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Rusai baisiai naikina "lietuvius
Politiniu įvykiu savaitė c c J c

MASKVA DESPERATIŠKAI KOVOJA UŽ SAVO POZI 
CIJŲ SUSTIPRINIMĄ

Blėsta „viršūnių” konferencijos viltys. —
Du laivai užblokuoti Argentinos vandenyse. — 

Prancūzija Įsijungė i atomi nių valstybių tarpą. —
Sovietinė Rusija naikina

Spesiali Jungtinių Tautų 
komisija apskaičiavo, kad Ki 
nijoje dabar yra 600 milionų 
gyventojų, o 
1971 METAIS KINJOJE BUS 

900 MIL. GYVENTOJŲ!
Tat kinų dauginimasis yra 

pirmasis pavojus... Rusijai. Ru 
sija turi daug tuščių plotų že 
mės, i kurias kinai natūraliai 
yra nukreipę savo žvilgsnius. 
Cariniais laikais kinai ir veržė 
•,i Į Rusiją, bet draugai bolše 
vikai užsidarė geležine siena ir 
draugų kinų neįsileidžia.
KINAI PRADĖJO VERŽTIS 

Į INDIJĄ,
nes gyvenime taip jau yra, 
kad einama ten. kur mažiau 
pasipriešinimo.

Bet kinų veržlumas kelia Ru 
sijai pavojų, todėl Maskvos 
viešpačiai vienas paskui kitą 
nuskubėjo Į Indiją.

Anksčiau buvo tikėtasi, kad 
šį tą galinti duoti „viršūnių“ 
konferencija, liet juo ji artina 
si, juo

VILTYS VIS DAUGIAU 
BLĖSTA.

į nuolaidas neina, o be 
konferencijos nėr ko

dalykai praėjusią savai 
pasauli: Prancūzi

Rusai 
jų iš 
laukti.

Du 
tę jaudino 
jos atominis bandymas ir Ar
gentinos vandenyse užblokuo 
ti povandeniniai laivai.

Prancūzai, nežiūrint maskvi 
nių protestų (gražu: patys ga 
mina atomines bombas, daro 
bandymus, a prancūzams neva 
lia...), vasario 13 d.

SACHAROJE IŠSPROGDI 
NO BANDOMĄJA 

A BOMBA.<
Gal dar didesni dėmėsi trau 

kė Argentinos vandenyse ap 
tikti kažkieno povandeniniai 
laivai. JAV ir DB paskelbė, 

ad tai ne jų. Visą laiką buvo 
.tarimas, kad tai yra rusų lai 
vai, kurie daro Amerikos pa 
krančių jūrų dugno reljefo nuo 
traukas. Rusai ligšiol tyli. Tuo 
tarpu Argentina oficialiai pa 
skelbė, kad užblokuoti yra du 
laivai ir kad jie- jau nepabėgs.

Labai skaudžių žinių prane 
ša Maskvos Pravda.

RUSAI NAIKINA 
PABALTIJO TAUTAS.

Savanorio - Kūrėjo :
POVILO KVIETKAUSKO, y

broliui Petrui mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame savo ir skyriaus narių vardu.

L. K. K. Sav. S. Montr. Skyriaus Valdyba.
S3

Su Hamiltono LSK Kovas veikėju,
KAZIMIERU STANAIČIU

Jo Mamytei Lietuvoje mirus, kartu liūdi 
HLSK Kovas valdyba ir nariai.

Gili užuojauta

KAZIMIERUI STANAIČIUI
Jo Mamytei Lietuvoje mirus

K. Bar.

Pabaltijo valstybes. —
— Jugoslavijoje vasario 10 

d. mirė kardinolas Stepinak, 
61 m., palaidotas Zagrebo ka 
tedroje.

— JAV apkaltino Rusiją, 
kad ji protestuadamas prieš 
Japonijos — JAV savitarpinės 
pagalbos sutarties sudarymą, 
kišasi į Japonijos vidaus reika 
lūs, o atsisakydama grąžinti 
Japonijai salas, vienašališkai 
laužo sutartį.

— JAV pasiūlė nutraukti 
atominius bandymus, bet Rusi 
ja nesutinka.

— Irakas atidavė Rusijai 
savo naftos koncesijas.

— Indijos prezidentas Pra 
sada pareiškė, kad Indijos žmo 
nės labai nepatenkinti, kad Ki 
nijos komunistai sulaužė koeg 
zistenciją ir Įsiveržė į Indijos 
teritoriją.

TORONTO
AUGA DRAMOS AKTORĖ

Jau ne kartą vietinėje sceno 
je mažesnes roles atliekanti 
Toronto U-to humanitarė stud. 
Živilė Nalivaikaitė (raš. Nali 
vaika) praeitame universiteto 
Hart House teatro pastatyme 
Tennesee Williams veikale 
„Ilass Menakerie“ turėjo pa 
grindinį motinos vaidmenį.

Nalivaikaitė jau turi gerą 
vaidybos techniką ir išraiškos 
pajėgumų.
palankiai 
dienraščių 

Jaunoji 
dino prieš 
gomis pastatytoje Toronte A.. 
Škėmos „Žvakidėje“. a.

AKADEMINIS SKAUTŲ 
SĄJŪDIS — 

studentų organizacija, šių me 
tų veiklos tema pasirinko jau 
natvišką žvilgsnį į lietuvišką 
„gyvenimą“. ASS programos 
komisija, kuri sudaryta Toron 
te,, leidžia savo leidinį, kurio 
antrame numeryje tarp leko 
menduojamų sueigos diskutuo 
tinų straipsnių įtraukė ir išti 
sai iš NL perspaude dr. H. Na 
gio paskaitą „Studento lietu 
viškoji misija“.
© Čikagos skautai vasario 28 
d. Jaunimo Centre rengia ka 
ziuko mugę.

Jos vaidyba buvo 
Įvertinta Toronto 
dramos kritikų, 
aktorė, taipogi vai 
Kalėdas jaunųjų jė

LIETUVOJE BELIKO TIKTAI 2,151,000 LIETUVIŲ. 
143,000 LIETUVIŲ NEŽ1NI A KUR DINGO. UŽTAI LIE 
TUVOJE ATSIRADO 231,0 00 RUSŲ IR 18,000 UKRA1 

NIEČIŲ, VIŠTOJE KELIŲ BUVUSIŲ ŠEIMŲ 
Lietuvoje be žinios dingo 150 tūkstančių žmonių, Estijon sve 
timo elemento okupantas pri vežė 24%, o Latvijon 31% gy 

ventojų, kažkur padėję estus ir latvius.
pagal tautybes Pravda paduo 
da tokią: lietuvių 
kas sudaro 79,3%; 
000 — 8,5%, lenkų 
8,5%, gudų 30,000 
žydų 25,000 — 0,9%; ukrainie 
čių 18,000 — 0,7%. Visus 
juos sudėjus, gauname 2,685, 
000, tat pagal paskelbtus duo 
menis trūksta 26,000. Kur jie?

Pravdos paskelbtoje statisti 
koje bendras lietuvių skaičius 
paskelbtas 2,326,000; Lietuvo 
je gyvenančių 2,151,000 ir Lat 
vijoje gyvenančių 32,000, — 
tat išviso lietuvių 2,183,000; 
tat kyla klausimas: kur gi tie 
14 3,000 lietuvių, kurių Krem 
liaus statistika neparodo? 
liaus statistika neparodo? Sibi 
re? Katorgose?' Išbarstyti po 
visą Rusiją?

Sekančiame NL nr. skaity 
kite plačiau.

Maskvos „Pravda“ šių me ] 
tų vasario pirmomis dienomis 1 
paskelbė Rusijos vyriausiosios j 
statistikos valdybos ofiriales žį 
nias apie gyventojų surašymą. 
Tose žiniose mums Įdomus da I 
bar Rusijos valdomų sričių gy 
ventojų suskirstymas tautybė 
mis. Iš Rusijos aprėptų plotų 
208 milionų 827 tūkst. gyven 
tojų rusų yra 114,588,000, uk 
rainų 36,981,000. gudų 7,829, 
000, žydų 2,268,000, 
tų po mažiau, o tautų

Praėjusiais metais 
Pravda skelbė, kad 
Lietuvos gyventojų 
esąs 2,713,000, dabar gi pa 
skelbė, kad dabar Lietuvoje 
esą 2,71 1,000, tat 2,000 ina 
žiau. Kur dingo tie 2,000, neži 
nia.

Lietuvos gyventoji! sudėti

kitų tau 
esą 160. 
toji pati 
bendras 
skaičius

Pasaulio lietuvių sostinėje

I
yra

Čikagą, Jaunimo Centrą 
pervežta Detroite mirusio 

kun. Igno Boreišio 
padovanota tėvams 
turinti apie 30.000

biblioteka, 
jėzuitams, 
tomų kny

metu atė

paskelbė SOS 
kaip

Bemaž tuo pačiu 
jo kita liūdnesnė žinia, jog iš 
seselių kazimieriečių patalpų 
turi išsikraustyti jau eilę metų 
ten veikęs Pasaulio Lietuvių 
Archyvas, vedamas V. Liulevi 
čiaus. Archyvo vedėjas tuo rei 
dalu spaudoje 
atsišaukima. Kaip būti 
rasti išeitis?

ARCHITEKTŪROS 
PARODA

Vasario 6 d. Jaunimo centre 
buvo atidaryta architektūros 
paroda, kurioje išstatyti kon 
kursiniai Lietuvos pasiuntiny 
bės rūmų Brazilijoje darbai. Pa 
rodą atidarų PLIAS pirm, pro 
fesorius šimoliūnas. Kalbėjo 
konsulas dr. P. Daužvardis ir 
Brazilijos konsulas J. Pereita. 
Buvo atvykęs ir Urugvajaus 
konsulas Čikagoje lietuvis F.

ATŽYMĖJO GABU
STUDENTĄ

McGill universitetas prista
Natural Gas kompanijai stu

1

tė
derttą Aleksą Vičą, kaip pasi
žymėjusi moksle studentą, ir

Įteikėkompanija jam už tai 
500 dolerių premiją. A. Vičas 
yra veiklus ir lietuvių tarpe, 
jis yra mūsų 
akordeonistas. Sveikiname A. 
Vičą ir linkime jam dar gražės 
nitų mokslo laimėjimų ir visa 
da. būti veikliu savo tautos 
žnaonių tarpe.

PADĖKA
Lietuvių Akademinis Sam 

būris Montrealyje nuoširdžiai 
dėkoja visiems padėjusiems au 
ka ir darbu suruošti 1960 me 
tų sausio mėn. 23 dienos Vin 
co Krėvės vardo literatūrinės 
premijos Įteikimo vakarą-ba 
lių. Dėkojame visiems aukoju 

.siems V. Krėvės v. literatūri

šokėjui grupės

2,151,000, 
rusų 231, 
230,000—
— 1,1%:

tvar

RAŠO EDVARDAS ŠULAIT IS
BIBLIOTEKA IR ARCHYVAS

Stungevičius. Šią parodą 
kė inž. Ivanauskas.
• Lietuvių Prekybos Rūmai 
Vasario 16-ją paminėjo Da 
riaus - Girėno veteranų posto 
salėje. Pagrindinę kalbą paša 
kė prel. Mykolas Krupavičius, 
kusis susirinkusius prekybinin 
kus kvietė daugiau domėtis 
Lietuvos laisvinimo ii lietuvis 
kos kultūros palaikymo reika 
lais. Trumpai kalbėjo dr. P. 
Daužvardis ir „Naujienų“ red. 
P. Grigaitis.
• Čikagos sportininkai rengia 
si dalyvauti apygardinėse pir 
menybėse vasario 27—28 dd. 
Clevelande.
• Cicero lietuvių kolonija Va 
sario 16-sios minėjimą turėjo 
vasario 13 d. Šv. Antano salė 
je. Paskaitą skaitė dr. V. Vai 
dys.
• Dr. Meilutė Indreika, gyv. 
Downers Grove (prie Čikagos) 
ir dirbanti Hines Veteranų Ii 
goninėje, buvo išrinkta šių me 
tų ligoninės .Širdžių Karalie 
ne".

MONTREAL
nės premijos fondui. Dėkoja 
me Tėv. J. Borevičiui, S. J. už 
mielą ir visokeriopą pagalbą, 
taip pat „Nepriklausomos Lie 
tuvai“ paaukojusiai pusę skel 
bimo sąskaitos lit. premijos 
fondui. Dėkojame mūsų bau 
kui Litui, paaukojusiam lit. 
pr. fondui 50 dol. Ypač dėko 
jame solistams J. Pauliūtei ir 
A. Kėblini bei aktoriams Juo 
zui Akstinui ir Leonui Baraus 
kui už meninės programos iš 
pildymą. Dėkojame visiems au 
kojusiems loterijai. Ypatingai 
dail. dail. R. Bukauskui ir V. 
Remeikai. Dėkojame ir pui 
kiai lietuviškai publikai, taip 
gausiai susirinkusiai mūsų 
šventėn. Visų mūsų prietelių, 
draugų ir pažįstamų talka mu 
ms buvo brangi — ji skatina 
mus literatūrinės premijos tra 
diciją tęsti toliau.
Lietuvių Akademinio Sambū 

rio Montrealyje Valdyba.

Aktorius - humoristas Vitalis Žukauskas, atvykstąs iš New 
Yorko, išpildys programą Kanados Lietuvių Katalikių

Moterų Draugijos ruošiamame Užgavėnių baliuje, kuris Įvyks 
Aušros Vartų salėje.

MONTREAL
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Montrealyje šiemet prasidė 
jo... didele pūga, kuri pradėjo 
siausti jau naktį iš šeštadienio 
į sekmadienį. Kelių ir gatvių 
valymas nebuvo sėkmingas, 
nes per pusę valandos vėl bu 
vo sunešami kalnai sniego. Ir 
nežiūrint to, žmonės gausiai su 
sirinko ir į abiejų parapijų baž 
nyčias ir po to į Plateau salę.

Abiejose lietuvių bažnyčio 
se klebonai, Tėvas J. Borevi 
čius ir kun. J. Bobinas, Lietu 
vos laisvės intencija laikė iškil 
mingas pamaldas. AV bažny 
čioje (puikiai papuoštoje) op. 
sol. E. Kardelienė, vargonais 
palydima muz. A. Ambrozai 
čio, giedojo šventei pritaiky 
tas giesmes. Tėvas J. Borevi 
čius, sakydamas šventei prita'i 
kytą pamokslą, ypač stipriai 
įtaigojo klausytojus rūpintis 
priaugančiąja karta. Pamaldas 
užbaigiau visa bažnyčia giedo 
jo Lietuvos himną.

Plateau salė prisirinko arti 
pilnė žmonių, kurių tarpe lat 
vių, estų, ukrainiečių atstovai, 
pasakę sveikinimo kalbas, abie 
jų parapijų klebonai, J. Bobi 
nas ir J. Borevičius, ir svečias 
iš Amerikos, Vyt. Sirvydas.

Prof. Dr. V. Pavilanis atida 
rė ir vedė oficialiąją dalį, gra 
šiai* trumpai formuluodamas 
pasisakymus trim kalbom — 
lietuvių, prancūzų ir anglų. 
Minėjimą pradėjus Kanados 
himnu ir pagerbus kovotojus 
už laisvę (AV choras giedojo 
ir himną ir Kovoje jūs žuvot), 
pakviestas paskaitininkas. V. 
Rastenis perskaitė gerai per 
galvotą ir įdomiai sudarytą kai 
bą, (jis buvo stipriai užkimęs, 
pataikęs iš daug šiltesnio New 
Yorko į šalčio ir pūgų apnyktą 
Montrealį), kuri bus ištisai at 
spausdinta NL. L Gražytei 
perskaičius rezoliucijas, po per 
traukos sekė koncertas.

Koncertinėje dalyje sol. I. 
Pauliutė gražiu balsu ir gera 
dikcija bei interpretacija pa 
dainavo Br. Budriūno „Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka“. G. Gu 
dauskienės „Pakelėj“ ir Eglės 
ariją iš V. Klovos operos „Pi 
lėnai”. Solistė pubikos buvo 
priimta labai šiltai ir iššaukta 
biso. Ji apdovanota gėlėmis ir 
dovanomis.

Mūsų žymusis pianistas K. 
Smilgevičius davė labai įdo 
mią programą: M. K. Čiurlio 
nio 2 preliudus, Varpus ir Br. 
Budriūno Raudą, o iššaukus 
biso, jis paskambino B. Dvario 
no simbolinį dalyką „Lietuva 
po sniegu“. Ir p. Smilgevičius 
scenon gavo dovanų.

Tautinių šokių krupė, J. Pie 
čaičiui vadovaujant ir grojant 
A. Vičui, gražiai pašoko tris 
tautinius šokius.

Seimelio Prezid. pirm. L. 
Balzarui pareiškus visiems pa 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
dėką, minėjimas baigtas Tau 
tos himnu. Minėjimas televi 
zuotas. Montrealio spauda 
taip pat paminėjo šią mūsų 
šventę. P. Wanda Boytsche 
laikraštyje „Monitor“ parašė 
ta tema vedamąjį.
L. KAR. KŪRĖJŲ-SAVAN. 
S-gos Montr. skyriaus metinis 
susirinkimas, kviečiamas vas. 
28 ., 11 vai. Aušros Vartų pa 
talpose šiai dienotvarkei ap 
svarstyti:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimui vesti pareigu 

nų rinkimai,
3. V-bos pirmininko metinis 

apyskaitinis pranešimas.
4. Revizijos Komisijos praneši 

mas.
5. Diskusijos dėl abiejų prane 

Šimų.
6. Naujos V-bos ir Revizijos 

K-jų rinkimai.
7. Klausimai ir sumanymai.

