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Britanija Lietuvos atžvilgiu
savo politikos nekeičia

• AMERIKOS PREZIDENTO KALBA PADARĖ DIDE 
LĮ įSPŪDį IR ’’NEUTRALIESIEMS“

• MASKVA SU PEIPING J TIKTAI KOLIOJASI: 
NEŽINO, KURIS VEDA IR

• POPIEŽIUS SUSIRŪPINĘS
Aukštai kultūringas, giliai 

humaniškas ir tikrai taikos šie 
kiąs JAV prezdento Johnsono 
pasisakymas apie Azijos pietry 
čių sritis ir jose vykstančias žia 
urias ir nežmoniškas komunisti 
nių imperialistų kovos priemo 
nes tiek sudomino visą žmoni 
ją, kad

JAU ANTRĄ SAVAITĘ TE 
UeKAUBAwiA APIE PKEZI 

DENTO JOHNSONO
KALBĄ

Niekas neabejoja, kad Joh 
nsono pasiūlymas tuojau prade 
ti taikos derybas be jokių sąly 
gų, yra tikras noras ir tikras ry 
žtas susitaikyti. Taip preziden 
to pasisakymą suprato ir 17 
’’neutraliųjų“ valstybių, kurios 
siūlo Vietnamui pnmti JAV 
prezidento pasiūlymą.

Taip gi ir

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
MIN. PIRM. H. WILSON

Johnson pasiūlymą randa labai 
rimtu, humanišku ir todėl pa 
re.skė parlamente, kad ir Dioži 
o ji Britanija laikysis JAV pre 
zidento paskelbtų principų. Wi 
Isonas plačiau šį klausimą apta 
rti ir pasiūlymą sustiprinti at 
vyksta į Ameriką ir 

ĮTAIGOS Jį JUNGTINĖMS 
TAUTOMS.

Galima dėl to konstatuoti, 
kad darbiečių vyriausybės lai 
kysena yra nuoširdesnė ir atvi 
resnė, negu buvo konservato 
rių. Tokia politika savo metu 
buvo ir darbiečio Beveno, ku 
ris kalbėjo ne tiktai apie lais 
vą žmogų valstybėje, bet ir 
apie laisvą žmogų visoje Žemė 
je, kur nereikalingi būtų jokie 
pasai.

pa

Tačiau JAV prezidento tei 
girnai yra sąlyginiai:

JAV PASITRAUKS IŠ VIET 
NAMO, JrJGU AGRESIJA

PRIEŠ Jį BUS
S USTABDYTA

Priešingu atveju JAV 
naudos visą savo jėgą.

O į Kinijos komunistų gra 
sinimą kišts į karą preziden 
tas atsakė taip pat aiškiai: JAV 
panaudos visas kovos priemo 
nes ir visus būdus.

SENIAI JAU TOKIO AIŠKU 
MO YRA LAUKIAMA.
Aiškumo ne tiktai žodžių, - 

bet ir aiškumo veiksmų. Nes vi 
siemis yra aišku, kad geruoju 
agresorius .nebus sukalbamas. 
Paprastai dažniausia

AGRESORIUS ESTI 
NEPROTINGAS.

Galima suminėti didelę eilę 
faktų, įrodančių, kad agreso 
rius nuo agresijos ir pats žūna: 
žuvo Nepoleonas, žuvo Hitle 
ris, žuvo Musolinis, — žus ir ki 
ti agresoriai, nes

Mielai A f A Mamytei TUŠ1ENE1 Lietuvoje mi: 

ALFONSĄ TUŠĄ IR ŠEIMĄ, 

giliai užjaučia
J.J. Gabrusevičių šeima.

KURIS TURAVOJA 
TAIKA.

DIDYSIS ŽMONIJOS 
TROŠKIMAS 
YRA LAISVĖ.

Rusijos pavyzdys: kiek gy 
ybių paklota, kiek kankinimų, 

vargo ir skurdo iškentėta, kiek 
pačių viršūnių vadų sulikviduO 
ta ir kokių prievartinių pastan 
gų panaudota, o žmoniško gy 
venimo nėra ir be laisvės ne 
bus. Ir Rusijos, ir Kinijos, ir 
rusų pavergtoms tautoms

LAISVĖ YRA AUKŠČIAU 
SIS T IKSLAS IR D1DŽ1AUSIS 

SIEKIS.

Jokios, kad ir žiauriausios 
priemonės, troškimo neišraus 
iš žmonių daugumos širdžių. 
Jos to siekė ir visą laiką sieks.

KITOS NAUJIENOS
---- Popiežius Paulius VI, 

šventindamas taiką simbolizuo 
jancias palmių šakeles, 50,0 

00 žmonių miniai skundėsi, 
kad žmonės nepakankamai ir 
su maža meile tesiekia toikos, 
kuri žmonijai labai reikalinga.

— Vietname vyksto didelės 
kovos. JAV lėktuvai bombor 
duoja karinius telkinius anapus 
sienos.

— Rytinė Vokietija trukdė 
Vakarams susisiekimą su Ber 
lynu, bet dabar jau viskas at 
statyta.

— IŠ Baku į Nairobi grįžo 
Afrikos studentai ir pareiškė, 
kad Rusijoje ir jos pagrobto 
se srityse spalvotam žmogui gy 
venimo nėra nes vyksta diskri 
minacija. Jie buvę lazdomis 
sumušti, kaip juodukai.

-JAV sekretorius D.Rusk 
lankėsi Teherane, Azijos rytų 
klausimus aiškinant.

— JAV paleido satelitą, ku 
ris ’’stovi vietoje“ virš pusiau 
jaus. Jis tarnauja telefono, ra 
dio ir televizijos susisiekimui.

— Atominis JAV satelitas 
veikia labai gerai. Tai yra dide 
lis laimėjimas siekiant kelionės 
į Mėnulį.

— Alžyro diktatorius BEN 
Bella pasmerkė mirčiai savo be 
ndradarbį Achmedą.

JAV architektūros paroda 
bus Lenigrade, Minske ir Mas 
kvoje.

— Naujoji so v. Rusijos vai 
džia paskelbė kaltinimus buv. 
prokurorui Višinskiui, kuris su 
Stalinu fabrikavo bylas nekal 
tiems žmonėms ir juos žudė.

-JAV prez. Jahnsona8 pa 
sirašė įstatymą, pagal kurį mo 
kyklos gaus 1 miliardą 300 mil. 
dol. pašalpos mokiniams.

- Šešias JAV valstijas nu 
siaubė nepaprastai stiprus vie 
sulai - tornado. Sugriauta daug 
namų, užmušta 230 asmenų, 
apie 1500 sužeista, padaryta 
apielO mil. dol. nuostolių.

— Gana ir Mali prisidėjo 
prie 17 ’’neprisidėjusių“ valsty 
bių, siūlančių Vietnamui priim 
ti JAV prezidento siūlymus tai 
kai atsiekti.

— Peipingas ir Hanojus at

SERGA DU ŽYMŪS 
LIETUVOS VEIKĖJAI
Jau kuris laikas ligoninėje 

gydomi dailininkas Žmuidzina 
vičius ir profesorius mokslinin 
kas Tadas Ivanauskas. Žmuidzi 

navičiui jau 8 į, o Ivanauskui 
jau 83 metai amžiaus. Tačiau 
gydytojai teigia, kad abu ligo 
nys pasveiksią. Prof. Ivanaus 
kas yra išleidęs daug veikalų 
apie gamtą, ypač - zoologijos 
srites. Dail. gi Žmuidzinavičius 
be daugybės tapybos darbų, vi 
są gyvenimą rinko ’’velnių kole 
kciją“. Esą jo kolekcijoje esan 

ti vieta Stalinui, Hitleriui Muso 
liniui, o iš lietuvių - Sniečkui ir 
Chodosaitei, nors velniai gi esą 
belytės asmenybės ir daugintis 
negali...

DAILININKĖS A. 
TAMOŠAITIENĖS 

dailės darbų paroda bal. 7-29 
dd. vyksta Londono, Ont., Art 
M>wunt Paroda sujungta su 
praktišku kursu, kurį dailinin 
tce duoda kilimų gamybos ue 
monstracijos tikslu. Išstatyta: 
kilimai, medžiagos kilimams ir 
tapybos darbai - aliejus ir gu 
asas.

® JAV LB Centro v-ba nu 
mato sudaryti bendrą išleistų 
knygų ir kitų leidinių katalo 
gą, ir leidyklos, kurios savo is 
leistų leidinių sąrašo neprisiųs, 
j katalogą nebus įtrauktos. Lei 
d nių sąrašus galima greičiau 
prisiųsti JJAV LB Centro vai 
dybos pirmininko adresu: Jo 
nas Jasaitis, 7252 So. Whipple 
St., Chicago, Illinois 60629.

• Pasaulinėje New Yorko 
parodoje išstatyta lietuvaitės 
Sibire parašyta maldaknygė, 
kuri išleista 7 kalbom 610,000t 

egzempliorių tiražu.
® Bostone išeinančiam sa 

vaitraščili ’’Keleivis“ sukanka 
60 metų leidybos. Jo redakto 
rium dabar yra Jackus Sonda.

KAS NAUJA
BESIRUOŠIANT 

PASAULINEI PARODAI 
Ruoša pasaulinei parodai 

intensyvėja. Montrealio mies 
tas persitvarko milžinišku tem 
pu ir labai didele apimtim. 
Ypač daug pertvarkymų susisie 
kimo srityje ir statybose. Mon 
trealyje, ’’kaip grybai po lie 
taus“, auga dangoraižiai. Nau 
jos susisiekimo arterijos skro 
džia visą miestą.

Place des arts nurėta pasta 
tyti dvi naujos salės - viena 300 
- 500, kita 1250 - 1500 vietų. 
Tam tikslui paskirta 5 mil. dol.

Po Montrealio kalnu susirū 
pinta išvesti greito susisiekimo 
tuneliai.

sisakė priimti JTO gen. sekr.U. 
Thantą ir Anglijos spec. įgalio 
tinį taikos Azijoje reikalu.

AR YRA ERDVESE KUR 
NORS GYVYBĖS ?.

Tass paskelbė, kad Rusijos 
observatorijos kas 100 dienų 
pagauna radio signalus, kurie 
nėra iš žemės ar jos satelitų. 
Tass įtaigoja, kad tie signalai 
esą siunčiami kaž kokių protin 
gų būtybių iš kažkurios nežino 
mos planetos.

JAV ir Anglijos moksliniu 
kai prileidžia, kad ne vienoje 
tiktai žemėje gyvena žmonės. 
Yra galima, kad ir kitose pla 
netose gyvena kokios nors bū 
tybės, galimas dalykas - inteli 
gentiškos, bet kol kas konkre 
čių duomenų dar neturima.

paid at I achine. P. Q.

Sukaktuvių mnėjimas bal. 25 
d. 5 vai. vak. Piliečių d-jos sa 
Įėję, 368 W.Boradway, So.Bo 
ston.

® Dailininko Adomo Galdi 
ko meno darbų paroda vyksta 
Bostone. A.Galdikas pastoviai 
gyvena New Yorke.

® Prof. J.Eretas renka me 
džiagą prof, geografo Pakšto 
monografijai.

• JAV Lietuvių Fondas pra 
ėjusiais metais davė 5,500 dol. 
pelno, kuris paskirstytas kultu 
riniams reikalams.

KANADOJE
KANADA AMERIKOS 

PAVYZDŽIU

Po trumpos pertraukos, pa 
baigus ilgiausiai federalinio par 
lamento sesijai, atidarytoje na 
ujoje sesijoje Kanados vyriau 
sybė paskelbė savo naujus pla 
nūs, kurie yra identiški Ameri 
kos planams: skurdo likučių pa 
naikinimas ir siekimas progre 
so. Tuo tikslu sudaromas specia 
lūs sekretoriatas, kuris bus mi 
nisterio pirmininko žinioje.

Konservatorai ir naujade 
mokračiai stipriai už tai puola 
liberalus, kaltindami juos inici 
atyvOs išsisėmimu ir nepajėgu 
mu. Tačiau jų pasiūlytas nepa 
sitikėjimas vyriausybei nepraė 
jo. Vis dėlto opzicijOs atakų 
stiprumas kelia klausimą, ar ši 
parlamento sesija nebus pasku 
tinė.

PERSONAS ĮTAIGOJA 
JOHNSONĄ

Kanados min. pirm. L. Pear 
son lankėsi pas JAV preziden 
tą ir neoficialiai jj įtaigojo nu 
traukti šiaurinio Vietnamo bom 
bardavimą, nes jis manąs, kad 
toks susilaikymas sudarytų pa 
grindą deryboms. Bet Pearso 
nas juk nieku .netikras, kad šia 
urinis Vietnamas norės derėtis 
ir kad su juo galima bus susi 
kalbėti. Ar nebus šis Pearsono 
žingsnis gerai neapgalvotas ir 
ar jis nepasitarnaus agresorių 
naudai?

