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Reikšmingų įvykių savaitė
• NEPAPRASTAI DIDELĖ PAŽANGA PADARYTA ------------------------------------------------------------

SIEKIANT PRASISKVERBTI Į TOLIMŲJŲ 
ERDVIŲ SRITIS, NUGALINT DIDELIUS TOLIUS

• AMERIKOS PREZIDEN TAS JOHNSONAS 
NEPAPRASTAI RIMTAI PRADĖJO T V AR 
KYTI VISUS JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTY
BIŲ REIKALUS

Praėjusi savaitė verta ypa 
tingai aukšto įvertinimo, nes 
jos bėgyje įvyko dideli, ne eili 
niai, įvykiai.

Visos žmonijos mastu lai 
mėti

DIDELI ATSIEKIMAI 
ERDVĖSE.

Vienas Rusijis dvynukų, 
skridusių aplink Žemę, buvo 
išlipęs iš erdvių laivo ir pirmą 
kartą beorėje erdvėje bandė 
judėti. Tai buvo papulk. A.Le 
onov, kai pulk. P.Bieliajev bu 
vo laivo vadovu.

Amerikos dvynukai, V.Gri 
ssom ir J.Young, taip pat pra 
turtino tikslą naujais laimėji 
mais: jie skriedami erdvių lai 
vu, patys jį valdė — keitė skri 
ėjimo orbitą, padėti ir greitį.

NEPAPRASTAI DIDELIS 
ATSIEKIMAS

padarytas Amerikos erdvių ty 
rinėtojų fotografijos srityje. 
JAV erdvių, laivas Ranger 9 
elektroniniu būdu nepaprastai 
aiškiai nufotografavo Mėnulio 
paviršių.

šie laimėjimai erdvių užka 
riavimo kryptimi susikoncentr 
avo į praėjusių dviejų savaičių 
bėgį, kad sudarė tikrai nepa 
prastą faktų virtinę, pralenku 
šią Jules Verne fantazijas.

Žmogaus svajonė nusikelti 
į kitus dangaus kūnus jau visiš 
keli ir artinasi prie realizavimo.

Dideli įvykiai Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse įdomūs 
ir svarbūs dviem atvejais:

PILIETINIŲ TEISIŲ 
LYGYBĖS

iššaukto daugiausia negrų, ku 
rie Amerikon buvo atgabenti 
kaip darbo vergai ir ligšiol dar 
praktiškai neturi lygių teisių. 
Tuo tikslu Alabamos valstijoje 
apie 4,000 asmenų suruošė eise 
ną į sostinę, Montgomery mies 
tą. Pakeliui tačiau

TERORISTINĖ
KU —KLŪKS —KLANO 

ORGANIZACIJA,
kuri fanatiškai kovoja su neg 
rų, žydų ir katalikų įtaka, už 
mušė eisen os baltą moterį. Iš 
to kilo didelė reakcija. Suimti 
4 žmogžudžiai. O prezidentas 
Johnsonas, nepaprastai susirū 
pinęs Amerikoje įvesti teisėtu 
mą, Konstitucijos garantuotas 
piliečių teises ir įstatymų vyk 
dymą, ne tiktai įsakė teisingu 
mo organams žmogžudystės 
bylą išaiškinti, bet ir teisingu 
mo ministerį paprašė
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Mielos AV Choro choristės 

GENUTĖS SIBITIENĖS
Brangiam tėveliui,

JUOZUI KLIOŠTORAIČIUI, 
mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą 

reiškia A.V. Parapijos Choras ir
Dirigentas.

PARUOŠTI ĮSTATYMĄ 
PRIEŠ TERORISTINĘ ' 

ORGANIZACIJĄ

kad jos siautėjimas visiems lai 
kams būtų sustabdytas.

Trečias svabesnis praėju 
sios savaitės reiškinys prileidži 
amai gali būti

NAUJA SOVIETINĖS 
RUSIJOS ŽEMĖS 
ŪKIO POLITIKA.

Koompartijos sekr. Brežne 
vas paskelbė, kad per 5 me 
tus Rusijos žemės ūkin bus įdė 
ta 78 milijardai rublių. Ta pras 
me keičiama rusų žemės ūkio 
pilitika, kuri ligšiol žiūrėjo tik 
tai miestų ir skriaudė žemės 
ūkį, kolūkeičus. Vykdant nau 
ją programą, pakeista ir vai 
džios sudėtis. Tiesa, dažni rusų 
bolševikų planai esti bergždi, 
gal bus taip ir su Brežnevo pla 
nais, bet palauksime ir pama 
tysime.

RUMUNIJOS RĖŽIMAS 
DAR TOLI NUO 
DEMOKRATINIO

Neseniai Rumunijoje įvykę 
rinkimai į krašto ’’parlamentą“ 
liudijo, kad nors Rumunija ir 
kiek tolsta nuo Maskvos, ta 
čiau krašte dar sunku įžiūrėti 
polinkį demokratėjimo krypti 
mi. Rinkimuose tebuvo ’’Tauti 
nio liaudies fronto“ sąrašas ir 
balsuota už 465 kandidatus, 
kurie ir išrinkti į parlamentą. 
Rinkikai neturėjo galimybės 
pasirinkti jiems tinkamą kandi 
datą. Rinkimų rezultatai bu 
vo panašūs į iki šiol Sovietijo 
je bei satelituose vykusių rinki 
mų išdavas: balsavo 99,85%.

Jugoslavijoje rinkimai vyks 
balandžio 18 d. Nors rinkimai 
Jugoslavijoje žymiai skiriasi 
nuo Vakarų pasaulyje įprastų 
jų, tačiau pastaruoju metu įves 
ta rinkiminė tvarka kai kuriais 
atžvilgiais atrodo žymiai pažan 
gesnė: rinkikas turės teisę pasi 
rinkti ne vieną, bet kelis kan 
didatus. E.

KITOS NAUJIENOS
— Čilėje įvyko didelis že 

mės drebėjimas: sugriauta mie 
stų, užmušta žmonių, išardyta 
užtvankų, vienoj vietoj užgriū 
ta 100 angliakasių.

----Kinijos komunistai vėl 
kaltino rusus.

— JAV ambasadorius Mas 
kvoje grąžino rusų užs. r. minis 
terijai notą, kurioje JAV kalti 
narnos naudojančios Vietnamo 
kare nuodingas dujas, nors yra

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO 
GYVENIMO DUOMENYS

LIETUVOS DIPLOMATŲ 
PASITARIMAS

Būdamas Washingtone Mi 
nisteris Stasys Lozoraitis kovo 
19-21 d., Lietuvos pasiuntiny 
bėję turėjo pasitarimus su Lie 
tuvos diplomatiniais ir konsuli 
ariniais atstovais. Tuose pasita 
rimuose, dalyvavo Lietuvos 
Charge d‘Affaires Juozas Kaje 
ckas, Pasiuntinybės patarėjas 
Dr.Stasys Bačkis, Gen. Konsu 
las Chicagoje Dr.P.Daudžvar 
dis, Gen. Konsulas Nevy Yorke 
V.Stašinskis, Gen.Konsulas Ka 
nadoje J.Žmuidzinas, Vicek. 
A.Simutis, kur buvo apsvarsty 
ta visa eilė politinių ir adminis 
tracinių klausimų. Apie tai bus 
išleista atskiras komunikatas, 
spaudai.

Min. St.'Lozoraitis sutiktas 
Montevideo aerodrome kaip 
užsienio ministeris, atstovo A. 
Grišono lydimas, buvo priim 
tas Tautinės Valdomosios Ta 
rybos ( Prezidentūro
je) nario Alejandro Zorilla de 
San Martin ir užs. r. min. Luis 
Vidai Zaglio, su kuriais turėjo 
pasikalbėjimus Lietuvos reika 
lais, padėjo vainiką prie Urug 
vajaus neprikl, kūrėjo gen. Ar 
tigas paminklo, dalyvaujant ka 
riuomenės garbės sargybai ir 
užs. reik, m-jos atstovams.

Svečio garbei A.Grišonas 
su žmona suruošė priėmimą, 
kuriame atsilankė užs. r. m-jos 
atstovai, Kongreso Užs. R. 
Kom. pirm. Ulises Pivel Devo 
to, svetimi diplomatai, spaudos 
žmonės ir lietuvių visuomenės 
atstovai.

Dipl. šefas susitiko su Mon 
tevideo lietuvių visuomene, kai 
bėjo La Voz de la Libertad, 
Lituania en el Uruguay ir T. 
Jėzuitų radijo programose.

Eilė Montevideo dienraščių 
paskelbė žinių ir nuotraukų 
apie min. Lozoraičio atsilanky 
mą, o dienraštis EL DIA ir pa 
sikalbėjimą su juo.

paaišknta, kad buvo panaudo 
tos ašarinės dujos, kokias poli 
cij.a naudoja visose šalyse. . .

— Kinijos komunistai esą 
pasiruošę duoti paramą šiauri 
niam Vietnamui, jeigu šis pra 
šys.

— Kongo respublikoje vyks 
sta parlamento rinkimai, bet 
neparušti,

---- Ceilone parlamento 
rinkimus Bandaranike pralai 
mėjo. Laimėjo daugiau demo 
kratinė grupė.

— Aukštutinės Voltos prezi 
dentas Jameogo lankosi Wa 
shingtne.

DOKUMENTACIJA APIE 
LAIVAIS PABĖGUSIUS

Į VAKARUS
Vak. Vokietijoje, Luenebur 

ge veikianti įstaiga ’’Forschun 
gs - stelle Ostsee“ tyrinėja 3 
milionų pabėgėlių, karo metu 
Baltijos jūra pasitraukusių į 
Vakarus, atvejus. Prieš karui 
baigiantis, tie pabėgėliai buvo 
gabenami į laisvę. Juos išgel 
bėjo 150 vokiečių karo ir pre 
kybos laivų. Daugiausia išgel 
beta 1945 m. kovo 15—gegu 
žės 4 d.d. 30.000 pabėgėlių 
laivais gabenant žuvo. E.

MINISTERIS STASYS 
LOZORAITIS AMERIKOJE

Min. S.Lozoraitis, grįžda 
mas Pietų Amerikos lietuvių 
Kongreso buvo apsistojęs Wa 
chingtone, kur turėjo pasitari 
mų su Lietuvos diplomatiniais 
ir konsuliariniais atstovais. Jis 
taip pat padarė trumpą prane 
Šimą apie savokelionę Pietų A- 
merikoje gausiai susirinkusiems 
vašingtoniečiams.

S.Lozoraitis, lydimas atsto 
vo Rajecko, padarė eilę vizitų 
aukštiems Val.D-to pareigūna 
ms. su kuriais pasikalbėjimai 
lietę Lietuvos reikalus praėję 
draugingoje dvasioje.

Jūsų bendradarbė turėjo pro 
gos ilgiau pasikalbėti su Minis 
teriu Lozoraičiu. Min. Lozorai 
tis buvo priimtas Kolumbijos 
Prezidento ir Užs. reik. Minis 
terio, Uragvajuje Užs. r. Minis 
terio, kurie parodė daug palan 
kūmo ir supratimo Lietuvos 
bylos reikalu.
LIETUVIŲ TAUTOS RĖŽIS 
lENClJOa IR KOVŲ DĖL 
LIETUVOS LAISVĖS DVI 

DEŠIMT PENKERI METAI
1965 m. birželio mėn. sueis 

lietuvių tautos rezistencijos ir 
kovų dėl Lietuvos laisvės dvi 
dešimt penkeri metai. Užsitęsu 
sis Lietuvos laisvės sutemos 
įpareigoja laisvuosius lietuvius 
sustiprinti kovingumą ir ryžtą 
ir kartu pademonstruoti pašau 
liui nepalaužiamą lietuvių tau 
tos valią atstatyti bolševikų su 
tryptą Lietuvos laisvę.

New Yorke posėdžiavęs Vy 
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Seimas nutarė 1965 
metus atšymėti kaip ypatingus 
kovos dėl Lietuvos laisvės me 
tus.

