje yra numatoma vai 
kų choro, su liaudies instru 
mentų palyda, dalyvavimas. 
Repertuaro projektas bus pa 
skelbtas vėliau.

Mišraus choro repertuaro 
projektui svarstyti ir priimti 
yra kviečiamas Čikagoj zezidu 
ojančių muzikų susirinkimas. 
Ne Čikagoje gyvenantieji mu 
zikai savo nuomones dėl proje 
kto prašomi atsiųsti Komisijai 
šiuo adresu: 1626 So. Boule 
ward, Evanston, 111. 60202.

kančius studentus su atviromis 
ir pasiaukojančiomis lietuviško 
mis širdimis. Jaunuoliai pasi 
bels ir j jūsų duris. Neišleiski 
te jų tuščiomis rankomis: Jūsų 
dosnumas ir lietuviškos širdies 
balsas patars kiek turite duoti. 
Juk senoji išmintis byloja: ”Ge 
riau duoti negu prašyti!“ Tad 
duokime ne sau prašantiems I

Visi kaip vienas į didžiąją 
Talką Lituanus egzistencijai iš 
laikyti. Įvykdę piniginio L. va 
j.aus užsibrėžtąjį užmojį, priar 
tesime prie laisvos Lietuvos 
aušros pažarų.

karną žodį tarė B-nės pirm. J. 
Alonderis. Į minėjimo prezidi 
urną pakvietė Vv ėdančio tS-nės 
pirm. /a. Viskontą, Vienuolyno 
virš. t$.Bagdoną Ufivi, u.mirta 
lausKči Ur ivi, organizacijų at 
stovus ir savanori Kūrėją p.ivia 
čikuną iš INiagara Fans. mvo 
kaciją atkalbėjo B.Mikalaus 
kas, paskaitą skaitė B.tS.agdo 
nas. HasKaita Duvo trumpa, bet 
daug pasakyta ap>e 
svaroą. Prelegentas pareiškė, 
kad niekas negali atpaiaiciuou 
įseiv.jos l.etuvio nuo jL-ietuvos 
laisvinimo pareigos.

Meninę dalį išpildė iš To 
ronto Sv.jono kr. parapijos 
mišrus choras su soi. J. mušti 
kaitė, vadovaujant kun. or.Jur 
ksui, akompanuojant muz. D. 
^knnsKaitei. IVieninė dalis bu 
vo pritaikyta šventes dvasiai, 
ir politika gerai ją įvertino.

Minėjimas praėjo labai sėk 
mingai. FubiiKa buvo patenKin 
ta paskaitininku ir puikia me 
nine programa. Vietos lietuviai 
labai aktyviai dalyvavo minė 
jime.

ŠIAIS METAIS SUKANKA
25 m. kaip komunistinė Rusija 
pavergė Lietuvą, Šią sukaktį 
rengiasi okupantas minėti Lie 
luvoje ir bus prievarta varomi 
lietuviai dalyvauti eisenose ir 
šypsotis kokia “laimė“ lydi Lie 
tuvių tautą sovietinėje vergijo 
j e. Okupantas kviečia net ir už 
sienio lietuvius toj šventėj da 
lyvauti. Šią pavergimo sukak 
tį reikėtų organizuotai paminė 
ti kartu su latviais ir estais, 
nes tai yra visų bendra liūdesio 
diena. Išeivijoje visiems kartu 
suorganizuoti plačio masto vie 
šas demonstacijas ir demasku 
oti sovietų smurtą. Kviesti kai 
bėtojais žymius kanadiečių as 
mems ir patiems gausiai daly 
vauti.

KULTŪRINĖ KRON. ..
Atkelta iš 3-čio psl.

tarmės sintaksė (vientisinis sa 
kinys)“ ir Jurgis Lebedys - Mi 
kalojus Daukša“ (monografi 
ja). Raštijos ir literatūrinės lie 
tuvių kalbos formavimosi pra 
džia Lietuvos Didžiojoje kuni 
gaikštystėje XIV a.Filosofijos 
mokslų kand. laipsniui įgyti di 
sertaciją apgynė Apolinaras 
Šulus, tema: ’’Apie nacionali 
nio išsivadavimo kovos perau 
girną į liaudies demokratinę 
revuliuciją Lenkijoje (1939— 
1945).

Slidinėkiln Mėlynajam Slėny
Vallee Bleue, Vai David, prie 11 keGo

2 KELTUVAI, 8 PUIKŪS TAKAI

ČIUOŽIMO AIKŠTĖ, KALNAI ROGĖMS
SKI MOKYKLA, MODERNIŠKAS

RESTORANAS SU ŽIDINIU IR MUZIKA.

1965. III. 24.. —- Nr. 11 (935)

m

atostogos Į 
Lietuvoje

Birželio mėn. 7 ----24 d.d., 1965 m.

Rezervuota 25 vietos 

Išskrenda birželio mėn. 7 d. 

Grįžta birželio mėn. 24 d.

Lankomi šie miestai: 

Maskva 2 dienos, birželio 8----9.

Vilnius 11 dienų, ” 10-20.

Paryžius 2 dienos, ’’ 21 -22.

Amsterdamas 2 dienos, ,, 23 — 24.