Sūnus ir Motina Br. Abromonis.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
VALDYBA, KULTŪROS FO NDAS, ŠALPOS FONDAS 
IR POLITINIS KOMITETAS NUOŠIRDŽIAUSIAI 
SVEIKINA KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
APYLINKIŲ VALDYBAS, VISUS JŲ ORGANUS, VISUS 
DARBUOTOJUS IR VISUS TAUTIEČIUS VELYKŲ 

ŠVENTĖMIS IR VISIEMS .1NKI SĖKMĖS 
GYVENIME IR DARBUOSE.

DŽIAUGSMINGŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ NUOŠIRDŽIAI 
LINKIME AUŠROS VARTŲ PARAPIJJIEČIAMS,

BIČIULIAMS IR VISIE MS LIETUVIAMS

LAIMINGŲ IR LINKSMU 
SKAITYTOJAMS, 

BIČIULIAMS IR VISIEMS

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO
GYVENIMO DUOMENYS

DIDŽIOJI BIRTANIJA LIETUVOS ATŽVILGIU 
POLITIKOS NEKEIČIA

Kaip ankščiau spaudoje bu 
vo pranešta ir kaip buvo pra 
nešta KLB Kr. Tarybos šuva 
žiavime Delhi, rusai bando pa 
keisti Pabaltijo valstybių juridi 
nę padėtį ir tuo tikslu bando 
visokias priemones ir visokius 
būdus. Paskutinis rusų bandy 
mas gauti Lietuvos okupacijos 
pripažinimą netiesioginiu būdu 
— sutvarkant viena kitai sko 
las. Dėl to DB užs. r. min. But 
leris tarėsi Maskvoje ir, Angli 
jos spaudos žiniomis, esą suta 
rė ’’skolas išlyginti“.

Į šias rusų pastangas reaga 
vo Pabaltijo valstybių atstovai 
Londone. Į tai atsiliepė ir KL 
B Krašto valdyba, Politinio 
komiteto iniciatyva, parašiusi

T. K. Pečkys, S.J.
T. J. Vaišnys, S.J.
T. S. Kulbis, S.J.

VELYKŲ ŠVENČIŲ 
BENDRADARBIAMS, 
LIETUVIAMS LINKI.

’’Nepriklausomos Lietuvos“ 
ved., adm. ir Spaudos 

Bendrovės Valdyba.

DB min. pirm. Willsonui raštą, 
kuriame iškeltas susirūpinimas, 
kad DB nors ir netiesioginiai, 
kad sudarytų įspūdžio, kad tuo 
savo skolų ’’išlyginimu“ pripa 
žysta Pabaltijo valstybių oku 
paciją.

Į šį. KLB Kr. V-bos ir po 
litinio jos komiteto raštą, mi 
nisteris prm. H.Wilson raštu 
atsakė, kad Didžiosios Britani 
jos vyriausybė Lietuvos atžvil 
giu savo politikos nekeičia ir 
toliau nepripažįsta okupacijos.

® Rengiantis minėti Lietu 
vos okupacijos 25 -ją sukaktį, 
’’Minties“ leidykla okup. Lietu 
voje išleis stambų veikalą ’’Per 
ketvirtį amžiaus“.
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V dykų šventėm
BRANGŪS LIETUVIAI

Kristaus Prisikėlimo šven 
čių nuotaikoje mintis ir jaus 
mai savaime skrieja visur, kur 

žinau jus esant. Visiems trokš 
tu šviesos, palaimos, džiaugs 
mo.

Jeigu ne suklydusių dvasių 
puikybė, pavydas, neapykanta, 
žmogus gal niekad nebūtų pra 
radęs Dievo malonės ir švie 
sos. Jeigu ne Dievo meilė žmo 
gui, prarastos malonės žmogus 
nebūtų atgavęs. Kur žmonija 
dar nėra pažinusi ir išmokusi

dieviškosios meilės, ten ji dar 
vis nepajėgia pakilti iš skurdo 
ir tamsos. Ir paskutinėje Va 
karienėje ir ant kryžiaus Kris 
taus skelbta meilė tebūna mūsų 
kelias vienybėn, Dievo vaikų 
džiaugsman, Kristaus bendra 
darbių skaičium Kristaus palik 
ta šviesa, džiaugsmas tiek yra 
mūsų, kiek mes esame su Kris 

turn. Šiais turtais tepralobsta vi 
su jūsų širdys ir sielos.

Jūsų vysk. Vincentas Brizgys.

DIEVO LINKĖJIMAI
Rašo Aušros Vartų Klebonas T.Kun.K. Pečkys, S.J.

Velykų rytą giedame: Kris 
tus kėlės, mirtis krito, Alleliu 
ja. Šiuose žodžiuose sudėta 
svarbiausia Velykų tiesa, kurią 
krikščionybė savo maldomis ir 
mintimis stengiasi išsakyti. At 
rodo, kad yra lengviau šią tiesą 
apibrėžti, kaip ją išgyventi. 
Kristaus vienoje mirtyje yra su 
dėta visos žmonijos mirtys. Kri 
staus viename prisikėlime yra 
sudėta visos žmonijos prisikėli 
mo viltis. Čia pasirodo, kad 
žmogaus nykimas iki mirties ne 
palieka žmogaus dulkėse, bet 
žada jį pakelti iš dulkiii su vi 
sa atnaujinta asmenybe.

Daug mūsų laikais yra ban 
dymų pakelti žmogų iš dulkių. 
Valstybės, kurios turėjo savo 
ambicijų tapti žmonių ’’gerbū 
vio valstybėmis,“, praveda įsta 
tymus dėl medikalinio žmogaus 
aprūpinimo. Ką tai reiška? Tti 
reiškia, kad jos nori žmones pa 
kelti iš ligos skausmo. Jos nori 
sumažinti skausmą ligoje. Jos 
nori žmogaus nykimo vyksmą 
sulėtinti. Milijoninės sumos 
yra skiriamos visokiems tyrimą 
ms, kaip vėžiui, kaip širdies Ii

goms ir taip toliau. Ką tai reiš 
kia, kad žmogus naudoja savo 
proto dovaną užkirsti kelią 
žmogaus nykimui per įvairias 
ligas. Tai reiškia, kad yra ban 
dymas pakelti žmogų iš dulkių.

Tai yra didingi mūsų laikų 
bandymai. Iš to yra žmonėms 
jau dabar naudos. Deja, nežiū 
rint progreso, žmogaus nyki 
tnas yra sulėtintas arba atideda 
mas, bet nepanaikinamas. ”Mir 
tis krito“, ši tiesa, yra tolima 
svajonė. Religija kaipo tokia 
iš mokslinių bandymų turi įvai 
rios naudos. Pirma, kad žmo 
gus gali ilgiau garbinti Dievą 
savo gyvenime. Antra, kad su 
mažintas skausmas medicinos 
pagalba sutaupo žmogui jėgas 
ir energiją atkreipti dėmesį į 
didesnį skausmą, kuris yra 
dvasinis. Kuo daugiau fizinis 
skausmas surakina žmogų, tuo 
daugiau jis paskęsta savo fizi 
nio gyvenimo tragedijoje. Dva 
sios skausmas, jo išgyvenimas, 
šiuo atveju ateina kaip šviesūs 
protarpiai per momentus, ku 
riuose fizinis skausmas sumažė 
ja. Kaip vienas rašytojas sakė.

Laikui bėgant pasirodo vis 
naujų leidinių, kurie liečia žiau 
riaušių režimų — nacių ir ko 
munistų —įvarius laikotarpius. 
Daug nuo tų režimų nukentėju 
šiųjų dabar bando surasti kalti 
ninkus ir jiems atkeršyti.

Tuo tikslu daugiausia rūpės 
čiu turi vokiečiai, nes juos spau 
džia iš visų pusių. Spaudžia, 
nes turi sąlygas spausti. Lygiai 
taip būtų spaudžiami ir rusai, 
jeigu jie nebūtų atsidūrę nuga 
lėtoiu eilėse.

Mums, lietuviams, labai ge 
rai žinoma, kad šitie du rėži 
mai - bolševikų ir nacių - ly 
gios vertės, kas liečia jų nežmo 
niškumą ir žiaurumą. Mums 
taipgi gerai žinoma, kad žiauru 
mų iniciatyva ir pradžia pri 
klauso rusams, nes bolševiz 
mas atsirado ankščiau negu na 
cizmas bei fašizmas. Nenuosta 
bu, kad Jugoslavijos mokslini! 
nkas Michailovas. kurį už tei 
sybę Tito įkalino, visu šimtu 
procentų teisingai parašė, kad 
komunistai yra išradėjai ir ka 
cetų ir žiauriausių kalėjimų, 
ir baisaus nežmoniškumo. Bet. 
nežiūrint to, Michailovas įkalin 
tas. Atseit - teisybę galima fal 
sifikuoti net ir prievartos prie 
menėmis.

Visi žinome, o pasaulinė 
Raudonojo Kryžiaus organiza 
cija, padariusi Katyno tyrimus, 
aiškiai nustatė, kad bolševikai 
sušaudė lenkų karininkus. Tuo

" H '»... jf-a.

Kristaus gydymo stebuklai ne 
buvo išimtinai tik dieviškos jė 
gos įrodymai, bet ir bandymas 
atpalaiduoti žmogų nuo fizi 
nės negalios, kad jis daugiau 
galėtų išgyventi savo dvasios 
gyvenimo tolius.

Daug bus bandymų pakelti 
žmogų iš dulkių ar iš nykimo 
proceso. Religija pasilieka to 
kia, kokia ji yra sukurta per 
Dievo ir žmogaus apreiškimą. 
Kėlės Kristus, mirtis krito - api 
ma mūsų religijos viršūnę. Ši 
viršūnė yra prisikėlimas. Čia 
yra fizinio ir dvasinio skausmo 
finalas. Gyvenimas nėra išimti 
nai ’’patetiška simfonija“, kuri 
baigiasi merdėjimu, bet kur 
taip pat pasigirsta tarp gailės 
čio, kad jau nebegyvensime, 
šviesesni akordai, nors savo ū- 
giu paskutiniame momente pri 
lygsta mažo vaiko žingsniams 
per gyvenimą; tiesa yra. kad 
mes dar gyvensime. Skausmo 
nesinešame tik į kapus. Mes 
iškylame virš jo prisikėlimo 
ženkle.

Tai yra Velykų prasmė: kas 
met pasikartojantis bandymas 
pakelti žmogų iš dulkių su tie 
sa, kad gyvybė yra tokia dide 
lė dovana, kad Dievas jai ne 
leidžia pranykti. Gyventi ir ne 
nykti — štai ko mums linki 
pats Dievas Velykų proga.

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

INDUSTRIAL CHEMICAL DIVISION

DIVISION 1NDUSTRIELLE, DEPT. CHIM1QUE

tarpu ir Chruščiovas, padaręs 
rimta žingsnį prieš Stalino ne 
žmoniškumą , ir jo įpėdiniai, 
Kosyginas su Brežnevu, reabi 
lituoja tiktai' komunistus, o 
k't” žmonių, nekaltai Stalino iš 
žudytų, net nesumini. Daugiau 
negu tikra, kad rusai nei Stali 
no, nei žiauriųjų komunizmo 
egzekutorių aukų ne tiktai ne 
reabilituos, bet ir nesuminės. 
Taip yra kryžiuojama tiesa ir 
objektyvumas.

Ir tie leidiniai, kurių vis dau 
giau pasirodo keršto sumeti 
mais, taip pat nepasitarnaus 
ties ai nuo kryžiaus nuimti.

Suprantama, kad žydų tau 
tos žmonės žiauriai nukentėio 
nuo fašizmo bei nacizmo. Ne 
mažai jie nukentėjo nuo komu 
nizmo, nuo kurio ir dabar ken 
čia. Tai tuos du rėžimus, kaip 
nežmoniškus, ir reikėtų kaltin 
ti. Bet kerštininkai ir propa 
gandininkai įieško ne piktybių 
sumanytojų ir egzekutorių, o 
kabinėjasi prie tautų. Šiuo tar 
pu ir prie lietuvių.

Logikos nežiūrima. Kai tau 
resnieji rašytojai sumini gerus 
faktus, tai pamini atskirus 
žmones, o kaį imasi skaičiuoti 
blogus faktus, tai juos jau už 
rašo tautos vardu. Tai yra tie 
sos žalojimas.