L. K. K. Sav. S. Montrealio 
Skyriaus Valdyba.

VISŲ FILATELISTŲ 
būrelio steigiamasis susirinki 
mas šauikamas vasario 21 d., 
tuoj po sumos A. V. parapijos 
salėje (šalutiniame kambary
je).

Kviečiami visi, kas domisi 
pašto ženklais, nes šis susirin 
kimas yra pats pagrindinis.

Iniciatoriai.
• P-lė Labuckaitė iš Brockto 
no, Mass., viešėjo Montrealy 
ir pp. Paulių šeimoje.
• Vasario 23 d. 8.15 vai. va 
kare. Gesu salėje 1200 Bleury, 
įvyksta nepaprastai Įdomi pa 
skaita, kurią skaitys jėzuitas 
Tėv. J. Christie, S. J. iš Londo 
no. Kalbėtojas yra žinomas 
žurnalistas ir oratorius Euro 
poje ir šiame kontinente. Kai 
bės angliškai ir paskaitos te 
ma: „Katalikų Bažnyčia — 
Dievo ir žmogaus kūrinys?“

VASARIO 16 
PASKAITININKAS

Vincas Rastenis, LLK bendra 
darbis, skaitęs Vasario 16 mi 
nėjime paskaitą, Montrealyje 
viešėjo pas pp. Kęsgailas, o po 
minėjimo pp. Pavijanipi sve 
čiui pagerbti suruošė labai gra 
žų ir jaukų priėmimą, kurin bu 
vo pakivestas ir būrelis moot 
realiečių. V. Rastenis į New 
Yorką sugrįžo pirmadienio ry 
tą.

DIDŽIULĖ PŪGA, 
kaip tyčia, užklupo Montreal! 
sekmadienį, kada buvo mini 
ma Vasario 16-ji. Pūga siautė 
ir visą naktį ir pirmadienį. Iš 
krito gana daug sauso sniego, 
kuri vėjas nešė tokiais kiekiais, 
kad tiesiog „pūga juoda dan 
gum plaukė“, trikdė susisieki 
mą, vidudienį mašinos turėjo 
važiuoti su uždegtomis švieso 
mis, nes už kelių žingsnių Sun 
ku buvo ką nors Įžiūrėti.
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For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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LIETUVIŠKOSIOS GYVYBĖS APRAIŠKA
KIEKVIENAS gyvas daik LAIKRAŠTIS yra prieina

tas duotąja jam Dievo bei gam 
tos galia nori gyventi ir tų jė 
gų suteikėjo valia turi teisę 
gyventi — gimti, turėti saly 
gas augti, palikti paskui save 
sekančias kartas ir lygiomis su 
kitomis gyvybėmis daugintis, 
augti,* plisti. Tai yra, kaip pa 
prastai sakoma, — natūralus 
reiškinys.

Todėl visai natūralus daly 
kas, kad drauge su kitomis 
tautomis ir mes, lietuviai, tu 
rime lygias teises j visą žmo 
gaus prigimtį. Lygiai su visais 
kitais žmonėmis, nes visi mes 
į šį pasaulį ateiname, kaip sa 
koma, „tais pačiais marškinė 
liais apsirengę“. Šis faktas ne 
ginčijamai nuneigia ir tas sava 
naudiškesnio žmogaus kuria 
mas doktrinas, esą yra mesio 
oiškų rasių, kurioms skirta ki 
tas valdyti.

KULTŪRA tiktai žmones 
iškelia į didesnes augštumas ir 
suteikia prieš mažiau kultūrin 
gus tam tikrų pranašumų. Ta 
čiau augštai kultūringas amo 
gus niekad nesididžiuoja ir ne 
sipučia dėl tūlo savo pirmavi 
mo. Nes jis jaučia pareigą ma 
žiau kultūringam padėti.

Jeigu kur nors yra reiški 
nių, kad žmonės vieni kitus že 
mina arba prievartauja juos 
atsisakyti savo, bei savo tėvų 
prigimties arba patys kratosi 
savo bei savo tėvų prigimties, 
tai tas tiktai rodo dar nepakan 
karną žmogaus subrandimą, 
kultūros stoką.

NATŪRALU yra, kad mes, 
lietuviai, branginame savo pri 
gimti, mylime savo kalbą, ku 
rią mums suteikė tėvai. Jeigu 
mes to taip nevertintume, mes 
nebūtume verti kultūringų 
žmonių vardo. Mes stotume 
ant vienos pakopos su tauto 
mis, kurios dar nėra pribrendu 
sios kaip tautos, kaip kultūrin 
gi žmonės.

Mes juo laimingesni, kad 
gyvename tokioje valstybėje ir 
tokioje santvarkoje, kuri gei
bia žmogaus ir asmens teises, 
ir mums net padeda išlaikyti 
savo prigimtį. Mums padeda 
išlaikyti savo lietuviškas mo 
kyklas, bažnyčias, organizaci 
jas ir tt.

SPAUDA yra viena svarbių 
jų mūsų kultūringumo apraiš 
kų. Nėra kultūringos tautos, 
kuri neturėtų asvo spaudos. 
Tiktai neišaugusios ligi kultu 
tingumo laipsnio tautos netu 
ri savo spaudos. Nenuostabu, 
kad yra susidėjusi net patarlė 
— „Laukinis žmogus laikraš 
čių neskaito“. Visi žinome, 
kad taip yra, nes lauikniai žmo 
nės, kurių yra likę labai ne 
daug, laikraščių neskaito, nes 
ir skaityti nemoka.

Atvirkščiai yra su kultūrin 
gomis tautomis: kultūringos 
tautos turi didžiulę spaudą — 
leidžia daug laikraščių, daug 
knygų, daug žurnalų. Kultu 
ringose tautose nerasi žmo 
gaus,, kur|s, neskaitytų lark 
raščio, neskaitytų knygos, nes 
tai yra kiekvieno kultūringo 
žmogaus, kaip sakoma, „duo 
na kasdieninė“.

mipu'sip kiekvienam pasiskai 
tymas, nes jis duoda ir žinių, 
ir literatūros, ir mokslinių nau 
jienų, ir įvairiausių įvaireny 
bių.

Laikraštis moderniam žmo 
gui yra būtinybė, kaip kasdie 
ninė duona ir druska.

LIETUVIŠKAS gi laikraš 
tis mums, gyvenant svetimų 
jų žmonių jūroje, yra tartum iš 
sigelbėjimo sala, netekus Tė 
vynės, tartum ramus uostas 
plačioje jūroje.

Lietuviškas laikraštis mums 
yra ir lietuviškųjų žinių tiekė 
,jas, ir orientuotojas tarptau 
tinėje situacijoje, ir lietuviško 
jo gyvenimo apraiškų veitin 
tojas, ir viso įvairaus ir dau 
giašakio mūsų gyvenimo, kiek 
tiktai įmanoma, informuoto 
jas. Be lietuviško laikraščio 
mes liktume kaip be žymios 
dalies nepriklausomybės. Jis 
mums suteikia didelį savaran 
kiškumą, mus daro savaimin 
gaiš ir būdingais žmonė 
mis. O juk kultūringas žmo 
gus nori ir stengiasi būti sa 
valmingas, individualus, kad 
nepaskęstų masėje.

TODĖL vertinkime savo 
sios, lietuviškosios, spaudos eg 
zistavimą, daugiau ją palaiky 
kime, kiekvienas prisidėkime 
prie jos gyvavimo, kad ir mū 
sų spauda, kaip ir kitų kultu 
ringų tautų spauda, neskurstų 
ir, kas svarbiausia, kad ji gale 
tų gyvuoti, kad jai nereiktų 
kovoti už vegetatyvinį išsilai 
kymą. Jeigu ji netobula, nepa 
kankama, — padėkime jai tvir 
čiau atsistoti ant kojų. Kai ji 
tvirčiau jausis, — turės gali 
mybių tobulėti, gerėti ir paten 
kinti didesnius reikalavimus. 
Ir tai bus dar vienas įrodymas, 
kad esame kultūringi žmonės, 
kuriuos reikia vertinti ir dau 
giau gerbti.

VISI prisidėkime, nes visi 
prisidėdami, nejausime prisidė 
jimo naštos, nes iš daugelio ir 
po nedaug, susidaro daug.

Ačiū gausiems daug besiau 
kojantiems bendradarbiams.

Ačiū, kas paremia NL Maši 
nų Fondą. Jis netrukus turės 
eiti į apyvartą. Ačiū, kas patai 
kiną. Ačiū, kas prenumeratą 
pasirūpina. O štai, šį šeštadie 
nį, vasaeio 20 dieną, Montrea 
lyje įvyks Spaudos Balius, ku 
rio pelnas skiriamas „Nepri 
klausomai Lietuvai“. Dalyvau 
kime visi, be išimčių. Masinis 
dalyvavimas yra tikslo ir jo pa 
sisekimo sprendėjas Visiems, 
kas atsilankys, iš anksto taria 
mas nuoširdžiausis ačiū.

J. Kardelis.
P. S. Plačiau apie Spaudos Ba 
lių paskutiniame šio nr. pusią 
pyje.
• Mokytojų tobulinimosi ins 
titutas suruošė liaudies švieti 
mo darbuotojams ekskursiją- 
seminarą į Gruziją. Ekskursi 
jos tikslas — giliau susipažin 
ti su liaudies švietimo darbuo 
tojų patyrimu.
• Sol. Kojelienės koncertas N. 
Yorke įrodęs nepakankamą jos 
pasiruošimą ir kamerinę balso 
apimtį.

mą, dabar yra paskirtas Alber 
tos Universiteto vedėju, su bu 
veine Calgary. Kanados uni 
versitetų didėjantis skaičius ir 
augantieji pastatai jiems, ro 
do, kad Kanadoj yra didelis 
augšto mokslo pareikalavimas.

(CS).

Vyriausias teisėjas Dana Por 
ter iš Ontario Augščiausiojo
Teismo yra paskirtas pirmuo 
ju naujai įkurto Waterloo, On 
tario, Universiteto Kancleriu- 
-Rektorium. Šis paskyrimas ga 
lioja šešeriems metams. Water 
loo Universitetas, įkurtas 1959 
m. kovo m., turi jau apie .1300 
studentų, įsirašiusių mokytis 
meno, mokslu ir inžinerijos.

(CS).

Spaudos apžvalga
KORESPONDENTAI, KURIE IŠNEŠIOJA... 

MARĄ!
A. Baltrūnas „Švyturio“ 24 

nr. straipsnyje „Kraitis“, ra 
šo, kad kolūkio kiaulių šėrėjai 
Rūtai Aukštaitytei sudarė rū 
pėsčio tarybinis koresponden 
tas, atsilankęs jos kiaulių tvar 
te. A. Baltrūnas rašo: „Ji 
(Aukštaitytė) tik laukė, kad 
korespondentas greičiau baig 
tų savo reikalus ir išeitų. O 
paskui pati viena ilgai šiūravo 
ražu tas vietas, kur žengė, sto 
viniavo ar bent galėjo pasisuk 
ti akiniuotasis svečias“, nes 
jis galėjo atnešti marą ir juo 
apkrėsti kiaules. . .

Tai bent sovietiniai korės 
pondentai — platina marą ir 
kiaulių šėrėjos nuo jų privers 
tos gintis. . .

TARYBINĖ STATYBA
Didelis sovietijos gerbėjas 

„Liaudies Balsas“ įsidėjo iš 
okupuotos Lietuvos spaudos, 
kronikos žinelę ir husišteibė 
io Bet ko gi čia stebėtis. Juk 
tai tikras tarybinis gyvenimas 
ir jo faktai. O faktai, kaip pa 
tiekia „L. B.“ yra šie:

„Joniškis. — Rajono „Žvel 
gaičių“ kolūkyje pastatyta ver 
šidė iš šiaudų. Per savaitę lai 
ko iš miško medžiagos atlie 
kų buvo suręstas veršides kai 
kasas. Veršides sienos ir sto 
gas iš vidaus išpintos žabais, o 
iš lauko apdėtos beveik 2 met 
rų storio šiaudų sluogsniu“.

Taip. Tokia yra okupuotos 
Lietuvos vadinamoji pažan 
giausios technikos statyba.

Tokios vertės yra ir visos 
kalbos apie tarybinę pažangą.

„KIENO SUOLE SĖDI, TO 
IR GIESMĘ GIEDI“.

Alfonsas Bieliauskas, „Švy 
tūrio“ redaktorius okupuotoje 
Lietuvoje, pretenduoja į rašy 
tojus. Nors jis tebesiverčia 
„apybraižomis“, kurios reiškia 
ne, daugiau, kaip užsakymų 
okupantų tikslams vykdymą, 
bet jo atvaizdas yra įdėtas „ta 
rybinių rašytojų“ knygon. At 
seit — A. Bieliauskas preten 
duoja į rašytojus, į garbingo 
užsiėmimo vardą.

Na, koks jis bebūtų, vis dėl 
to rašytojui turėtų būti bent 
nesvetimas garbės pajautimas. 
Juk rašytojas — minties, augš 
tesnių siekių asmuo. Tuo tar 
pu A. Bieliauskas, rašydamas 
apie ,'Mariaus Katiliškio kny
gą „Išėjusiems negrįžti“ ciniš 
ku atvirumu pasisako: „Kieno 
suole sėdi, to ir giesmę giedi“ 
. . . Atseit — visi A. Bieliaus 
ko raštai -yra Lietuvos okupan 
to tarnybai skiriami. . . Ir to 
dėl M. Katiliškį jis kaltina, 
kad „vienur bei kitur įkišti an 
tirusiški sakiniai“. ..

Gindamas Lietuvos okupan 
tą ir teisindamas okupaciją, A. 
Bieliauskas Mariaus Katiliš 
kio knygoje neįstengia nieko 
kito pamatyti, kaip tiktai jo 
širdį užgavusius „antirusiškus 
sakinius“, kurie faktinai nesu 
daro knygoje esmingos vietos. 
A. Bieliauskui pertolimas yra 
supratimas tautos tragedijos, 
jos narių likimo išnaudota ne 
laimė, kad ir tos dalies žmo 
nių, kurie šokių ar tokių prie 
žasčių dėliai turėjo skirtis su 
tėvyne. A. Bieliauskas toms 
priežastims aklas ir kurčias, ir 
permenkas jo intelektas ir per 
sekli jo dvasia, kad jis galėtų 
tai suprasti ir atjausti. Na, to 
dėl jis ir rašo: „Kieno suole 
sėdi, to ir giesmę giedi“. Ir gie 
da Bieliauskas okupanto gies 
mę.

Ir Šolochovas gi gyvena „ta 
rybinėje santvarkoje“, bet ga 
Ii gi romano geriau neužgaig 
ti, negu užbaigti prievarta. 
Bet... argi Bieliauskui bent iš 
tolo drąsu pažvelgti į Šolocho 
vo, palyginus su juo, milžiną...

PADĖKOS
Mūsų giminei Čarliui Kar 

pavičiui mirus, širdingai dėko 
jame gerb. kun. klebonui J. 
Borevičiui už iškilmingai at 
našautas už veionį gedulingas 
pamadas ir gražų pamokslą; 
taip pat kun. J. Aranauskui už 
palydėjimą ant kapų, mielie 
ms giminėms ir pažįstamiems 
už gėles, už mišių užprašymą 
ir už dalyvavimą laidotuvėse, 
nežiūrint šalto oro. Dėkojame 
taipgi šeimipįnkėms už gra 
žiai suruoštus pietus. Ir bend 
rai visiems tariame nuošir 
džiausi ačiū.

P. S. Matusevičiai.

Nuoširdžiai dėkojame visie 
ms mus užjautusiems, spaudo 
je ir žodžiu, ryšyje su mūsų tė 
velio mirtimi Lietuvoje.

Pranas Baltuonis su šeima.

HAMILTON, Ont.
• Petras Babinas sausio 4 d. 
išvyko Floridon taisyti sveika 
tos ir pailsėti.
I* Rūtos leidykla numato su 
ruošti literatūrinę popietę, kur 
bus skaitomi senųjų ir jaunų 
jų kūriniai. Laukiama, kad 
greitu laiku „Rūta“ vėl išleis 
dvi naujas knygas: Pr. Alšė 
no ir Pr. Enskaičio. Jos jau 
yra baigiamos ruošti.
• Hamiltone surinkta Skautų 
Aido per 90 prenumeratų.

Kl. G.

Mrs. Ellen Fairclough, Kanados Pilietybės ir Imigracijos 
ministeris, yra trečią kartą išrinkta Kanados Spaudos ir mo 
terų redaktorių - leidėjų Kanados dienraščių kaipo Kanados 
moteris daugiausia žinoma visuomenėj. Laiba, sidabriniais 
plaukais, ministeris, šeimininkė ir sąskaitininkė, ir vėl mote 
ru redaktorių išrinkta kaipo pirmoji moteris viešame gyve 
nime. (CS)

laika“
KOOPERATINIS BANKELIS „TALKA” ATŠVENTĖ 

PENKIŲ METŲ SUKAKTĮ.
Būrelis kooperatinės idėjos 

entuziastų 1955 m. vasario 13 
d. įsteigė bankelį „Talką“. Me 
tai ėjo bankeliui augant ir tvir 
tėjant, narių gretoms didė 
jant ir štai jau minimas pen 
kerių dabo metų nueitas ke 
lias. Hamiltono lieutvirų kolo 
nijoj steigimas bankelio nevi 
su buvo entuziastiškai sutik 
tas. Tačiau metai iš metų au 
girnas vyko pastoviai ir dabar 
bankelis jau pajėgus finansinis 
vienetas, tarnaująs lietuvių 
reikalams.