Vliko Valdyba apsvarstė 
konkrečią veiklos programą, 
kuri, susitarus su Pasauliio Lie 
tuvių Bendruomene ir Ameri 
kos Lietuvių Taryba, bus netru 
kus paskelbta. Numatyta, kad, 
kur tik galima, visa kovos ak 
cija prieš okupantą turėtų būti 
vykdoma drauge su latviais ir 
estais.

Ruošiami šiam reikalui skir 
ti leidiniai lietuvių, anglų, pran 
cūzų, vokiečių, ispanų, portuga 
lų ir arabų kalbomis. Elta.

• Alg. Vokietaitis priimtas 
solistu į Nacionalinį New Yor 
ko operą konkurse, kuriame da 
lyvavo 1,2000 konkurentų.

® Išleista solisto boso Jono 
Vaznelio įdainuota plokštelė,

® Romoje pasibaigė daili 
ninko Romo Viesulo kūrinių 
paroda.

• Aktorius Brinką Čikago 
j e stato Alės Sidabraitės - Pet 
rauskienės vieną pasaką.

• Estų choras šį šeštadienį, 
balandžio 3 d.8 vai. vak. kon 
certuoja McGill universiteto 
koncertų salėje, Montrealy.

QUEBECAS STEIGIA 
TEISINGUMO 
MINISTERIJĄ

Quebec’o provincija neseniai 
įsteigė švietimo ministeriją. Da 
bar premjeras Lesage provin 
ei jos parlamente paskelbė, kad 
bus įsteigta teisingumo ministe 
rija ir dabartinis Generalinis 
Prokuroras bus pirmuoju teisin 
gurno ministeriu. Tuo tikslu 
Quebeco parlamentan įneštas 
įstatymo projektas.

Tai senoji Vilniaus universiteto observatorija

KAS NAUJA
MOKESČIŲ PROBLEMOJE 

PALENGVĖJIMAI 
NENUMATOMI

Kanados pinigyno ministe 
ris Gordon Kanados p.arlamen 
te paskelbė 1965 - 1966 metų 
biudžeto duomenis. Išlaidos 
tais metais bus rekordiškos, 
nes sieks 7,399,727,432 dol., 
kai praėjusiais biudžetiniais 
metais buvo 7,170,257,838 
dol.

Ministeris teigia, kad biu 
džeto išaugimas eina drauge su 
gyvenimu, kuris Kanadoje ky 
la. Daugi au išlaidų, bet dau 
gi.au yra ir pajamų.

APSIVIENIJANTI 
EUROPA BUS 1967 M.

PASAULINĖJE 
PARODOJE

Europa pamažu eina prie 
Europos sąjungos. Tuo tikslu 
veikia Europos valstybių tary 
ba. Tuo tikslu vyksta ekonomi 
niai apsijungimai: yra susida 
riusi Europos bendros rinkos, 
Europos plieno ir anglies ir 
Europos atominis apsijungi 
mai. Per šį ekonominį .apsijun 
girną siekiamas politinis apsiju 
ngimas.

1967 metų pasaulinės paro 
dos komitetas praneša, kad ši 
tie trys Europos apsijungimai 
Montrealio parodoje turės sa 
vo pavilijoną, siekdami popu 
liarinti vienybės idėją.

STIPENDIJOS 
BESIMOKANTIEMS 

KOLEDŽIUOSE
Kiekvienas studentas, kuris 

gali kvalifikuotis į A kurso ti 
pą Ontario Švietimo Koledže 
šį rudenį gali gauti stipendiją 
$500 dydį. Tikimasi, kad šios 
stipendijis padrąsins gerai kva 
lifikuotus ir su garbe baigų 
sius stoti į kursus, iš kurių iš 
eis mokytojai aukštesnėms mo 
kykloms. Planas pradės veikti 
1965 ■ 1966 mokslo metų pra 
džioje. Infformacijos dėl įstoji 
m o gaunamos Coll ege of Edu 
cation. (CS).

KANADOJE
NAUJAI IŠKYLA 
ALKOHOLINIŲ

GĖRIMŲ KLAUSIMAS
Tai liečia jaunimą. Jungtinė 

se Valstybėse alkoholiniai gėri 
mai leidžiami 19 metų jauni 
mui. Europoje jaunimas gauna 
valgant vyno. Kanadoje gi tik 
tai nuo 21 metų amžiaus. Da 
bar keliamas klausimas, ar ne 
pakeisti amžiaus ribą?

Tyrinėjimai esą rodo, kad 
šeimose, kuriose .alkoholiniai 
gėrimai jaunimui nesudaro nau 
jienos, kontroliuojant tėvams, 
palaipsniui jaunimą įveda į nor 
malu jų naudojimą, o šeimose, 
kuriose griežtai laikomasi abs 
tinencijos, jaunimas, sulaukęs 
leidžiamųjų metų nenujaučia 
vartojimo saiko. Todėl ir susi 
daro problema: kaip sutvarky 
ti įstatymus, kad jauni mas ne 
nukryptų į kraštutinumus.

FARMERIAI 
REIKALAUJA

NACIONALIZACIJOS
Kanados ūkinė organizacija 

— ’’National Farmers Union 
of Canada“ federalinei vyriau 
sybei įteikė memorandumą, ku 
riuo reikalauja nusavinti ir su 
valstybinti visas susisiekimo 
priemones: Geležinkelius, lai 
vyną, orinį susisiekimą, sunkve 
žirnius. Farmeriai teigia, kad 
susisiekimo priemonės turi tar 
nauti visuomenės ir valstybės 
ūkio naudai, bet ne privačių 
vertelgų tikslams.

KANADOS DARBO 
KOLEDŽAS.

LabourCollege of Canada 
Montrealy šiais metais darys 
didelį šuolį pirmyn gegužės m. 
kada Dr. F.Martin, Montrea 
lio universiteto Ekonomikos 
profeso rius, taps pirmuoju 
ji j o pilnu vedėju. Koledžas 
pasiūlo septynius kursus iš eko 
nomikos, istorijos, socialogi 
jos, politinių mokslų ir prof esi 
nių sąjungų vadovams. Studen 
tai parenkami iš 26 koledžių 
visoje Kanadoje. (CS).
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ŠIAURĖS AMERIKOS
LIETUVIŲ

vyks COBO salėje ”D“, pra 
džia 12 vai. šeštad. balandžio 
3 d.
. . Plaukimas. Varžybos vyks 
Patton Park & Recreation plau 
kimo baseine. (Woodmere ir 
W. Vernor kampas). Pradžia 
10.30 ryto, punktualiai, sekma 
dienį, balandžio 4 d.

Atvykę į varžybas daly 
viai registruojasi ir gauna pla 
tesnes informacijas, — Lietu 
vių Namai, 3009 Tilman Ave., 
Detroit 16, Mich. Ten budės 
varžybų komiteto nariai, penk 
tadienį iki 2 vai. ryto ir šešta 
dienį nuo 9 vai. ryto.

Klubai, turintieji pereina 
mąsias taures, atsiveža jas į 
žaidynes.

KLB Krašto Tarybos
RINKIMUOSE DALYVAUKIM VISI KAIP VIENAS

Visos tautos ir visos valsty 
bės rūpinasi savo tautiečiais ir 
savo piliečiais. Tam tikslui yra 
sudarytos organizacijos, kurio 
ms išlaidas parūpina atatihka 
mos valstybės, ar tiesiogiai iš 
valstybės iždo, ar per pusiau 
privatines ir pusiau valstybines 
organizacijas^ bet tam pačiam 
tikslui. Kai Lietuva buvo ne 
priklausoma valstybė, ir Lietu 
voje veikė Užsienio lietuviams 
remti draugija, kuri rūpinosi 
užsieniuose gyvenančiais lietu 
viais. Jos veikla buvo labai 
žymi ir didelė. Ji apjungė viso 
pasaulio lietuvius, ir ji suruošė 
pirmąjį pasaulio lietuvių sei 
mą.

Deja, dabar Lietuva oku 
puota, ir nėra kam rūpintis vi 
sų lietuvių reikalais tautos ir 
valstybės mastu. Lietuvos oku 
pantas tiktai džiaugiasi, jeigu 
pasaulyje gyvenantieji lietu 
viai krinka, nesantaikauja ir 
nutausta. Okupuotosios Lietu 
vos spauda nuolat pašaipauja, 
jeigu kas nors mums nesiseka, 
nuolat mus koneveikia, ypač 
jeigu kas nors mums, užsieniu 
ose gyvenantiems, geriau pasi 
seka. Ir tiktai mums patiems 
tenka visa mūsų išsilaikymo ir 
ir visų mūsų darbų našta. Nie 
kas mums nepadeda ir nepa 
dės, jeigu mes patys ko nepa 
darysime.

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menė ir yra ta organizacija, 
kuri dabar užsieniuose atstoja 
ir Lietuvos valstybę, ir lietuvių 
tautą, ir visus jos reikalus. 
Toks jau žiaurus ir kietas mū 
sų likimas, kai tenka mums pa 
tiems visa už tai atsakomybė. 
Todėl visų lietuvių neišvengia 
ma pareiga būti Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės dalyviais,

veikliais jos nariais ir sąmo 
ningais rėmėjais. Padėtis yra 
tokia, kad kiekvienas už Lie 
tuvos ribų esąs lietuvis būtinai 
turi būti Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenės dalyvis.

Kanados lietuvių PLB pa 
dalinys — Kanados Lietuvių 
Bendruomenė — šiemet renka 
jau šeštąją Kanados Lietuvių 
Tarybą, kuri apjungia visus Ka 
nados lietuvius, kurie tiktai 
nuo jos nesišalina. O nesišali 
na visi, kas yra tikras lietuvis 
- lietuvė, kas tiki lietuvių tau 
tos teisėmis, lygiomis su visų 
kitų tautų teisėmis ir kas jaučia 
bent kokią savo tautai pareigą 
ir atsakomybę.

Šiame NL numeryje mes 
skelbiame KLB Vyriausios Rin 
kimų komisijos patiektą sąrašą 
asmenų, kurie pasiryžę dirbti 
lietuvių tautos ir lietuvių išei 
vijos Kanadoje bendruome 
nei. Miela pasidžiaugti, kad 
kandidatų sąrašas didžiulis, 
tat ir pasirinkimas didelis. Kan 
didatai visokių profesijų, viso 
kių pažiūrų, visokių tikybų. 
Mums malonu, kad mes visi 
sutelpame viename sąraše, 
greta vienas kito, kaip tikri 
broliai ir seserys, kaip visi vie 
nos Tėvynės Motinos vaikai, 
pasiryžę jai vienai tarnauti, bū 
darni lojalūs ir ištikimi mūsų 
naujai, mus svetingai priėmu 
šiai, Kanadai.

Labai reikia apsidžiaugti, 
kad šiame sąraše mes randa 
me jau didoką būrį jaunimo— 
įvairių profesijų ir pačio jau 
niausio — studentų,kurių jau 
seniai laukiame ir kurių nuo 
širdžiai pasigesdavome. Tat 
nuoširdžiai džiaugiamės susi 
laukę jaunimo, įsijungiančio į 
bendrąjį tautos darbą. Pasvei

Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos Centro Valdybos 
pranešimas Nr.3.

XV-jų Š.Amerikos lietuvių 
sportinių žaidynių stalo teniso 
ir- plaukimo varšybos.

Papildydami pranešimi) Nr. 
1, 1965.3.6. pranešame:

Stalo tenisas. Varžybos 

kinkime jo ir drauge ir Ben 
druomenės naują rytą.

Visų mūsų pareiga dabar 
dėti pastangas, kad juo didžia 
usis Kanados lietuvių skaičius 
dalyvauti) rinkimuose. Skaitlin 
gu dalyvavimu mes sustiprinsi 
me autoritete) tų žmonių, kurie 
bus KL Tarybos nariais. Šia 
mintim ypač tenka atkreipti dė 
mesį Kanados Vakarų lietuvių 
kolonijų, kurios nutolusios nuo 
didžiojo lietuvių susitelkimo 
Kanados Rytuose, kur papras 
tai esti ir organizacinis centras. 
Reikia nuoširdžiai prašyti ruoš 
tis balsuoti ir Kanados Vakarų 
kolonijas — Edmontoną, Van 
couverį, Lethbridge, ir didžią 
ją Kanados centro — Winnipe 
go grupę.

