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Naujienos iš pasaulio sostinės
NEW YORKO LIETUVIAI PAMINĖJO GEN. KONSU 

LO J. BUDRIO SUKAKTĮ

Politiniu įvykiu savaitė 
C C J i.

CHRUŠČIOVAS DIDINA VAKARAMS GRASINIMUS
Maskva sugalvojusi kažkokį nepaprastą ginklą. —
Kelionės prieš viršūnių konferenciją tęsiamos. — 

Hakenkroicas baisesnis už penkiakampę žvaigždę? — 
De Gaulle tvarko vyriausybės planų trukdytojus. — 
merika sutiko sėstis už vienos stalo su Kinijos komunistais---

Lietuvos sostinė 
Quebeco provincija suka 

KAIKAS spėlioja, kad nepa 
prastos kaikurių valstybių len 
ktynės, o ypač tarp Rusijos ir 
Amerikos, vyksta todėl, kad 
artinas „viršūnių“ konferenci 
ja. Gal ir taip, bet gal ir ne. 
Greičiau ne.
PAŠĖLUSIOS LENKTYNĖS 
vykdomos greičiausia dėl pa 
čių lenktynių — dėl tikro no 
ro pirmauti, nes pirmavimas 
yra pats svarbiausis dalykas, 
kuris kuria pasaulinę opiniją 
ir formuoja žmonijos nuotai 
kas bei įsitikinimus, O tur būt 

ir niekad nebuvo taip realus 
sūkis

ŽMONIŲ BALSAS — 
DIEVO BALSAS.

Deja, reikia aptarti, kad tai 
yra pasaulinės opinijos prasme 
teisinga, bet ne sritims, ne 
valstybėms, kas būtų geriau 
šia.

Valstybių galvų kelionės 
paskutiniu metu tapo būtiny 
be. Jomis bandoma ne tiek vy 
rPausybef. nutejįjkti, kiek pla 
čiausius žmonįū sluogsnius, 
atseit — sukelti Dievo balsą;

DABAR KELIONĖSE IR 
JOMS RUOŠOJE

yra visi, kas jaučiasi turįs tei 
sę į pasaulinės politikos įtako 
jimą. Chruščiovas, nesitikėda 
tnas visur būti, pats ruošiasi 
Indonezijon ir pakeliui Indi 
jon. Eisenhoweris vyks į Rieti' 
Ameriką. Adenaueris lankėsi 
Italijoje ir sukėlė nepasitenki 
nimą Londone ir Maskvoje, ku 
ri savo įniršimą išliejo įsaky 
mu penktąjai kolonai išpiešti 
svastiką visose šalyse, lyg 
svastika būtų baisesnė už peri 
kiakampę žvaigždę. Japonijos 
premjeras Kiši lankėsi Vašing 
tone ir Ottawoje ir
PASIRAŠĖ JAPONIJOS SA 
VITARPINĖS PACAI BOS

SUTARTĮ SU JAV, 
kas Maskvai nepatiko. De 
Gaulle besiruošdamas Chruš 
iovo viešnagei ir pats kelionei 

Amerikon, susilaukė nemalo 
numų. Gen. Massu, kurio pu 
činio sąjūdžio dėka De Gaulle 
atėjo valdžion, dabar nepaten 
kintas šiuo ir jį viešai iškriti 
kavo, pasižadėdamas jieškoti 
kito kandidato į Prancūzijos 
prezidentus. Žinoma, preziden 
tas negalėjo jo palikti senose 
pareigose, nors Massu palaiky 
tojai, kuriems gresia neišven 
giamybė pasiekti Alžyre mažu 
moję, kai bus įgyvendintas De 
Gaulle planas —

LEISTI ALŽYRUI 
APSISPRĘSTI.

Kai sukilėlių malšinimas ne 

PRANĄ BALTUONĮ IR JO ŠEIMĄ, 
mirus jo tėvui Lietuvoj, užjaučia

be elektros. — 
į rimtesnius kelius. — 
pasisekė, kai šie pradėjo tartis 
dėl de Gaulle plano, gen. Mas 
su griebėsi pučo, bet buvo pa 
šalintas. Tegul ir triuKŠmauja 
Alžyro prancūzai ir net auko 
jasi, o vis dėlto Alžyras bus 
laisvas, nes tokia žmonių valia.

Gal vienas didžiausias lenk 
tynių reiškinys, tai Chrušcio 
vo pareiškimas, kad 
RUSAI IŠRADQ KAŽKOKĮ 

NEPAPRASTA NAIKINA 
MĄJĮ GINKLĄ, 

baisesnį už atominius ir už 
balistines raketas. Ir tam pa 
reiškimui sustiprinti į Ameri 
kos pakrantes pasiuntė iš už 
8,000 mylių raketą, kuri nukri 
to ties JAV Havajais. JAV at 
sikirto, kad turinčios panašią 
raketą. Be to paleido i padan 
ges beždžionę dideleje kabino 
je, kuri nusileido į jūrą ir pa 
imta sveika.

Gal įdomiau, kad Amerika, 
kuri priešinosi Kinijos pripaži 
nimui, dabar sutinka sėstis 
PRIE VIENO NUSIG1NKLA 

VIMO STALO.
Gal todėl, kad kai Chruščio 

vas pareiškė, jog Rusija suma 
žins kareivių skaičių milionu 
vyrų, tai Kinija tuč tuojau tai 
kompensavo pašaukusi tą mi 
lioną po ginklu.

Kanados žmonėms svarbu, 
kad mirus Duplessiui,

QUEBECO PROVINCIJA 
ĮSIJUNGIA I VISOS 

KANADOS GYVENIMĄ.
Daug buvo nesąmonių pri 

daryta trukdant bendrą vals 
tybinį gyvenimą. Jau premje 
ras Sauvė neblogai pavairavo 
provincijos reikalus bendra 
kryptimi, o naujasis premjeras 
Barrette visai rimtai veda pro 
vinciją į visos Kanados kelius. 
Ypač yra svarbu, kad

KVEBEKAS RYŽTASI 
ĮVESTI LIGONIŲ KASAS, 
kaip Ontario ir kitos provinci 
jos. Šita reikia tiktai pasvei 
kinti.

KITOS ŽINIOS
— Vilniui trūksta elektros, 

nors giriasi jėgainių statyba.
— Pietinėje Afrikoje įgriu 

vo anglių kasyklos ir atkirto 
po žeme 450 angliakasių.

— Kalifornijoje drebėjo že 
mė.

— Juristų tyrimas nustatė, 
kad Indijos provincijoje Kerą 
loję, kai ją valdė komunistai, 
nesilaikė valstybės įstatomų ir 
sauvaliavo.

— De Gaulle vyks į Alžyri 
ja-

— Kubos komediantas Kast 
ro ištrėmė Ispanijos atstovą.

M. V. Pužauskai.

A. f A.

JONUI BALTUONIUI
mirus Lietuvoje, jo sūnų

PRANĄ SU ŠEIMA 
nuoširdžiai užjaučia

V. ir J. Viliušiai.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS Š U L AIT I S 

KALBĖJO PREL. M. KRUP AVIČIUS APIE PABĖGIMA
IŠ ČIKAGOS

Neseniai Į Cicero persikėlęs 
gyventi prel. M. Krupavičius 
kalbėjo LB Cicero apyl. visuo 
tiniame narių susirinkime. Jo 
paskaita — „Lietuvybės dabai 
tinė būklė ir jos ateities pers 
pektyvos“ buvo labai gyva bei 
vaizdinga. Paskaitininkas kvie 
tė mylėti savo tėvynę, nes tė 
vyne yra Dievo padaras, o tė 
vynės meilė yra dorybė“. Kai 
bėtojas pacitavo šv. Augusti 
no posakį, sakantį, kad tėvai 
yra pirmoje eilėje, o virš vis 
ko yra tėvynė. Bažnyčia nerei 
kalaujanti mirti už tėvus, bet 
už tėvynę — taip“. Kas pade 
da galvą už tėvynę ją ginda 
mas, yra lygiai vertas, kaip ir 
miręs už tikėjimą“, — dėstė 
prel. Krupavičius.

Paskaitininkas buvo neatlai 
dus tiems naujiesiems ateivia 
ras, kurie pasitraukė iš lietu 
viškos veiklos. Pavadinęs juos 
„kraštutiniais kapitalistais“, 
Kalbėtojas aiškino: „Jie pakei 
tė lovį — kol jie buvo prie pil 
no lietuviško lovio, ten prie 
kiekvienos čerkos šaukė: neuž 
leisime nė vienos pėdos—krau 
ją praliesim. O jiems čia nerei 
kia kraujo pralieti... Tai tie 
žmonės, kurie Lietuvoje jau bu 
vo nutautę; žmonės, kuriems 
Lietuva tik tiek rūpėjo, kiek 
jie turėjo pilną lovį“.

Kalbėtojas šiltais žodžiais 
atsiliepė apie Ciceio lietuvių 
koloniją, pavadindamas ją ame 
rikoniškais Pilviškiais. „Aš iš 
Čikagos čia bėgau, kad mane 
amerikoniškos dulkės neapneš 
tų“, — pareiškė prel. M. Kru 
pavičius, stambi lietuviškos po 
litikos figūra.

V. KRĖVĖS PREMIJOS ĮTEIKIMO MARIUI 
KATILIŠKIUI

aktas, koncertas ir pokylis bu 
vo labai gražus, kaip ne daž 
niausiai esti. Susirinko pilna 
AV salė gražios publikos, ku 
rios žymią dalį sudarė jauni 
mas, daugiausia akademinis, 
kuo nuoširdžiai tenka pasi 
džiaugti.

Premijos organizatoriaus, 
Montrealio lietuvių akademi 
nio Sambūrio pirmininkas, Dr 
H. Nagys, atidaręs Vinco Krė 
vės vardo premijos įteikimo 
aktą, pakvietė į garbės prezi 
diumą Jury komisijos narius 
(I. Gražytę, M. Jonynienę, R. 
Siniūtę, J. Kardelį, o pats iš 
kilmės vedėjas, Dr. H. Nagys, 
yra ir ML A Sambūrio ir Jury 
komisijos pirmininkas), KLB 
Kr. V-bos pirm. St. Kęsgailą, 
Montrealio liet. Seimelio Prez. 
atstovą V. Žižį, Kult. Fondo 
įgaliotinę J. Rimkevičiene, M. 
L. Dramos atstovą aktorių J. 
Akstiną ir laureatą, Marių Ka 
tiliškį, kurį “imkimės dalyviai 
karštai sveikino ilgais ploji 
mais.

Jury komisijos sekretorė I. 
Gražytė perskaitė Jury komi 
sijos aktą, konstatuojanti, kad 
balsų dauguma premija yra pa 
skirta Mariui Katiliškiui už 
knygą, novelinį romaną, „Išė 
jusiems negrįžti“. Čia pat lau 
reatui įteikiama premija ir 
puokštė raudonų rožių. Laure 
atas po to skaito savo žodį, tai 
komą premijos įteikimo proga. 
Dr. Nagys skaito savo iškilmei 
taikomą žodį (jis bus įdėtas 
NL ištisai).

Sveikinimai: Dr. H. Nagys 
perskaito Terros leidyklos sa 
vininko V. Civinsko sveikini 

O „Laiškų Lietuviams“ žurna 
lo dešimtmečio minėjimas ir 
koncertinė programa įvyks sau 
šio 31 d. Jaunimo namuose. 
® „Dainavos“ meno ansamb 
lis, kuris sausio 24 d. žiūrovais 
perpildytoje Marijos augšt. 
mokyklos salėje davė „Vestu 
vių“ veikalo premjerą, sausio 
30 d. šį veikalą pakartos Dėt 
roito lietuviams.
® Inž. Iz. Bartkus, daugiau ne 
gu mėnesį praleidęs P. Ameri 
koje, sugrįžo atgal Į Čikagą.
• J. Gylys su žmona Julija 
(Švabaitė) ir 4 vaikai iš Aus 
tralijos persikėlė gyventi Či 
kagon ir apsistojo pas žmonos 
brolį.
® A. Juškevičius išrinktas LB 
Cicero apylinkės valdybos nau 
juoju pirmininku. Kiti valdy 
bos nariai: G. Ročkienė, kun.
A. Jaunius, V. Zalatorius, A. 
Zailskas, M. Baukus, V. Linas, 
G. Biskis, I. Tarulis.

TALENTŲ KON 
KURSAS — KONCERTAS
Sausio 17 d. Jaunimo centre 

įvyko jaunųjų talentų konkur 
sinis koncertas. Muzikų jury 
komisija, susidedanti iš kun.
B. Chomskio, J. Byansko, A. 
Šimkaus, L. Šimučio, jaun., ir 
/k. Skridulio, jaunųjų grupėje 
I premiją paskyrė akordeonis 
tui(?) Ąžuolui Stelmokui. Vy 
resniųjų grupėje I premija ati 
teko Nerijui Paulioniui (smui 
kas). Buvo premijuotos pirmo 
sios trys vietos.

— Popiežius priėmė Adenau 
erį oficialiai.

— Irano karalius tariasisu 
Egipto prezidentu.

mą ir pakviečia kitus sveikinto 
jus: KLB Kr. V-bos-pirm. St. 
Kęsgailą, kuris sveikina ir Kul 
tūros Fondo pirmininko, AV 
klebono T. J. Borevičiaus (jis 
serga), ML Seimelio prz. vai
du V. Žižį, Dramos akt. J. 
Akstiną, KF Įgal. J. Rimkevi 
čienę ir NL red. J. Kardelį.

Po akto sekė koncertas. Pi r 
miausia laureatas, M. Katiliš 
kis, paskaitė iš premijuotos 
knygos ištrauką. Sol. A. Keb 
lis padainavo S. Šimkaus Ko 
vėjai pūtė, S. Gailevičiaus Kia 
jūną ir bisui S. Šimkaus Pamy 
Įėjau vakar. Akt. L. Baraus 
kas skaitė iš premijuoto romą 
no ištrauką „Dangus kaip užsi 
miršime“. Sol. Jonė Pauliūte 
dainavo: A. Belazaro Lopšinę, 
ariją iš Pucini operos „Mada 
me Butterfly“ ir bisui Griego 
romansą Myliu tave. Abu solis 
tai turėjo didelį pasisekimą ir 
gražiai publikos įvertinti. J. 
Pauliūtei buvo įteiktos gėlės. 
Abiems sol. akomponavo M. 
Siegrist. Ir koncerto užbaigai 
aktorius J. Akstinas paskaitė 
tris labai subtilius ir nuotai 
kingus fragmentus iš premijuo 
to romano „Išėjusiems negrįš 
ti“. Abu aktoriai šiltai buvo 
priimti publikos.

Po koncerto vyko šokiai, pa 
diriguojami L. Barausko. Gre 
ta to veikė loterija ir atskirai 
baras. Nuotaikos susirinkusių 
jų į aktą-koncertą buvo geros. 
Vakaras praėjo linksmoje bei 
jaukioje atmosferoje. Šį aktą- 
koncert|Mial5ų i eikia laikyti 
labai gražiai nusisekusiu ii 
perdėm kultūringu. Tarnyba 
pačių sambūriečių - kultūrin 
ga ir paslaugi.

Lietuvos Gen. Konsului 
New Yorke J. Budriui suėjo 
70 metų amžiaus ir visuomenės 
atstovų komitetas jau 1959. V. 
mėn. buvo pasiruošęs tą vie 
nos iš retų nepriklausomos Lie 
tuvos tebeveikiančių įstaigų še 
fo sukaktį viešai pagerbti. Dėl 
sukaktuvininko ligos tos pa 
gerbtuvės teko nukelti ir gale 
jo įvykti tik 1960 m. sausio 16 
dieną.

Jaukios Carnegie Endow 
ment rūmų salės (akademijos 
ir vaišių), kuriose paprastai 
vyksta pavergtųjų ir Seimo po 
sėdžiai, buvo sklidinos. Gausūs 
sveikinimai tarnybinių virsi 
ninku, bendradarbių, organiza 
cijų, veikėjų, draugų, taip pat 
Estijos gen. konsulo, einančio 
ir Estijos atstovo pareigas JA 
V. Nepriklausomybės akto sig 
nataro, socialdemokratų lydė 
rio prof. S. Kairio dalyvavi 
mas ir sveikinimas simboliškai 
išreiškė visų lietuvių valstybi 
nės sąmonės bendrumą ir vals 
tybinės nepriklausomybės vie 
ningą supratimą.

MASINU FONDO VAJUS
,,N. L.“ Mašinų Fondo vajus 

tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Dr. B. Matulionis,

Wallum Lake, Rd. Is.,
USA ............................. $20.00
Lietuviškcisios spaudos rė 

mėjas mecenatas Dr. Balys Ma 
tulionis, siųsdamas prenumera 
tos mokestį, pridėjo dar 20 do 
lerių už du šėrus NL Mašinų 
Fondui, pažymėdamas, jog rei

LONDON, Ont.
ŠOKIŲ SEZONO AT1DARY MAS

„Kur mes pirmą sykį 1960 
m. susitiksime pasišnekėti ir 
maloniai praleisti vakarą“, — 
klausia naujai Londonan atvy 
kęs tautietis. Visai neabejoda 
mas seniai čia gyvenantis lie 
tuvis jam ramiai atsako: „Ži 
noma, ne kur kitur, o tik Bend 
ruomenės V-bos rengiamam 
šokių vakare — 1960 m. šokių 
sezono atidaryme, šį šeštadie 
nį, sausio 30 d., puikioj Odd 
Fellows Temple salėje, esan 
čioje pagrindinėje miesto gat 
vėje — plento Nr. 2 tęsinyje, 
būtent 555 Dundas St., prie 
William St. ir ,,Rent-a-Car" 
benz, stoties. Pradžia 7.30 vai. 
vakaro E. S. T. Geras orkest 
ras. Loterija ir bufetas su visų 
rūšių gėrimais! Pelnas skiria 
mas fondui, kurio lėšomis bus 
palaipsniui įgyjami tautiniai 
rūbai, taip labai reikalingi mū 
ų parengimams. Jie būtų Ben

WINDSOR. Ont.
PIRMASIS LIETUVIŠKOS 

ruoštas sausio 16 d., praėjo 
tikrai malonioje ir jaukioje 
nuotaikoje, juomi patenkinti 
ir svečiai ir rengėjai — B-nės 
Valdyba.

Erdvi Kroatų salė prisirin 
ko pilnutėlė pasiklausyti gra 
žiųjų lietuviškų dainų. Progra 
ma pradedama su mažu pakei 
timu, vietoje numatytų solo 
dainų, solistei neatvykus, duo 
damas dielogas „Pas Gydyto 
ją”, kurio metu „gydytojas“— 
V. Čiuprinskas ir „pacientas“ 
— P. Rūkas savo pasikalbėji 
muose publiką gerokai prijuo 
kiną. Vėliau pasirodė Windso 
ro lietuvių Choras, ved. J. So 
daičio. Programoje išpildo: 
„Tylus vakars“, „Ten, kur Ne 
munas banguoja“, „Kurteliai 
sulojo“, „Oi kas sodai“, „Va 
žiavau dieną“, ir „Pasisėjau Ža 
lią rūtą”. Visos dainos išpildy
tos pasigėrėtinai puikiai.

Programos pasiklausyti bu 
vo atvykęs didelis lietuvių 
draugas, vietos C. B. radio sto 
ties pareigūnas Mr. J. Jeanne 
tte su ponia, džiaugėsi išpil 
dytomis dainomis ir paprašė 
įdainuoti dainas į juostelę, 
kad jas galėtų perduoti radic

Vaclovo Sidzikausko „odė“ 
išryškino tik bend 
ros valstybinės prasmės sukak 
tuvininko darbus, kurių „ypač 
praiskiša vienas, kuris savo 
laiku sukrėtė ne tik visą Lietu 
va, bet ir visą anų laikų politi 
nį pasaulį, o ypač Paryžių, Ber 
lyną ir Ženevą”, būtent, vado 
vavimas mažlietuvių sukilimui 
Klaipėdos krašte 1923 metais. 
Tai buvo žygis prieš to meto 
poltinius galiūnus. Ir to rizi 
kingo žygio vadu buvo pašauk 
tas Budrys. Jo sugebėjimai ir 
ryžtas daug lėmė, kad tas pa 
vojingas žygis mažlietuviams 
ir pačiai Lietuvai pavyko. Pa 
gal Klaipėdos krašto konvenci 
ją, to krašto suverenumui ir 
formaliai perėjus Lietuvai, 
Budrys buvo pirmas Lietuvos 
gubernatorius tame krašte. Vė 
liau perėjo į užsienių reikalų 
ministerijos tarnybą ir nuo 
1928. I. 23. buvo konsulu, vė 
liau gen. konsulu Karaliaučių 
je, o nuo 1936. II. 11. gen. 
konsuu New Yorke. V.

kia greičiau pertvarkyti NL 
spaustuvę, kad NL galėtų išei 
ti gražesnė ir įdomesnė. Dr. 
Matulionis jau turi 15 šėrų. 
Pluščiauskas Povilas,

Montreal ....................$10.00
Atnaujindamas N L prenume 

ratą, Povilas Pluščiauskas at 
siuntė ir 10 dolerių NL Maši 
nų Fondui.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausorna Lietuva Valdyba.

druomenės V-bos nuosavybė 
ir nuolatinėje jos ir Taut, šo 
kių vadovybės priežiūroje.