Kaina:

Lėktuvas Maskva — Vilnius $ 698.00

13 dienų Maskvoj ir Vilniuje U.S. $ 325.00 

4 dienos Paryžiuj ir Amsterdame $ 40.00

Pasas, Viza ir kitos išlaidos $ 35.00 

Dėl smulkesnių žinių kreiptis:

V. BACENAS. įst. tel. 278—7261 Toronto.

Port Credit Travel Agency namų LE 6 ---- 4681

323 Lakeshore Rd. E., Port Credit, Ont.

lUauM, Ont.
KAZIUKO MUGĖ

Kovo 7 d. Londono lietu 
vių skautų vietlninkija labai 
gražiai ir prasmingai paminė 
jo Sv. Kazimiero šventę. Po 
minėjimo vyko tradicinė ”Ka 
ziuko mugė“. Mugėje dalyva 
vo pilnutėlė salė. Ant stalų iš 
statytos prekės labai domino 
žiūrovus ir viską, kas buvo par 
duodama, bematant išp.rko. 
Bufete kiekvienas galėjo nusi 
pirkti lietuviškų valgių pietus 
už 35 centus. Toks pigumas tik 
todėl, jog parūpino ir pagami

XI LIETUVIŲ DIENA
Kaip teko patirti, vakarui 

yra išnuomuotos Ukrainiečių 2 
salės, kurios talpina per tūks 
tantį asmenų. Koncertui patai 
pos gauti nesudaro sunkumų. 
B-nės V-ba yra veikli ir pade 
dant visuomenei bus pajėgi tin 
karnai suruošti šią tradicinę 
šventę. J. Šarapnickas.

no skaučių - skautų mamytės.
Galop atėjo varžytinės. Ska 

utų dvasios vadovas kun. B.Pa 
cevičius paaukojo penkius gra 
žius aidėjimais aažais pieštus pa 
veikslus, kurie vaizdavo Lietu 
vos gamtos kampelius. Kadan 
gi tai buvo originalai ir paties 
dosnaus aukotojo piešti, tai 
daug kas norėjo pirkti.

•ocenoje vyko parodėlė: gra 
žiu rankdarbių, tautinių juostų 
pirštinių, ir kt. Pažymėtinas ki 
limėlis, kur ištisai įaustas Lietu 
vos himnas, o kitame ■ Mari 
jos giesmė. Visus labai domino 
Lietuvos pinigų kolekcija ir file 
telisto - skauto vyčio A.Kalne 
no turtingas pašto ženklų rinki, 
nys.

Žodžiu, Kaziuko mugė pa 
vyko puikiai. Publika liko pa 
tenkinta, o skautai gavo Paja 
mų ruošiamai vasaros stovyk 
lai. L. E- tas.

A. NORKEI.R NAS į
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

| JOE’S BUTCHERY & GROCER |
$ J. L A U R I N A I T I S $
X ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. ?

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ $ 
DEŠRŲ GAMYBOJE. \

d VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. 
$ PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS { VISAS MIESTO 
8 DALIS.

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

Tel. 525-8971

CV2Ų i

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

| SIUNTINIAI LIETUVON I;
| IR USSR KRAŠTUS I'
«'> Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė-V 

lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai:
g automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentaj$
£ sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.

Janina Adomonienė c
1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4*6940. \

BELLAZZI - LAMYJNC- ’■
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle

J Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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hAaaiAlton KANADOS SOSTINĖ OTTA WA
A. TAMOŠAIČIO MENO 

KURINIŲ PARODA 
OTTAWOJE

BRANGŪS 
HAMILTONIEČIAI

Kaip ir ūkininkas pavasarį 
išėjęs į laukus džiaugiasi gra 
žiu derlium - taip ir jūs mieli 
Hamiltono lietuviai - galite 
džiaugtis gražiais HLSK Ko 
vas atsiekimais sportinėje dir 
voje, nes jų laimėjimai išgarsi 
no ne tik mūsų kolonijos vardą 
lietuvių tarpe, bet taip pat, dė 
ka Kovo sportininkų mūsų tau 
tos vardas plačiai nuskambėjo 
svetimtaučių spaudoje, radio ir 
televizijoj.

Ypatingai paskutiniaisiais 
metais, jaunieji krepšininkai, 
skynė laimėjimus pirmenybėse, 
kurių paskutinės, atnešė jiems 
Kanados lietuvių meisterių var 
dus vyrų, jaunių A ir C klasė 
se. Nors tai buvo didelė Kana 
dos Sporto Apygardos pirme 
nybių staigmena, tačiau to lai 
mėjimo buvo siekta, norint da 
lyvauti S.Amerikos lietuvių žai 
dynėse, įvykstančiose balan 
džio 24-25 d.d. Detroite.

Deja, būsimos žaidynės ir į 
vairios kitos pirmenybės, užde 
jo pareigą garbingai atstovauti 
Hamiltoną ne tik Kovo krepši 
ninkams, bet meisterio karūną 
išlaikyti visai mūsų kolonijai, 
o ypač sporto entuziastams, ku 
rių tikrai netrūksta mūsų mies 
te.

Per šešiolika savo gyvavi 
mo metų, tik keletą kartų krei 
pėmės į Hamiltono visuomenę, 
prašydami materialinės ir mora 
lines pagelbos. Niekuomet ne 
buvom nustumti, visuomet su 
laukėme paramos iš šiltų barni 
lioniečių širdžių.

Mes tikime, kad ir šį kartą, 
Jūs išklausysite mūsų prašymo, 
kadangi jis yra labai svarbus 
mūsų tolimesnėje sportinėje 
veikloje.

Daugumas Š. Amerikos jau 
nimo organizacijų (skautų, atei 
tininkų, studentų, sportininkų) 
turi rėmėjų būrelius. Jų nariai, 
savo metiniu ar mėnesiniu įna 
šu, prisideda ne tik prie pagyvi 
nimo veiklos, bet ir sustiprini 
mo jų pamatų - apmokant svar 
blausias organizacijos pozici 
jas, tolimesnėje jos plėtotėje. 
HLSK Kovas valdyba nutarė 
tokį būrelį įsteigti ir mūsų ko 
Jonijoj, juo labiau, kad jau ke 
liasdešimt asmenų, valdybos 
nariams, tokius pasiūlymus pa 
tys davė. Tai gražus sporto en 
tuziastų žingsnis, kuris - mūsų 
manymu - ras platų atgarsį vi 
soj kolinijoj.

