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Vietnamą grobia komunistai
• BAIGIASI CHRUŠČIOVO SKELBTOJI _____________________________________________

KOEGZISTENCIJA
® KOSYGINAS GRASINA AMERIKAI NAUJAIS 

GINKLAIS
® SĄMYŠIS PRIEŠ IR UŽ AMERIKOS POLITIKĄ 

AZIJOJE
© VIETNAMAS ATMETĖ IR NEUTRALIŲJŲ 

SIŪLYMUS

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO
GYVENIMO DUOMENYS

K. L. BENDRUOMENES REIKALAI
KANADOS LIETUVIŲ FONDO VAJUS

Indokinijos ir su ja susieti 
painūs reikalai užtemdė Vely 
kuku švenčių giedrumų.

Velykų išvakarės ypač bu 
vo skaudžios, nes

AGRESIJĄ INDOKINIJOJE 
VYKDANTIEJI KOMUNIS 
TAI ATMETĖ JAV PREZI

DENTO PASIŪLYTAS
TAIKOS DERYBAS, 

kurioms net neutraliosios vals 
tybės pritarė, nes JAV prezi 
dento siūlymus randa esant la 
bai gerus. Ypač, kad siūloma, 
ne tiktai taiką, bet ir ekonomi 
nio išvystymo planas, kuriam 
žada miliardą dolerių paramos.

Deja, agresyviems komunis 
tams nereikia nei taikos, nei 
gerbūvio. Jų tikslas pagrobti 
visą Indokinijos pusiasalį.

Tačiau būsena painiojasi, 
nes

PATYS KOMUNISTAI KO 
VOJA TARPUSAVYJE IR 

DEL TO VARŽOSI DĖL
JAV PREZIDENTO 

SIŪLYMŲ PRIĖMIMO.
Pačių komunistų tarpusa 

vės nesantaikos taip toli nuėjo, 
kad šiaurės Vietnamo komunis 
tai pagalbos kreipėsi ne į arti 
miaust kaimyną ----Kinijos ko
munistus, bet delegaciją pasiun 
tė į Maskvą ir rusus prašo pa 
ramos.

Sis paramos prašymas rodo, 
kad

VIETNAMO KOMUNISTŲ
PADĖTIS PASIDARĖ 

LABAI KRITIŠKA.
Tačiau tas faktas, kad Viet 

namo komunistai prašo pagal 
bos ne kinus, o rusus, nema 
žiau iškalbingai sako, kad Viet 
■namui Kinijos komunistų pagal 
ba nepriimtina. Nors visi jie ko 
munistai, bet jų grobonišku 
mas tiek didelis, kad vieni ki 
tus neapsikenčia. Iš tikrųjų

VIETNAMIEČIAI YRA AM 
Ž1NI KINŲ PRIEŠAI.

Todėl jie pagalbos prašo ne ki 
nūs, bet tolimuosius rusus..

Šios kinų ir vietnamiečių 
nesantaikos, kinų - rusų nesan 
taikų fone, sudaro labai savai 
mingą painiavą: kinams nėra 
intereso skatinti vietnamiečius 
į taiką, o rusai, nenorėdami 
pasirodyti mažesni ’’draugai“ 
ir mažesni komunistai už kinus, 
taip pat nedrįsta pasisakyti už 
taiką, nors pripagandiškai skel 
bia ’’koegzistenciją“.

Faktinai,

RUSAI JAU SENIAI DALY 
VAUJA VIETNAMO KARE, 
KURĮ JIE IR PASKATINO.

Rusų lėktuvai dalyvauja 
bombordavimuose. Dabar ru 
sai vietnamiečiams jau stato ra 
ketų bazes. O Vietnamo komu 
•nistų delegacijai pažadėjo jau 
ir “savanorių“, kurie bus to 
kie pat ’’savanoriai“, kaip iš 
šiaurinio ’’savanoriai“, siunčia 
mieji į pietinį Vietnamą.

Prancūzijoje balandžio 18 d. mirė Ponios Bulotienės tėvas, 
PULKININKAS BOUZEREAU 
Officier de la Legion d' Honneur, 

Pirmojo ir Antrojo Pasaulinių karų 
Veteranas, 83 metų amžiaus.

Bulotų šeimą laidotuvėse atstovaus Bruno Bulota.

AZIJOS PIETRYČIŲ ĮVY 
KIAI PLAČIU AIDU ATSI 

LIEPIA VISAME 
PASAULYJE.

Reikšminga, kad ’’neutralio 
sios“ Azijos ir Afrikos valsty 
bės pasisakė už JAV preziden 
to pasiūlymus. Gal tas pasisa 
kymas išryškiins neaiškumus, 
kurie temdė tą ’’neutraliųjų“ 
sambūrį. Dabar jis suskilo : vie 
ni (dauguma) už Johnsono pa 
sisakymą, kiti (mažuma) prieš 
pasisakymą : priešų tarpe Tito 
ir Ben-Bella, kiti gi - už Johnso 
no pasisakymą. Tat dabar da 
rosi aiškiau,

KAS TIKRAI NORI TAIKOS 
BEI PAŽANGOS IR KAS TIK 

TAI VEIDMAINIAUJA.
Svarbūs JAV valstybės vy 

rų pakartotiniai pasisakymai: 
valstybės sekretorius Rusk pa 
reiškė, kad JAV sutiktų nutra 
ūkti kai kieno siūlomus šiauri 
nio Vietnamo bombordavim 
us, bet į JAV aiškinimąsi nie 
kas nieko teigiamai neatsako. 
O prezidentas Johnsonas paka 
rtojo. nežiūrint visko, JAV su 
tinka eiti į taikos derybas be 
jokių išankstinių sąlygų. Tat, 
turint gerų norų ir geros valios, 
kelias į taiką atviras.

KITOS NAUJIENOS
- Vakarų Vokietija užpro 

testavo rusų su lenkais paskel 
btą bendrą pasitarimą ir savi 
tarpinės pagalbos sutarties pasi 
rašymo Varšuvoje pranešimą, 
kuriame nusakomos dabartinės 
Lenkijos sienos, nes pagal Pots 
damo susitarimą sienos turi bū 
ti nustatytos taikos sutartimi.

— Suėjo 100 metų, kai teat 
re iš pasalų buvo nušautas J A V 
prezidentas Linkolnas, panaiki 
nes JAV vergiją.

— Anglijos min. pirm. H. 
Wilsonas, lankės pas JAV pre 
zidentą Johnsoną ir tarėsi pįet 
ryčių Azijos klausimais. Jis pri 
tarė JAV prezidento siūlymą 
ms Vietnamo klausimu.

— Nors ir Kinijos ir Viet 
namo komunistai atmetė JTO 
gen. sekr. U.Thanto pasisiūly 
mą kalbėtis taikos klausimais, 
bet U.Thant sako, kad taikai 
galimybių dar yra.

— JAV prezidentas C.Lod 
ge pasiuntė į Japoniją, Filipi 
nūs, N.Zelandiją, Korėją irAus 
traliją aiškintis Azijos įvykiais.

—Šiaur. Vietnamo komunis 
tai atmetė neutraliųjų taikos 

derybų pasiūlymus, ir pareiškė, 
kad kovos ligtol, kol užgrobs 
visą Vietnamą.

— Sov.Rusijos min. pirm. 
Kosygin kalbėdamas Išorinėje 
Mongolijoje, atmetė JAV pre 
zid. taikos siūlymus ir pagra 
sino naujais ginklais.

— N.Zelandijoje gauja ko 
munistų užpuolė JAV pasiun 
tinį Lodge.

— Bulgarijoje atidengtas są 
mokslas nuversti dabartinę vai 
džią.

DAILININKO IR DIPLOMA 
TO ADALBERTO 

STANEIKOS
minėjimas su jo kūrinių paroda 
ruošiamas šį šeštadienį, balan 
džio 24 d., 3 - 6 vai. po pietų 
All Hallows Hall, Greenwood 
Ave. ir Bent Road kampo, Wy 
neote. Pa, USA. Viešniomis 
bus ponios l.Puzinienė, J.Ar 
dienė irV. Norkienė.

MIN. S< LOZORAITIS
lydimas Gen.Konsulo V.Sta 
šinskio, dalyvavo Vliko valdy 
bos posėdyje, o kovo 9—Lietu 
vos delegacijos Pavergtųjų Eu 
ropos Tautų Seimo posėdyje.

Buvo pasidalinta informaci 
jomis apie Pietų Amerikos lie 
tuvių kongresą, lankymąsi pas 
Urugvajaus Užs. r. ministrą, 
pas Kolumbijos prezidentą bei 
užs. r. ministrą, Vliko pirm. V. 
Sidzikauskas pranešė apie Pa 
vergtųjų Seimo atstovų lanky 
masi Valstybės Departamente 
ir pas senatorius bei kongres 
manus. Min. Lozoraitis papasa 
ko jo apie savo vizitą aukštiems 
Valstybės Departamento parei 
gūnams. Abeji buvo patikinti, 
kad Jungtinių Amerikos Vals 
lybių politika sovietų pavergto 
sios Europos atžvilgiu nėra pa 
sikeitusi. Buvo taip pat aptarti 
kai kurie konkretūs darbai ry 
šium su Lietuvos laisvės ko 
vos 25 metų sukaktimi. E.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 

baigdami 1964 metus, turėjo 
Melburne labai sėkmingas Me 
no dienas, kurių programoje 
buvo. AL Bendruomenės me 
tinis suvažiavimas, dainų šven 
tė, scenos veikalas, tautinių šo 
kių festivalis, dailės paroda, 
vaikų meno paroda, literatu 
ros vakaras ir koncertas, jaunų 
jų menininkų koncertas, foto 
paroda, skautų rajoninė stovyk 
la, studentų suvažiavimas, spo 
rto šventė ir Naujųjų metų ba 
liūs. Maždaug taip Australijos 
lietuviai sutelkia visų savo dar 
bo metų rezultatus į galą metų 
ir suruošia didžiulę šventę.

Meno dienoms išleistas A. 
Krauso redaguotas gražus gau 
s ai iliustruotas leidinys.

• Stasys Dautartas, sušilau 
kęs 60 metų amžiaus, teatralų 
pagerbtas specialiu parengimu. 
St. Dautartas yra Lietuvos ope 
ros Vilniuje chormeisteris.

C— -—H -------------ag- ""’JT *

— JAV gynybos min. Mc 
Namare išskrido į Hawajus pa 
sitarti su gen. Tayloru, JAV 
atstovu Vietname ir kt. dėl pa 
galbos Vietnamui, kur vyksta 
didelės kovos.

— JAV senatas ruošia rezo 
liuciją prieš Rusijos žydų ir kt. 
tikybų persekiojimą.

— Ryšium su Azijos pietry 
čių sunkumų padidėjimu, JVA 
prezidentas atsisakė vykti į už 
sienius ir priimt jų lankymąsi.

— Pietų Korėjos sostinėje, 
Seule, demonstruoja studentai 
prieš santykių su Japonija at 
naujinimą.

— 4000 studentų demonstra 
vo prieš JAV baltuosius rūmus 
dėl Azijos pietryčių politikos 
ir 6000 studentų ir profesorių 
įteikė prezidentui peticiją, pri 
tariančią jo politikai.

VISIEMS VASARIO 16 
GIMNAZIJOS 

RĖMĖJŲ BŪRELIAMS
Sveikindamas mieluosius 

rėmėjus Velykų švenčių proga, 
su džiaugsmu pranešu, kad šių 
mokslo m-etiįį abiturientė Biru 
tė Girdvainyfė sėkmingai išlai 
kė brandos atestato egzaminus 
ir, kad balandžio 11 d. J.E. 
Vysk. Pranas Brazys įšventino 
naujuosius gimnazijos rūmus.

Siunčiu geriausius Dievo pa 
laimes linkėjimus, dėkoju už 
uolią talką gimnazijai ir pra 
šau nenuilstamai ir toliau visa 
širdimi rūpintis Vasario 16 
Gimnazijos gyvybe.

Su meile ir pagarba 
Kun.Br. Liubinas 
Direktorius.