Savo atsilankymu mes prisi 
dėsime prie šio būtinumo įgy 
vendinimo. Kartu susipažinsi 
me su Londonan atvykusiais 
lietuviais.

Dauguma jau žino, kad šo 
kių vakarai Londone praeina 
labai geroje nuotaikoje ir su 
traukia daug svečių. Tikime, 
kad šį kartą ir tabako augin 
tojai, dabar nebeturi „degan 
čių“ darbų, bus su mumis. 
Taip pat — ne pusė, bet visa 
Sarnija, Woodstock, Ingersoll, 
Aylmer ir kt. Visi senieji mū 
su prieteliai ir daug daug nau 
jų svečių.

Mūsų šūkis ir toliau lieka 
tas pats: visi nuo Detroito ligi 
Toronto susirinka Londone!

Lauksime. D. E.

DAINOS VAKARAS,
klausytojams.

Programai pasibaigus, Dėt 
roito Lietuvių Organizacijų 
Centro Valdyba pakvietė cho 
rą dolyvauti Vasario 16-sios 
Šventės minėjimo programoje 
Detroite vasario 14 d. Western 
High School Auditorijoje.

Reikia džiaugtis, kad svečių 
tarpe buvo didelis skaičius se 
nosios emigracijos lietuvių. At 
rodo, kad B-nės V-ba ir šiuo 
vieningumo reikalu dirba ir 
turi pasisekimo.

Po programos vyko šokiai, 
veikė turtingas skaniais užkan 
džiais bufetas, kuris dar prieš 
pabaigą „išdžiūvo“. Bufetu, 
maistu ir jo paruošimu ir kita 
talka rūpinosi M. Juškauskie 
nė, M. Dumčienė, J. Kuncai 
tis, V. Ignatavičius, Pr. Dum 
čius, A. Juškauskas, J. Gied 
riūnas, Pr. Kairys ir B. Badi
konis.

Apyl. Valdyba yra dėkinga 
chorui ir jo vadovui J. Sodai 
Čiui, už išpildymą programos, 
šeimininkėms, visiems darbu 
prisidėjusiems prie vakaro pa 
sisekimo ir visiems svečiams 
savo atsilankymu parėmusie 
ms Valdybos pastangas. V. Z.
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Laisvės pavergtai Lietuvai!
Artinasi Lietuvos Neprikišu 

somybės paskelbimo 42-oji su 
kaktis. Kaip ir kiekvienais ni
tais visos Apylinkės yra kvie 
čiamos, kiek sąlygos leidžia, 
šią sukakti iškilmingiau pami 
nėti. Pasistenkime minėjimo 
programas sudaryti kiek ga 
lint Įdomesnes, jas neperkrau 
kūne, kad kiekvienas tautietis, 
atsilankęs į minėjimą, pajustų 
neeilinę kasdieninę nuotaiką 
ir jame dalyvautų ne vien iš 
pareigos.

Tebūna jšjų metų minėji 
mai gera proga pagyventi ken 
čiančios Tėvynės skausmais. 
Pagrindinė šių metų minėjimo 
mintis —

LAISVĖS PAVERGTAI 
LIETUVAI!

Priminkime Vakarų Pašau 
liui, pradedančiam apkursti 
„sputnikų“ garsais ir bandau 
čiam savo sąžinę raminti „kul 
tūriniais bendradarbiavimais“, 
jog Lietuva nemirė ir Jos Lais 
vės bei nepriklausomybės rei 
kalaujantis balsas bus gir ' 
mas tol, kol pasaulyje bus gy 
vas bent vienas lietuvis...

Šia proga nepamirškime pa 
rinkti aukų Lietuvos vadavi 
mui. Darykime visa, kad šių 
metų minėjimai būtų kiek ga 
lint prasmingesni ir vieningi.

Esame susirūpinę savo pri 
augančia karta — jaunimu. Šie 
lojamės, kad jie neskaitlingai 
dalyvauja bendruose minėji 
muose. Pabandykime šiais me 
tais bent didesnėse kolonijose 
suruošti atskirus minėjimus 
jaunimui su jiems suprantama 
ir jų pačių išpildoma progra 
ma. Į šiuos minėjimus pakvies

Naujos Chruščiovo staigmenos
Net ir patiems geriausiems 

vakariečių pasaulio sovietinia 
rus ekspertams sunku atspėti, 
ką iš savo „mtagiško*ios dėžu 
aės“ ištrauks, kokią vėl staig 
meną pasauliui padarys ar pa 
skelbs tas nevainikuotas Krem 
liaus valdovas, tas Įžūlūs, klas 
tingas Nikita Chruščiovas.

Kai kurie nuolat sovietus 
stebintieji ir studijuojantieji 
vakariečiai, besvarstydami Ni 
kitos darbelius ir pasigyri 
mus, labjausiai įvertina jo pas 
tangas liberalziuoti sovietini 
gyvenimą ir sovietinę vyriau 
sybę, ką jis darąs pastoviu ir 
net greitoku žingsniu.

Patys paskutiniai Nikitos 
pareiškimai vėl sukėlė bangą 
naujų spėliojimų.

Štai, jis, savo 23 žodžių pa 
reiškime spaudai paskelbė so 
vietų žmonėms, kad yra pa 
naikinama MVD — baisioji, 
anksčiau įvairiais vardais vadi 
namoji sovietų vidaus reikalų 
ministerija, o jos visą darbą ir 
funkcijas perimsią 15 sovieti 

kime mažesnių kaimyninių 
apylinkių jaunimą. Jei apylin 
kėse dėl kurių nors priežasčių 
nebūtų Įmanoma suruošti ats 
kirų jaunimui minėjimų, šešta 
dieniniu mokyklų bei lituanis 
tinių kursų mokytojai yra pra 
šomi tai padaryti mokyklose 
tam reikalui skiriant bent vie 
ną pamoką. Tebūna Vasario 
16 d. ne vien tik suaugusių, 
bet visų lietuvių dvasinio paki 
limo ir tautinio solidarumo 
šventė.

Mažesnėms apylinkėms tek 
tų pagalvoti apie surengimą 
bendrų minėjimų. Gražų pa 
vyzdį mums rodo Niagaros 
Pusiasalio apylinkės ruošda 
mos bendrą minėjimą Marit 
ton, Ont. vasario 20 dieną, 
kur ta proga kviečia Montrea 
lio Dramos Teatrą su Balio 
Sruogos istorine trilogija ,,Mil 
žino Paunksmė“. Būtų gražu, 
kad ir kitų apylinkių lietuviai 
šias jų pastangas paremtų ir 
tame minėjime dalyvautų.

Minėjimuose pagerbkime žu 
vusius už Lietuvos laisvę sa 
vanorius kūrėjus, karius, šau 
liūs, Klaipėdos krašto sukili 
mo dalyvius, partizanus. Nu 
lenkime galvas pabudinusio 
ms lietuvių sąžinę aušrininką 
ms, varpininkams bei Neprik 
lausomybės Akto signatarams. 
Išgirskime aimanas pavergtų 
jų brolių ir seserų Tėvynėje 
bei merdėjančių Sibiro, Uralo, 
Kazachstano ir kitų vergų sto 
vykiose...

Stp. Kęsgailą
Krašto Valdybos Pirmininkas.

P. Lukoševičius 
Sekretorius.

nių respublikų vyriausybių.
Dar, gal būt, reikšminges 

nis dalykas yra Aleksiejaus Ki 
rj-.enko atleidimas, kurio vieta 
kaip tik buvo prie paties Chruš 
čiovo dešinės rankos. Kiričen 
ko buvo atgabentas iš Ukrai 
nos Maskvon vadovauti visam 
milžiniškam ir visur esančiam 
partijos aparatui. Jis buvo spe 
liojamas, kaip paties Chruščio 
vo Įpėdinis ir valdžios pavel 
dėtojas. Gi dabar, vietoj to, jis 
yra išsiųstas palyginti mažam 
darbui ir daug žemesnei vie 
tai, ton pat provincijon, kur 
buvo ištremtas ir Mikalojus 
Bulganinas — buvęs Chruščio 
vo valdžios ir vodkos partne 
ris ir kelionių satelitas.

Kodėl Kiričenko buvo atleis 
tas ir pažemintas, yra sunku 
atspėti. Gal tai rodo, kad dar 
vis pačiose sovietų vyriausy 
bės viršūnėse vyksta tarpusa 
vio pjautynės ir nesantaika. Ta 
čiau daugelio vakariečių stebė 
tojų ir sovietinių reikalų eks 
pertų nuomone Kiričenko bu
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Tokią gerą nuotaiką Montrealio akademinis jaunimas turi tiktai Spaudos Baliuje. Šiemet jis Įvyks vasario 20 dieną pui 
kioje Slovakų salėje, Jean Talon ir Huchison gatvių kampe. Visas jaunimas jau išanksto Spaudos Baliun ruošiasi.

Lietuvių Bendruomenės su 
rengtas dešimtmečio suvažiavi 
mas Aucklande prasidėjo gruo 
džio 29 dieną. Vakare Gribble 
hirst parko salėje Įvyko atida 
rymo vaišės. Jų metu Kalėdų 
senelis jauniesiems atnešė do 
vanų. Programoje aktorius 
Petras Šimkus skaitė ištrauką 
iš Krėvės - Mickevičiaus ,,Žen 
to“. Sekundžių bėgyje Petras 
Šimkus sugebėjo pereiti iš vie 
no charakterio Į kitą, atlikda 
mas penkių spalvingų tipų in 
terpretaciją.

Rytojaus dieną specialiai į 
suvažiavimą iš Australijos at 
vykęs kun. dr. P. Bašinskas 
šv. Patriko katedroje laikė šv. 
mišias. Pamoksle gerbiamas 
svečias atkreipė dėmesį į mū 
sų pastangas išlaikyti lietuvis 
kurną ir atgauti Lietuvos lais 
vę kaipo dieviškos valios vyk 
dymą, ragindamas visus lietu 
vius atlikti savo pareigą.

Vėliau YWCA salėje vyko 
suvažiavimo posėdžiai. Prane 
Šimus padarė Dunedino atsto 
vė V. Butkienė, Wellingtono 
seniūnas F. Jerašius, Aticklan 
do Apylinkės pirm. J. Žigins 
kas ir N. Z. L. B. Pirm. Č. 
Liutikas. Ponia Butkienė skai 
tė paskaitą — Lietuvis tremty
je istorijos bėgyje. Kalbėtoja 
pastebėjo, jog lietuvių tremti 
nių būta nuo žilos senovės, ta 
čiau mūsų sąlygos yra geriau 
sios, kokias lietuvis tremtinys 
yra turėjęs, todėl mes galime 
ir turime padėti savo tautai 
bei išlaikyti savo tautinį cha 
rakterį.

vo atleistas už savo perdidelį 
atsilikimą Chruščiovo užsimo 
toje — užsibrėžtoje liberaliza 
zuojančioje kryptyje. Ši spėlio 
jimą patvirtina ir naujai pa 
skelbti partijos nuostatai (įsa 
kai), atnešantieji didesnius 
pakeitimus sovietų vidaus pro 
pagandoje. Čia visai atvirai pa 
sisakoma apie komunistų parti 
jos susirūpinimą ir didelius ir 
rimtus trūkumus bei „plyšius“ 
komunistinėje indoktrinizaci 
joje, kuri apimanti visą sovie 
tinio žmogaus gyvenimą. Atras 
ta, prisipažįstamą, kad pati in 
doktrinizacijos esmė ir tech 
nika buvusios neteisingos ir 
netinkamos ir kad sovietų žmo 
nės visai tuo nesidomėjo. Gi 
už visa tai, kaip dabar pasiro 
dė, buvo kaltas Kiričenko.

Kiek gero padarys ir kokią 
naudą atneš eiliniam sovietų 
žmogeliui visos paskutinės 
Chruščiovo staigmenos, paro 
dvs ateitis. Vakariečių span 
doje doug kur atrasime spėlio 
jimų, kad šie pakeitimai sovie 
tų žmonėms atneš lengvesni ir 
laimingesnį gyvenimą, o šito 
kit pakeitimai turėję ateiti, 
nes jau praėję stalinistinio bo 
tago laikai, o ypatingai kada 
sovietų intelektualų skaičius 
augąs milionais. Gi Chruščio 
vas padaręs tiktai, ką jis neiš 
vengiamai turėjęs padaryti.

Dar viena iš paskutinių Ni 
kitos staigmenų yra jo nese 
niai padarytas pareiškimas 
apie sovietų ginkluotų jėgų su 
mažinimą ir ateities sovietų 
gynybos pagrindimą — remi 
mąsi vairuojamomis tarpkonti 
nentinėmis raketomis.

Kadangi šis dalykas užimtų 
perdaug vietos ir laiko, tai pa 
liksime jį panagrinėti, prie 
progos, kitam kartui.

J. Skardis.

Žodžiu suvažiavimą sveiki 
no kun. dr. P. Bačinskas, lietu 
vių studentų vardu Zelandijo 
je G. Procuta. Raštu — Lietu 
vių Skautų S-gos vardu Aust 
ralijoje A. Krausas, kun. Piuns 
kis, J. E. vysk. Brizgys, V. L. 
I. K-o pirm. dr. A. Trimakas, 
Lietuvos Ministeris Prancūzi 
jai St. Bačkis, prof. M. Biržis 
ka, Dunedino Apylinkės Vai 
dyba, L. D. Š. min. S. Lozorai 
tis, monsinjoras Šaulys, Aust 
ralijos Lietuvių Kunigų Sekre 
toriato vardu kun. P. Butkus 
ir kun. S. Gaidelis. Lietuvos 
Laisvės K-to pirm. Sidzikaus 
kos, Vasario 16-ta Gimsazija,
D. Britanijos Lietuvių S-ga, 
B.A.L.F-fo vardu kan. J. Kon 
čius, A.L.B pirm. Iz. Jonaitis, 
P. L. B. pirm. J. Matulionis,
E. Paukštienė, A. Senatorskis 
ir dr. A. Butkus.

G. Procuta paskaitoje—Lie 
tuviško jaunimo problemos 
tremtyje iškėlė keletą nutautę 
jimo bruožų: didžiumos vyrės 
niųjų nenuosaikus materializ 
mas ir stoka nuoširdaus ir są 
moningo darbo lietuviškumui 
neigiamai nuteikia jaunuosius. 
Kalbėtojas ragino lietuvių vi 
suomene parodyti daugiau dar 

. . . kuomet yra laisvų specialistų ir medžiagų. 

Šalia namų, dirbtuvių ir biznių vidaus atnaujinimo, 

yra daugeils kitų darbų, 

kurie gali bu»: -.daigiau atlikti žiemą, 

kaip sutvarkymas pievelių bei daržų Įrankių, 

elektriniu įtaisų, valčių motorų, automobilių;

taip pat išvalyti užuolaidas ir kilimus, 

pervilkti baldus ir t. t.

Kam laukti pavasario?
Patarimų ir pagalbos
kreipkitės į vietos National Employment of Office

KANADOS DARBO MINISTERIO PAVEDIMU.

bo ir jausmo vietoj aimanavi 
mo ir tuščių kalbų.

Toliau sekė Krašto V-bos 
rinkimai. Naliją valdybą suda 
ro archi. V. Procuta — pirm. 
J. Pečiulaitis — sekr. ir A. 
Malskaitis iždin. Posėdis už 
baigtas Lietuvos himnu.

Posėdžio salėje buvo sureng 
ta lietuvių liaudies meno ir 
spaudos paroda. Išstatyta keli 
šimtai Įvairiausio žanro lietu 
viškų, knygų, žurnalų bei laik 
raščių. Dalį liaudies meno dir 
binių iš Australijos atvežė ku 
nįgas Bačinskas, taip pat bu 
vo išstatyta V. Butkienės ke 
ramikos darbai, kuriuose vy 
rauja liaudies meno Įtaka.

Gruodžio 31 dienos rytą vy 
ko ekskursija po Aucklando 
apylinkes, o vakare suvažiavi 
mo svečiai dalyvavo Baltų Klu 
bo Naujų Metų sutikime. Va 
karo metu lietuviai surinko 
apie trisdešimt svarų Vasario 
16-tai Gimnazijai. Rytojaus 
dieną surengta gegužinė Ore 
wos pajūry.

Suvažiavimo dalyviai ture 
jo progos pamatyti kun. Ba 
činsko darytų nejudomų filmų 
rinkinį iš lietuvių gyvenimo 
Australijoje. Studentai ir vy 
resni gimnazistai vieną vaka 
rą su kun. Bačinsku gvildeno 

lietuviškumo klausimus.
Suvažiavimas praėjo jaukio 

je nuotaikoje; dalyvavo apie 
šimtas žmonių, buvo išreikšta 
pageidavimui panašius suvažia 
vimus rengti dažniau. G. P.

PADĖKOS
Mirus mylimai mamytei Lie 

tuvoje, pareiškusiems užuojau 
tą spaudoje šeštad. Mokyklų 
Mokytojams, Tėvų Komitetui 
ir Kult. Fondo Įgaliotinei, K. 
L. S. K. Moterų Dr-jos sky 
riui, Rosemount'o K. Moterų 
Rateliui, p. p. Giriūnams už 
prašiusiems šv. mišias, visoms 
prisidėjusioms maldomis bei už 
jautosioms žodžiu—širdingas 
ačiū.

Joana Blauzdžiūnienė.

„LIETUVIŠKOJI MEDICI 
NINĖ BIBLIOGRAFIJA“.
Tokiu titulu Vilniuje išėjo 

mokslinės medicinos bibliote 
kos paruošta medicininių leidi 
nių bibliografija už 1940—57 
metus. . Leidinyje pateikiama 
2,062 straipsnių ir leidinių 
medicinos bei farmacijos klau 
simais bibliografija. Pažymėti 
na, kad be lietuvių kalbos bib 
liografijoje vartojama ir rusų 
kalba.
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Sunkieji 1 Jetuvos atsi k u rimo
laikai

IR MYKOLO SLEŽEVIČIAUS JUOSE VAIDMUO

JONO B1LDUŠO PRANEŠIMAS.

3.
Tuo pat metu Vilniuje ki 

toje vietoje vyko kitu partijų 
susirinkimas, kuriame buvo pa 
siūlyta Šilingui būti Lietuvos 
diktatoriumi ir pasiimti orga 
nizuoti Lietuvos gynimą. Šilin 
gas jau kaip Lietuvos diktato 
rius apleido susirinkimą. Dėl 
to paskyrimo visuomenėje kilo 
nepasitenkinimas, o gruodžio 
23 d., atsilankiusi pas Šilingą 
karininkų delegacija, pareika 
lavo, kad diktatoriaus teises 
jis perduotų Mykolui Sleževi 
čiui, nes Šilingas, būdamas Lie 
tuvos Tarybos vicepirmininku 
iki šiol nieko nepadarė Lietu 

os gynimo reikalu. Gruodžio 
mėn. 26 d. Šilingas, kaip Lie 
tuvos Tarybos vicepirminin 
kas, einąs pirmininko pareį 
gas, Tarybos vardu, raštu krei 
pėsi i Sleževičių, kad sudary 
tų naują vyriausybę. Po vie
nos savaitės, grižus iš Rusijos, 
Sleževičių matome ministerių 
kabineto premjeru.