Būtų malonu, kad dar 
prieš išvyką į Detroitą, mes ga 
lėtume apmokėti mūsų sporti 
ninku treniruočių sales, lygiai 
kaip ir kelionės išlaidas išvyks 
kančioms Š.Amerikos žaidy 
nėms Detroite.

Prašome įstoti į HLSK Ko 
vas rėmėjų eiles ir susisiekti su 
valdybos nariais: J.Svilas, 11 
West Park, tel. 529-4496, J. 
Bulionis, 30 Ainslie Avė., tel. 
527-8195 ir K.Stanaitis, 95 De 
laware Ave., tel. 529-8460.

Iš anksto visiems tariame 
sportišką ačiū.

H.L.S.K. Kovas valdyba.

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
Dr. jur. W. Mastis

Namų, farmų, ar bet kurio 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutartys ir visi kiti 

teisiniai reikalai.
Toronto:

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

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

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

minėtu laiku.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

morgičių paskolos iki 60% turto vertės.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pfma-l eniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antrad eniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

HLN ŠĖRININKAMS 
SUSIRENKANT

Šio mėnesio 28 d. HLNV 
- ba šaukia metinį šėrininkų su 
sirinkimąą. Jau spėjo nubėgti 
praeitin devyneri metai kai Ha 
miltono lietuviai užsimojo pa 
sistatyti sau gražius tautinius 
namus.

Nors pastangų ir darbo kai 
kurie žmonės ir labai daug 
tam tikslui paaukojo, bet lietu 
viski tautiniai namai iki šiam 
laikui nebuvo pastatyti.

Kokios gi priežastys pašto 
jo kelią tam gražiam ir kilni 
am tikslui įsikūnyti? Aišku, 
jog dideliems užsimojimams į- 
gyvendinti visuomet yra reika 
lingas pinigas. Be pinigo, taip 
pat yra labai reikalingas tam 
tikras nusimanymas, svarbiau 
šia - reali galvosena. Jei šiuo 
atveju stigo pinigo, tai dar dau 
glau stigo HLN tikslaus apskai 
čiavimo ir realaus planavimo.

Ar tai buvo realus ir apgal 
votas suplanavimas pastato, 
kuris butų kainavęs per 300, 
000 dolerių? Planai buvo užsa 
kyti ir padaryti irgi iš įsibėgę 
apskaičiaviAio. Jei tas pastatas 
jimo, bet be jokio praktiško 
būtų buvęs pastatytas pagal 
tuos planus, tai jis jokiu budu 
pats neišsimokėtų. Tat keli tūk 
stančiai dolerių už tuos planus 
nuėjo be naudos. Taip aplin 
kybėms besiklostant, HLN sta 
tybos realizavimas atsidūrė ne 
aiškioj padėtyje.

Bet tuo tarpu HLNV-bos 
pirmininkas, nepasitaręs net 
su valdybos nariais, iškepė nau 
ją antį, t.y. apartmentinių na 
mų statybą su viešbučiu, bilijar 
dine, klubu ir pan. Tokio obje 
kto kaina buvo paskelbta 500. 
skelbiant buvo bent kiek pagal 
vota, jog tai yra nerealu? Žmo 
nės buvo davę pinigus liet, tau 
tiniams namams, bet ne kokio 
tai biznio pastatui. Nugirdę to 
kią naujieną, daugeliis šėrinin 
kų pareikalavo grąžinti įdėtus 
pinigus. Rodos jau prieš dve 
jus metus šėrininkams buvo pri 
aršyti dividendai, bet kai šeri 

ninkai rininkai pasitraukia iš 
HLNB -vės ir savo įdėtus pini 
gus atsiima, tai jiems divoden 
dai nėra išmokami.

Paskutiniu laiku HLNV-bos p- 
kas per ’’Tėviškės Žiburius“ pa 
garsino dar naujieną, jog kaž 
kikia kompanija yra pasisiusi 
250,000 dolerių už turimą HL 
NV-bos sklypą. Tą reikalą pa 
tyrinėjus, paaiškėjo, jog tai 
dar vienas iš daugumos blefų. 
Prie dabartinių sąąlygų, už tą 
sklypą aukščiausia kaina būtų 
90 — 100,000 dol. Turimas gi 
HLNV-bos pastatas, vad. Del 
ta yra labai senas ir prastos 
konstukcijos. To pastato ver 
tė kasmet krinta. Buvo užrašy 
tas pardavimui ir metų bėgyje 
nesulaukta nei vieno kiek rim 
tesnio pasiūlymo. Ką gi turęs 
nuspręsti šis šėrininkų susirin 
kiimas?

Nėra jokia naujiena, jog Ha 
miltono lietuviai jau turi naują 
salę, vad..Jaunimo Centras. 
Tat gal ir geriausia būtų išeitis, 
jog HLNB-vę likvidavus ir vi 
siems aktyviai paremti Jauni 
mo Centrą.

Šėrininkas.

TRADICINĖ, 
HAMILTONO

SKAUČIŲ
Kaziuko mugė, praėjo su dide 
liu pasisekimu, pirmą sykį daly 
vaujant ir ’’Nemuno“ tunto 
skautams. Vienetai turėjo Pro

Pereitą savaitę pasibaigė 
2 savaiti trukusi Dali A.Tarno 
šaičio meno kūrinių paroda 
Ottawos U-to Faculty of Arts 
Rūmuose.

Tai buvo viena iš meno ap 
raiškų Ottawos U - te, suruoš 
ta Meno Festivalio, kuris tęsėsi 
6 - lb kovo dienomis.