KANADOS JAUNIMO 
KONGRESO PLAKATO 

KONKURSAS 
pratęsiamas iki gegužės 15 die 
nos.i

Dar kartą kviečiame mūsų 
jaunuosius dailininkus šiuo kon 
kursu daugiau susidomėti. 
Kongresui Ruošti Komitetas.
JAV LIETUVIŲ BENDRUO 

MENĖS CENTRO
VALDYBA

bendraraščiais paragino visas 
apylinkių valdybas suaktyvinti 
lietuviškosios spaudos platini 
mo darbą spaudos mėnesio me 
tu.

Valdyba norėdama geriau 
pažinti kievienos apylinkės vei 
klos sąlygas ir veiklą, išsiunti 
nėjo apylinkių valdyboms spe 
cialią anketą. Bendruomenės 
Baltimorės apylinkės valdyba 
rūpinasi pietryčių apylinkių da 
rbuotojų suvažiavimu gegužės 
1-2 dienomis Baltimorėje. Ja 
me kviečima dalyvauti: Wa 
shingtono, Baltimorės, Philade 
Iphijos, Pietinės New Jersey, 
Pittsburgh© ir Siaurės Rytų Pe 
nsylvanijos (Wilkes-Barre) ap 
ylinkių bei šio rajono lietuvių 
organizacijų atstovai.

© Ottawos apyl. rinkimų ko 
misija praneša, kad Rinkimai 
į KLB Tarybą įvyksta gegu 
žės 2 dieną. Vieta: pp. Vilčins 
kų namai., 762 Dunrobin Avė, 
Ottawa 8, Tel. 733-2201.

Pageidaujama balsuoti nuo 
2 iki 5 vai. po pietų. Balsuoti 
yra kiekvieno susipratusio lie 
tuvio pareiga.

© Viltė Puzinienė, Estera 
Bendžiūtė ir Gema Kreivėnaitė 
naujai užsiregistravo į lietuvių 
tautinių šokių vadovų - moky 
tojų kursus, kurie prasidės bir 
želio 13 d. Dainavos stovykla 
vietėje. Į kursus registruotis 
adresu: Kostas Januška, 2646 
West 71stSt., Chicago, Illinois 
60629.

• Vilniaus kino studijoje 
ruošiamasi sukti filmą - baletą 
’’Eglė žalžių karalienė“. Muzi 
ka E. Balsio. Režisuos Al.Moc 
kus, baletmeisteris - Vyt. Gri 
viekas. Eglės ir Žilvino vaidme 
nšs atliks Leokadija Aškelovi 
čiūtė ir Raimondas Minderis.

© Vilniaus Dailės muziejuje 
surengta dailininko J.Švažo at 
askaitinė kūrinių paroda. Daili 
ninkas yra keliavęs po Turki 
ją, Libiją ir Tunisą, stebėjo tų 
kraštų žmones ir gamtą daili 
ninko akimis.

Atbundanti gamta pagyvi 
no ir įnašų plaukimą į Lie 
tuvių Fondą. Fondo įgaliotinis 
P.Augaitis prisiuntė krūvą če 
kių i Dehli - Tilssonburg taba 
kininkų rajono.
A.Augaitis papildė savo $350 
įnašą iki $500, A.Rudokas pa 
pildė savo $250 įnašą iki $400, 
V.Maceika paildė savo $100 į 
našą iki $200, Dehli Apyl. V- 
ba (pirm. P.Augaitis) papildė 
savo $100 įnašą iki$200.

Įstojo nauji nariai su įna 
šais: A.Augustinavičius (La 
Sallete) $333, D.Šiurna agr. 
(Glen Meger) $100, kun.J.Gu 
tauskas (Dehli) $100, Liet. Na 
mų b-vė (pirm. A.Rudokas) 
Tillsonbiug $100. Viso gauta 
$1133.

Fondas nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams, o p. Au 
gaičiui dar ir už gerą pasidar 
bavlmą kaip Fondo įgalioti 
■niui. Savo laiške Augaitis rašo: 
’’Daug kas turi klaidingą nuo 
monę apie mūsų apylinkę ir fi 
nansinį pajėgumą. Beveik visi

KAS NAUJA
NATIONAL UNION UŽ 

QUEBECO ATSISKYRIMĄ ?
National Union lyderis D. 

Johnson pareiškė, kad jo parti 
ja kovos su Savreau - Fultono 
siūlymu keisti British North A- 
merica Act, nes jo partijos 
nuomone tas aktas turi būti vi 
siškai atmestas. Su tuo daugelis 
sutinka. Tačiau Johnsono teigi 
mu, Quebeco gyventojai turi 
padaryti kitus žingsnius, jeigu 
nori būti savo namuos šeiminin 
kais: įsteigti užsieniuose savo 
atstovybes, išrinkti savo prezi 
dentą; paimti į savo rankas 
ūkinį, kulturinį ir visuomeninį 
gyvenimą.

STOVYKLOS VAJUS
pasiekė $3,550. Reikia dar 
daug pastangų, pasiekti užpla 
nuotą $8,500 sumą. Naujais 
stovyklos fundatoriais (po $ 
100) tapo Dana ir Juozas Gra 
žiai, Jūratė ir Charles Tanner 
ir Vera ir Juozas Jocai. Rėmė 
jais (po $25) : J.J.Gabrusevi 
čiai, O.V. Sabaliai, O.J. Šab 
liauskai, J.A.Kirkilioniai, D.P. 
Zabielai, E.SSzewczuk, G.P. 
Montvilai. Vienkartiniais rėmė 
jais (mažau $25) : po $15 - J. 
Kalvaitis; po $10: Z.I.Rimša, 
H.Adomonis, A.S.Jaugeliai, 1. 
Tauteras, P. Baltuonis; po $5 
M.Taparauskas, V.Koskus, Z. 
Balnius, V.Murauskas, V.Mar 
kauskas, D.Linkolnas, A.Vaza 
linskas, J.Knystautas, K.Puk 
teris, P. Markauskas, A.Moc 
kus; po $2: F.Gyvis, A.Berno 
tas, B.Geležiūnas; po $1 : M. 
Jankauskas, J.Navickas, Bei 
čius.

Stovyklos balius---- Skautora
ma įvyks gegužės 15 d. Visi 
prašomi rezervuoti tą vakarą 
organizuoto jaunimo ir stovyk 
los steigėjų pastangoms parem 
ti. Bilietai į balių jau platina 
mi.

Stovyklos statyba kviečiami 
susidomėti lietuviai kontrakto 
riai. Informacijas pas archt. V. 
Zuba, tel.DO 5-0224.

Pr.R.
® Paminėta solisto Vladi 

miero Rubackio 50 m.amž. ir 
20 metų sceninio darbo sukak 
tis. Jis visąą eilę metų dainuo 
ja svarbias partijas Vilniaus 
akad. operos ir baleto teatre. 
Gimęs Ašmenoje, baigęs gim 
naziją Vilniuje, mokėsi pas K. 
Petrauską. 

šiuos įnašus davusieji dar nėra 
savo ūkių išmokėję. Davė dėl 
to, kad rado reikalą ir turėjo 
norą padėti lietuviškiems reika 
lams ne trupinėliu nuo stalo, 
bet kad pajustų šio to daugiau 
atsižadėję savo kentančios tė 
vynės labui".

Ypatinga padėka gerb. kun. 
J.Gutauskui, kuris būdamas 
dar naujakuriu rado reikalą ir 
Lietuvių Fondą paremti. Gau 
tas naujas įnašas ir Montrealy 
je, p.A.Bagušis įmokėjo ’’Lite“ 
$100. Dėkojame p.Bagušiui.

Su šiais įnašais KL Fondas 
paaugo iki $15,000. šių metų 
planas - pasikti $20,000. Kai 
maža Dehli - Tillsonburg kolo 
nija parodė tokį gražų pavyz 
dį, tai tikimės, kad ir kitų kolo 
nijų lietuviai plačiau atidarys 
pinigines Lietuvių Fondui pa 
remti. Visų akys yra nukreip 
tos į Torontą, kur daugiausia 
lietuvių, o mažiausia įnašų.

P.Lelis
K.L. Fondo inform.

KANADOJE
AUGA KANADOS BIUDŽE 

TAS IR DEFICITAS
Federalinis fin.min. Gordo 

nas paskelbė, kad vystantis Ka 
nados gyvenimui, kyla ir biud 
žetas. Deja, drauge kyla ir jo 
deficitas. Šiemet bus 83 mil. 
dol. deficito. Biudžetas numa 
tomas 6,700,000 dol. Bet dabar 
jau išlaidų yra 7,136,000,000 
dol.

• Quebeco konservatorių 
lyderis Balcer pasitraukė iš tos 
pozicijos.

— Popiežius Paulius VI di 
džiojo savaitgalio eigoje pasisa 
kė už taiką ir prieš komunis 
tų tikėjimo persekiojimą.

AZIJOS IR EUROPOS LAIS 
VĖS KOVOTOJŲ VIENYBĖ

New Yorke buvo Paverg 
tųjų Seimo nepaprastas susirin 
kimas Azijos Laisvės Dienos 
metinėms paminėti. Prieš vie 
nuoliką metų ryšium su Korė 
jos karo paliaubomis 22,000 
karo belaisvių atsisakė iš ne 
laisvės grįžti į šiaurinę Korėją 
arba į raudonąją Kiniją, pasi 
rinkdami laisvę tremtyje, oiam 
įvykiui atžymėt buvo įvesta A- 
zij os Tautų Laisvės Diena. Azi 
jos ir Europos laisvės kovos 
prieš sovietinį komunizmą . 
Tautų Lasvės Dieną mini ir Pa 
vergtųjų Europos Jautų Sei 
mas. Šių metų minėjime atsilan 
kė ir žodį tarė laisvosios Kini 
jos ambasadorius prie Jungti 
nių Tautų Liu Chieh. Vietnamo 
ambasadorius - stebėtojas prie 
JT Nhuyen -Phu-duc, P.Korė 
jos atstovybės prie JT patarė 
jas Dr, Woonsang Choi, taip 
pat Danijos Delegacijos prie 
JT narys, buv. užsienio reika 
lų ministras O.B.Kraft ir Ame 

rikos unijų atstovas McDonald.
Pavergtųjų Seimais priėmė 

dekleraciją, kuri reikalauja, 
kad laisvasis pasaulis efekty 
viai išnaudotų tarptautinio ko - 
nizmo nesutarimus Europos ir 
Azijos problemų teisingam 
sprendimui. ELTA

• Panevėžio teatras pasta 
tė Balio Sruogos lyrinę dramą 
’’Pavasario giesmė“. Apie pa 
statymą spaudoje paskelbta 
daugiau teigiamų vertinimų. 
Viename jų panevėžietis Vyt. 
Zabarauskas pažymėjo, kad 
autorius dramoje pasiekęs pla 
čių apibendrinimų gėrio ir blo 
gio.
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Kaip atžymės i m
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SUKAKTI 

Pasitarimas Washingtone.
Balandžio 11-12 dienomis, 

J.Kajeckui ir jo pavaduotojui 
dalyvaujant Lietuvos atstovui 
dr.. S.Bačkiui, Washingtone į- 
vyko Vyriausio Lietuvos Išlais 
vinim© Komiteto, Amerikos 
Lietuvių Tarybos, Lietuvos 
Laisvės Komiteto ir Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės atsto 
vij pasitarimas. Vlikui atstovą 
v o jo pirmininkas min. V. Si 
dzikauskas ir vicepirmininkai 
S.Lūšys ir dr. B.Nemickas, Al 
tui — jo pirmininkas L.Simu 
tis, vicepirmininkai dr. P.Gri 
gailis ir sekr. E.Bartkus, Ame 
rikos Lietuvių Bendruomenei 
— valdybos pirmininkas J.Ja 
saitis ir tarybos sekretorė dr. 
E.Armanienė ir Lietuvos Lais 
vės Komitetui — pirmininkas 
V.Sidzikauskas.

Turėdamas galvoje jau dvi 
dešimt penkerius metus trun 
kančią Lietuvos laisvės kovą 
ir okupanto provokuojančius iš 
šūkius, prievartaujant paverg 
tuosius lietuvius iškilmingais

dienas Baltijos Tautų Dieno 
mis.

Kviečia ruošti demonstraci 
jas, masinius pasirodymus, žu 
vusiųjų partizanų ir Sibiro trem 
tinių pagerbimus. Demonstra 
cijose ir susirinkimuose priimti 
rezuliuejas ir peticijas.