M. Sleževičius diktatoriaus 
teisių atsisakė!

Jis tikėjo, kad tauta yra pri 
augusi pati suprasti esamus 
pavojus ir, kad vyriausybei bei 
inteligentams kviečiant ginti 
Lietuvą ir savo laisvę, tauta 
paklus, Sleževičius rėmėsi pla 
iosiomis masėmis.

Kabinetą sudarė iš visų tuo 
metu veikusių politinių gru 
pių, rėmusių Lietuvos nepri 
klausomybę, pradedant social 
demokratais, baigiant tautinin 
kais, įtraukiant į ministerių ka 
binetą ir tautines mažumas.

Nors Sleževičius už savo pe 
čių turėjo visą tautą, išskyrus 
keletą parsidavėlių svetimie 
ms, darbo pradžia buvo neap 
sakomai sunki.

Apie tą momentą pats

tų ginklų. Vieton lietuviams, 
vokiečiai duoda daug ginklų 
lenkams. Pilnos gatvės gink 
luotų lenkų milicininkų. Iš po 
grindžio išlenda, iš Rusijos pri 
siųstų agentų vadovaujami, vie 
tos komunistai. Ir jie gerai 
ginkluoti ir su pinigais. Iš vi 
so ko aišku, kad vokiečiai ren 
giasi Vilnių perduoti lenkams. 
Šitokiai beviltiškai padėčiai su 
sidarius, 1919 m. sausio 2 d., 
vyriausybė, palikusi net savo 
šeimas Vilniuje, keliasi Į Kau 
ną ir čia pasiryžusi organizuo 
ti apsigynimą.

O Kaune pirmas Sleževi 
čiaus sutiktas pažįstamas sa 
ko:

Ko jūs čia atvykote? Vis 
vien nieko gera nebus. Miesto 
valdyba pasiruošusi miesto 
valdymą perduoti komunistą 
ms. Komunistai visur ginkluo 
jasi. Vokiečiai ruošiasi apleis 
ti Kauną.

Ir iš tikrųjų. Ir Kaune, iš 
Rusijos atvykę agentai su di 
dėlėmis pinigų sumomis ir 
daug ginklų, organizuoja ir 
ginkluoja vietos komunistus; 
darbininkų torybos vardu lei 
džia gyventojams įsakymus, 
kuriuos pasirašo iš Rusijos pri 
siųstas agentas Survilo. Savo 
atsišaukimais ragina į kruviną 
kovą prieš visus, kas siekia ne 
priklausomos Lietuvos; grasi 
na Lietuvos Tarybos ir vyriau 
sybės nariams mirties bausmė 
mis, pastato juos už Įstatymo 
ribų. Nakties metu pavojinga

pasirodyti gatvėse, Demorali 
zuoti vokiečių kariai gii tauja, 
šaudo. Vokiečiai plėšia gyven 
tojų turtą ir siunčia į Vokieti 
ją-

Pasirodo ant Kauno sienų iš 
lipyti komunistų Įsakymai, 
jaunimui stoti i raudonąją 

armiją.
O paskui raudonąją armiją žy 
giuoja į Lietuvą, Kremliaus su 
darytoji Lietuvai vyriausybė 
su Kapsuku priešaky.

Momentas — būti ar nebūti. 
Sleževičius sukaupia visą savo 
energiją. Ministerių kabineto 
nutarimu steigiama Kauno ko 
rnendantūra, kurios komendan 
tu paskiriamas karininkas poe 
tas Mikuckis; jam priskiriama 
Panemunėje buvę 50 kareivių 
savanorių. Mikuckiui pavada 
ma daryti tvarką Kaune. Tuoj 
paleidžia Sleževičiaus ir kraš 
to apsaugos ministerio pa'sira 
šytą atsišaukimą, kuriuo Lie 
tuvos žmonės kviečiami prie 
ginklo, ginti Tėvų Žeme ir sa 
vo laisvę. Atsišaukimo jaut 
riais žodžiais Sleževičius inies 
te ir kaime uždega pavojaus 
laužus. Kraštas atsiliepia: per 
dvi savaites į savanorių priėmi 
mo punktus suplaukė keli pul 
kai jaunimo; kiti ėjo į parti 
zanų eiles. Daugelis ūkininkų 
kariuomenės maitinimui gabe 
na maistą.

Dramatiškiausias vaizdas, 
kai kaikurios moterys, paly 
dėjusios savo vyrus i savano 

rius, atgabena ir atiduoda 
kariuomenei paskutinį aviną.

O tų ginklų vokiečiai vis ne 
duoda ir pasitraukdami, užlei 
džia raudonajai armijai miestą 
po miesto.

Sleževičius paveda Lietuvos 
atstovui Berlyne Dr. Šauliui

išdėstyti vokiečių vyriausybei, 
ką vokiečiai daro Lietuvoje ir 
priminti bolševikų siekius, 
apie kuriuos 1918 m. gruodžio 
25 d. „Izvestija” rašė; būtent:
„Estija, Latvija ir Lietuva 
yra betarpiškame Rusijos ke 
lyje j Vakarų Europą ir yra 
kliūtimi mūsų revoliucijai.,; 

nes jos skiria Sovietų Sąjun 
gą nuo revoliucinės Vokieti 
jos... Šita mus skirianti siena 
turi būti panaikinta. Raudona 
sis Rusijos proletariatas ture 
tų geriausią progą veikti Vo 
kietijos revoliuciją. Baltijos jū 
ra pėmus, padėtų Sovietų re 
volįucijai veikti Skandinavijos 
valstybes ir tuo pačiu Baltijos 
jūra būtų Sovietų revoliucijos 
jūra“.

Vokietija išsigando. Vokie 
tijos vyriausybė greit apsi 
sprendė, kad savo kaimynyste 
je geriau turėti mažą Lietuvą, 
negu milžiną Rusiją. Tuoj da 
vė įsakymą karo vadovybei 
Lietuvoje išvyti iš Lietuvos bol 
ševikus ir laikyti frontą, kol 
pati Lietuva suorganizuos sa 
vo kariuomenę, duoti Lietuvai 
ginklų ir, be to, paskolino šin 
tą milionų markių ginklavi 
muisi.

Vokiečiai drauge su mūsų 
savanoriais atstumia boševj 
kus. Komendantas Mikuckis 
apvalo Kauną. Vasario 13 pa 
skelbta mobilizacija: priešvals 
tybiniams gaivalams tramdyti 
krašte įvedamas karo stovis. 
Gyvenimas keitėsi kaip kalei 
deskope. Trupučiukas atsikvė 
pimo. Šaukiama valsčių atsto 
vų konferencija.

Sleževičiui duodant apyskai 
tą iš valdžios atliktu darbų, ats 
tovai plojimais pertraukia jo 
kalbą. Visi patenkinti.

Nukelta į 6-tą pusi.

CANADA

MŪS U ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

VILNIUJE ĮSIGALI „SPOR 
TO PIRATAI“

Vilniaus čiuožykla, kurioje 
ir Jūsų sk. vedėjui teko pra 
leisti daug žiemų, kaip ir anks 
tyvesniais metais, veikia Mai 
ronio parke (dabar Jaunimo). 
Ji sutraukia gan daug jauni 
mo, nes sekmadieniais čia ma 
tomą apie 3 tūkst. čiuožėjų. Su 
augę vakarais prisibijo į ją ei 
ti, nes Įvairūs „ledo piratai“ 
pridaro daug nemalonumų. 
Apie tai rašo vilniškis „Spor 
tas“ Nr. 139. Tvarką palaiko 
keletas milicininkų, tačiau jie 
nieko negali padaryti didelia 
me plote, nes jame daug tam 
siu vietų, kada suaugęs žmo 
gus, turi sniege jieškoti vaikė 
zo nuo jo galvos nutrauktos ir 
į sniegą numestos kepurės, ar 
ba vėl — „ledo piratas“, pa 
daręs staigų posūki, kyšteli 
koją mergaitei, kuri veidu 
krinta ant ledo...

Tokių chuliganų nuotrauką 
įsidėjo Sportas. Joje matome 
du vaikėzus, ne lietuviškų ve< 
dų (vienas mongoliškų akių) 
ir drąsiai traukiančių „durną“. 
Taigi, perskačius „Sporte" J. 
Lukoševičiaus reportažą iš 
Vilniaus čiuožyklos, galima 
drąsiai padaryti išvadą, kad 
ten viešpatauja okupanto at 
vežti „broliškų respublikų“ 
„draugai chuliganai". Keikia 
mais laikais policininkų nerei 
kėjo, o dabar ir policininkai 
tvarkos nepajėgia padaryti.

LIETUVOS SPORTININ 
KAI SEPTYNMEČIO 

PLANE
Atrodo, kad Į „garsųjį’’ sep 

tynmečio planą tapo įjungtas 
ir Lietuvos sportas. Tai gali 
ma spręsti iš Kauno miesto 
komjaunimo komiteto iniciat/ 
va sušaukto posėdžio, kurio 
tikslas' buvo paruošti mūsų 
buv. laikinai sostinei kuo dau 
giausiai stadionų, nes pav. 
Aleksoto, Viliampolės ar San 
čių priemiesčių gyventojams, 
yra toloka pasiekti stadionas 
Žaliakalnyje, o kaip vilniškis 
Sportas rašo, Kauno jaunimas 
tiesiog veržiasi prie sporto... 
Šiame posėdyje ir buvo išrink 
ta komisija, kuri rūpinsis spor 
tinių bazių rengimu. Pirmi 
ninku išrinktas Kauno Inkaro 
futbolininkas Labašinskas, o 
nariais dar įėjo Velička, Bartu 
sevičius, Pėža, Remeikis, Šlia 
žas, Navickas, Grigoraitis, Pet 
rėtis.

Kad darbas būtų geriau 
vykdomas, Kauno rajonuos^ 
bus steigiamos talkininkavimo 
tarybos, kurios jungs darbo 
jėgas ir nukreips jas ten, kur 
jos yra labjausiai reikalingos. 
Išvada yra labai aiški: darbo 
metodai visai atatinka komu 
nistinei sistemai, (palengvin 
kime mūsų jaunimo išvežimus 
i Kazakstaną ir kt. SS vieto 
ves, žemės ūkio, miško darba 
ms) tik su tuo skirtumu, kad 
jis dirbs savame krašte.

VILNIAUS UNIVSRSITETO 
380 M. GYVAVIMO 

SUKAKTIS
buvo panaudota grynai komu 
nistinei propagandai. ^Tačiau 
atrodo, kad studentai - sporti 
ninkai Į tą propagandos maši 
ną neįstatė savo visų ratų, nes 
V. Volungevičius, rašydamas 
apie parodą Vilniaus Untversi 
tete, sako, kad sportininkai bu

Sleževičius savo 
prisiminimuose rašo:

„Turėjau jausmą tartum esu 
pasmerktas miriop: be pasiruo 
Šimo, be patyrimo tokia sunki 
našta uždėta ant mano pečių. 
Kariuomenės nėra, Vilniuje 
tik keliolika karininkų. Kiek ir 
kur yra mūsų kareivių — nie

Naujieji Ateiviai,

mokykitės savo naujų

vo per kuklūs, neišstatydami 
daug nuotraukų įvairių rneiste 
rių, mokytojų, kurie vystė ir 
tebevysto sportą Vilniaus li
te. Sunku ką nors tuo klausi 
mu pasakyti, ar tikrai mūsų 
sportgininkai - studentai bus 
labai kuklūs, ar jie nenorėjo į 
parodą dėti tokių asmenų nuot

kas nežino. O čia slenka, nors 
netvarkingai, bet dideli bolše 
vikų būriai; čia vėl šiaušiasi ir 
tik geros progos lUukija, kad nu 
kiltų prieš mus, lenkai: čia vo 
kiečiai traukiasi; Vilniaus die

draugų kalbos
BENDRAI VARTOJAMA KALBA BENDRUOMENĖS. KURIOJE JŪS

raukas, kurie nieko bendro su 
mūsų tauta neturi, o į Lietuvą 
yra atvykę tik ją antrą kartą 
okupavus, nes stebint Vilniaus 
Universiteto sportini gyveni 
mą. jame sutinkama labai

nos suskaitytos (10—15 d.), 
po to į 5—10 dienų turėjo būti 
apleistas Kaunas, na, ir galas
— visa Lietuva bolešvikų ran 
koše’’.

„Ir toje abejojimų jūroje, 
kuomet jauti, tave jau apsupa 
neviltis, nepermatoma tamsu 
ma, vienas tik šviesus taškelis
— tai tų jaunųjų mūsų kariniu 
kų tėvynės meilė, jų pasiryži 
mas savo kūnais užtverti kelią 
bolševikams i Lietuvą ir jų be 
ribis karštas pasitikėjirrJas sa 
vimi ir Lietuvos liaudim. „Tik 
reikia šūktelti“, jie sako, „ir 
sukils visa Lietuva, kaip vie 
nas žmogus... ir apsiginsime“. 
Tie beribio pasitikėjimo žo 
džiai tartum ugninėmis raidė 
mis parašyti, sužibdavo prieš 
mane, kaip tik juodos abejo 
nės ir nevilties mintys prade 
davo imti viršų.“

„Vaizdų vazdai... Nelinks 
ini jie visi. Minčių mintys ir 
gi viena už kitą liūdnesnės, ir

GYVENATE IR DIRBATE, YRA ANGLŲ BEI PRANCŪZŲ. JŲ MOKĖJI
MAS TURĖS JUMS DIDELĖS REIKŠMĖS.

JŪS GALITE IMTI KALBŲ PAMOKAS BEVEIK KIEKVIENAME 
KANADOS CENTRE.

Turėsite dagelį pirmeuybių:
PILIETYBĖ

Anglų ar prancūzų kalbos mokėjimas yra 
reikalingas Kanados pilietybei gauti.

TARNYBA
Jūs galėsite daug lengviau gauti ir turėti 

pastoviai darbą. Jūs taip pat turėsite daug geres
nę progą gauti pakėlimą darbe.

BENDRUOMENĖS GYVENIMAS
Jums bus daug lengviau Įsigyti draugų tar

pe tų, su kuriais kartu dirbate, ar tarp kaimynų. 
Jums greičiau pavyks Įsijungti Į bendruomenes 
gyvenimą.

ASMENINIAI REIKALAI
Jums bus daug lengviau atlikti reikalus iš

taigose bei pirkti krautuvėse. Jūs galėsite išaiš
kinti savo reikalus namų savininkams, daktarams, 
advokatams, amatininkams, autobusų vairuoto
jams, valdžios įstaigų tarnautojams ir kitiems.

INFORMACIJA IR PRAMOGA

Jūs galėsite skaityti Kanados laikraščius, 
žurnalus ir knygas. Jūs turėsite daugiau malonu
mo stebėdami televiziją, klausydami radiją, lanky
dami kinus, paskaitas bei teatrus. Jūs geriau su
prasite Kanados gyvenimą ir papročius.

Pagalvokite apie šias pirmenybes ir VEIKITE 1'LOJALI!

daug rusiškų pavardžių. Tuo 
tarpu rusai prieš karą Lietuve 
je sudarė labai nežymų nuo 
šimtį, ypač studentų tarpe.

KROKUVOS VYSLOS MO 
TERŲ KREPŠINIO 

KOMANDA,
kuri Lenkijos pirmenybėse 
šiuo metu kartu su AZS, Va 
velio, AVF ir Poznanės Olim 
pija komandom užima antrą 
vietą, viešėjo Lietuvoje ir su 
žaidė 4 rung, ir pralaimėjo Vii 
niuje Švietimo klubui 50:43, 
Kaune KKI 43:42, KPI 52:42 
ir vėl KKI 64:55 ir Marijam 
nolėje. Visas rungtynes lenkės 
pralaimėjo, ypač didelę staig 
meną joms padarė jaunos VS 
M Marijampolės krepšininkės 
(Lietuvos jaunių meisteris), 
taip pat laimėdamos prieš Kro 
kuvos Vyslą, kuri turi dau 
giau patyrimo ir net rinktinės 
žaidėjų. Rungtynės Vilniuje 
buvo rodomos per TV.

tartum mušąs valandas plaktu 
kas, p. Bortkevičienės. man su 
ja atsisveikinant, pasakytieji 
sociademokratų žodžiai: „Lai 
mesi — gerai, pralaimėsi — 
prakeiks“... ,

Raudonoji armija jau netoli 
Vilniaus. Vyriausybė laužo gal 
vas, kaip bolševikus
pasitikti šūviais, kad pašau 
lyje nuskambėtų Lietuvos 
vardas ir išryškėtų Lietuvos 

siekiai.
O komendantūroje vos apie 50 
kareivių savanorių, menkai 
ginkluotų, mažai apmokytų. 
Sleževičius jau kelintą kartą 
kreipiasi j vokiečius, kad duo

ĮSIREGISTRUOKITE Į KALBU KURSUS! JEIGU JŪS NEGALITE LAN
KYTI KURSŲ, ĮSIGYKITE KNYGAS NEMAKAMAl IR MOKYKITĖS NA
MIE. JŪSŲ VIETINĖ MOKYKLA, ARTIMIAUSIA PU IETYBĖS AR IMI
GRACIJOS ĮSTAIGA BEI KANADOS PILIETYBĖS SKYRIUS OTTAWOJE 
MIELAI SUTEIKS JUMS REIKIAMAS INFORMACIJAS.

Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

LEDO RUTULIO 
TURNYRĄ

Vilniuje laimėjo N. Vilnios ko 
manda, (Naujosios Vilnios 
miestas yra įjungtas į Vii 
niaus ripas), o Kaune — Inka 
ras, baigmėje įveikęs Kauno 
Audinius 5:3. Vilniaus žaidė 
jai parodė labai žemą formą, 
tad ir Lietuvos rinktinės sudu 
rymas suksis apie Kauno ko 
rnandas.

OKUPACIJA IR 
SPORTININKUS ŽALOJA
Kalbant apie krepšinį, negu 

Įima pamiršti ir viešnagės Sov, 
Nukelta į 6-tą psl.
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lietuviai veikia visur
Anglijoje.

ĮSPŪDINGOS LAIDOTU 
VĖS MANCHESTERYJE
Gruodžio 12 d. Mancheste 

ryje buvo iškilmingai palaido 
fa mūsų veiklioji tautietė a. 
a. Ona Kairiūkštienė. Iš Lon 
dono i laidotuves buvo atvy 
kęs Lietuvos Pasiuntinybės 
Patarėjas p. Balickas ir DBL 
S Centro valdybos atstovas p. 
Bepdorius. Laidotuvėse daly 
vavo visų Manchestėrio lietu 
vių organizacijų atstovai ir di 
delis būrys vietos bei apylin 
kių lietuvių.

PABĖGĖLIU 
KONCERTAS

Londono lietuvių choras, va 
dovaūjamas V. Mamaičio, ir 
Bradfordo lietuvių skautų tau 
tinių šokių grupė, vadovauja 
ma p. Bružinskienės, atliko lie
tuvišką ■ programos dali Tarp 
tautiniame Koncerte, kuri ruo 
šią pabėgėlių Koordinacinis 
Komitetas 1960 metų sausio 
24 dieną, Londone, Royal Al 
bert Hali salėje.

Koncerte dalyvavo baltgi; 
džių, estų, vengrų, latvių, lie 
tuvių, lenkų, ukrainiečių ir ju 
gosjavų, chorai bei tautinių! 
šokiu grupės.

VINCO EIDUKEVIČIAUS 
ANTKAPIS

P; Gabrėno, Sg. Dailydės, 
J. Pupalaikio ir S. Tadaravi 
čiaus iniciatyva, uždėtas ant 
kapįs ant a. a. V. Eidukevi 
čiaus kapo I ,eytono kapinėse. 
Antkapis kainavo 36 sv.

Gražu, kad neužmirštamas 
miręs draugas.

REGISTRACIJA I 
KONGRESĄ

Anglijos lietuvių penkių 
dienų ekskursija Į Tarptauti 
ni ' Eucharistinį Kongresą 
Miunchene iš Londono Victo 
ria Stoties išvažiuos 1960 m. 
rugpjūčio 3 d. Keliaujama bus 
per Doveri, Ostendę, Briuselį, 
Aacheną, Kiolną.

Argentinoje.
LIETUVIAI 

RESPUBLIKOS 
PREZIDENTATŪROJE
Argentinos 'prezidento Dr. 

A. Frondizi žmonos, Elenos 
de Frondizi, pakvietimu, vasa 
rinėje prezidento rezidencijo 

je dalyvavo 7 tautų meniniu 
kai - folkloristai, laimėjusieji 
pi/4mąsias premijos (Italų S- 
gos Benevolenza pernai 100 
metų sukaktį minint.