Meno Festivalis buvo atida 
rytas Federalinės Valdžios Mi 
nisterio p. Maurice Lamontag 
ne.

Pirmąją Festivalio dieną 
prasidėjo ir dail. A.Tamošai 
čio paroda. Atidarymo proga 
butą labai gausu dalyvių. Tai 
daugiausiai U-to studentai su 
protesura ir vietos lietuviai. 
Ottawos lietuviškoji B-nė, pa 
gerbdama savąjį tautietį - iški 
1-ujį dailininką, skaitlingai atida 
ryme dalyvavo. Vietos anglis 
koji ir prancūziškoji spauda 
parodos atidarymą atžymėjo, 
įdėdama aprašymą ir dailinin 
ko prie vieno iš paveikslų nuo 
trauką.

Parodos rengėjas Ottawos 
U-to Moreas - Cezanne klu 
bas. Iš lietuvių pusės prie šios 
parodos paruošimo ir pasiseki 
mo daug triūso įdėjo p.Danys.

Vietos lietuviškoji visuome 
nė jau antrąjį kartą turėjo pro 
gą ir malonumą Ottawoje ma 
tyti mūsų dailininko kūrinius; 
pirmąjį kartą - minint B-nės 15

SUDBURY, ONTARIO
KUR EINAME ?

Mūsų kolonijoje, pradedant 
1959 m., nei viena L.B. valdy 
ba, baigusi savo veiklos termi 
ną, nebuvo palikta be šmeižtų, 
neteisingų apkalbų, to pašėko 
je, daug rimtų ir energingų as 
menų pasitraukė iš aktyvaus 
visuomeninio darbo.

1964 m.LB valdyba buvo 
įsijungusi į tikrai nuoširdų ir 
pasiaukojantį visuomeninį dar 
bą, bet vietoje teisingo įverti 
nimo, atsirado 3-4 asmenų gru 
pelė, kuri viešai paskleidė ne 
teisingus gandus, primesdami 
buvusiai LB valdybai nesąžinin 
gumą visuomenės lėšas panau 
dojant.

Kadangi visuotiniame ben 
druomenės susirinkime, 1965 
m. sausio mėn. 24 d., daug 
bendruomenės narių, dėl įvai 
rių priežąsčių dalyvauti negalė 
jo, nesekė jo eigos, kad netei 
singi, vėliau paleisti šmežtai 
LB valdybos adresu neskaldy 
tų taip gražaus mūsų bendruo 
meninio sugyvenimo, skelbia 
me kontrolės komisijos akto iš 
rašą: ’’Piniginių atskaitomybių 
kasos knyga vedama gerai ir 
tvarkingai. Taip pat visi patei 
sinamieji dokumentai, bei sąs 
kaitos ir kvitai rasti tvarkoje. 
Už ką revizijos komisija apy 

gos savo darbus parodyti visuo 
menei, šį tą parduoti ir tuo bū 
du papildyti kasą. Ta proga no 
rėtumem padėkoti gerb. prel 
dr. J. Tadarauskui už leidimą 
pasinaudoti sale, Hamiltono vi 
suomenei už nuoširdų skautiš 
kų reikalų supratimą ir remi 
mą apsilankant mugėje. Dide 
lė padėka tenka skaučių mamy 
tems ir skautiškai veiklai prijau 
čiančioms ponioms už gausiai 
suaukotus saldumynus, Tėvų 
rėmėjų Valdybai už technišką 
pagelbą ir visiems bet kokiu bū 
du prie mugės pasisekimo prisi 
dėjusiems. Nuoširdžią skautiš 
ką padėką reiškiame p.Banevi 
čienei ir p.Volungei už premijų 
paaukojimą loterijai.

1-ją premiją laimėjo M.Bie 
kšienė, 2-ją A.Verbickas, 3-ją 
Nr. 50, 4-ją laimėjo E.Antanai 
tienė. Atsiimti skambinti JA 
9-6982 D.Gutauskienei.

’’Širvintos“ tuntininkė.

Liūdną žinią iš Lietuvos ga 
vo Stp. Normantas. Va.sario 
16 d. Plungės ligoninėje mirė 
jo motina, 65 rn. amž. a. a. An 
tan:na Normantienė. Palaidota 
Gadunavo bžnkm., dalyvau 
jant dviems kunigams, orkes 
trui ir miniai žmonių. NL skai 
tytojui gili užuojauta.

K. B.

Metų Sukaktį. Kanadiškoji vi 
suomenė matė pirmąjį kartą 
ir parodė nemažą susidomėji 
mą.

PLIAS OTTAWOS SKYRIUS
Kovo 13 d. inž. T.Šiurnos bu 

te įvyko met.nis PLIAS Otta 
v»|os skyriaus susirinkimas.

Išrinkta nauja 1965 metams 
Valdyba iš J.Juanio, F.Uauma 
us ir A.Jurkaus.

Susiriiijc.mo metu buvo vėl 
pajudintas klausimas daryti K.a 
n.ados Lietuvių inžinierių ir ar 
cniteKtų suvažnavimą nors ir 
Ottawoje, tačiau šiuo metu lau 
kiama iniciatyvos iš gausinges 
mų Skyrių, kaip Toronto ar 
Montreaao. Iš Skyriaus pereitų 
metų veiklos pažymėtinas sky 
riaus narių įnašas, išleidžiant 
pereitais metais ” Technikos Žo 
džio“ vieną numerį.

Po susirinkimo geologė Dr. 
Rimšaitė padarė pranešimą, 
pavaizduojant foto nuotrauko 
mis, įdome;/.es vietas ir įvy 
kius iš savo kelionės į Viduri 
nius Rytus, Indiją, Pakistaną 
ir kitur.