Ši bankelio sukaktis buvo 
atžymėta susirinkimu vasario 
6 d. parapijos salėje. Prie pa 
ruoštų stalų šis susirinkimas 
nariams besivaišinant ir‘kartu 
sprendžiant savo ekonominius 
reikalus. Susirinkimą atidarė 
Vlbos pirm. A. Vainauskas. 
Dalyvavo 109 nariai ir 7 sve 
čiai. Pagal dienotvarkę praei 
tų metų susirinkimo protoko 
lą perskaitė sekr. St. Dalius 
protokolas priimtas be patai 
su.

Valdybos vardu pirm. A. 
Vainauskas pasidžiaugė nuo 
latiniu bankelio augimu ir už 
tikrinta ateitimi; balansas pei 
kopęs 200,000 dol., nariai pei 
400. Mirusio Jono Gylio atmi 
nįmas pagerbtas atbistojijnu.

Ižd. E. Lengnikas padaro fi 
nansinį pranešimą perskaityda 
mas balansą, kuris pasiekė $ 
215,753.84.

Per 1959 metus turėta viso 
pajamų $ 13,508.22; viso iš 
laidų $5,117.35; grynas pel 
nas $8,390.87; likutis iš 1958 
m. $577.15. Iš viso paskirsty 
mui lieka $8,968.02.

Kredito Komiteto praneši 
mą daro pirm. J. Mikšys pažy 
mėdamas, kad per tuos metus 
Kredito Komiteto leista išduo 
ti paskolų 102 asmenims $138, 
390.62 sumai ir pirmųjų mor 
gičių paskolų 6 asmenims $30, 
000.00 sumai. Viso 102 pasko 
los — $138,390.62 sumai.

Revizijos Komisijos aktą 
perskaito pirm. A. Jankūnas ir 
kb. statuoja, kad viskas rasta 
pilnoje tvarkoje. Pažymi, kad 
prieš pat susirinkimą bankely 
je darė reviziją valdžios Insu 
rance Departamento revizorių 
Mr. A. Rungi, kuris patikrinęs 
rado atskaitomybę, kasą ir iš 
duotas paskolas tvarkomas ge 
rai ir saugiai.

Diskusijos dėl pranešimų 
buvo trumpos, nes į keletą už 
klausimų greit buvo atsakyta 
ir balansas balsuojant priimtas.

Pelno paskirstymo projektą 
referuoja valdybos pirm. A. 
Vainauskas siūlydamas pa 
skirstyti sekančiai: garantijos 
fondui 20% — $1,678.17, Švie 
timo fondui $300.00, 4,5% di 
vidento šėrininkams—$6,044. 
65, išlaikymui vieno mokinio 
Vasario 16 gimnazijoje $240. 
00. metinio susirnikimo išlai

doms padengti $300.00, likutis 
paliekamas nepaskirstytas $ 
405.20. Pasisakius keliems na 
riams dėl pelno skirstymo, V- 
bos patiektas projektas priima 
mas. Čia gražus gestas paro 
dytas paskiriant Vasario 16 
gimnazijoje vieno mokinio iš 
laikymui $240.00.

Sąmatą 1960 m. referuoja 
ižd. E. Lengnikas: numatoma 
gauti pajamų $21,200.00 ir tu 
rėti išlaidų $9,062.00, numato 
mas pelnas $12,138.00. Sąma 
ta priimama. Balansas, apys 
kaita, sąmata ir visi praneši 
mai buvo atspausdinti gražio 
je knygutės formoje ir visiems 
nariams išsiuntinėti prieš susi 
rinkimą.

Iš Valdybos šiais metais iš 
ėjo A. Vainauskas ir St. Da 
liūs, iš Kredito Komiteto A. 
Šukaitis ir Revizijos Komisi 
jos P. Lukošius. Rinkimams 
vesti pakviečiami A. Jankūnas, 
VI. Antanaitis, J. Stanaitis. Į 
valdybą iš pasiūlytų kandida 
tų išrinkti St. Dalius ir A. 
Repčys; į Kredito Komitetą A. 
Šukaitis, į Revizijos k-ją —- 
P. Lukošius.

Susirinkimą sveikino CUNA 
Mutual Ins. atstovas Mr. Wai 
iner. Reviz. k-jos narys P. Sa 
viekas padaro trumpą praneši 
mą palygindamas kiek paima 
trys skirtingos skolinimo įstai 
gos palūkanų už vienodą pas 
kolą. Savo pranešimą pailius 
truoja vaizdžia diagrama.

Sekamai M. Ramanauskas 
pasiūlė paskirti visoms artimo 
je apylinkėje veikiančioms šeš 
tadieninėms mokykloms po 25 
dol. auką; A. Patamsis, kad bū 
tų naudinga visiems bankelio 
nariams užprenumeruoti Onta 
rio Credit Union News; St. 
Bakšys prašo susirinkimą ban 
keliui nuomoti patalpas L. Na 
muose; P. Vaitkus siūlo LN 
sumažinti augštą nuomą. Vicp. 
E. Sudikas dėkoja pirm. A. 
Vainauskui už atliktą darbą 
per penkis metus dirbant vai 
dyboje ir linki, kad ir past 
traukęs iš valdybosne liktų nuo 
šaliai to darbo, kuriam pasi 
šventęs dirbo. Susirinkusieji 
pritardami išreiškia padėką plo 
jimais.

Susirinkimas uždaromas. Pu 
mininkas A. Vainauskas dėko 
jant nariams už gausų dalyva 
vimą ir kooperatinių reikalų 
sprendimą.

Po susirinkimo trumpą prog 
ramą atliko jaunieji meninin 
kai M. Kleivaitė paskambinda 
ma pianinu ir V. Beniušis pa 
grodamas akordeonu. Jiems už 
tai padėka. Padėka šeimininkei 
St. Šukaitienei ir jos darbš 
čiom padėjėjom. J. D.
® Kaukių balių ruošia ateiti 
ninkai vasario 27 d. Hill Cr. 
restorano salėje, tai bus pasku 
tinis pasišokimas prieš gave 
nią.
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S u ii s k i e j i L i et uvos a t s i k u rim o 
lai kai

IR MYKOLO SLEŽEVIČIAUS JUOSE VAIDMUO 
RAŠO VYTAUTAS SIRVYDAS

III.
TAMSIU MOMENTU DIDVYRIŠKAS RYŽTAS

Trejus metus Rusijoje išgy 
venęs (vieną mėnesį bolševiku 
kalėjime), Sleževičius 1917 m. 
gruodžio 19 d. grįžta į Vilnių, 
iš kurio, savos revoliucijos 
krikdomi, vokiečiai ruošėsi 
kraustytis, gatvėse švaistėsi 
ginkluoti lenku legionieriai ir 
vietinio kairiųjų sovieto sar 
gai, o Minske Maskva ruošėsi 
užkarti Lietuvai „darbininkiš 
ką" Kapsuko diktatūrą. Veika 
le „The Emergence oi Mo 
dern Lithuania" (1959 m.) 
prof. Senn pasakoja, kad tokią 
„darbininkišką" valdžią Kap 
sukas ir Angarietis suorgani 
zavę Mjnske 1918 m. gruo 
džio 8 d. Pačiame Vilniuje, lie 
tuviai sd dr. Domaševičiui va 
dovaujant, gruodžio 12 d. su 
sirinko Sovietas, paskelbęs, 
kad visa valdžia priklauso jam. 
Atstovų buvę 220, jų tarpe 96 
komunistai, kuriems pavyko 
gauti penkias iš devynių vietų 
prezidiume, o pirmininku iš 
rinkti komunistą Pr. Eidukevi 
čių, seniems Amerikos lietu 
viams pažįstamą A. Baranaus 
ko vardu, nes 1909—1910 me
tais jis važinėjo po Ameriką 
stiprindamas Lietuvių Sočia 
listų Sąjungą, ši Sovietą išvai 
kė lenkų legionieriai. 1919 m. 
sausio 5 d. atėjęs su raudoną 
ja armija (sakoma, jos skai 
čius tebuvęs 500 vyrų) Kapsu 
kas šito So-, et;- ■ ebeatgaivi 
no.

Lietuvos reikalai buvo Vals 
tybės Tarybos rankose. Pasi 
kalbėjime su Sleževičium,

ryškėjusias partijas. Apie šį 
susirinkimą Sleževičius vėliau 
pasakojo: „Jutau, it mirtin pa 
smerktas: be pasiruošimo, be 
patyrimo, tokia sunki našta 
buvo užkrauta man ant pečių. 
Kariuomenės nėra. Jokios ka 
riškos organizacijos — kiek ir 
kur mūsų kareiviai, niekas ne 
žinojo. Vilniaus dienos buvo 
suskaitytos — 10 ar 15 dienų. 
Po to, į 5 ar 10 dienų bus ap 
leistas ir Kaunas (vokiečių). 
Na, ir galas — visa Lietuva 
bolševikų rankose!“

Prof. Senn čia sako: „Kilota 
diktatūros idėja, bet neatsira 
do tinkamo vado. Gruodžio 23 
d. Sleževičius sutiko būti nau 
jos vyriausybės galva, bet 
diktatūros idėją atmetė kaip 
nepraktišką. Jis sutiko būti ko 
alicinio kabineto pirmininku ir 
atstatė visų smarkiai kritikuo 
jama kariuomenės galvą, rusų 
generolą Kondratavičių (ku 
ris ruošėsi pasitraukti į Gar 
dina ir rūsčių suiručių metu 
davė karininkams Kalėdoms 
atostogų). Socialdemokratą 
savo nusistatymą pakeitė ir su 
tiko kabinete dalyvauti, kas 
nutiesė kelią ir liaudininkams, 
atsisakiusiems patiems vienie 
ms atsakomybės imtisė*.

Įdomu, kad Smetonos dikta 
tūros metu Kaune išleistoji A. 
Šapokos „Lietuvos Istorija" 
(1936 m.) šiuos įvykius šitaip 
vaizduoja: „Tuo tarpu minis

Kanados finansų ministeris p. Flemingas, ku 
ris nemažų rūpesčių turi su federaliniu 1960 
metų biudžetu, kai konservatoriai, per rinki 
mus žadėję mokesčių sumažinimą, dabar juos 

kelia.

terių pirmininkas Voldemarae 
buvo išvažiavęs į užsienį dip 
lomatiniais reikalais. Jam na 
mie nesant, buvo perorgani 
zuotas kabinetas: į jį buvo 
įtraukta žmonių iš visų parti 
jų“. Prof. Sennas teisėtai pa 
stebi: „čia

visai klaidinga pasaka“.
Kabinetas buvo ne „perorgani 
zuotas“, bet už durų išmestas. 
Sudarytas visai naujas. Tarp 
tautinės politikos sumetimais.

tiesa, jame paliktas Volderna 
ras užsienių reikalų ministe 
nu ir jis nuvyko Paryžiun lie 
tuvių delegacijai Taikos Kon 
ferencijoje vadovauti. Jis sto 
rai pyko, bet JAV archyvuose 
esama Ig. Jurkūno - Šeiniaus 
laiškas iš Stokholmo (1919 m. 
vas. 20 d.), rašytas dr. J. Šliū 
pui Londone, kurį prof. Sen 
nas cituoja ir kuris sakė: „Vol 
demaro kabinetas buvo nepa 
vykėlis. Jis nenužengė nė vie 
no žingsnio Lietuvos pagrin

MŪSV ^SPORTĄ S'
VEDA KAZYS BARONAS

KANADOS LIETU
Neveltui Hamiltonas kana 

diečiu yra vadinamas ambicin 
gu miestu. Tai įrodė ir Kovo 
moterų krepšinio komanda, 
įveikdama Kanados lietuvių 
pirmenybėse (vasario 6—7 d. 
d.) ligšiolinį meisterį Aušros 
klubą 26—25 (14:10) ir tuo 
pačiu, pateikdama didžiausią 
šių pirmenybių staigmeną. Tai 
buvo tikrai gražus hamiltonie 
čių laimėjimas, atsiektas stip 
ria kovos dvasia, pasiryžimu 
nutraukti jau kelis metus be 
sitęsiančią tradiciją — susiti 

dams. Sleževičiaus kabinetas jį 
nušalino ne rezignacija, bet 
pravijimu“.

Visuomenei (ypač užsie 
nio), tačiau, paskelbta, kad 
pirmasis Lietuvos minister! i 
kabinetas (sudarytas 1918 m. 
lapkr. 11) rezignavęs (rezig 
naciją pasirašė vidaus reikalų 
ministeris Stašinskas) ir suda 
rytas naujas, į kurį, be Šleže 
vičiaus, įėjo: J. Vileišis, P. 
Leonas, M. Yčas, M. Biržiška, 
J. Šimkus, J. Tūbelis, M. Vely 
kis, A. Voldemaras, A. Stul 
ginskis, gudas J. Voronko, žy 
das dr. J. Vigodskis, A. Janu 
laitis, V. Čarneckis, J. Šimo 
liūnas ir V. Černeckis. Naujas 
kabinetas pradėjo veikti gruo 
džio 26 d. ir išgyveno iki 1919 
m. kovo 12 d. (2 mėnesiu ir 
kiek). Iš Valstybės Tarybos 
vice-pirmininko Šilingo išreika 
lautas sutikimas, kad Taryba 
niekur nesikiš ir duos kabinę 
tui laisvas rankas. B. d.

VIŲ PIRMENYBĖS
kimą Vyčio ir Aušros koman 
dų, tarp kurių ir buvo dažniau 
šia sprendžiamas Kanados lie 
tuvių meisterio vardas.

Tačiau pradėkime nuo šeš 
tadienio pirmenybių,, kurios 
pradėtos moterų susitikimu

Aušra — Kovas, 
jaunučių ir jaunių stalo teniso 
individualiniais susitikimais. 
Pirmas ketvirtis Hamiltonui 
nieko gero nežada, nes Toron 
to Aušra veda 6:8, tačiau ko 
vietės susiima ir pirmą pušiai 
kį užbaigia savo naudai 14:10, 
bet vėl trečiame ketvirtyje ne 
įmesdamos nė vieno taško, už 
baigia jį 14:15 savo naudai. 
Vyksta gan aštri kova: pasek 
mė auga į 18:li, 20:18 ir jau 
paskutinėse žaidimo minutėse, 
26:22 Kovo naudai. Pilnas 
Aušros metimas ir 26:24! Ta 
čiau iki rungtynių pabaigos Ii 
ko tik sekundės, Kovas laiko 
kamuolį ir teisėjo švilpukas 
baigia rungtynes. Bet prie tei 
sėjų staliuko, „netikėtai“ AuŠ 
ros pusėje atsiranda vienas taš 
kas (sėdėję vaikai prie skai 
čiavimo, vietoje baudos, įrašė 
Aušrai tašką!), tad ir oficiali 
pasekmė yra 26:25.

Antras rungtynes žaidžia 
Toronto Vyčio ir Montrealio

Tauro vyrai, 
kurie, atvykę be Siniaus, pra 
laimi torontiečiams 41:53(23: 
28), o Kovo vyrai gauna ge 
ra žaidimo pamoką iš Aušros, 
pralaimėdami meisteriui 37 :88 
(12:38). Tokiu būdu, vyrų pu 
sėje dėl pirmos vietos susitin 
ka

gruodžio 20 d., jos galva, A. 
Smetona, užginčino gandus, 
būk Taryba ruošiasi bėgti į ua 
dieni, nors ,jos vicepirrninin 
kas,

S. Šilingas Sleževičiui 
sakė: „Bolševikai plūsta dide 
lėmis masėmis. Atsispirti nėra 
kuo, nes neturime karinome 
nės. Neturime leisti iškrikti 
valdžios branduoliui. Jis turi 
keltis į nepavojingą vietą." 
Gruodžio 21 d. patirta, kad 
Smetona, Voldemaras ir Yčas 
Vilnių apleidę. Tai patiriame 
iš prof. Senno veikalo, kuria 
me sakoma: „Vėliau politiniai 
priešai prikaišiodavo bailumą, 
bėgant ir valdžią pametant. 
Jie gindavosi, sakydami, užsie 
nin vykę valstybės reikalais, 
kas, taip pat, buvo faktas. 
Yčas ir Voldemaras vyko Ber 
lynan ir po kelių dienų sude 
rėjo gauti iš vokiečių šimto 
.milionų markių paskolą — 
svarbų ramstį pasvirusiai I 
tuvos valdžiai. Smetona nuvy 
ko Švedijon jieškoti savanorių 
Lietuvos kariškoms pajėgoms. 
Tačiau, rodos, jie vis dėlto tu 
rėjo suprasti, kad jų išvyki 
mas krizę paaštrins“.

„Lietuvos Ūkininko“ redak 
rijoj Vilniuje įvyko astuonių 
ar devynių, Terros laidinyje 
neišvardintu liaudininkų parti 
jos narių susirinkimas, į kur, 
atėjo ir pakviesti neišvardija 
mi socialdemokratai. Kaž kas 
pasiūlė Valstybės Tarybą pa 
naikinti ir sudaryti naują vy 
riausybę, Sleževičių paskel 
biant diktatorium. Šis pareis 
kė: „Tarybą dabar paleisti bū 
tų neprotinga užsienio atžvil 
giu: ji žinoma, kad Lietuvos 
valstybės organas. Reikia pa 
skubinti sušaukimą krašto ats 
tovybės, kad ir netobulą, bet 
naują, o Tarybą iki to laiko su 
spenduoti.“ Socialdemokratai, 
sakoma, nenorėję eiti į planuo 
jamą naują vyriausybę. Neiš

CANADA

Naujieji ateiviai natūraliai nori

TAPTI PILIEČIAIS
ir pilnai prisidėti prie Kanados klestėjimo

KANADOS GALIA IR GEROVĖ PRIKLAUSO 

NUO KIEKVIENO JOS PILIEČIO.

JŪS GALITE PRISIDĖTI PRIE KANADOS 

IŠSIVYSTYMO ATEITYJE PASIDARYDAMI 

ĮOS PILIEČIU.

