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Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS

Politiniu ivvkiu savaitė
KOMUNISTŲ AGRESIJA AUGA KASDIEN IR
KOEGZISTENCIJA DAROSI VISAI NEĮMANOMA

JAV prezidentas D. Eisenho weris išvyksta Pietų Ameri 
kon. — Kinijos komunistai įsiveržė į Indijos kasyklų sritį.

— Susitarti dėl Vokietijos vi! tys dingsta. —

Kas manė, kad Maskvos pa 
skelbtoji taikos programa yra 
rimtas pasiūlymas, tas turėjo 
skaudžiai apsirikti, nes 
NUSIGINKLUOTI SOVIE

TIJA GRIEŽTAI 
ATSISAKO.

Tat ir tas Chruščiovo pasiūly 
mas Jungtinių Tautų pilnu 
mui yra grynas blefas, reika 
liūgas tiktai sovietinei propa 
gandai. Rusijos diktatūra žlug 
tų tuojau, jeigu ji sutiktų nu 
sginkluoti, nes
SOVIETINĖ DIKTATŪRA 
LAIKOSI TIKTAI JĖGA.
Kas mariS’, kad Maskvos, bū 

tent — Chruščiovo, pasiūlyto 
ji koegzisencija, t. y. Rusijos 
su Vakarų kraštais, yra rim 
tas pasiūlymas, taip pat nusi 
vylė. Ypač nusivylė silpnės 
nės valstybės, kaip Indija, ku 
ri visą laiką tvirtai kaibėji apie 
neutralumą. Pats gyvenimas 
įrodė, kad tai yra svajonė.

KINIJOS KOMUNISTAI 
JAU ANTRA KARTA ĮSI 

VERŽĖ Į INDIJĄ, 
ir neutralumą sulaužė.

Pirmu įsiveržimu užgrobė In 
dijos pasienio sritis, prieš tai 
apšaudę ir užmušė eilę Indijos 
pasienio sargybos žmonių, o 
dabar antrą kartą įsiveržė In 
dijos teritorijon ir

UŽGROBĖ INDIJOS 
ANGLIŲ KASYKLAS.

Taigi, neutralioji Indija, ku ir, kai paaiškėjo Rusijos milži 
ri nesiima ginklu ginti aavo že niškas pasiruošimas karui, da 
mių, yra pakartotinė Kinijos bar priversta rūpintis papildy 
komunistų agresijos auka. Rei ti savo atsilikimą, palyginus 
kia manyti, kad Kinija kėsin su Rusija. Bet taip gi apgailės 
sis ją visą okupuoti. Kinijos tavo, kad Rusija nesutinka nei 
komunistų kėslai, žinoma, nusiginkluoti, nei sustabdyti 
daug didesni. Jie planuoja vi atomiinus bandymus.

LABAI GRAŽUS NL SPAUDOS BALIUS
Nors Montrealį paskutiniu 

metu kankina audros, pūgos, 
sniego gausybė, kuri trikdo su 
sisiekimą ir nors labai didelė 
rizika tokiu aliku ruošti apren 
gimus, vis dėlto Montrealio 1 c 
tuvių spaudos balius turėjo di 
džiulį visuomenės supratimą ir 
nepaprastai nuoširdų įvertini 
mą. Nežiūrint nepalankaus 
oro — sniego ir šlapdribos — 
balinu prisirinko pilnutėlė tau 
tiečių salė. Didžiulė ir erdvi 
slovakų salė buvo tiek pilna, 
kad teko statyti papildomus 
stalus, o dalis publikos turėjo 
keltis į antrą augštą; kas gi ne 
norėjo, pasivėlinęs, užimti vie 
tos choruose, sugrįžo namo, 
nes nerado salėje laisvos vie 
tos.

Malonu konstatuoti, kad vi 
si baliaus dalyviai buvo tartum 
rinktiniai žmonės: vyrai džen 
telmenai, o moterys nepapras 
tai puošnios ir gražios. Nuošir 
džiai reikia pasdžiaugti, Kad 
mūsų publikos kultūrinis kva 
litetas labai sparčiai kyla, drau 
ge su jaunimo sparčiu augimu 
ir akademiniu jo išsilavinimu, 
o jaunimo - moksleivijos, stu 
dentijos ir jaunų akademikų

F anešu Montrealio visuomenei, kad vasario 23 dieną.
6 valandą ryto, ligoninėje mirė mano vyras, Ignas Salala. 