Programai pasibaigus, ma 
Jonus šeimininkai pakvietė vai 
šių. Pagal tradiciją tokių susi 
rinkimų metu programos antro 
ji dalis: paskaitos, pranešimai 
daromi dalyvaujant skyriaus 
nariams su žmonomis.

A.Paškevičius.

linkės valdybai ir finansų atsk 
aitomybės vedėjui - kasininkui 
A.K...taria nuoširdų ačiū‘.‘ Pa 
sirašė : 3 rev.komisijos nariai.

Asmens, kurie mėgo daug 
kalbėti, bet nedirbti, skleisti ne 
mesti tą nepelningą užsiėmi 
teisingus gandus, kviečiame 
mą, bet jungtis į aktyvią vi 
suomenės veiklą, nuoširdžiai 
padėti bendruomenės vadovy 
bei, o nuo 1966 m. patiems 
kandidatuoti ir parodyti geros, 
nuoširdžios visuomeninės veik 
los ir ’’taupumo“ pavyzdį.

1964 m. buvusi LB valdyba.
’TUMO — VAIŽGANTO 

ŠEŠTADIENINĖ
mokykla šiemet, švenčia gra 
žaus ir sėkmingo darbo 15 me 
tų sukaktuves.

Lietuvių bažnytinis choras, 
-vadovaujamas A. Kusinskio, 
taip pat švenčia 15 metų sukak 
tuves. Choras įkurtas 1950 m. , 
ligi šiolei su mažesniu, bei di 
dėsniu pasisekimu, pradžioje 
keičiantis jo vadovams išsilai 
ligi šios dienos. Šiuo metu cho 
ras galima sakyti, jau yra pa 
-či-oje savo kūrybos ir dalyvių 
aukštumoje.

Nejaugi, mes tų ypatingai 
brangių sukaktuvių nepaminė 
sime? Kor.. .

PAIEŠKOJIMAS 
IŠ LIETUVOS : 
Baniulio Antano. 

Daržiškių km. Vabalninku vi. 
Biržų apsk.

Rašyti redakcijai:
7722 George St., LaSalle, P.Q.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notarv Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

Tel. Office WA 4-9501
Res. BE 3-0978

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

Tel. EM 4-1394, EM 4-I395J
1008 Northern Ontario- Bldg j

330 Bay Street..

Simpatingas radio ir televi zijos kalbėtojas per 6 kanalą 
Earl Cameron.

• Didėjant skundams pra 
monės gaminių kokybe. Lietu 
vos komunistų partijos Centro 
Komitetas vasario 24 d. pienu 
me aptarė pramonės padėtį ir 
priemones gerinti jos kokybę.

• Kovo mėn. pradžioje Lie 
tuvoje mirė kompozitorius Zig 
mas Aleksandravičius.

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„ PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

i 1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
Už depozitus ,.Parama“ moka 4%% vieton.4%% ir už 
sasmen-inee paskolas „Parama” ima 7% vie-ton 'lYz^o- 

Už paskolas ir — morgičius — 6%%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje,
j bet nedaugiau $ 2,00C.0f>.

„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 
gyvenantis Kanadoje.

Kasos valandos:
i dienos įmetu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 

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

"iwakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 jnin.
•tiktai pirmadieniais ;r penktadieniais.

Apmokėtas 
skelbimas Nr.21
Dievo karalystė

(Tęsinys)

Mirusiųjų prisikėlimo laikas 
jungiamas su 1 eismo Diena, 
kuri bus laikas didelio džiaugs 
mo ir nnKsmybes, ir kurioje 
skausmai, vaitojimas ir dusą 
vimas bėgs šalin. Įstačiau aiškin 
damas apie tuos dalykus Sv.Jo 
nas Apreikštoj as sako: ”Aš 
mačiau didelį baltą sostą ir ja 
me sėdintį ... Mačiau mirusius 
(atgaivintus arba išgelbėtus iš 
mirties galios j, di-deluus ir ma 
žus, stovinčius ties sostu... Jūra 
latidavė joje buvusius, mirusi 
us, ir pragaras (Seolis, mirties 
istovis), davė mirusius, kurie 
juose buvo.“ — Apreiš. 20:11 
-13.

Ramindamas ir linksminda 
mas tuos, kurie liūdi dėl savo 
mirusiųjų prieteljų Šv. Povilas 
sako : ’’Mes nenorime palikti jū 
įsų, broliai, be žinių apie (mir 
ties miegu) užmigusius, kad 
yūs neliūdėtumete, kaip kiti, ku 
rie neturi vilties. Nes jei mes ti 
kime, kad Jėzus mirė ir atsikė 
lė, tai taip Dievas užmigusius 
per Jėzų atves draug su juo 
Nes tai mes sakome jums Vieš 
patiies žodžiu.“ 1 Tesaloniečia 
ms 4 :13, 14.

1. ’ v
Yra tokių, kurie sakosi tikį 

į Dievą, bet netiki į mirusiųjų 
prisikėlimą. Parodymas to 
kiems jų paklydimą Šv. Povi 
las sako: ’’Jeigu nėra mirusių 
jų prisikėlimo, tai (reikia šaky 
ti, kad ir) Kristus neatsikėlė. 
O (jei sakytume, kad) Kris

VYRŲ DĖMESIUI
Dvi jaunos gražios mergai 

tės lietuvaitės būtų laimingos 
sukūrusios lietuviškas šeimas 
su lietuviais. Rašykite: G.Žilvi 
tis, 7722 George St., LaSalle, 
P.Q.