TARP DAUGELIO KITŲ PILIETYBĖS 

PRIVILEGIJŲ YRA ŠIOS:

balsavimo teisė,

teisė būti išrinktam viešojo gyvenimo 

pareigūnu,

teisė turėti Kanados pasą,

teisė gauti Kanados valdžios apsaugą 

keliaujant svetimuose kraštuose.

JŪS GALITE PAUOTI PRAŠYMĄ KANADOS 

PILIETYBEI GAUTI TUOJAU PAT

jei jus teisėtai Įleido į Kanadą kaip 

imigrantą prieš keturis metus i- j 
eius ir devynis 

mėnesius, ir

jei jūs gyvenate čia paskutinius dvyliką 

mėnesių be pertraukos ir

jei jūs esate 21 metų amžiaus.

JEI JŪS ATATINKATE PILIETYBĖS 

KALAV1MUS, KODĖL DAR LAUKTI?

PRAŠYMO FORMULIARĄ GALITE GAUTI 

PAS KIEKVIENĄ PILIETYBĖS TARNAUTO 

JĄ TEISME AR PAS KANADOS PII.IETYH . 
REGISTRARĄ OTTAWOJ. " ES

Aušra ir Vytis
ir dėl trečios Tauras — Kovas. 
Pastarosios rungtynės sužai 
džiamos dar šeštadienį. Ir sun 
ku pasakyti, kaip atrodytų vy 
rų baigminis susitikimas, jei 
gu Montrealio Tauras būtų 
žaidęs panašiai kaip prieš Ko 
va su Toronto Vyčio koman 
da: gražus susižaidimas, verž 
lumas ir geri metimai (Otto) 
nuginklavo Kovą 41:65 (20: 
37), kuris neparodė jokio tar 
pusavio ryšio, o daugiau „par 
tizaninio“ pobūdžio pavieniais 
prasiveržimais, laimėdavo taš
kus. Tuo tarpu

Toronto Vyčio moterų 
komanda

„nuginkluoja“ Montrealio Tau 
ra 69:19) (38:9). Montrealie 
tės turi dar daug dirbti, kad 
pasiektų tą pačią klasę, kokią 
turi kitos komandos, nors jų 
dvi žaidėjos — Siniūtė ir Ane 
liūnaitė, išsiskyrė iš kitų tar 
po gražiais metimais, pasuo 
tėm, tačiau priešininkui buvo 
labai lengva uždengti, nes juk 
likusios žaidėjos į jų rankas 
daugiausiai kamuolį ir atiduo 
davo, nežiūrėdamos ar Siniūtė 
ir Aneliūnaitė turi gerą pozici 
ją ar blogą.

Lygiagrečiai, Prisikėlimo pa 
rapijos salės kavinėje vyko

stalo teniso turnyras, 
kuriame varžėsi beveik 30 žai 
dejų. Jaunučių grupėje dvi pir 
mos vietos buvo išspręstos iš 
Aušros atstovių: Bušinskaitė 
nugalėjo Lasytę 21:9, 21:12, 
palikdamos trečią vytietę Jo 
nynaitę, jaunių mergaičių taip 
pat aušrietės Juknevičiūtė - Au 
gaitytė 22:20, 22:20, tuo tar 
pu jaunių berniukų, dviem pir 
mom vietom pasidalino Ročes 
terio Sakalas: Januškevičius 
nugalėjo Grėbliūną 17:21, 21: 
18, 22:20.

Sekmadienį pirmenybės pra
vardintas jų atstovas liaudiniu 
kams pareiškęs: „Jei jums pa 
vyks, jus girs; jei ne — keiks. 
Rizikuokite!“

Susirinkimas galiausiai nu 
tarė

sudaryti naują, Sleževičiaus 
vadovaujamą vyriausybę, 

plačios koalicijos pagrindu ir 
jon kviesti visas už nepriklau 
somą Lietuvą visuomenėje pa

dėtos

moterų susitikimu
dėl trečios vietos, tarp Aušros 
ir Tauro komandų. Gan leng 
vai, savo naudai, šias rungty 
nes išsprendžia Aušra, nugalė 
dama montrealietes 49:23 (26: 
10).

Po šių rungtynių išbėga To 
ronto Vyčio ir Aušros vyrai. 
Po septynių žaidimo minučių, 

Nukelta į 6-tą psl.
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V. Cižiūnui 60 metu£
40 METŲ PĖDA

Šiam mūsų žymiam kultūri 
ninkui ir pedagogui kapa me 
tų sukako š. m. sausio 13 d. 
Kai šio amželio savininkas gra 
žiai spinduliuoja tauriais kul 
tūrininko darbais, tai nors ir 
trumpai, paminėti yra būtina. 
Jei paskutinius dešimti metų ju 
biliatas, dėl duonos kąsnio, bū 
damas kietai prie sunkaus fizi 
nio darbo darbovietės pririš 
tas ir dėl to retai kada yra kur 
nors nuo Paterson, N. J., sutin 
karnas, tai iš po jo išvargusių 
rankų plunksnos darbai skr 
ja per daugelio mūsų spaudos 
puslapių. Jis pastovus bendra 
darbis vaikų literatūroje; jis 

neatpająidojamas bendradar 
bis Lietuvių Enciklopedijoje; 
jis užsuka j Aidus, į Sėją, Į Ne 
priklausomą Lietuvą, j Drau 
gą ir kitur.

V. Čižiūnas yra vienas, o 
gal ir retokas netik pedagogas 
ir plunksnos darbininkas, bet 
kartu ir aktyvus organizacijų 
narys, visuomenininkas.

Kaip ir daugelis jo kartos 
ąsmenų, atsikūrus nepriklauso 
mai Lietuvai, rado kelių ir bū 
du, turėjo ryžto ir pajėgų, gre 
ta savo darbo baigti ir vidurį 
njjj ir augštąjį mokslus, o ak 
tyviame mokytojo ir pedagogo 
darbe jau praleido per 40 me 
tų.

Mokytojaudamas, kartu mo 
kydamasis ir gausiai spaudoje 
dalyvaudamas, V. Čižiūnas bu 
vo aktyvus Lietuvos Mokyto 
jų Profesinės Sąjungos narys, 
studentų varpininkų sąjungos 
narys, Valstiečių Liaudininkų 
s-gos narys, Vilniui vaduoti s- 
gos veikėjas ir kt. Vokietijoje 
organizavo Klein Wittensee 
tremtinių stovyklą ir lietuvių 
gimnaziją, kurios jis buvo pir 
muoju direktoriumi.

Šioje vandenyno pusėje jis 
veiklus Balfe, lietuvių bend 
ruomenėje, kuriai, apylinkės 
veiklai, net pavyzdinį prospek 
tą sudarė. 1958 m. V. Čižiūnas 
JV lietuvių bendruomenės bu 
vo išrinktas pirmojo PLB Sei 
mo atstovu. Iš po Čižiūno plu 
nksnos plaukia ir plaukia litu 
anistinės kultūros perlai. Šven 
čiant V. Kudirkos gimimo 
šimtmetį, jis jubilėjiniam Var 
pui parašė išsamią apie Kudir 
ką studiją. Jis lituanistinių mo 
kiklų programų sudarinėtojas: 
jis šioms mokykloms vadovė
lius ruošti nuolatinis taikiniu 
kas, o prieš desėtką metų J.

GOGINIO DARBO
Makauskio pastangomis, V. Či 
žiūnas parašė knygą „Tauti 
nis auklėjimas šeimoje“, kurią 
savo lėšomis išleido Vlikas. 
Kiek į tą knygą įdėta lietuvis 
kos sielos, kiek įdėta pedago 
ginės praktikos, kiek darbo, at 
sidavimo ir šilimos, kad kiek 
viena šeima, ne savo krašte 
auklėdama lietuvišką šeimą, pa 
sinaudotų ir nuo lietuviškojo 
kelio neleist savo prieaugliui 
nuklysti. Tik kyla klausimas, 
kiek šeimų šiąja brangenybe 
pasinaudojo? Knyga pravartu 
kiekvienai šeimai, o ypač jau 
iš jaunesnės kartos žmonių su 
darytai, pasiskaityti.

Be augščiau paminėtų kelių 
dalykų, V. Čižiūnas ir Lietuvo 
je ne vieną leidinį paruošė. Pa 
minėtini: Vadovas po Kauną 
ir apylinkes, Apylinkės tėvy 
nės pažinimo metmenys, Liau 
dies kultūros problemos, IV, 
V, VI pradžios mokyklos sky 
riams istorijos vadovėlius ir 
kt. Kartu daugybės laikraš 
čių ir žarnalų bendradarbis.

Tautoje ar ir siauresnėje vi 
suomenėje pasitaiko retenybių 
— asmenų, kurie sau asmeniš 
kų priešų neturi. Man atrodo, 
kad V. Čižiūnas ir yra vienas 
iš tokių jetų asmenybių. Sa 
vo intelektu, individualine kul 
turą, išsilavinimu, Čižiūnas su 
žavi kiekvieną, kas tik turi pro 
gos su juo susitikti, bet kurio 
se aplinkybėse ir sąlygose. Jis 
savo raštuose ir privačiuose pa 
sikalbėjimuose, ir viešose dis 
kusijose sugeba išeiti su savo 
Aš tokioje formoje, kad tas jo 
niekuomet nesakomas aš, vi 
suomet susilaukia iš kitų pu 
sės respekto ir augšto įvertini 
mo. Stodamas į viešas diskusi 
jas, V. Čižiūnas niekuomet ne 
mėgina savo priešo suniekinti 
ar šiaip aštriau paliesti. Jis vi 
suomet sugeba parodyti savo 
originalų intelektą ir savo min 
tis taip pagrįsti, kad kiekvie 
nas svarstomojo dalyko prie 
ša, sutikdamas ar nesutikda 
mas su juo, yra priverstas pri 
pažinti autoritetą ir atiduoti 
jam pagarbą.

Šiai mūsų šviesiajai asmeny 
bei, šios žilą plauką atnešusios 
sukakties proga, palinkėsime 
geros sveikatos ir ilgiausių me 
tų.

P. Čižiūnas yra Galvoniškis 
—ukmergietis.

J. Audėnas.

LIETUVOJE IŠLEISTOS 
KNYGOS

Prof. T. Ivanausko yra iš 
leistas trūkstamas antrasis to 
mas Lietuvos paukščių. Di 
džiojo Lietuvos gyvūnijos žino 
vo T. Ivanausko darbas yra 
rimtas, gražiai padarytas ir 
gražiai, palyginamai su kita 
sovietine spauda, išleistas (gai 
la, viršelis vis dar „rusiškas“ 
— džiūstant susiraitos. Gra 
žiai T. Ivanauskas aprašo Lie 
tu vos paukščius. Jo aprašymą 
gali skaityti, kaip romaną. Da 
bar T. Ivanausko išleisti jau 
trys Lietuvos paukščių tomai. 
Trečiasis tomas dar pirmos 
laidos ir formatu nesiderina 
prie antrosios laidos.

Kauno valstybinis M. K. 
Čiurlionio vardo Dailės muzė 
jus, apie 100 puslapių. Sudarė: 
I. Andrulytė - Aleksienė, V. 
Čiurlionytė - Karužienė, R. Ri 
mantienė ir A. Stravinskienė, 
redagavo P. Stauskas. Leidi 
nys turi daug paveikslų, bet 
darbas nėra rūpestingas; ke 
liaspalviai paveikslai prastai 
sinchronizuotų spalvų, pnmi 
tyviška spauda. Kaip žinoma, 
Čiurlionio muzėjus iš kalno 
yra perkeltas į buvusį Karo 
muzėjų, esantį tarp Putvins 
kio ir Maironio gatvių.

M. Šumausko „Pasakojimas 
apie Lietuvos ateitį“.Šitame lei
diny „ministras” pirmininkas 
pasakoja, kas Lietuvoje bus 
padaryta per septynmetį. Atro 
do, kad daug kas iš to ir lilr-. 
„pasakojimu“, tinkamu propa 
gandai ir dalinai darbininkų pa 
varymui dirbti. Kad taip gali 
būti yra pavyzdys: Lietuva tu 
ri turbinų fabriką, o turbinas 
Kauno hidroelektrinei vežasi 
iš kitur.

Nemunas keičia vagą — 
iliustruotas leidinys apie hid 
roelektrinę Kauno užtvanką, 
Kauno „jūrą“, visas su užtvan 
ka surištas ceremonijas, gau 
šiai pailiustruotas. Čia labai 
'mi^ga rusiškos pavardės — 
Levšin, Kerpežinskaja, Iva 
nov, Charum, Chiltov, Luch 
nev, Djakov, Strelcov, Niki 
tin, Ivaškin, Bogomazova, Kuz 
necov, Danila, Levšin, Maski 
vskich, Kudriašov ir tt. Lietu 
viams mažai ten vietos. Rus 
kiai — ponai, lietuviai — juo 
dadarbiai.

♦ S. Paliulis, specialiazivęsis 
liaudies kūryboje, parašė „L,ie 
tuvių liaudies instrumentinė 
muzika“. Rinkinyje esą 400 
pučiamųjų kūriniai.

8-JĄ „DRAUGO” F 
laimėjo Jurgis Gliaudą, gimęs 
1906 m. Sibire. 1936 m. gavęs 
Kauno universitete teisininko 
diplomą, rašyti pradėjęs 1945 
m. Tai jau 3-ji jam atitekusi 
„Draugo“ premija. 1951 m. 
pirmoji už romaną „Namai 
ant smėlio“, 1952 m. antroji 
už „Orą pro nobis“ ir 1960 m. 
trečioji už romaną „Šikšnos 
parnių sostas“, kuriame vaiz 
duojamas lietuvių, atvykusių į 
Ameriką po antrojo pan. ka 
ro, gyvenimas.

Jury komisiją, kuri premiją 
iš trijų atrinktų konkursui at 
siųstų romanų, balsų daugu 
ma pripažino Jurgiui Gliaudai, 
sudarė: A. Vaičiulaitis, A. Ny 
ka-Niliūnas, K. Bradūnas, L. 
Dambriūnas ir J. Vitėnas.

MIRĖ LIETUVIS
Urugvajaus sostinėje Monte 

video, spalių 1 dieną, nuo šir 
dies smūgio mirė Pranas Viko 
nis.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo Raseinių gimnazijos mo 
kytojas, vėliau Steigiamojo 
Seimo atstovas nuo socialde 
mokratų frakcijos.

Į Urugvajų atvyko prieš 30 
metų ir čia veikė su demokra 
tinių pažiūrų lietuviais ir jų 
estautina, kad paskutiniuoju 
spauda daug metų, tik apgai 
metu ėmė simpatizuoti L.ietu 
vos okupantams, kuo neteko 
daug užsitarnaluto prestižo.

Urugvajuje paliko dideli,a 
me liūdesyje žmoną Zuzaną, 
sūnų Otto su Gillermo ir dūk 
terį Dianą. A. G.
• Vyk. Vaitkaus „Atsimini 
mus”, liečiančius keturis vys 
kupus — J. Matulaitį, P. Kare 
vičių, J. Skvirecką ir Pr. Bučį

darbas
REDAKCIJA:

J. Kiznis 84—04 95th Avė.,
Ozone Park 16, New York. 

Tel. MI 2-4872
ADMINISTRACIJA:

V. Gervickas, 475 Riverdale
Ave, Brooklyn 7, New York.

Tel. HY 5-0533.
Jau išėjo iš spaudos 1960 metų 4 numeris, kuriame įdėti įdomus įvairių autorių aktua
liomis temomis straipsniai.
Numerio kaina 1 dol. Metinė prenumerata 3 dol., studentams 2 dol.

OMANO PREMIJĄ
— artimiausiu laiku lais Liet. 
Knygos Klubas.

VENECIJOS MEISTRU 
DARBŲ PARODA

Toronto dailės galerija vasa 
rio 13 — kovo 13 dienomis 
317 Dundas St. West ruošia 
Venecijos 16-jo šimtmečio 
meistrų — Titiano, Tintoretto 
ir Veronese — dailės, tapybos, 
darbų parodą, kuri kasdien ati 
daryta 10.30 — 5.30 ir sekma 
dieniais 1.30—5.30 p. m.

Galerijoje vasario 17, 24, ko 
vo 2, 9 ir 16 dienomis, prade 
dant 5.45 ir baigiant 9.30 va 
karo vyksta vakarienės, pasi 
kalbėjimai, paskaitos, demons 
travimas meno kūrinių, specia 
lios paskaitos ir filmai, budi 
na atskirus dailininkus ir jų 
darbus.

• Lietuvos Architektų sąjun 
gos Kauno skyrius suorganiza 
vo konferenciją, kurioje svars 
tė miesto centrinės dalies už 
statymo, senemič^čio rekoųs 
trukcijos, transporto ir pramo 
nės įmonių statybos klausi 
mus. Pranešimus padarė mies 
to vyr. architektas V. Bujaus 
kas, doc. K. Šešelgis, doc. V. 
Likevičius, architektai F. Sa 
kalaukas, V. Žemkalnis, A. 
Rasteika, V. Zubovas ir kiti. 
Konferencijoje dalyvavo apie 
200 architektų ir inžinierių iš 
Kauno, Vilniaus, Klaipėdos ir 
Šiaulių.

© Kompozitoriaus J. Haydno 
150 metinėms paminėti Vals 
tybinė Konservatorija suruo 
šė iškilmingą minėjimą - kon 
certą, kuriame dalyvavo kon 
servatorijos choras, orkestras 
ir studentai - solistai.

VISUOMENĖS MOKSLŲ, MENO 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS

atstovauja žmogų, laisvą nuo prietarų ir baimės; gina kultu 
rą, pagrįstą humanistinėmis vertybėmis; stebi Lietuvos, iš 
eivijos ir pasaulio gyvenimą; apjungia kūrėjus, kurių kritiška 
mintis ir šviežias žodis atveria skaitytojui naujus akiračius.