Jo kūnas pašarvotas Wilsono koplyčioje, Verdune. 
Laidotuvės per Aušros Vartų bažnyčią šeštadienį, 

vasario 27 dieną, 10 vaL ryto.

Nuliūdusi Anelė Salalienė.

LIETUVA
INDE PENDENT

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties paminė 
jimas Čikagoje buvo sureng 
tas Marijos Augšt. mokyklos 
salėje, kuri buvo beveik pri 
pildyta publikos. Čia svarbiau 
siąją kalbą pasakė sen. Paul 
Douglas, pabrėždamas, kad 
Amerika pavergtų tautų išlais 
vinimo niekada neišsižadės. Už 
parodytas lietuviams simpati 
jas bei dėmesį, senatoriui bu 
vo įteiktas adresas.

Iš lietuvių kalbėtoju buvo 
dr. P. Daužvardis, o be to dar 
kalbėjo A. Wells, dr. Drange 
lis, prel. M. Krupavičius ir kt. 
Programai 'vadovavo rengėjų 
— Čikagos ALT pirmininkė 
E. Mikužiūtė.

sos Azijos užvaldymą, Chruš 
čiovui, kaip uodui, zyziant į 
Nehru ausį „neutralumo" gies 
melę.

Kad taip yra, rodo tas fak 
tas, kad
MASKVA PAKARTOTINAI 

PASKELBĖ NUSISTATY
MA SEPARATIŠKAI „SUDA 
RYTI TAIKA” SU RYTINE 

VOKIETIJA, 
kai ta „taika“ jau seniai suda 
ryta. Ta „taika“, reikia spėti, 
bus ' graži dovana „viršūnių“ 
konferencijai.

Eisenhoweris pasiūlė sustab 
dyti atominius bandymus, bet 
Scvietija tai atmeta. Siūlo nu 
siginklavimą — Sovietai atme 
ta. Tat sovietijos agresija au 
ga ir gresia Vakarams pavo 
jais.

Nenuostabu, kad
JAV PREZIDENTAS PASI 

RYŽO KELIONĖN I
PIETŲ AMERIKĄ. ‘

Nes yra labai rimtas reika 
las tartis Vakarams, kaip apsi 
ginti nuo sovietinės agresijos. 
Jo kelionės tikslas, kaip paša 
kė, yr.a arčiau susipažinti; pa 
dėti vieni kitiems; aptarti, 
kaip palaikyti taiką ir apsigin 
ti nuo augančios agresijos.

Kalbėdamas į JAV tautą. Ei 
senhoweris apgailestavo, kad
AMERIKA VIENAŠALIS 

KAI NUSIGINKLAVO

šiame baliuje buvo pasigėrėti 
nai gausu.

Gražu buvo pasižiūrėti iš 
augščiau, kai didžiulė salė išei 
davo šokti — tartum jūra švel 
niai bangavo. Bendras baliaus 
vaizdas buvo nepaprastai pui 
kus. Labai gražu, kad į Mont 
realio spaudos balių atkreipia 
dėmesį ir kitur gyvenantieji 
tautiečiai, kurie randa reikalin 
ga būtinai apsilankyti. Štai iš 
St. Jean su būriu pažįstamų at 
silankė Dr. J. Senikas, iš Bus 
tono p. Tomkūnas su žmona 
ir dar kitais žmonėmis, buvo 
ir iš New Yorko, ir iš Toronto, 
ir net iš Čikagos, deja nepasi 
sekė užrašyti jų pavardžių. Iš 
toli buvo atvykęs Kanados a; 
mijos karininkas W. Paukštai 
tis.

Malonu, kad didijį Montrea 
lio lietuvių subuvimą pagerbė 
atsilankymu A V Klebonas Tė 
vas J. Borevičius su Tėvu St. 
Kulbiu.