~ ■ .5-7 JgUJ -v.. SŠUS? -.- ’Ą-.'BsSv’fefes

tus neatsikėlė, tai mūsų (Apaš 
talų) skelbimas yra tuščias, tuš 
čias (taip pat) ir mūsų tikėji 
mas. Bet ištikrųjų Kristus yra 
prisikėlęs iš mirusiųjų kaip už 
migusiųjų pirmonė. Kaip per 
-vieną žmogų atėjo mirtis, taip 
taip ateis per 
vieną žmogų ir mirusiųjų atsi 
kėlimas. Ir kaip Adome visi 
miršta, taip .ir Kristuje visi bus 
atgaivinti; bet kiekvienas savo 
eilia; pirmonė Kristus; paskui 
tie, kurie yra Kristaus, kurie 
tikėjo į jo atėjimą.“ .—r 1 K 9 
rint. 15:12-23.

Prisikėlimas Žadamas Teisiems 
ir neteisiems

Kitos Šventojo Rašto vietos 
aiškiai parodo, kad bus prikelti 
visi, tikintieji ir netikintieji, tei 
šieji ir neteisieji, -gerieji ir pik 
tieji, kurie mirė nepažinę Kris 
tų. (Ap. Darb, 24 :15) Nes pa 
rašyta, kad Kristus parągąyo 
mirties už kiekvieną žmogų. Jis 
mirė teisus už neteisiuosius. 
Kaip per vieną žmogų atėjo 
mirtis ant visų, taip per kitą 
žmogų, mūsų Atpirkėją ir Išga 
nytoją,-visiems bus duota pro 
ga gyventi. Tas nereiškia, kad 
kiekvienas bus priverstas gyve 
nti prieš savo norą. Amžinasis 
gyvenimas bus gaunamas Die 
vo pažinimu, tikėjimu ir paklu 
snumu Jo įsakymams, Kas ne 
norės klausyti, tas užsitarnaus 
nuodėmės algą mirtį, antrą mir 
tį, galutiną sunaikinimą.

Bus daugiau.

Kas įdomaujasi apie Tiesą, rei 
skalaukite 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

file:///.es
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MOWT^RBAL
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 
Klubui 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 sėkmingc 
ms, kai turtingesniems klubie 
čiams sutikus net didesnes pi 
nigų sumas investuoti ir jau šie 
kiant pradedamą j ai 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 
tuojamus pinigus 1 - 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.

Klubo Valdyba.
AKADEMIKAMS

Penktadienį kovo 26 d.
vai, vakaro A.Kličių bute, 
11215 Pasteur St., įvyks Aka 
•deminio sambūrio susirinki 
mas. Pragramoje paskaita Ts. 
Eliot - dr. Ilona Gražytė ir nau 
jos Valdybos rinkimai. Narių 
dalyvavimas būtinas. Svečiai 
yra kviečiami.

Valdyba.

ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS 
sekmadienį yra šaukiamas po 
sėdžių kambaryje prie AV 
salės.

8

DR. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir . , ~ „
ketvirtadienį ~ '' ' J "

antradienį ir Į „
.... | 2—4 p. m.penktadienį 1

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

PO 7-3175 : namų DO 6-9582

Dr. E. ANDRUKAIT1S 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

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

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ,

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

Telef.: 669-8834

TAUPYK IR SKOLINKIS gi gi
SAVO KREDITO KOOPERATYVE Ik I I1 S?
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 
jki 12:30 vai., darbo dienomis - nuo 10 iki 3 vai., išskiriant pirma

utai 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.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

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

• Aušros Vartų parengimas 
gegužės 1 d.

• 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.

® Muzikos studijos moki 
nių koncertas birželio 27 d. 
A V salėje.

MONTREALIO LIET. 
BENDRUOMENĖS 

STOVYKLOS
lėšų telkimo vajų atidarė . sto 
vykios valdybos pirmininkas 
P.Rudinskas padarydamas in 
formacinį pranešimą per lietu 
vių radio pusvalandį. Pirmąją 
vajaus dieną naujais stovyklos 
tunuatonais tapo : Skautų rė 
mėjų būrelis $200, Petras Ada 
monis $100, Justas Kibirkštis 
$100, Jonas Ladyga $100, Dr. 
Jonas Mališka $100, Stasys Na 
ginionis $100, Montrealio Sei 
mėlio Prezidiumas $100.

Atskirų miesto rajonų va 
jaus vadovais sutiko būti.: Cen 
tro  B.Ignatavičius, Cote St. 
Paul - Ville Emard J.B. Nie 
dvarai, Ville LaSalle — l.Lu 
koševičienė, Rosemount — J. 
Ladyga, St. Laurent — J.Ado 
monienė, South Shore --- T.
Rimšienė, Chomedy ----K. An
druškevičius.

Vajaus talkininkais ir lote 
rijos bilietų platintojais yra: A. 
Blauzdžiūnas, S.Pocauskas, V. 
Piečaitis, K.Kubilienė, G.Zabįe 
liauskienė, G.Montvilienė, A. 
Ottienė, L.Girinis, E.Kudžmie 
nė, V.Gurčinienė, E.Navikėnie 
nė, P.Adamonis, ir P.Rudins 
kas. Dar reikia vajaus vadovų 
ir talkininkų likusiems miesto 
rajonams.

Informacinis aplinkraštis vi 
siems Montrealio lietuviams 
jau išsiųstas. Lėšos telkiamos 
pasižadėjimais mokėti po tam 
tikrą sumą pagal kiekvieno iš 
galės per 5 metus kasmet.

- Palaidota Ona Adakaus 
kienė, staiga mirusi širdies liga. 
Šeimai ir artimiesiems užuojau 
ta.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

1396 St. Catherine St. W.
Suite 419. te'. UN 5-8235

Residence MU 1-2051

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

3933 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 KLB 
STOVYKLOS 
VALDYBOS

aptartas tolimesnis stovyklos 
organizavimas ir papildytos ar 
ba sudarytos naujos komisijos 
atskiriems uždaviniams vykdy 
ti, būtent:

Lėšų telkimui: J.Kęsgailie 
nė, P.Adamonis, V.Piečaitis ir 
P.Žukauskas.