Liaudies muzika, šokiais ir 
dainomis prezidentūros vasa 
riniame teatre, po atviru dan 
<?umi pasirodė: Argentiniečiai, 
ispanai, graikai, 
69 vyrų choras, vaškai, kolum 
biečiai ir lietuviai, kaip prog 
ramos vedėjas p. Mario Del 
Panta pranešė, savo liaudies 
šokių grožiu ir kostiumų me 
niškumu, tikras šios tautų pa 
rodos dienos padabinimas.

Tautų liaudies meno parodu 
vyko nuo 19 iki 23 valandai. 
Garbės svečių tarpe buvo lie 
tuviai: inž. J. Čekanauskas, 
ALOST pirm. J. Čikštas, Dr. 
J. J. Simanauskas, „A. L. Bal 
so“ red. K. Norkus, kun. prof. 
J. Duoba, Skautų vad. inž. St. 
Babronis, K. A. Černiauskas, 
Z. Juknevičiai ir kt.

Lietuvių Ansamblio daly 
vės, Argentinoje gimusios uni 
versiteto studentės: Olga Če 
kanauskaitė, Gracielė Bukevi 
čiūtė, SLA prosekretorė Jane 
Navikaitė ir Irena V. Simą 
nauskienė. Europoje gimusios 
ans<(rrbli.etės Adriana Vasiū 
naitė, Onutė Masiulytė, Aldo 
na Diminskaitė ir Lucija P. 
Vedegienė.

Ansamblio dalyviai vyrai, 
visi gimę Lietuvoj, Argenti 
nos universitetuose studijuoją 
Tadas Jackevičius, Regiman 
tas Vedegys, Algimantas Lc 
linskas, Vitas ir Algis Rastaus 
kai bei Leonas Šaulys, Romas 
Mackevičius, Jurgįs Paliulio 
nis, Rymas Cibavičius ir An 
'samblio akordeonistas Vytau 
tas Cibavičius.

Italijoje.
„JONS IR ERDMĖ“ 

ROMOJE
Romoj pasirodė filmas, ku 

ris rodomas Vokietijoje, pagal 
Sudermano romaną: „Jons ir 
Erdmė“. Veiksmas vyksta Lie 
tuvoj, Klaipėdoos krašte. Ka 
dangi režisorius Viktoras Vi 
kas — amerikietis, gal ir lie 
tuvis, negavo leidimo vykti į 
Lietuvą, filmas buvo sukamas 
Lenkijoj, prie Varšuvos. Erd 
mę vaidina žinomoji italų kino 
artistė Džiulieta Masina. Erd 
mė, lietuvaitė, stengiasi, kati 
jos dukterys kalbėtų vokiškai, 

nes jai atrodo, kad tai poniš 
kiau. Po 60 metų dabar sutin 
kam lietuvaites motinas, kurio 
ms taip pat atrodo, kad sveti 
ma kalba yra poniškesnė už sa 
va. Knygoj Jons yra tipingas 
lietuvis, darbštus, atkaklus, 
prisirišęs prie savo žemės ir 
kalbos,

Vokietijoje.
lenkai, švabų DARNA VEIKIA DARNIAI

Prieš šešeris metus, kai 
„Darna” kūrėsi, Memmingene 
buvo per pusketvirto šimto lie 
tuvių, įskaitant vaikus ir sene 
liūs, o šiandien lietuvių koioni 
joj bėra tik apie pustrečio šim 
to žmonių. Per šešeris metus 
34 choristai emigravo į Ameri 
ką, 12 išsikėlė į kitas vietas 
Vokietijoje, 22 išstojo dėl įvai 
rių priežasčių, 2 sunkiai susir 
go, 1 mirė. Ir vis dėlto choras 
laikosi maždaug tokio pat dy 
džio ir pajėgumo. Vieton iš 
stojančių ateina nauji: trūks 
tant lietuvių, ateina į talką lat 
viai, estai, vokiečiai ir kiti. Kaž 
kokią traukiamąją jėgą turi šis 
choras. Ją daugiausia sudaro, 
tur būt, muzikui M. Budriu 
nui vadovaujant choristų dar 
bu pasiektas geras choro meni 
nis lygis ir šio dirigento taktin 
gumas. Per paskutiniuosius vis 
sunkėjančius trejus metus 
daug prisidėjo prie choro išlai 
kymo jo vyriausias seniūnas 
V. Ručinskas, energingas ir vi 
sa širdimi atsidėjęs savo parei 
goms. Be abejo, daug reiškia 
chorui jo globėjai ir macena 
tai: anksčiau kun. A. Bunga, 
dabar kun. Dr. J. Petraitis ii 
K. Radzevičius.

Jubilėjiniame koncerte, ku 
ris įvyko baltų kolonijos di 
džiojoje Kultūros namų sale 
je, buvo atlikta, šalia lietuvis 
kų liaudies dainų ir chorinių 
kompozicijų, taip pat dvi lat 
vių liaudies dainos, dvi estų 
chorinės dainos ir viena vokie 
čių daina.

Urugvajuje.
URUGVAJUJE MATĖME 

LIETUVĄ
Urugvajaus Lietuvių Kultu 

ros’ Draugijos iš Argenti 
nos atvykęs Jurgis Gvildys pa 
rodė Lietuvos filmų.

Ypatingai visiems patiko 
spalvuoti filmai iš Nepriklau 
somos Lietuvos laikų. Dainų

Nukelta į 5-tą psl.

KWTŪRW£^KKOAZIKA
LIETUVOJE PROJEKTUOJAMA DIDELĖ DAINŲ 

ŠVENTĖ
1960 metais Lietuvoje įvyks 

jubilėjinė dainų šventė, kurios 
ruošimo komiteto pirm. K. 
Preikšas apie tai informavo 
spaudą. Preikšas sako, kad 
Lietuvoje esą apie 10 tūkstan 
čių saviveiklinių chorų, dainų 
ir šokių ansamblių, orkestrų ir 
kitų saviveiklinių vienetų, ku 
riuose esą sutelkta apie 200 tu 
kstančių dalyvių.

Saviveikliniams kolekty 
vams jau išsiuntinėtas repertu 
aras, kuris įrašytas ir į plokšte 
les. Dailininkai V. Palaima ir 
J. Balčikonis pagaminę „nacio 
nalinii?“ drabužių eskizus, pa 
gal kuriuos bus siuvami an 
sambliečiams drabužiai.

1960-jų metų dainų švente 
vyks specialiai Vilniaus Vin 
gio parke pastatytoje gelžbe 
toninėje estradoje, o šokėjams 
bus asfaltuota aikštė. Esą 
šventėje pirmą kartą pasiro 
dys jungtinis dainų ir šokių 
liaudies ansamblis ir didžiu 
lė jungtinė kaimo kapela. Tai 
pgi pirmą kartą esanti organi 
zuojama liaudies meno savai 
tė, kurios metu vyks įvairūs 
konkursai, koncertai, spektak 
liai.

Muzikos kolektyvams aprū 
pinti liaudies muzikos instru 
mentais esančios praplečiamos 
lifristirumentų dirbtuvės. (Tai 
gi: instrumentai dar nepadary 
ti, jais dar nemokama groti, o 
jau kalbama apie jungtinį or 
kestrą...).

NAUJAS „GEOGRAFINIO 
METRAŠČIO” TOMAS
Lietuvos Mokslų akademi 

jos Geologijos ir geografijos 
institutas išleido „Geografinio 
metraščio' 2-jį tomą. Leidinys 
daugiau kaip 50 spaudos lan 
kų. Šiame tome yra K. Bieliu 
ko straipsnis: „Geografijos 
moksliniai tiriamieji darbai 
Lietuvoje tarybiniais metais“. 
J. Mackevičius rašo apie Lie 
tuvos upių tyrimus, V. Dvarec 
kas ir A. Basalykas apie Šven 
tosios upės struktūrą, D. Dekg 
nytė apie pirmuosius Lietuvos 
žemėlapius su lietuviškais vie 
tovardžiais, K. Kaušakys apie 
reljefo pavaizdavimą žemėla 
piuose, A Garunkštis apie ver
tingas chemines žaliavas eže 

ruosc, E. Čerivnskas apie van 
dens apytaką tarp Kuršių ma 
rių ir Baltijos jūros, V. Gude 
lis, R. Stauskaitė, E. Michaliu 
kaitė apie Neringos kopų smė 
lynų judėjimą. Prie kiekvieno 
straipsnio duodama santrauka 
rusų ir vokiečių kalbomis. E.

JONUI KRIKŠČIŪNUI - 
-JOVARUI 80 METŲ

Sausio 12 d. senesnės kartos 
poetui Jonui Krikščiūnui - Jo 
varui suėjo 80 metų. Šiaulių 
Pedagoginio instituto studen 
tų literatų būrelis suruošė jo 
sukakties minėjimą ir pasveiki 
no jį, perskaitydami jo kai ku 
riuos eilėraščius. Institute bus 
surengta jo knygų, rankraščių 
ir nuotraukų parodėlė.

PAGERBĖ 
JADVYGĄ ČIURLIONYTĘ

Valstybinėje konservatorijo 
je gruodžio 16 d. įvyko iškil 
mingas vakaras-koncertas mu 
zikologei Jadvygai Čiurliony 
tei pagerbti, ryšium su jos 60 
metų gimimo ir 35 metų kury 
binės ir pedagoginės veiklos 
sukaktim. Koncerte buvo at 
likti kai kurie sukaktuvininkės 
ir jos brolio kūriniai. Konser 
vatorijoje buvo įrengta paro 
dėlė su Čiurlionytės kūriniais 
ir jos darbais tautosakos srity 
je. E.

LIETUVOJE IŠLEISTOS 
KNYGOS

V. Mykolaičioo-Putino raštų
I tomas, skirtas jo poezijai: 
dail. K. Šimonio atsiminimai 
„Gyvenimo nuotrupos“; A. 
Drilingos eilėraščiai „Atveriu 
langą“; almanachas „Jaunieji“
II knyga, 22 jaunųjų eilės; K. 
Būgos „Rinktiniai raštai“ II 
tomas; K. Jasiukaičio raštų Ii 
tomas; A. Lasto „Albinuko 
vaikystė“; D. Londono Menu 
lio slėnis, G. Flobero „Jausmų 
ugdymas“, A. Baltakio eilėraš 
čiai „Keturios stygos“, A. 
Venclovos polčtromanas , J o 
gimimo diena“ pagal okupanto 
užsakymą, nuosmukio įrody 
mas. Dionizo Poškos raštai.
® Kompozitorius V. Klova pa 
rašė operą „Neužmirštamieji" 
ir E. Balsys baletą „Eglė žai 
čių karalienė“.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Po B. Pasternako romano 

„Doktor Živago“ tuojau prade 
sime „Nepriklausomoje Lietu 
voje“ spausdinti V. Mykolai 
čio-Putino romano „Sukilę 
liai" antrąjį tomą, kuris jau 
išėjo iš spaudos Lietuvoje. 
Kaip žinoma, V. Mykolaitis- 
-Putinas „Sukilėlius“ rašo re 
miantis sukilimo laikų istori 
niais dokumentais, ypač suki 
lėlių bylomis carinės Rusijos 
teismuose, iš kurių autorius 
paima ištisus vaizdus ir net 
teismų bylose įrašytus dialo 
gus. „Sukilėliai“ yra didelių ir 
kruopščių autoriaus studijų, 
perleistų per autoriaus kury iii 
nę prizmę vaisius — brandus 
meniškas kūrinys, lygiai bran 
gus visiems lietuviams, nors, 
autorius, žinoma, negali išsi 
versti neatidavęs tinkamos 
duoklės okupacijai ir „vienos 
idealios ir neklaidingos parti 
jos“ režimui, kuris yra absoliu 
ti diktatūra, prievartaujanti ne 
tiktai eilinį žmogų, bet ir ra 
šytojus. Kaip žinoma, pirmąjį 
„Sukilėlių“ tomą Nepr. Lietu 
va spoausdino prieš metus.

Greta to, „Nepriklausoma 
Lietuva“ duoda Rusijos Dū 
mos nario Puriškevičiaus sen 
sacingai parašytus atsimini 
mus, dienoraščio forma, apie 
garsųjį Rasputino nužudymą, 
kuriuo buvo padarytas vienas 
iš reikšmingųjų politinių žy 
gių, kurio pasekmėje griuvo 
Rusijos carizmas ir Rusijos 
imperijos gyvenimas nuėjo vi 
sai naujais keliais, dėl ko se 
kė Pabaltijo valstybių susikū 
rimas, bolševizmas su Stalinu 
ir dabartiniu Chruščiovu, kaip 
skaitytojai pamatys iš šių at 
siminimų, kad dabartinis dik 
tatorius vykdo palikimą atkak 
lauš monarchisto — Puriškevl 
čiaus, kuris, gelbėdamas caro 
sostą, organizavo ir nužudė 
Rasputina.

® Buv. lenkų karo atstovo 
Kaune atsiminimai atspausdin 
ti Varšuvos „Tygodnik Denio 
kratyczny“. Leon Mitkiewicz, 
atsiminimuose rašo, kad lenkų 
sulaužyta Suvalkų sutartis su 
davusi santykiams lyg mirtiną 
smūgį. Lenkų karo atstovas ne 
kartą susimąstęs: Nesilaiky 
mas — iš lenkų pusės — tos 
sutarties palaidojo gerą susi 
pratimą tarp Naujosios Lietu 
vos ir Naujosios Lenkijos gal 
net ilgam laikui.

■ V. M. PURIŠKEVIČ.

Rasputino likimas
IŠ RUSIJOS DŪMOS ATSTOVO

V. M. PURIŠKEVIČIAUS DIENORAŠČIO
Plačiai yra pasklidusios žinios, kad paskutiniojo Rusijos

■ caro Nikolajaus antrojo sūnus Aleksiejus buvo hemofilikas. 
Sergą hemofilija — kraujuoja ir kraujas labai sunku sustab 
dyti. Bet, carienė įsitikinusi, kad popas, o gal tokiu apsime 
tęs avantiūristas, Rasputinas caraičiui kraujo tekėjimą sustab 
dąs stebuklingu būdu, — todėl carienė ne tiktai Rasputiną 
pas save kviečiasi, bet ji ir globoja ir saugo, samdydama jo

• apsaugai seklius-špikus. Tuo tarpu Rasputinas ne tiktai nau 
dojasi carienės malonėmis, bet ir ją diriguoja ir per ją „tvai
ko“, ir visos Rusijos valstybės reikalus — net skiria ir minis 
terius. Caras gi klauso savo žmonos ir, tokiu būdu, faktinai 
Rusiją valdo avantiūristas Griška Rasputin. Tokia būsena, 
žinoma, ne tiktai piktina rusus patriotus, bet ir kebą didelį 
susirūpinimą dėl valstybės likimo. Ši būsena ypač paaštrėja 
Pirmojo Pasaulinio karo metu, kai Rusijai ateina sunkios die 
nos.

Dūmos atstovas monarchistas Puriškevičius, kuris šie 
lojasi Rusijos ir jos sosto likimu, o carienės neapkenčia už vo 
kiškumą ir ypač už susidėjimą su Rasputinu, kuriam pataikau 
ja visas caro dvaras, o dvaro damos su Rasputinu ištvirkau 
ja-, — negali pakęsti tokios vakchanalijos ir pirma pradeda 
leisti visokius pamfletus (pav. eilėraštį, kuriame sakoma. 
„ . . . smiešalsia zapach tuberozy s jedrionym zapachom por 
tok“. . .“ — sumišo tuberozos — kvepalų — kvapas su bran 

. duoliniu kelnių kvapu. . .), o kai jie nepadėjo, nutarė Raspu 
tina likviduoti. Čia patiekiamame Puriškevičiaus dienoraštyje 
tiksliai aprašyta, kaip buvo įvykdytas Rasputino nužudymas.

Reikia pasakyti, kadi apie tai yra sukurta visokių versi 
jų, bet nužudymo vykdytojas tiksliai yra surašęs, kaip tas 
buvo padaryta. Tat yra autentiška.

Šis nužudymas turi savo istorinę reikšmę. Juo buvo 
pradėta Rusijos revoliucija, kurios pasekmės yra nepaprastai 
didelės, kurių pasekmėje susidarė;:sąlygos atkurti ir Lietuvos 
savarankiškumas. Be ko kita, kai carienė sužinojo, kad Ras 

Tautinas nužudytas, sušukusi: „Tai dabar galas ir Rusijai“. . . 
Kaip matome, Rusijai ne tiktai neatėjo galas, bet ji nepapras 

■■- ' tai išsiplėtė ir išsipūtė; visą laiką buvusi imperialistine, po to 
Rusija dar daugiau išvystė, imperializmą, ir šiandien yra išau 

■gusi į naujosios rūšies imperializmo imperiją, kuri užima bu 
vllsios' Didžiosioę Britanijos-imperijos vietą. Ir, kaip matome, 
.Rusija '-mfičžfef? hi^lf’^^vis grobia naujus kraštus ir oku 

puoja naujas tautas. Skaitytojai atkreips dėmesį į Puriškevi 
čiaus baigiamuosius pasisakymus dėl Rusijos ateities ir galės 
įsitikinti, kad atkaklaus monarchisto Puriškevičiaus idealus 
vykdė Stalinas, o dabar vykdo Chruščiovas. . .

Tas irgi labai įdomu, kad Rusijos imperializmas, okupa 
cija ir kolonializmas yra šimteriopai žiauresni ir sunkesni, ne
gu Anglijos. Angijos kolonializmas buvo tiktai ekonominis, o 
Rusijos ne tiktai keonominis, bet ir dvasinis, paimąs į savo 
kontrolę ne tiktai fizinę egzistenciją, bet tuo pačiu vykdąs ir 
dvasinį, moralinį pavergimą, bei visišką žmogaus nuasmenini 
mą ir iš jo daromą aklo įrankio žiauriose okupanto rankose, 
mą ir iš jo darymą aklo įrankio žiauriose okupanto rankose.

1916 metų lapkričio 19 d.
Šiandien aš turėjau giliausių išgyvenimų dieną.
Po daugelio metų aš pirmą kartą pajutau moralinio pasi 

tenkinimo jausmą, kad sąžiningai ir ryžtingai atlikau savo pa 
reigą: Valstybės Dūmoje aš kalbėjau apie Rusijos valstybės 
padėtį. Aš kreipiausi į vyriausybę ir reikalavau atidengti ca 
rui teisybę, kad Rusijai gresia pavojus iš tamsiųjų jėgų pusės, 
kurios užnugaryje ruošia jai pražūtį šiomis sunkiomis, Dievo 
valia Rusijai duotomis nelaimėmis, ir mūsų klaidomis. O ar 
maža klaidų, kai mūsų vyriausybė perdėm kaleidoskopas ne 
gabumų, egoizmo, besivejančių karjerą, asmenų, užmiršusių 
tėvynę ir težinančių tiktai savo interesus, gyvenančių tiktai 
šia diena.

Kaip gaila man caro, amžinai besiblaškančio jieškant 
žmonių, sugebančių būti prie valstybės vairo ir tokių neran 
dančio; ir kaip apgailėtini visi tie, kurie nepasverdami savo 
jėgų, drįsta sutikti imtis valdymo dėl savimeilės, nejausdami 
atsakomybės už savo žingsnius.

Dvejus su puse metų aš buvau politinis lavonas: aš ty 
Įėjau; ir dienomis, kada pripuolamai atvykdavau į Petrapilį, 
Dūmos posėdžiuose sėdėdavau tylus, kaip paprastas lankyto 
jas, kaip žmogus be spalvos. Aš galvojau, kad visos nesantai 
kos karo metu turi būti užmirštos, kad politiniai skirtumai tu 
n nublukti prieš tokį svarbų kaip tėvynes, caro ir monaichi 
jos likimas. Ir tiktai šiandien, taip, šiandien aš nutariau nu 
traukti tylą, ir ne partinėm sąskaitom suvedinėti, bet kad 
būtų sudarytos sąlygos tiesiai pasiekti sostą, toms mintims, 
rusų žmonių ir to nepasitenkinimo, kurį sukėlė laktas, kad Ru 
sijos ministerial atsidūrė padėtyje marionečių, nuo kurių šniū 
relius tvirtai pasigriebė ir laiko savo rankose Grgorij Raspu 
tin ir carienė Aleksandra Fiodorovna, šis piktas Rusijos ir ca 
ro genijus, kuri ir soste būdama pasiliko kraštui ir tautai sve 
tima vokietė. Sunku rašyti šiuos žodžius, bet dienoraštis me 
lo nepakenčia. Aš, gyvas liudininkas rusų tautos nuotaikų, 
dideliu apgailestavimu stebiu, kaip krinta monarchijos auto 
ritėtas kariuomenėje ir ne tiktai karininkų, bet ir kareivių tar

pe, ir viso to priežastis viena ir ta pati — Vrigorij Rasputin. 
Lemtinga jo įtaka carui per carienę ir caro nenoras nusikra 
tyti šiuo purvinu, ištvirkusiu ir parsidavėlišku mužiku, spren 
džiančiu valstybinius reikalus, kuris stumia Rusiją į prarają, 
iš kurios nebus sugrįžimo.