Oficialiai atidarant balių. 
NL redaktorius padėkojo vi 
siems atsilankiusems į balių, 
už gausias dovanas - fantus lo 
terijai ir suminėjo brangiųjų 
fantų aukotojus (dail. A. Ta

Naujienos iš pasaulio sostinės
ŠEŠIOLIKTOJI NEW YORKEVASARIO

New Yorko Altas jau vasa 
rio 14 (sekmadienį) suorgani 
zavo New Yorke lietuvių vi 
suomenės iškilmingą susirinki 
mą su prakalbomis, menine da 
limi ir aukų rinkimu Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Pačią Vasario šešioliktąją 
(antradienį) Lietuvos Laisvės 
Komitetas drauge su Lietuvos 
Gen. Konsulu suorganizavo 
priėmimą Lietuvos bičiuliams 
amerikiečiams, New Yorke re 
ziduojantiems laisvųjų valsty 
bių konsulams, sovietų paverg 
tųjų kraštų delegatams paverg 
tųjų seime, žurnalistams. Pri 
ėmime dalyvavo per 200 sve 
čių. Tarp jų Guatemalos amba 
sadorius, apie 20 generalinių 
konsulų ir konsulų; New York 
Times redakcijos narys O. To 
lishus ir apie desėtkas ameri 
kiečių žurnalistų, tarp jų C. 
Emet, H. Wolfe, Frane Har 
vey, Dr.Sheldom; Free Europe 
Committee vadovybė su pii 
muoju viceprezidentu B. Yar 
row priešaky; Albanijos, Bul 
garijos, Čekoslovakijos, Esti 
jos, Latvijos, Lenkijos, Rumu 
nijos, Ukrainos ir Vengrijos 
atstovai; krikščionių demok^a 
tų, valstiečių, socialistų, libe 
ralų, profsąjungų egzilinių in 
ternacionalų atstovai.

Vasario 16-ją New York Ti 
mes savo vedamajame „Tribu 

mošatienės liet, moters tauti 
nis drabužis, dail. H. Žmuidzi 
nienės dalės kūrinį, Mason Fu 
rs—Gražio ir Gudžiūno min 
kų stole, NL du išlošimus po 
50 dol. kostiumams per M. Ma 
čiuko siuvyklą, dideles 
pinigines aukas — Advoka 
to J. Milerio 20 dol., Notaro J. 
Bernoto 10 dol., J. Adomonie 
nės ir A. Kavaliūnaitės siun 
tinių persiuntimą ir kt.) ; dėko 
jo visiems bendradarbiams ir 
NL rėmėjams ir talkininkams, 
kurie kas pirmadienis ateina 
talkon ekspedijuoti laikraštį: 
pp. Pranevičius, M. Šulmist 
ras, Linkonienė, Maciulevičie 
nė, Tekutis jr., jaunimas pp. 
Bulotų, Ptašinskų, Gureckų, 
Sibitis jr. ir kt.

Didelė mūsų padėka priklau 
so M. Arlauskaitei, kuri vedė 
barą; talkininkėms ponioms, 
kurios paruošė užkandžius — 
Palubinskienei, Ottienei, Ruk 
šėnienei, KLKMD pirm. Gta 
žienei, Gudienei, Andrejaus 
kienei ir jaunoms mergaitėms 
— Petronytei, Geležiūnaitei, 
Januškaitei, Verbylaitei ir Dau 
deriui jr., taipki vyrams ture 
jusiems atsakingas pareigas— 
A. Navickui, L. Gudui. L. Giri 
niui, K. Otto, Pr. Paukštai 
čiui, H. Adomoniui, J. Lingai 
čiui.

Loteriją šiemet tvarkė K. 
Leipus su Ponia Lena, talki 
no p. Augūnienė; biletus pla 
tino — pp. E. Kardelienė, Gi 
rinienė, Leipuvienė, Andrejaus 
kienė, Verbylaitė, Januškaitė.

Loterijos laimėjimų trauki 
mą vykdė komisija: pp. Linko 
nas, Jankauskas, Petras Pet 
rauskas. J. Pauliūtė, Paukštai 
tienė ir Kvietkauskas.