Stovyklos planavimui ir sta 
tybai: Inž.J. Kibirkštis, inž. V. 
Sipelis ir arch. V.Zubas.

Skautoramos----Tėvas J.
Vaišnys S.J., I.Lukoševičienė, 
M.Šemogienė ir J.Piečaitis.

Loterijos ----J. Siaučiulis.
Informacijos ----P. Rudins

kas ir visų komisijų pirminio 
kai.

Nusistatyta užbaigti pernai 
pradėtą lėšų rinkimą po na 
mus, nutarta prašyti paramos 
iš parapijų ir organizacijų ir 
ieškoti garbės rėmėjų.

Loterijos pagrindu bus Mo 
ntrealio lietuvių menininkų ku 
riniai. Jau gauti 8 paveikslai. 
Tikimasi sudaryti iki 12 origi 
natinių kūrinių. Loterijos bilie 
tai bus greitai pradėti platinti.

Sautorama įvyks gegužės 
15 d. Aušros Vartų salėje. Tai 
bus didelis vakaras su šokiais, 
loterijos užbaigimu ir kitomis 
įvairenybėmis. Programą išpil 
dys skautai ir skautės ’’prie lau 
žo',.

Stovyklos planavimo ir sta 
tybos komisija pasiryžusi sku 
biai užbaigti stovyklos išplana 
vimą ir paruošti statybos pla 
nūs būtiniems pastatams.

Tikimasi, kad Montrealio 
lietuviai gyvai parems šiuos 
gražius užsimojimus.

Pr.R.
MOTINOS DIENA,

kurią kasmet Montrealy paruo 
šia lietuviškieji Kursai, šiemet 
bus gegužės 2d., pirmąjį sek 
madienį, nes nenorima, kad 
minėjimas sutaptų abiejose pa 
rapijose tą patį sekmadienį. 
5 vai. AV bažnyčioje bus pa 
maldos, po jų salėje minėji 
mas, kuriam programą paruo 
šią Kursai.

• T.S. Kulbis yra išvykęs, 
išvyksta ir T.J. Vaišnys. Grįš 
prieš Velykas.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D.

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

861-8479

.4 D V t) K 4 T A 8

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

Suite 205
) 68 Notre Dante 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 ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO VEIKLA 
MONTREALYJE

Montrealio Kredito Koope 
ratyvas ’’Litas“ savo visuotinia 
me susirinkime, įvykusiame va 
sario 20 d. iš praėjusių metų 
pelno nutarė padaryti vieną 
100 dol. įnašą Kanados Lietu 
vių Fondui

Taip pat Lietuvių Fondan 
10 dol. pradinį įmokėjimą pa 
darydami įstojo Montrealio at 
sargos karių Ramovė. Likusią 
iki 100 dol. įnašo sumą pasiža 
dėjo išmokėti per trejus metus.

Dėkojame Litui, kuris kiek 
vienais metais nepamiršta lietu 
viškų reikalų ir Ramovėnams, 
kurių pavyzdžiu siūlome pasek 
ti ir kitas lietuviškas organiza 
cijas.

Įgaliotinis.
STOVYKLAVIMO 

PARODA
bus LaSalle Civic Centre nuo 
balandžio 9 iki 18 d.

Apie 20,000 lankytojų ap 
lankė parodą praeitais metais, 
nes paroda turėjo didelį pasise 
kimą.

Šiais metais paroda bus dar 
didesnė ir įvairesnė. Taip pat 
vakarais bus įvairūs pasirody 
mai.

ŠAUNŪS PRIEŠVESTUVI 
NIAI PARENGIMAI

Prieš savaitę Šv. Kazimiero 
salėje įvyko NL Baliaus karalai 
tei Jūratei Sakalaitei priešves 
tuvinė staigmena, vadovaujant 
p.Onai Norkeliūnienei. Paren 
gimė dalyvavo per 200 mote 
rų.

Praėjusį sekmadienį prieš 
vestuvinė staigmena buvo suru 
ošta Jonui Vilimui AV salėj, 
kur dalyvavo apie 300 asmenų. 
Ten ir čia buvo įteikta daug ir 
brangių dovanų. J. Vilimas tuo 
kiasi su panele Kringelyte.

GRAŽIAS TURĖJO 
ATOSTOGAS

pp. Juozo Jocų šeima, du mė 
nesiūs atostogavusi Kalifornijo 
j e pas brolį Adomą Jocą, o iš 
ten lėktuvu darė išvykas, be ko 
kita ir į garsųjį Meksikos ku 
rortą Akapulką. Atostoginin 
kai į Montrealį parsivežė daug 
pietų saulės.

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

Tel.: 739-9328. aptarnavimas

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.
Vasaros laike saugojimas.

f storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun

PO 7-6183.

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

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

Lachine. Tel. 631-0882.

District Estate 
Brokers Inc
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI 
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
, Namai, žemė, paskolos-
i 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 — GYVYBĖ.
3907 Rosemount Blvd.

Tikslus ir greitas patarnavimas.

DANTŲ GYDYMO 
KLINIKA

Praėjusią savaitę 3 lietuviai 
dantų gydytojai atidarė dantų 
gydymo kliniką Bathurst ----
Bloor kampas, (Dr.N.Novošic 
kis pradėjęs studijas Letuvoje, 
baigęs Leipcige ir pakartojęs 
Albertoje, nuo 1954 metų ver 
čias praktika Toronte. A.Vai 
čiulis, gimęs Toronte ir baigęs 
Toronto universitetą 1958 m. 
P. Vytė ėjo mokslus Vokietijo 
je, baigė Montrealyje). Klini 
kos įsteigimo tikslas netik pa 
daryti daugiau pajamų, šutau 
pant ant patalpų, niursių, apa 
ratų, raštinės tarnautojų, laba 
ra tori jos darbų, bet ir pacien 
tams atlikti greitesnį, geresnį ir 
pigesnį patarnavimą, kviečiant 
ir prie operacijų atitinkamus 
specialistus. Klinikos labaroto 
rijoje bus atliekami visi dantų 
dirbimo, pataisymo darbai sa 
vų technikų.