Rezuliucijomis:
(a) protestuoti prieš Sovie 

tų Rusijos agresiją ir nusikalti 
mus Lietuvoje, tremiant jauni 
mą į Arktiką, Sibirą ir kt. prie 
varliniams darbams ; prieš rusų 
gabenimą į Lietuvą ir j u pri 
vilegijavimą ; prieš lietuvių dar 
bininkų ir ypač ūkininkų išnau 
dojimą ir apiplėšimą; prieš 
religijos persekiojimą, bažny 
čių uždarinėjimą, tikinčiųjų nie 
kinimą, tikėjimo mokymo dra 
udimą ir dvasininkų trukdymą 
atlikti religinius patarnavimus 
tikintiesems;

(b) reikalauti Sovietų Są 
jungą tuojau atitraukti iš Lie 
tuvos savo karines jėgas, admi 
nistracijos ir kompartijos apa

BENDRUOMENĖS APYLINKEI 15 METŲ PRANEŠIMAS VISIEMS LIETUVIAMS

festivaliais liaupsinti pavergė 
ją ir įvairiomis dingstimis ma 
sinant ir laisvuosius lietuvius 
prisidėti savo apsilankymu, — 
pasitarimais:

1. Reiškia griežčiausią pro 
testą prieš tebetrunkančią So 
vietų Rusijos agresiją Lietuvo 
je ir reikalauja laisvųjų valsty 
bių vyriausybės sudrausti agre 
šorių.

2. Kviečia laisvojo pasaulio 
lietuvių organizacijas sudaryti 
specialius komitetus (kur gali 
ma, išvien su estais ir latviais) 
ir lankyti savo kraštų centro ir 
vietos valdžios pareigūnus bei 
pasirūpinti iš jų proklamaci 
jas, skelbiančias birželio 15-17

ratą, kad lietuvių tauta galėtų 
savarankiškai ir laisvai apsispr 
esti bei tvarkytis; tuojau grą 
žinti įsavo namus ištremtuosius 
ir į sovietų kariuomenę paim 
tuosius; tuojau grąžnti tikintie 
siems maldos namus ir sustab 
dyti religijų ir bažnyčių perse 
kiojimą;

(c) prašyti savo kraštų vy 
riausybes, kad jos remtų Lietu 
vos pastangas atstatyti savo ne 
priklausomybę ir kad Jungti 
nėse Tautose iškeltų Sovietų 
Sąjungos kolonializmą Baltijos 
valstybėse ir pareikalautų ją 
pasitraukti.

Demonstracijos ir pasiro 
dymai labiausiai koncentruoti

Windsor© Lietuvių Bendru 
omenės Apylinkė buvo suorga 
nizuota 1950 metų balandžio 
!3 d., taigi š’ais metais sueina 
15 metų .Apylinkė per šiuos 
15 metų gražiai pasireiškė Lie 
tuvių švietimo, šalpos, kultūri 
nėję ir politinėje veikloje.

15-kos metų veiklos pami 
nėjimas įvyks geguž. 22 d. (še 
štadienį) Kroatų salėje. Detroi 
to dramos mėgėjų sambūris, 
vadovaujamas aktorės Zuza 
nos Arlauskaitės - Mikšienės, 
suvaidins 3-jų veiksmų komedi 
ją ’’Teta iš Amerikos“. Po vai 
dinimo ir oficialaus sukakties 
paminėjimo bus linksmoji da 
lis, šokiai, bufetas ir kt.

Paminėjimą ruošia Apylin 
kės Valdyba, kurią šiais me 
tais sudaro: B.Balaišis, kun.D. 
Lengvinas, P.Januška, V.Taut 
kevičienė irV Čiuprinskas.

Apylinkės Valdyba, ruošda 
ma šią Apylinkės šventę tikisi 
ir laukia visų apylinkės lietu 
vių prisidėjimo ir dalyvavimo.

RINKIMAI J KRAŠTO 
TARYBĄ

Apylinkės Rinkimų Komi 
sija, atlikusi paruošiamuosius 
darbus, dabar skelbia, kad rin 
kiniai i Krašto Tarybą įvyks

sekmadienį, gegužės mėn. 2 d. 
Windsoro Lietuvių Šv.Kazimi 
ero parapijos žemutinėje salė 
je nuo 9 vai. ryto iki 9 vai.va 
karo. Visi apylinkės lietuviai 
yra kviečiami atlikti savo tauti 
nę pareigą —dalyvauti Krašto 
Tarybos rinkimuose.

PASIBAIGĖ 
REKOLEKCIJOS

Kun.J. Staškevičius iš To 
ronto čia sėkmingai vedė reko 
lekcijas Windsoro Lietuvių Šv. 
Kaziin ero bažnyčioje balandž. 
2,3 ir 4 d.d. Vykusiai iškelda 
mas religines mintis, išaiškinda 
mas bažnytinių apeigų keitimo 
prasmę ir reikalingumą, kun. 
J.Staškevičius paliko labai ge 
rą įspūdį.

PASIRUOŠIMAS
KANADOS LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRESUI

Kanados Lietuvių Jaunimo 
kongresui rengti komiteto para 
ginta apylinkės valdyba suorga 
nizavo vietos jaunimą, kuris 
jau turėjo du susirinkimus, ku 
riuose svarstė prisidėjimo gali 
mybes. Visi rengiasi vykti ir 
dalyvauti Toronte įvykstančia 
me Jaunimo Kongrese, š.m. 
spalių mėn. 8,9 ir 10 d.d. -— 
ilgąjį Padėkos dienos savaitga 
lį. P.Januška.

Pranešame, kad rinkimai į 
KLB Krašto Tarybą įvyks ge 
gūžės mėn. 2 d. nuo 10 vai. ry 
to ligi 1 vai. Christ the King ba 
žnyčios salėje, kfur laikomos lie 
tuviams pamaldos, o nuo 1 
vai. ligi 6 vai. vakaro rinkimai

....... M jį . Jb—--J 
salės ir baliaus pradžios smul 
Kesnės detalės bus paskelbtos 
vėliau.

SVEIKINTINAS 
IŠSIAIŠKINIMAS

VIENYBĖS VARDAN
Visuotinas narių susirinki 

ma: kovo 21 d. kai buvo ren 
karna nauja apyl. valdyba, po 
išsamių a.skusijų, buvo išsiaiš 
kinta, kad pr.m. valdybos išleis 
tas nariams aplinkraštis, pa 
smerkiąs bet kokias atskiras 
draugijas ar organizacijas, iš 
skiriant tik bendruomenę, yra 
neteisėtas. Dieve tik laimink 
tuos, kurie nori ką nors dirbti 
kultūrinėje ir visuomeninėje 
lietuviškoje veikloje.

® Nuo didž.ketvirt. iki At 
velykio Vanc. viešėjo kun. S. 
Kulbis S.J.

Ve.p. kor.

vyks 420 White Ave., V.A. 
Jašiūnų namuose.

Visus mielus tautiečius pra 
šome dalyvauti rinkimuose, 
nes tai yra mūsų garbės reika 
las.

Sudbūrio Apyl. Rinkiminė 
Komisija.

’TUMO — VAIŽGANTO“ 
ŠEŠTADIENINĖ

MOKYKLA 
balandžio mėn. 10 d., . baigė 
mokslo metus. LB valdyba vi 
sus mokinius pavaišino. Šiais 
metais mokykla švenčia 15-me 
tų sukaktuves.

• Į KLB Krašto Tarybos 
rinkimus iš mūsų kolonijos 
kandidatai ----Juozas Kručas
ir Jonas Lukšys.

• Komp. Antanas Račiūnas 
sukūrė muziką K.Donelaičio 
“metams*“. Poema chorui ir 
vargonams buvo atlikta vad. 
’’muzikinių kūrinių perklauso 
je“ Vilniaus filharmonijoje.

© Vilniuje lankęsis B.Trons 
ki Varšuvos ’’Trybuna Ludu“ 
pasakojo, kad 1964 m. Lietuvo 
je pasirodė septynių lenkų rašy 
tojų knygų vertimai.

VANCOUVER, B.C.
KLB VANCOUVERIO APYL. VEIKLA

Ryšium su buv. apyl. vai 
dybos pirm. p.Raudonio atsista 
tydinimu iš pareigų ir pasitrau 
kimu iš apy. valdybos, jo vie 
ton buvo pakviesta kandidatė 
p. Gumbelevičienė, ir balan 
džio 11d. posėdyje valdyba 
pasiskirstė pareigomis sekan 
čiai: pirm.: Dr.Sakalauskas, vi 
cp. teis. F.Valys, sekr. p. Baro 
nienė, ižd. A.Smilgis ir paren 
girnų vadovė p.Gumbelevičie 
nė.

Pirmininko Dr. Sakalausko 
adresas: 17270 60th Avė, Su 
rey Centre, Clovrdale B.C.,tel. 
112-574. 4600; sekretorės Ba 
ronienės, 3578 W. 33 Avė., 
Vancouver, tel. A.M. 6-2936;

Paskutiniame posėdyje bu 
vo sutartos galutinos detalės

dėl lietuviškų pamaldų Vely 
koms, motinos d. minėjimo, 
pobūvio per atvelykio šeštadie 
nį ir ateities kultūrinių parengi 
mu bei susirinkimų.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Šiais metais rengiamas gegu 
žės 2 d. 3 vai. p.p. Orthodoxu 
salėje, 75 E. 43 Avė.

Programoje: tai dienai pri 
taikinta paskaita, meninė dalis 
ir šeštadieninės mokyklėlės vai 
kūčių pasirodymas, vadovau 
jant jų mokytojai p.Radzevi 
čienei. Po programos - bendra 
kavutė.

Pavasario balius - pasilinks 
minimas numatomas balandžio 
24 d., šeštadienį su linksma 
programa ir staigmenom. Dėl

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

birželio 15-17 dienomis arba 
artimiausią savaitgalį, Rezuliu 
cijų ir peticijų pavyzdinius tek 
stus paruoš Vlikas ir išsiunti 
nes pasitarimo dalyviamg ir vi 
su kraštų Lietuvių Bendruome 
nės centrams.

3. Pasitarimas prašo laisvų 
jų lietuvių spaudą kuo dau 
giau nušviesti savo skaitytoja 
ms pavergtosios tautos padėtį, 
sovietinius kėslus Lietuvoje ir 
laisvųjų lietuvių pastangas Lie 
tuvai padėti.

4. Pasitarimas pritaria Bal 
tijos Valstybių Laisvės Tary 
bos ruošiamam manifestui ang 
lų, arabų, italų, ispanų, portu 
galų, prancūzų ir vokiečių kai

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

INDUSTRIAL CHEMICAL DIVISION

DIVISION 1NDUSTR1ELLE, DEPT. CHIM1QUE

bomis ir specialiems numeria 
ms ’’The Baltic Review“, ”Li 
tuanus“ ir ’’Reviata Baltica“, 
o taip pat rekomenduoja sve 
timųjų informacijai panaudoti 
E.N. Sudavio ,,Allein, ganz 
allein“. Pavergtųjų Seimo ,,Li 
thuania'“, Lietuvių k-to pašau 
linei parodai „Lithuania“, K. 
V.Tauro ’’Guerilla Walfare on 
hte Amber Coast“,J.Audėno 
„Twenty Years of Struggle for 
Freedom of Lithuania“, dr.V. 
Vardžio „Lithuania under the 
Soviets“.

5. Pasitarimas ypatingą dė 
mesį atkreipė pavergtųjų lietu 
vių informacijai, taip pat ap 
tarė JAV - Sovietų Sąjungos 
naująją konsularinę sutartį ir 
ryšium su ja reikalingus žygius 
Lietuvos teisėmis bei interesą 
ms apsaugoti.

Pasitarimas praėjo viennigų 
siekimų ir sutelktinio darbo 
dvasia, šūkiu: . Reikalaukime 
Lietuvai laisvės! Kovojame 
preš Sovetų Rusijos agresiją 
ir kolonializmą!

”HAMILTON^ ONT.

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

Atkelta iš 5-to ns:

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.................................... 1.00

50 ”............................  8.50

10 ’’.................
1 gal- 160 ozs.
1 gal. 160 ozs
2 lbs..................
5 ’’............
1 gal. 160 ozs.