Dieve mano! Kas uždengia caro akis, kad jis nemato to, 
kas aplinkui dedasi? Kaip apgailėtini jo ministerial; slepia 
nuo jo tikrovę! Ir kada tam visam bus galas?

Visą padėties baisumą aš ypač ryškiai supratau lapkričio 
3 d., kai mane, grįžtantį iš Rumunijos fronto, Mogiliove ca 
ras pakvietė pietų ir padaryti pranešimą apie mūsų karinome 
nės nuotaikas Reni. Brailos ir Galaco rajone. Pietų susirinko 
blizganti ir triukšminga minia kunigaikščių, generolų. Vie 
nas po kito jie ėjo prie manęs ir mane kalbino: Jūs darysite 
pranešimą, jūs carui aiškinsite dalykų stovį? Pasakykite jam 
apie Štiurmerį. Pasakykite jam apie pragaištingą Rasputino 
rolę. Nesigailėkite spalvų. Caras jumis pasitiki.

Tuo tarpu aš galvojau: Ar gi man, veikiančiam fronte, 
reikia sakyti tą tiesą, kurią pasakyti yra jūsų, kasdien čia 
esančių, pareiga? Kodėl jūs tylite? Jūs, jam artimi? Jūs bai 
liai! — galvojau aš.

Bet aš tada pasakiau ir dabar pasakiau Valstybės Durno 
je, visai Rusijai, karčią tiesą pasakiau, kuri nuo jo buvo sle 
piama. Taip, pasakiau tai, ką jautė visa Rusija. Aš šita aiš 
kiai pajutau, kai lipau nuo Dūmos tribūnos po dviejų valandų 
kalbos. Srovė sveikinimų, rankos paspaudimų, pasigrožėjimo 
mano žygiu, minios žmonių sveikinimai prie Tauridos rūmų 
man įrodė, kad aš pasakiau tai, ką jaučia visi Rusijos žmonės.

Labai įdomi smulkmena. Kai aš baigiau savo kalbą, ma 
no žmoną apstojo Petrapilio aristokratijos damos, prašiusios 
perduoti man sveikinimus, ir šių damų tarpe buvo ir baronie 
nė Ikskiul-fon-Gildebrant, viena iš aistringiausių Rasputino 
garbintojų, kurios salione Rasputinas nuolatinis svečias, jau 
čiąsis kaip savo namie. Ir ji pareiškė susižavėjimą mano 
kalba. . .

1916 m. lapkričio 20 d.
Šiandien aš ištisą dieną neturėjau ramybės, nes visą laiką 

skambėjo telefonas, nuo ryto lig vakaro. Pažįstami ir nepa 
žįstami asmens man reiškė pagarbą ir padėką. Į vakarą taip 
tie skambėjimai padažnėjo, kad neturėjau galimybės ilgiau 
pasilikti kabinete. Nėra padėties kvailesnės, kaip klausytis 
pagyrų ir nepertraukti kalbėtojo, kuris visu iškalbingumu 
tau sako komplimentus. Be to, daugybė žmonių reikšdami pa 
garbą, šiandien man užnešė savo vizitines korteles. Daugybė 
Dūmos atstovų ii- kas ypač man brangu, senis grovas S. D. 
Šeremietjev. Taipgi grovas Sumarokovas-Elson, kunigaikštis 
Jusupovas. Šis paprašė pasimatymo su manim. Aš jį papra 
šiau užvažiuoti ryt. Bus daugiau.
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NIAGAROS PUSIASALIS
NIAGAROS PUSIASALYJE BUS NEPAPRASTA

DIENA

Kuomet vasarą karštos 
saulutoĮs spinduliai įšvargina 
žmogaus kūną, jis jieško pa 
unksmio, pavėsio atsigaivinti 
— atgauti kaitros atimtas jė 
gas. Kuri laiką pabuvęs pa 
unksmėje, tikrai žmogus vėl 
atgauni jėgų tolimesniam dar 
bui.

Taip pat yra ir su mūsų dva 
sinėmis jėgomis. Karštos pil 
kojo kasdieninio gyvenimo 
dulkės ir svetimoji aplinkuma 
naikina mūsų dvasines jėgas. 
Mes pasidarėme atbukę ir pa 
vargę dvasinėms vertybėms ir 
šventoms savo pareigoms tė 
vynei. Užmirštame, kuo esą 
me gimę, kuo buvome, kuo esą 
rne ir kuo turime būti. Pradeda 
me perdaug garbinti dievaiti 
doleri ii- jam skiriame visas sa

t jėgas. Pagal Faustą: ,,Vien 
.ik auksui mes tarnaujam, vien 
tik auksas valdo mus“.

Tas rodo, kad mes esame 
reikalingi dvasinio atsikvepi 
mo — paunksmės. Ta dvasine 
paunksme yra: graži lietuviš 
ka knyga, laikraštis, daina ir 
vaidinimas.

St. Catharine.-, ir Wellando 
lietuvių bendruomenių valdy 
bos pasiryžo padaryti progą 
tai dvasinei paunksmei. I960 
m. vasario 16-tosois minėjimo 
proga, vasario 20 dienai pa 
kvietė Montrealio lietuvių dra 
mos teatrą suvaidinti B. Sruo 
gos parašytą, B. Pūkelevičiū 
' -s naujai Įscenizuotą, Vesel

js scenovaizdyje ..Milžino 
paunksme“.

Darbas didelis, taip pat su 
sijęs ir su didelėmis išlaidomis, 
apie tūkstanti dolerių.

Darbą tikimės padarysime, 
bet kartu norime paprašyti ii

VANCOUVER, B.C. J' ta
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA IR REVIZIJOS

KOMISIJA

Gruodžio 6 d. įvyko K. L. 
Bendruomenės Britų Koumbi 
jos (šauktas antrą kartą) vi 
suotinis metinis susirinkimas. 
Į susirinkimą atvyko 17 asmc 
nų. Naujai išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis.: Ado 
mas Kaulius — pirm., (gyv. 
3256 W. 3rd Avė.) ; K. Skrins 
kas — kasin. ir B. Vileita — 
parengimų vadovas. Į reviz. ko 
misiją išrinkta: A. Baronienė, 
K. Minota ir B. Radzevičius.

1960-JŲ METŲ 
SUTIKIMAS

įvyko jugoslavų salėje. Dalyva 
vo apie 40 asmenų. Nauji Me 
tai buvo sutikti linksmai ir

® TAISAU S 

ffitelevizijos ir radio aparatus, ft 
$ Darbas garantuotas. $

Albinas Pranevičius. S
DOminic 6-6637 $ 

I
 GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS |

D. E» BELANGER SONS
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE |

GARANTUOTAS DARBAS. |259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343 |

M. MAČIUKAS I
VYRIŠKŲ IR Ji

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS |
AUGŠTOS KOKYBĖS F 3

v
RANKŲ DARBAS I 3

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOMS 3$
79 ir 81 St. Zotique St. E.. 3

Tel. CR 7-0051. MONTREAL-

jūs brangios sesės ir broliai ar 
tlmealnių Amerikos ir Kana 
dos kolonijų, lietuviai, para 
mos. Toji parama labai kukli 
— atsilankykite Į taip didingą 
vasario 16-tosios minėjimą. 
Mes 16-tąją vasario dažniausia 
minime tik savo kolonijos na 
riai. Šiemet ją paminėsime visi 
kartu ir tikrai pasijusime lyg 
ją minime mūsų brangioje tė 
vynėje, Lietuvoje. Be to yra 
labai reta proga pamatyti gra 
žų lietuvišką vaidinimą, o 
Monrtealio lietuvių dramos 
teatro sąstatas yra labai ptū 
gas. Vaidinimo metu, keletą 
valandų persikelsime Į taip gar 
bihgus mūsų brangios tėvy 
nės Vytauto Didžiojo laikus 
ir turėsime tikra to žodžio 
prasme dvasini atsigaivinini 
mą — paunksmę.

Taigi mes iš anksto užprašo 
me Tamstas, laiko dar yra taip 
pasitvarkyti, kad ta diena bū 
tų paskirta savo dvasios atsi 
gaivinimui ir Įvertinimui mū 
sų dirbamo darbo. Prisižadėki 
me šiandien sau, kad kelias, 
koks jis bebūtų, vasario 20 
dieną turi mus nuvesti į ,.Mil 
žino Paunksmę“.

Minėjimas, po jo vaidinimas 
bei šokiai prasidės vasario 20» 
dieną 5 vai. po pietų punktua 
liai. Įvairiausių valgių bei gė 
rimų bufetai pradės veikti nuo 
12 vai. dienos.

Minėjimo, vaidinimo ir šo 
kių vieta St. Catharines prie 
mieštis Marritton Cummunite 
hall, kur praeitais metais kon 
certavo Čiurlionio ansamblis 
per vilniečių ruošiamas joni 
nes.
St. Catharines ir Wellando 

lietuvių bendruomenių v-bos.

jaukioje nuotaikoje, su šokiais, 
skaniais užkandžiais ir savo at 
sineštais gėrimais. Nuoširdi 
padėka už gražų salės išdeko 
ravimą, kas sudarė jaukumo 
sąlygas, už užkandžių paruoši 
mą ir kitą organizavimo dar 
bą ponų Kaulių ir Ponų Vilei 
tų šeimoms ir ypatingai ačiū, 
už gražią muziką Virgilijui 
Kauliui. Vancouverietis.
@ Vilniaus radio pranešimu 
per septynmteį apie 50 tūkst. 
Kauno gyventojų gausią nau 
jus butus. 2-jų asmenų šeimai 
pakaksią 18 kvm. ploto, o šei 
mai iš 4 asmenų būsiąs duoda 
mas butas 30 kvm ploto.
® 1960 metais Grygiškio fabri 
kas pertvarkomas. Tuo numa 
tomą gamyba padidinti 15 — 
20%. T. k. pradėta gaminti 
pusiaufabrikatai kartono dė 
žėms. Iš Rybinsko gautos nau 
jos mašinos daugiaspalviams 
8 raštų apmušalams gaminti. 
Šiemet taip pat pradėsią ga 
minti popierinio pliušo kilį 
mus.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą

Į Mr. M a nf reed Kory
į Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

1 JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia

/ ! dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

i 1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 
Montreal 2, P. Q., Canada.

MONTREALIO ŠALPOS FONDUI AUKOJO
1958 —

po 5 dol.: D. Jurkus, M. JuŠ 
kevičienė, J. Lukoševičius, St. 
Kęsgailą, M. Juodviršis, L. 
Balzaras, Iz. Mališka, St. 
Daukša, J. Datkus, A. Dauge 
lavičius, V. Stankevičius, J. Go 
rys, J. Mališka; po 3 dol.: J. 
Adamonios, C. Aleksejūnas, S. 
Naginionis, M. Mažeikienė, V. 
Janusauskas, Pr. Rudinskas, 
J. Kardelis; po 2.50 dol.: Lat 
vaitis; po 2 dol.: A. Norke 
liūnas,, Aug. Myiė, J. Jurgutis, 
J. Valiulis, K. Otto, J. Pakulis,
J. Jurėnas, V. Liesunaitis, P. 
Beleckas, V. Gavelis, T. Lauri 
naitis, A. Masevičius, p. Vaza 
linskas, V. Chesna, Pr. Bijū 
nas, Vileniškis, O. Zubas, J. 
Baltuonienė, G. Petrauskas,
K. Andruškevičius, J. Lady 
ga; po 1 dol.: Dauderis, J. Lu 
koševičius, Jerutis, J. Petraus 
kas, J. Oscila, Dalmontas, Lėk 
niekas, Guzauskas, O. Bieliū 
naitė, K. Bubliauskas, T. Stan 
kūnaitė, Gabrusevičienė, Iz. 
Petronis, V. Kudžma, V. M u 
rauskas, E. Gerhardas, S. Zem 
lickienė, Kudžma, K. Krasaus 
kas, Tėv. Aranauskas, A. Keb 
lys, A. Ališauskas, J. Strėlie 
nė, Drevinskienė, L. Balaišis, 
P. Kubilius, J. Vasiliauskas, 
V. Gražienė, L. Gedvilaitė, P. 
Juodelis, C. Valiulis, E. Linko 
nienė, K. Speičys, K. Rokas, 
S. Tauterienė, P. Alekna, V. 
Baltakis, J. Burba, N. Sinienė, 
A. Kirkus, J. Naruševičius, A. 
Ališauskas, P. Kerevičius, B.

I
DO 5-0373 D° 5 0373 I

_ Marche C13 Lasalle |
J 7585 Edward St. LaSalle
i .......... i

I
 Šviežia mesa, alus, įvairiausia groserija,

nemokamas pristatymas.

Į Kas savaitę kas nors nauja g

į dovanai ar už menką kainą.

Lietuvis savininkas J. Vizgardiškis. H
n n

BELLAZZ! - LAMY, INC I

I
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lasaie.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

I
 STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON

Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos X 
mašinos, laikrodžiai ir kt. X

l per X
i Lithuanian Trading Co. London, England.

| Montrealyje Aistovas 3

Aug. MYLĖ

I 991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q. F

f Tel. UN 1-1176. |
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

1959 m.
Abramonis, A. Skopas, G. Mor 
kus, J. Burčikas, Pr. Mickus,
J. Šiaučiulis, K. Martinėnas, B 
Staškevičius, A. Urbonas, E. 
Mackevičiūtė, J. Dalmontas, 
/. Paleckas, A. Baršauskas, K. 
Kubilienė, B. Juotienė, A. Zul 
ka, A. Stankienė; Įvairios au 
kos: Lukauskas 80 et., Ūsienė 
25 et., M. Kirkus 35 et.; po 50 
et.: K. Kažauskas, J. Čeponis,
K. Radzevičius, Grigaliūnas. 
1 dol. aukotojo pavardė ne 
įskaitoma.

Bankas „Litas“ aukavo 25 
dol. Katalikių Moterų Dr-jos 
Montrealio skyr. 25 dol. L. K. 
Kūrėjų Savan. S-ga Mont, sky 
rius 5 dol.

Visiems aukotojams labai 
ačiū.

Šalpos Fondo Įgaliotinė 
Eug. Lukošienė.

P. S. Jeigu nepatalpintos ar 
neteisingai buvo parašytos pa 
vardės, tai tik dėl to, kad neaiš 
kiai buvo pasirašę aukotojai.

MŪSŲ PARAPIJOS REIKA 
LŲ SKLANDUS 
TVARKYMASIS

priklauso nuo to, kaip patapi 
jiečiai supranta ir kaip jie nuo 
širdžiai atlieka parapijines pa 
reigas. Atrodo, jau būtų lai 
kas sutvarkyti parapijos mo 
kestį už 1959 metus. Yra dar 
visa eilė nesutvarkiusių para 
pijos mokesčio dar už 1956 me 
tus, 1957 metus ir t. t. (AV). 

ORGANIZACIJOS IR LEI 
DINIAI KANADOJE 

kurie veda komunistų liniją, 
(parūpinta The Alert Service.
P. O. Box 464, Terminal A, 

Toronto, Ont.)

Organizacijos
Communist Party of Cana 

da.
Congress of Canadian Wo 

men.
Canadian Peace Congress.
Canadian Soviet Friendship 

Society.
League for Democratic 

Rights.
United Jewish People's Oi 

der.
Workers’ Benevolent Asso 

ciation.
Youth Friendzhip League.
Socialisit Party of Canada.
Asociation of United Ukrai 

nian Canadians.
Bulgarian Canadian Peop 

les League.
Canadian Slave Committee.
Chiness Canadian Welfare 

Association (Toronto).
Chinese Youth Association, 

Vancouver.
Cultsral Recreational Asso 

ciation of Chinese Canadian 
Yautr. Edmonton.

Federation of Russian Cana 
dians.

Ldijhuajnian Literary Socie 
ty-

Federation of Yugoslavy Ca 
nadians.

Finish - Canadians Amateur 
Sport Federation.

Independent Mutual Bene 
fit Federation.

Kossuth Sick Benefit Socie 
ty-

Macedonian Canadian Peop 
les League.

Maple Leaf Mutual.
Polish Canadian Mutual Be 

nefit Society.
Russian - Canadian Youth 

Or-tion.
Slovak Benefit Society.
Sons and Doughters of the 

Canadian Lithuanian Benefit 
Society.

Leidiniai.
The Canadian Tribune. 
Pacific Tribune. 
Le Combat.
Marxist Review: Problems 

of Peace and Socializm.
Peace Letter.
Canadian Far Eastern News 

letter.
Northern Neighbors, z z 
La Voic Canadianne.
A. NO (Hungarian).
The Chinese Tribune 

(Chinese).
Jedinstvo - Unity (Yugos 

lav).
Kanadai Magyar Munkąs— 

„Canadian Hungarian Wor 
ker“. (Vengrų).

Kronika TygodniovarWeek Pakilioj nuotaikoj, su rimtu 
Iv Chronicle (Lenkų). atsidavimu pribrendusiam rei

U Lavatore — The Worker kalui susiorganizuoti į stiprų 
— (Italų). vienetą, naujieji verslininkai

Liaudies Balsas — Peoples išrinko organizacinę valdybą 
News. iš trijų asmenų (Saudargas, Pa

Ludove Zviesti — Peoples čėsa ir Simniškis), kad ji pa 
News — (Slovakų). ruoštų įstatus ir sušauktų se

Liekki — The Flame — kantį susirinkimą.
(suomių). Sus-mo nutarta suregistruo

Makedonski Glos — Mace ti visus Sydnėjaus lietuvius
donian Voice (makedoniečių). verslininkus, kurių skaičius jau 

Ukrainian Canadian (ukrai yra gana didelis.
niečių). • ALB-nės Kr. Valdyba įsipa

Ukrainske Slovo — Ukrai reigojo minusiam ilgamečiu!
nian World (ukrainiečių). „Mūsų Pastogės“ red. J. Ka 

Ukrainske Zhitya — Ukrai lakauskuLKalakoniui pastaty 
nian Liet, (ukrainiečių). ti paminklą.

Vapaus — Liberty (šuo • Lapkričio 27 d. Bankstow 
mių). no Liet. Namuose vyko Syd

Vestnik — Herald — (ru nejaus Liet. Lituanistinių Kur 
sų). sų auklėtinių pobūvis-pasilin

Vochenblott (žydų). ksminimas, kuriame buvo ir
Week & News (kiniečių), vertingų pasisakymų.

I Dr. Roman Pniewski į 
t Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
0 Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. į 
| 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623
I Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. I

IfOĮDE LUXE DRY CLEANERS 
117—6th AVENUE, LACH1NE

| I ME7~6727 Sav. P. RUTKAUSKAS I 

’■*5

LIETUVIAI VEIKIA...
Atkelta iš 4 pusi.

Diena Kaune, Vliniaus perda 
vimas Lietuvai ir Lietuvos 
kariuomenės paradas, Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 metų su 
kaktį minint.

Nepriklausoomos Lietuvos 
statyba, ypatingai mokyklos, 
sužavėjo visus, kadangi tokių 
gražių mookslo reikalams skir 
tų namų nematyti nei Urugva 
juje.

Kulturiečiai dalyvavo nuo 
mažiausio iki vyriausio. Po fil 
mų Napoleono Budreikos or 
kestrui griežiant, vyko šokiai.

17 PAVERGTŲ TAUTU 
KONGRESAS

Urugvajaus sostinėj, Monte 
video; tris dienas truko Uru 
gvajuje ir Argentinoje gyve 
nančių 17 bendro priešo pa 
vergtų Europos tautų kongre 
sas.