Šių metų spaudos baliaus šo 
kiai buvo paįvairinti premijo 
mis, kurioms nustatyti šokius 
vedęs L. Girinis stidarė komi 
siją iš p, Šemogienės, V.Piečai 
čio, J. Adamonio, W.Paukštai 
čio ir Ch. Ambraso. Komisija 
pirmąją (E. Kardelienės didžiu 
lį tortą) premiją už Spaudos

te to the Enslaved“, priminęs, 
kad New Yorko Gubernato 
rias ir eilė kitų gubernatorių, 
taip pat New Yorko Burmist 
ras vasario 16-ją yra paskel 
bę Lietuvos Nepriklausomy 
bes Diena, kad lietuvių tauta 
yra pergyveunsi carus ii per 
gyvensianti 'bolševikinius ko 
misarus, kad Vakarai yra pa 
kartotinai pareiškę nepripažįs 
tą Baltijos valstybių prievarti 
nės inkorporacijos į Sov. Są 
jungą, kad nieko nedarys, kas 
galėtų pavergimą prailginti ir 
kad visomis taikioms priemo 
nėmis padės jų laisvės šie 
kiams, — savo straipsnį bai 
gia perspėjimu: „Tarp dauge 
lio kitų savo užsiangažavimų 
ir šį (Baltijos valstybių atžvil 
giu) Vakarai turės turėt gal 
voje po trijų mėnesių „vnšū 
nių“ posėdžiuose su Chiuščio 
vu“. NYT yra atsargus savo 
žodžiuose, ir šis jo pareiški 
mas Vasario 16-ją mums yra 
juo arčiau širdies.

Raštu ir telegramomis Vasa 
rio šešiohktoisos proga atsiun 
tė sveikinimus Albanijos Lais 
vės Komitetas, Lenkijos Vie 
n /bės Taryba, Rumunijos Tau 
ti lis Komitetas, ACEN pirmi 
ninkas, C DU C E pirmininkas, 
NY valstybės demokratų pir 
mininkas ir kt.

valsą paskyrė mūsų tautinių 
šokių vedėjui Juozui Piečai 
čiui su Ponia ; antrąją premiją 
(p. Pusarauskienės tortą(, skir 
tą pabrėžti jaunimo įvertini 
mui, už tango gavo p. Šakaitis 
su partnere; trečią premiją lai 
mėjo p. Adomaitis su P. Juš 
kevičiene.

Nepaprastai tvarkingai ir 
gražiai praėjęs balius užbaig 
tas himnais, kaip čia įprasta; 
ypač šauniai skambėjo ne tik 
tai grojamas, net ir visos sales 
giedamas Lietuvos himnas. 
Baliaus dalyviai po to gražiai 
išsiskirstė į namus. Muzika 
šiemet buvo labai gera, gerų 
muzikų ir baliaus dalyviai ga 
Įėjo iki valiai pasišokti.

Nuoširdus ačiū visiems tau 
tiečams. N L.

Neatsiimti fantai:
8—947817; 9—-947536
10—948521; 11 —-947284
20—948186; 23—-947963
24 — 948132; 28 — 948210
32 — 947165; 33 — 948093
36 — 948164 ; 38 — 948108
41 — 948516; 42 — 946338
48 — 947561 ; 53 — 947548
54 — 947759 ; 55 — 948497
57 — 948495 ; 62 — 948596
63 — 947871 ; 69 — 947799
72 — 947964 ; 73 — 948264
75 — 948309; 81 — 948187
82 — 948429; 83 — 947124
86 — 948144, 87 — 948562
91 — 947695; 94 — 947243
98— 947262; 102 — 948047
107—948173; 108—-948180
109—947569; 110—-948064
112—947083; 113—-947084
115—948081; 116--948325
118—947966; 119—-947967
121—948263; 126—-947921
128—947285 ; 130—-948555.
Pirmieji nr. reiškia eilinį fanto 
nr„ po brūkšnio — bileto nu 
merį.

Neatsiimtus fantus prašome 
atsiimti per 3 savaites, iki ko 
vo 13 dienos iš NL redakcijos.

Kas ligi to laiko neatsiims. 
bus laikomas atsisakęs.

Didžiuosius fantus laimėjo: 
p. Krikščiokaitienė tautinį kos

TORONTO
Atkelta iš 8-to puslapio.

ras Thompson, žodžiu sveiki 
no Estijos konsuals Markus, 
Latvijos konsulo ir fedeiacijos 
vardu Upeslacis. Dar keletas 
sveikinimų buvo gauta raštu.