10 lbs. . . .
1 gal..................
1 ’’ ” .
2 lbs...............

2.00 
1.75 
2.65 
.95 

1.90
1.00 
2.00

.40

.20

.70

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

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

furniture polish, toilet paper etc.,,

Nėra pris tatymo 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.

daryti Jūsų susibūrimo švente 
vusus studentus ir gimnazijų 
jaunimą įleis nemokamai. Tam 
stoms bus paskirta rytinė salės 
pusė, kur vieni susirinkę nebū 
site vyresniųjų trukdomi ir jau 
sitės tiek pat laisvai, kaip ir ka 
nadiško jaunimo tarpe. Tad 
maloniai kviečiame besimokan 
tįjį lietuvišką jaunimą iš Toron 
to, Niagaba pusiasalio, Hamil 
tono, Ročesterio ir kitų vieto 
vių kuo skaitlingiausiai dalyva 
uti. Salė yra 510 vietų, tad lais 
vės bus visiems.

Maloniai kviečiame ir vyrės 
niuosius į čią pavasario šventę. 
Tamstoms įėjimas tik 2 d oi., 
nes salės puošnumas ir visas 
apšvietimas primena buvusį 
Kauno ’’Metropolį“ ar kitas 
panašias vietas. Už ją moka 
me $425.

Tad visi ruoškimės į šį reto 
nuotaikingumo balių ir pakvie 
timus iš anksto įsigykime 
pas LN V-bos narius ar kitus 
platintojus. Šokiams gros pui 
kus Benni Ferri orkestras padi 
dintos sudėties!

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

• Milling Machine Operators
® Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators
• Toolmakers
• Ingersoll Operators
• Planer Operators
0 Lathe Operators
0 Tool Designers
0 Vertical and Horizontal
0 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.
Sk. St.
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KULTŪRWEįfKWAHKA ^Trljos
PASAULIO LIETUVIŲ 

JAUNIMO KONGRESO
KOMITETAS,

1965 kovo 27 dieną Jaunimo 
Centre, Chicagoje, JAV, apsva 
rstęs 1966 Jaunimo metų pras 
mę ir Kongreso tikslus bei už 
davinius, pradėdamas savo dar 
bą, kreipiasi:

į laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimą, kviesdamas jį savo 
jaunatvės idealizmu bei entuzi 
azmu tiesti kelius tarpusavio 
bendravimui bei bendradarbia 
vimui plėsti, išeivijos lietuvių 
tautinei gyvybei ugdyti ir Lie 
tuvos laisvės kovai laimėti,

į laisvojo pasaulio lietuvių 
bendruomenes, organizacijas, 
spaudą ir radio valandėles, pra 
šydamas jaunimui dėmesio, jo 
siekimų supratimo ir visakerio 
pos paramos.

Posėdžio dalyviai: Komite 
to Prezidiumas, pirm. A.Zapa 
rėčkas (Lietuvių Studentų Są 
jungos JAV pirm., PLB atsto 
vas), vicep. G.Gedvilą (Santa 
ros - Šviesos Fed.), V.Kleiza 
(JAV LB Centro V-vos narys, 
PLB atstovas), G. Musteikytė 
(LSS Skaučių Seserijos), R. 
Staniūnas (LST Korp! Neo - 
Lithuania), Nariai: V.Kaman 
tas (PLB), R.Kviklytė (Lietu 
vių Studentų S-gOs JAV), G. 
Rinkūnaitė (PLB ir Kanados 
LB ), K.Sabaliauskaitė (Š.A- 
merikos liet, fizinio auklėjimo 
ir Sporto), V.Siaulys . (Stud. 
Ateitininkų), A.Šileika (Toro 
nto Liet. Studentų), kun.K.Tri 
makas S.J. (PLB), V.Vijeikis 
(LSS Skautų Brolijos), E.Vii 
kas (LSS Akademinio Skautų 
Sąjūdžio),

Svečiai: St.Barzdukas (PL 
B Valdybos vykd. vicepirm.), 
B.Nainys (JAV LB Chicagos 
apg. pirm.).

SIBIRO IR LENKŲ 
TURISTAI VILNIUJE
Kovo mėn. specialiu trauki 

niu į Vilnių buvo atvykę keli 
šimtai turistų iš Sibiro - Oms 
ko srities darbo pirmūnai, įvai 
rūs atstovai, prieš tai jau lan 
kęsi Leningrade, Taline ir Ry 
goję. Vėliau traukiniu į Vilnių 
atvyko didelė Lvovo mokslei 
vių grupė ir dar vėliau Lenin 
grado mokytojai. Vilniuje lan 
kėši turistai iš Lenkijos - kovo 
mėn. Vilnių aplankė šeši spe 
cialūs traukiniai su turistais iš 
’’broliškųjų respublikų“. Vilnių 
j e paskelbta, kad pavasario 
atostogų dienomis bus rengia 
mos nemokamos ekskursijos 
moksleiviams. E.

GINČAS DĖL ČIURLIONIO 
GALERIJJOS 

ČIKAGOJE.
Čiurlionio galerijos buvusios 

direkcijos ir L.A. Menininkų 
Kluubo valdybos ginčui dėl 
Čiurlionio galerijoje sutelktų 
meno kūrinių spręsti sudarytoji 
komisija savo darbą baigia šiuo 
Pro Memoria.

1964 m.sausio 12 d. JAV 
LB Kultūros Fondo pirminin 
ko pastangomis sukviestas pasi 
tarimas Čiurlionio galerijos rei 
kalu išrinko komisiją, kurios 
paskirtis buvo ištirti pasiūly 
mus ginčo išsprencįimui. Abie 
ms šaliem sutikus, komisija su 
daryta iš kun. Krištanavičiaus 
S.J., J.Jasaičio, ir pakviesto 
prof. M.Mackevičiaus.

1964 m.gruodžio 31 d. ko 
misija pakvietė dail. Z.Kolbą 
ir P.Gaučį išsiaiškinti Čiurlio 
nio galerijos padėtį ir aptarti 
būdus kilusiam ginčui išspręsti. 
Remdamasi pasikalbėjimais su 
abiejų šalių atstovais ir peržiū 
retais dokumentais, komisija 
rado, kad Čiurlionio galerijoje 
yra: a) meno kūriniai skirti Ne 
priklausomai Lietuvai, b) pri 
vatus turtas (paveikslai ir kt.) 
priklausantis daugeliui savinin 
kų, jų tarpe ir kitataučiams, c) 
taip pat ir privačios skolos.

Kiek sąlygos leido ištyrusi 
ir apsvarsčiusi Čiurlionio gale 
rijos ir Meno Kūrinių Fondo 
padėtį ir kilusio ginčo priežas 4 
tis, komisija priėjo prie tokio 
apsisprendimo:

1. Čiurlionio galeriją globo 
janti ir administruojanti insti 
tucija nėra galerijoje esančių 
meno kūrinių savininkė ir savo 
įstatuose ypatingai aiškiai turi 
suformuluoti, kam galerijoje 
sutelkti meno kūriniai priklau 
so.

2. Kadangi Čiurlionio gale 
rijoje yra sutelktas visuomenės 
aukomis ir kt. lėšomis Meno 
Kūrinių Fondas yra skirtas Ne 
priklausomai Lietuvai, todėl 
jam globoti sudaromas specia 
lūs Globos Komitetas. JAV 
Lietuvių Bendruomenės Cen 
tro valdyboOs ir tėvų Jėzuitų 
atstovai (po vieną nuo institu 
cijos). Jie į komitetą pakvie 
čia realistinės ir modernistinės 
meno pakraipos du dailinin 
kus.

Globos Komitetas ir Čiurlio 
nio galerijos administracija 
f direkcija) vadovaujasi specia 
liai paruoštu statutu. Statutą 
paruošia Globos Komitetas. 
Globos Komitetas taip pat ap 
sprendžia, kada Lietuvos pade 
tis bus tokia (laisva), kad jai 
priklausantis Meno Kūrinių Fo

Toronto universitete dabar 
pabaigė muzikos fakultetą so 
listės dainininkės specialybe. 
Ankščiau ji yra pabaigusi for 
tepijono klasę. Taigi L.Šukytė 
yra gerai muzikaliai išmokslin 
ta asmenybė, kokių Kanadoje 
reta, o lietuvių tarpe ypač. 
Ryčtis ir atsidėti muzikos stu 
dijoms gali tiktai išimtys, nes 
muzikos menas reikalingas di 
delio darbo. L.Šukytė ir šiaip 
yra yra išmokslinta asmenybė, 
nes turi universitetinę ir kalbų 
specialybę. Baigiamajame kon

ndo turtas bus galima perduo 
ti.

Globos Komitetas sudaro 
komisiją, kuri turi patikrinti 
Čiurliono galerijoje esamus me 
no kūrinus ir kitą turtą bei aiš 
kiai nustatyti, kas kam priklau 
so.

Čiurlionio galerijos finansi 
nius įsipareigojimus, padarytus 
ryšium su Čiurlionio galerijos 
investoriaus įsigijmu, galerijos 
išlaikymu ir Meno kūrinių fon 
do ugdymu, o taip pat tam 
reikalui padarytas asmenines 
išlaidas, Čiurlionio galerijos ad 
ministracija atlygna iš savo ka 
sos.

Turtą, nepriklausantį Čiur 
lionio galerijai ir meno Kūri 
nių fondui, galerijos administra 
cija grąžina savininkams.“

Buvusioji Čiurlionio galeri 
jos direkcija šį sprendimą prie 
mė. L.A. Menininkų Klubo va 
dovybė — atmetė.

Komisija laikosi nuomonės, 
kad ginčui užbaigti abi šalys 
turi priimti komisijos priimtą 
ir aukščiau paminėtą 6-šių pun 
ktų sprendimą.

LILIJA ŠUKYTĖ
certe ji sėkmingai išpildė skirtą 
programą. L.Šukytė be gausių 
koncertų jau dalyvavo solilste 
keliose operose, ir šį rudenį Ka 
nados operų kompanijos yra 
pakviesta Puccini operoje ”Bo 
hemą“ dainuoti Mimi partiją. 
Jaunai solistei linkime gražiau 
sios kloties ir sėkmės muziki 
niame kelyje.

Pagarba ir motinai, kuri 
viena būdamaviena (Vyras mi 
rė Vilniuje 1942 metais), atsi 
dėjusi rūpinosi dukters gražiu 
mokslinimu. >

VASARIO 16 BERNE
Vasario 16 minėjimą Švei 

carijos lietuviai šventė Berne. 
Dalyvavo geras būrys lietuvių 
ir svečių, kurių tarpe buvo iš 
Amerikos kun.Jackevičius ir 
buvęs Šveicarijos generalinis 
konsulas Lietuvai ir Kanadai 
p.Kestly. Susirinkimas buvo 
pradėtas Tautos Giesme. Susi 
rinkusieji pagerbė savo mirų 
sius 1 minute susikaupdami. 
Apsvarstę savo vargus ir bė 
das, susirinkimas patenkino se 
n°s bendruomenės valdybos pa 
ge’idavimą rinkti naują valdy 
bą. Išrinkti: pirmininku - Algi 
mantas Gegeckas, jaunos kar 
tos atstovas, gimęs 1945 m. 
Ciurishe, vicp. kun. prof. dr. 
Juraitis, sekr. p.Jakaitis ir ižd. 
med. daktarė p-lė J. Pečiulio 
nytė. Naujai valdybai geros 
sėkmės dirbant bendruomenės 
darbą.

@ Maskvos filharmonijoje 
įvykusiame ’’Jaunųjų kompozi 

torių“ vakare, šalia maskviečio, 
esto ir armėno pasirodė ir lie 
tuvis kompozitorius Rimvydas 
Žigaitis.

VEDA D R. GUMBAS

DĖL VĖLAUS 
VAIKŠČIOJIMO

Vyriškis Vėlai vakare sutikęs 
merginą susidomėjo:
— Ir tamsta nebijai taip vėlai 
viena vakare vaikščioti?
---- Kol viena vaikštau, tikrai 
nieko nebijau...

PRIEŽASTIS SUSIPYKTI
Jaunavedžių šeimoje žmona 
kreipiasi į vyrą:
— Kaip gi tau patiko pietūs, 
kuriuos šiandien pati viriau?
— Brangioji, neklausinėk, nes 
aš pamanysiu, kad tu ieškai bū 
do susipykti. Kam to reikia?