Nemaž,as kiekis L.ietuvos 
žydų, bolševikams okupuojant 
Lietuvą, entuziastingai sutiko 
okupantą ir po to jam talki 
no, nevengdami ir kankinimo 
priemonių, kaip tą jiems dikta 
vo okupantas. Bet ar dėl to lie 
tuviai gali kaltinti visą žydų 
tautą? Ne. Tai visdėlto buvo 
daugiau išimtis. Rašančiam pri 
simena Lietuvos žydų visuome 
nės veikėjo Soloveičiko posa 
kis savo tautos žmonėms; Jūs 
žaidžiate piktą žaidimą. Jūsų 
saujelė gadinate visų mūsų var 
dą. Už jūsų išsišokimus turėsi 
me atsakyti mes, visi tautos 
žmonės. Dalinai tas įvyko. Tas 
vyksta ir dabar, kur nesiskaito 
ma su objektyvumu, kur neieš 
koma objektyvios tiesos. Jeigu 
kas žydų tautos žmonių padarė 
negerą darbą, tai reikia tuos 
rasti ir nubausti. Taip daro da 
bar vokiečiai

Bet už nacių pikta 
darybes negalima kaltinti visos 
vokiečių tautos. Taip gi lygiai 
už kai kurių lietuvių nusikalti 
mus negalima kaltės primesti 
visiems lietuviams. Teatsako 
tas, kas kaltas.

Tačiau, kita vertus, ir čia 
reikia tam tikro atsispyrimo. 
O dar geriau būtų drauge pa 
naudojus ir ofenzyvą, nes gy 
nimasis suprantamas tiktai rim 
tiems žmonėms. Lietuvai gi 
pernelyg šia prasme tolerantai 
ir atvirai sakant, net ir apsi 
leidę. Ir prieš nacius ir prieš 
bolševikus, o jų tarpe ir prieš 
tam tikrą nuošimtį Lietuvos žy 
dų, medžiagos tokiam leidiniui 
būtų daug. Labai daug galėtų 
padėti Lietuvoje likusioji doku

3P- -ag »

Powder detergent (blue or white)

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............................................................. ...............................

Urmo kainos:
5 lbs..................................

50 ”...................................

10 ”...................................
1 gal- 160 ozs..................
1 gal. 160 ozs..................

2 lbs....................................
5 ”...................................
1 gal. 160 ozs................

10 lbs. ............. , . . . .
1 gal....................................
1 ” ” ...................
2 lbs. . ..............................

1.00
8.50

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.

ŠVENTASIS TĖVAS
PAULIUS VI PAGERBĖ 

EILĘ LIETUVIŲ
Iš Vatikino Valstybės Sekre 

torijos per Apaštališką Delega 
turą Washingtone pranešė vys 
kupui V.Brizgiui, kad Šventa 
sis Tėvas Paulius VI suteikė 
lietuviams sekančius atžymėji 
mus:

Kun. Jonui Kučingiui, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonui 
Los Angeles — Jo Šventenybė 
bės Rūmų Prelato.

Kun. Kazimierui Dobrovols 
kiui, Šv.Kazimiero Kolegijoje 
Romoje — Jo Šventenybės Rū 
mų Kubikuliarijaus (Monsigno 
ro).

P.Juozapui Kajeckui, Lietu 
vos Ministeriui Washingtone— 
Šv.Gregorijaus Ordino Komen 
danto.

P.Simui Sužiedėliui. Ateities 
Federacijos buv.Vadui —Šv. 
Silvestro Ordino Komendanto.

P. Kęstučiui Vygantui, Pax 
Romana Pirmininkui, — Šv. 
Silvestro Ordino Vyčio.

P.Birutei Venckienei, Kata 
likių Moterų ir Mergaičių viso 
pasaulio organizacijų Sąjungų 
Centro t-bos narei ir sekcijos 
už Tylos Bažnyčią pirmininkei 
__  Pro Ecclesia et Pontifice 
Ordiną.

Gautus iš Vatikano doku 
mentus vysk. V.Brizgys issiun 
tė pagerbtiesiems.

LINKSMŲ VELYKŲ®
LINKI VISIEMS KLIENTAMS IR BIČIULIAMS

SEPP’S SAUSAGES AND

DELICATESSEN
KAIP VISADA AUKŠČIAUSIU PATARNAVIMU

3769 St.Lawrence Blvd., — VI 4-1471, BI 4-4612 
4742 Cote des Neiges Rd. — Telefonas: RE 7-8181 
GG72 Cote St. Luc Rd. — Telefonas: HU 1-1876 
1376 St Catherine West. — Telefonas: UN 1-1988
4839 Verdun Avenue — Telefonas: PO 9-4202

mentaeija, archyvai, bet gi 
’’varnas varnui akies nekirs“, 
— okupacijos tarnai tos doku 
mentacijos mums neduos. Jie 
įsakyti rėkti prieš nacius ir fašis 
tus. Bet nė žodžio neprasitars 
prieš bolševikus. Jiems nevalia 
kalbėti apie tautai padarytus

nuostolius ir žiaurias skriaudas. 
Jiems net žodis ’’tauta“ uždra 
ustas naudoti tautos prasme ir 
įsakyta vartoti ’’nacija“.

Vis dėlto, nežiūrint visų 
sunkumų, reikia turėti daugiau 
dokumentacijos apie nacius ir

Nukelta į 5 pusi.

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI
3, 4 ar 5 metai S1/} % 1 ar 2 metai 5%

6 iki 10 metų 5*4%.
Teirautis: 875-2800

Eastern & Chartered 
Trust Company

625 Dorchester Blvd. West 
Montreal.

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.



1965. IV. 14. — Nr. 14(338) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ KURSAI 
PRIEŠ AKIS

Ona Ivaškienė iš Bostono ir 
Jadvyga Matulaitienė iš New 
Yorko, žinomos tautinių šokių 
mokytojos, ves pamokas 
lietuvių tautinių šokių ratelių 
vadovų - mokytojų kursuose, 
kurie prasidės birželio 13 dieną 
Dainavos stovyklavietėje. Kur 
sai tęsis dvi savaites.

Kursus organizuoja JAV L 
B Centro ir Kanados Krašto 
vaidybos. Kursų programą pa 
ruoi.ė ir vadovauja Lietuvių 
tiok.ų Institutas.

i .trintieji kursuose dalyvau 
ti dar gali, registruotis LB Cen 
tro valdybos sekretoriaus adre 
su : Kostas Januška, 2646 West 
71stSt., Chicago, 111. 60629.

IŠLIKIMO VILTiMS AUKA
Dr Vincas Tercijonas. gy 

vas būdamas, labai sielojosi lie 
tuvybės išlaikymo reikalais ir 
išeivijoje esančių lietuvių tauti 
niųi išlikimui užtikrinti viltis dė 
jo i organizuotą Lietuvių Ben 
druomenę, nekartą jos darbus 
ir finansiškai paremdamas.

Mirdamas, dr. V. Tercijo 
nas iš savo kuklaus palikimo 
1000.00 dolerių paskyrė JAV 
Lietuvių Jtfendruomenės veik 
lai. Paskirtieji pinigai perduo 
ti JAV LB Centro valdybai.

LIETUVOJE MIRĖ 
J. FLEDŽINSKIS

Neseniai Lietuvoje, Skaud 
vilėje mirė Jonas Fledžinskis. 
Jis buvo gimęs 1885 m. ir šią 
vasarą būtų sulaukęs 80 m. 
amž. Velionis yra studijavęs 
komercijos mokslus Petrapily 
je ir Berlyne. 1919 m. iš Rusi 
jos grįžęs į Lietuvą, Fledžins 
kis kartu su savo žmona pavyz 
dingai veuė Ginkūnų ūkį (ties 
Šiauliais), atitekusį iš žmonos 
tėvo grafo Zubovo, ir dirbo 
kooperacijos srityje. Buvo Šiau 
iių srities vartotojų bendrovių 
sąjungos, vėliau Žemės ūkio 
kooperatyvų sąjungos ’’Gamin 
tojas“ pirmininkas. Iki 1941 m. 
buvo Žemės Ūkio Rūmų Kau 
ne pirmininku. Po antrojo pa 
sauline karo gyveno Skaudvilė 
je ir dirbo kolchozų atskaito 
mybėje. Velionis buvo Lietu 
vos Išlaisvinimo k-to (vėliau ta 
pusio VLIKu) pirmininku.

PARTIJA 
NEPATENKINTA

LIETUVIAIS MUZIKAIS : 
koncertai neturį idėjinės - meni 
nės krypties, per mažai propa 
guojami ’’broliškųjų respubli 
kų“ kompozitorių kūriniai, įžy 
mieji lietuvių muzikai retai pasi 
rodo kurortuose ir t.t. Būdin 
gas priekaištas estradinės (len 
gvosios) muzikos orkestrams: 
jų repertuare neretai vyraujan 
ti Vakarų muzika bei jos atli 
kimo maniera.

LIETUVIAI DAILININKAI 
PARODOSE

The Canadian Society of 
Grafic Art balandžio 2 dieną 
Sarnijoje, Meno galerijoje, ati 
darė metinę parodą, kurioje 
išstatyti ir lietuvių dailininkų, 
Telesforo Valiaus du darbai ir 
Jurgio Račkaus vienas darbas.

Parodą atidarant, kalbėjo 
Sarnijos meno galerijos dir.R. 
T. Bradley, dail. T. Valius ir 
Londono meno galerijos dir. 
dr.Clare Bioe. Parodoje išstaty 
ta 86 įvairių dailininkų kurini 
ai..

Dailininkas Bakis J., gyve 
nas Toronte, dalyvavo Ontario 
Society of Artists parodoje, 
kuri buvo atidaryta kovo 19 d. 
ir tęsis iki balandžio 19 d. 1 o 
ronte meno galerijoje.

Dailininkas Bričkus V. sa 
vo darbų parodą surengė New 
Yorko viešoje bibliotekoje.

Dailininkas Komas Viešu 
las, profesoriaująs Temple uni 
vers.tete ir Tyler School of 
Arts Filadelfijoje, kovo mene 
sį suruošė savo kūrybos parodą 
Komoje II Torcoliere meno 
galerijoje.

VILNIAUS 
UNIVERSITETO

Istorijos ir filologijos fakulte 
to taryboje apgynė disertacijas 
filologijos mokslų kandidato 
laipsniui įgyti: Nijolė Sližienė 
(’’Sudurtinės veiksmažodžių f o 
rmos lietuvių literatūrinėje kai 
boję“), Povilas Ivinskis (“Seš 
tojo dešimtmečio antrosios pu 
sės rusų tarybinio romano ypa 

tybės“) jfilosofijos mokslų kan 
dato laipsniui: Bronius Cenze 
lis (’’Visuomeninės -filosofinės 
minties raida Lietuvoje 19 a. 
II pusėje“) ir Vladimiras Ry 
bakovas (’’Buržuazinės demo 
kratijos teorinių pagrindų ir 
metodologijos Kritine apyurai 
ža“).

• Vilniaus studentai išklau 
sę pranešimų apie užsienio ra 
šytojus. Studentus informavo: 
apie Anglijos rašytojus ir dra 
maturgus — kritikas D.Judele 
vičius, apie amerikiečių rašyto 
jus — rašytojas M.Sluckis ir 
dėstytoja G. Baužytė — apie 
pracūzų Sartre ir Camus kury 
bą.

• Lietuvių muzikos kolek 
tyvai, kuriems teks pasirodyti 
šią vasarą Alžyre rengiamame 
jaunimo festivalyje, bus galuti 
nai atrinkti Maskvoje.

@ Vilniuje viešėjo svečias iš 
Rytų Vokietijos Evaldas Jurk 
šaitis, atvykęs rinkti medžiagos 
moksliniam darbui ’’Vokietijos 
politika Lietuvos atžvilgiu po 

I pasaulinio karo iki 1923 m.“ 
E.Jurkšaitis dirba Vokietijos 
Mokslų akademijoje istorijos 
institute moksliniu bendradar 
biu.

Gražus Lietuvos sostinės, senojo Vilniaus, kampelis 
vaizdas į Dailės muziejų ir kt.

JONAS MINGĖLA

Lietuva.

Toli, už girių.
Už kalnų,
Už jūrių marių
Mėlynų,
Yra šalis graži, graži, 
Kurią sapnuojam mes maži.

Ten šlama liepos
Ir klevai,
Tenai gyveno
Mūs tėvai.
Kur Nemunėlis ir Venta, 
Yra šalelė mūs šventa.

Dainom skambėjo
Paneriai,
Kai ėjo laisvės
Gint kariai.
Juos dieną naktį apkase 
Gaivino protėvių dvasia.