Priimta atitinkama rezoliu 
lija Kanados užsienių reikalų 
ministeriui ir atsišaukimas tau 
tiečiams okupuotoje Lietuvo 
je.

Meninę dalį išpildė sol. V. 
žemelytė, V. Verikaitis ir 
„Varpo“ choras, diriguojant 
muz. St. Gailevičiui. Chorui 
okomponavo D. Skrinskaitė.

Šiemet per Vasario 16 d. mi 
nėjimą, fondams aukas rinkti 
Apyl. Valdyba buvo sugalvo 
jusi savotišką būdą. Įeinantie 
ms i minėjimą buvo duodami 
vokai su juose įdėtais lapeliais, 
kuiruose nuodyti du fondai: 
Tautos Fondas ir Nepriklauso 
mybės Fondas. Aukotojas gale 
jo pasirinkti, kam aukas skirti. 
Taip pat turėjo būti nurodyta 
aukotojo pavardė ir vaidas 
bei adresas. Surinkus vokus ir 
juos patikrinus, rasta išviso 
856.76 dol., iš kurios sumos 
619.60 dol. su pažymėjimu 
„Tautos Fondui“, 152.31 dol. 
Liet. Nepriklausomybės Ton 
dui ir 84.85 dol., kaip neaiš 
kios paskirties, teko Ąpylink. 
Valdybai. Be to, tą dieną per 
pamaldas Šv. Jono bažnyčioje, 
kaip buvo skelbta, laisvinimo 
reikalams surinkta 150.25 dol. 
Per du sekmadienius prie Pri 
sikėlimo bažnyčios darė rink 
liavas abu fondai.

Vasario 13 d. tautininkai 
Lietuvių Namuose turėjo uždą 
rą Vasario 16 minėjimą su 
vaišėmis, kur dalyvavo apie 
150 kviestinių asmenų. Paskai 
tą turėjo „Jaunosios Lietuvos“ 
vyr. redaktorius P. Kaulėnas.

Vasario 16 d., antradienį va 
kare Prisikėlimo bažnyčioje 
šventės mnėjimas buvo atlik 
tas naujų vargonų koncertu, o 
po koncerto buvo iškilmingos 
šv. Mišios su pamokslu. Šv. Jo 
no bažnyčioje taip pat vakare 
įvyko pamaldos. Šv. Mišias 
laikė J. E. vysk. F. V. Allen, 
o pamokslą lietuviškai ir ang 
liškai pasakė prel. J. Balkūnas. 
Po pamaldų parapijos salėje 
buvo vaišės, kuriose dalyvavo 
vyskupas, miesto burmistras 
Philips, min. J. Yaremko su 
žmona, keletas valdžios parei 
gūnų ir apie šimtas kviestinių 
asmenų. Kalbas pasakė vysku 
pas ir burmistras Philips. Tą 
dieną kaip tik sutapo su kleb. 
kun. P. Ąžubalio gimtadieniu 
ir jam sugiedota ilgiausių me 
tų.

tiumą, kiniško minko „stole“ 
p. Smilgevičienė; NL kostiu 
mui 50 dol. p. Šimonėlis ir p. 
Gudžiūnienė.

DIDINGA EKSKURSIJA Į 
EUROPĄ

Aušros Vartų parapija orga 
nizuoja labai gražią ekskursi 
ją į Europą — į Eucharistinį 
kongresą Miunchene, Vokieti 
joje. Ekskursija numato aplan 
kyti be Vokietijos, Italiją, Is 
paniją. Portugaliją, Prancūzi 
ją ir Šveicariją. Ekskursija te 
sis visą mėnesį. Jai vadovaus 
Europos kraštų žinovai. Eks 
kursijos išlaidos $ 905.—. Tiks 
lesnių informacijų prašoma 
kreiptis į Tėv. Borevičių, tele 
fonu PO'6-5755.

• Kinderienė apsilankė NL re 
dakcijoje, apsimokėjo NL pre 
numeratą ir paukojo Spaudos 
baliaus loterijai.