PRIEŽASTIS SKYRYBOMS
Kalbasi du bičiuliai. Vienas jų 
sako:
— Mano žmona tokia tvarkin 
ga, kad aš tur būt dėl to skir 
siuOs su ja...
—Na ką tu? Tvarkingumas tai 
yra geriausia savybė žmogaus..
— Taip. Bet kai naktį nueini 
atsigerti vandens, o grįžęs ran 
di gražiai tvarkingai paklotą 
lovą, kažin ar ilgai kentėsi...

SOVIETINIO GYVENIMO
Išvargęs ir sušalęs vyras į 

eina į kambarį, kai žmona skal 
bia baltinius. Žmona tuojau tei 
raujasi:

— Na, šerną nušovei, Petre 
Ii?

— Deja, ne!
- Tai ir gerai. Nereikės nė 

su kuo dalintis. Brankonjeriaus 
darbas juk be partijos sekreto 
riaus neįmanomas...

MINIATIŪROS
— Per nepaprastą skubotu 

mą jis verkė prie kapo, kuria 
me dar niekas nebuvo palaido 
tas.

— Viršininkas nepaprastai 
mėgo kritiką, t iktai... kitų ad 
r esu.

---- Sunku sugalvoti kokią 
kvailystę, kuriai neatsirastų se 
kėjų...

SOVIETINIS PAŠTO 
VIRŠININKAS

Sugrįžęs namo, jis ilgai va 
lesi. Žmona, nesulaukdama jo 
prie stalo, priekaištavo.

— Jurguti, tu taip ilgai ten 
terliojies... Visai be sąžinės...

-----Kokia čia, Maryt, sąžinė. 
Amerikonų laiškai taip žiauriai 
užklijuoti, kad sunku juos at 
lipinti. O suklijuoti, juos per 
skaičius, neturime klijų. Tai ir 
susiterlioji žmogus. Tai tau ir 
sąžinė...

SUSIKALBĖJO 
RAŠYTOJAI

Šveicarų rašytojas Gotfridas 
Keleris, prašomas jauno rašyto 
jo, sutiko pareikšti savo nuo 
monę apie jo kūrybą.

Atėjęs pas Kelerį, jaunas 
rašytojas nepaprastai karštai ir 
išraiškingai jam skaitė savo ei 
lėraščius.

— Man teko klausytis dau 
gelio rašytojų,----sakė Keleris.
---- Ir visi jie skaitė blogiau, 
negu rašė.

— O aš? —viltingai pakla 
usė jaunuolis.

— Jūs? O jūs —atvirkš 
čiai...

KAD JAUNAS BŪČIAU...
Prancūzų rašytojas Bernar 

das Fontanėlis kartą kalbėjosi 
su moterim. Jos pirštnei besi 
kalbant, nukritus, Fontanėlis, 
kaip dera mandagiam kavalie 
riui, bandė pirštinę pakelti, 
bet neįstengė pasilenkti. Tada 
jis apgailestavo.

- O kad taip turėčiau 80 
metų!..
Fontanėliui buvo jau 100 me 
tų-

IR GI POKŠTAS
Krautuvėje prie kabinos su 

užrašu ’’Informacija“, kurią 
duoda graži mergina, padaužiš 
kai nusiteikęs tipelis klausia:

— Duokite informacijas?
— Taip. Ką norėtumėt su 

žinoti?
— Norėčiau sužinoti, ką jūs 

ve'kiate šiandien vakare?..

SOKRATAS IR MOKINYS
Garsusis graikų senovės fi 

losofas Sokratas praeidamas 
pro smuklę pastebėjo iš jos iš 
einantį savo mokinį. Pamatęs 
mokytoją, mokinys susigėdino 
ir nepastebimai norėjo smukti 
atgal į smuklę, bet Sokratas 
pamatė ir tuojau jam sušuko;

— Išeik! Išeik, vaikeli! Ge 
riau yra iš smuklės išeiti, negu 
įeiti!

PARTIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Asmens kulto šalininkai ko 
munistiniai partiečiai susirūpi 
no, ką šiemet, okupacijos ”šve 
ntės“ metais, jie padovanos 
savo partijos sekretoriui.

— Padovanokite šunį, — 
patarė asmens kulto priešiniu 
kas.

— Kodėl šunį? —suabejojo 
kultininkai. ----Jūsų partijos
sekretorius labai mėgsta, kad 
jam kas nors padus laižytų..:.

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
28.
Neatsigręžė pažiūrėti, nors negirdėjo arklio kanopų šliuksė 

jimo. Matyt, Kostas ją lydėjo akimis. Parėjusi Stasė nutvėrė 
iš motinos rankų kibirus, pašėrė kiaules, nušlavė takelį nuo 
trobos durų ligi šulinio. Nenustygo vietoje ir skusdama bulves. 
Į motinos priekaištingą žvilgsnį ji atsakė :

— Mama, o kas žino, kokia rytoj būsiu!... —ir staiga pa 
ti pajuto ne taip pasakiusi. Bematant dngo džiaugsmas.

Motinai vis atrodydavo, kad Stasė perdaug vėjavaikiška, 
nerimta. ’’Mokytojas turi būti piktas, —kartais sakydavo ji.— 
Ar jūsų nemoko, kaip būti, piktiems? Kitaip juk vaikai neklau 
sys!..“ Stasė bematant suraukdavo kaktą ir, pagrūmojusi pirš 
tu, spiegiančiu balsu užrikdavo: ’’Nutilkit, vaikai!.. Išeik iš 
klasės!..“ Bet ir vėl tuojau prapliupdavo juoku. Motina susirū 
pinusi linguodavo galvą: ’’Neišeina tau, Stasele... Neišeina...“

Šiandien Stasė motinai pasakojo apie Institutą, apie drau 
gus. Kiekvienas iš jų atrodė daug geresnis; gal būt, ankščiau 
apie jį nė nepagalvodavo, o dabar rasdavo daug ką gero pa 
pasakoti. Pati to nejausdama, pradėjo pasakoti ir apie Joną 
— kaip jie važinėjosi slidėmis, ėjo į kiną, ruošėsi egzaminą 
ms. Kritimą nuo skardžio ir Jono šuolį į pagalbą ji nupiešė 
dar puikesnėmis spalvomis. Stasei staiga nutilus, motina tyliai 
paklausė:

----Tu vaikeli, jį myli?
Tai buvo ne klausimas, o nujautimas. Stasė nuraudo ir įsi 

kniaubė veidu į motinos rankas. Nieko neatsakė. Motina dau 
giau neklausinėjo. Sužinojusi, kad Stasė dviem savaitėm išva 
žiuoja į Pašešupę, motina pasikvietė į talką tėvą:

— Niekur nevažiuosi, Stase, — pradėjo motina. — Parva 
žiavai ir ilsėkis. O jei' ne — uždarysiu į kamarą ir laikysiu.

— Aš pro langą pabėgsiu!.. — nenusileido Stasė.
—Tu mamule, be reikalo... Tegul važiuoja. Tik tenai, 

Stasele, su pirštinaitėm šieno negrėbia.
— Šitą aš žinau, tėte, — dėkinga uš pritarimą, atsakė Sta 

sė.
— Judviem per mokslus galvos susimaišė, — gailėjosi mo 

tina, kad pakvietė vyrą (jis, mat, mokėsi fermų vedė i ų kursuo 
ee). —Kai visai susimaišys, parvažiuok, Stase, iš Vilniaus — 
duonos užteksime...

Pavakare motina nuėjo pas Andriulį, važiuojantį su šienau 
tojais dėti į kupetas šieno, ir paprašė jo prižiūrėti Stasę. 

kad kas blogo neatsitiktų, kad naktimis nebijotų.
— Mamule, a, mamule, nepyk, ----parėjus motinai, glaustė

si apie ją Stasė.---- Pamatysi, kokia tvirta grįšiu iš lankų! Pas
kui gulėsiu iki dvyliktos, valgysiu dešimt kartų, greitai vaikščio 
siu, nedainuosiu...

— Vaikščiok, dainuok, — atsileido motina, nors iš tiesų ji 
ir nebuvo supykusi.

-Jei laiškas ateitų, būtinai įduok kam nors atvežti, —papra 
šė Stasė.

Motina rūpestingai dėjo į pintinę virtus kiaušinius, sviestą, 
duonos kepalą ir daug kitų gėrybių, lyg lankose būtų reikėję 
maitintis ne vienai, o šešioms Stasėms.

Kitą dieną į Pašešupę nutarškėjo plaunamosios mašinos, o 
popiečiu pilnas vežimas grėbėjų.

Lankose šienautojai nakvojo apdžiūvusio šieno kupetose, 
o saulei vos pakilus, kibdavo į darbą. Stasę norėjo paskirti į 
pagalbą virėjai, tačiau ij griežtai atsisakė ir dirbo su visais.

Vėl slnko tvankios be mažiausio vėjelio dienos. Nuo spigi 
nančių saulės spindulių pradalgės apdžiūdavo per gerą pusdie 
nį. Grėbėjų veidais riedėjo sodrūs prakaito lašai, įskaudo nuo 
saulės paraudusias blauzdas ir rankas. Vos įlindus į kupetą 
miegoti, pradėdavo kąsti uodai-;— tekdavo veidą užsidengti 
skarele. Prieš užmiegant per nugarą ribinėdavo vabaliukai ir 
koks šimtas jų visą naktį čežėdavo po galva ir ilgai neleisda 
vo užmigti. Bet lankose nė valandėlei nenutildavo juokas, o 
prie laužo — ligi vidunakčio----dainos.

Paraudus nuo saulėlydžio Šešupei, šienautojai, baigę darbus, 
e'davo maudyti?. Pasirinkusi nuošalesnę vietą, Stasė ilgai plau 
kydavo. Ant kranto, atsirėmęs į kupetą, papsėdavo pypkę se 
nasis Andriulis, vis paragindamas:

— Užteks, Stasyt.
Stasė, pūsdama vandens purslus, šaukdavo:
— Eikit į stovyklą, dėde! Jei skęsiu, vis tiek neištrauksit!
Balsas toli skriedavo ribuliuojančiu vandens paviršium. Ne 

toliese atsiliepdavo moteriški balsai:
— Ū-ū-ū! Stase!
— Ar tave dėdulė vandeny gano?Į
— Ei, dėde! Skęstu! Eikš ištraukt!
Andriulis, nė kiek nepykdamas, niurnėdavo pakupetėj:

— Būčiau jaunesnis... Ištraukčiau jus visas, laumės!.. Bernai 
dabar aosnūde. Dėl to ir plėšot gerkles.

Su Blazgių Kostu Stasė beveik nesusitikdavo. Jo piaunamo 
ji čeksėdavo lankos pakraščiais. Vieną vakarą išsimaudžiusi 

Stasė ėjo pas drauges. Jau iš tolo pro išsikeriojusiu karklu krū 
mus sklido jų klegesys. Stasė paspartino žingsnius. Išėjo į 
smėlėtą pakrantę. Už kelių metrų siautė Kostas, stengdamasis 
pagauti kurią nors merginą ir ’’išmaudyti be eilės“. Merginos 

nors ir klykavo, bet toli nebėgo. Vienos vikriai išlysdavo iš jo 
rankų, kitos atsigindavo aptėkšdamos Kostą vandeniu. Stasė 
kaktomuša Susidūrė su Kostu. Jo plaukai buvo užkritę ant a- 
kių baltiniai išmarginti šlapiomis dėmėms. Kostas vikriai apglė 
bė Stasę.

— Aha! Turiu vieną! — sušuko lyg mūšį laimėjęs.
— Kostai!.. Kostai!.. — gynėsi sumišusi Stasė. Jis tempė ją 

prie vandens. Iškėlė ant rankų.
— Kostai!..— Stasė praskyrė jam plaukus.
Juodviejų akys susitiko. Kostas pažino Stasę, mėgino nusi 

šypsoti, bet tik išsižiojo nustebęs. Prasiskyr ėjo rankis, ir Stasė 
tekštelėjo į vandenį. Pašoko šlaputėlė, iš pykčio ir nuoskaudos 
paraudusiu veidu. Kistas tebestovėjo atkišęs rankas. Jį apspito 
merginos ir įstūmė Į vandenį. Kostas pabėgėjo pakrante, ligi 
kelių teliuškuodamasis vandenyje, užšoko ant pagirdytų arklių 
ir nurūko per pievą. Merginos apstojusios guodė Stasę...