Toli, už girių,
Už kalnų,
Už jūrių marių
Mėlynų,
Yra šalis brangi, sava,
Žinau, jos vardas — Lietuva,

Šis eilėraštis paimtas iš nau 
jai išėjusios labai gražios vai 
kams knygos ’’Labas rytas, vo 
vėrė“, kurią galima gauti Ne 
prikl. Lietuvos redakcijoje: 
7722 George St., LaSalle, P.Q.

RAŠYTOJAS
KAZYS INČIŪRA

eilėmis pasaką "Eglė, žalčių 
karalienė“, (S.Neris tą pasaką 
irgi eilėmis parašė ir gražiai 
parašė. — Ar Inčiūra parašė 
gražiau?), eiliuotą pasaką ”Gu 
Įbes giesmė“ ir eiliuotą trage 
diją ’’Margeris“. Inčiūrą, kaip 
ir Miškini, indokrinuoja oku 
pantas ir lietuvių kolaborantų 
pagalba plauna jiems smegenis.

’’LITUANUS“ VAJUS 
PRATĘSIAMAS

Kovo mėn. daugely univer 
sitetų buvo egzaminų laikas ir 
akademinis jaunimas užimtas 
studijomis neturėjo galimybės 
’’Lituanus“ vajaus vykdyti. To 
dėl ’’Lituanus“ vajus pratęsia 
mas visam balandžio mėnesiui.

Aukas prašome siųsti Č. 
Staniulis 21100 Fairview Dr., 
Dearborn Hts., Mich. 48127.

® Bronius Juška, buvęs JA 
V Liet. B-nės Kenošos apylin 
kės pirmininkas ir kitų organi 
zacijų aktyvus narys, pirmasis 
jungiasi spaudos mėnesio pro 
ga į lietuviškos knygos platini 
mo darbą. Iš anksto jis papra 
šė knygų katalogo, o laikraščių 
jis ir be to žinąs.

4rljos Z)OTW&
V E D ADR GUMBAS

KO TRŪKO HITLERIUI ORIGINALUS POKŠTAS

Miuncheno universiteto pro 
fesorius chemikas, laimėjęs No 
helio premiją, Hitlerio viešpata 
vimo laika s, skaitydamas Geti 
ngeno universitete paskaitą 
apie fosforą. pasižiūrėjęs Į 
Hitlerio portretą, pasakė:

Fosforas yra elementas, bū 
tinas žmogaus smegenims, —ir 
truputį susigalvojęs, pridūrė:
— Vokietija ištikrųjų yra da 
bar šalis, kuriai šio elemento 
labai trūksta...

BALTUŠIS IR JUODA KATĖ
Vilniuje, Čiurlionio gatve 

perbėgo juoda katė. Du ’’mos 
kvičiai“ sustojo ir nė vienas ne 
pajuda. Tuo tarpu iš kažkur 
atsirado sunkvežimis, kuris pra 
dėjo triūbyti. Visi tačiau nepa 
judėjo. Milicininkas klausia.

— Tai ko stovite?
— Jo eilė važiuoti,— aiški 

na vienas vairuotojų.
— Ne. Ne mano, bet jo eilė,

— atkerta kitas.
— Kokia gi priežastis? — 

klausia milicininkas.
— Matai, draugas, — etiški 

na pirmasis, — per gatvę per 
bėgo juoda katė, tai jis ir bijo 
pirmasis važiuoti,.,

— Kaip j us tada vertinai pa 
rtijos kovą su prietarais? klau 
šia milicininkas.

— Kaip vertiname? Na gi 
taip, kaip rašytojas Baltušis. 
Jis lankėsi Amerikoje, matė 

kaip ten gyvena darbininkai, 
bet dedasi nieko nematęs... Ar 
ne prietarai?...

DAIL. J. PAUKŠTIENĖS 
PARODA

Kovo 13-14 dienomis Lietu 
vių Bendruomenės Hartfordo 
ap. v-ba surengė dail. Jadvy 
gos Paukštienės meno kūrinių 
parodą. Parodą atidarė L.B. 
pirm. Alg. Dragunevičius. Me 
no kūrinių apžvalgą ir, išviso, 
apie dail. J.Paukštienę pakai 
bėjo dailininkė Audronė Dra 
gunevičiūtė - Pakštienė. Po to 
dar kalbėjo ir pati dailininkė 
J. Paukštienė.

Parodos atidaryme dalyva 
vo daug žmonių. Daug buvo 
atvykusių ir iš tolimesnių apy 
linkių.

’’Tėvynės Garsų“ radijo lie 
tuvių valandos buvo vedėjo 
Alg. Dragunevičiaus pasikalbę 
j imas su dail. J.Paukštiene. 
Tarp kitų klausimų ji pažymė 
jo, kad lietuviai vis daugiau ir 
daugiau domisi lietuvių dailinin 
kų kūriniais, o daugelis papuo 
šia jais ir savo namus.

Nukelta į 4-tą skiltį.

Tūlas Rable vykdamas į Pa 
ryžių, turėjo nakvoti smuklė 

fe, bet pernakvojęs pastebėjo, 
kad jam trūksta pinigų apsimo 
keti už nakvynę. Tada jis su 
manė tokį pokštą: padarė du 
maišelius pelenų ir ant vieno 
užrašė ’’Nuodai karaliui“, o 
ant kito ’’Nuodai karalienei“, 
ir abu neva netyčia pametė 
ant grindų. Smuklės savininkas 
tuojau pakvietė policiją, kuri jį 
suėmė ir nugabeno Paryžiun... 
Ten pokštininką jau gerai pa 
žinojo :r paleido, o jis nemo 
karnai išvyko iš nakvynės ir 
nemokamai atvyko į Paryžių...

MEILĖS MASTELIS
Ne visiems dydžiams yra 

aiškūs masteliai. Bet matema 
tikas sugalvojo mastelį ir mei 
lei matuoti. Jis teigia: Vaiko 
meilė motinai lygi motinos mei 
lei vaikui. Vienturtės dukters 
meilė motinai atvirkščiai pro 
porcinga suknelių skaičiui. Mar 

čios meilė uošvei tiesiog propor 
cinga tarpusavio atstumui ir 
vyro uždarbio sumai...

MOTINA IR SŪNUS
— Motin, čia tik ką paskam 

bino, kad mūsų sūnus išblaivi 
nimo įstaigon pateko...

— Vargšelis! Tai jis dabar 
vienas tarp girtuoklių...

BRANGUS ŽODIS SU 
PRAKTIKA

Kalbasi du Lietuvos kolūkiečiai.
— Kaip gi su tais, kurie buvo 
patekę cypėn?
— O kas gi ten?
— Turbūt jų per patrankos šū 
vį nebeprisileidžia?
— Atvirkščiai, nes mano, kad 
žmonės jau su patyrimu...

DĖL TOS SKYLĖS VISI 
TRYS TYLĖS:
Kyšininkas. 
Vagis. 
Sukčius.

Visi trys išėję sovietinio gyve 
nimo mokyklą...

SUNKI TEISIAMOJO 
PADĖTIS

Buvo teisiamas įsilaužėjas. Tei 
sėjas klausia:
— Kuo galite įrodyti, kad jūs 
tikrai neįsilaužėte? Gal kas 
nors matė jus įsilaužimo metu?

Sunkus, draugas teisėjau, 
atsakymas: niekas nematė...

MINIATŪROS
— Ir naują poeto knygą at 

sivertęs ne visada joje rasi 
naujų eilėraščių.

— Kas gali pasakyti, kad 
vištidė nemechanizuota? —dį 
džiavosi vištidės savininkas, pa 
matęs joje žadintuvą.

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
27.

Stasė eidama namo, stabtelėjo prie tvoros kampo ir pasižiūrėjo 
į Andriulį, stovintį vyrų pusratyje. Nuo smilkstančių nuodėgu 
lių atšvaito jo keturkampė galva su kumtelėjusia nosimi buvo 
lyg varinė; aukšta kakta, žili plaukai paausiuose ir šlapi, že 
myn nulinkę ūsai kažkodėl atrodė rudi.

Iš trobos išnešti, visur aplink išmėtyti daiktai blizgėjo nuo 
lietaus lyg poliruoti.

-Tai, Andriuli, gyvenai, gyvenai ir sudegei... —kažkas 
prašneko, stebėdamasi tuo, kas įvyko.

— Ko karksi lyg juodvarnis, — atsiliepė kitas. — Žmogui 
bėda, o tu dantis rodai. Vagis nors sienas palieka, o ugnis — 
nieko.

— Troba buvo kaip slėnyčia, ■—ramiai porino pirmasis. ■— 
l gyvenvietę kelsies? Tūkstančius mokėsi...

Andriulis, dumdamas didžiulę pypkę, tylėjo. Jis tik surau 
kė antakius, pasižiūrėjo kalbančiojo pusėn. Tai buvo mažas 
žmogelis, užsidėjęs neįtikėtinai didelę kepurę, kuri užpakaly 
siekė švarko apikaklę, o priekyje snapelis vos neuždengė akių

— Proto pas tave, kaip pas vištą užkulny. — lėtai ištarė ša 
lia jo s stovintis vyras. — Mali, mali,lyg šarka uodega. Ir išsi 
kels, ir užmokės.

— Tuojau atsiųsiu mašiną, —Stasė pažino kolūkio pirmi 
ninko balsą. — Persikelk. Valdyba padės.

Andriulis apsidairė.
— Kaip bitelės?.. Ar neužtrenkė? —ištarė ir plačiu žings 

niu nuėjo į sodą.
Stasė žengė žingsnį, bet netyčia koja užkliudė prie tvoros 

kampo rūpestingai pridengtas knygas ir jas išvertė. Pasilenkė, 
surinko. Tarp jų buvo knygos, įrištos neįgudusią ranka, kurias 
Stasė skaitė vaikystėje.

Mėgo Andriulis knygas apie įvairius keliautojus, svetimus 
kraštus tr šventai tikėjo tuo, kas jose rašoma. Surinkus kny 
gas, Stasė patraukė namo. Sodelyje pamatė Andriulį, betupinė 
jant apie avilius. Jis dirbo kolūkio bitinįnku ir turėjo keturįs 
kelmus savų bičių. Pirmą kartą ir jai Andriulis pasirodė keistas 

— Sudegus trobai, besirūpinąs bitelėmis.
Stasės vaikystė, mokyklos metai prabėgo lydimi senos, pro 

tingos Andriulio akies. Ir žiemą, ir dabar, vos grįžusi atosto 
gų, Stasė aplankė jį. Andriulis vaišino ją medum.

Andriulio namuose būdavo jauku, gera, tikra gyvenimo idi 
lija —senelis ir senelė... bitelės... malonus medaus ir šviežių 
korių kvapas... Tačiau tik nežinančiam Andriulio jo gyveni 

mas atrodė idilija. Du sūnus, Andriuliukus, nužudė banditai. Du 
ir tebuvo.

Lietus tebepurškė. Rytuose gelsvą dangaus ruoželį iškarpė 
eglių viršūnės. Stasė atsirėmė į klėties duris. Jai staiga pasida 
rė silpna. Saitas prakaitas išmušė kaktą, maudė po krūtine. Į 
svyravusi į klėtį, .ant lovos ir, įsikniaubusi į priegalvį, tyliai su 
dejavo.

Stasė buvo nėščia.

XII, BLAZGIŲ KAREIVIS.
Praslinko kelios dienos. Vieną rytą Stasę išbudino paukščių 

čiulbesys. Jis toks džiaugsmingas ir skaidrus sklido nuo miško, 
o, kad praėjusių dienų tyla, apsnūdusia ramybe gaubusi lau 

kus, atrodė lyg slogus sapnas, iš kurio nubudęs džiaugiesi, kad 
viso to nebuvo.

Tarsi raudona žemės liepsna, nevirptelėdamos nė vienu la 
pelių, darželyje žydėjo aguonos. Virš mirgančių nuo rasos 
laukų čyravo vyturiai, kiekvienas nupraustas žolės stiebelis, ma 
žiausia gėlyte stiebėsi į saulę, kylančią virš melsvų pagirių.

Džiaugėsi žmonės, nubudę iš saldaus rytmetinio miego:
— Bus gera diena... Saulė žeme ridinėjas...
Tamsiai žali rugių laukai, orą karpančios kregždės, aguonų 

žiedai ir saulės spinduliai susiliejo į kažką vientisa, neatskiria 
mą vienas nuo kito.