IŠ KANADOS GYVENIMO
— Kanados įpramoninfinkų 

sąjunga pranešė, kad 1959 me 
tais Kanados moterys išpirko 
nailoninių kojinių kiekviena 
po 13 porų. Taipgi konstatuo 
jama, kad dalinai kinta mote 
rų skonis, nes jos pradėjo dau
giau pirkti kojines be siūlių.

— Kvebeko premjerui A. 
Barrette tarpininkaujant, baig 
tas ilgai užsitęsęs audimo fab 
rikų Montmorancy, Magog, 
Sherbrooke ir Drummondsvil 
le darbininkų streikas. Darbi 
ninkai laimėjo 10 et. priedo už 
darbo valandą. Fabrikai turė 
jo didelių nuostolių, ypač Ma 
gog. kur streikavo 1800 darbi 
ninku, daugiau kaip pusę me 
tų. Per tą laiką fabriko maši 
nos esančios blogame stotyje, 
nes jas veikė drėgmė ir šaltis.

— Kanados min. pirm. J. 
Diefenbaker, kalbėdamas 
Montrealio prekybininkų s- 
gos susirinkime, atkreipė dė 
mesi į pavojus Kanados preky 
bai su užsieniais, nes atemi 
nės bombos ir balistinės rakė 
tos, (kuriomis Vakarams gra 
sina Chrijščiovas), o sovidti 
nis dumpingas, kuriam vykdy 
ti sovietinė diktatūra turi pa 
karnai galimų būdų malinti 
darbininkus, sudaro pavojų 
Vakarams ir Kanados preky 
bai su užsieniais. J. Diefenba 
ker įtaigojo šiuo reikalu susi 
rūpinti. (AG).

Kanados Gen. Gubernatorius 
gen. Vanier pasveikino kara 
liene Elzbietą II, sulaukusią 

antro sūnaus.

Yvan Serve
Kandidatas
Y Ule Lasalle
3 Seniūnijoje

Mr. YVAN SERRE

Yvan Serre, labai plačiai ži 
nomas LaSalle miesto prekybi 
ninkas ir biznierius, kandidatuo 
ja aldermano pareigoms Ward 
3. 2 postui. Rinkimai vyks š. 
m. balandžio mėnesio 1 dieną.

Mr. Serre sutiko kandida 
tuoti tik daugeliui šio miesto 
piliečių delegacijoms prašant.

Be abejonės, Mr. Yvan Ser 
re yra idealus vyras šioms pa 
reigoms, nes jis yra sąžiningas 
ir sąmoningas biznierius. Jis ge 
rai pažįsta 3 seniūnijos (Ward 
3) problemas. Jūs galėsite di 
džiuotis turėdami jį savo atsto 
vu, nes galite juo pastikėti ir 
jį gerbti.

Ponios ir Ponai, išrinkime jį 
šių metų balandžio 1 dieną mū 
sų interesų saugotoju šioje 
smarkiai besiplečiančioje se 
niūnijoje.

Jūsų
Organizacinis Komitetas.
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VISI J SKAUTAMS PAREMTI

v a k a r ą !
š. m. vasario 27 dieną, šeštadieni, 

UKRAINIEČIŲ salėje NIAGAROS g-tvė. 
Programoje B. Simonaičio „NAŠLAITĖLĖ“, 

dalyvaujant skautų berniukų 
tautinių šokių grupei.

Turtinga loterija! 
Puikus bufetas! 

Gera šokių muz. ika! 

Paremkime skautus, 
paremkime lietuvišką jaunimą!

Lietuvių Skautu Rėmimo Draugija.

Jūsų laiškas yra svarbus
KAI RAŠOTE LAIŠKĄ, NEPAMIRŠKITE AIŠKIAI, 

TEISINGAI IR PILNAI JĮ UŽADRESUOTL

• ATSIMINKITE UŽRAŠYTI GAVĖJO INICIA
LUS AR VARDĄ.

• RAŠYDAMI ADRESĄ, VISUOMET UŽRAŠY
KITE NUMERI, GATVĖS PAVADINIMĄ, PAŠ
TO ZONOS NUMERĮ (KUR YRA RAJONAS), 
MIESTO AR MIESTELIO PAVADINIMĄ IR 
PROVINCIJA.