----Mes manėme, kad jis tik juokais... z
— Iš jo visko gali laukti! Atsimenat, kaip jis prieš kariuo 

menę davatkai Agnieškai į kaminą tuščią butelį įstatė? Tas kau 
kė visą rudenį, o Agnieška gryčios kampus švęstu vandeniu nu 
šlakstė, kad piktąją dvasią išvarytų...

— O kas Dumbliausko vežimą jam pačiam ant tvarto stogo 
užkėlė?!. Sako, tai irgi Kostelio darbas.

Sugrįžusi į stovyklą, Stasė persirengė.
Vakarais prie laužo susirinkdavo visi šienautojai pavakaro 

ti. Stasė neatėjo. Jai buvo bloga — kankino nenumalšinamas 
troškulys. Jau ir ankščiau Stasė susirasdavo lankose rūgštynių. 
Aitrius, peraugusius jų lapus ji valgydavo slapstydamasi, kad 
nepamatytų draugės.”Kas su manim darosi?“ ----dažnai klaus
davO pati savęs. Šis jausmas jai buvo svetimas, baisus.

Jonąs nerašė. Stasė dažnai įsivaizduodavo Majorų pajūrį, 
Joną, žiūrintį į saulėlydį, ir šalia jo merginą trumpai kirptais 
plaukais..-. Jis kalba su ja, juokiasi, o ji, Stasė, tuo pat metu 
čiulpia rūgštynių kamblius... Todėl ir laiško nerašo... Nusiplieks 
davo Stasės veidas raudoniu: jai buvo gėda pačios savęs, gė 
da savo silpnumo—nesulaikomai prasiveržiančio pavydo. Die 
ną darbas ir draugės išblaškydavo niūrias mintis.

Sėdėjo Stasė prie kupetos, kurioje miegodavo. Jautėsi nu 
skriausta ir įžeista. ’’Būtų Jonas kartu, parodytų tokiam!..“

Už kupetos išsidraikiusiu šienu sušiureno žingsniai. Pasiro 
dė Kostas, šlapias visas, panarinęs galvą.
— Dar kartą atėjai išmaudyti? -—piktai paklausė Stasė.

Kostas tik numojo ranka ir atsisėdo:
— Man vis taip... Kai vaikezas buvau — prikrėčiau viso 

kių kvailysčių. Grįžau iš armijos —visi jas teprisimena... O 
dabar—vėl... Dovanok, kad taip išėjo... Patikėk —nenore 
jau... Bus daugiau.
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Quebeco sostinė — Quebe co miestas turi labai gražią alė 
ją, kurion laisvalaikiais žmonės išeina pasivaikščioti — pasičiu 
ožti, kai sniego esti pakanka mai.

G n?
AUKOJO TAUTOS FONDUI

Vasario 16-sos Šventės mi 
nėjimo metu ir Tautos Fondo 
vajaus laike, Windsoro ir apy 
linkės lietuviai aukojo: po $15 
D.irSt. Naikauskai; po $12.50

V.Pundžius; po $10 dr.V.Ab 
lėnas ir A. Juškauskas; po $8 
B.Balaišis; po $5 V.Čiuprins 
kas, J.Giedriūnas, P.Januška, 
Pr.Kairys, kun.D. Lengvinas ir

KULTŪRINĖ KRON. ..
LIETUVOJE PASIGENDA 

MA PREMIJŲ RAŠYTO 
JAMS

Skaitytojai savo laiškuose 
"Lit.ir Menas“ teigia, kad pre 
mijas ar diplomus rašytojams 
galėtų paskirti didesnieji mies 
tai, kaip Kaunas, gal ir Šiauliai 
ar Panevėžys. Esą, premijos 
biltų įteikiamos iškilmingų lite 
ratūros vakarų proga ir jie ga 
lėtų virsti didelėmis šventėmis, 
kuriose dalyvautų ir aktoriai, 
solistai, meno kolektyvai. Truk 
sta ir konkursų, nes tik ’’Litera 
tūra ir Menas“ paskelbė api 
braižų konkursą, o ’’Pergalės“ 
žurnalui dabar siūloma skelbti 
novelės ar kito žanro konkur 
są. Pagaliau kreipiamas
dėmesys ir į reikalą ”pa 
galvoti“ apie romano konkur 
są... Būdinga, kad apie rašyto 
jus štai kas teigiama: jiems ne 
taip lengva bendrauti su visuo 
mene, nes juk tie Lietuvos ra 
šytojai be tiesioginio darbo ' 
rašyti knygas - turi daug ir ”vi 
suomeninių pareigų“. Tai vis 
įdomios mintys bei pasiūlymai, 
kuriuos jau daugiau kaip dešim 
tmetis sėkmingai tebevykdo 
lietuvių išeivių Vakaruose orga 
nizacijos ar laikraščiai. E.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Albinas Baranauskas. ”Kar 

klupėnuose“ —premijuotas ro 
manas. Aplanką piešė P.Jur 
kus. Išleido Lietuviškos knygos 
klubas, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, 60629, USA. 224 pus 
lapiai, kaina $2.50. Tai yra 
"Draugo“ leidyklos premijuo 
tasis šiemet romanas. Leidinys 
gražus, estetiškas.

@ Vilniuje išleista Alg.Če 
kuolio apybraižų knyga ’’No 
ria grįžti į Kubą“, kurioje auto 
r us aprašo savo įspūdžius, pa 
tirtus buvojant su žvejais Ku 
bos ir Afrikos pakrantėse..

Vilniuje pradėtas rodyti pir 
masis spalvotas lietuviškas fil 
mas "Marš, marš, tra-ta-ta“. 
Filmas skelbiamas pamfletu, 
santyrinis.

Telegram Photo

Britų Kolumbijos projekte 
Kolumbijos jėgainės pirmasis 
projektas yra Arrow užtvanka. 
Joje bus daugiau kaip 7,000,

000 kubinių pėdų vandens 145 
mylių rezervuare. Ji bus 190 
pėdų aukščio ir 2,500 pėdų ii 
gio. Telegram Photo.

’’LITO

PATARNAVIMAI PASKOLOMIS

Dar didesni ’’Lito“ pasitarnavimai nariams paskolų srytyje. Iš.’’Lito“ po 
skolas gavo ir tie, kurie kitur jų būtų negavę, arba būtų buvę priversti mokėti 
žyfrr.iai didesnes palūkanas. ’’Litas“ ateirfa ; pagalbą kiekv.enam, jeigu tik 
yra įsitikinęs, kad prašytojas yra sąžiningas, skolinasi produktingam reikalui 
ir gali patiekti patenkinamas garantijas. Narių pažinimas apsaugo ’’Litą“ 
nuc galimų tos rūšies nuostolių ir per tuos 10 metų ’’Litas“ dar nėra nė 

vienos paskolos nurašęs į nuostolius.

Atskirais metais paskolų apyvarta buvo sekanti:

Paskolų Balansas
Metai išduota paskolų Grąžinta Paskolų Metų Gale

1955 $24,070.00 $5,040.00 $18,030.00
1956 62,130.00 25,324.00 54,876.00
1957 95,000.65 43,629.75 106,246.90
1958 145,238.15 68,204.00 183,231.05
195.9 200,640.75 132,486.45 251,445.35
1960 232,087.97 134,981.54 348,551.78
1961 205,999.85 160,123.39 394,378.24
1962 466,127.21 264,166.62 596,338.83
1963 478,838.93 334,315.15 740.862.61
1964 705,632.68

Viso 2,615,766.19
382,089.13

. 1,551,360.03
1,064,406.16

1 SIUNTINIAI LIETUVON I
per >>

| Kaufman’s Woollens&Textiles| 
J 3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. « 
?< Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems »

garantuotai skubiausiai ir «

i urmo kainomis |
' (30—40% žemiau rinkos kainu) 7

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems r « 

R moteriškiems kostiumams ir suknelėms. »
;į; Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių « 

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. R 
. PRIIMAME UŽSAKYMUS |

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
jj Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų R 
L iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10. « 
F SAVI NINK AS C H .KA U'MANAS |

L Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 
■į; vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

E. Zatorskis; po $4 J.Sinkus; 
po $3 V.Barisas ir Z.Mistau 
tas; po $2 B.Badikonis, K.Gar 
bus, Pr.Rudokas, Z.Styga, F. 
Švabauskas, Alb. Tautkevičius 
ir Ant. Tautkevičius; po $1 
E.Baltulienė, R.Dumčius, A. 
Kozuliis, ir Linkevičienė.

Iš viso suaukota $113.50.
Iš suaukotos sumos padengta 
šventės rengėjo ----Windsoro
Liet. Bendruomenės Valdybos, 
padarytos minėjimo išlaidos $ 
13. Tautos Fondo Atstovybei 
persiųsta $100.50.

’’Lito“ paskolos yra atviros, atseit, galima mokėt ir daugiau, kaip sutar
ta. Už asmenines paskolas ’’Litas“ ima 7.6%, o už nekilnojamo turto pa 
skolas 6.5%. Didieji bankai už asme
lūnes paskolas oficialiai skelbiasi imą tik 6%, tačiau pridėjus jų vadinamas 
patarnavimų išlaidas ir gyvybės draudimą tikrumoje išeina 9.5% iki 11.5%. 
Tuo būdu '■ i.a;“ operuodamas mažu kapitalu ir. mokėdamas aukštus divi
dendus nariams už santaupas, sugebėjo duoti paskolas žymiai mažesnėmis pa 
lūkanomis, kaip kiti bankai ir. skolinimo kompajnijos. Tas tik lodo, kaip tau 
piai tvarkomi ’’Lito“ reikalai ir kaip daug galima atsiekti sudėjus į krūvą 
savo kuklias santaupas.

Visiems už aukas 1 autos 
F melo Atstovybė nuoširdžiai 
dėkoja.

P. Januška.
T.F. Įgaliotinis.
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Slidinėkim Mėlynajam Slėn\
Vallee Bleue, Vai David, prie 11 kelio

i©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©-

M. MAČIUKAS |
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ $

SIUVĖJAS |
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS |

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

79 ir 81 St, Zotique St. E. £
Tel. CR 7-0051. MONTREAL, I

'•©®®®®©©©©©®©®®©©©©©©©^©©®®©®®.©©®©©©©®©®©©-©^>*>*/.-<>->-

i BALTIC WOODWORK CO. |
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ. | 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. |

: K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. |

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

Baltic© Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

2 KELTUVAI, 8 PUIKŪS TAKAI 

ČIUOŽIMO AIKŠTĖ, KALNAI ROGĖMS 
SKI MOKYKLA, MODERNIŠKAS 

RESTORANAS SU ŽIDINIU IR MUZIKA.

i©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©- 

| JOE’S BUTCHERY & GROCER j 

8 J. L A U R I N A I T I S $
$ ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. >

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ $ 
DEŠRŲ GAMYBOJE. \

VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA I PARENGIMŲ VIETAS. '
$ PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO 
g DALIS.

1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209.
i©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<  ©©©©©©©©©©©©•

A. NORK ELI UNAS
Cormnisione;- of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D

\ ĮSU RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

GG9Ū----35-ta Ave., Rosemount, (kamp. St. Zotique)
M ntreąl 33, Que. Tel. RAymond 7-3120.

I'vjG - • *. **• * ***iXJ****T ^*-<.■•♦»*♦**->** T ♦ t W-U*
n «

I Mt 7-6727 I
I DE LUXE CLEANERS |
H Sav. P. RUTKAUSKAS :į

117- Cth Ave.iue, Lachine. q

Tel. 525-8971

OHŲ 5. udeo

T. Laurinaitis

k W /i \ PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
\ SUKAKTUVĖS į MAŽAMEČIAMS

■ ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.
•t..?."-''"---/.-- ' ;D-.'-J: ' A

. -v*- * /***-« -a* -o- z- -UA a • -- Z- —~

LaS UI £ AUTO .‘SPECIALIST Heg’.i.
SAV. G. DESROCHERS ,

Taisau ir dažau lengvas mašinas
7717 GEORGE LASALLE, QUE. į

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tek: garažo 366-0500 >

. namų 366-4203

i c c onas 7 88-66 79

WIND OR
DRV CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visok us drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Ker'.ys, P Petrulis. P. Keršulis, A. Greibus.
1205 C IL’RCH Ave., Verdun, Montreal.