Stasė prausėsi prie šulinio. Vanduo buvo šaltas kaip ledas 
ir gaivinantis kaip šio ryto triukšmas. Motina, išėjusi į priebu 
tį, barėsi:

— Vandens pašildžiau... Tu kaip kazokas prie šulinio prau 
siesi!.. -

— Kad jauna būčiau!.. — nusijuokė Stasė, pakėlusi įraudu 
sį, vandens lašeliais apkibusį veidą, ir ėmė šluostytis šiurkščiu 

lininiu rankšluosčiu.
Ji stengėsi kiekvieną valandėlę kuo nors užsiimti, ką nors 

daryti, kad tik nereikėtų nieko galvoti. Išvedė į ganyklą karvę. 

Ši savo ilgu liežuviu stengėsi nugriebti didesnį žolės kuokštelį. 
Stasė jai netrukdė pasmailižiauti; spindinčiomis akimis sekė, 
kaip iš rugių lauko kyla į mėlynę vyturiai.

Iš ganyklos Stasė grįžo namo plačiai atmesdama į šalis ran 
kas, pamėgždžiodama vyrišką eiseną. ’’Mama sako, kad aš— 
kazokas... —■ vos ne balsu pagalvojo. —Ech, kad ir būčiau 
kazokas!..“

Keleliu jojo raitelis. Kad neaptaškytų arklys, Stasė pasuko 
į šalikelę.

— Sėsk, mergužėle! — sustojęs raitelis pliaukštelėjo per bal 
no gugą. — Pajodinsiu...

Dėkui už gerus norus, dėde, —atsikirto Stasė ir dabar jau 
iš arti pažvelgė į raitelį. Pirmiausia krito į akis ilgas kaklas 

ir tartum prilipdyta nedidelė šviesiaplaukė galva. ’’Žąsinas!“ 
— vos nešūktelėjo Stasė. Taip jie mikykloje pravardžiuoda 
vo Blazgių Kostą. Jis neseniai grįžo iš armijos ir dirbo brigą 
dininku. Kad atskirtų — Blazgio buvo keturi sūnūs, — kolū 
kiečiai jį vadino Blazgių kareiviu.

Valandėlę juodu stovėjo tylėdami.
— Būsi turtinga, nepažinau tavęs, Stasę, ----ištarė jis
— Aš taip pat...
Patylėjo. Taip netikėtai susitikę, iš karto nei vienas, nei ki 

tas nesurado daugiau žodžių, nors vaikystėje ant to paties kele 
lio statydavo smėlio pilis, kiekvieną dieną lėkdavo į daržą pa 
žiūrėti, ar nenunoko saulėgrąža.

Kur joji? —pagaliau paklausė Stasė.
Rytoj važiuojam šienauti į pašešupę. Renku žmones.

— Tu gesinai Andriulio trobą?
— Visi gesino. Ir aš gesinau.
— Ant stogo buvai?
— Ant stogo.
—Ir mane priimk, a? — apsidžiaugė Stasė netikėta proga 

išvykti į lankas.
— Mama neleis, — sudvejojo Blazgys.
-— Leis! — tvirtino Stasė. — Aš — kazokas, Kostai, leis.
”Na ir merga!.. — sumišo Kostas. —Vaikystėje taip pat 

būdavo: arba tyli ištisas dienas, arba juokiasi...“
— Iki,— pamojavo ranka Stasė, — mama laukia, —ir nu 

ėjo.
Bus daugiau.
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PROF. J.BALČIKONIUI JONUI MAKAUSKUI

80 M. AMŽ. 80

Lietuvoje gyvenančiam 
prof. Juozui Balčikoniui, litua 
nistikos veteranui, kovo 25 d. 
sukako 80 m. amž. Daugiau 
kaip 50 m. Balčiukonis tebedir 
ba lietuvių kalbos ugdymo ir 
tyrinėjimo srityje, be to, kelia 
sdešimt metų paskyrė jaunajai 
kartai auklėti bei mokyti. Gi 
męs 1885 m. Ėriškių bžnk.. 
Ramygalos valšč., Panevėžio 
apskr., Balčikonis 1906 m.bai 
<.'ė Panevėžio realinę mokyklą, 
1911 m. —Petrapilio univ. isto 
rijos - filologijos fakultetą. 
Nuo 1912 m. aktyviai veikė 
Vilniaus spaudoje, pedagogiko 
je. 1924 - 1931 m. buvo docen 
tu Lietuvos universitete Kaune, 
1945 - 1960 m. — Vilniaus uni 
versitete lietuvių kalbos kated 
ros vedėjas ir profesorius. Jis 
yra :šugdęs ne tik daug lietu 
vių kalbos mokytojų, bet ir 
lietuvių kalbos tyrinėtojų.

Balčikonis bene daugiausia 
yra nusipelnęs lietuvių leksiko 
grafijai. Po K.Būgos mirties 
perėmęs didž. Lietuvių kalbos 
žodyno redagavimą, Balčiko 
nis iš pat pradžios pasinėrė į 
šį darbą. Per nepilnus 24 Žody 
no redagavimo metus (1930 - 
1954) šio žodyno kartoteka iš 
augo nuo 600.000 iki 2 milio 
nų lapelių (dabar jų dar dau 
giau). Tokios kartotekos pa 
grindų buvo išleisti šeši Lietu 
vių kalbos žodyno tomai (A. 
K.). Balčikonis daug prisidėjo 
prie 1954 m. Lietuvoje išleisto 
(partijos žymiai sužaloto) da 
bartinės lietuvių kalbos žody 
no.

1932 - 1936 m. Balčikonis 
išleido penkiais tomais J.Jab 
lonskio straipsnius kalbos rašy 
bos ir kt. klausimais. Nepr. Lie 
tuvos laikmečiu dažnai pasisa 
kydavc kalbos kultūros klausi 
mais. Prie rašomosios kalbos 
turtinimo žymiai prisidėjo Bal 
čikonio pasakų ir grožinės lite 
ratūros vertimai. Didžioji verti 
mų dalis atlikta laisvosios Lie 
tuvos metais: Andersono (19 
18), Hauffo (1921), br. Grim 
mų (1925) ir kt.pasakos. Šių

Visuomenės ir valstybės dar 
buotojui provizoriui J. Makaus 
kiui balandžio 14 d. sukanka 
81) m. Jis gimė 1885 m. Keis 
trų kaime, Šilalės valšč.. Taura 
gės apskr. Vidurinius mokslus 
baigė 1915 m. Vilniuje, o far 
macijos mokslus — Maskvos 
universitete 1918 m.

Grįžęs į Lietuvą, buvo Vi 
daus Ministerijoj. Formacijos 
Viršininku, o nuo 1924 m. iki 
1940 m. bolševikų okupacijos 
turėjo savo ’’Baltosios Gulbės“ 
vaistinę Kaune, Maironio g - 
vėje.

Gyvendamas Maskvoje, su 
organizavo lietuvių vaistininkų 
draugiją ir jai pirmininkavo. 
Nepriklausomoje Lietuvoje ii 
gus metus iki pat okupacijos 
buvo vaistininkų draugijos pir 
mininku.

Būdamas Farmacijos Virsi 
ninku, daug prisidėjo, įsteigia 
nt vaistų sandėlį, laboratorijas, 
vaistininkų kursus ir kt. Nuo 
1919 m. buvo vienas iš Lietu 
vos Raudonojo Kryžiaus orga 
nizatorių ir Valdybos narių. 
Tremtyje, Hanau stovykloje, 
buvo LRK įgaliotiniu, Vyr. 
Valdybos pariu. Dabar yra LR 
K įgaliotiniu JAV-se. 1944 m. 
pasitraukęs į Vakarus, 1951 
m. emigravo į JAV.

Į politinį darbą įsijungė 19 
12 m. Marijampolėje, ten susi 
pažinęs su dr. K.Griniumi, įsto 
jo į Lietuvos Demokratų parti 
ją ir visą laiką tebėra tos par 
tijos tęsinyje — Valstiečių Lia 

dienų Lietuvoje nepaminėta, 
kad sukaktuvininkas prieš 1 pa 
saulinį karą yra rašęs, spausdi 
nęs eilėraščius Liet. Ūkininke, 
benęlradarbiavo Viltyje, Moky 
kloję ir kt. leidiniuose. 1939 
m. išleido fotokopijoje 1598 
m. Merkelio Petkevičiaus Kate 
chizmą. Nepaminėta nė tai, 
kad 1947 m. išleistas Liet, kai 
bos žodyno antrasis tomas bol 
ševikinės cenzūros buvo smar 
kiai sudarkytas.

METŲ

udininkų Sąjungoje. Daug kar 
tų buvo Centro komiteto nariu. 
Demokratinių seimų rinkimuo 
se labai aktyviai reiškėsi, važi 
nedarnas po kraštą, ypač ze 
maitiją su prakalbomis. Jis bu 
vo išrinktas į Steigiamąjį ir 1 
ir 11 Seimus. Antrame Seime 
buvo išrinktas antruoju seKreto 
riumi.

1950-1951 m.buvo VLIKo 
ir Vykdomosios Tarybos na 
nu. J .IVlakauskio pastangomis 
buvo išleista V.Čižiuno knyga 

1 autinis auklėjimas šeimoje“, 
kuri ir dabar ypač Labai aktua 
Ii naujoms šeimoms. Buvo 
Akc. ’’Varpo“ bendrovės stei 
gėjas jr bendradarbiavo profe 
sinėje ir ideologinėje spaudoje 
bei Liet. Enciklopedijoje JAV.

Garbingas Jubiliatas ir da 
bar aktyviai reiškiasi visuome 
nės darbe — jis yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos New Yorko 
sk. iždininkas, Tautinės Lietu 
vių Sandaros atstovas.

Dalyvauja liet, bendruome 
nės darbe, aktyviai prisidėjo 
prie Pasaulio liet, bendruome 
nės seimo New Yorke ruošos. 
Nuo 1952 m. Varpininkų leidi 
nių fondo ir valdybos narys. 
Sukaktuvininkas geros sveika 
tos, tvirtas ir nepalaužiamas 
principuose, kruopštus visuose
lietuviškuose darbuose. Drauge 
su šeima gyvena Brooklyne, N. 
Y. JAV.

Geros sveikatos, sėkmės ir 
ilgiausių metų garbingam jubi 
liatui.

| SIUNTINIAI LIETUVON |
per

Kaufman’s Woollens&Textiles
3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. );•: 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir <;

urmo kainomis
(30—40% žemiau rinkos kainų) «

IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS^ a
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems »r 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms. a
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių.

Ateikite ir isitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. « 
PRIIMAME UŽSAKYMUS

$ vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. a 
I Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų 

iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10. g
SAVININKAS CH? KAUFMAN AS | 

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

e ~ -jC --- i

KULTŪRINĖ KRON. . .

Atkelta iš 3-čio psl.

Dail. J.Paukštienė yra girnų 
si 1913 m. Liepojoje Dobkevi 
čių šeimoje. Mokėsi Kauno 
"Aušros gimnazijoje ir Kauno 
meno mokykloje, kurią baigė
1938 m., įsigydama tapybos 
specialybę. Studijas dar gilino
1939 m.Paryžiaus akademijoje
— Acadėmie de Beaux Arts
- pas profesorių d'Espagnat. 
Iš ten Biberacho lietuvių gim 
nazijoje dėstė piešimą. Atvy 
kusi į JAV apsigyveno Chica 
goję, kur nuo 1955 m. dėsto 
Aukštesniojoje Lituanistinėje 
mokykloje tautodailę.

Linkėtina, kad dail. J.Paukš 
tienė vis dažniau lankytų lietu 
vių kolonijas ir žengtų aukštyn 
su savo skambančia kūryba.

Jonas Bernotas.

M. MAČIUKAS |
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS |
I AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS $ 
i Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95 Ą 

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. £
’ 79 ir 81 St. Zotique St. E. $

Tel. CR 7-0051. MONTREAL, 'Į

BALTIC WOODWORK Co7"“|
ii DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAL g 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. |

I
® K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. |

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.
 Už indėlius mokame 8% dividendą.

.... pamatė, visi vaikai pelėdą...

REIKIA MEDŽIAGOS
DARBUI

Vincentas Liulevičius rašo 
pasaulio lietuvių istoriją, kurioj 
bus surašyta lietuvių emigraci 
jos priežastys, kiekvieno kraš 
to (kuriame gyvena lietuviai) 
lietuvių įsikūrimo sąlygos, veik 
la ir pagalba Lietuvai.

Kurie norėtų tą darbą pale 
ngvinti, prašomi jam paskolin 
ti istorinių leidinių bei istorinės 
vertės tūrinėm fotografijų.