Išeina keturis kartus metuose.

Norintiems susipažinti vienas numeris siunčiamas dovanai.

PASITARIMAS SENOSIOS 
LITERATŪROS 
KLAUSIMAIS

Liejtuvos Mokslų akademi 
jos Lietuvių kalbos ir literatu 
ros institutas suruošė pasitari 
mą, skirtą kai kuriems lietuvių 
literatūros klausimams ap 
svarstyti. ž

K. Korsakas pažymėjo, kad 
jau daug kas nuveikta šioje sri 
tyje, tiek,leidžiant dar nespaus 
dintą ir perspausdinant seną 
ją raštiją, tiek monografinius 
darbus. Didžiausias laimėji 
mas — „Lietuvių Literatūors 
istorijos“ I tomo ir organiško 
jos priedo „Chrestomatijos“ iš 
leidimas. Bet, nepaisant vai 
singos pradžios, feodalizmo 
lakotarpio literatūros tyrimas 
ir toliau reikalauja nemaža kū 
rybinių pastangų.

Pasitarime buvo padaryti 
pranešimai: doc. J. Lebedžio 
„M. Daukšos literatūrinio pali 
kimo nagrinėjimo kalusimai“, 
vyr. mokslinio bendradarbio
L. Gineičio „K. Donelaičio kū 
ribinio metodo problema“, as 
piranto A. Jovaišo — „Klasi 
cizmo ir romantizmo poveikis 
L. Rėzos literatūrinei - tauto 
sakinei veiklai“ ir jaunesnio 
mokslinio bendradarbio R. 
Mikšytės „A. Baranausko vaid 
muo lietuviškojo romantizmo 
vystymesi“.

Po pranešimų išsivystė pla 
tus diskusinis pokalbis apie 
tai, kaip šie klausimai spręsti 
ni.

• Juozo Švaisto premijuotasis 
romanas „Jo sužadėtinė”, jau 
išspausdintas. Knyga turi 394 
pusi. Kainoja 4 dol.

• Prof. J. Žilevičius savo di 
delį archyvą, liečiantį lietuvių 
muziką, pavedė tėvams jėzui 
tams Čikagoje.

V. M. PURIŠKEVIČ.

Rasputina likimas
IŠ RUSIJOS DŪMOS ATSTOVO

V. M. PUR1ŠKEVIČIAUS DIENORAŠČIO
4.

1916 m. gruodžio 7 d.
Prasidėjo nepaprasti posėdžiai apvienytos bajorijos, ku 

ri pasiryžo parašyti carui adresą ir nurodyti grėsmingą pavo 
jų dinastijai ir Rusijai, nes jos valdymo organus veikia neat 
sakingos tamsios jėgos, t. y. — Rasputinas ir jo su cariene 
pastatytoji biurokratų klika. Caras visai nemato ar nenori 
matyti, tos prarajos, į kurią Rusiją stumia jo piktasis genijus 
—- Aleksandra Fiodorovna.

Aš įsiklausiau į bajorų kalbas ir jos mane sužavėjo rim 
tumu ir tiesumu.

1916 m. gruodžio 9 d.
Mieste fantastiškiausi gandai apie ministerių pakeitimus. 

Iš lūpų Į lūpas telegrama, parašyta carienei Aleksandrai Fio 
dorovnai Rasputino: „Kol dūmą dūmoja ir buria, Dievas jau 
viską padarė: pirmuoju bus Ivan, antruoju bus paskirtas Ste 
pan“. Ši telegrama taip aiškinama: Ščeglovitov Rasputino 
numatytas premjeru. Bieleckij — vidaus reikalų ministerių. 
Ar tikrai tai, pamatysime tuojau. Kasdien vis nauji siurpri 
zai. Carienė tvarkosi valstybėje, kaip savo buduare: Rasputi 
nas su cariene skiria ministerius. Nenuostabu, kad eina kai 
bos: „caras su Jegoriju, o carienė su Gregoriju“. Tą pats gir 
dėjau iš pačių kareivių lūpų.

1916 m. gruodžio 11 d.
Šiandien buvau Dūmoje su tikslu pakviesti Dūmos ats 

tovus aplankyti mano sanitarinį traukinį gruodžio 17 d., prieš 
man išvykstant į Rumunijos frontą. Parinkau šią dieną ty 
čia, kad po kelių valandų, kai bus jau baigta su Rasputinu, 
viešai galėčiau pasirodyti ir bent dalinai nusikratyti tą košma 
rą, kurį sudarys egzekucija. Tiktai klausimas, ar išlaikys ma 
no nervai?

1916 m. kruodžio 13 d.
10 vai. su Lazavertu nuvykome pas Jusupovą. Did. ku 

nigaikštį Dimitrijų Pavlovičių ir poručiką S. jau radome.
Jusupovas mums pranešė, kad Rasputinas sutiko pas jį 

atvažiuoti gruodžio 16 d. vakarą, ir kad diskas eina labai ge 

rai. Mes dar kartą pakartojome veikimo planą ir nutarėme 
Rasputino lavoną įmesti į Starają Nevką, kuri yra nuošaliau.

Priedo prie mūsų nutarimų dar nutarėme tinkamoje ku 
nigaikščio Jusupovo rūmų vietoje pastatyti didelį gramafoną, 
kuriuo turi būti pasiekti du tikslai: Viena, Rasputinas, nuves 
tas į valiomąjį, kuris yra pusiaurūsyje, galės pamanyti, kad 
damos, susirinkusios viršuje, pas kunigaikštienę Jusupovienę, 
su kuria jis nori susipažinti, klausosi muzikos ir todėl tuojau 
negali ateiti pas jį, ir, antra, gramofono triukšmas gali nu 
stelbti mūsų balsus, jeigu mes neišgirstume atvažiuojančio 
automobilio, kuris jį atveš.

Mums išvykstant, Jusupovas išėmė iš rašomojo stalo 
svarstį panašų į tuos, kokie naudojami kambarinei gimnasti 
kai.

— O kokiam tai tikslui? ■— paklausiau.
— Visokiam atvejui, — atsakė Jusupovas. — Šita i... 

davė Maklakovas: maža kas gali atsitikti!..

1916 m. gruodžio 16 d.
Dabar 7 vai. vakaro. Visą dieną aš neišėjau į miestą. 

Jaučiu, kad esu ramus. Visokiam atvejui pasiėmiau kastetą 
ir revolverį. Nežinau kodėl, bet visą dieną man maišosi gal 
voje Horacijaus odės eilės: „Tu ne quaesieris scire nefas,, qu 
em mihi, quern tibi. Finem di dederint Leukonoe!“ (Ne 
klausk, nereikalauk, Levkonoja, mums neduota žinoti, kokį 
galą tau ir man paruošė dievai!“). Taip! Bet ten reikalas 
buvo visai kitas, o mūsų Levkonoja visai kitos rūšies. Bet gi, 
įvykiai jau ne už kalnų. ,.

1916 m. gruodžio 18 d.
Gili naktis. Aplinkui visiška tyla. Švelniai linguodamas, 

traukinys rieda į tolį, į Ruminiją. Aš negaliu užmigti. Pas 
kutiniųjų 47 valandų įvykiai vėl sukasi galvoje, ir baisi neuž 
mirštama gruodžio 16 naktis prieš akis ryški ir kyšanti. Ne 
galiu užmigti.

Rasputino jau nėra. Jis užmuštas. Likimas lėmė, kad aš, 
ne kas kitas, išgelbėtų carą ir Rusiją nuo šios pabaisos, kad jis 
kristų nuo mano rankos. Ačiū Dievui, sakau, ačiū Dievui, 
kad didžiojo kunigaikščio Dmitrijaus Pavlovičiaus rankos ne 
susitepė šiuo purvinu krauju, — jis buvo tiktai šio įvykio ste 
bėtojas.

Švarus, jaunas, kilnus, karališkas jaunuolis, taip arti 
stovįs prie sosto neturi būti atsakingas nors ir už didžiai pa 
triotišką reikalą, bet reikale, kuris susietas su bet kieno krau 
jo praliejimu, nors tas kraujas būtų ir Rasputino.

Kad ir labai sunku, bet reikia sutvarkyti savo mintis ir 

dienoraštis rašyti, fotografišku tikslumu, visą įvykių eigą, vi 
są šią dramą, turinčią taip svarbią istorinę reikšmę. Nors ir 
labai sunku, bet pasistengsiu visą įvykį užrašyti kaip gali 
ma tiksliau.

Gruodžio 16 d., pusėj dešimtos vakaro, palikau savo trau 
kinį Petrogrado Varšuvos stotyje ir tramvajum nuvykau į 
Dūmą. Posėdis neįvyko, nes nesusirinko kvorumas. Dūmos 
nariai išsiskirstė. O man nėr kur pasidėti.

— Broleli, — sakau šveicoriui, — duok man kelis lapus 
popieriaus, aš, kol ateis mano automobilis, parašysiu kelis lai.š 
kus.

Šveicorius patenkino mano prašymą, ir aš apie valandą 
rašiau laiškus. Laukdamas dr. Lazaverto, apsirengiau ir išė 
jau laukan. Tai buvo apie pusę dvyliktos nakties. Oras buvo 
minkštas, gal 2—3 laipsniai žemiau nulio, snigo minkštu snic 
geliu.

Kiekviena minutė man atrodė amžinybe, ir man rodėsi, 
kad kiekvienas praeinantis į mane įtariamai žiūri, ir mane se 
ka. Laikrodis išmušo pusę dvyliktos, išmušo ir tris ketvirtis 
dvyliktos, ir sparčiai seko mano kantrybė, o dr. Lazaverto dar 
vis nebuvo. Pagaliau dvyliktą be dešimties pasirodė mašinos 
šviesos ir mašina sustojo prie manęs.

— Tu vėl pasivėlinai! — sušukau.
— Taisiau padangą,, pakeliui sprogo, — jis atsakė.
Mes sėdome greta vienas kito ir leidomės ĮMoiką, pas 

Jusupovą.

Pagal susitarimą, mes turėjome privažiuoti prie Jusupc 
vo rūmų iš kiemo pusės, į kurį vedė vartai. Jie turėjo būti at 
viri. Bet, mums privažiavus, jie buvo uždari, o pagal mūsų 
susitarimą prie tų pačių durų turi būti atvežtas ir Rasputinas. 
Nebuvo kas daryti, ir mes privažiavome prie frontinių durų. 
Aš paskambinau. Duris atidarė kareivis.- Nenusirengęs įbė 
gau į kabinetą. Ten sėdėjo jie trys.

•— A!! — sušuko jie visi drauge. — Vous viola. O mes 
jau penkios minutės, kai jūsų laukiame. Jau pradžia pirmos.

— Jūs galėjote dar ir ilgiau laukti, jeigu nebūčiau dasi 
protėjęs įeiti per viešąjį įėjimą. Juk geležiniai vartai uždaryti.

— Negali būti! — sušuko Jusupovas. — Aš tuojau liep 
siu atidaryti.

Aš nusirengiau. Per kelias minutes atėjo šoferio unifor 
moję dr. Lazavert. Mes nusileidome spiraliniais laiptais j vai 
gomąjį ir susėdome aplink stalą su paruoštais užkandžiais. 
Jusupovas mums pasiūlė po stiklinę arbatos ir paragauti py 
ragaičių, kol jie neužtaisyti reikalingais užtaisalais.

Bus daugiau.
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NIAGAROS PUSIASALIS
PASKUTINIS NIAGARIEČ1Ų KREIPIMASIS Į LIE 

TUVIŠKĄ VISUOMENĘ Š. M. VASARIO ŠEŠIOLIK 
TOSIOS PROGA

Letuvos istorijoje Vasario Važiuojant nuo Niagara Fal 
Šešioliktoji yra reikšmingiau Is tik pravažiavus kanalo pa 
šia diena, todėl ir jos atšventi keliamąjį tiltą, kur žalioje len 
mas privalomas su didžiausia toje užrašas: „HWY 8 West 
rimtimi. St. Catharines“, sukti Į dešinę

Niagaros pusiasalio lietuviai ir apačia QEW tilto Įvažiuoja 
šiais metais ją ruošia ypatingu ma Į tą pati 8 kelią. Toliau va 
iškilmingumu. Šiai dienai iš dovautis, kaip augščiau yra 
kvietė Montrealo Lietuvių nurodyta nuo ženklo.
Dramos Teatrą su istorine dra Be čia aprašyto' kelio sekite 
ma „Milžino Paunksme“, ku mūsų išleistame informacinia 
rios pastatymas Įvyksta Vasa me leidinėlyje žemėlapį. Mes 
rio 20 dieną, Merritton Com pasitikime lietuvišku sąžimn 
munity Centre Hall, Merrit gurnu, kad visi gavusieji leidi 
ton, Ont. (9 mylios nuo Nia nėlį ir nepasinauaoję perduos 
garos, prie St. Catharines). jį savo draugams bei pažįsta 

Merritton surasti yra pato miems.
giausia ir ieriausia vyktant Q Be to, šventės rengėjai ma 
EW (Elizabeth autostrada) loniai kreipiasi į lietuvišką vi 

[ keliu. suomenę, kad galėtų pilnai pa
Važiuojant iš Toranto ar matyti visą didingą paunksme 

Hamiltono prieš pat Wellando į šventę atvyktų punktualiai, 
kanalo pakeliamąjį tiltą, kur Labai nepatogu vaidinimo me 
žalioje lentoje yra užrašas: tu varstant duris ir vaikštant 
,,HWY 8 West“ sukti į dešinę po salę trukdyti žiūrovams ir 
į 8 kelią ir privažiavus kapi vaidintojams. Pavėlavusieji 
nes prie pirmų šviesų, kur ža būkite malonūs palaukti per 
lioje lentoje užrašyta ,,Merrit traukos. Vaidinimo pradžia 5 
ton“, sukti į kairę į Harzel Rd. vai. Todėl prieš 5 jau būkime 
Pavažiavus apie mylią Harzel visi savo vietose. Skirtą laiką 
Rd., prie geležinkelio sukti į išnaudokime, ir didžiosios lie 
College St. ir ten tuoj matysis tuvių šventės dieną būkime 
maudymosi baeinas, teniso ai punktualūs ir tvarkingi, 
kštė ir už aikštės salė. Priša KLB-nės Wellando ir St. 
kyje salės plevėsuos Kanados Catharines Apylinkių 
ir lietuvių tautinės vėliavos. Valdybos.

5 PSL.
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St. CATHARINES, Ont. WELLAND, Ont.
SLA 278 KUOPA SVEIKINA „MILzINO PAUNKSME“!

T1LLSONBURG-DELHI, Ont

Lietuviams gyvenant sveti 
muose kraštuose, mažosioms 
kolonijoms daugiausia tenka 
tautinį skurdą kentėti. Tačiau 
St. Catharines lietuvių koloni 
ja tuo skųstis negali. Ją, dėka 
energingų ir darbščių b relio 
lietuvių, lanko didieji lietuvių 
meniniai sambūriai. Jau keletą 
kartų šioje kolonijoje yra kon 
certavęs Kanados lietuvių pa 
žiba „Varpas“, pereitais me 
tais Čiurlionio ansamblis ir da 
bar, vasario 20 d. atvyksta 
Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatras su „Milžino Paunks

me .
Mūsų kuopa nuoširdžiai 

sveikina Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatrą, pasiryžusi di 
delei kelionei į mažą lietuvių 
koloniją. Mes džiaugiamės’ ir 
dėkojame, kad didieji neaplen 
kia ir mažųjų, kas priduoda 
daugiau ryžtumo ir jėgų atei 
ties tautiniams darbams. Mes 
šventai tikime, kad Jūsų see 
nos menas neduos lietuviams 
paskęsti svetimoje juroje. Tad 
sėkmingos darbuotės iki Lie 
tuvai nušvis laisvės rytas.

Kuopos Valdyba.

SVEIKINTINAS ST. CATHARINES IR WELLANDO 
LIETUVIŲ BENDRUOME NIŲ VALDYBŲ 

BENDRADARBIAVIMAS

PASISEKĘS VAKARAS - VAIDINIMAS
Liet. Kat. Moterų Dr-jos 

Delhi skyriaus ruoštas parapi 
jos naudai vakaras sausio 30 
d. Delhi lenkų salėje praėjo su 
dideliu pasisekimu. Gražiai su 
vaidino Čechovo „Piršlybas“ 
Toronto sietyniečiai. Grojo ge 
ras orkestras. Veikė turtinga 
loterija, buvo ko valgyti n iš 
gerti. Pelno liko per 300 dol. 
Į Vakarą atsilankė apie 200 
žmonių.

PRADĖJO VEIKTI ŠEŠTA 
DIENINĖ MOKYKLA

Anksčiau buvusi A. Augus 
tinavičiaus namuose nuo vasa 
rio 6 d. mokykla persikėlė į pa 
rapijos salę ir pradėjo darbą 
su gražiu mokinių būreliu. Pa 
žymėtinas tėvų pasiaukojimas 
skiepijant vaikų širdyse lietu 
vybės meilę: Jie suvežami į mo 
kyklą iš gan toli, reikia važiuo 
ti 20—25 mylios, atvažiavus 
laukti porą valandų, kol bai 
giasi pamokos. Pamokos vyks 
ta nuo 7 iki 9 v. v. šeštadie 
niais.

PAMALDŲ PRADŽIA 
SAVOJE BAŽNYČIOJE

bus vasario 21 d., 11 vai. Jau 
užsakyti bažnyčiai suolai. Jie 
kainos 2200 dol. Jau gauta 100 
naujų kėdžių. Jos bus naudoja 
mos, kol nebus padaryti šuo 
lai, bažnyčioje ir salė kartu su 
senesnėmis kėdėmis, kurių tu 
rimą arti šimto. Prieš prade

dant pamaldas, bažnyčios šie 
nos ir lubos bus nuplautos, kad 
būtų švariau ir bažnyčia gra 
žiau atrodytų.