? SiUMiiVUl U bW0 M |
$ IR USSR KRAŠTUS £

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

< automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų 
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.

'' JaninaAdomonienė 0
Įs 1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4-6940.

-©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©?

S BELLAZZI - LAMY.INC- -Į!
$ DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
į Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- §

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. &

-,■•.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<
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K.L.B. KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI , ske^bimasNr.25
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 dalyvau 
ti šiuose svarbiuose rinkikuose.

Bendruomenės Valdyba.
SKAUTIŠKOJI ŠVENTĖ
Šv. Jurgio minėjimas su en 

tuziazmu abiejų tuntų ruošia 
mas. Balandžio 25 d. (Atvely 
kyje), iškilmės pradedamos A. 
Vartų bažnyčioje 11 vai. pama 
ldomis. Abu tuntai ir svečiai 
iš Toronto ir artimesnių viene 
tų dalyvaus organizuotai, tad 
grašaus jaunimo bus gausu. 
1 vai. par. salėje įvyks iškil 
minga sueiga: įžodžiai, įsaky 
mai bei apdovanojimai pasižy 
mėjusių skautų - čių. Ta proga 
’’Širvintos“ t-as, iš savo kuklių 
santaupų per Kaziuko Mugę, 
50 dol. auką įteiks Jaunimo Ce 
ntro statybai paremti. Po suei 
gos, numatomo skuklios vai 
šės svečiams ir jaunimo šokiai, 
kurių metu vadovai turės svar 
bų pasitarimą, dalyvaujant Ka 
mados rajono Vadeivai ir Va 
deivei.

Vilkiukai gegužės 2 d.ruo 
šia obuolių dieną prie A. V. pa 
rap. bažnyčios. Tam jie kvie 
čia visuomenę tai dienai rezer 
vuoti vieną - kitą dol., kad jų 
auka J.C. statybą galėtų pas 
partinti. V.P.

ARTĖJANT VASAROS 
STOVYKLAI

Kiek sąlygos leidžia, skau 
tiškasis jaunimas stengiasi savo 
darbu sutelkti vieną - kitą dole 
rį padengimui išlaidų, kurių nu

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

olat atsiranda. Iš ”K. mugės“ 
pelno, ’’Širvintos“ t-tas pasky 
rė 75 dol. vandens šildymo tan 
kui stovyklavietei įrengti. Vii 
kiukai gi iš savo uždarbio, rė 
mėjų v-bai paskyrė 30 dol. Rė 
mėjų v-ba klibina įstaigų bei 
organizacijų duris prašydama 
pagalbos. Džiugu, kad jų bal 
sas pasiekia nuoširdžių tautie 
čių širdis ir pasekmėje to jau 
gauta: iš’’Talka“ —150 dol., 
iš Hamiltono LB-nės ----100
dol., iš Šalpos Fondo —50 
dol., iš Žuklautojų - Medžioto 
jų klubo —25 dol. ir iš rėmė 
jų būrelio vad.Z. Orvydo----15
dol.

Iš šių pajamų, rėmėjų v-ba 
jau yra nupirkusi dalį palapi 
nių ir vand. šildymo tanką. Pa 

grindinės išlaidos dar bus stata 
nt stovyklai pastatėlį, tačiau 
v-ba pasitikėdama gerąją Ha 
miltono visuomene, tikisi ir šią 
klūtį nugalėti.

Šia proga, rėm. v-ba reiškia 
nuoširdžiai dėkoja lietuviškąjai 
visuomenei nuoširdžiai parė 
mūšiai jaunimą, Kaziuko mu 
gės proga, Prel. dr. J.Tadarau 
skui, ir visoms išvardintoms or 
ganizacijoms.

V.P.

PAVASARIO ŽIEDAI 
LIETUVIŠKAM 

JAUNIMUI
Lietuvių Namai Hamiltone 

gegužės 8 d., šeštadienį, ruo 
šia Pavasario žiedų balių gra 
žoje Hamiltono salėje ’’Town 
Casino“, 157 Main E, ir skiria 
j jį, kaip ir pačius pirmuosius iš 
auštančio pavasario žiedus, 
Tau lietuviškasis jaunime! LN 
V-ba, norėdama ši vakarą pa

Nukelta i 2-rą psl.

Dievo karalystė
(Tęsinys)

Kada Bus Tikroji Taika
Atsteigta Ant Žemės?

Gyvename svarbiausiame 
laike, kuriame pildosi pranašys 
tės. Pasaulio žmonių karalystės 
pradėjo griūti nuo 1914 metų 
ir tas jų griuvimas tęsiasi. Tik 
rosios taikos neturėjome nuo 
1918 metų. Kiekvienais metais 
švenčiame paliaubų Dieną, lap 
kričio 11-tą, nors pasauliniai 
vargai prasidėjo nuo 1914 me 
tų. Bet visgi jie nebuvo didžiau 
si, apie kuriuos Jėzus kalba, 
ne: tada bus did’s vargas, ko 
kio dar nebuvo nuo svieto pra 
džios iki šiolei, nei ateityje ne 
bus. Ir jei nebūtų patrumpintos 
šios dienos, tai nebūtų išgelbė 
tas nei vienas žmogus. Bet dėl 
išrinktųjų bus patrumpintos tos 
d'enos. Mat. 24:21-22 ir Dan. 
12:1-2.

Taigi jau esame priėję prie 
išsipildymo šių tekstų. Seniaus 
nebuvo taip aiišku, kaip dabar, 
kuomet jau turime otomų ener 
giją išrastą ir jos naikinamoji 
jėga visiems jau žinoma. To 
dėl nėra randamas išsigelbėji 
mas niekur kitur, kaip tik prie 
Karalių Karaliaus ir prie Vieš 
pačių Viešpaties. Galime tarti 
šiuos žodžius: dėkojame Tau 
Viešpatie, visagalis Dieve, ku 
rs buvai, esi ir būsi: kad ėmiai 
savo didžia galybe ir viešpatau 
ji.

Tautos yra susipykusios ir 
atėjo tavo rūstybė, ir numini 
siu laikas, kad jie būtų teisia 
mi; ir kad Tu atiduotumei at 
lyginimą savo tarnams, prana 
šams, šventiesiems ir tiems, ku 
rie Tavo vardo bijos, mažiems 
ir dideliems, ir sunaikinti tuos, 
kurie žemę sugadino. Apr. 11 : 
17-18.

Tikroji ir amžina taika tik 
tuomet bus įsteigta čia ant že
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ATVELYKIO ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 24 D. “
6 vai. vakaro, Merritton Community Centre salėje, Park Ave., St.Catharines, Ont., Ca J 

nada, įvyksta j,
NIAGAROS PUSIASALIO RAMOVĖNŲ jį

Dešimtmečio Minėjimas į
kurį atidaro, Lietuvos Genera linis Konsulas Kanadai, Dr.J. Žmuidzinas. '

Meninę dalį išpildo Hamilto no Lietuvių Meno Teatras ’’ AUKURAS režisuojamas J 
Elenos Dauguvietytės—Kudabienės, kuri stato Anglų rašytojo J.B.Priestly 3-jų v. veikalą .

’’PAVOJINGAS POSŪKIS“ ■
Po to, pobūvis su vaišėmis, šokiai, veiks bufetas ir fantais turtinga loterija. I
Šokiams gros Vytauto Babecko iš Hamiltono lietuvių orkestras. I
Maloniai prašome visus, se nimą ir jaunimą, gausiai dalyvauti minėjime! I

Niagaros Pusiasalio Ramovėnai. I
______________ ________________________ ________________ l

NIAGAROS PUSIASALIS
NIAGAROS PUSIASALYJE KARIŲ ŠVENTĖ

Lietuvos karys ir išeivijoje 
nenuleido rankų. Jie ir čia po 
platų pasaulį stoja lietuviško 
veikimo gretose bei organizaci 
niame ir visuomeniniame dar 
be. Net ir tokioje nedidutėje 
kolonijoje, kaip Niagaros pu 
siasalis, ir būdami neperdaug 
ska’tlingi sugebėjo gražiai pasi 
reikšti. Preiš dešimt metų stip 
resnei veiklai išvystyti jie yra 
įsteigę lietuvių veteranų sąjun 
gos ’’Ramovės*“ skyrių ir šiais 
metais netik ramoviečiai, bet ir 
kiti lietuviai džiaugiasi to sky 
riaus veiklos darbo dešimtme 
čia.

mės, kada Dievo Karalystė ta 
ps įvykdyta pilnoj žodžio pras 
mėje.

Temos užbaiga.

Prisikėlimo Rytas
1. Daug užmigo mirties miegu. 

Bet jie visi atsikels; 
Pasitiksime juos ant amžių, 
Kuomet Dievas juos prikels. 
Iš giliausių jūrų gelmių 
Iš tyrumų lygumų, 
Iš nakalnių ir iš kalnų 
Dideli pulkai išeis.

Choras:
Daug dar miegat*, bet nepra 

žuvo. 
Linksmi aušra greit ateis; 
Pasitiksime vėl ant amžių. 
Kuomet Dievas juos prikels.

Tą dešimties metų jubilie 
jų ramovėnai pasiryžo atžymė 
ti labai iškilmingai balandžio 
24 d. Tai dienai yra paimta vie 
na iš geresnių ir didesnių šioje 
apylinkėje Merritton Commu 
nity Centre salė. Jubiliejinei 
programai išpildyti atvyksta E- 
lenos Dauguvietytės -Kudabie 
nės vadovaujamas Hamiltono 
lietuvių teatras ’’Aukuras“, ku 
ris atliks 3-jų veiksmų Priestlio 
veikalą ’’Pavojingas posūkis“. 
Taip pat dalyvaus ir Hamilto 
no Vytauto Babecko vadovau 
jamas orkestras. Į iškilmes yra 
pakviesta daug garbingų sve

2. Taip jie miegt*, bet nepra 
žuvo,

Ilsis šaltoj žemėje;
Brangius pažadus jie gavo, 
Jėzus už juos numirė. 
Aušroje to švento ryto, 
Kuomet naktis pasibaigs. 
Kurie kapuose miegojo, 
Džiaugdamiesi atsikels.
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

čių, kaip Lietuvių Veteranų Są 
jungos Centro valdybos pirmi 
ninkas gen. St.Dirmantas, Ka 
nados lietuvių konsulas J.Žmui 
džinas ir kiti.

Reikia tikėtis, kad šį mūsų 
karių nuveiktą darbą netik vie 
tiniai, bet ir kiti tolimesnieji 
prideramai įvertins ir skaitlin 
gai dalyvaus šventėje.

Neužmirškime, jog 1965 
m. balandžio 24 d. Niagaros 
pusiasalyje, St.Catharines mies 
te, bus pirmoji pavasario šven 
tė — Ramovėnų' jubiliejinė 
šventė.

Pavasaris.

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

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

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

330 Bay Street.

i 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 4J4% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7J4%.

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

i 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
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.

AFSIDRAU5K!
JEI NORI BŪTI SAUGUS

NELAIMES: GAISRAS, AUTOMOBILIŲ KATASTROFOS, 
MIRTIS, ATSAKOMYBĖ — DAŽNAS 
GYVENIME ATSITIKIMAS.

APDRAUDA
TURI BŪTI PILNA IR PAKA NKAMA.

Adomonis Insurance Agency Inc.

Tel: 722-2472
f

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS.

ATSTOVAUJA ROYAL LONDON LANCASHIRE APDRAUDOS 

BENDROVIŲ GRUPEI.
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Jungtinio
AUŠROS VARTŲ IR ŠV. KAZIMIERO PARAPIJŲ

Choro Didelis Koncertas

MONTREALIO IR APYLINKĖS
LIETUVIAMS

S.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.

D.L.K. VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Sekmadienį, balandžio 25 
d. šėrininkų susirinkimas, kuris 

bus įprastu laiku — 2 vai. p.p.
Šiuo metu vyksta naujai sta 

tybai 1-jų morgičių sukėlimas. 
Finansų sukėlimo K-ja iniciaty 
via; ieško lietuvių, kurie galėtų 
galimas pinigų sumas paskolin 
ti, už kurias apsispręsta mokėti 
7% palūkanų. Pajėgiems inves 
tuoti didesnes ar mažesnes su 
mas, prašomi pareikšti pasiūly 
mą per komisijos ar valdybos 
narius.