Medžiagą siųsti Pasaulio 
Lietuvių Archyvo adresu: 5620 
So. Claremont Ave., Chicago. 
Illinois 60636, USA. Siuntėjai 
prašomi nurodyti, ar siunčiami 
spausdiniai bei fotografijos tu 
ri būt grąžinti, ar padovano 
jami Pasaulio Lietuvių Archy 
vui, kuriame ir kiti panaudos 
mokslo studijoms.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Mingėla. ’’Labas ry 

tas, voverė“. Eilėraščiai vai 
kams. Piešiniai Kazio Vesel 
kos. 88 puslapiai didelio (9 x 
11 colių) formato. Iliustracijos 
spalvomis. Geras popierius.

SUDBURY, ONTARIO
AUKOS LIETUVIŠKAI VEIKLAI

Sudburio lietuviai suaukojo 
$205.00 ir per kun. A.Sabą pa

Leidinys liuksusinis Graži vai 
kams dovana Velykų šven 
tems.

"Aidai“ 1965 metų nr.3. 
Įdomus, turįs daug aktualių 
straipsnių, numeris, papuoštas 
skulptoriaus A.Monči0 kūrinių 
atvaizdais.

Adresas: 27 Juliette St., Bos 
ton, Mass., 02122, USA.

"Evangelijos šviesa“ 1965 
m. sausio----vasario Nr. 1. Ilius
truotas Evangelikų žurnalas. 
Adresas: 656 West 35th Str., 
Chicago 16. 111., USA.

’’Gimtoji kalba“ - bendri 
nės kalbos laikraštis. 1964 m. 
spalio - gruodžio nr. 4(26). 
Adresas: 4314, 40th St., Brent 
wood, Maryland, USA.

siuntė mons. V. Mincevičiui, 
Romoje, jo didelei tautinei vei 
klai paremti. Daugiausia aukų 
surinko Stasys Jackus.

• Balandžio 2-3-4 d. įvyko 
rekolekcijos. Jas gražiai vedė 
montrealietis kun. S.Kulbis, S. 
J. Rekolekcijas suorganizavo 
kun. A. Sabas.

’’Nepriklausomos Lietuvos“ 
Redaktoriui, redakcijos perso 
nalui ir visiems Sudburio apy 
linkės ”NL“ skaitytojams linkė 
jimai Šv. Velykų proga.

• Juozas Zlatkus, 62 m., 
gyv. Marathon, Ont. staiga mi 
rė. Jo sūnus Alfonsas jį parsi 
vežė į Sudbury, Ont. ir čia iš 
kilmingai palaidojo. Tebūnie 
jam lengva Kanados žemelė.

Alfonsui Zlatkui, jo šeimai 
ir artimiesiems širdingiausia 
užuojauta.

J. Kručas.

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

2 KELTUVAI, 8 PUIKŪS TAKAI 

ČIUOŽIMO AIKŠTĖ, KALNAI ROGĖMS 
SKI MOKYKLA, MODERNIŠKAS 

RESTORANĄS SU ŽIDINIU IR MUZIKA.

i; JOE’S BUTCHERY & GROCER 1
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.
& VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA J PARENGIMŲ VIETAS. C 
X PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO $ 
| DALIS. S
| 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209.

Tel. 525-8971

7\ Laurinaitis

ySX1 [ X PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
\ SUKAKTUVĖS - MAŽAMEČIAMS

Į] “ ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

A. NORKELIŪNAS
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-bT17 I

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS :

:: 117—6th Avenue, Lachine. I

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.

■41 jv—.'-jį » ■ -ję ui ję -■ įg= JC2-" ję

I SIUNTINIAI LIETUVON ! 
| IR USSR KRAŠTUS |

Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė-X 
lių, esančių Sovietij Sąjungoje. Dovanų siuntiniai: X 

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

v Janina Adomonienė X
1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4-6940. £ 

t==3fe= v t •’r ~ir ~>r

Į; BELLAZZI - LAMY,INC-
\ DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. J-aSalle -'
h Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai-
$ Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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K.L.B. KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI ,

Apmokėtas 
skeibimasNr.24

Hamiltone įvyks gegužės mėn. 
2 d., sekmadienį, A.V. Parapi 
jos salėje.

Rinkimai prasidės 9 val.ry 
to ir tęsis ligi 9 vai. vak.

Visi Hamiltono ir apylin 
kės lietuviai prašomi dalyv.au 
ti šiuose svarbiuose rinkimuose.

Bendruomenės Valdyba.
REIKALINGA

Atkelta iŠ 2-ro puslapio 

bolševikus ----komunistus ir jų
padarytų lietuvių tautai žalą. 
Kas tuo turi rūpintis? VLlKas, 
PL Bendruomenė? O gal tos 
dvi organizacijos susitarusios? 
Tai, tur būt, būtų geriausia. 
Bet klausimas kyla vis plačiau 
ir opiau. Reikia ir čia pasirū 
pinti.

J. Kardelis,
AUKOS ŠALPAI

1964 m.pravestos rinkliavos 
metu šalpai aukojusių sąrašas.

Po 20 dol. aukojo Mons. 
Dr.J.Tadarauskas ir St.Bakšys.

Po 10 dol. aukojo: J.Asme 
navičius, J. Vilimas ir J.G. Skai 
stys.

Po 5 dol. aukojo: J.Astas, 
J. Andriukaitis, L. Bacevičius, 
Z.Bolskis. J.Bulionis, K.Bun 
garda, S.Dalius, J.Dubinskas, 
P.Giedraitis, B. Grajauskas, K. 
Gudinskas, A.Jankūnas, O.Ka 
minskienė, V.Kazlauskas, Ker 
utytė, D. Kochanka, Mrs. J. 
Koll, B.Kronienė, J.Kšivickas, 
A. Kybartas, V. Kybartas. M. 
Lazdutis, P.Leilionas, E.Leng 
tis, O.Mikšytė, J.Mikšys, K.Mi 
kšys, S.Matulionis, V.Narkevi 
čius V. Navickas, A.Obcarskis, 
Pleinys, A.Pilipavičius. Z.Pu

l’anauskas, L.Pliūra, P.Ročys, 
F.Sakalas, V.Sakas, P.Savic 
kas, K.Stanaitis, A.Sčiuka, A. 
Žilinskas, A.S.Staševičius, P. 
Šiulys, A.Tėvelis, J.Vaičius, J. 
Valevičius, N.Zabulionis. P.Žu 
lys, A.Patamsis, V.Pilkauskas.

Po 4 dol.: J.Deksnys, J. 
Gimžauskas, M.Jonikas, L.Kle 
vas, J.Lekutis, M.Leparskienė.

Po 3 dol. : V.Babeckas, J. 
Bajoraitis, K. Butkevičius, V. 
Kezys, K.Giedraitis, A.Kalma 
tavičius, P.Kalvaitis, A.Kamai 
tis, P.Kažemėkas, T.Falkaus 
kas. K.Meškauskas, O.Petrūnie 
nė, A.Prunskus, J.Staras, K.Ur 
bonas, S.Uubonavičius, A.Vai 
nauskas, A.Verbickas, V.Ver 
bickas, B.Vidugiris, A.Volun 
gė, J.Zurlys.

Po 2 dol.. V.Adamonis, S. 
Aleksa, JJ.Adomaitis, V.Anta 
n-aitis, A.Aušrotas, P.Armonas 
J.Adomauskas, J.Bubnys, P. 
Bapin, P.Budvydis, E.Bogusla 
uskas, P.Breichmanas, J.Bud 
nikas, A.Barkauskas, A. Būgai 
liškis, S.Bikinas, S.Burdinavi 
čius, E.Antanaitienė, P.Bulkė, 
V.Beniušis, A.Balsys, K.Baro 
nas, V.Bilevičius, C.Chromans 
kis, K.Čeliauskas, J.Dervaitis, 
V.Čėsna, P.Daugėla, A.Dirsė, 
A.Erštikaitis, J.Eidukaitis, M. 
Gugiis, A.Geležinis, J.Grigai 
tis, V.Gedminas, P.Grybas, L. 
Gutauskas, V.Geležinis, F.Gu 
ja, P.Girnius, Z.Gasiūnas, A. 
Gedrimas, S.Jankauskas, J.Jasi 
mienė, B.Juodelė, A.Juozapav 
ičius, A.Jusys, J.Juozaitis, V. 
Jakimavičius, I. Jakimavičiūtė, 
J.Januškevičius, J. Januškevi 
čius, Mrs. J.Judd, P.Juškevi 
čius, A.Jankauskas, P.Jankus,

Daugiau bus.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

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 atveju 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.

ĮVAIRUS siuntiniai ir dovanos
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

Dievo karalystė
(Tęsinys)

Dar kitoje vietoje tas pats 
pranašas sako, kad visa žemė 
bus pripildyta Dievo garbės pa 
žinimo, lygiai kaip vanduo den 
gia jūros dugną. Tuomet įvyks 
kaip pranašo pasakyta: “Vieš 
paties atpirktieji (gyvieji ir at 
gaivintieji mirusieji) sugrįš ir 
ateis Į Sioną (į Viešpaties Kai 
na,) aiškiau pasakius, į Krista 
us Karalystę) su gyriaus gies 
me : amžina linksmybė apvaini 
kuos jų galvą. Jie gaus džiaugs 
mo ir linksmybės, o skausmas 
ir vaitojimas bėgs šalin.“----Iza
ijo 35:10.

"Žmonija, tai Dievo vaikai 
pagal sutvėrimą — Jo rankų 
darbas — ir Jo planas santyky 
je su jais yra aiškiai apreikš 
tas Jo Žodyje. Povilas sako, 
kad pirmasis žmogus (kuris bu 
vo pavyzdžiu to, kuo bus to 
bu loji žmonija) buvo iš žemės, 
žemiškas; ir jo ainiai, išskyrus 
Evangelijos Bažnyčią, prisikė 
lę bus žemiškais, žmogiškais, 
pritaikytais prie žemės. (1 
Kor. 15:38, -44). Dovydas sa 
ko, kad žmogus buvo sutvertas 
tik truputį žemesnis už ange 
lūs ir apvainikuotas garbės, 
šlovės. viešpatautės ir 1.1. 
(Psal. 8:4-8) O Petras ir mū 
sų Viešpats ir visi pranašai nuo 
pasaulio pradžios sako, kad 
žmonija bus atsteigta į tą gar 
bingą tobulumą ir vėl viešpa 
taus žemėje taip, kaip viešpa 
tavo jos atstovas Adomas. ---
Ap. Darb. 3:19-21.“

“It šitąą dalį Dievas išrin 
ko duoti žmonėms. Ir kokia 
garbinga toji dalis! Užmerk sa 
vo akis valandėlei nuo tų skur 
do ir vargo, nuopuolio ir rū 
pėsčių, kurie tebesiranda dėl 
nuodėmės ir įsivaizduok sau 
proto akimis tobulosios žemės 
vaizdą. Jokia nuodėmės dėmė 
neteršia tobulos visuomenės sa 
ndermės ir ramybės; jokia pik 
ta mintis, joks nemalonus pa 
žiūrėjimas ar žodis; meilė, te 
kanti iš kiekvienos širdies atra 
nda tolygų atsiliepimą kiekvie 
noj širdy ir labdaringumas pa 
žymi kiekvieną darbą. Ligos 
nebus daugiau; nei gėlimo, nei 
skausmo, nei jokio ženklo pu 
vimo — nei baimės tokių daik 
tų. Prisimink sau visus žmo 
gaus formos ir išvaizdos paly 
ginamosios sveikatos ir grožio 
paveikslus, kokie kada teko 
matyti ir žiūrėk, kad tobuloji 
žmonija bus dar puikesnė. Vi 
dujinis tyrumas ir protinis bei 
moralis tobulumas pažymės ir 
pagarbins kiekvieną nušvitusį 
veidą. Tokia bus žemės visuo 
menė; ir verkiantiems atsisky 
rusių bus nušluostytos ašaros, 
kuomet jie pritirs prisikėlimo 
darbą pilnai. —Apr. 21:4.

Bus daugiau.

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
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6 vai. vakaro

BE MUITO DOVANOS:
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.
• 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.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors.

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yongel
Turon'r, S Gnl

Tel. Office WA 4-9501
Res. BF 3-09/8

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

l ei. EM 4-1394, EM 4-1395 
■ 008 Northern Ontario Bldg- 

330 Bay Street.

ATVELYKIO ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 24 D.

i, Merritton Community Centre salėje. Park Ave., St.Catharines, Ont., Ca 
nada, įvyksta

NIAGAROS PUSIASALIO RAMOVĖNŲ
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iDešimtmečio Minėjimas

kurį atidaro, Lietuvos Genera linis Konsulas Kanadai, Dr.J. Žmuidzinas. _
Meninę dalį išpildo Hamilto no Lietuvių Meno Teatras ’’ AUKURAS “, režisuojamas 

Elenos Dauguvietytės—Kudabienės, kuri stato Anglų rašyto jo J.B.Priestly 3-jų v. veikalą j
“PAVOJINGAS POSŪKIS“

Po to, pobūvis su vaišėmis, šokiai, veiks bufetas ir fantais turtinga loterija.
Šokiams gros Vytauto Baaecko iš Hamiltono lietuvių orkestras.
Maloniai prašome visus, se nimą ir jaunimą, gausiai dalyvauti minėjime!