Nepaprastai svarbu, kad 
mes būtume vieningi ir visi Be 
ndruomenės organizacijoje da 
lyvautume, ir visiškai nesvar 
bu, kad iš vakarų dėl didelių 
nuotolių, sunkiau centras pasie 
kiamas. Juk ir į Kanados Fe 
deralinį parlamentą išrenkami 
tiktai pavieniai asmens, bet 
juos renka visos Kanados gyve 
n to jai. Bendruomenė naudoja 
si taip pat demokratiniu prin 
cipu ir balsuoja už tuos asme 
nis, kuriais daugiau pasitiki.

Kanados lietuviai, prieš jus 
visas 76-šių asmenų sąrašas. 
Jis sudarytas iškeliu apylin 
kių patiektų sąrašų, išrikiavus 
visus kandidatus abėcėlės tvar 
ka. Pasirinkimas didelis. Kiek 
vieno gi balsuotojo teisė bal 
suoti už tą, už kurį jis nori. 
Rinkimai laisvi, demokratiški.

J. Kardelis.

Pranešimas Nr. 4.
Skelbiame, kad XV-jų Š. 

Amerikos lietuvių sportinių 
žaidynių krepšinio varžybos į 
vyks 1965 m. balandžio 24-25 
d.d., Detroit, Mich., kurias ve 
da Detroito LSK Kovas.

Visi varžybų dalyviai turi 
būti atlikę SALFASS-gos meti 
nę registraciją.

Vykdant SALFASS-gos su 
važiavimo, Clevelande, nutari 
mą, pranešame, kad nauji žai 
dėjai gali dalyvauti žaidynėse, 
jei jie buvo registruoti apygar 
dinėse pirmenybėse.

Krepšinio varžybos bus vyk 
domos šiose klasėse: vyrų, mo 
terų, jaunių A, jaunių B ir mer 
gaičių A.

Jaunių ir mergaičių A kla 
sei priklauso nevyresni, kaip 
1946 m. gimimo.

Jaunių B klasei priklauso 
nevyresni kaip 1949 m. gimi 
mo.

Dalyvaujančių komandų 
skaičius apribojamas sekančiai: 
vyrų ir jaunių A klasėse —ne 
daugiau kaip po 8 komandas, 
kitose klasėse -nedaugiau kaip 
po 6 komandas. Komandos at 
renkamos pagal apygardinių 
pirmenybių duomenis.

Žaidynės vyks šiose salėse: 
Holy Redeemer (pagrindinė), 
W. Vernor ir Junction kam 
pas, St.Hedwig —Junction.

Dalyvių registraciją atlieka 
klubai iki 1965 m. balandžio 
14 d. šiuo adresu: P.Misiūnas, 
8863 Homer, Detroit, Mich, 
(telefonas Vl-2-6799).

šiose varžybose bus sudary 
tos Š.Amerikos lietuvių rinkti 
nės, kurios atstovaus lietuvius 
1965 m. Š. Amerikos Pabaltie 
čių pirmenybėse, 1965 m. ge 
gūžės 15-16 d. Chicago.

Pranešame, kad naujasis 
Krepšinio komiteto vadovas 
yra Dr. R.Gaška. Adresas: 
4917 Campau Drive, Midland, 
Michigan, 48640.

Centro Valdyba.

100 procentų nuolaida
PRODUCTS C N PRODUCTS, Enrg - Reg‘d.

INDUSTRIAL CHEMICAL DIVISION

DIVISION 1NDUSTRIELLE, DEPT. CHIMIQUE

Urmo kainos:
Powder detergent (blue or white) 5 lbs.................................... 1.00

50 ”......................................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 ”................................... 2.00
1 gal- 160 ozs.................. 1.75
1 gal. 160 ozs.................. 2.65
2 lbs............................................95
5 ”.......... .................. 1.90
1 gal. 160 ozs..............  1.00

10 lbs........................ , .... 2.00
1 gal........................................... 40
1 ” ” ...........................20
2 lbs............................................70

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

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

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.

HAMILTON, ONT.
atkelta iu 6-tos skilties.

SLA 72 KUOPOS 
VALDYBA

pradeda ruoštis vasarai. Tuo 
tikslu balandžio 4 d., 4 vai. p. 
p. šaukia kuopos narių susirin 
kimą, kur v-ba supažindins na 
rius su atliktais žiemos dar 
bais ir aptars vasaros sezonui 
programą. Ruošiama vasaros 
išvyka į gamtą, bus aptarta ir 
šiai vasarai. V-ba prašo narius 
iš anksto apgalvoti savo pasiū 
lymus ir patiekti susirinkimui. 
Ta pačia proga būtų gera mo 
kesčius finansų sekretoriui su 
sirinkime įteikti. Suinteresuo 
ti SLA draudimu, mielai pra 
šomi atsilankyti ir kam nėra 
aiški SLA veikla, bus mielai 
paaiškinta. Susirinkimas įvyks 
Lietuvių Namų patalpose iš 
King gatvės (rūsyje). Laukia 
me visų.

Vadyba.
440 LIETUVIŲ JAUNIMO 

I KAZACHSTANĄ 
Kovo 13 d. vakare iš Vii 

niaus geležinkelio stoties į Ka 
zachstaną išvyko specialus tra 
ukinys su 440 įvairių profesijų 
jaunimo. Apie tai pranešusi 
’’Tiesa“ (kovo 14,nr.61) nuro 
dė, kad“tai busimieji Tarybų 
Kazachstano naujakuriai“.

Jau buvo paskelbta, kad 
vasaros metu darbams į Kaza 
chstano respubliką iš visos So 
vietijos vyks 40,000 jaunimo. 
Žinoma, jų tarpe bus keli tūks 

tančiai ir iš Lietuvos. E.

Hamiltono moksleiviai atei 
tininkai dažnai šaukia susirin 
kimus, kur nagrinėja įvairias 
šių laikų problemas. Leidžia sa 
vo laikraštuką ’’Moksleivio 
Balsas“, kuris balandžio 4 d. 
bus platinamas prie bažnyčios. 
Laikraštukas gausiai iliustruo 
tas. Taip pat moksleiviai atei 
tininkai stato balandžio 4 d., 
sekmadienį, 5 vai. vak. parapi 
jos salėje keturių veiksmų vai 
dinimą, J.Kuzmickio ’’Mažasis 
Didvyris“. Vaidinimą režisuo 
ja A.Juozapavižius. Jaunimas 
kviečia lietuviškąją visuomenę 
skaitlingai dalyvauti jų stato 
mame vaidinime. Išlaidoms pa 
dengti bus bilietai, suaugusie 
ms —$1.00, o vaikams ir 
moksleiviams —$0.50.

UŽBURTOJI DŪDELĖ
Klevelando Vaidilos teatras 

atvyksta į Hamiltoną su M. 
Venslausko 4 veiksmų veikalu 
’’Užburtoji Dūdelė“, balan 
džio 10d., 7 vai.vak.

’’Užburtosios dūdelės“ žiū 
rėvas, stebėdamas pasakos gy 
vą veiksmą, mato vykstančią 
kovą tarp vergijos ir laisvės, 
tarp klastos ir tiesos, tarp pui 
kybės ir nusižeminimo, tarp 
neapykantos ir meilės. Režisie 
rius Petras Maželis.

’’Užbrtoji dūdelė“ su dide 
liu pasisekimu gostroliavo jau 
Detroite, Čikagoje, o Klevelan 
de statė net tris kartus. Hamil 
tono ateitininkai sendraugiai 
kviečia hamiltiniečius su savo 
prieaugliu dalyvauti ’’Užburto 
sios dūdelės“ pastatyme, Cen 
tral gimnazijos salėje, 194 
Wentworth St., North. Bilietai 
gaunami iš anksto pas platinto 
jus, sekmadienį parapijos salė 
je: I - vieta $2.50, II - $2.00, 
III - $1.50, o vaikams ir mok 
sleiviams pusė kainos. Šio pa 
statymo pelnais skiriamas J.auni 
mo Centro statybai.

P.Šilelis.
Nukelta į 4-tą skiltį.

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

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

6 iki 10 metų 5%%.
Teirautis: 875-2800

Eastern & Chartered 
Trust Company

625 Dorchester Blvd. West 
Montreal.

TARNAUJA KANADAI VIRS 70 METŲ

Canadian Vickers Ltd. 
Machine Shop pasiūlymai

• Milling Machine Operators
9 Turret Lathe Operators
@ Radial Drill Operators
• Toolmakers
• Ingersoll Operators
• Planer Operators
• Lathe Operators
0 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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KULTŪRIVB^KROVIKA
PUTINAS VERČIA 

MICKEVIČIAUS
’ PONĄ TADĄ“

A.Sluckaitė labai žmoniškai, 
kultūringai ir objektyviai “Lit. 
ir Meno“ savaitraštyje parašė 
apie žymųjį poetą ir rašytoją 
V.Mykolaitį - Putiną. Tai retai 
pasitaikantis šiame laikraštyje 
rašinys, toks koks derėtų vi 
siems literatūros ir meno laik 
raščio rašiniams, kuriems turi 
rūpėti tikras, neklasto jamas, 
gyvenimas ir jo literatūra ir 
menas.

A.Sluckaitė pasako, kad 
Putinas ruošia laidai IX raštų 
tomą, išleido ’’Būties valandų“ 
antrą laidą, ruošiama jo raštų 
laida rusiškai,jis rūpinasi ruošti 
naują eilėraščių rinkinį, o da 
bar verčia Adomo Mickevičia 
us ’’Poną Tadą“. O apie ’’Suki 
lėlius“ net neužsiminta.

PAŽIŪROS PAGAL 
PARTIJOS ĮSAKYMĄ
J.Baltušis, pamatęs Ameri 

ką, niekaip negali jos nusikra 
tyti, nes esąs atakuojamas iš vi 
sų pusių... Todėl jis ir toliau 
pasakoja nesąmonių pilnas pa 
sakas apie Ameriką. Bet J.Bal 
tušis prasitarė ir apie sovietinį 
žmogaus prievartavimą. J.Bal 
tušis rašo, kad kulto laikais bu 
vo ’’diegta mūsų žmonėms ne 
teisinga apriorinė (gyvenimo 
praktika nepatvirtinta) pažiū 
ra, kad bet kokie laimėjimai 
pramonėje, moksle, techniko 
je, žemės ūkyje ar kultūros sri 
tyje yra galimi tik pas mus, tai 
gi mokytis ko nors iš kitų mu 
ms nebėra jokio reikalo. Panie 
ką ir siauražiūriškumą dabar 
pakeitė blaivus ir kritiškai ver 
tinantis žvilgsnis į viską, kas 
vyksta plačiame pasaulyje“. 
Deja, J.Baltušis toli gražu nuo 
tikslo. Kulto laikų ne tiktai Til 
vytis, bet ir Baltušis tebėra pa 
vergtas.

PIRMASIS FILOLOGIJOS 
DAKTARAS

Kovo 9 d. Vilniaus univer 
sitete doc. J.Lebedys apgynė f i 
lologijos mokslų daktaro diser 
taciją. Savo veikale jis nagrinė 
jo M.Daukšos kūrybą ir lietu 
vių raštijos bei literatūrinės kai 
bos formavimosi pradžią 19 a. 
J.Lebedžio aponentais buvo 
estų prof. dr. P.Ariste, Vilni 
aus universiteto prof. M.Rač 
kauskas ir istorijos mokslų dak 
taras J.Jurginis. J.Lebedys yra 
pirmasis filologijos mokslų dak 
taras, pokario metais (1945— 
1965) Lietuvoje įgijęs šį moks 
lo laipsnį. E.