Klubo Valdyba.
• P.Jak ubka trim savaitėm 

išvažiavo i JAV, kur lankysis 
Bostone, New Yorke ir kt.

za* 4* *'.t-c

DR. J. ŠĖMO G AS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir . , _
i , • , ,. ■ 3-4; 7--9 p.m.ketvirtadieni
antradienį ir

, .. . 2—4 p. m.penktadieni
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

PRANEŠIMAS
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.

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

AUŠROS VARTŲ 
DEŠIMTMEČIO 

parengime koncertą duos Cle 
velando oktetas, vedamas Ry 
to Babicko. Oktetas jau turėjo 
per 30 koncertų, kurie praėjo 
didžiausiu pasisekimu. Reper 
tuare per 60 dainų —liaudies, 
kariškų, ištraukų iš filmų ir kt. 
Dainuoja lietuviškai. Yra išlei 
dęs plokštelių.

Oktetą sudaro: pirmi teno 
rai - A.G'lys ir M. Motiejūnas; 
antri tenorai - P.Kudukis ir G. 
Motiejūnas; baritonai - M.Auk 
štuolis ir D. Staniškis; bosai - 
V.Laurinaittis ir E. Žieduonis. 
Koncertų pranešėja Ingrida Sta 
raitė. Visi oktetą išgirsime ge 
gūžės 1 d. Aušros Vartų salėje.

ŽMONIŲ JUDĖJIMAS 
VELYKŲ PROGA 

buvo labai žymus: gausių gimi 
nių tarpe viešėjo iš Dehli Dr. 
B.Povilaitis su Ponia, pas pp. 
J urkus suvažiavo sūnūs, paspp. 
Zabielus J.Jurėnas, iš Ottawos 
pas tėvus pp.Daniai, pp. Gata 
veckai iš Toronto lankėsi pas 
dukterį NMPS vienuolę, p.Kar 
pus iš Detroito pas seserį p.Iš 
ganaitienę. Daugelis montrea 
liečiu buvo išvykę kitur: pp. 
Smilgevičiai į New Yorką, pp. 
Daukšai į Montpellier, pp.Ver 
bilos į Kitchener, J.E. Adomo 
niai į Cleveland. Žinoma, tai 
yra dalis, apie kuriuos sužino 
ta.

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; namų 737-9681

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOT|, 

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

Telef.: 669-8834

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

4.5% Už INDĖLIUS
4.0% UŽ E1N. 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.

'SOS VALANDOS: 1465 De Seve St. sekmadieniais nuo

Ilki 12.30 v., darbo dieno mis —nuo 10 iki 3 v., išskiriant
•jius ir šeštadienius; vakarais - trečiadieniais ir 

—Intais nuo 7 iki 9 vai.
•nt Blvd., tel. 722- 2472 dieną — penktadieniais 

■t, ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS

Margučių Vakarienėje
Š.m. balandžio 24 d. 7:30 vakaro Šv.Kazimiero parapijos 

salėje.
Koncerte dalyvauja Lietuvos Valstybės operos 

SOL. E. KARDELIENĖ, PIANISTAS K. SMILGEVI 
ČIUS, SOL. A.KEBLYS IR JUNGTINIS CHORAS 

VEDAMAS MUZIKO A. AMBROZAIČIO
Koncertas prasidės tiksliai punktualiai. Todėl svečiai turi 

susirinkti dar prieš 7.30 vai. Chorų V - ba

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE
GEGUŽĖS MĖNESIO 1 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ,

MIRĖ V. BALSIENĖ
Pirmadienį, bal. 4. po sun 

kios ligos mirė Vanda Nemiš 
kytė - Balsienė. Paliko liūdintį 
vyrą inž. Leopoldą Balsį., du sū

S? nūs Arą ir Rimą, vieną Toron 
to universiteto medicinos stu

KAI SENIMAS ATJAUNĖJA
Jeigu pobūvis yra perpintas 

sentimentaliais prisiminimais , 
skambiomis dainomis ir nuotai 
kingų patyrimų ištraukomis, 
tuomet susir’nkusieji įgauna vi 
sai kitokį įspūdį. Tokie susieji

Aušros Vartų 
10-ties metų sukakčiai 

p u ž y m ė t i 

PARENGIMAS 
PROGRAMOJE:

CLEVELANDO VYRŲ OKTETO KONCERTAS, 
VAIŠĖS IR ŠOKIAI.

XI

Parengimo pradžia 7:30 vakaro.
Įžanga —bilietas $2.50.

Visi lietuviai maloniai kviečiami j 
parengimą atsilankyti.

AUŠROS VARTŲ 
PARAP. ŽINIOS

MANUFAKTŪROS
PREKYBININKAS

— Pirmoji komunija ir su 
tvirtinimas gegužės 2 d., sek 
madienį, 5 vai. po pietų suteiks 
vysk. V.Brizgys. Po pamaldų 
salėje bus Motinos Dienos mi 
nėjimas.

— Sekmadienį po sumos 
bus jaunimo stovyklavietės in 
formacinis susirinkimas. Visi 
kviečiami dalyvauti.

— Pakrikštytas J.Jankų sū 
nūs Povilo Guy vardais. Svei 
kiname tėvus.

— Rinkliavos: balandžio 4 
d. 264 dol.; bal. 11d. 369 dol. 
misijų savaitės rinklava - 154 
dol.

— Tuokiasi Jūratė Sakalaitė 
su Juozu Dauderiu.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI„ D.

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

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

p. Kaufmanas, kurio skelbimas 
skaitytojų patarnavimui yra 
kiekviename NL nr., vysto sa 
vo prekybą ir nuo gegužės 1 
dienos atidaro didelę krautuvę, 
kurioje bus dar daugiau ir įvai 
resnių prekių, o mašinoms pa 
sistatyti laisva parkinimo vieta. 
Sekite jo skelbimus ir praneši 
mus. P.Kaumano krautuvėje 
viskas yra pigiau, ir siuntiniai 
Lietuvon greit nusiunčiami.

9 Patariama pasinaudoti 
NL antrame puslapyje skelbi 
mu 100% pigiau. Tai tikras 
faktas. Kas svarbiausia, pro 
dūktai yra labai geri. Ir prašo 
me pasakyti, kad pasinaudojo 
te NL skelbimu. Jūs būsite pa 
tenkinti, o mums irgi bus nau 
dos.

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 GURČINA5

dentą, antrą -gimnazistą, sese 
ris J.Pacevičienę Toronte ir kt. 
gimines. Trečiadienį palaidota 
šv. Jono parapijos lietuvių ka 
pinėse. V.Balsienė buvo tik 42 
metų amžiaus. Balsiai prieš ke 
lėtą metų gyveno Montrealyje.

ŠV. JONO PARAPIJOJE 
sėkmingai rekolekcijas vedė 
kun. J.Kubilius S.J., turėjęs 
daug klausytojų.

© Balandžio 13d . mirė Ma 
rija Baranauskienė, motina inž. 
B.Baranausko ir Balbinos Ta 

mulionienės. Palaidota Šv.Jono 
par. kapinėse.

— Mirė, bal. 12 d., klaipė 
dietis lietuvis Augustas Kun 
k's. Palaidotas lietuvių Šv.Jono 
parapijos kapinėse.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOJE 

metinės rekolekcijos, kurias ve 
dė kun.dr. Jucevičius, užbaig 
tos labai iškilmingai. Po pamal 
du buvo puikūs pietūs, kuriuos 
paruošė kat. moterys p-kei A. 
Kuolienei vadovaujant.

Giedojo parap. vaikų cho 
ras, vado-mas kun. Jurkšo, so 
lo reto balso ir gabumų vaikų 
amžiuje Chvedukas. Vaikų 
choras 60 balsų puikiai išmoky 
tas. Rekolekcijų vedėjas dr.F. 
Jucevičius įdomus kalbėtojas. 
Kas klausė neapsivylė. Vakare 
buvo bažnyčioj koncertas — 
smuikininkas Romanoff su sa 
vo orkestru ir soliste.

• Ona Šakinskienė, p.Joku 
bauskienės sesuo, susituokė su 
p.Gricium iš Los Angeles, kur 
persikelia gyventi, bet kol su 
tvarkys reikalus, kurį laiką pa 
silieka Montrealyje. Sėkmės 
naujose gyvenimo sąlygose!

© Romo Verbylos tėvas su 
sirgo ir turėjo būti paguldytas 
į ligoninę.

• Canadair streikas tebesi 
tęsia.

© Kontraktorius J.Petrulis 
persitvarko į didesnes statybas.

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.

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A„ B. C, L.
Sun Life Building

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

889 — 56 Avenue 
Lachine. Tel. 631-0882.

District Estate 
Brokers Inr.
MONTREAL REAL ESTATE

Sekmadieniais 1—5 v.PM. 
Restorane Kaunas.

2587 Ontario St.East.

Tel. 525-0196.

Taigi jis užpildo visokius 
pensijų ir emigrac. blankus.

mai, tokie momentai, tokie sen 
timentų iškėlimai sužavi asme 
nį, jie tiesig atjaunina žmogų. 
Taip savo kalboje pabrėžė Ra 
jono vadas, V.Skrinskas, skau 
tų vyčių 40 metų sukakties mi 
nėjime.

Vienam iš pirmųjų Toronto 
vyčių uždegus keturias, ant sta 
lo išrikiuotas žvakes — kiekvie 
ra ženklinančią 10 metų, - Č. 
Senkevičius tarė įvedamąjį žo 
d'. Po to J.Karasiejus ir L.Ka 
linauskas supažindino gausiai 
susirinkusius vyresniuosius ska 
ulus su vyčių istorija. Vėliau 
dalyvius sveikino dvasios va 
da:, skautų ir skaučių tuntinin 
ka:.

Nuotaikingąją muzikinę da 
1 išpildė D.Skrinskaitė, S. Kai 
rys, F.Mockus ir K.Batūra.

Nors Karasiejus vedė pro 
gramą gan gyvai, bet vietomis 
jis gerokai užtęsė laiką bendro 
mis dainomis, kas daugiau reko 
menduotlna jauniesiems. Ir dar 
bščiųjų sesių kruopščiai pareng 
ta kavutė su skaniais pyragai 
čia?s buvo kiek pavėluota ir ne 
turėjo to spalvingumo, kuris 
pasireiškia verslininkų susieji 
niuose.

S. Pranckūnas.
( • /r'.#*-fr ■

KLB MONTREALIO APY 
LINKĖS SEIMELIO ŠALPOS 

KOMITETO 
INFORMACIJA

1964 m.Šalpos vajus metų 
gale davė $30.00 pajamų. Au 
kojo: J.Jurgutis $10.00 ; P.Yak 
šys, J.Kibirkštis, D.Jurkus ir P. 
Kizerskis po $5.00. Aukoju 
siems nuoširdus ačiū.

Talkininkaujant abejų para 
pijų klebonams buvo surasti, 
daugiausia ligoninėse, vieniši 
tautiečiai — 6 asmenys ir pra 
dėta s:stematinga šalpa: Jonas 
Varnaitis - 585 Darling St., 65 
m. apakęs, neprigirdi, vežamas 
į ligoninę operacijai. Neturėjo 
jokių žmoniškesnių viršutinių ir 
apatinių rūbų nei apavo. Jam 
M.Mačiukas pasiuvo kostiumą, 
išmokėta $50.00. Toliau seks 
kitos sušelptųjų pavardės. Ne 
vėlu ir dabar atsiųsti auką. 
Prašome pranešti apie į vargą 
patekusius tautiečius.

Petras Adamonio
Šalpos Komiteto Atstovas.

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

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
ANTANAM Z1UKL.S 

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos- 

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 
GAISRAS -- AUTOMOBILIAI 

Tel.: 722-2472. 
ir 722-4735

— ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ.
3907 Rosemount Blvd. 

Tikslus ir greitas patarnavimas.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
I year guarantee

Kreipkitės į
" LEO GURECKAS 

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831
Keating Ford Sales Ltd.
Tel. namų DO 6 - 2548
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