Rusų antplūdis Lietuvoje
NAIKINAMOS PABALTIJO TAUTOS

LIETUVYBĖS VEIKIMAS DAR LABJAU KYLA

Pernai gegužės 10 d. Mask 
vos „Pravda“ paskelbė dalį 
duomenų apie Sovietų S-gos. 
o kartu ir okupuotos Lietuvos, 
gyventojus, kurių surašymas 
buvo 1959 m. sausio 15 d.

Pasinaudodamas tomis ži 
niomis, gegužės 27 d. „Nepri 
klausomos Lietuvos“ Nr. 22, 
žinias pateikiau geru. šio sa 
vaitraščio skaitytojams. Ten 
buvo Įrodyta, kad dėl Antrojo 
pasaulinio karo, kuris buvo pra 
dėtas Stalinas su Hitleriu susi 
tarus, dėl vienos ir kitos žiau 
rios, žmones žudančios okupa 
cijos, — dabartinėje okupuoto 
sios Lietuvos teritorijoje beli 
ko tik 2,713,000 gyventojų. 
Toks skaičius buvo paskelbtas 
„Pravdo je“, V yr iausiosios 
jKremliaus Statistikos Valdy
bos. Jei ne karas su okupacijo 
mis, Lietuvos teritorijoje da 
bar būtų apie 4 mil. gyvento 
jy-

Š. m. vasario 4 d. „Pravdos“ 
Nr. 35, toji pati Kremliaus Vy 
riausioji Statistikos Valdyba 
oficialiai skelbia daugiau gy 
ventojųĮ surašinėjimo du ome 
nų.

Šį kartą yra paskelbtas So 
Vietų S-gos ir okupuotosios 
Lietuvos gyventojų pasiskirsty 
mas tautybėmis. Iš 208,827, 
000 sov. valdomu gyventojų 
yra: 114,588,000 rusų, 36,981, 
000 ukraineičių, 7,829,000 gu 
dų, 2,268,000 žydų ir toliau 
mažosios tautos. Iš viso per 
160 tautybių.

Šitame tautybių mišinyje, 
mums svarbiausia leituviai ir 
Lietuvos gyventojai.

Praeitųjų metų „Pravdoje“ 
bendrasis Lietuvos gyventojų 
skaičius buvo parodytas — 2, 
713,000. Dabartinėje, vasario 
4 d., „Pravdoje“ parodyta 2, 
411,000 gyventojų. Nors skir 
tomas nedidelis, tik 2000 gy 
ventojų, bet jis sovietiškoje 
statistikoje yra būdingas. Pra 
šyčįau tatai Įsidėmėti sekant ir 
kitus šitos statistikos duome 
nis.

Lietuvos gyventojų sudėtis 
tautybėmis paduota tokia. lie 
tuvių 2,151,000 — 79,3%: ru 
sų 231,000—8,5%; lenkų 230, 
000 — 8,5% ; gudų 30,000 — 
1,1%, žydų 25,000 — 0,9%; 
ukrainiečių 18,000 — 0,7%: 
Juos visus sudėjus gaunasi 
2,685,000 arba 99% nuo bend 
rojo gyventojų 2,71 1,000 skai 
čiaus. Kur dingo 1% t. y. 26, 
000 gyventojų? Nežinia.

Kadangi Lietuvoje ukrainie 
čių niekuomet tokio skaičiaus 
nebuvo, tai juos tenka pridėti 
prie bendrojo svetimo Į Lietu 
va elemento perkėlimo, t. y.— 
prie rusų. Šių dviejų tautybių 
— rusų ir ukrainiečių Lietu 
voj yra 248,000, kas sudaro 
9,2% visų gyventojų. Tuo tal
pu, 1942 m. vokiečių okupaci 
jos metu gyventojus surašinė 
jant Lietuvoje buvo rasta tik 
59.000 rusų.