Kalbėjo: Baltgudžių vardu 
L. Hariszni, bulgarų Dr. R. 
Kolev, estų W. Jok, gruzinų 
Dr. A. Papava, kroatų inž. J. 
Assanchai, latvių W. Bergma 
nis, Argentinos lietuvių Z. 
Juknevičius, rumunų Dr. W. 
Jefler, slovakų — J. Lička, slo 
venų — J. Stefanič, ukrainie 
čių — M. A. Rubinec, vengrų 
— J. Nemecsek, Žiemių Kau 
kazo — VI. Čižik.

Pastebėtina, kad išsamiau 
šią kalbą pasakė Z. Juknevi 
čius. Jis be jokio rašto suminė 
jo ne tik lietuvius, latvius, es 
tus ir kitas sovietinio imperia 
lizmo pavegrtas tautas, ragin 
damas bendron išsilaisvinimo 
kovon kviesdamas broliškon 
viejiybėn, visus šio pirmojo 
Rioplatens kongreso dalyvius 
ir visus pavergtųjų tautų iŠei 
vius.

Australijoje.

BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
NAMŲ KRIKŠTYNOS

Iškilmės įvyko lapkričio 21 
d. Žmonių suėjo, suvažiavo ar 
ti 400.

Oficialią dalį pradėjo pirm. 
Br. Stašionis. Vakarą vedė Dr. 
A. Mauragis. Bankstowno Lie 
tuvių Namui salė oficialiai gau 
na vardą: Dainava.

VĖLIAVA PAŠVENTINTA
Lapkričio 8 dieną Sydnėjaus 

Sporto Klubas Kovas pašventį 
no savo vėliavą, kurią jiems pa 
dovanojo Sydnėjaus Apyl. 
Valdyba.

SUSIORGANIZAVO SYD 
NĖJAUS VERSLININKAI

Sydnėjaus Lietuvių Namuo 
se susirinko gražus būrys lie 
tuvių verslininkų. Daugumas 
iš jų prekybininkai, atsilankė 
ir keli pramonininkai.
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DOMA1NE TRUDEAU TILLSONBURG-DELHI, Ont
Vai Morin — 11 kelias 

Dideli sklypai — 100X100 pė 
du ir didesni, netoli ežero, 
miesto patogumai, $ 50.00 
Įmokėti, o likutis lengvam 

mėnesiniam išsimokėjimai be 
nuošimčiu. Getas investavi 
mas. Kaina $685.00 ir dau 
giau, Įskaitant notarini mokės 
tį. Puikūs medžiai ir vaizdai. 
Philippe ir Romeo Trudeau — 

savininkai.
HU 4-3815

ar vakarais HU 6-5589.

LINKSMAS VAKARAS VAIDINIMAS
Įvyks Delhi mieste lenkų sa 
Įėję sausio 30 d., 7 v. v. Toron 
to „Sietynas” vaidins „Piršly 
bas“ vieno veiksmo komediją. 
Po vaidinimo bus šokiai, bufe 
tas, loterija ir visi Įvairumai. 
Vakarą ruošia Liet .Kat. M o 
terų D-jos Delhi skyriaus vai 
dyba parapijos naudai. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami 
apsilankyti.

PIRMAS SUSIRINKIMAS 
SAVOJE SALĖJE

pasveikti. Kor.

SUNKIEJI LIETUVOS...
Atkelta iš 3-čio psl.

Po 3 sav. gyvavusio Pr. Do 
vydaičio kabineto, politinės 
grupės vėl kviečia Sleževičių 
prie valstybės vairo. Sleževi 
čiui rūpi tik Lietuva, jis greit 
pamiršta buvusius nesusiprati 
mus ir vėl iš visu valstybiškai 
nusistačiusiu politinių grupių 
sudaro vyriausybę. Kad išven 
gus nesusipratimų su Taryba, 
Sleževičius siūlo Tarybos Pa 
mininką A. Smetoną išrinkti 
prezidentu. 1919 m. balandžio 
4 d. Lietuvos Taryba Sleževi 
čiatis pasiūlymu išrinko Anta 
na Smetoną, pirmu Lietuvos 
Prezidentu. Grįžęs iš užsienio, 
jau kaip Prezidentas, Smetona 
patvirtino naują Sleževičiau.-, 
vyriausybę. Šiam kabinete Sic 
ževičiui uždėta ir Užsienių rei 
kalų ministerio našta.

Naujasis ministerių kabinę 
tas pirmoj eilėj užsibrėžė

įvyko sausio 17 d. tuoj po pa 
maldų, kurios dar buvo laiko 
mos Courtlando bažnyčioje. 
Pradžią padarė liet. kat. mote 
rų dr-jos skyrius, turėjęs savo 
pastogėje įdomų susirinkimą, 
per kuri skaniai pasivaišinta 
narių suneštomis gėrybėmis, 
skyrius gražiai veikia siųsda 
mas siuntinius Suvalkų trikam 
pio lietuviams, lankomi ligo 
nys, šelpiami įvargą patekę 
tautiečiai. Nutarta paremti rū 
bais vieną gausesnę šeimą, ku 
ri sunkokai verčiasi. Jai reika 
linga ir piniginė pagalba. Pini 
ginė rinkliava aukų lapais bus 
vykdoma sausio 31 d. tuoj po 
pamaldų. Ją vykdys parapijos 
komiteto nariai.

® Serga V. Stradomskytė ir J. 
Kazekevičius. Linkime greit

PIRMOS PAMALDOS SA 
VOJE BAŽNYČIOJE

bus laikomos apie vasario mėn. 
vidurį. Tikimasi, kad iki to lai 
ko bus gauti reikalingi daly 
kai pamaldoms laikyti. Prieš 
tai reikalinga bažnyčios sienos 
ir grindys nuplauti, altorius 
sutvarkyti, liturginių rūbų įsi 
gyti. Užsakyta 100 kėdžių. 
Yra likusių senesnių apie 70. 
Kol padarys suolus, bus nau 
dojamos bažnyčioje kėdės. 
Bažnyčiai suolai jau užsakyti. 
Kainos apie $2400. Bus raudo 
no amerikoniško ąžuolo. Kito 
kios medžiagos maža kuo pi 
gesni.

DVASIŠKAI IR PINIGIŠ 
KAI NAUJOJI PARAPIJA 

STIPRĖJA.
Ją nuoširdžiai remia apvlin 

kės lietuviai. Šiuo metu bažny 
čiai kurti fondas turi per $ 
5000. Parapijos kasoje yra $ 
600. Kad i rslidžiais, leduotais 
keliais, kai tik įmanoma va 
žiuoti, lankomi parapijiečiai. 
Kunigui kalėdoti padeda para 
pijos komiteto nariai, paauko 
darni vakarus ir dalį nakties.

Dienos metu mažai lanko 
masi, nes ūkininkai teberūšiuo 
ja tabaką. Kor.

terę Nijolę Ramanauskaitę, 
tvirtai žygiuodama prie savo 
tikslo. Kaip rašo Lietuvos 
spauda, mažoji Laimutė turi 
labai stiprų smūgį. Ir jeigu 
jos forma nekris, galėsime Lai 
mutę matyti dar šiemet JAV. 
Visuomet ir visur ją lydi mo 
tina, žinoma sportininkė Vitai 
tarttj-Ba'Jiaišienė, duodama sa 
vo dukrelei reikalingus nurod-. 
mus.

LONDON, Ont.

CALGARY, Alta.
KLB CALGARIO APYL. V-BOS PIRM. PRNEŠIMAS

PASIBAIGUS LENGVO 
SIOS ATLETIKOS 1959 M.

SEZONUI, 
galima mesti žvilgsni i lietu 
vių atsiekimus šioje sporto ša 
koje, kartu palyginant jų pa 
sėkmės su visos S. Sąjungos 
rezultatais.
‘00 m Židonis—10,5 sk 

14-tas.
200 m Židonis—21,7 sek.—20. 
800 m J. Pipynė—1 ; 50,4 sek.

— 6-tas.
1500 m J. Pipynė 3; 44,2 sek.

— 2-tas.
diskas A. Baltušnikas 53.9 7 

m — 8-tas.
10 km ėjimas A. Mikėnas 41;

59,8 — 3-čias.
20 k mėjimas A. Mikėnas 1 

vai. 28; 22,2 — 3-čias.
rutulys, A. Varanauskas 17,99 

m — 2-ras-
Reikia pažymėti, kad geiiau 

šio sportininko rinkime tarpe 
vilniškio Sporto skaitytojų, 
aštriausia „kova" vyksta tarp 
lengvaatlečių A. Varanausko 
ir B. Zalogaitytės-Kalėdienės. 
Sekančiame Nr. galėsime pra 
nešti geriausio 1959 m. Lietu 
vos sportininko pavardę.

Agentūra “GINTARAS”
(K. KUDUKIS)

LONDON, ONTARIO
1702 Whitehall Drive. Tel. GL. 1-0821
Įvairūs siuntiniai ir vaistai į Lietuvą ir kitus kraštus. 
Čia gaunamos visokios lietuviškos knygos, vadovėliai, 
ir atvirutės. Parduodami įvairūs vokiški radio aparatai 

ir patefonai Philko firmos televizijos aparatai.
ŽYMIAI ŽEMESNĖS KAINOS KAIP KITUR.

Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
4 vai. po pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. r.

krepši 
rungty riais

apvalyti Lietuvą nuo priešų 
— išvyti visiškai bolševikus 
ir išvaduoti iš lenkų jų užim 

tas Lietuvos žemes su 
Vilniumi.

Prasidėjo planingos operacijos 
bolševikų fronte. Liepos mene 
sį vokiečių kariuomenė pasi 
traukė iš Lietuvos. Jauna, bet 
narsi, Lietuvos kariuomenė jau 
viena suduoda bolševikams 
smūgį prie Zarasų, ir raudoną 
ją armiją atmeta už Daugu 
vos.

Užsienių reikalų ministeris 
Sleževičius įgalioja Lietuvos 
komisiją prie Taikos konferen 
cijos įteikti Konfesrencijai to 
kio turinio notą:

„Lietuvos Vyriausybė, norė 
dama sustabdyti gręsiantį Lie 
tuvai ir Lenkijai po boševikų 
invazijos pavojų, pasiūlė Len 
kijos vyriausybei organizuoti 
bendrą gynimąsi šiomis sąly
gomis: Lenkija pasižada pri 
pažinti laisva ir nepriklausoma 
valstybe Taikos
jos reikalaujamose sienose, tai 
yra: Kauno, Viniaus, Gardino 
ir Suvalkų gubernijų, dalis 
Kuršo ir Rytų Prūsijos, su sos 
tine Vilniumi”.

„Iki Taikos Konferencija

Gerb. Calgario ir apyinkės 
lietuviai-vės, apy. valdybos nu 
tarimu šiemet Vasario 16-tos 
dienos minėjimas ruošiamas 
Vasario 13 d. Lenkų svetainė 
je, kuri jau išnuomota. Bus pa 
statytas gražus patriotinis 
vaizdelis, mažamečių ir jau

spręs Lietuvos klausimą, Len 
kijos vyriausybė pasižada 
gerbti Lietuvos valstybės su 
verenines teises augščiau minė 
tose teritorijose ir pripažinti 
dabartinę Lietuvos vyriausy
bę. Lenkų kariuomenės dali 
niai stoję kovoti su bolševi 
kais Lietuvos žemėse., būtų 
laikomi sąjungininkų paramos 
korpu. Tomis pačiomis sąlygo 
mis Lietuvos daliniai kovotų 
su bolševikais Lenkijos žemė 
se.

Konferenii

„Iki įvyks toks susitarimas, 
visi įsibrovėliai i augščiau pa 
žymėtų sienų Lietuvos žemes 
bus laikomi priešais ir su jais 
bus elgiamasi, kaip su priešais. 
Lietuvos vyriausybė laiko sa
vo pareiga ginti tas žemes nuo 
kiekvieno įsibrovėlio, lygiai 
nuo lenku, lygiai nuo bolševi

D. b.iš kų“.

| A. NORKELIŪNAS |
£ Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG D.
I VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMAS. £
\ č\ 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. <
y 12 metų patyrimas

x:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::

RAYMOND BROS. I
ESSO GAMINIAI H 

ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KURO A L Y V A.§ 

Pristatymas laike 1 valandos. H 
288—1 Ave., Ville LaSalle. KDO 6-0515

nuolių dainos bei dekamacijos 
ir šokiai.

Taip pat susirinkimui ruošia 
mos rezoliucijos Kanados mi 
nisterių pirm. p. Diefenbake 
riui, JAV prez. D. Eisenhowe 
riui ir D. Britanijos min. pirm. 
Macmilanui.

Programai ir kalbom užsi 
baigus, bus šokiai, kuriems 
gros pasamdytas geras orkest 
ras

Apyl. Valdyba deda visas 
pastangas šį parengimą pada 
ryti kuo sėkmingiausią.

Rengėjai tikisi paramos is 
savų tautiečių gausiai atšilau 
kant.

Apyl. pirm. A. P. Nevada.

SPORTAS LIETUVOJE
Atkelta iš 3-čio psl.

Sąjungos vyrų ir moterų rink 
tinių Dėdės Šamo žemėje, nes 
grįžęs atgal Į Lietuvą moterų 
krepšinio rinktinės treneris 
Stp. Butautas eilėje vilniškio 
„Sporto“ Nr. Nr. rašė savo įs 
pūdžius. Daug nesąmonių jis 
yra prirašęs, o taip pat trum 
pai atžymėjęs susitikimus su 
„reakciniais“ lietuviais. Be abe 
jo, jis kitaip negalėjo rašyti, 
nes viešpatauja rusiškoji cen 
zūra.
IŠKILIOS SPORTININKĖS

Prieš keius metus šio laikraš 
čio puslapiuose, atspėjau 
B. Kalėdienei - Zalogaitytei 
gražią ateitį, nurodydamas ją 
kaip būsimą pasaulio meisterę. 
Taip įvyko. Taip pat, keletą 
kartų, nurodžiau L. Balaišytę, 
dabar einančią dvyliktus me 
tus, kaip būsimą pasaulio sta 
lo teniso meisterę. Ir neapsi 
liksiu, nes paskutinėse visos 
S. S-gos Spartako pirmenybė 
se, ji gan lengvai Įveikė meis

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Tarptautinės bokso rung 

tynės tarp Kauno ir Gdansko 
baigėsi lygiomis — 5:5.

— Telšiai krepšinyje nuga 
Įėjo Mažeikius 124:65, stalo 
tenise 20:16 ir šachmatuose 
3:1. Tik šaškėmis Mažeikiai 
sužaidė lygiomis.

— Kauno komandinio stalo 
teniso meisterio vardą iškovo 
jo vietos ūkio valdybos sporti 
ninkai.

— Vilniaus Spartakas daly 
vans 1960 m. Sov. S-gos augs 
čiausios futbolo lygos pirme 
nybėse. Šis nutarimas padary 
tas Maskvoje, padidinus ko 
mandų skaičių iki 22-jų.

— Vilniaus baseine Urbo 
nas atsiekė geras pasekmes 
100 m. 1. st„ nuplaukdamas šį 
nuotolį per 1 min. 0,8 sek. ir 
50 m delfinu 30,8 sek.

— Lietuvos komandinėse 
stalo teniso pirmenybėse, be 
pralaimėjimų eina Kauno ir 
Vilniaus atstovai. Paskutines 
vietas užima Klaipėdos Medi 
kas ir Prienų rinktinė.

— Vilniaus Universiteto 
tarpfakultetinėse šachmatų pir 
menybėse, pirmą vietą iškovo 
jo fizikos-matematikos fakulte 
tas. Dalyvavo septynios ko 
mandos. K. B.

KOVO ŽINIOS.
Sveikiname mūsų klubo na 

rius J. Brazlauską ir St. Na 
vieką, iškovojusius Kanados 
Apygardos stalo pirmenybėse 
Ročesteryje dvejete pirmą vie 
tą. Ir antrieji taip pat buvo ha 
miltoniečiai Z. Stanaitis ir E. 
Petrušaitis. Vienetuose Z. Sta 
naitis ir J. Brazauskas užėmė 
3—4 vietą, o komandiniai Ko 
vas liko taip pat trečioje vie 
toje.

— Laimėtos moterų 
nio lygos pirmenybių 
nės prieš Stelfesco komandą 
29:23(12:13). Žaidė ir taškų 
pelnė: Prunskytė 12, Miniotai 
tė 3, Meškauskaitė 2, Petrušai 
tytė 4, Virbickaitė 6, Stanaity 
tė 2. Artimiausios rungtynės 
žaidžiamos mūsų moterų, įvy 
ksta šia tvarka: sausio 26 d. 8 
vai. 30 min. Kovas susitinka 
Sanforth g-vės mokyklos salė 
je prieš International Harves 
ter komandą ir vasario 9 d. to 
je pačioje salėje 7 vai. v. žai 
džia prieš Livingston klubą. 
Vasario 6 d. jokių rungtynių 
nebus, nes Kovo vyrų ir mo 
terų komandos, mergaičių sta 
lo teniso atstovės, vyksta į To 
rontą Kanados lietuvių pirme 
nybėms.

— Kovo valdyba, savo ant 
rame posėdyje, pasikeitė parei 
gomis. Pirmininko vietą ūžė 
mė K. Baronas, sekret. J. Bu

lionis, ižd. K. Stanaitis ir na 
liko E. Bartkutė ir J.

Stankevičius. Visais klubo rei 
kalais prašome kreiptis į pirm, 
šiuo antrašu: 131 Kengsing 
ton Av. N„ telef. LI 5-0979.

K. B.
LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Arlauskai Jonas ir Juozas, 

Belis Konst., Benderis Zdzis 
lovas, Benderienė - Karbačaitė 
Teresė ir Benderis Aleksand 
ras, Janavičius Ant., Jašinskai 
tė Jadvyga, Markavičius Alg„ 
Masiokaitė Elzb., Masonas Ju 
lijonas, Matulionis Ona, Pike 
liai iš Telšių, Umbutienė-Dup 
lyte Bronisl., Žygelis Tadauš.

Jieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti į:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y., USA.

| SIUNTINIAI |
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

| per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. |

X Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis $
per Janiną ADOMONIENĘ..

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
v medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
g akordeonus, dviračius, maistą ir tt. #

Užsakymai iš kitur primami paštu. |
Siuntiniai pilnai apdrausti. g

Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, g
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

Perka - parduoda žemę, sklypus, pelningus namus, 
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 

Ižd. E. Griganavičiūtė RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas DO 5-0224

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai X 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. g

SAV. K. KIAUŠAS ir J. S I A U Č I U L 1 S | 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. g

Lietuviams nuolaida. X
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, $Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. g

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl Įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui. 

1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi..........................1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .....................3.00
Stp. Kairys. LIETUVA BUDO, atsiminimai .....................5.50
Gen. St. Raštikio. LIETUVOS TARNYBOJE, II t. ...6.50 
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt. 
J. George. MOTERYSTĖ.........................................................3.—
M. Laupinaitis. AŠ KALTINU ............................................... 5.00
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ................... 6.00
Žurnalas LIETUVA ............................................................. 0,50
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI..................... $ 0,50
Vienuolis. KRYŽKELĖS, romanas. ................................. 3.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS..............................................$5.00
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
A. Norimas. NAUJAS VEIDAS, novelės ......................... 2.50
A. Baronas. MĖNESIENA, rom........................................$ 2.50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................ $ 2.00
Dr. V. Tumėnienė. MANO ATSIMINIMAI .................. 3.00
Lietuviu pasakos ANGLIŠKAI — Lithuanian folktales.