Niagaros Pusiasalio Ramovėnai.
I

a*

NIAGAROS PUSIASALIS d. ir mini savo 10 metų darbo 
sukaktį. Minėjimas įvyks išgar

DEŠIMTMETIS
Įprasta švęsti įvairios sukak 

tys ir įvairiems tikslams. Ma 
nau, visi sutiks su mintimi, kad 
prasmingiausia ir garbingiausia 
yra tautinio darbo sukaktis, 
ypač išeivijoj, kur pasišventę 
savo tautai aukoja savo laiką, 
jėgas, lėšas ir sveikatą. Tokią 
sukaktį šiais metais, balandžio 
24 d..švenčia St.Catharines gy 
venantieji Lietuvos kariuome 
nės įvairių laipsių atsargos ka 
riai, susibūrę į atsargos karių 
organizaciją "Ramovę“. Ši 
sukaktis garbinga dar ir tuo, 
kad atsargos kariai, tęsi seniai 
duotą priesaiką dirbti savo tau 
tai, nežiūrint nei pavojaus gyvy 
bei, nei asmeniškos naudos. Aiš 
ku, šiose sąlygose nėra pavo 
jaus gyvybei, bet asmeniškos 
naudos atsižadėti reikia labai 
daug. Taip pat aišku, kad šio 
se sąlygose nėra galimybės 
naudoti pagal karių paskirtį fi 
zinį ginklą, bet už tai plačiai ir 
diplomatiškai naudojamas dva 
sinis --- kultūrinis ginklas. St.
Catharines ramovėnai per 10

metų savo pareigas atliko pasi 
gėrėtinai ir į tautinį aruodą jų 
ūarbo įnašas su kaupu.

Trumpai ir jų stambesnieji 
darbai. Ramovėnų dėka 10 me 
tų lapkričio 23 proga St.Catha 
rines padangėje garsiai skambė 
jo Varpas "O skambink per 
amžius vaikams Lietuvos“. 
Taip pat ir kiti meniniai viene 
tai kurių su džiaugsmu klausės 
lietuviai ir Ramovėnų priete 
liai Kanados kariai veteranai 
ir jų draugai 1963 metais spe 
cialiam minėjime. Ramovėnai 
pirmieji ir vieninteliai išeina 
kaip organizuotas lietuvių vie 
netas su vėliava atstovauti lie 
tuvius vynuogių parade ir vėl 
tas viskas Kanados spaudoje 
su lietuvaitėmis tautiniais dra 
bužiuos. Ramovėnai pasirūpina 
į St. Catharines biblioteką įne 
šti leidinį anglų kalboje "Ž.algi 
rio kautynės“. Lietuvių tarpe 
niekuomet neatsiliko nuo kt. or 
ganizacijų.

Šie lietuviško darbo skruz 
dės šiais metais balandžio 24

sėjusioj Merrittono salėj. Pro 
gramoj Hamiltono ir visos Ka 
nados scenos darbuotojos E. 
Kudabienės vadovaujamas 
“Aukuro“ teatras su “Pavojin 
gu posūkiu:“ Minėjimo atida 
rymo žodį pasakys generalinis 
Konsulas Kanadai p.J. Žmuid 
žinąs. Muzika Babecko ir visos 
kitos linksmybės ir prašmatny 
bės.

Lietuviams, mylintiems sa 
vo tautą, į šį minėjimą reiktų 
atkreipti ypatingas dėmesys, 
nes šios apylinkės atsargos ka 
riai savo triūsą aukoja lietuvių 
tautai. Gausesnis svečių atsilan 
kymas juos dar daugiau paska 
tintų aukotis savo tautos labui. 
O "Aukuras“? Dar niekuomet 
neteko girdėti, kad jis žiūro 
vus būtų apvylęs. Jis taip pat 
turi subūręs daug jaunimo ir 
vyresniųjų, kurie visi atsižada 
asmeniškos naudos tik dėl to 
paties ir vienintelio aukščiau 
šio tikslo, dėl mūsų mielos ir 
brangios tautos. Tad visi, kas 
tik galim, nepamirškim šį gra 
žų pavasarėlį atsilankyti į 10 
metų sukaktuves.

Papievis.

• ® O ©Jeigu viena is šių 
problemų sulaiko jus 
nuo pajamų mokesčio 
formų užpildymo ir 
pasiuntimo, gal mes 

galime j ums pagelbėti

JEI PRARADOTE PAJAMŲ
MOKESČIO FORMĄ.

Nueikite į vietos pašto įstaigą. 
Ten yra užtektinai reguliarių 
T1 formų ir jie mielai jas jums 
suteiks.

2
GAVOTE TĄ LAIŠKĄ SU 
PERBRAUKTU ADRESU ?

Tai įvyko todėl, kai laiškas nu
ėjo į jūsų seniau gyventą vie
tą ir pašto departamentas per 
braukė seną adresą, prieš pa 
siunčiant į jūsų naują gyvena 
mą vietą. Tačiau tenai yra ūžte 
ktinai vietos užrašyti jūsų nau 
ją adresą (ištekėjusioms užra 
syti naują pavardę).

3 5
KAS NORS YRA JUMS

NEAIŠKU ?

Paskambinkite ar užeikite į 
District Taxation įstaigą, tele 
fono numeris yra baltoje abo 
nentų knygoje Government of 
Canada skyriuje. Jie mielai 
jums viską išaiškins.

4
UŽPILDŽIUS, KAD NEPA 
MIRŠT IŠSIŲSTI, PAMĖGIN 

KITE ŠITAIP.

ESATE UŽPILDĘ FORMĄ 
IR JŪS ESATE MUMS MA

ŽĄ SUMĄ PINIGŲ 
SKOLINGI,

o jums trūksta pinigų. Mes tai 
suprantame. Kartais ištikrųjų 
jums reikia daugiau primokėti 
negu galvojote. Vistik jūs gali 
te išsiųsti užpildytą formą da 
bar įdėdami banko čekį sn už 
rašyta vėlesne data.

Dabar dėkojame už ben 
dradarbiavimą.
Ištikrųjų Jūs pa 
dėjote mums ge 
riau atlikti dar 
bą.

Sutvarkę vakare formas ir už 
lipine pašto ženklą, prikabinki

te laišką prieš akis ant išvidi 
nių lauko durų. Išeinant leng 
vai pastebėsite, ir pasiėmę lai 
kykite rankoje iki prieisite arti 
miausią pašto dėžutę ir įmeski 
te ten.

DEPARTMENT OF
NATIONAL REVENUE

HON. E.J.Benson, Minister.

dalyv.au
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MONT|REAL
MONTREALIO IR APYLINKĖS
LIETUVIAMS

Š.m. gegužės mėn. 2 d. viso 
je Kanadoje vyksta rinkimai į 
KLB Krašto Tarybą.

Montrealio apylinkės rinki 
minė komisija praneša, kad tą 
dieną Montrealyje balsavimai 
vyks dviejose vietose sekan 
čiai:

1) Aušros Vartų parapijos 
salėje, 1465 De Seve, Montreal 
20, P.Q., nuo 9 vai.ryto iki 9 
vai. vakaro.

2) Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 3426 Partenais St., 
Montreal 24, P.Q., nuo 9 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų.

Asmenys, kurie numato, 
jog negalės tą dieną ankščiau 
nurodytose vietose patys asme 
niškai dalyvauti, gali balsuoti 
paštu, tik turi kuo skubiausiai 
apie tai pranešti rnkiminei ko 
misijai (667 Allard Ave., Ver 
dun 19, P.Q., tel.769-1557), 
kad būtų galma laiku pasiųsti 
balsavimo lapeliai.

Visus Montrealio miesto ir 
apylinkės lietuvius, sulaukusius 
18 m. amžiaus ir vyresnius, 
kviečiame šiuose rinkimuose 
dalyvauti.

Montrealio apylinkės 
rinkiminė komisija.
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS
• SLA 123 kuopos 15 - kos 

metų sukakties minėjimas gegu 
žės 23 d.

• Aušros Vartų parengimas 
gegužės 1 d.

• Skautorama stovyklai įre 
ngti gegužės 15 d.

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

O Muzikos studijos moki 
nių koncertas birželio 27 d. 
AV1 salėje.

GRAŽI SUKAKTUVINĖ 
STAIGMENA

šeštadienį, bal. 10 d., buvo su 
ruošta A V parap. choro seniu 
nui Alfonsui Gudui su Ponia 
15-kos metų vedybinio gyveni 
mo sukaktuvių proga. Broliai, 
giminės, AV choro dalyviai p 
p. Zavadzkių namuose solizan

DR. J. ŠEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir . . , „
ketvirtadieni ^-4 s 7--» p.m.

antradienį ir
, .. . 2—4 p. m.penktadienį

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

PO 7-3175: namų DO 6-9582

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

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

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI, 

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

Telef.: 669-8834

„LITAS“
4.5% Už INDĖLIUS
4.0% UŽ EIN. S—TAS.

Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2000.

7.6% Už ASMEN. PASKOLAS
6.5% Už NEKILN. TURTO PASK.
Visos paskolos atviros,
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St. sekmadieniais nuo 
10 30 iki 12.30 v., darbo dieno mis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant 

pirmadienius ir šeštadienius; vakarais —• trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 2472 dieną — penktadieniais 
nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais— pirmadieniais, trečiadieniais ir 

penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

PRANEŠIMAS
tams suruošė labai gražią staig 
meną, pasveikino, apdovanojo 
ir palinkėjo ilgiausių metų. Bu 
vo šaunios vaišės ir labai gera 
visų nuotaika.

LITUANISTINIŲ KURSŲ 
MOKINIŲ TĖVŲ ŽINIAI
Patikrinamieji egzaminai iš 

kurso į kursą balandžio 24 d. 
Taip pat išleidžiamojo trečio 
kurso egzaminai raštu. Gegu 
žės pirmą dieną egzaminai tre 
čiam kursui žodžiu iš tikybos, 
lietuvių kalbos, lietuvių litera 
tūros, L.geografijos ir L. istori 
jos.

Gegužės 22 d. Aušros Var 
tų parapijos salėje iškilmingas 
mokslo metų užbaigimas.

1. Iškilmingas aktas —bai 
gimo pažymėjimų įteikimas.

2. Meninė dalis. Meninę da 
Ij išpildys kursų mokiniai ,o 
taip pat dalyvaus savo kūryba 
jaunas poetas Barteška ir pia 
nistas Piešina.

3. Šokiai ir vaišės. Šokiams 
gros Mc'Gill studentų orkest 
ras. Visas Montrealio jauni 
mas, mokinių tėvai ir visi mOn 
trealiečiai maloniai prašomi šio 
j e šventėje dalyvauti.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJJIMAS

gegužės 2 d., sekmadienį, penk 
tą v. po pietų. Šv.mišios moti 
nu intencijai Aušros Vartų par. 
tuoj po mišių minėjimas salėje. 
Programa: dr.Jūratės Ciplijaus 
kaitės - Tanner paskaita. Meni 
nėję daly — tautiniai šokiai, 
dainos, piano ir akordeono mu 
zika. Meninę dalį atlieka litua 
nistinių kursų mokiniai.

• Sinius Jonas dėl širdies 
priepuolio gydosi ligoninėje.

• Ponia Rusinienė susirgusi 
ir paguldyta į ligoninę.

O Ponia Jurgutienė, jau ilgo 
kai serganti sunkia reumatizmo 
forma, dėl ligos turėjo nelai 
mę savo bute ir susižeidė.

• Rašytojai ir aktorei Biru 
tei Pūkelevičiūtei bal. 10 d. pp. 
Zigmo Lapinų bute suruoštos 
išleistuvės. B.Pūkelevičiūtė per 
sikelia gyventi Čikagon, kur 
jau persikėlė jos tėvas.