DONELAIČIO ’’METŲ“ 
VERTĖJAS SOVIETINĖJE 

KATORGOJE
Lietuvos okupacijos tarnai 

gyrėsi, kad Donelaičio ’’Metai“ 
išversti ir į rusų kalbą. Buvo nu 
rodyta ir vertėjas ----J.Brods
kis. Brodskis yra jaunas poe 
tas, pasižymėjęs gerais verti 
mais. Be to, iš Vakarus pasie 
kusių jo kūrinių sprendžiama, 
kad jis yra modernus ir labai 
rimtas poetas.

Dabar gauta žinių, kad Bro 
dskis yra įkalintas sovietinėje 
koncentracijos stovykloje ties 
Archangelsku, kur jam gręsia 
kalinio, gyvenančio nežmoniš 
koše sąlygose, mirtis. Jis esąs 
apkaltintas kaip nepasiduodan 
tis ’’Bolševikiniam realizmui“, 
nors ir labai gabus poetas.

Big SOW.

i &

T£KE$ ai-MAfey

TĖVELI T !EW 
PIRŠLE*!* AT

Ir žaltys 
BER03l»M»

a š-.. - -
Dailininko Pauliaus Augiaus iliustracija S. Neries poetiškai atpasakotai liaudies pasakai Eglė, žalčių karalienė.

CHOPINO VARDO
PIANISTŲ KONKURSE

Varšuvoje (jis baigėsi kovo 
13d.) dalyvavo vienintelė Lie
tuvos atstovė----Estera Jelinai
tė. Iš Varšuvos gautais prane 
Šimais, vilnietė pianistė publi 
koje įgijusi simpatijų, tačiau 
dėl patyrimo stokos jai nepavy 
kę iškopti į pirmavusių pianis 
tų eilę. Konkurse iš 30 valsty 
bių dalyvavo 82 pianistai.

ERFURTO MOKYTOJAI 
VILNIUJE

Vasario m. pabaigoje Vii 
niuje viešėjo iš R. Vokietijos, 
Erfurto atvykusi mokytojų gru 
pė. Jie lankę vieną Vilniaus 
vid. mokyklą ir juos nustebi 
nusi mokinių puiki vokiečių 
kalbos tartis. Vilniuje paskelb 
ta, kad Erfurto ir Vilniaus mo 
kytojai rašys vieni kitiems, kei 
sis darbo patyrimu, palaikys 
draugiškus ryšius. Rudenį iš 
Erfurto į Vilnių vyks kita mo 
kytojų grupė.

LIETUVIŲ MENAS 
TIURKAMS

Kovo mėn. Azerbaidžano 
sostinėje Baku atidaryta daili 
ninkės Albinos Makūnaitės dar 
bų paroda. Parodoje eksponuo 
ti dailininkės estampai, linogra 
viūros, iliustracijos lietuvių ra 
šytojų kūriniams.

PROF. V. RUOKIUI 
80 M. AMŽIAUS.

Prof. Viktorui Ruokiui kovo 
11 d. sukako 80 m. amž. Gi 
męs 1885 m. Daubariškio vsd., 
Daugėliškio vis., Švenčionių 
apskr., V.Ruokis dar ir šian 
dien Žemės ūkio akademijoje 
vadovauja dirvožemio kated 
rai. Doc. V.Danilevičius ’’Tie 
soje“ (kov0 11, nr.58) primi 
nė, kad V.Ruokis buvo pirma 
sis, parašęs lietuvių kalba vado 
vėlius busimiesiems žemės ū- 
kio specialistams. Jau 1920 m. 
buvo išleista V.Ruokio 'Neor 
ganinė chemija“, ’ Analizinė 

Nukelta į 4 pusi.

'HTrljos Z)V\/WV/?\05

VEDA D R, GUMBAS

RAŠYTOJAS SU KRITIKU
Kartą į ’’Grafo Montekris 

to“ autorių, Diumą, kreipėsi 
vienas negabus, bet rašytojui 
įkyrėjęs kritikas:

— Nenoriu sutikti su tams 
tos išsireiškimu - ’’skausminga 
tuštuma“, — nes ten, kur nie 
ko nėra, atseit — kur tuštuma, 
negali būti kalbos apie skaus 
mą?..,

— Bet argi tamstai niekad 
neskaudėjo galvą? ----paklausė
Diumas...

’’MENIU“...
Tėvas klausia sūnų studentą: 
---- Kas tai yra paskaitų tvarka 
rastis, kurį tu čia vartai?
---- E, tai toks meniu, iš kurio 
paskaitos pasirenkamos pagal 
skonį...

SOLISTO JAUTRUMAS
Kartą garsusis italų tenoras 

Karuzo gostroliavo Paryžiaus 
operoje. Po pirmo spektaklio 
jis persišaldė ir toliau negalė 
jo dainuoti. Dėl to operos di 
rektorius panikoje klausė Karu 
zo, kaip jis persišaldė?

— Tiktai pagalvokite: Pra 
džioje salė įkaitinta publikos į 
karščio, plojimų audros ir po 
to labai šalta kritika. Ar gi to 
nepakanka?----atsakė Karuzo.

NUOSTABUS 
PAVEIKSLAS

Senas garsus dailininkas pa 
skelbė parodą, kurioje esą bus 
parodytas milžiniškas slibinas, 
jo pieštas kelius metus. Bičių 
liai susirinko pažiūrėti to skel 
biamojo slibino. Bet paveiksle, 
tikrai puikiai nupieštame, buvo 
kalnai, medžiai mėnulio švieso 
je, tviskantis ežeras... Tat drau 
gai nustebinti klausė:

— O kur gi tas milžinas sli 
binas?

— Jis ežero dugne, — atsa 
kė dailininkas...

MOKSLININKŲ 
SUSITIKIMAS

Susitikęs pažįstamą, Einšteinas 
sakė jam:
— Rytoj užeikite pas mane pa 
pietauti. Bus profesorius Smit 
sonas.
— Bet juk aš i r esu profeso 
rius Smitsonas...
— Tai nieko, nepakenks, už 
eikite ir jūs...

KAIMYNŲ 
DRAUGIŠKUMAS

Kalbasi du farmeriai.
— Ar jūsų kaimynas draugiš 
kas?
— O be jokios abejonės.
— O kodėl prieangyje laikote 
šautuvą ?
— Draugiškumui sustiprinti...

KŪRINIŲ GERUMAS
Redaktorius sprendė:

— Trumpi blogi kūriniai 
daug geresnį už blogus ilgus, 
nes mažiau laiko reikia sugaišti 
juos skaitant...

DIDELIS DARBAS
Didelis prancūzų rašytojas 

Viktoras Hugo išklausė jauno 
poeto pasipasakojimo, kurį jau 
nuolis, kaip spėjo Hugo, visai 
negabus, užbaigė teiginiu:

— Labai norėčiau nuveikti 
kažką didelio...

— Brangus bičiuli, tai nela 
bai sunku: pabandykite gerai 
nuprausti dramblį... — patarė 
Hugo.

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
25.
Instituto daugiatiražiniame laikraštyje Jonas rašė straips 

nius apie tai, kada keltis, kada gulti, kokias knygas skaityti, ką 
užsirašinėti ir ką galvoti. Oficialiame gyvenime Norkaitis tapo 
vienas iš tų stabukų, kurie minimi vos ne kiekviename vedama 
jame straipsnyje ir ataskaitiniame pranešime.

“Šlamštas. Dirbti reikia““, sakydavo jis pats, perskaitęs to 
kį straipsnį.

Stasė dažnai pergyvendavo, kad neturi jokio talento, na, 
nors mažiausio gabumo. Vieni rašo eilėraščius, o ji nė posme 
lio nėra sudėjusi. Kiti skambina pianinu, dainuoja, o ką išdai 
nuosi su jos balsu?.. Treti rašo mokslinius darbus. Ji nejaučia 
čia jokio patraukimo .

Mokykloje Stasė svajojo kažką nepaprasto padaryti, daug 
gero žmonėms atnešti. O dabar? Kambarėlis, paskaitos, semi 
narai, knygos, Jonas, tėvų laiškai — tai buvo ratas, kuriame su 
kosi jos gyvenimas. Ji sąžiningai ruošdavosi egzaminams, mė 
go literatūrą. Tik tiek. Tačiau jautė, kad šio įprasto rato jai 
permaža. Su slaptu pavydu ji žiūrėdavo į Joną, kai rytais, ją 
sutikęs, jis sakydavo: ’’Visą naktį dirbau.“

’’Jei aš jau niekam negabi, kad bent galėčiau padėti Jo 
nu:...“ — galvodavo Stasė.

Jos pagalba buvo savotiška, su kuria tuojau sutiko Jonas. 
Nuo gegužės vidurio, kad nesitrukdytų laikas, jis pas Stasę pie 
taudavo. Tai iš pradžių ją džiugino, nors vėliau būdavo ir var 
ginančių dienų. Ji gamindavo pietus, o Jonas kambarėlyje 
skaitydavo. Kartais Stasei kildavo blaivi mintis: kodėl ji, pa 
vargusi po egzamino, turi eiti į turgų pirkti produktų? Nors 
žodį Jonas pasakytų, kad tau sunku, negamink. Gamintų ji 
ir toliau, bet tada būtų daug lengviau ir produktus pirkti įgri 
susiame turguje, ir pakęsti šeimininkės priekaištus, kad per 
daug sudegina malkų.

’’Kinder, Kirche und Kuche“ *... — kartais mėgdavo pajuo 
kauti Jonas. —Kinder —nėra, Kirche —nereikia, teliko 
Kuche...“

“Institut, Johan, Kuche“, — atsakydavo Stasė.
Valgydamas Jonas išgerdavo visą kompotą, nepastebėda 

mas, kad neliko Stasei. _
“Šitą tai mėgstu. Mano silpnybė“, — juokdavosi jis.
“Smulkmena, —ramindavosi Stasė. —Jis toks išsiblaš

kęs...“
* Kinder, Kirche und Kuche (vok.) —vaikai, bažnyčia ir 

virtuvė.

Žemės vaikai.
Fą vakarą jie vaikščiojo po savo mėgiamiausią vietą —Vin 

gio parką. Užtruko iki vėlumos. Sėdėdami ant Neries kranto, 
klausėsi, kaip žemai, tamsoje, vanduo veržėsi pro akmenis. 
Akmenų nebuvo matyti. Vanduo čia švelniai čiurleno čia inir 
tęs klokė, lyg norėdamas nuplauti akmenis, pastojusius jam ke 
lią, čia visiškai aprimdavo, ir girdėdavosi, kaip nuo jų nugarų 
krenta vandens purslai, kaip Neries pakrašty pliaukšteli lydė 
ka. Jie sėdėjo dviese po vienu švarku. Tylėjo. Šilta tamsa su 
liejo pušų kamienus į nepermatomą sieną ir tartum klausėsi, 
ką kalbės tie žmonės. Palinko smilga nuo pakibusio rasos laše 
lio ir taip pat klausėsi. Siūbteldavo srove tirštas rūkas pušų 
sakų kvapas. Jie gėrė tą kvapą praviromis lūpomis, nieko ne 
matydami aplink save. Pasaulis jiems neegzistavo, jie patys 
buvo juo. Jie buvo laimingiausi žmonės, težiną tik savo meilės 
istoriją ir jokių kitų, nepažįstą svetimų aistrų, tik savąsias.

Jis bučiavo jos antakius, plaukus, glostė kasas. Lyg iš kaž 
kur toli giliu krūtininiu balsųjį šaukė jį:

— Jonai!..
Jis suimdavo jos smilkinius savo sunkiomis rankomis, žiū 

rėdavo į akis ir nematydavo jų, tik jausdavo, kaip nuo blaks 
tienų krenta ašara.

— Kas tau? Stase?.. — klausdavo.
— Nieko... — atsakydavo tartum nubudus jinai.
Stasė verkė, nes negalėjo suvaldyti ašarų. Jos kūnas troško 

Jono rankų ir gyveno tik tada, kai jautė jas. Jei nebūtų Jono, 
jai atrodė, — ji dingtų, ištirptų šioje naktyje kaip tas pušų 
kvapas, kaip šešėlis, užslinkus mėnuliui už debesų. Rodės, kad 
ji ankščiau negyveno, kad gyvena tik šia akimirką, be galo 
ilgą, be galo trumpą... Laikas neteko savo prasmės.