Tinka mokytis anglų kairiai.................................................... 4.50
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ...................... LoO
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE.................................................. L.su
Dr. V. Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA ............... $ 12.00
W. S. Maugham. DAŽYTAS VUALIS, arba svetimos

žmonos nevok ............. 3.00
„STUDENTŲ VARPAS” ..................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI.!.5C 
„VARPAS” (dvigubas) ...................................................... 2.00
Studia Lituanica. MAŽOJI LIETUVA........................... $5.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................$4.00
J. Balys. PATARLĖS $ 3.50
E. Tumienė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI ............... $ 2.50
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........... 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ........................ 0.50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO.................................. L50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE .....................2,20
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.................................... 1,50
Daulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ .............1,50
V. čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................ ••..............1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas.................................................. 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ.... 2,0
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ...........................$ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ........................................................... $ 1,50
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 3,— 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas .................................$ ,2,—
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS................$ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO .............................$ 0,75
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams............$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ............................ $ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.......................................... $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės........... $ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasallc, 
Montreal 32, P. Q., Canada,

L.su
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DAR „MŪSŲ BANKAI IR PALŪKANOS“

TALKOS“ NARIAMS 
PRANEŠIMAS

DIPLOMATINIO
IMMUNITETO

1960 m. vasario 6 d., šešta 
dieni, 5 vai., po pietų šaukia 
mas penktasis metinis Hamil 
tono lietuviu kredito dr-jos 
„Talka“ narių-šėrininkų susi 
rinkimas, kuris įvyksta Auš 
ros Vartų parapijos salėje, 58 
Dundurn St. N., Hamilton, 
Ont., šiai dienotvarkei svars 
tyti:

1. Narių registracija,
2. Susirinkimo atidai ymas,
3. Praeitų metų protokolo 

skaitymas ir priėmimas.
4. Pranešimai: a) Valdybos 

pirmininko, b) Iždininko, c) 
Kredito Komiteto, d) Revizi 
jos Komisijos,

5. Diskusijos dėl pranešimų, 
mi6. Apyskaitos už 1959 m. 
priėmimas,

7. Pelno paskirstymas už 
1959 m.

8. Sąmatos priėmimas 1960 
m.

9. Rinkimai į Valdybą, Kre 
dito Komitetą ir Revizijos Ko 
misiją,

10. Klausimai,
11. Susirinkimo uždarymas.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

narius dalyvauti šiame sukak 
tuviniam penkerių metų veik 
los susirinkime. Susirinkimo 
metu visi nariai bus pavaišinti 
kava, pyragaičiais ir gaivinan 
čiais gėrimais. Prašome su sa 

•_im atsinešti savo nario — ban 
,,-elio knygutes. Norintieji ga 
lės vietoje įstoti nariais.
Hamiltono lietuvių Kredito 

Dr-jos „Talka“ Valdyba.

g A. UGDŽIUS, B. L., į 

& Viešasis Notaras
& (Notary Public) £
\ Advokatas iš Lietuvos.
£ Namų, žemės ar bet kurio
<0 biznio pirkimo-pardavimo $ 

dokumentų sudarymas ir \ 
g visi kiti notariniai reikalai, tį 
S Teisiniai patarnavimai. & 
£ Morgičiai. $

{staiga: JA 7 5575; &
ū Namų: FU 3-8928. &

20 King Street East, 
Hamilton. &

nepripažįsta vagys Hamilto 
ne, nes iš lengvos mašinos, sto 
vinčios šalia imigracijos ir pilie 
tybės ministerės E. Fairclou 
gh namo Stanley g-vėje, bu 
vo pavogtas radio aparatas 100 
dol. vertės. Mašina priklausė 
ministerės sūnui.

PER ANKSTI SENSTAME?
Hamiltone buvo pagerbti 

trys asmenys, už jų veiklą 
skautų tarpe, tikriau tariant, 
tremties lietuviškame gyveni 
me.

Nieko prieš įvairias vakarie 
nes ir pagerbimus, jeigu jie 
yra surengiami tinkamu mo 
mentu, turi savo vertę ir tiks 
lą. Tačiau asmenims, sakyki 
me, padirbėjusiems 5—10 me 
tų tremties lietuviškame gy 
venime, neperžengusiems gal 
net 40 m. amžiaus ribos, tokie 
pagerbimai kiek keistokai at 
rodo. Neminėsiu čia Churchil 
lio ar Adenauerio pavardžių, 
kurie peržengę 80 m. amžiaus 
slenkstį, ir toliau dirba savo 
tautos ir pasaulio žmonijos 
gerovei. Ne. Paimsiu be paval
džių tik kelis asmenis Hamilto 
ne, Lietuvos kariuomenės sa 
vanorius, Vyties kryžiaus ka 
valierius, kurių galvos papuoš 
tos žilais plaukais, savo amžių 
mi besiartinančių prie 70 me 
tų, tačiau jie ir toliau dirba vi 
suomeninį darbą ir negalvoja 
apie pasitraukimą iš plataus 
lietuviško baro, nes jie supran 
ta, jaučia pareigą, kad dirva 
yra plati, o darbininkų labai 
mažai. Man atrodo, kad ar 
tiksliau būtų pagerbti tuos, ku 
rei stoja į darbą, o ne iš jo 
traukiasi jauni ir pajėgūs bū 
darni? Argi jie nepailsimai nu 
vargo, ar nuseno, kad lydimi į 
amžiną poilsį?

DAUG NELAIMIŲ 
būta Hamiltone, kada po lie 
taus, vėl staigiai atšalo oras, 
paversdamas gatves ir šaligat 
vius tikrom čiuožyklom. Prie 
savo namų, šluodama sniegą 
nuo šaligatvio, nelaimingai 
krito J. Kazlauskienė, vietos 
b-nės viecpirm. žmona, sulau

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.
Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš 

7% iki 50% turto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybe apdi austa.

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. 
vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 
įstaigoje II aukšte, tei. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėji *'o adresas 15 Homewood Ave.

I įvairūs si u n t i n i a i
* c

į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.
Prašome reikalauti mūsų naujai atsp.

vaistų katalogą Nr. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš K a n a d o s:
Siunčiame 
paprastu ir oro paštu Jūsų sudarytus ir apdraus 

tus Įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co
849 College St., Toronto, Ont., Canada, lei. LE 1-3098

SKYRIAI :
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. TjL J A 8-6686 

ponia V. Juraitis.
94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 

ponia M. Venskevičienė.
Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

Praeitų metų Kanados lietu 
viškoj spaudoj pasiiodė tarp 
kitų du geri straipsniai koope 
ratinio - savytarpinio kredito 
reikalu. Deja galutinėse išva 
dose dėl nuošimčio dydžio abu 
susipainiojo: vienas fiktyviai 
mažindamas, kitas taip pat ne 
teisingai didindamas. (Žiūr. 
NL Nr. 47 ir 51).

Keistai skamba E. Sudiko iš 
vedžiojimai, kad imant 10% 
už turėtą paskolą ir prabūtą 
laiką galutinėje sąskaitoje nuo 
šimtis sumažėjas iki 6%. Tai 
yra fiktyvinė išvada, ką J. Bu 
lota savo pirmu pavyzdžiu tei 
singai įrodė. Jei imama 10% 
už faktinai turėtą skolą ir už. 
praeitą laiką, tai nuošimtis ir 
lieka 10%. Čia jokio mažėji 
mo negali būti ir nėra.

Tolimesnėse išvadose ir J. 
Bulota susipainiojo. Palūka 
noms apskaičiuoti nereikia nei 
augštosios matematikos, nei 
algebros: užtenka keturių ele 
mentarinės aritmetikos veiks 
mų. Palūkanų kursas ir eina 
mas kartais antroj, kartais tre 
čioj gimnazijos klasėje aritme 
tikos kurse. Tada mokinys nei 
algebros, nei augštosios ma 
tematikos nėra dar nei raga 
vęs. Žinoma, algebra ir augšto 
ji matematika duotų bendres 
nes išvadas.

J. Bulotos išvedžiojime išei 
na, jog dvyika kartų sudėjus 
po 1 rezultate gauname 12,4 
vietoje 12, arba visus metus 
mokėjus 12% metų gale jis 
virstąs 12,4%. Atsimenu univ
ersitete stud, laikais, visai tvar 
kingai {rodydavome 2 plius 2 
lygu 3. Ir tai galima įrodyti 
prileidus vieną, sunkiai paste 
bimą, klaidingą prielaidą. Pa 
našiai klaidinga prielaida įsivė 
lė ir į J. Buotos nuošimčio api 
brėžimą. Jo apibrėžimas skam 
ba šitaip: „Nuo seno žinoma ir 
dabar metinės palūkanos (tu 
retų būti nuošimtis) skaitoma 
susitartas % nuo kiekvieno pa 
siskolinto 100 užmokant po 
metų“. Tai tik J. Bulotai žino 
mas apibrėžimas. Ištikrųjų 
aritmetikos vadovėliai sako: 
„Metinis nuošimtis yra paluką

žydama sau ranką. Linkime 
greito pasveikimo.

IŠ VOKIETIJOS
kun. Kuzminskas lankėsi Ha 
miltone ir atlaikė mišias, paša 
kydamas kartu pamokslą. Gai 
la, kad svečias nepadarė viešo 
pranešimo, apie Vokietijos lie 
tuvių gyvenimą.

REKORDINIS 
KANDIDATŲ 

skaičius šiais metais gali būti 
į vietos LB-nės valdybą. Girdi 

ma, kad paruošti du sąrašai, 
kiekvienas po dešimti kandida 
tų. K. B.

:::::::::::::nt mtinnmjtmammttt
Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bllor ir Yonge)

Toronto 5, Ont.
Tel. Ofice WA 4-9501

Res. BE 3-0978

I
A.E McKAGi

Barrister and Solicito: x 
Advokatas ir Notaras g 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 

1008 North Ontario Bldg, g 
330 Bay Street, a 

TORONTO 1, Ontario, f

X———XX----- xw- ■1 'x
Lietuvio Advokato Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West
. (Kamp. Bay ir Richmond) 

Room 901,

T o r o n t o, Ont.
Telefonas EM 2-2585

U~——----- VW------ - -------

nos, apskaitytos už 100 į me 
tus“. To pakanka. Aiškumo dė 
liai pridėkime: kai palūkanos 
mokamos periodo gale. Tai 
faktiškai išeina iš paties api 
brėžimo. Čia tik jo išplėtimas. 
Jei palūkanos mokamos ne pe 
riodo gale, jos keičiasi: ką ma 
tysime iš tolimesnio svarsty 
mo. Reikia skirti nuošimtį ir 
palūkanas. Nuošimtis yra pa 
lūkanų augštis, skalė, tarifas; 
tuo tarpu palūkanos yra suma, 
mokama už tam tikrą paskolą, 
išbuvusią tam tikrą laiką: die 
na, savaite, mėnesį, metus ar 
panašiai.

Paskola labai retai imama 
metams. Prekybinis - komerci 
nis kreditas praktikuojamas 
dažniausiai 3 mėnesiams, re 
čiau 6. Vekselių diskontas pasi 
taiko net kelioms dienoms. 
Hypotekinis kreditas eina nuo 
5 iki 15 metų. Paskola gali bū 
ti savaitei, mėnesiui net die 
nai ir visuomet galime tiksliai 
apskaičiuoti metinį nuošimtį. 
Pagal J. Bulotos apibrėžimą iš 
eina, kad ir pasiskolinęs mene 
siui, palūkanas teturėtų mokė 
ti už metų. (Žiūrėti apibrėžt 
mą „užmokant po metų lai 
ko“). Tai išeina, Jonas pasi 
skolino iš Petro $1000,— 1960 
metų sausio mėn. 1 d. vienam 
mėnesiui iš 12%. Pagal J. Bu 
lotą išeina, kad jis vasario 1 
d. grąžina $1000,— skolos, bet 
palūkanas $10,— turės mokė 
ti tik 1961 metų sausio mėn. 1 
dieną, tai yra už metų. Kitaip 
jis, pagal Bulotą, mokėtų pa 
lūkanas išanksto. (Čia ir yra 
ta J. Buotos metinio nuošim 
čio apibrėžime klaidinga prie 
laida).

Paimkime J. Bulotos duotą 
jį pavyzdį: 1 sausio pasisko 
linta 1200,— iš 12% numo 
kant kas mėnesį po $ 100,—.

Sausio mėnesį skolos buvo 
1200.—. Mėnesio gale jūs su 
mokate 100 dol. skolos ir $ 
12.— palūkanų. Čia nuošimtis 
yra 1 mėnesinis arba apskai 
čius už metus bus 12 metinis. 
Jokio palūkanų iš anksto mo 
kėjimo čia nėra. Jūs visą mė 
nesi naudojotės 1200.— dol. 
ir mėnesio gale sumokėjote 
palūkanas.

Vasario mėn. jūs esate sko 
lingas $1100.— (jei norite iš 
naujo pasiskolinate 1100.— pa 
dengęs 1200.—). Per visą mė 
nesi jūs naudojatės $1100.— 
ir mėnesio gale sumokate palu 
kanas $11.—. Reiškia vėl išei 
na 1 mėnesinis arba 12 meti 
nių nuošimčių.

Taip jūs galite tęsti 12 mė 
nešiu mokėdami 1 mėnesinį 
nuošimtį. Sudėję už 12 mėn. 
po 1 už metus gausite 12 mc 
tinių ne 12,4, kaip nori J. Bu 
lota. Arba visus metus mokė 
jus 12% jis jokiu būdu metu 
gale negali išvirsti į 12,4. Ne 
bent pagal realiatyvumo teori 
ją-

Kitaip išeina, jei jūs mokėsi 
te palūkanas kas mėnesį iš 
anksto. Taip pasiskolinę 1200 
ir sumokėję palūkanas $12.— 
mėnesio pradžioje, faktinai jūs

---------m- -it -------- -1

VEDYBŲ — ŽINIŲ — 
AGENTŪRA

Dėmesio „Nepriklausomos 
Lietuvos“ skaitytojai!

Teikiu žinias apie U S ir Kana 
dos padorių vedybų biurų ad 
resus už mažą raštinės atlygi 
nimą! Prašau, suinteresuoti 
abiejų lyčių skaitytojai, kreip 
tis su pasitikėjimu laiškais, pri 
dedant $1,- pinigais pas že 
miau išvardintą atstovą. Mano 
atstovybė veikia be apgaulių.

Mr. Alex Dering
20 Bellevue Ave, 

Brockton 39, Mass., USA.
Tel.: JUniper 6-6755

i’oronto 9, Ont.1 oronio vm, q

Nauja lietuviu imonėJ c c

Montrealyje
MASSON FURS

Plačiai žinomas ne tiktai 
Montrealyje, Kanadoje, bet ir 
už jos ribų, kailininkas Juo 
zas Gražys, ligšiol dirbęs vie 
nas ir privačiai, dabar sudarė 
bendrovę su taip pat plačiai ži 
nomu montrealiečiu Kazimie 
ru Gudžiūnu ir jie abu atidarė 
kailinių rūbų dirbtuvę — siu 
vykią ir krautuvę-parduotuvę, 
naująją įmonę pavadinę „Mas 
son Furs“ vardu. Tai nauja lie 
tuvių specialistų įmonė Mont 
realyje. Jos adresas yra šis: 
3365 Masson Street, Rose 
mount, tarp 12-tos ir 13-tos 
Avenue; telef.: RA 1-6005.

Masson Furs įmonėje gali 
ma užsisakyti naujus kalinius, 
kuriems yra didelis visokių kai 
lių pasirinkimas, įimant augš 
čiausios rūšies ir brangiausius 
kailius ir paprastų ir pigesnių 
avies kailių bei žiurkių kailiu 
kų (ir iš šių siuvami labai gra 
žūs kailiniai paltai). Čia taip 
pat galima nusipirkti gatavai 

gaunate 1200—12 lygu 1188 
dol. Čia mėnesinis nuošimti 
bus 12:11,88 lygu 1,0101 prak 
tiškai 1,01. Apskaičius į meti 
nį turėsime, 12,12%.

Panašiai vasario mėn. jums 
skolos liko 1100.—, bet jūs pa 
lūkanas 11.— sumokate mene 
šio pradžioje. Reiškia jūs pas 
kolos gavote 1100—11 (atskai 
tytos iš anksto palūkanos) ly 
gu 1089. Čia irgi išeina 11:10, 
89 lygu 1,01 mėnesinis nuo 
šimtis, arba 12,12 metinių.

Išvados.
1. Nuošimtis nesikeičia, jei 

palūkanos mokamos bet kokio 
periodo gale: dienos, savaitės, 
mėnesio ar metų. Jūs skolino 
tės sakysim $100.— ir bet ko 
kio periodo gale sumokėjote pa 
lūkanas. Reiškia pasiskolintu 
100 jūs naudojatės pilnai, užku 
rį jūs mokėjote palūkanas. Šį 
palūkanų apskaitymo būdą 
naudoja „Litas“ ir bendrai Ka 
nados kooperatinės kredito įs 
taigos. Čia nuošimtis yra toks, 
koks jums sakomas.

2. Nuošimtis nežymiai didč 
ja jei palūkanos imamos kas 
mėnesį iš anksto. Kaip iš pa 
vyzdžio matėme, jis iš 12 me 
tinio virsta į 12,12. Šis mokė 
jimo būdas veik nevartojamas.

3. Nuošimtis žymiau auga, 
jei jis imamas už visą laiką: 
sakysim 3 mėn., 6 mėn. it pa 
našiai išanksto. Tuomet jis iš 
12 virstaa tikrumoje 13,6. Šį 
palūkanų apskaitymo būdą var 
toja komerciniai bankai.

4. Nuošimtis praktiškai dvi 
gubėja jei jūs skolinatės nu 
mokėtinai kas mėnesį, bet pa 
lūkanas jums apskaito nuo pii 
minės sumos. Taip daro finan 
sų kasos ir krautuvės, kurios 
parduoda į kreditą. Sakysim pa 
skolinote 1200.— iš 12% nu 
mokant kas mėnesį po 100.— 
jums paskaito palūkanų 144.— 
už 1200.—. Tuo tarpu jūsų 
skolos vidurkis yra 1200 plius 
100:2 lygu 650.—. Reiškia jūs 
visus metus buvote skolingas 
ne 1200 bet 650 ir palūkanų 
turėtų būti 78.—. Reiškia pa 
gal nuošimčio skalę 12% jūs 
permokėjote $66.—, arba meti 
nis nuošimtis išeina 22,1%. Ži 
noma, nuošimtis dar gerokai 
didės, jei jūs turite mokėti 
tam tikrą komisiją - honorarą 
už paskolos parūpinimą, kaip 
dažnai praktikuojama parūpi 
nant hypoteką-morgičių iš fi 
nansų kasos. Apytikriai skai 
čiuojama, jog finansų kasų tik 
ras nuošimtis yra 24.

D. Jurkus.

pasiūtus kalinius paltus, kurių 
yra geras pasirinkimas. Čia ga 
Įima gauti kailinių žaketų, apy 
kaklių, šalikų (stole) ir tt. Čia 
lygiai galima seną paltą per 
tvarkyti - sutaisyti, pakeisti 
fasoną, kaip čia sakoma — re 
modeliuoti, pritaikyti naujam 
fasonui, išvalyti (cleening), at 
naujinti (glassing), pritaikyti 
figūrai ir tt. Taip, kad iš seno 
palto gaunamas neatpažįsta 
mas paltas, gražus, kaip nau 
jas. ,

Čia, Masson Furs, paltus ir 
kitus kailius galima saugoti, 
žiemą ir vasarą, kada jie ne 
dėvimi, — jie čia apsaugomi 
nuo neigiamos oro temperatū 
ros, šviesos įtakos, bei jnsek 
tų ir garantuotai laikomi, nes 
apdraudžiami ir nuo ugnies ir 
nuo vagysčių.

Čia taip pat galima išsinuo 
moti paltus vestuvėms ir kito 
ms iškilmėms. J. Gražio didelė 
praktika rodo, kad užsakymų 
gali būti ir iš už Kanados ribų 
(jis yra turėjęs užsakymų net 
iš Venezuelos kalnų), todėl 
naujoji mūsų tautiečių įmonė, 
Masson Furs, yra nusistačiusi 
priimti užsakymus ir laiškais.

Malonu yra pasveikinti mū 
sų tautiečius, Juozą Gražį ir 
Kazimierą Gudžiūną, pradėju 
sius naują savo specialybės, 
darbo vagą, palinkėti sėkmės 
ir visiems tautiečiams reikale 
ne tiktai į juos kreiptis, b 
ir kitiems patarti kreiptis į šią 
naują Masson Furs įmonę.

DAINAVOS KONCERTAS 
FORDO AUDITORIJOJE
Sausio 30 d., 7.30 vai. vak. 

Henry & Edsel Ford Audito 
rium salėje, Woodward Ave. 
prie upės Dainavos ansamblis 
iš Čikagos stato muzikinį vei 
kalą Vestuvės, su lietuviškų 
vestuvių papročiais, dainomis 
ir tautiniais šokiais.

Po programos toje pačioje 
auditorijoje, tik kitoje salėje 
bus šokiai, grojant geram or 
kestrui.