® Inž. V.Šipelis su motina 
ir dėde išvyko savo mašina į 
Kaliforniją. Kelionėje ir vieš 
nagėje išbus 3 savaites.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Residence MU 1-2051

DR. V. GIRIŪNIĘNĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namu RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

Adresas: 1465 De Seve Street, 
Montreal 20, P.Q. tel. 766-5827

DR. EDUARDAS IR MARIJA JANSONAI
Lietuviškos Vasarvietės — 

vilos Audronė Cape Cod, 
Mas, USA, savininkai sveikina 
visus buvusius ir būsimus vasa

rotojus ir Prietelius su Velykų 
Šventėmis ir tikisi pasimatyti 

vasarą viloje Audronė, kuri

AUŠROS VARTŲ
PARAP. ŽINIOS

— Didž. Savaitės paamldų 
tvarka: Did. ketv., ir penkt., 7 
vai., vak., Did.šeštad. 6 vai., 
vak. Velyk'ų rytą 6 vai. Prisikė 
limas, toliau 8, 9, 10, 11 vai, 
mišios. Did. penkt., - pasninko 
diena. Tie, kurie nepasinaudos 
suolų rezervacija, tepraneša lai 
ku klebonui.

— Gerb. Kun. J. Vaškui, 
MIC., už gažiai pravestas misi 
jas ir visiems parapijiečiam* 
jas uoliai lankiusiems nuošird 
jžiai dėkojame.

— Parapijos bazaro proga 
gauta $2,521.51, Visiems, ku 
rie savo darbu, aukomis, fan 
tais, knygučių platinimu ir vai 
gių gaminimu prisidėjo nuošir 
džiai dėkojame.

SLA 15—KOS METŲ 
SUKAKTUVĖS

teko nukelti į gegužės 23 die 
na, nes SLA prezidentas, P. 
Dargis, iki tos dienos kiekvie 
na savaitgalį užimtas. Gegužės 
23 d. jis atvyks į Montreal;, 
padarys pranešimą visuomenei 
ir po to dalyvaus minėjime.

STOVYKLOS STATYBOS 
VAJUS

Nauji Fundatoriai: ($100) : E. 
V. Kerbeliai,
Gabės Rėmėjai: ($50) : Petras 
Beleckas, M.J. Adomaičiai, J. 
A. Dasiai.
Rėmėjai: ($25) : V.A.Daugėla 
vičiai, H.Renke, Ella Renke, 
E.J. Dalmontai, l.J.Vaitkučiai, 
A. K.Rašytiniai, J. Petruškevi 
čius (Chicago, 111).
Vienkartiniai Rėmėjai: Po$25: 
V.Ivanauskas, po$10: J.Dalm 
antas, A.Slapšinskas, B.Pun 
džius, po $5 : M.Lukoshius, A. 
Pundžius.

Stovyklos Balius ir skauto 
rama bus gegužės mėn. 15d 
Jo metu bus parinktas stovyk 
lai vardas. Jau gauti šie pasiū 
lymai: Nida, Romuva, Gondin 
ga, Lietuva, Gabija, Suduva, 
Alkuva, Trakai. Laukiame dau 
giau. Pr.R.

O Montrealio lietuvių šoke 
jai, kitų tautų tarpe, dalyvavo 
Forume metiniame tautų festi 
valyje. Mūsų šokėjams sekėsi 
gerai.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D.

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

861-8479

ADVOKATAS

JOSEPH F. MILLER
B. A„ B. C. L. 

Suite 205
1 68 Notre Dame St. E.

UN 6-20G3 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 Sukas 

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS. 

šiais metais atidaroma vasaroji
mui nuo birželio mėn. 15 d. iki 

rugsėjo mėn. 15 d. IŠ kalno 
kreiptis: 15 Rosedale St., Bos
ton, Mass, 02124. Tel. 288- 

-5999.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAP. ŽINIOS

— Didiosios savaitės pamal 
du tvarka: Did. ketvirtd. bus 
tik vienos šv. mišios 8 vai. va 
karo; Did. penktd. 3 vai bus Ii 
turginės apeigos, o 8 vai. vak. 
kryžiaus keliai; did. šeštad. 6: 
30 vak. liturginės apeigos ir 
vakarinės Velykų mišios.

Velykų rytą 6:30 bus Prisi 
kėlimo mišios, o kitos mišios 
9, 10, ir 11 valandomis; ne 
bus mišių 5 vai. po pietų. Išpa 
žinčių bus klausoma Didžiojoj 
savaitėj did. trečiadienio vak. 
nuo 7 vai., did. ketvirtd. vak. 
nuo 6 vai. ir did. penktd. vaka 
re nuo 7 vai.

— Kovo 31 d. palaidotas 
Juozas Žukas, iš St.Jeano ir 
bal. 3 d. Stasys Sabeckas iš 
Montrealio.

SKAUTŲ SKAUČIŲ 
STOVYKLA

Skautų - čių stovyklai galu 
tinai laikas nustatytas ---- abi
pirmosios rugpiūčio mėn. savai 
tės: rugp. 1-15 d.d. Tikimės, 
kad gerųjų montrealiečių pagal 
ba, šiemet galėisme stovyklauti 
patogioj naujoj užbaigtoj rnū 
sų visų stovyklavietėj prie gra 
žiojo Lac Clair. D.Ž.

Lito“ alansas per praeitą 
mėne?į pasiekė $1,319,966.29, 
toje sumoje indėlių $821,721. 
57 ir einamose sąskaitose $467, 
510.71. Bendra paskolų suma 
$1,145,629.97, trumpalaikių in 
vestacijų $61,500. Per kovo 
mėnesį išduota paskolų $53, 
185.45. Mėnesinė apyvarta $ 
340,466.64. Paskolų pareikala 
vimas labai gyvas, tačiau visi 
realūs pareiškimai lig šiol bu 
vo patenkinti.

Balandžio mėn. pabaigoje 
kiti bankai prirašo palūkanas 
už pusę metų. Užtat ’’Liters“ 
jau dabar priiminėja depozitus 
surašytus gegužės mėn. 1 d. da 
ta. Taigi, visi norintieji savo 
santaupas perkelti į „Litą“, ta 
tai gali padaryti nenustodami 
nė vienos dienos palūkanų bet 
kuriuo metu balandžio mėnesy 
je arba pirmomis gegužės mėn. 
dienomis.

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 S
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

District Estate
Brokers Inr,

i 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:

AD AMONIS
I NSURANCE 

AGENCY INC.
Quebec Insurance Brokers
GAISRAS — AUTOMOBILIAI

Tel.: 722-2472.
ir 722-4735

— ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ.
3907 Rosemount Blvd.

Tikslus ir greitas patarnavimas.

GRAŽIAI VEIKIA PLIAS 
TORONTO SKYRIUS

Inžinierių ir architektų sąju 
ngos (PLIAS) Toronto skyria 
us metinis visuotinis susirinki 
mas įvyko Lietuvių namų patai 
pose, kur buvo iškelta aktualių 
klausimų ir sumanymų. Po vai 
dybos pirmininko ir iždininko 
pranešimų, pasidžiaugta veikla 
ir gražiu pelnu, kuris kiekvie 
nais metais visas išdalinamas 
lietuvybės tikslams. Šių metų 
pelnas paskirstytas sekančiai: 
1. Kanados lietuvių fondui $ 
100, 2. Toronto Maironio var 
do šeštadieninei mokyklai - $ 
75, 3. Skautų stovyklai ’’Romu 
va“ - $50, 4. Vasario 16 Gim 
nazijai - $50, 5. Žurnalui ”Te 
chnikos žodis“ - $50, 6. Toron 
to vaikų namams - $30, 7. Atei 
tinmkų stovyklai - $25, 8. To 
ronto sporto klubas ’’Vytis“ - 
$20, 9. Studentų rėmėjų būre 
liui -$20, 10. PLIAS Centrui - 
$20, 11. ’’Tėviškės Žiburiams“ 
-$1G, 12. ’’Nepriklausomai Lie 
tuvai“ -$10, 13. Žurn. ’’Litua 
nūs“ $10.

Terminui pasibaigus, senoji 
valdyba atsistatydino. Buvo iš 
rinkta nauja, kuri pasiskirstė 
pareigom: pirm. inž.Baranaus 
kas B., pavad. inž. Balsys V. 
(jun), ižd. inž. Liuima, sekr. 
inž. Matulevičius, narys inž. 
Dvarionas A.

Sėkmės naujai Valdybai jun 
giant lietuvius technikos profe 
sonalus ir darbuotis lietuvybės 
labui.

NL nuoširdžiai dėkoja už 
auką.

• Šv. Jono parapijoje reko 
lekcijas veda kun. J.Kubilius 
S.J. iš Chikagos, buvęs Aušros 
Vartų Montrealyje, klebonas.

Didyjį penktadienį irVely 
kų sekmadienį ’’Lito operacijų 
nebus abejuose skyriuose.

Pr.R.
QUEBECAS KELIA 

MOKESČIUS
Quebeco valdžia nutarė pa 

kelti mokesčių 25 milionais dol. 
Tam tikslui vien Montrealio 
miestas turės sudėti apie pusę 
-- 12 mil. dol. Tat gyvenimo 
pabrangimas savaime kyla.

PARDUODAMAS
automobilis Pontiac ,1960 — 
8 cilind., geram stovy, įvažiuo
ta 26,000 mylių.

Tel. PO 7-5863.

INCOME TAX
PRANAS TAUTKUS,

buvęs mokytojas, 
turi daug prityrimo užpildyti 
visokius Income Tax blankus.

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

nomis ir valandomis:

Šeštadieniais nuol—5 v. PM. 
A. Matulio bute:

7686 Edward St., LaSalle.

Tel. 366-3805.

Sekmadieniais 1—5 v.PM. 
Restorane Kaunas.

2587 Ontario St.East.

Tel. 525-0196.

Taigi jis užpildo visokius 
pensijų ir emigrac. blankus.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės Į
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sales Ltd.
■ Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831 Tel. namų DO 6 - 2548

4Zx^x^x^x4^x^>x^x^x^x^x-<^x^>-

I
? Dr.P.MORKsI

DANTŲ GYDYTOJAS f
$ 

Vakarais ir šeštadieniais

pagal susitarimą. f

(1082 Bloor W. Toronto)^
(į rytus npo Dufferin Str )^Raštinė: LE 4-4451. (>

KAIP PRATURTĖTI?
Vienas iš patogiausių būdų 

praturtėti ----yra loterija, paša
kė notaras A.Liudž us, ver_.li 
ninku pobūvyje, balandžio m. 
4 d. Šala to pralegentas palie 
tė ir kitokias, konkretesnes pra 
turtėjimo galimybes įsigyjant 
verslus arba akcijų spekuliaci 
ją. Pastaruoju atveju buvo api 
budinta eiklios inici.atyvos rei 
kalingumas, platesni požiūriai 
ir kietesnis užsispyrimas. Žmo 
gui ką nors pageidaujant, ką 
nors siekiant, ar trokštant, įde 
dant sugebėjimais atmiešto 
triūso, visuomet galima pasiek 
ti apčiuopesnių vaisių.

Po Liudžiaus paskaitos, išsa 
miai pasisakė Namų savininkų 
sekcijos pirmininkas Saulėnas. 
Jis kalbėjo apie besimezgančio 
sąjūdžio uždavinius ir siekim 
us. Svarbiaus’a Saulėnas iškė 
lė besaikiškai augančius nuosa 
vybės mokesčius ir kai kurias 
galimybes juos apmažinti. Su 
organizavus namų savininka 
ms, būtų galima susižinoti su 
kitomis Tironto mažumomis ir 
per miesto atstovus, tuo reika 
lu, daryti atatinkamus žygius.

Vaišinantis ponių paruošta 
kavute ir skaniais užkandžiais, 
tarpusavio pokalbiuose buvo 
prieita prie išvados, kadįsijun 
gus į Namų savininkų sekciją, 
bendrai būtų galima atsiekti kai 
kurių ekonominių lengvatų.

Dr.J.Kaškelis, v.adovauda 
mas pobūviui, kėlė būtiną ir 
glaudesnį verslininkų bendra 
darbiavimą.

Janušauskas plačiau pasisa 
kė apie gaminamą verslininkų 
filmą, kurio pirmoji dalis bus 
pradėta rodyti jau šį- rudenį. 
Pobūvis buvo tam ir rengtas, 
kad nors dalis aktyvesniųjų 
verslininkų būtų užfiksuota ren 
giamame filme.

S. Pranckūnas.

MADAM ZOLA
SPĖJĖJA IR PATARĖJA.

Ji pasakys jūsų praeitį, dabartį 
ir ateitį, pagelbės ir išspręs 
Jūsų problemas meilės, sveika
tos, vedybų ir biznio. Paslap- 
tos išlaikymas.
Telefnas: 271-7396, skambinti 
bet kuriuo laiku.

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.

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

Tel.: 739-9328. aptarnavimas

Keating Ford Sales Ltd.
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