Išsekus ašaroms, Stasės akys sublizgo iš vidaus einančia švie 
sa, net tamsoje matėsi juodas jų blizgesys.

... Ji gulėjo ant žemės apnuoginta krūtine ir nesidrovėjo 
savo nuogumo. Danguje nematė nė pušų viršūnių, nei žvaigž 
džių. Žemėje tebvo ji ir Jonas. Jos Jonas.

Atmestoje rankoje Stasė gniaužė žemės gumulėlį, per jį su 
si jungdama su pačia žeme, su pašėlusia nesuvaržoma žemės 
aistra gimdyti.

Tokia mūsų žemės prigimtis... O jie buvo jos vaikai.
Klysti yra žmogiška.
Stasė sėdi paskutiniame suole prie atviro lango. Pirma pa 

skaita. Pro langą matyti Vilnius. Melsvam ryto dūmely namų 
sienos atrodo nupraustos rasa, mirgančia ir ant beržo šakos, 
pasilenkusios prie auditorijos lango. Beržo viršūnėje inkilas. 
Iš landos žiūri varnėnas, kraipo galvutę ir mirksi juoda akute. 
Jis čiulbuoja, nekreipdamas dėmesio į Stasę.

Priešakyje sėdintis užkiša ranką už nugaros ir pasisukinėja 
tarp pirštų įspraustą raštelį. Taip keliauja per kursą pastas. Sta 
sė paima raštelį. Išlanksto. O ten :

Visiems! Visiems! Visiems!
Varnėnai pavasario vėją 
Mums atnešė vėl ant sparnų.

Pieštuku dar prirašyta: "Gera jiems nešioti ----nei lotynų,
nei sanskritas rūpi.“

Stasė raštelį pasiunčia toliau.
Sunku tokiomis pavasario dienomis užsirašinėti lotyniškus 

žodžius, daryti gilias išvadas. Iš studentų veidų, iš kiekvieno 
gatvės kampelio, skvero šviečia vienas žodis — pavasaris.

— Errare humanum ėst, — rašo dėstytojas lentoje sakinį. 
Pabraukia žodį — errare — ir prašo Eleną Žiūraitytę išasme 
nuoti perfekt laiką.

Stasė vėl žiūri į varnėną, probėgomis dirsteldama į drau 
gus.

’’Jie nieko nežino... —jai kužda jos pačios mintis.— Jiems 
aš ta pati Stasė... Jei sužinotų?!. Ką aš padariau, kad bijo 
čiau! Aš myliu jį. Aš nieko nebijau!..“

’’Bijai! — kitas balsas mintyse ginčijasi su pirmojo kužde 
siu. —Kartais tau pasirodo, kad jie viską žino, ir tu sudrebi 
tada rausti.“

“Jis slėpė mano išpintuose plaukuose veidą ir sakė: ”Tu 
puikiausia mano gyvenimo daina! Mes rudenį apsivesim...“

“Gyvenimo daina... — tildo antrąjį pirmasis balsas. — Aš 
galvoju, noriu pasipriešinti ir negaliu. Kokios stiprios jo ran 
kos!..“

“Nerį mylėjai... Ech tu! O kaip elgiesi?.. — nenutilsią 
antrasis. — Tave pasmerktų visi jei, jeigu sužinotų.“

"Už ką? —klausė pirmasis. —Ar už tai, kad kankinuo 
si? Aš ne didvyrė. Bet pasmerktų... Kodėl nesmerkia tų, ku 
rios skundžiasi, kad meilė praėjo po pirmos vestuvių nakties, 
kad liko proza... Jos parduoda savo sielą, kūną... Viską par 
duoda už antspauduotą metrikacijos liudijimą. Joms — nė žo 
džio... Jos — teisios... O aš? Aš nemainyčiau už visą jų gy 
venimą vienos savo dienos!“

“Teisiniesi? — tyčiojosi antrasis balsas. — Tu net sau veid 
mainiauji. Tave tikra motina išvarytų iš namų!..“

Iškankinta savo minčių, sugniužusi nuo jų, Stasė lenkėsi vis 
žemiau ir žemiau prie juodos suolo lentos, kurioje, matyt, koks 
pirmakursis išraižė: “Sonia —Zigmas“.

— Klysti yra žmogiška, — kažkas ištarė šalia.
Stasė pakėlė galvą — ar tik kas nesityčioja iš jos? Niekas 

nekreipė į ją dėmesio.
— Errare humanum ėst, — vien lūpomis pakartojo Stasė. 

Jai pirmą kartą lotynų kalba suskambo artimai. Kažkas prieš 
tūkstančius metų sugalvojo šiuos žodžius. Stasei atrodė, kad 
tas “kažkas“ buvo labai panašus į ją.

“Errare humanum ėst!“ —ji kartojo mintyse, ieškodama 
šiuose žodžiuose nusiraminimo, paguodos.

Deja, neguodė jie, neramino, nors ir nesmerkė.
Bus daugiau.
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RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

VANCOUVER, B.C.

Ne dažniausi pas mus kon 
certai iš viso, o ypač religinės 
muzikos koncertai, nors, tiesa, 
ir ne naujiena, nes ir ankščiau 
yra buvusių. Vis dėlto koncer 
tas, suruoštas NMP seserų bu 
vo įvairus ir įdomus.

J.S.Bacho Preliudas ir Fu 
ga A-min., meistriškai pagrota 
kun. B.Jurkšo, buvo nepapras 
tai efektyvi koncerto įžanga, 
sužibėjus galimomis AV vargo 
nų spalvomis, deja vienintelė 
tokia muzikinė valandėlė visa 
me koncerte, kokios labai teko 
sekamai pasigesti. Kun.B.Jurk 
šas toje įžangoje pasirodė esąs 
ne tiktai didelis vargonų vir 
tuozas, bet ir sąmoningas mu 
zikas, kuris ne tiktai puikiai 
techniškai valdo vargonus, bet 
ir žino ką vargonuojąs, ko 
kompozitorius siekė.

Jo išpildyme muzikos kuri 
nys patiektas visu galimu ryš 
kurnu: aiškiai buvo girdima te 
ma ir nuostabiai subtiliai ji api 
pinama vargonine ornamenti 
ka, arba lygiagretės temos.

Pradėjus nuo efektingiausi© 
viso koncerto dalyko, tebus pa 
sakyta ir užbaigta apie B.Jur 
kšo ir kitus sugebėjimus, nes 
jis taipgi buvo ne tiktai labai 
rimtas partneris ansambliuose 
su balsu ir smuiku, bet jis ne 
paprastai jautriai solistus paly 
dėjo, ne tiktai lydėdamas, bet 
ir jiems padėdamas išryškinti 
jų siekinius. Gaila, kad B.Jurk 
šas daugiau nepagrojo didės 
nių dalykų. Bet ir tai supranta 
ma, nes jis buvo kiekvieno kon 
certo dalyko dalyvis, reikalin 
gas ir darbo ir nusiteikimo. 
Pasakytina, kad visi kiti J.S. 
Bacho kūriniai, kuriuos jis iš 
pildė, buvo aukšto meninio ly 
gio, subtiliai mokamai atlikti.

Solistė dainininkė, J.Liūsti 
kaitė, ir solo ir trio išlaikė gerą 
muzikinį lygį. Solistės balsas 
skambėjo lygiai, našiai, gera 
intonacija. Kai kurie dalykai 
reikalingi bUvo kito tembro 
(Cujus animam), nes jie para 
Syti specialiu tikslu ir apimtim.

Viena reikia pastebėti, kad žo 
džių ištarimas nebuvo aiškus, 
sunku buvo net suprasti, kokia 
kalba giedama, o juk dainoje 
ir giesmėje žodis turi ypatingą 
reikšmę, nes ne tiktai muzika, 
bet ir žodžio prasmė pasako 
ir paryškina muzikinę reikš 
mę.

Smuikininką Stepą Kairį be 
veik pirmą kartą teko girdėti, 
bent taip pilnai, kaip šį kartą, 
kada jam teko išpildyti progra 
ma beveik lygiagreta su balso 
soliste. Malonu pasakyti, kad 
St.Kairio, kaip ne profesiona 
lo, o smuiko mėgėjo daug at 
siekta. Jo smuiko tonas šiltas, 
simpatingas. Svarbu, kad smui 
kas švarus nuo daugeliui net 
profesionalų įkyraus čirpimo. 
S. Kairio smuikavimo technika 
itin gera. Jam kiek kliudė susi 
varžymas. Norėjosi didesnio 
laisvumo ir platesnio mosto, 
kuriam, atrodo, duomenų yra.

Tenka apgailestauti, kad 
koncerte nieko nebuvo lietuvių 
kompozitorių, o jų juk yra gra 
žiu kūrinių. Tokiam dideliam 
koncertui lietuviški kūriniai 
tiesiog privalomi.

Tat visumoje turėjome rim 
tą ir gero lygio koncertą. Pub 
likos, deja, turėjo būti dau 
giau. Ypač pasigedome jauni 
mo. Ir čia vėl iškyla ta pati pro 
blema: ką tėvai galvoja nepra 
tindami savo vaikų domėtis 
bendrąją kultūra? Muzikos 
klausytis juk gali visas paauga 
ntis jaunimas. Dabarties žmo 
gus, kada muzika yra išaugusi 
iki milžiniškų ribų, be muzikos 
negali būti nei pilnai išsilavi 
nęs, nei pilnai ir visapusiškai 
kultūringas, nei pilnai ir visa 
pusiškai įsijungti į platųjį kul 
tūrinį gyvenimą. Muzika tam 
pa gyvenimo būtinybė. Ir kai 
toks koncertas pasitaiko tokio 
mis geromis sąlygomis, tėvams 
reiktų panaudoti jį savo vaikų 
kultūrai tobulinti.

J. Kardelis.

TAUTOS FONDO 
REIKALAMS,

laike Vasario 16 d. minėjimo 
vasario mėn. 21 d. Vancouve 
ry aukojo: po $15: P.Vilenči 
kas, J.Kartis, po $10: J.Sakala 
uskas, P.A. Baronai, A.Stalio 
nis, po $5: B.Vileita, A.Smil 
gis, T.Kratauskienė, A.Pilibai 
tis, K.Miniota, S.Deveikis, A. 
Wileito, K.Skrinskas, po $3 : 
J.Raudonis, J.Gulbinas, po $2 : 
F.Skrinskas, P.Dainius, B.Ra 
dzevičius, E.Bareišienė, P.Sku 
čas, V.Skabeikis, O.Gulbinie 
nė, J.Normantas, M.Artimavi

čius, H.Tumaitis, S.Valienė, 
Pr.Jukna, J.Venckus, E.Gum 
belevičius, B. Herman, J. Smi 
tas, J.Klimas, J.Dieckus, W. 
Ašmonas, K. Vanagas, po $1 : 
R. Radzevičiūtė, O.Žemaitie 
nė, M.V'tkas.

Viso suaukota $149, kurie 
pasiųsti p. V. Vaidoto vardu 
Tautos Fondo Atstovybei Ka 
nadoje. Ta proga reiškiame di 
dėlė padėka geros valios auko 
tojams.
T.Fondo Įgaliot. K.Skrinskas.

KULTŪRINĖ KRON..
Atkelta iš 3-čio psl.

I ATOSTOGOS

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.

I SIUNTINIAI LIETUVON
I Kaufman’s Woollens & Textiles!
I 3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.8
ft Iš čia pasiilsite siuntinius savo artimiesiems ft
o garantuotai skubiausiai ir «
I urmo kainomis
» (30—40% žemiau rinkos kainų)

I
į . IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ 8
š geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems H » 
< moteriškiems kostiumams ir suknelėms. 8
? Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių ft 
< Apeikite ir icitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. « 

* . priimame užsakymus. 8
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

I
". Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų 8 

iš geriausių angliškų medžiagų, liaina $50, kelnės $10. | 

J............... SAVININKAS C H. K A U F M ANAS 8
8 Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 8 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai. g

shemija“ (1922), ’’Organinė 
chemija (1923) ir kt. Vėliau 
jis parašė stambius veikalus: 
’’Dirvožemio mokslas“ (1930 
ir antra laida 1959), ’’Pietų 
Lietuvos dirvožemiai“ (1939). 
Nors, Danilevičiaus teigimu, 
kūrybingiausi Ruokiui buvę 
’’tarybiniai metai“, tačiau didž 
ioji jo veikalų dalis pasirodė 
1920—1939 m.