ARTIMO MEILĖ 
PRAKTIKOJE

Sausio 31 d., tuoj po pamal 
dų Courtlande, aukų lapais su 
rinkta per 200 dol. p. Kazake 
vičių šeimai paremti. Šeimos 
tėvas, Jonas Kazakevičius, 
sunkiai serga. Rinkliavą prave 
dė parapijos komiteto nariai.

BAŽNYČIAI PIRKTI 
FONDAS AUGA

Išmokėti skolą už bažnyčią 
ir salę, atėjus laikui įsigyti ir 
kleboniją, randa gražaus pri 
tarimo. Parapijiečiai tam tiks 
lui gražiai aukoja. Netrukus 
apylinkės lietuviai turės savo 
židinį, savo pastogę, kurioje 
stiprės jų religiniai ir tautiniai 
nusiteikimai. Pastaruoju laiku 
bažnyčiai pirkti fondui aukojo 
po 150 dol.: J. Jauneika, R. 
Kupetis, Mary Veiveris, J. Ja 
nušauskas. Po 100 dol.: A. Tre

Įj
TAISAU S

^televizijos ir radio aparatus. Sj 
® Darbas garantuotas. \

Albinas Pranevičius.
A DOminic 6-6637 &

(
GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS x

D- E- BELANGER 8c SONS f
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS. |259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343 8

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ I R

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS S 
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79 ir 81 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |
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y Tautinės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik 

raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,
£ Eina penkti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS P
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA. £

$ Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

čiokas, P. Ožalas, Elena Ru 
gienienė, A. Žebertavičius, F. 
Gurklys, V. Galeckas, P. Vin 
dašius, J. Onaitis, Br. Bačiū 
nas, J. Rimkus, Br. Urbas, V. 
Veiveris, J. Gudinskas, VI. Mi 
ceika, St. Gudinskas, P. Janu 
lis, P. Pocius, J. Laureckas, J. 
Dambrauskas, K. Lukošius, L. 
Rutkauskas, D. Žiogas, A. Ric 
kus. po 50: A. Rudokas, A. 
Budreika, Pr. Pargauskas, M. 
Galeckienė, G. Baleišis, A. 
Miknevičius, M. Rutkauskas, 
Z. Obuolenis, T. Vidmontas, 
St. Šimutis; A. Lapenas — 30, 
P. Gudeaitis — 25, St. Ažu 
balis — 24; po 10 dol.: V. Ne

mūra, A. Jančis, J. Andaitis, 
W. Rekštys, St. Vasiliūnas, 
Br. Sližys, T. Vaičiūnas, Da 
nutė Laureckaitė. Ši paaukojo 
visą premiją, kurią ji gavo lai 
mėjusi rašinių konkursą, pa 
skelbtą Norfolk Tuberculiosis 
Association. Garbė tėvams tu 
rėti tokią gerą ir gabią dukre 
lę. A. Skuodis — 9, J. Budra 
— 5. Visiems aukotojams nuo 
širdi padėka. Kor.
• V. Pėteraičio Lietuvių-ang 
lų kalbos žodyno II laida 
įtraukta į Liet. Knygų Klubo 
nusistatytinų išleisti knygų 
tarpą.

Jau kelinti metai St. Catha 
rines ir Wellando bendruome 
nių valdybos dirba ranka ran 
kon. Jos vadovaujasi posakiu: 
„Kai du stos visados daugiau 
padarys“. To pasėkoje jos yra 
nudirbusios nemažus darbus: 
suruošė puikią Kanados lietu 
vių 5-ją dieną, mažai ko mažės 
nio masto buvo suruoštas Nia 
garos pusiasalio lietuvių bend 
ruomenių įsikūrimo dešimtme 
čio paminėjimas.

Tai vis daimančiukai, kurie 
praskaidrina mūsų pilkąją kas 
dienybę. Šiais metais šios vai 
dybos yra sumaniusios išeiti 
iš tų siaurų ir šabloniškų vie 
nos apylinkės lietuvių vasario 
16-sios ruošiamų minėjimų rė 
mų. Jos yra pasiryžę su 
ruošti grandiozinį ir didingą, 
ne tik savo, bet ir artimesnių 
Amerikos bei Kanados apylin 
kių lietuviams 16-sios minėji 
mą.

Kaip žmogui gyvybė yra 
brangiausias turtas ir jos gavi 
mą mini savo gimtadieniais, 
taip tautai ir valstybei yra 
brangi jos nepriklausomybė.

Nepriklausomybės atgavi 
mas turi būti kuo iškilmingiau 
šiai minimas. Mūsų sesėms bei 
broliams tėvynėje lūpos ir min 
tys yra surakintos žiauraus 
okupanto vergijos pančiais.

Todėl mūsų pareiga šį mi 
nėjimą suruošti kuo įspūdin 
gesnį ne tik savo, bet ir jų var 
du ir parodyti pasauliui, kaip 
mes branginame nepriklauso 
mybę, ir kad esame verti jos.

Taigi ne tik mūsų kiekvie 
no šventa pareiga atsilankyti 
į šį įspūdingą vasario 16-sios 
minėjimą, bet kartu yra reta 
proga pamatyti taip augštą 
meninio lygio vienetą, kaip 
Montrealio lietuvių dramos 
teatrą, vaidinant mūsų didžio 
jo dramaturgo B. Sruogos vei 
kalą „Milžino paunksmę“.

Wellando lietuvių medžioto 
jų ir meškeriotojų klubo Litu 
anica nariai sutiks tamstų gau 
sų atsilankymą ne patrankų, 
bet turimų medžioklinių šautu 
vų salvėmis.
Medžiotojų ir Meškeriotojų 
Lituanica Klubo Valdyba.

g DO 5-0373 D° 5‘0373 ::

I Marche ilfjjf Lasalle įį 
p 7585 Edward St. LaSalle •;
g «H .......... .. HI Šviežia mesa, alus, įvairiausia gioserija, ū

nemokamas pristatymas. g

Kas savaitę kas nors nauja n
H dovanai ar už menką kainą. §

H Lietuvis savininkas J. Vizgardiškis. g

BELLAZZi** LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON
Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos 

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas

Aug. MYLĖ
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

Naujų piliečių draugas yra Mrs. Laura Arnold, Pi 
lietybės Teismo Hamiltone valdininkė. Apklausinė 
jant ir patariant jieškantiems pilietybės ir draugiš 
kai jiems pagelbsti ir greitai atleidžia. Kaipo teismo 
valdininkas, Mrs. Arnold priima kandidatų į pilie 
eitis priesaikas laike teismo sesijos. 60 asmenų viduti 
niškai į savaitę gauna pilietybės dokumentus Hamil
tono Pilietybės Teisme, kuris yra įkurtas 1959 m. 
balandžio m. (CS).

• Vilniaus Operos ir baleto te ® St. Baro koncertas Bostone 
atre gastroliavo Latvijos bale gerai nusisekęs. Sekantis Pa 
to meistrai V. Vilcinia ir H. baltiečių koncertas bus balau 
Ritenbergas. džio 24 d., 3 vai. p. p.

c

Į Dr. Roman Pniewski 
iŠ Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
» Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas, 
g 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623
g Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

IDE LUXE DRY CLEANERS
117— <ilh AVENUE, I.ACH1NE i

f ME7-6727

ft
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Sav. P. RUTKAUSKAS
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Port Arthur ir Fort William, Ont
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Fort William, Port Arthur, 
Ont. Apylinkė ruošia Vasario 
16 Dienos mniėjimą, vasario 
20 d., šeštadienį, ukrainiečių 
salėj „Prosvita“, 608 Simpson 
St. užpakaly kino, Lake Theat 
re, Fort William. Pradedame 
rinktis nuo 6 vai. vak. Progra 
ma prasidės 7 vai. Bus labai 
svarbūs klausimai sąryšy su 
nepriklausomybės sukaktim. 
Tad maloniai prašome visus 
dalyvauti ir galimai anksčiau 
susirinkti.

Apylinkės Valdyba.
PORT ARTHUR IR FORI 
WILLIAM LIETUVIUS 
sveikiname ir linkime
siems geriausios sėkmės 1960 
metais.

vyrais ir jaunojo vienas brolis 
iš Čikagos, o kitas su žmona iš 
Winnipeg©.

Vakarienės metu pakėlė tos 
tą už jaunąją jos giminaitis, o 
padėkojo už tai jaunasis, pa 
gal vietos papročius. Jaunieji 
buvo pasveikinti apylinkės lie 
tuvių vardu. Telefonu sveikino 
jaunosios sesutė iš New Yor 
ko.

Pažymėtina, kad J. Danėnas 
yra nuoširdus ir tikrai geras, 
rūpestingas lietuvis. Jis 
da remia lietuvių visokius 
kalus.

Linkime ir tikimės, kad 
būsimos šeimos prieauglis 
tuviškai neblogiau mokės 
anglų kalbą. Jau jis pasirūpi
no savo žmonelei lietuvių k. 
žodyną ir pradėjo ją mokinti 
lietuviškai.

Jaunavedžiams linkime ge 
riausios sėkmės ir laimės jų at 
eities gyvenime.
• Vyt. Radauskas ir Ponia, 
gyv. Dryden, Ont., susilaukė

Sveikina 
ir Ii n 
beau

visa
rei

vi

jo 
lie 
už

SPORTAS

JUOZAS DANĖNAS 
VEDĖ

dirbantieji 
knygų mū 
tai nuošir

paau

gyv. 274

Šliūbą St. Patricks katedroj, 
Port William, davė kun. L. Ke 
mėšis, atvykęs iš Manitouwa 
ge, specialiai šiam Įvykiui. Gra 
žios vaišės Įvyko Flamingo 
klube dalyvaujant apie 100 
svečių, jaunosios 2 seserys su

pirmgimės dukrelės, 
rne laiminguosius tėvus 
kime geriausios sėkmės 
ginant.
• Miškuose
kojo keliolika gerų 
sų knygynui. Už 
džiai dėkojame.
• L. Radzevičienė,
Argvle St., Port Arthur, Ont.,
tarpininkauja siuntinių siunti 
mui i Lietuvą ir kitus kraštus.
• Mūsų ligoniai: A. Tvarijo 
navičius ir A. Savickas buvo 
sužeisti darbuose praeitą va 
sąrą. Gerėja, bet A. Savickas 
pasiųstas Į Malton ligoninę 
prie Toronto, tolimesniam gy 
dymui.

Gana sunkiai sirgo A. Jonai 
tis, mūsų apylinkės iždininkas 
ir V. Jokubauskas. Gerėja.

Jiems visiems linkime ge 
riausios sveikatos.

Atkelta iš 3-čio psl.
Aušra veda 11:7 ir vėl kelios 
Vyčio gynimo klaidos, pasek 
mę kelia 15:9. Preikšaičio pra 
siveržimai ir gražūs metimai, 
ją švelnina iki 26:23, tačiau 
tai ir buvo Vyčio „švelniausia ' 
pasekmė, nes jau antrame kėli 
nyje, dešimtoje min., lentoje 
skaičiai rodo 59:45 ir 3 min. 
prieš rungtynių pabaigą . . 
65 :49.

Rungtynes laimi Aušra
75:53 (39:31). Taškų pelnė 
Aušrai :Buntinas 18, Lamina 
vičius 6, Juozaitis 13. Gudas 
13, Strimaitis 2, Grigaitis 23. 
Toronto Vytis: Supronas 2, 
Gvildys 9, Staškevičius 8, 
Preikšaitis 18, Baliūnas 6, Va 
saris 10. Moterų baigminiame 
susitikime. Toronto Vytis au 
gšta pasekme nugalėjo Hamil 
tono Kovą 73:38 (37:18). Ko 
vietės tik pirmame ketvirtyje 
galėjo atsilaikyti prieš verž 
lias vytietes, užbaigdamos ji 
savo naudai 12:11. Tačiau, at 
rodo, jos „gerai“ atšventusios 
savo laimėjimą šeštadienį, jau 
vėliau neteko jėgų, ypač už 
penkias baudas apleidus aikšte 
vienai geriausių Kanados žai 
dėjai D. Prunskytei, tad ir tre 
čiame ketvirtyje jau pasekmė 
išaugo iki 52:29. Tokio augs 
to pralaimėjimo Kovas neužsi 
tarnavo. Taškų Vyčio koman 
dai pelnė: Balsienė 22, O. Ž 
kaitė 28, Dargienė 8, Kaspera 
vičiūtė 6, Rutkauskaitė 3, Au; 
kytė 2, Kilotaitytė 4. Hamilto 
no Kovas: Prunskytė 15, Vir 
bickaitė 8, Miniotaitė 3, Petru 
šaitytė 6, Stanaitytė 4, 
kauskaitė 2.

Bendros pasekmės
Kanados pirmenybių.

tinės vietos vyrų grupėje: 1) 
Toronto Aušra, 2) Toronto Vy 
tis, 3) Montrealio Tauras, 4) 
Hamiltono Kovas. Moterų gru 
pėje: 1) Toronto Vytis, 2) Ha 
miltono Kovas, 3) Toronto 
Aušra, 4) Montrealio Tauras.

Po pirmenybių, keli sporto 
darbuotojai, mėgino nustatyti

geriausių žaidėjų sąrašą.
Daugumos nuomone, vyrų ei 
lė būtų: 1) Grigaitis (Aušra), 
2) Preikšaitis (Vytis), 3) Bun 
tinas (Aušra). Moterų grupė 
je: 1) Prunskytė (Kovas), 2) 
Uuogintaitė (Aušra), 3) Bal 
sienė (Vytis), 14) Stanaitytė 
(Kovas).

KOVO ŽINIOS.

Mes

galu

Šis

WINDSOR, Ont.
DETROITO RADIO KLUBAS,

kuris save vadina „visų Dėt 
roito ir Windsoro lietuvių klu 
bu“, turintis Windsore nema 
žai savo narių, vasario 27 d. 
Ukrainiečių Tautiniuose na 
muose, 1033 Ottawa St., ren 
gia Užgavėnių blynų vakarą. 
Vakaras žada būti paįvairin 
tas gražia programa.

Radio Klubo radio translia 
cijos vyksta kiekvieną sekma 
dienį. Vasario mėnesi trans 
liacijos bus nuo 5 vai. iki 6 
vai. p. p. iš stoties W. C. H. 
B. Inkster, Mich., banga 1440. 
Pirmasis vasario mėn. sekma 
dienis skirtas Nepriklausomy
bės šventės paminėjimui, nes 
antrąjį sekmadieni minėjimas 
kaip tik tuo pačiu laiku bus 
salėse.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Stasius Būdavas. RŪSTI 

SIENA. Knyga vaizduoja 
desperatiškai atkaklią kovą pa 
čiame Prūsų pasienyje. Anų 
laikų knygnešiai su fanatišku 
veržlumu, drąsa ir gudrumu 
meta i caro okupuotą Lietuvą 
šviesos ir laisvės sprogmenis 
— uždraustą lotynų raidėmis

spaudą. Lietuviai ir žandarai 
čia imasi žūt - būt įniršimo 
dvasioje, prieidami vieni ir ki 
ti net prie drastiškų priemo 
nitU Apysaka įspūdingai už 
sklendžiama mūsų patriotinės 
liaudies laimėjimu ir ekspliozi 
ja: savotišku būdu ir užsidegi 
mu sunaikinama pasienio pra 
voslavijos tvirtovė, ką tiktai 
Įkurta ištremto lietuvio sody 
boję. Autorius Į knygnešių 
problemą pažiurėjo iš naujo is 
torinio ir psichologinio taško, 
kuris skaitytoją iš 
riguoja ir pririša.

Išleido „Rūta“, 
narna adresu: 89 
Hamilton, Ont. Kaina 1.40.
• Konkurse masinės dainos 
apie Kauną dalyvavo ne tik po 
etai, bet ir kompozitoriai.

Už tekstą dainai apie Kau 
ną I premija paskirta J. Ratni 
kui. Dvi antrosios premijos te 
ko P. Žemkauskui ir V. Šul 
caitei. Už muziką antrosios pre 
mijos paskirtos V. Blūšiui ir 
A. Kairiui.
• Marija Stakytė dėsto chemi 
ją Brooklyno Politechnikos 
Institute.

karto užint

kur ir gau 
Napier St.,

mūsų moterų 
komandą, laimėjus 

vicemeisterio vardą, 
gražią pergalę prieš 
Kanados lietuvių 

— Toronto Aušrą, 
kovietės išsi

Sveikiname 
krepšinio 
Kanados 
o ypač jų 
ligšiolini 
čempioną
Savo laimėjimų 
kovojo teisę dalyvauti dešim 
tose Š. Amerikos Lietuvių žai 
dynėse New Yorke balandžio 
30 d. ir gegužės 1 d.

— Hamiltono moterų lygos 
pirmenybėse Kovas nugalėjo 
Int. Harvester komandą 52:9 
(23:8) ir Toronto komandą 41 
:36 (24:21). Abiejose rungty 
nėse taškų pelnė: Prunskytė 
38, Petrušaitytė 19, Meškaus 
kaitė 2, Virbickaitė 20, Minio 
taitė 2, Stanaitytė 6, Mačiu

qwmmtmmmnmtKtttuttmmmmmmmnmttttmmmmmtttmttttnttttsK laitytė 4, Žemaitytė 2.

Ssso
STOVE OIL 

DEALER
DO 6-0515

RAYMOND BROS.
E SS O GAMINIAI 

ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KURO ALYVA. 
Pristatymas laike 1 valandos.
288—1 Ave., Ville LaSalle.

SIUNTINIAI
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame Įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur primami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

— Naujais nariais Į klubo ei 
les Įstojo jaunės: Repčytė Mar 
garita, Paulaitytė Teresė, Sta 
naitytė Ilona.