Klinika yr.a naujame pasta 
te, prie subway stoties.

Klinika bazuosis ant visų ka 
nadiečių pacientų. Reik tikėtis, 
kad dalis lietuvių irgi ateis. Sek 
mės 1- mai lietuviškai klinikai.

J.K.

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

Aušros Vartų bažnyčioje pra 
ėjo labai gražiai meniškai (apie 
koncertą bus skyrium parašy 
ta), o po koncerto retu atveju 
visiems koncerto klausovams 
buvo gražiai paruošta kavutė. 
To parengimo įžangoje Jonas 
Lukoševičius plačiau paaiškino 
apie rengėjas NMP Seseris. Kai 
bėtoj.as nušvietė jų veiklą ir pa 
stangas padėti lietuviams, kur 

ra reikalas.
Kavutės metu vyko loterija 

tam pačiam tikslui, kuriam P. 
Lukoševičius kreipė visų daly 
vių dėmesį.

Koncertantai, sol. J. Liūsti 
kaitė ir smuikininkas S. Kairys 
dar ir sekmadienį giedojo ir 
smuikavo AV bažnyčioje ir su 
darė nemažo įvairumo. Kun.B. 
Jurkšas tą patį vakarą sugrįžo 
į Toronto, nes jam tenka var 
gonininko ir dirigento parei 
gos Prisikėlimo parapijoje.

- Savaitę Queen Mary Ii 
goninėje išbuvo H. Adomonis, 
kuriam padaryti tyrimai.

PARDUODAMAS 
PIANINAS

labai gerame stovyje už $100 
dol.

Skambinti: RA 8—0343.

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 i

LEO GURECKAS
Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

TORONTO 
VERSLININKAI

S-gos ’’Verslas“ istoriniam 
filmui medžiagos parengimas 
eina prie pabaigos, iki šiol dar 
nebuvo nufilmuoti pačių vers 
lininkų parengimai. Tad bus 
padaryta balandžio 4 d. 3 :30 
vai. Lietuvių Namų didžiojoj 
salėj įvykstančiam S-gps susi 
rinkime - arbatėlėj. Verslinin 
kai ir naujai susitvėrusios lietu 
vių namų savininkų sekcijos na 
riai turėtų kuo skaitlingiausiai 
šį kartą dalyvauti, l.a.p pat ta 
me susirinkime bus adv. - nota 
ro A.Liudžiaus paskaita.

’’Verslas“ Valdyba.

15 METŲ JUBILIEJUS
Toronto R.Kat. Moterų d - 

ja Šv. Jono parapijos skyrius 
sekmadienį atšventė 15 metų 
sukaktį. Šv. Jono bažnyčioj bu 
vo iškilmingos pamaldos, o po 
pamaldų salėj įvyko minėji 
mas ----vaišės. Skyr. pirminin
kauja energinga sumani p.Jo 
naitienė, turinti didelio patyri 
mo visuomeninėj veikloj. Per 
15 metų Sk. nuveikė daug gra 
žiu naudingų darbų, kaip lietu 
vybės išlaikyme, taip ir šalpoj, 
reprezentacijoj pas kanadie 
čius ir kt.Jos tylėdamos atlieka 
ddelius darbus.

Per iškilmes dauguma ponių 
buvo pasipuošusios tautiniais 
rūbais. Linkime ir daugiau 
sėkmingo darbo. K.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS
— L. K.Moterų draugija su 

ruošė gražias išleistuves poniai 
V.Otienei, išvykstančiai į To 
rontą.

---- Parapijos misijos bus 
nuo balandžio 4 d. iki 11d. 
Misijoms vadovaus kun. A. 
Spurgis, MIC.

---- Pirmoji komunija ir Su 
tvirtininnio sakramentas bus 
gegužės 2 d. Atvyksta vysk.V. 
Brizgys. Prašome registruoti 
vaikus.

- Šv. Onos draugija prie 
A.Vartų atšventė 5-rių metų 
sukaktuves.

GERĄ NAUJIENĄ
skelbia savo klijentams ir vi 
siems lietuviams, praneša p. 
Kaufmanas, kad nuo gegužės 
1 dienos jis persikelia į didelę 
krautuvę, kur bus dar daugiau 
vietos ir lietuviams laisvas ma 
šinų parkinimas. Milžiniškas 
prekių pasirinkimas žemiausio 
mis kainomis. Sekite jo skel 
bimus.

k~.“ •• c“: ”■■■■•>« wrrrtT •»
SIŪLOMAS DARBAS
Valdiškai pripažintai Ilgo 

ninei — ’’Spruce Lawn“ Nur 
sing Home - reikalinga gailės 
tinga seselė (Nurse) ir virėja. 
Gailestingoji seselė turi turėti 
Kanados diplomą. Geras atlygi 
nimas ir geros sąlygos. Rašy 
kite: J.Danauskas, Box 478, 
Chesley, Ontario.

c~------------it '--ig-:---------"~i.

IŠNUOMUOJAMAS

mažas butas, tinkamas 
vienam vyrui.

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

5955 — 24th. Avė., 
Rosemount, Mtl.

e— -----

Keating Ford Sales Ltd. 
Tel. namu DO 6 - 2548 
įstaigos 769-8529
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