Sovietiniu laikmečiu V.Ruo 
kis toliau dirba dirvotyroje, te 
bevadovauja dirvožemininkų 
ekspedicijomis. Jau atiduotas 
spaudai jo naujas veikalas 
’’Kristalografija ir optinė uolų 
mineralogija“, o po poros me 
tų numato baigti autobiografi 
nį veikalą ’’Žemės ūkio garny 
bos ir mokslo keliu“ : Sukaktu 
vininkas yra pirmasis chemi 
jos, mineralogijos geologijos ir 
dirvožemio mokslo terminolo 
gijos lietuvių kalba kūrėjas, be 
to, yra sudaręs Lietuvos dirvo 
žemių klasifikaciją. V.Ruokis 
dalyvauja ir visuomeninėje vei 
kloję. E.

SOVIETINIS JAUNIMAS 
BĖGA IŠ KOMUNISTINIŲ 

VARŽTŲ
IŠ Maskvos pranešama : su 

sirūpinta pažaboti sovietinį jau 
nimą, nes jis reiškiąs per daug 
entuziazmo kai kuriais meni 
ninkais, rašytojais, kaip Jevtu 
šenka, Solženicinu ar tapytoju 
Glazunovu. Jegoričevas ”Kom 
unist“ žurnale nurodė, kad e- 
santi per daug pervertinta me 
niškoji Solženicino novelės 
’’Viena diena Ivano Denisovi 

čiaus gyvenime“ pusė. Jegori 
čevas, partinio komiteto sekre 
torius, nepatenkintas, kad jau 
nimas pasiuntęs protesto raštus 
vieno maskvinio laikraščio re 
dakcijai — šioji buvo sukritika 
vusi Glazunovo kūrinius. Daili

ninkas nepriklauso sovietų Dai 
lininkų sąjungai ir jo kūryboje 
neatsispindi partijos skatina 
mas ’’socialistinio realizmo sti 
liūs. E.

” TRYS MUŠKIETININKAI “ 
KLAIPĖDOJE

Vasario m. Klaipėdoje įvy 
ko A.Durnas ’’Trijų muškieti 
ninku“ premjera. Veikalą pa 
statė Klaipėdos teatro vyr. re 
žisierius P.Gaidys. Spauda pra 
neša, kad veikalas žiūrovams 
patikęs. E.

IR MIRUSIAM 
PRIEKAIŠTAUJA

Neužteko Borutai tremties 
ir kalėjimų,, atšventęs 50 m 
amž. sukaktį, kovo 11 d.Vilnių 
je palaidotas rašytojas Kazys 
Boruta. Galimas dalykas, kad 
rašytojo mirtį priartino ilgame 
tė tremtis Sibire. Būdinga, kad 
apie mirusį talentingą rašytoją 
paskelbtame nekrologe vėl kai 
bama apie jo kūryboje buvu 
sius ’’prieštaravimus“. Vilniaus 
Rasų kapinėse, rašytoją laido 
jant, kalbėjo E.Mieželaitis, J. 
Baltušis, V.Reimeris, doc. A. 
Sprindis, A.Bernotas ir V.Gali 
nis. E.

MOKSLAS SIEKIA 
GYVYBĖS PASLAPČIŲ 

SURADIMĄ
UPI žinių agentūra New 

Yorke paskelbė žinią, kad Cor 
nell universiteto mokslininkai, 
vadovaujami prof. dr.R.W. 
Holley, surado gyvybės paslap 
tį, būtent: iš kokių cheminių 
junginių susidaro gyvybė. Jie 
sako, kad po šio atradimo su 
sidarys galimybė mokslui kur 
ti pačią gyvybę.

Šis mokslininkų pasisaky 
mas atspausdintas Amerikos 
mokslų pažangai skiriamame 
Technikos žurnale. Šis pareis

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: d

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

Port Credit Travel Agency namų LE 6 — 4681 ;

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

PADĖKAkimas sukėlė didelį mokslinin 
kų susidomėjimą.

Kyla palyginimas. Savo me 
tu Jule Verne ’’fantastiniuose“ 
savo kūriniuose rašė, kaip žmo 
gus skraidys erdvėse. Šiandien 
tas jau yra visiška realybė. Ki 
ti rašytojai pav. Goete, dr. Fa 
usto siekimu stengėsi retortoje 
sukurti gyvybę. Tat ir šis tiks 
las jau arti atsiekime, ir neabe 
jotina, kad jis bus atsiektas. 
Mokslo pažangai niekas negali 
pastoti kelio.

’’EAST WEST DIGEST” 
ŽURNALAS LONDONE
Nuo š.m. kovo mėn. Angli 

joje pradedamas leisti naujas 
žurnalas ’’East West Digest“, 
kuris skelbs staipsnius apie Ry 
tų --- Vakarų santykius ir apie
padėtį komunistų valdomuose 
kraštuose. Žurnalą leis The Fo 
reign Affairs Circle. Adresas: 
’’East West Digest“, ’’Church 
House“, Petersham, Surrey, 
England. E.

Norėtume nuoširdžiai pade 
koti svečiams iš Toronto: kun. 
B.Jurkšui, p.J.Liustikaitei ir p. 
S.Kairiui, išpildžiusiems religi 
nio koncerto programą. Ne 
vienas jautriai išgyveno ir liko 
dėkingas šiems lietuviams mu 
zikam3 už meninių vertybių 
su mumis pasidalinimą. Taip 
pat mūsų gili padėka AV pa 
rap. Klebonui K.Pečkiui už 
leidimą naudotis patalpomis ir 
kun. J.Vaišniui už tarpinink.a 
vimą šį koncertą ruošiant. Bra 
ngiai rėmėjų V-bai daug rūpės 
čių patyrusiai, tačiau taip skląn 
džiai parengimo darbus atliku 
šiai, mieloms ponioms už iškep 
tus pyragus, kavutės parengi 
mą ir loterijos suruošimą, vi 
siems platinusiems parengimo 
bilietus ar kuriuo kitu būdu 
prisidėjusiems, kad koncertas 
sėkmingai pavyktų bei visiems 
į jį atsilankiusiems, reiškiame 
gilią padėką ir pagarbą.
Nek. Prad. Marijos Seserys.

Slidinėkim Mėlynajam Slėny
Vallee Bleue, Vai David, prie 11 kelio

RESTORANAS SU ŽIDINIU IR MUZIKA.

2 KELTUVAI, 8 PUIKŪS TAKAI

ČIUOŽIMO AIKŠTĖ, KALNAI ROGĖMS
SKI MOKYKLA, MODERNIŠKAS

A. NORKEL1L NAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

I ME 7-6727

į M. MAČIUKAS I 

į VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

| SIUVĖJAS I
< AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS
’I ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS |
k Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.
J* Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. 3
I 79 ir 81 St. Zotique St. E. a

5 Tel. CR 7-0051. MONTREAL, J

JOE’S BUTCHERY & GROCER
| J. LAURINAITIS
$ ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
| ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 
g DEŠRŲ GAMYBOJE.
$ VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS.
$ PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO
g DALIS.
f 1918 FRONTENAC ST. Montreal.
% , __ ....

LA 4-0209.

DE LUXE CLEANERS
H Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

S BALTIC WOODWORK CO. | 
į DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KAB1TAT 1 
| ■ IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. 8

I K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. |

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

Tel. 525-8971

\SX.‘ Į X PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
■2/Uj \ SUKAKTUVĖS - MAŽAMEČIAMS 

į] \ ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. Laurinaitis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Monlrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividend"

SAV. G. DESROCHERS
Taisau ir dažau lengvas mašinas 

7717 GEORGE LASALLE, QUE.
(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)

Tel.: garažo 366-0500
. namų 366-4203

innarannsKaunEMCBiisaignaBBBai

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
g IR USSR KRAŠTUS |

Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė-|l 
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai: $ 

automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų't 
£ sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti. N. 
& Janina Adomonienė
£ 1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4-6940. N

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

■»} .... S Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. 
d
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K. L BENDRUOMENES REIKALAI
K.L.B. VYRIAUSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 

SKELBIMAS Nr. 2

Vyr. Rinkimų Komisija, pagal K.L.B. Tarybos Rinkimų 
Taisyklių 18 - § - fą, skelbia šį į KLB Vl-ją Krašto Tarybą 

pasiūlytų kandidatų sąrašą:

1. Abromaitis Mečys 41 Mechanikas Toronto
2. Augaitis Petras 48 Ūkininkas Delhi
3. Aušrotas Vytautas 41 1 arnautojas Toronto
4. Ažubalis Petras 47 Kunigas Toronto
5. Bakšys Stasys 51 Darbininkas Hamilton
6. Balaišis Balys 51 Technikas Windsor
7. Balčiūnas Gerardas 44 Teisininkas Toronto
8. Balčiūnas Petras 45 Mokytojas Toronto
9. Barisas Vytautas 50 Dipl. miškininkas Vvindsor

10. Baršauskas Sigitas 22 Mokytojas Montreal
11. Bastys Pranas 59 Mokytojas Toronto
12. Beresnevičius Gintautas 23 Studentas Toronto
13. Bireta Vytautas 30 Tarnautojas Toronto
14. Bražukas Petras 46 Braižytojas Toronto
15. Bumbulis Antanas 43 Darbininkas Toronto
16. Butkus Jonas 46 Tarnautojas London
17. Čepas Silvestras 43 Veter, gydytojas Toronto
18. Čuplinskas Eugenijus 37 Inžinierius Toronto
19. Dargis Stasys 40 Nekil. turto agent Toronto
20. Daniliūnas Eduardas 51 Tarnautojas London
21. Dvilaitis Juozas 48 Miškininkas Toronto
22. Eimantas Leonardas 57 Mokytojas London
23. Gustainis Jonas 43 Tarnautojas Toronto
24. Januška Petras 48 Ekonomistas Windsor
25. Jasinevičius Juozas
26. Jonynas Vytautas -

49
46

Inžinierius Toronto

—Aleksandras 46 B ibi io tekininkas Montreal
27. Judzentavičiutė Vanda 35 Valst.tarnautoja Toronto
28. Jurkevičienė Emilija 47 Buhalterė Toronto
29. Jurkus Algirdas 30 Dr. inžinierius Ottawa
30. Kairys Stepas 49 Chemikas

- vaistininkas Toronto
31. Kaknevičius Kazys 39 Darbininkas Toronto
32. Kardelis Jonag 71 Žurnalistas - 

laikraštininkas Montreal
33. Kaškelis Juozas 56 Dr. ekonomistas Toronto
34. Kizis Mykolas 50 Prekybininkas Windsor
35. Krikštolaitis Juozas 44 Mokytojas Hamilton
36. Kručas Juozas 47 Darbininkas Sudbury
37. Kšivickis Jonas 55 Superintendentas Hamilton
38. Kuolas Augustinas 54 Tarnautojas Toronto
39. Lelis Petras 60 Inžinierius Toronto
40. Liudžius Antanas 54 Notaras Hamilton
41. Lukoševičiūtė Aušra
42. Lukoševičius Petras

23
44

Sekretorė Montreal

— Povilas 44 Dr. agronomas Montreal
43. Lukšys Jonas 46 Darbininkas Sudbury
44. Masionis Saulius 22 Studentas Toronto
45. Matulionis Jonas 67 Teisininkas Toronto
46. Miceika Vladas 50 Ūkininkas Delhi
47. Mileris Kazys 45 Mokytojas Hamilton
48. Nagys Henrikas 44 Dr. phil. - rašytoju. Montreal
49. Otto Romualdas 29 Ekon. tyrinėtojas Montreal
50. Pacevičius Antanas
51. Paplauskienė----