Henry & Edsel Ford audito 
rija viena iš moderniškiausių 
ir erdviausių salių Detroite. Ji 
turi visus moderniškiausius 
įrengimus. Scena taipgi pritai 
kyta televizijos ir radijo trans 
liacijai. Yra ir filmavimo apa 
ratai.

Kai čikagiečiai atveš dekorą 
cijas sunkevžimiu, tai pava 
žiuos po scena ir su visu sunk 
vežimiu bus užkelti į ją.

Labai svarbu publikai, kad 
po sale yra 750 vietų masino 
ms statyti garažas, kur už visą 
vakarą mašinos pastatymą rei 
kia mokėti tik 75 centus. Taip 
gi yra mašinoms statyti aikštė 
tarp salės ir veteranų Memo 
rial Bldg. Ten už visą vakarą 
reikia mokėti tik 25 centus.

Visi kviečiami atvykti gali 
mai anksčiau.

Vaikai iki 14 metų, kurie at 
vyks drauge su tėvais, bus 
įleidžiami nemokamai. Moks 
leiviams ir studentams įėjimas 
po 2 dol., o visiems kitiems — 
po 3,4 ir 5 dol.

Koncertą ruošia JAV Lietu 
vių Bendruomenės Detroito 
apylinkės valdyba. Biletus iš 
anksto galima gauti Neringos 
knygyne, Gaivos krautuvėje ir 
pas visus valdybos narius.

V. Kutkus.

• Lietuvos kolchozininkų cho 
ras važinėjo po Lenkiją. Len 
kijos laikraščiai rašė ir nuotrau 
kų pateikė apie „Nemuno“ kol 
chozo dainų ir šokių ansamblio 
gastroles Lenkijoje.

[
Taupyk ir skolinkis kredito kooperat į

„P A R A M A” ;
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— J

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus] 
y Darbo valandos: < .
$ Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. į ! 
v Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. ' 
į Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. ■ j

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. į 
-J Toronto, Ont. Tel. LE 2-S7.Ž3. g
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Š. m. sausio mėn. 30 dieną, 7 vai. vakaro, 

Aušros Vartų parapijos salėje, 

ruošiamais puikus 

šio sezono parengimas
Kaukių Balius

Programoje: bufetas, loterija, šakiai, 

gražiausių kaukių premijavimas. 

Įėjimas: 1.00 dol. 

Su kaukėmis įėjimas laisvas.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS MONTREALIO LIETUVIUS ATSILANKYTI. L. K. Mindaugo Šaulių Kuopos Valdyba.

Mokt^real
*0RFA”

4831 Esplanade Ave., Montreal. CR 7-5682

Didelis pavasarinis pasiriskimas vyriškų kostiumų, pat 
tų iš geriausių vietinių ir angliškų grynos vilnos medžiagų

Priimame užsakymus. Taip pat turime įvairių rūšių 
medžiagų 

siuntiniams Lietuvon.
Parduodame fabriko kainomis.

Atdara kasdien (ir šešt. bei sekm.) iki 10 vai. vak.

H

g 
H

I I

ĮSIVAIZDUOKITE: mes turime 140 pilnai 
registruotų sklypų 

spekuliatyviškiausioje vietoje Montrealyje.
Prie Henry Bourassa ir Perras bulvarų sankryžos, 

Steinberg's Shopping Center veik užbaigtas.
Galite gauti vieną ar daugiau sklypų su 

neperaugštu Įmokėjimu, 
o likusis mokėjimas per 3 metus. 
Kas perka daugiau kai 4 sklypus, 
gauna išsimokėjimui be nuošimčių.

DĖMESIO: Perkant grynais pinigais, gaunate 
notarinius nuosavybės dokumentus.

Mūsų geriausios rekomendacijos 
yra daugelis lietuvių — mūsų patenkintų klijentų, 

kurių pavardes suteiksime pagal pageidavimą.
DETALĖS: Tiesioginiai HU 9-1810 vakarais.

H
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L. B. sei
Seimelio 

aukojama

LIETUVOS NEPRIKLAU 
SOMYBĖS ŠVENTĖS 

minėjimas rengiamas š. m. va 
sario mėn. 14 d. 3 v. 30 min. p. 
p. Plateau salėje, 3710 Cahxa 
La Vallee Ave.

Minėjimą rengia 
mėlio prezidiumas, 
nutarimu už įėjimą
nemažiau 1 dol. Jaunimas iki 
16 m., moksleiviai, studentai
— dovanai. Nedirbantieji au 
koja kiek išgali.

Pagrindinę kalbą pasakyti
— pakviestas kalbėtojas iš 
New Yorko.

Meninę programą atliks 
Montrealio meninės pajėgos. 
Smulkiau programos dalyviai 
bus pranešta vėliau.

Organizacijos ir pavieniai 
asmenys prašomi vasario 14 d. 
popietę jokių parengimų ne 
ruošti. Seimelio Prezidiumas

BANKO „LITAS” 
paskutinis senosios valdybos 
posėdis įvyks sekmadienį, sau 
šio mėn. 31 d., 8 vai. 30 min. 
ryto banko patalpose, prie Auš 
ros Vartų salės.

Kviečiami ir visų komisijų 
nariai.

„Lito“ metinis narių susirin 
kimas, kaip jau buvo paskelb 
ta anksčiau, įvyks vasario 7 d., 
sekmadienį, 12 vai. 30 min. 
Aušros Vartų parapijos salė 
je. Po susirinkimo — nemoka 
mi pietūs. Kviečiami ir visi ki 
ti lietuviai, besidomintieji „Li 
to“ veikla, o ypatingai noriu 
tieji tapti jo nariais. Valdyba.

KLK MOTERŲ DR-JOS 
narių susirinkimas 
rnadienį, sausio 31 d., Aušros 
Vartų parapijos salėje, tuoj po 
11 vai. pamaldų.

Narės ir prijaučiančios, ma 
Joniai kvieičamos dalyvauti.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir | 
penktadienį j 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3757 ; namų: PO 6-9964

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO INFORMAC1

1. Nuo sausio 17 d., mūsų 
paprašytas, Inž. Stasys Nagi 
nionis sutiko atstovauti Mont 
realio Lietuvių Bendruomenę 
„Canadian Concil for free Eu 
rope“. Prieš tai ten mus atsto 
vavo J. Malaiška.

2. Nuo tos pat datos, taip 
pat mūsų prašomas, inž. E. A. 
Dainius sutiko atstovauti Mon 
trealio Lietuvių Bendruome, 
nę „The Montreal Citizenship 
Council“. Ketverius metus ten 
mus atstovavo inž. J. Bulota, 
bet sveikatos sumetimais ture 
jo nuo tų pareigų atsisakyti.

J. Bulotai ir 
priklauso mūsų 
ka.

3. 
rasti 
nį,
perorganizuoti Vasario 16 gim 
nazijos šelpimo darbą Montre 
alyje.

Seimelio prazidiumas tokio 
ms pareigoms jieško taikinio 
kų mūsų akademikų tarpe —- 
nes ant jų pečių palaipsniui 
turi pereiti mūsų bendruome 
nės ir Lietuvos laisvinimo vei 
ksnių

J. Malaiškai 
nuoširdi pade

pastangos suDedamos 
tinkamą energingą asme 
sutinkanti atgaivinti —

vadovavimas.
Seimelio Prezidiumas.

• Šv. Onos pašalpinės dr-jos 
vakarienė šeštadienį Šv. Kaži 
miero parapijos saleje buvo 
labajĮ sėkminga — atsilankė 
daug žmonių, buvo loterija ir 
nuotaika buvo gera.

Įvyks sek

7—9 p. m.

m.

DANTŲ GYYTOJAS

D r. J. MALISKA 
5441 Bannantyne, Verdun. 

PO 8-4547 ; namų: PO 8-0496

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHAR LAN D

78 St. Joseph Blvd. W.
VI 2-9958

Spaudos Baliaus loterijai

1. Romas Vabolis, Que. 2.00 Aukojusiems nuoširdžiai
2. Pp. Šimkai, Beaurepair. 3.00 kojame ir būsime dėkingi
3. Kst. Sagaitis, Montreal 1.50 siems, kas parems savąją span
4. Pranas Vitas ................. 2.00 dą. NL.

dė 
vi

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

1410 Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

1*Dr.E.Andrukaitis|
956 SHERBROOKE E. j 

Tel. s LA 2-7236 į;

SLA 123 KUOPOS NARIŲ 
METINIS SUSIRIKIMAS 

šaukiamas sekmadieni, sau 
šio 31 dieną, tuojau po sumos 
Auršos Vartų patalpose. Bus 
valdybos pranešimai, ir naujos 
rinkimai, o taip gi bus aptar 
tas dešimtmečio minėjimo rei 
kalas. Kas neapsimokėjęs, pra 
šomi apsimokėti nario mokes 
čius. Narių dalyvavimas susi 
rinkime būtinas. Valdyba.

MALDOS OKTAVA Uz 
KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ 

die 
die 
mo 
šio 
už

prasidėjo sausio 16 
na — ir baigiasi sausio 25 
na. Vienas didingiausių 
mentų Kristaus gyvenimo 
je žemėje yra Jojo malda
visų vienybę Dievuje. Ir mes, 
kurie norime būti nuoširdūs 
Kristaus broliai ir sesės, ryž 
kimės, bent šiomis dienomis, 
galinga malda prašyti Visaga 
lį, kad visa žmonija susijung 
tų vienon Dangaus Tėvo šei 
mon, kurią Kristus savo meile 
bei savo krauju išganė. Po su 
mos oktavos metu rytais po 8 
valandos Mišių mes kalbėsime 
speciolią maldą šia didžiąją 
tencija. (AV).
• Jonas Valiulis aukojo 50 
lerių AV statybos fčndui.
• Aleksas Jurgutis su Ponia, 

gyvenę nusikėlę Į 
sugrįžo į Montre

in

do

I
 ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.| 

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E. |

3 UN 1-8933 |

į ADVOKATAS 1
JOSEPH P. MILLER, ;

B. A., B. C. L.
Suite 205

168 Notre Dame St. E. : 
i; Montreal. UNiversily 6-7026: 

! • Res.: 40 Lafleur, 
;; LaSalle, tel. DO 6-1570

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

B. A., B. C. L.
215 St. James West, 

7 augštas.
Tel.: A V 8-3115.

Namie 2654 Hogan
Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

kurį laiką 
Hamiltoną, 
alį.
• Dėmesio! 
tyje pradės 
kolaičio - 
antrąjį tomą (pirmaiss tomas 
atspausdintas prieš metus).

IŠKILMINGAI 
PALAIDOTAS

Kazys Karpus sausio 20 dieną 
per Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią. Laidotuvės buvo la 
bai iškilmingos ir ištaigingos: 
bažnyčia buvo papuošta gėlė 
mis: prie visų altorių kunigai 
laikė mišias: giedojo trio. Į ka 
pus palydėjo didelė virtinė ma 
šinų palydovų. Po laidotuvių 
AV salėje laidotuvių dalyvia 
ms buvo suruošti turtingi pie 
tūs. Velionis buvo vienas tur 
tingiausių Montrealio lietu 
vių. Depresijos metu jis, su 
kitais, rado aukso šaltinius ir 
už tai iš eksploatavusios ka 
syklas kompanijos gavo ir ak 
cijų ir pinigų, bei už akcijas 
procentų. Velionio laidotuvė 
mis rūpinosi p. Matusevičius.
• Marius Katilikšis į premijos 
įtekimą buvo atvykęs su žmo 
na ir viešėjo pp. Nagių šeimo 
je.

NL artimoje atei 
spausdinti V. My 

Putino „Sukilėliu 1

KUN. KAPEL. B. PACEVI 
ČIAUS RŪPESČIU

prie Šv. Jono parapijos bažny 
čios yra suorganizuotas gra 
žus būrelis altoriaus berniukų, 
kurie, spalvotomis uniformo 
mis pasipuošę, patarnauja mi 
šiose ir kitose bažnytinėse 
apeigose.

Tie patys berniukai, kurių 
skaičius per dvideišmtį, su mer 
gytėmis per sekmadienio 10 
vai. mišias, vargonaujant muz. 
St. Gailevičiui, gieda lietuvis 
kas ir lotyniškas giesmes. Ku 
nigas kapel. 
daug 
Įdėjo, kol tą judrųjį jaunimėli 
paruošė giedojimui.
• Trys parengimai sausio 23 
d. buvo suruošti Prisikėlimo 
salėje, ruošė Toronto Vaikų 
Namų Statybos fondas, Malio 
ney’s salėje studentų ir Šv. Jo 
no parap. salėje inžinierių.
• Pirmos komunijos ir kate 
chetinės pamokos vaikučiams 
bei religijos pamokos gimna 
zistams daromos tuoj po 10 v. 
mišių. Gimnazistai renkasi Į 
kleboniją, o vaikučiai — į ak 
torių kambarius. Pirma vaiku 
čių Komunija šiais metais bus 
per Motinos 
mėn. 8 d.
• Šią savaitę 
parapijiečius 
vėse: Beaty Ave., Fuller Ave., 
Golden Ave., Landsdowne A., 
Lynd, MacDonell, Mample 
Grove, Parkway, Ritchie, Sea 
forth, Silver, W. Lodge ir Wil 
son Ave.
• Ateit. Sendraugių susirinki 
mas su arch. dr. a. Kulpavi 
čiaus paskaita — sekm., 1.31, 
5 v. muz.
• Šį šeštadieni Pr. par. choro 
balius-koncertaS'.

BENDRAS VAKARAS.
Sausio 30 d. Šv. Jono para 

pijos salėje įvyks Vilniaus Kr. 
Lietuvių S-gos ir sporto klubo 
„Vytis“ bendrai ruošiamas šo 
kių vakarai

B. Pacevičius 
darbo ir pasišventimo

Dieną, gegužės

lankysime Pr. p. 
gyvenančius gat

KOSTIUMAI ir PALTAI 
pagal užsakymą 

iš geriausios rūšies 
angliškų medžiagų.

Taipogi įvairiausios medžiagos 
siuntiniams Europon. 
Labai žemos kainos. 
Malonėkite skambinti 
dienomis ir vakarais
Osmode Clothing 

VI 9-8020

Ši šeštadienį, sausio 30 d. 7.30 v. v.
Šv. Jono parapijos salėje įvyks

JAUKUS ŠOKIŲ VAKARAS
Gros puikus šešių asmenų italų orkestras, bus turtingas 
bufetas, daug laimingų įėjimo biletų, dovanų ir prizų.

Visi kviečiami — visi laukiami.

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga 4 
ir Sporto Klubas „Vytis“. g

APYLINKĖS TAUTOS 
FONDO PIRM.

L. ADOMAVIČIUS 
stropiai ėmėsi darbo ir daro 
planus sėkmingam fondo va 
jaus įvykdymui.

Dar neišryškėjo, ar Vasario 
16 d. bendrame minėjime „Tai 
ka” turės savo staliuką au 
koms rinkti, ar nuo jo atsisa 
kys. Praeitais metais šis reika 
las apylinkės taryboje buvo su 
kėlęs daug ginčų ir buvo nu 
tarta, kad visos aukos eis apy 
linkės valdybos naudai. Bet, 
kažkaip išėjo, kad šalia apylin 
kės aukų staliuko, atsirado ir 
T. Fondo ir Talkos staliukai 
su aukų rinkėjais. Tuo būdu 
aukos pasiskirstė, o apylinkės 
valdyba minėjimui ruošti susi 
dariusias išlaidas padengti net 
nesurinko reikiamos sumos 
nuostolius turėjo padengti 
savo kasos.

LIETUVIŲ BANKELIS
„PARAMA”

įkopė beveik Į milioninį balan 
są ir praeitais metais turėjo 
gražaus pelno, iš kūrino, rei 
kia manyti, ateinantis visuoti 
nis narių susirinkimas, kuris 
numatytas šaukti vasario 28 
d., turės galimybę didesnes su 
mas paskirti ir mūsų visuome 
niniams bei kultūriniams reika 
lams.
• Kūrėjas - savanoris V. Puo 
džiūnas praeitą rudenį turėjęs 
aštrų širdies priepuolį ir sun 
kiai sirgęs, jau baigia taisytis 
ir sveikti. Tajiau dirbti dar ne 
gali ir yra gydytojo priežiūro 
je.
• T. Rafaelis parapijos darban 
grįžta šios savaitės antroje pu 
sėje. Jis šiuo laiku yra išvykęs 
į Kanados šiaurę pakeisti poil 
siui išvykusio kleb. Kemėžio.

*
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Mūsų specialybė — pajamų na 
mai 6—15 vienetų garantuoja 
tikrą, pastovų pelną už inves 
tuotus pinigus. Perkant ar par 
duodant kreiptis: DISTRICT 
ESTATE BROKERS. P. ADA 
MONIS VI 2-8501.

1) Keletas mūsų klijentų 
reikalingi dupleksų po 
5 kambarius.

2) Mūsų darbo apimtis yra:
A) Rezidenciniai, pajamų na 

mai ir žemės pardavimas.
B) Paskolų namams parūpini 

mas.
C) Visų rūšių draudimas.
3) Kaip ir anksčiau mokame 

premijas už pranešimą apie 
norimą parduoti objektą, ar 
pirkėją.
District Estate Brokers.
P. Adamonis. VI 2-8501..

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

surinkta 30.45

padėką reiškia 
sTautos Fondo

Fondo Torontu

© Vakarais 
j pagal

1 1082 Bloor W., Toronto 4. 8
K (į rytus nuo Dufferin St.) y

PADĖKA AUKOTOJAMS
Sausio 17 d. po Lietuvių 

Svangelikų Liuteronų parapi 
jos pamaldų, 1601 Bloor Str. 
W., buvo renkamos aukos T. 
Fondui. Viso 
dol.

Nuoširdžią 
me maloniem 
aukotojams.

Tautos
Apylinkės Valdyba.

DAUG SUTUOKTUVIŲ
Pirmomis šių metų dieno 

mis tik vienoje lietuvių para 
pijos bažnyčioje tuoktis užsi 
rašė 8 poros, iš kurių 7 poros 
mišrių tautybių. Net vienoje 
lietuviškoje šeimoje dukra iš 
teka už kitataučio, o sūnus ve 
da kitatautę. Dar liūdniau, kad 
iš to lietuviško atžalyno, iš ku 
rio laukiama, anot Kudirkos, 
mūsų lietuviškam rūmui rains 
čių, sukūrę mišrias šeimas, 
dažniausiai, tų tikėtų ramsčių 
nebėra.

Ačiū Dievui, lietuviško mo 
kslus baigusio, ar jo siekiančio 
jaunimo pasigėrėtinai gražaus 
turime ir nėra problemos su 
kurti lietuviškas šeimas.
• Sausio 31 d. bus Pr. Parap. 
visuot. sus-mas, parap. salėje 
ir prasidės tuoj po paskutinių 
mišių. Kviečiame visus labai 
gausiai dalyvauti ne tik skai 
čiurni, bet ir aktyviai dalyvau 
jant diskusijose. Parap. eko 
nomas duos smulkią parap. fi 
nansinę apyskaitą. Bus renka 
mas parap. komitetas.
• Sirginėja ir k.-sav. St. Če 
pas, kuriam teksią daryti ope 
raciją.
• J. Tamulaitis dėl negalavi 
mų jau kelinti metai yra be 
darbo ir skurdžiai gyvena iš 
kuklios nuosavo su skola na 
mėlio nuomos.
• Speciali rinkliava Pr. p. var 
gonams daroma per visas mi 
šias. Vargonų kaina $4.500.

i. G. ELECTRIC R d
Elektros

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-850 1

D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Jasutis................ LA 2-7879
A. Markevičius .... CR 9-9793 
A. Budriūnas .... RA 2-8035 
P. Adamonis ......... RA 2-2472
P. Baltuonis ..... .LA 6-2084 
Pr. Rudinskas . . . .HU 1-2957
S. Kuliavas,

Sekretorius .... CL 4-2696 
Sekite mūsų skelbimus apie 

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120$ paskirus objektus N. L., T. Ž., 
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambaryj? Star, La Press.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

IGNAS
3260

Montreal.

kontraktorius

GURČIN AS
Curatteau

Tel. CL 5-5515

MASSON FURS
J. Gražys ir K. Gudžiūnas ;
Parduoda gatavus, siuva ; 
naujus, remodeliuoja ir tai : 

so senus
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
mwBuuBsmsmwwm?
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