— Klubo vienuolikos metų 
gyvavimo sukaktis bus atžy
mėta gegužės 21 d. didelėm 

! kurias numatoma 
"■ kviesti Torontą, Detroitą ir Ro 

į,' česterį, pravedant vyrų ir mo 
įį -terų krepšinį, lauko ir stalo te 
[i misą. K. B.

AUOMĄ LIE

'■■' ■ ■ : ■. •.................: . .

atominio ieaktoriaus mažas modelis yra išstatytas si: pažinimui vykstant pirmai Ka 
nados konferencijai Uranium and Atomic Energy organizacijos, kuri neseniai vyko Toron 
te. Modelis iliustruoja metodus, kuriais atominė energija bus panaudota pramonės reika 
lams Kanadoje prie pirmos atominės jėkos stoties. Ji yra statoma Rolphton'e ant Ottawos 
upės. Ši įmonė patieks 20.000 kilovatų elektros 1961 m. kuri bus panaudota Ontario Hyd 
ro sistemos. (CS).

SOVIETŲ ATGARSIAI PIETŲ AMERIKOJE.
Sovietai grasina Lotynų Ame rikai. Iš Argentinos neleido š 
vežti Į Sovietus. Urugvajaus vyriausybė spręs diplomat!, 

nių ryšių palaikymą su Rusija
Argentinos krašto apsaugos 

organams ištyrus, kad visi pa 
skutinieji teroristiniai aktai bu 
vo suruošti komunistų su pere 
nistais, vyriausybė ėmė spręs 
ti tų partijų nulegalizavimą ii 
imtis griežtesnių priemonių jų 
veiklai peržiūrėti.

Šių pirmųjų tarpe yra daug 
ateivių. Į juos ypatingai dabar 
yra nukreiptos akys iki kokio 
laipsnio turi teisės krašte sau 
valiauti.

Ir tas jau pradeda atsiliepti. 
Paimkime nors ir vieną užsi 
mojimą. Rugsėjo 18 Buen. Ai 
res policija labai energingai iš 
ėmė iš transatlantinio „Pro 
vence“ laivo vieną 15 metų am 
žiaus mergaitę, kai šios tėvai 
ją norėjo išsivežti i Rusiją.

Jaunuolė Margarita Celia 
Lojovsky, paaiškino apsaugos 
organams, kad ji priešinga ko 
munizmo ideologijai ir nenori 
vykti i Rusiją. Policija paste 
bėjo, kad jai gimus Argenti 
noje ir esant argentiniete, ne 
gali būti išvežta iš valstybės, 
be jos pačios sutikimo.

Vėliau Margarita pranešė, 
kad ji su savo kolege Jana Kac 
zinsky yra antikomunistės, o

Nors jau nekartą Sovietų Ru 
sija perspėjo Lotynų Ameriką, 
kad perdaug nesėbrautų su J 
AV, bet iki šiol dar niekad ne 
buvo pareiškusi taip drastiš 
kai, kaip dabar, pagrasindama 
atvirai atominių ginklų pavar 
tojimą, jei į tai nebus reaguo 
jama.

ŠĮ pagrasinimą pareiškė So 
vietų kariuomenės organas 
„Raudonoji Žvaigždė“, perspė 
dama, kad Pietų Amerikos kon 
lilrtentci respublikos neleistų 
JAV Apsaugos Deportamen 
tui steigti strateginių bazių ar 
senalų Įrengimui.

Nors toks „nepriklausomo” 
raudonosios armijos organo 
pareiškimas nėra oficialus so 
vietų žodis, bet jį reikia laiky 
ti labai rimtu. Tuo labjau, kad 
tokiu atviru grasinimu sovie 
tai pasisako pirmą kartą lotin 
amerikiečių istorijoj, kokio nei 
Hitleris taip viešai nepasireiš 
kė.

„Raudonoji žvaigždė“ pana 
šius grasinimus buvo padariu 
si Italijai ir kitoms Europų 
valstybėms nrieš Chruščiovo; 
lankymąsi Albanijoj, tuo me 
tu, kai keturių valstybių užsie 
nių reikalų ministerial posė 
džiavo Ženevos konferencijoj. 
Tada Sovietai pagrasino Itali 
jai, kad ji neleistų Įrengti karo 
bazių NATO. Bet Italija „ne 
nugirdo“. Nenori girdėti da 
bar apie tai ir Lotynų Ameri 
ka ir mažai reagavo Į tokius 
sovietų mužojimus, tvirtai lai 
kydamasi savo demokratiškų 
principų nesileisti būt išprie 
vartauta.

jų tėvams būnant rusams ir ru 
sų pasiuntnybės draugais buvo 
priverstos vykti į Sovietus.

Kada Margarita buvo krei 
pūsis į policijos departamentą, 
kad jos neišvežtų, gavo atsa 
kymą, kad kol gyvena su tė 
vais, nieko negali padaryti, bet 
kai ji jau buvo transatlanti 
niam „Provencc“, kuris turėjo 
apleisti Buenos Aires, atvyko 
policija į laivą ir išlaisvino.

Margarita dabar pranešė, 
kad laive pasiliko jos draugė, 
prieš savo valią vežama į Ru 
siją ir stipriai apsaugota avie 
jų rusų slaptosios policijos pa 
lydovų, kurie buvo specialiai 
atsiųsti jas lydėti, bet laivas 
jau buvo išėjęs.

Tuo būdu Margaritos tėvai 
Petras su Zinaida Loyovsky'ai 
išplaukė vieni.

Visuose kontinentuose žino 
ma, kad Sovietų veiklos cent 
ras Amerikoje yra Urugvajaus 
sostinė Montivideo.

Čia veikia Sovietų Rusijo' 
ambasada su 70 valdininkų 
veikia keli jų satelitų konsulą 
tai, išeina vienas dienraštis ir 
keliolika savaitraščų, i įvanio 
mis kalbomis, tarp jų anksčiau 
dvisavaitraštis, o dabar kas mė 
nesi lietuvių komunistų „Dal
bas“. Turi vieną iš turtingiau 
siu knygynų, kuris užgrūstas 
komunistine literatūra. Kios 
kai ir periodikos parduotuvių 

Nukelta i 7-tą psl.

SSTJf

Baltics investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

I LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE I

A. NORKELWNAS j
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REGD. |

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. |
12 metų patyrimas. \

SAL TIC
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti Įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 

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

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,

Montreal, P. Q., lei.: DO 6-3884.
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HAMI^LTOV
| TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.

tį Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš 
|| 7% iki 50% turto vertės.

1
5 Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta.
5 Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai.
: vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 

tt įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2 
|t vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
H Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. j;

DĖMESIOtt
t: n

LIETUVIAI VENGIA
Hamlitone veikia 3 lietuvių 

kirpyklos. Jos turi didelį pasi 
sekimą. Bet vienas savininkas 
negali aptarnauti savo klijen 
tų - kostiumerių. Reikia pagal 
binės, samdomos talkos. Bet 
"etuviai visai nesidomi tuo 
.matu, nors jis labai pelnin 

gas. Čia noriu nurodyti pavyz 
dį: Prieš 6 metus viena lietu 
vaite B. išmoko grožio salione 
moterų kirpimo bei dažymo 
amato ir per nepilnus 6 metus 
padarė per 10.000 dol. pelno. 
Tatai aiškiai parodo, kaip ap 
simoka mokėti gerą amatą. 
Tai daug geriau negu dirbti 
kur nors plieno fabrike ir gei 
ti dulkes...

Šias mintis man suteikė du 
gabūs amatininkai, būtent: 
St. Sasickas, turintis gražią vy 
rų kirpyklą—Hamilton Court 
Barber Shop 668 Fennell Ave 
E. Hamilton, Ont. Jis samdo 

’.kirpėjus ir nei vieno lietuvio 
negali gauti. Kitas lietuvis 
taipgi puikus savo amato ži 
novas Jonas Norkus, kuris tu 
ri vyrų ir moterų salioną 5 
Main Št. E. (tel. J. A. 8-620 
skundžiasi, kad negali gauti 
nei barniuko, nei mergaitės į 
savo salioną kaipo mokinių, ku 
rie vėliau turėtų puikią ateitį. 
Jis samdo svetimtaučius. Čia 
verta pastekėti, kad J. Norkus 
yra labai moderniškas kirpė

LIETUVOS GENERALINIO SOV. IR P. AMERIKA... 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Adamavičienė - Sabaliaus. 

kaitė Elena, Adamavičius Pet 
ras, Adonis Algirdas, Burba 
Aleksandras, Damicijonaitė Va 
lė, Dravdzik Liudvikas. Lati 
sauskienė - Mockevičiūtė Uršu 
lė, Maievičius Juozas, Makutė 
nas Juozas, Marcinkevičiūtė Ju 
lė, Mataitė (Matas) Juzepa, 
Pilicauskas Juozas, Svencickas

Atkelta iš 6 psl. 
vietovės perpildytos jų spauda 
iki pačių liuksusinių žurnalų. 
Jų diplomatiniai čemodanai at 
eina ir išeina, be pertraukos, o 
laikantis tarptautinių šutai 
čių, niekam nevalia juos patik 
rinti.

Jų veikla apėmė tiek plačias 
plotmes ir savo aktyvumu jie 
taip drąsiai pradėjo reikštis 
viešumoje, kad susimetė į ke 

Ant., Turčinskas Iz., Vaiciuke liūs darbininkų sindikatus ėmė 
vikius Jonas, Valančiūtė-Kel, kelti net kišeninius ^pučus. 
ler Kazimiera, Varnavičienė- 
-Skėtraitė Julija, Vičius St., 
Vinckienė Cecilija

Jieškomieji arba apie juos ži .
nantieįi maloniai prašomi atsito &alirna paahkyti diplornati 
liepti į- nius rys,us su Sovietų Rusija,

i . , ... • kurioje iki šiol Urugvajus už
41 West 82nd Street, laiko *k 5 diplomatinio korpu 

New York 24, N. Y., USA. į° valdinT7kus’ .tu0 .™et" kal 
Sovietai Urugvajuje išlaiko 14 
kartų daugiau savo „diplomą 
tų“.

Kokius rezultatus duos šis 
Urugvajaus vyriausybės spren 
dimas dar anksti pranašauti, 
bet kad diplomatiniai ryšiai su 
Sovietais bus gerokai apkarpy 
ti, galima būti tikru.

Albinas Gumbaragis.

TORONTO LIE TUVIŲ NAMŲ 
DALININKAMS

nuolaidą salės nuomą ir visie 
ms svečiams už taip skaitlin 
gą dalyvavimą.

SLA IR VYČIO KAUKIŲ 
BALIUS BUS ŠAUNUS
SLA 

klubas 
ruošia 
Balius 
re salėje 830 Bathurst St., tru 
pūtį į šiaurę nuo Bloor St. W. 
Šokiams groti yra pakviestas 
Vyt. Babecko orkestras iš Ha 
miltono. Šiam parengimui be 
jau augščiau gauto radio apa 
rato dar paukojo: Balsam Bar 
gain Store — medžiagą kostiu 
mui ir Punkrio - Krasausko 
maisto krautuvė — dešrą. Z. 
Paulionis odinę piniginę. Gau 
tos dovanos bus duodamos 
kaipo „door prize“ ir premi 
jos už kaukes. Paskutinis bend 
ras SLA ir Vyčio kaukių ba 
liūs sutraukė virš 705 asmenų, 
reikia tikėtis, kad ir šis bus 
šaunus.

T. L. CHORAS „VARPAS” 
vasario mėn. 13 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje ruošia didžiu 
lį balių-maskaradą. Už geriau 
sias tris kaukes yra skirtos dar 
nematyto dydžio premijos.

Salės papuošimas ir visoki 
maskaradiniai priedai sudarys 
tikro karnavalo vaizdą.

T. L. ch. „Varpas“.
MUZIKOS PUOSELĖTOJŲ 

KONCERTAS
Kiekvienais metais muz. St. 

Gailevičjus torontiečiams pa 
teikia ką nors nauja iš savo 
mizikinės veiklos. Šiais metais, 
globojant lietuvių karitui, jis 
rengia ypatingai turiningą kon 
certą, kuriame dalyvauja jo 
diriguojami du chorai (Vapas 
ir Šv. Jono parap. choras), 
kvartetas ir muzikos studijos 
iškilieji mokiniai. Be to, bus iš 
pildoma keletas kūrinių ir pa 
ties dirigento.

Koncertas įvyks kovo mėn. 
6 d. T. Pranciškonų parap. sa 
Įėję. Pelnas skiriamas Vasario 
16 gimnazijai.

KURIAMAS MIŠKININKŲ 
MIESTELIS

Miesto ir kaimų statybos 
projektavimo instituto darbuo 
tojai Lietuvoje baigė paruošti 
Miškininkų miestelio projektą. 
Kalbamasis miestelis bus statu 
mas augščiau Kauno Hidroelek 
trinės, kairiajame Nemuno 
krante. Centriniuose 4 augštų 
rūmuose bus įkurdintos šios 
miškininkystės žinybos: Miš 
kų ūkio mokslinis tyrimo ins 
titutas, Dubravos miškų tyri 
mo stotis, Miškų technikumas 
(veikęs Vilniuje), Respubliki 
niai eigulių kursai. Minėtose 
žinybose dirbantiesiems gyve

vai. L. Na 
šaukiamas 

dalinin

H Vasario 21 d. 3 
H mų didžioje salėje 
H L. Namų šėrininkų 
>5 kų visuotinis metinis susirinki 
H mas, kuriam patiekta ši dienot 
n varkė:

1.
2.

Busirinkimo atidarymas, 
Praeito susirinkimo proto 
kolo skaitymas,
Valdybos ir Revizijos Ko 
misijos pranešimai, 
Diskusijos dėl pranešimų 
ir apyskaitos tvirtinimas, 
1959 
mas, 
1960 
mas,

7. Naujų
Namų
Valdybos ir Revizijos Ko 
misijos rinkimai, 
Einamieji reikalai, 
Susirinkimo uždarymas.

Kadangi bus svarstomas nau 
t jų didesnių Lietuvių Namų įsi 

gijimo klausimas ir tam reika 
$ lui bus konkretus pasiūlymas,

3.

236 kuopa ir sporto 
„Vytis“ vasario 27 d. 
tradicinį kaukių balių, 
įvyks Cath. Inf. Cent

Vyriausia Krašto Taryba su 
darė iš 9 vyrų Kolegiją, kuri 

, Žulpa Pr. veikia respublikos prezidento 
teisėmis, spręs, iki kokio punkMOKYTIS AMATŲ

jas, masažo specialistas, baigęs 
Brazilijoje ir Kanadoje specia 
les mokyklas. Sakysime, lietu 
vaite išmokusi grožio salono 
specialybę, gali uždirbti žy 
miai daugiau negu koks plieno 
pramonėje dirbantis sunkų dar
bą specialistas. Gaila, kad lie 
tuviai vengia amatų. K. G.

5 A. L I 0 D Ž I U S, B. L., i
Y £
X Viešasis Notaras v
6 (Notary Public) 
v Advokatas iš Lietuvos.
g Namų, žemės ar bet kurio | prašome visus narius susirinki

Daugelis L. Namų šėrinin 
kų yra pakeitę savo adresus ir 
išsiųsti pakvietimai grįžta ne 
pasiekę adresatų. Pakeitus ad 
resą, prašome pranešti L. Na 
mų Valdybai. Valdyba.

PRIE ŠV. JONĄ 
PARAPIJOS VEIKIANTIS

Caritas šiais metais švenčia sa 
vo veiklos dešimtmetį. Šiai su 
kakčiai atžymėti vasario 6 d. 
parapijos salėje ruošiamas 
būvis.

Reikia pasidžiaugti, kad 
ronto Caritas, globojamas 
bono kun. P. Ažubalio, savo 
veikloje yra išvaręs gilią vagą 
socialinėje, visuomeninėje ir 
kultūrinėje dirvoje. Ne vie 
nam bėdon patekusiam tautie 
čiui tautiečiui Carito materia 
line parama praskaidrino var 
ganas. Užtat ir visuomenė, 

* įvertindama Carito veiklą kari 
tatyviniame darbe, jų ruošia 

Imus pobūvius savo apsilanky 
mu ir aukomis remia.

„• VYKĘS PARENGIMAS
„Vyčio“ ir 

bendri šokiai 
šv. Jono par. 
davė gražaus 
galima bus pasiųsti 15 siunti 
nių Suvalkų lietuviams ir op 
mokėti ruž Įpusantro mėnesio sa 
lę „Vyčio“ treniruotėms. Įėji 
mo dovanas gavo L. Kirkilis ir 
K. Budreckas, o premija už 
gražiausi valsą atiteko E. Že 
kaitei ii- L. Radzevičiui. Abi or 
ganizacijos dėkoja fantų auko 
tojams, šv. Jono parapijai už

4.

5.

6.

8.

9.
10.

m. pelno padalini

m. sąmatos priemi

didesnių Lietuvių 
įsigijimo reikalas, namieji namai taip pat būsią 

pastatyti Miškininkų miestely 
je, įrengtas 130 ha parkas.
• Z. Slavūnas sudarė ir paruo 
šė trečiąjį „Sutartinių daugia 
balsių“ liaudies dainų bei gies 
mių rinkinį, 773 pusi., išleistą 
3,000 tiražu.

biznio pirkimo-pardavimo $ me dalyvauti.
, « . i TAnu rr n 11 edokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai.
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-5575;
Namų: FU 3-8928.

20 King Street East,
Hamilton. i

• Gavėnios metu taeitininkai 
numato surengti keletą paskai 
tų kultūrinėmis temomis: Šv. 
Kazjmiero minėjimą, ark. J. 
Skvirecko pagerbimą ir kitais 
klausimais.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

LONDON, Ont

Užsigavėkime Londone!