50 Med. gydytojas Toronto

—-Ramūnienė Marija 54 Dr. pedagogė Ottawa
52. Paškevičius Albinas 56 Dipl. stat. inžiniei Ottawa
53. Petraitis Viktoras 48 Tarnautojas Toronto
54. Povilaitis Bronius 57 Dr. agronomas Delhi
55. Pleinys Jeronimas 42 Darbininkas Hamilton
56. Rinkūnaitė Giedrė 21 Studentė Toronto
57. Rinkūnas Antanas 56 Mokytojas Toronto
58. Sakalčis Balys 50 Ekonomistas Toronto
59. Saplys Bronius 44 Stat. darbininkas Toronto
60. Simanavičius Algis
51. Simanavičius Jonas----

36 Tarnautojas 
Radijo progr.

Toronto

—Robertas 48 vedėjas Toronto
62. Skripkutė Liucija 37 Buhalterė Hamilton
63. Stanevičius Alfonsas 23 Studentas Hamilton
64. Staškevičius Jonas 28 Kunigas Toronto
65. Staškevičius Romualdas 21 Studentas Toronto
66. Stepaitis Herbertas 47 Buhalteris Toronto
67. Strazdas Jurgis 58 Statybininkas Toronto
68. Sungaila Juozas 46 Med, gydytojas Toronto
69. Šemogas Jonas 53 Med. gydytojas Montreal
70. Šileika Andrius 21 Studentas Toronto
71. Šipelis Vitolis 26 Inžinierius Montreal
72. Tamošauskas Liudas 58 Tarnautojas Toronto
73. Tautkevičienė Valė 37 Sąskaitininkė Windsor
74. Vaidotas Vaclovas 70 Pensininkas Toronto
75. Varanavičius 53 Dipl. ekonomistas Hamilton
76. Yčas Jonas 44 Med. gydytojas Toronto

DĖL NACIZMO PER 
SEKIOTŲ LIETUVIŲ

Jau minėta, kad Vak. Voki 
etijoje, Frankfurte, vasario m. 
įvyko nacizmo persekiotų orga 
nizacijų suvažiavimas — parla 
mentas. Iš lietuvių suvažiavi 
me dalyvavo teisininkas J.Kai 
rys. Suvažiavime svarstyti atly 
ginimo nukentėjusiems ir kt. 
klausimai. Dėl lietuvių patirta : 
jie neturi teisės gauti jokio at 
lyginimo, jei neįrodys, kad bu 
vo nacių persekioti dėl jų ko 
vos prieš nacizmą kaip ideolo 
giją. Įeinantieji į atlygintinųjų 
kategoriją — įrodę, kad jie bu 
vo persekioti, nes kovoję prieš 
nacionalsocializmą kaip ideolo 
giją — irgi nėra pilnai atlygina 
mi. Pvz. jie nieko negauna už 
turtinius nuostolius, atsiradu 
sius ne Vokietijoje, bet už jos 
ribų, t.y. vietovėse, kurios 19 
37 m. gruodžio 31 d.nepriklau 
sė buvusiam vokiečių Reichui.

• Maskvos konservatorijo 
je filharmonijos orkestras atli 
ko kompozitoriaus J.Juzeliūno 
vokalinę simfoninę poemą ”Pe 
lenų lopšinė“ (apie Pirčiupio 
kaimo tragediją).

• Vilniaus Aktorių namuo 
se įvyko akt. M.Mironaitės kū 
ribinis vakaras. Ji skaitė įvai 
rių rašytojų kūrybą. Rusų dra 
mos teatre dirbanti M.Mironai 
tė iki šiol yra sukūrusi 85 vaid 
menis.

Apmokėtas 
skelbimasNr.22
Dievo karalystė

(Tęsinys)
Patvirtindamas šitą išvadą 

Apštalas Povilas pasakė: ’’Jis 
(Dievas) siųs jums apskelbtąjį 
Jėzų Kristų, kurį turėjo paimti 
dangus iki visų dalykų atnauji 
nimui, apie ką yra kalbėjęs Die 
vas nuo amžių savo Šventųjų 
pranašų burna. Jau Mozė paša 
kė: Viešpats, jūsų Dievas, pa 
žadins jums pranašą (Kristų) 
iš jūsų brolių (Dievo išrinkto 
sios tautos) tarpo, kaip mane. 
Jo jūs turite klausyti visuose 
dalykuose, ką tik jis kalbės. 
Kiekviena gi siela, kuri neklau 
sytų to pranašo, bus išdildyta 
iš žmonių tarpo“, numirs an 
tra mirtimi, iš kurios jau nebus 
prisikėlimo. — Ap. Darb. 3: 
20 - 23.

Panašų pažadėjimą davė 
patsai Jėzus, tardamas: ’’Ištik 
rųjų, ištikrųjų, sakau jums, jei 
kas laikys mano žodžius, tas 
nematys mirties per amžius“. 
(Jono 8:51). Ir vėl jo pasaky 
ta: ”Aš atsikėlimas ir gyvybė; 
kas tiki į mane, nors ir būtų 
miręs, bus gyvas, ir kiekvienas, 
kurs gyvas (prikeltas ir atgai 
vintas) ir į manę tiki, nemirs 
per amžius.“ —Jono Ev. 11: 
25, 26.

Šventasis raštas parodo,kad 
iš numirusių bus prikelti net ir 
vaikai, mūsų mylimi kūdykiai, 
kurie buvo žiaurios mirties iš 
plėšti. Jeremijas buvo vienas 
iš šventųjų Dievo pranašų ir 
trisdešimts pirmame savo pra 
našystės skyriuje jis davė mu

SANDELIO IŠTUŠTINIMAS
PAKARTOJIMAS IŠPARDAVIMO

KODĖL PIRKTI IŠ MŪSŲ ?
Mes esame didžiausi gamintojai statybai paruoštų namų, 

Quebec'o provincijoje. Jūs tiesiai perkate iš mūsų, vietoje per 
atstovus, kas sumažina kainą. Be to mūsų priežiūroje, prityrę 
darbininkai pastato jūsų namą

5 
5

ROOM DELUXE COTTAGE
KAMBARIŲ f-

VASARNAMIS »| | įjjj 
nepaprastai žema kaina ■ ® 
$1195 Reg. $ 1495 Uc9. $1495

Dovanai p.istatome 100 mylių atstume 
Dovanai draudimas nuo gaisro.

DELIVERY WHEN REQUIRED

ONLY

$800
PER WEEK

Tik $8.00 savaitei
Pristatome kada pageidaujate. Aplankykit mus šiandieną.

IŠSTATYTA DAUG NAUJŲ MODELIŲ
Garažai, motelių vienetai, kabinos 
Dabar labai žemomis kainomis

SlAfiBBO STSOCTOML W00B
COMPANY LIMITED

6018 COTE DE LSESSE RD. — 744 5501
Priešais Quebec'o Natural Gas pastatą, prie kelio į Dorval aerodromą 
Išvažiuoti 21 exit Metro. Blvd, ir važiuoti 1 mylią Cote de Liesse Rd.

Suisr<5lrCstnandacrdon THE LARGEST PREFAB BUILDER IN QUEBEC

Atidaryta savaitgaliais nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 7 vai.vak.

JEI PAGEIDAUJATE MES PARŪPINSIME TRANSPORTACIJĄ

ms brangų pažadėjimą apie su 
grąžinimą iš kapų vaikų, ku 
rie buvo savo kūdikystėje mir 
ties atimti. Nors ir ta pranašys 
te ypatingai kalba apie vaiku 
čius, kurie buvo nužudyti žiau 
riojo valdovo Erodo įsakymu 
Jėžaus gimimo metu, vistiek 
juos žadama sugrąžinti gyveni 
man visus, kurie mirė kūdikys 
tėję. Kaip labai malonu bus 
motinoms gauti atgal iš mirties 
savo brangius vaikučius ir au 
ginti juos, lyg-kad jie niekad 
nebūtų buvę numirusiais. Ta 
sai pažadėjimas šitaip skaitosi:

’’Štai ką sako Viešpats: Ramo 
je girdisi balsas: rauda, deja 
vimas ir verksmas; Rakelė ve 
rkia savo vaikų ir nenori duo 
tis nuraminti, nes jų nebėra. 
Štai ką Viešpats sako: ’’Tegul 
nutilsta tavo verksmo balsas, 
ir tegul tavo akys nebeašaro 
ja, nes yra užmokesnio tavo 
vargui; jie sugrįš iš nepriete 
lio šalies (iš mirties, nes mir 
tis vadinama neprieteliu). Yra 
vilties tavo ateičiai, sako Vieš 
pats, ir tavo vaikeli sugrįš į ta 
vo ribas.“ —Jer. 31:15 - 17. 

Daugiau bus.

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

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
1008 Northern Ontario Bldg

330 Bay Street.

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.

Montreal, 1965 mt.kovo mėn.
26 d. Vyriausioji Rinkimų 

Komisija.
* * *
* * *

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:

PAIEŠKOJIMAS 
IŠ LIETUVOS : 
Baniulio Antano.

Daržiškių km. Vabalninku 
Biržų apsk.

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

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:

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

vi.

Įvairios sudėties maisto 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

Automobiliai, šaldytuvai, 
skalbimo mašinos, motocik. 
lai, dviračiai, siuvamos maši
nos, televizijos aparatai, pia
ninai, automobiliams padan 

gos, foto aparatai ir t. t.

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

Pareikalavus, siųskite šiuo ad 
resu:

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

Spring Valley, Illinois 61362

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti 

bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi 

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
849 College St., Toronto 4, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098 
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp. 

Savininkai A. ir S. K A L Ū Z A.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

.. PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

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

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

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

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

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

o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.
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1965 METŲ VASARIO 16 D.
MINĖJIMO APYSKAITA

Pajamos:
aukos prie įėjimo. . . .$318.75 
už programas.....................28.78

Viso pajamų $ 347.53 
Išlaidos:
Salės nuoma.............. $135.00
Programų spausdinimas 27.06 
Skelbimai laikraštyje . . 18.00 
Salės mechanikui ir

prožt. nuoma. . . . 15.00 
Salės sargui atlyginimas 10.00 
Kitos išlaidos minėjimo

parengimui . . . .32.85
Viso išlaidų $237.91

Likutis.....................$109.62

KLB Seimelio prezidiumas 
dėkoja visiems, prisidėjusiems 
prie Vasario 16 d. minėjimo 
parengimo, ir visiems tautie 
čiams, minėjime dalyvavo 
siems.

Seimelio prezidiumas.
AKADEMINIS SAMBŪRIS

išrinko naują valdybe): pirm, 
dr. H.Nagys, viep. dr. 1.Gražy 
tė, sekr. dr P..Lukoševičius, 
ižd. inž. V.šipelis ir narys K. 
Baršauskas.

PATIKSLINIMAS
Buvo parašyta, kad sekma 

dienį buvo priešvestuvinė staig 
mena besituokiančiam Jon. Vi 
limui. Patikslinama dabar, kad 
ta staigmena buvo nuotakai pa 
nelei Kringelytei, kuri išteka už 
Jono Vilimo. Staigmena buvo 
itin puikiai suruošta ir labai ska 
tlinga dalyviais.

MĖLYNAJAME SLĖNYJE 
PRAEITĄ SEKMADIENI 

buvo rekordinis slidinėtojų 
skaičius iš viso žiemos sezono. 
Sis Ski Centras pradeda pagar 
sėti geru sniegu pavasario slidi 
nėjime ir todėl turi gerą pasise 
kimą.

• Dr. J.Semogas su Ponia, 
praleidę atostogas Bahamų sa 
lose, sugrįžo ir tęsia savo spe 
cialybės darbą.

• Ponios Sibitienės tėvas 
mirė Lietuvoje. Nuoširdi užuo 
jauta.

• Mirė Ch.Raižys 75 metų 
kovo 21 d., palaidotas per Šv. 
Kazimiero bažnyčia kovo 24 
d.

• Žukas Juozas ilgiau sirgęs 
Notre Dame ligoninėje, šiomis 
dienomis yra miręs.