PASKUTINIAME
ŠOKIŲ VAKARE, 

vasario 27 d., šešt., puikiojoj OFT salėje,
555 Dundas St. (plento Nr. 2 tęsin.) prie William St.

Pradžia 7.30 v. v.
Puiki nuotaika. Geras orkestras.

Loterija ir visų rūšių gėrimai!
Kviečiami visi mums į „pagalbą“ padėti užgavėti!

Plačiau žiūr. ateinančios savaitės NL numeryje.

KLB Londono Apyl. Valdyba.

Į LIETUVA, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.
Prašome reikalauti mūsų naujai atspc 

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

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

Siunčiame načtn Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir "i" lu 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. i

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA 1

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. TssL JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel. 05 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 va!, v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

P°

To 
kle

vilniečių ruošti 
sutraukė pilną 
salę žmonių ir 
pelno, iš kurio

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Ofice WA 4-3501 
Res. BE 3-0978

I
A.E. McKAGIJeI

Barrister and Solicitor x 
Advokatas ir Notaras X 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 I 
1008 North Ontario Bldg, x 

330 Bay Street, a

TORONTO 1, Ontario. f

i ..........Ti ' 'M1 Jl "M —

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

ttt»t»K«»»Kn:t:nmmnKmmnncg
xk jck------- xK

Lietuvio Advokato Įstaiga
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

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

Room 901,
Toronto, Ont.

Telefonas EM 2-2585

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.
RO 6-0811 arba RO 6-0832

PRANO BARAUSKO J
DRAUDIMO
AGENTŪRA
49 Cameo Cres.,
Toronto 9, Ont.

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, H t. . . .6.50 
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
J. George. MOTERYSTĖ........................................................3.—
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
Lietuvių pasakos ANGLIŠKAI — Lithuanian folktales.

Tinka mokytis anglu kaibai..............................................
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ...................
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS 

DOKUMENTUOSE...........................................

4.50
1.50

1.50 
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,POSAKIAIS.50 
„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................................. 1-50
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. .. .2,00 

2,—K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA, 

RUGIAGĖLĖS ....................................................$
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ..............................
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS.............
P. Ori n t aite, MARTI IŠ MIESTO ..........................
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams . . .
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams.........
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ..........................
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.......................................
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės.........
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $

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

$ 
$ 
$
$ 
$ 
$
$ 
$

1,50 
3,-— 
2,— 
1,50 
0,75 
0,75 
0,40 
0,80 
1,10 
0,75 
0,25

Taupyk ir skolinkis kredito kooperat
„P A R A M A”

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus-*.

Darbo valandos:
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir S1/,—9 v. vak. 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723,

i »
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Kviečiame visus šį šeštadienį Spaudos Balinu!
VIETA: 7220 HUTCHISON, Jean Talon kampas, Įėjimas 

nuo CPR stoties aikštės.
PRADŽIA: 7 VAL. VAK.; PABAIGA: 1 VALANDĄ.
BALIAUS PROGRAMOJE:

L ŠOKIAI, GROJANT 6-ŠIŲ ASMENŲ ORKESTRUI. 
KELI ŠOKIAI BUS PREMIJUOTI.

II. LOTERIJA TURTINGA VERTINGAIS FANTAIS:
1. Dailininkės A. Tamošaitienės TAUTINIS DRABU 

ŽIS, apie 150 dol .vertės.
2. MASON FURS (J. Gražio ir K. Gudžiūno) KAILINIS 

„STOLE“, apie 100 dol. vertės.
3. „Nepriklausomos Lietuvos“ DU FANTAI PO 50 DO 

LERIŲ KOSTIUMAMS per siuvėjo Mamerto Mačiu 
ko siuvyklą.

4. Dailininkės H. Žmuidzinienės KŪRYBOS PAVEIKS 
LAS.

5. Daug kitų vertingų fantų gausioje loterijoje.
III. Bufete VISŲ RŪŠIŲ GĖRIMAI.
IV. Prie Įėjimo — Įžangos bileto NEMOKAMI UŽKAN 

DŽIAI.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI IR SU SA 
V1M ATSIVESTI PAŽĮSTAMŲ, BIČIULIŲ, DRAUGŲ.

(Dešinėj Karališkoji slovaku salė, kurioje įvyks balius).

I jąi: V
ŠI ŠEŠTADIENĮ, VASARIO20 DIENĄ, VISI KVIEČIA 

MI Į SPAUDOS BALIŲ

Spaudos Baliaus loterijai 
aukojo: NTO

Balius bus įdomus ir malonus 
praleisti ne eilinį vakarą.
Apie Montrealio Spaudos ba 

lių plačiau parašyta šio N L nu 
rnerio skelbime, bet ir čia pri 
menama, kad tai yra metinis 
parengimas, kuris yra didžiau 
sis Montrealio lietuvių paren 
girnas, nes tautiečiai jaučia pa 
reigą paremti savąją spaudą. 
Ir šiemet visi maloniai kviečia 
mi atsilankyti ir atsivesti savo 
bičiulių bei pažįstamų.

Baliuje bus didelis, 6 muzi 
kų, orkestras; bus didelė lote 
rija, kurioje bus vertingų fan 
tų, kaip dail. A. Tamošaitie 
nės išaustas tautinis moteriai- 
-mergaitei drabužis (apie 150 
dol.), du NL, kostiumams fan 
tai po 50 dol. kiekvienas (per 
M. Mačiuko siuvyklą; Masson 
Furs (J. Gražio ir K. Gudžiū 
no) kailinis šalikas (stole), 
vertas apie 100 dol., H. Žmui 
dzinienės meniškas paveikslas 
ir daug kitų fantų.

Tikimasi atžymėti jaunimo 
dalyvavimas, o jaunimui bus 
malonu dalyvauti, nes šokiams

gros didelis ir geras orkestras.
Tikimasi ir staigmenų, kaip 

ir pernai kad buvo.
Prie įžangos bileto bus duo 

darni užkandžiai, o bufete bus 
visokių gėrimų.

Visi maloniai kviečiami į ba 
lių 7 vai. po pietų. Balius už 
sibaigs pirmą vai. naktį.

Salė yra 7220 Hutchison, 
prie Jean Talon kampo ir CPR 
geležinkelio stoties, kur yra 
daug vietos pasistatyti maši 
nas. Ten yra ir autobusų sto 
t is bei susikryžiavimas iš Park 
Avenue, Jean Talon ir St. Lau 
rent miesto. Autobusai sustoja 
prie pat salės durų.

JANINA ADOMONIENĖ, 
didelį pasisekimą turinti siuii 
tinių persiuntime į įvairius 
kraštus, po operacijos grįžo iš 
ligoninės ir vėl priima užsaky 
mus.

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

HU 1-8437

56. Masson Furs (J. Gražys ir 
ir K. Gudžiūnas) — kaili 

nis šalikas — stole.

paskirstymas už 1959 metus.
G. Alinauskas 

Klubo sekretorius.

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVO 
„PARAMA“

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun. Dr. A. O. JAUGELIENĖ

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2- 
šeštadienį 11

j 7—9 p. m.

I 2—4 p. m.
I
-4 ir 7—9 p. m.
-1 p. m.

Dantų Gydytoja
1410 Guy St., I a. 11 kamb. 

WE 2-6662; namų PO 8-8096

5 7. Dail. K. Žmuidzinienė — 
jos pieštą paveikslą ir įdo 
mų žiedą.

58. P. Paulienė — pošnią lėlę.
59. Gabaliauskienė — origina 

lę dėžę saldainių.
60. D. Smilgevičienė — puikų 

kavai setą.
61. Pp. Daukšos — činzana.
62. P. Matulaitienė — vyno b.
63. p. Maciulevičienė, vyno b.
64. A. Ptašinskas, Martini.
65. B. Sibitienė, vyno b.
66. J. Kinderis, 1 dol.
67. Br. Abromonis, papuošalų 

setas, žiebtuvėlis, kerami 
kos dirbinys, dėžė šokola 
do.

68. De Luxt Dry Cleaners. P. 
Rutkauskas, 10 dol

69. Jonas Jackus, 3 dol.
70. V. Ottienė, Martini.
71. Ant. Tamkus, 3 dol.
72. J- Dalmantas. 1 dol.
73. Martinėnas šampano 2 b.
74. P. Ivanauskas,
75. P. Kličius,
76. P. Strėlienė,
77. J. Malaiška,
78. V. Baršauskas,
79. W. Kiškis,
80..P. Juodelis.
81. M. Juodviršis—Dr. K. Gri 

niaus Atsiminimai.
82. J. Adomonienė — dviejų 

siuntinių persiuntimas.
83. Pp. Gauriai — 3 dėžės šo 

kolado.
Aukojusiems nuoširdžiai dė 

kojame ir būsime dėkingi vi 
siems, kas parems savaja span 
dą. N L.

PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

DANTŲ GYYTOJAS

D r. J. M A L. I S K A 
5441 Bannantyne, Verdun.

PO 8-4547; namų: PO 8-0496
Išskyrus ketvirtadienių 

priešpiečius iki 1 vai. p. p.

I
Į Nosies, gerklės ir ausų K 

? specialistas ir chirurgas k

? Dr. R. CHARLAND
> 78 St. Joseph Blvd. W. h
I VI 2-9958 t

I
X

Dr.E.Andrukaitist
956 SHERBROOKE E. I

Tel.: LA 2-7236 j

ADVOKATAS 
fsTASYS DAUKŠA, LL. D.| 
$ Suite 25—26 |

152 Notre Dame St. E.
UN 1-6933 |

ADVOKATAS I 
| JOSEPH P. MILLER, |

B. A., B. C. L. Į 
Suite 205 1

; 168 Notre Dame St. E. « 
Montreal. UNiversity 6-7026^'

Res.: 40 Lafleur, & 
LaSalle, tel. DO 6-1570

1
 NOTARAS |

JUOZAS BERNOTAS I

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

7 augštas. §
Tel. : A V 8-3115. §

Namie 2654 Hogan y
§Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v§ 
K fc

PRANEŠIMAS D. L. K. 
VYTAUTO KLUBO 

ŠĖRININKAMS
Vasario mėn. 21 d., 2 vai. p. 

pietų klubo patalpose, 2159 
St. Catharine St. E., šaukiamas 
visuotinis metinis susirinki 
mas. Laukiamas skaitlingas šė 
rininkų dalyvavimas. Bus 
svarstomi svarbūs klubo reika 
lai ir negrinėjamas dividendų

T. L ASHKENAZY, 
B .Comm., C. A., 

Chartered Accountant 
4880 Plamondon Ave., 

Montreal, Que.
RE 9-1926; namų RE 9-0758.

VASARIO 16 PER CBC 
RADIO

Šį penktadienį, vasario 19 
dieną. 8 vai. vakaro per Mont 
realio CBM radio stotį, banga 
940, programoje „Song of My 
People“, kurią vedą I. Roma 
noff ir kurioje dalyvauja sol. 
V. Verikaitis, bus perduota lie 
tuvių ir estų muzika ir dainos, 
skirtos paminėti Lietuvos ne 
priklausomybės atkūrimo die 
nai, Vasario 16, ir Estijos ne 
priklausomybės paskelbimo 
dieną, Vasario 24 dieną.

Ši programa yra paskelbta 
„CBC Times” šios savaitės 
programoje.

STEIGIAMA SENELIU 
PRIEGLAUDA

Šv. Jono parapija yra padą 
riusi rimtų žingsnių steigti 
lietuvių senelių prieglaudą. 
Šiam tikslui lėšų sutelkimui 
yra numatyti tam tikri šalti 
niai, kurie nelies parapijiečių 
kišenių. Kur numatyti prieg 
landai pastatai bus statomi, 
dar neišryškėjo. Galimas daik 
tas, kad jie bus statomi įgyto 
je parapijos kapinėms žemėje, 
kurios dydis iš viso sudaro 
apie 12 akerių.

INCOME TAX
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi didelį 
Income Tax blankų užpildymo 

patyrimą.
Kreiptis asmeniškai arba telef. 
PO 8-8167: šeštadieniais nuo 
1 iki 4 vai. po piet. pono A. Ma 
tūlio bute (virš buv. svetainės) 
7284 Edward St., V. Lasalle.

arba 
sekmadieniais nuo 1 iki 3 v. 
p. p. mieste, Kaunas Restorane 

2587 Ontario St. East, 
pirma gatvė už Frontenac St. 

Dėl Incom Tax tel. šeštadie 
niais PO 8-8167. Dėl Income 
Tax ir visų reikalų kitomis die 
nomis OR 4-8996. Taipgi pra 
nešama, kad daro vertimus, iš 
rūpina valdiškas pensijas, pi 
lietybę, dokumentus išvyki 
mui į svetimas valstybes ir vi 

sais kitais reikalais.
Taipgi tarpininkauja dėl viso 

kių rūšių apdraudų.

visuotinis narių (šėrininkų) su 
sirinkimas šaukiamas 1960 m. 
vasario mėn. 28 d., 3 vai. p. p. 
Šv. Jono parapijos salėje — 
941 Dundas St. W., Toronto, 
darbų tvarka:

1. Atidarymas,
2. Praeito susirinkimo proto 

kolo skaitymas,
3. Valdybos pranešimas — a. 

Pirmin. pranešimas, b. iž 
dininko pranešimas,

5. Priežiūros K-to pranešim, 
nešimas,

6. 1959 m. pelno padalinimas,
7. Pajamų ,ir išlaidų 1960 m. 

sąmata,
8. Rinkimai — 1 nario į v-bą, 

1 nario į Kred. Kom. pi ane 
Šimas,

5. Priežiūros K-to praiešim.
6. 1059 m. pelno padalinimas,
7. Pajamų ir išlaidu 1960 m. 

sumata,
8. Rinkimai — 1 nario į Vai 

dybą, 1 nario į Kredito ko 
mitetą ir 1 nario į Priešių 
ros Komisiją,

9. Sumanymai,
10. Uždarymas. . . . .

Dalyvaujančiu narių regis 
racija prasideda 2 vai. p. p. 
Prašome atsinešti nario kny 
gutes. Valdyba.
V. BRIČKAUS AKVARELIŲ

PARODA
Toronto universiteto Hart 

blouse galerijoje buvo atidary 
ta Viktoro Bričkaus akvarelės 
darbų paroda, kurioje išstaty 
ti 29 darbai, daugumoje peiza 
žai. Dailininko darbai giedrios 
nuotaikos, švelnių spalvų ir 
realistinės krypties. Paroda te 
sėsi iki vasario 13 d. a.

TARONTO LIETUVIU 
NAMAI

1959 metais turėjo .pajamų 
17,225.64. išlaidų 16,308.23 ir 
gryno pelno 918.41. Pajamas 
sudarė; patalpų nuoma 12,780. 
75, parengimai 4,433.89 ir ki 
tos pajamos 12.00. Svarbesnės 
išlaidų pozicijos: atlyginimai 
tarnautojams 5,908.12, namų 
amortizacija 2,123.13, palūka 
nos už paskolas 1,095.31, mo 
kesčiai 2,277.06. Nariams už 
įdėtą kapitalą išmokėta 3,333.

50, tat 918.41 yra nepaskirsty
tas pelnas. Nariai yra įnešę 21, 
075.80; skolos namai dar turi 
19,800.00; namai vertinami 
52,971.94. Indėlininkai už įdė 
tą kapitalą gauna puiku pro 
centą, bet jeigu būtų įnašais 
padengta skola, gaunamas pro 
centas būtų dar didesnis.
® P. Botyrienė, Rosemonte, 
sirgdama įkrito į rūsį ir nusi 
laužė koją.
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
LIUTERONŲ PAMALDOS 

TORONTE
Išganytojo liuteronų bažny 

čioje, 1601 Bloor Street W. ir 
Indian Road kampe, vasario 21 
d., 1 vai. po pietų, įvyksta pa 
maldos, kurias atlaikys kun. 
A. Trakis iš Čikagos. Šiose pa 
maldose bus paminima Vasa 
rio šešioliktoji.

Tuojau po pamaldų Alhamb 
ros bažnyčios salėje, Bloor St 
reet W. ir Alhambros Ave 
kampe, įvyks Parapijos Tary 
bos ruošiama kavutė. Pamal 
du ir kavutės metu gros triū 
bininkai.

Maloniai kviečiami Toronto 
ir apylinkėse gyvenančius 
evangelikus kuo skaitlingaiu 
šiai pamaldose ir kavutėje atsi 
lankyti.

Liet. Evang. Liuteronų 
Parapijos Taryba.

@ L. Tamošauskas nuo Kalė • 
du namuose sirgęs, jau baigia 
sveikti ir vėl žada įsijungti į 
visuomeninę veiklą.
9 Bazaras bus gegužės 7 die 
na, už 3 mėnesių. Kviečiame 
jau dabar pradėti ruošti fan 
tus.
® Naujo vaikų darželio staty 
ba pradedama šį pavasarį. Dar 
želi stato Nek. Prasid. seselės.

;. G. ELECTRIC Rd. 
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

I
Į TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve ||

„LITAS” į
Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. >?

Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui. «Į Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120J 
£ Veikia sekmadien. 11-1 vai. A. V. par. salėje, Banko kambaryj?

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrodke W. VI 2-8501 

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. Ručinskas . . . .HU 1-2957 
S. Kuliavas, sekr. CL 4-2696 
Sekite mūsų skelbimus apie 

paskirus objektus N. L., T. Ž„ 
Star. La Press.

I MASSON FURS |

I
 J. Gražys ir K. Gudžiūnas |
Parduoda gatavus, siuva? 
naujus, remodeliuoja ir tai | 

so senus įkailinius paltus. |Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.H 3365 Masson St., | 

Montreal. t ■
Tel. RA 1-6005. t
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