DR. J. ŠĖMO G AS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį

Į 2-4 ; 7-9 p.m.

antradienį ir 
penktadienį 2—4 p. m.

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

PO 7-3175: namų DO 6-9582

Dr. E. ANDRUKA1T1S 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytojas

• 4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTJ,

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

Telef.: 669-8834

TAUPYK IR SKOLINKIS gi gi /a
SAVO KREDITO KOOPERATYVE IL I I <£>
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'im« 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

uju® 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 9 d.

• Aušros Vartų parengimas 
gegužės 1 d.

• Skautorama stovyklai įre 
ngti gegužės 15 d.

• A V 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.

PADĖKA
Aušros Vartų Parapijos cho 

ras ypatingai dėkoja mūsų 
mielai šeimininkei, Poniai D. 
Svotelienei ir choristei J. Ado 
maitytei, kurios gerai, gražiai 
ir tvarkingai vedė viso maisto 
ir virtuvės reikalus laike choro 
koncerto---- vakarienės. Taip
pat dėkojame visiems mūsų pri 
eteliams, aukotojams ir visiems 
talkininkams:
J. Zabielienei, U.Budreikienei, 
P. Petroniams, G.B.Jozokams, 
Ūsienei, Šmitienei, Pacauskie 
nei. Kušleikienei, pyragų auko 
tojoms ponioms: M.Adomaitie 
nei, E.Bernotienei, M.Girdžiu 
vienci, A.Gražienei, Aid. Gu 
dienei, Kerbelienei, Rudinskie 
nei.

Nuoširdžiai dėkoja A.V.P. 
Choras.

— Artėja Bazaras. Visus 
prašome kaip galima greičiau 
grąžinti bazaro loterijos knygų 
tęs.

• Inž. J.Bulota, dirbąs Lab 
radore geležies rūdos eksploa 
tacijos Įmonėse, buvo koman 
diruotėje Montrealyje, Oakvilė 
je ir grįžta į darbovietę. Bai 
gęs ten darbus, vyks bendrovės 
įmonių steigti į Europą, nes 
bendrovė yra išradusi geriau 
sius būdus valyti rūdai.

PANAIKINO NEDARBO 
SUBSIDIJAS

Kovojant su nedarbu, fede 
ralinė vyriausybė buvo įsteigusi 
su bsidijas asmenims po 45 
metų amžiaus. Bet jomis tepa 
sinaudojo tiktai 2,000 asmenų, 
kuriems išleista 3,095,578 dol. 
Dabar šios subsidijos panaikin 
tos, nes nedavę laukto efekto, 
— aiškinasi valdžia.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Residence MU 1-2051

DR. V. GIRIŪNIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd. 

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

D.L.K. VYTAUTO NEPRIK.

Sekmadienį įvykęs visuoti 
nis šėrininkų susirinkimas vien 
tik statybai 1-jų morgičių reika 
lu, buvo gausus ir veiksmingas 
nutarimais: Valdybos principi 
nį pasiūlymą, kad pirmųjų 
morgičių 150,000 dol. sumos 
sukėlimą vykdyti klubiečių tar 
pe, mokant 7% palūkanų, su 
sirinkimas priėmė ir įsipareigo 
jo kiekvienas didesne ar ma 
žesne suma prisidėti. Ir atskiru 
dienotvarkės punktu atidarė, 
šiems morgičiams kelti, sąrašą. 
Keletas klubiečių jau valdybai 
buvo davę pasižadėjimą apie 
75,000 dol., o čia bematant 
buvo sukelta apie 20,000 dol. 
Visa statyba kainuos virš 250. 
000 dol.

Tolimesnį šio reikiamo kapi 
talo sukėlimą vykdys statybos 
komisija, apimant ne tik klu 
biečius, bet ir kitus lietuvius.

Būdinga Lietuvos sodyba.

© Rašytojų sąjungos klube 
Vilniuje kaunietis rašytojas J. 
Grušas informavo apie savo su 
manymus, planus. Ta proga

• Norkeliūnas Domininkas, 
atostogavęs Kalifornijoje pas 
gimines ir pažįstamus, jau su 
grįžo į Montreal) Įdegęs saule.

• Pabaltijo moterų tarybos 
subuvimas Šv. Jono selėje bu 
vo įdomus ir meniškai paįvai 
rintas.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D.

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

861-8479

.1 L) V O K A T A S

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2061

N O T A R A S
J. BERNOTAS

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

Suite 20 79
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.

lAiKROmNiNKTs
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERB YLA 

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.

KLUBO INFORMACIJA

kurie prisidėtų savo kapitalu 
aukščiau minėtų morgičių šukė 
limui, sudarant parnerių grupę. 
Komisijos sąstatas: A.Norkeliū 
nas D.Norkeliūnas, L.J.Girinis 
- Norvaiša, K.Martinėnas, J. 
Mačionis ir P. Žukauskas, kuri 
šiame susirinkime papildyta.

Prašoma visus galinčius pri 
sidėti prie šios paskolos sukeli 
ir.o, kreiptis į aukčiau išvardin 
tus arba Valdybos žmones.
K - jos pirm. A.Norkeliūnas, 
tel. RA 7-3120.
Klubo pirm. Pr. Paukštaitis, 
tel. 365-0311, 366-6220.

© DLK VYTAUTO Pašai 
pinės d-jos susirinkimas šį sek 
madienį, 2 vai po pietų.

Kiti dabar popietiniai sek 
madieniai yra laisvi, nes Sūnų 
ir Dukterų draugija pakeitė 
susirinkimų laiką iš sekmadie 
nių i ketvirtadienio vakarus.

diskutuoti nusmukusios lietuvis 
kos dramaturgijos klausimai.

• Lietuvoje toliau keliamas 
susirūpinimas originaliosios dra 
maturgijos stoka. Tuo reikalu 
"Tiesos“ redakcijoje kovo 
mėn. pradžioje buvo sukvies 
tas teatro režisierių, aktorių ir 
dramaturgų pokalbis. Vieni ki 
tiems reiškė pageidavimus. 
Dramaturgas K.Saja, poetas 
V.Bložė kritikavo teatrus ir 
Kultūros ministerijos pareigu 
nūs, režisierius, dramaturgas 
V’.Miliūnas reiškė kritines pa 
stabas spaudos adresu — joje 
trūksta kvalifikuotos medžią 
gos apie teatrinį gyvenimą.

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 G U R Č I N A 5 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

District Estate 
Brokers Inc, 
MONTREAL REAL ESTATE

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos-

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMON15
I NSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

Tel.: 722-2472.
ir 722-4735

■ ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ.
3907 Rosemount Blvd.

Tikslus ir greitas patarnavimas.

TORONTO LIETUVIŲ STU 
DENTŲ LITUANISTIKOS 

SEMINARAS
mokslo metus jau baigė. Da 
bar daugeliui studentų jau pra 
sideda epzaminai. Seminaras 
puikiai pavyko. Per metus bu 
vo 10 paskaitų, penktadieniais 
studentų lietuvių būstinėje. 
Pažymėtinos temos:

1. ’’Ar studentui reikalin
ga religija“----kun. dr.P.Gaida,

2. ’’Gimimų kontrilė religi
niu ir moraliniu atžvilgiu“----
kun. T.Placidas.

3. ’’Tarptautinės politikos
krizė“ ----J.Matulionis.

4. Lietuvybės išlaikymas ir
studentai“ ---- Moderatorius,
A.Rinkūnas. Diskusijose daly 
vavo visuomenės atstovai ir 
studentai.

5. ’’Idealizmo krizė“ — 
stud. R. Stirbys.

6. ’’Kanados Lietuvių Ben
druomenė“ ----Pranešėjai A.
Rinkūnas ir dr. Sungaila.

Kitos temos buvo gyveni 
mo aktualiais klausimais, stude 
ntų reikalai, liet, studentų na 
mų reikalas ir kt.

Po visų paskaitų studentai 
labai aktyviai dalyvaudavo dis 
kusijose, kuri os užtrukdavo 
po kelias valandas.

NORĖTŲ IŠSAUGOTI 
VILNIAUS 

ARCHITEKTŪRĄ
Architektai Vilniaus spau 

doje svarsto miesto perplana 
vimo, kai kurių dalių rekons 
trukcijos sumanymus. Architek 
tai D. Baužytė ir Br.Kazlauskas 
“Tiesoje“ (vas. 20, nr. 42) ne 
patenkinti vilniškių architektų 
V.Sližio ir V.Olekos projek 
tais. Pagal juos, nesą atsižvel 
gta į Paveikslų galerijos (taip 
dabar vadinama Vilniaus Ka 
tedra), kuri esanti klasikinės 
architektūros šedevras, ir Ge 
dimino bokšto išsaugojimą. At 
seit, planuodami eismo magis 
trales, Slyžys su Oleka, atrodo, 
bus numatę minėtų pastatų nu 
griovimą. Baužytė su Kazlaus 
ku čia teigia: ’’Mes turime sten 
gtis kai galima geriauu išsaugo 
ti architektūros paminklus, ku 
riais laikomi ne tik atskiri pa 
statai, bet ir ištisi senosios mie 
sto dalies kvartalai su būdin 
gom jiems uždarom gatvių 
perspektyvom“. Tai rimti bal 
sai, bet ar jie paveiks Mask 
vos užmojus sunaikinti Pabalti 
jo tautas ir jų kultūrą?

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

Dr.P.MORKIS |
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

(1082 Bloor W. Toronto) 
(j rytus nuo Dufferm Str ) 

Raštinė: LE 4-4^51.

Temas daugiausia studen 
tai patys pasirinkdavo. Į pas 
kaitas susirinkdavo • , iki 30 
studentų, tačiau visumoje daly 
vaudavo apie 50% liet, studen 
tų, esančių Toronto universite 
te(75). Retkarčiais .ateidavi ir 
vyr.klasių gimnazijos mokiniai 
(pažymėtinos Gvildytės, Čepo 
n kaitė ir kt.).

Lituanistikos seminaro ve 
dėju buvo Ant. Rinkūnas ir 
mok. E. Krikščiūnienė. Padėka 
ir garbė jiems. Šis lietuvybės 
idėjų perdavimo būdas reko 
menduotinas visoms koloni 
j oms.

Dar pažymėtina, kad po 
kiekvieno seminaro vykdavo 
kavutės, su skaniais pyragai 
čiais, kuriais pasirūpino Toron 
to studentų rėmėjų būrelio na 
rėš, vadovaujant ponioms B. 
Tamulionienei ir Sapijonienei. 
Studentų v.aldyb os pirminin 
ku yra stud. A.Šileika, dedąs 
daug sumanumo studentų veik 
loję.

J. Karka.
LAUKIA NAUJO 

PASKYRIMO
Vytautas Meilus atliko ke 

lių metų konsuiiarinį paskyri 
mą Vokietijoje ir sugrįžo į To 
ronto. Tažiau dabar laukia nau 
jo paskyrimo valstybinei Kana 
dos tarnybai.

GAUSYBĖ KANDIDATŲ 
I KR. TARYBĄ

Toronto lietuviai sudarė ke 
liūs kandidatų sąrašus į KLB 
Krašto Tarybą. Viso išstatyta 
42 kandidatai iš visų 76 išsta 
lytųjų skaičiaus, tat daugiau 
kaip pusė visų kandidatų.

Toronto lietuviai numato, 
kad po šešių metų, kai KLB 
Kr, Valdyba buvo Montrealy 
je, ją teks perimti dabar Toron 
tui.

NEMOKAMAS BUTAS
Žmona namų ruošos darbams 
(part time), vyras gali dirbti 
kitur. Alga ir modernus 3% 
kambariu butas. Centre.
WE 2-4707

K~---- ---

SIŪLOMAS DARBAS
Valdiškai pripažintai ligo 

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.

i. ....--jį. ---------afe —-»
IŠNUOMUOJAMAS

mažas butas, tinkamas 
vienam vyrui.

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

5955 — 24th. Avė., 
Rosemount, Mtl.

C  ,.3C -XL— te—

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