Į surašinėjimo duomenis bu 
vo įtraukti ir kariuomenėje esą 
gyventojai. Todėl Lietuvoje 
esąs svetimas elementas ir su 
daro — Sovietų kariuomenė ir 
Kremliaus prisiųsti Įvairūs Lie 
tu vai valdyti pareigūnai, ku 

rių skaičius, kaip matome, yra 
apie 250,000 asmenų. Tatai pa 
rodo ne tik mums, lietuviams, 
bet ir lietuvių kilmės komu 
nistams, kas okupuotą Lietu 
vą valdo. Istorija dar nežino 
faktų, kad kur nors, kada no 
rs okupantas būtų leidęs vai 
dytis pačiai okupuotąja! ir pa 
vergtai tautai. Ir Lietuvą vai 
do okupantai rusai.

Nežiūrint to, kad Paleckiai, 
Sniečkai, Šumauskai ir kiti ke 
Ii lietuvių kilmės iškamšos no 
rs viešumoje ifgūruoja, be tjo 
kios valdžios Lietuvoje nesu 
daro. Už kiekvieno šių iškam 
šų lietuvių nugaros stovi apsi 
ginklavę rusai. Jie gauna iš 
Kremliaus įsakymus, jie ir di 
riguoja Lietuvai.

Rusai yra parodyti visose va 
dinamose sovietinėse respubii 
koše, nes jie visur ir valdo.

Bendrasis lietuvių skaičius 
dabar parodytas 2,326,000. 
Lietuvoje gyvenančių lietuvių 
parodyta 2,151,000 ir Latvijo 
je gyvenančių lietuvių 32,000. 
Tad Lietuvių parodyta iš viso 
2,183,000. Jokiose kitose sri 
tyse gyvenančių lietuvių nepa 
rodyta. Tad kyla klausimas, 
kur pagal sovietiškąją statisti 
ką gyvena likusieji 143,000 lie 
tuvių?

Mes labai gerai žinome, kad 
bolševikai daug lietuvų iš Lie 
tuvos išvežė į Sibirą. Žinome 
gerai, kad dar labai daug jų 
tenai tebelaikomi. Nors pagal 
statistikos duomenis trūksta 
143,000 lietuvių, bet Kremlius 
jų nerodo, nes jie vargsta pri 
verčiamųjų darbų stovyklose 
ir kitose priverstinio ištrėmimo 
vietose — rusų katorgose.

Dėl privaryto svetimo ele 
mento, Lietuva, galima sakyti 
yra „laiminga respublika“ paly 
ginus ją su Latvija ir Estija. 
Lietuvoje svetimo elemento 
(rusus yra 248,000 kas sudaro 
(rusų yra 248,000 kas sudaro 
9.2% visų krašto gyventojų.

Latvijoje iš bendro gyven 
tojų skaičiaus 2,093,000 sveti 
mojo elemento yra: rusų 556, 
000, ukrainiečių 29,000. gudų 
61,000, iš viso 646,000 asme 
nų arba 30,9% visų krašto gy 
ventojų skaičiaus!

Estijoje iš bendro 1,197,000 
gyventojų skaičiaus, svetimo 
elemento yra: rusų 260,000; 
ukrainiečių 16,000 ir gudų 11, 
000. iš viso 297,000 asmenų ar 
ba 23,9% visų krašto gyvento 
jų skaičiaus.

Nė vieno latvio, nė esto ne 
parodyta, kur nors kitur gyve 
nant. Tačiau, kai išviso latvių 
skaičius parodytas 1,400,000, 
o Latvijoj gyvenančių latvių 
tik 1,298.000, tai taip ir neži 
nia, kur yra likusieji 102,000 
latvių.

Estų bendras skaičius paro 
dytas 969,000, o Estijoj gyve 
nančių tik 873,000 estų. Tad 
kur gyvena 96,000 estų?

Visas šias suktybes ir bolše 
vikiškąją dialektiką priimant 
dėmesin, tenka pasakyti — 
bolševikai tam ir yra bolševi 
kai, melas žulikystė ir bolševi 
kiškas pamišimas visame sovie 
tiniame gyvenime.

J. Audėnas.

Jei kas mano, kad lietuvy 
bės veikimas po 15-kos metų 
tremties ir nevilties kelio ga 
lėtų kur nors sumažėti, tai te 
gu atkreipia savo akis į St. Cat 
barines ir Wellando bendruo 
menes. Čia lietuvybės veikimas 
įgauna vis didesnį momentą, 
ir štai dėlko, jau atsikratyta 
minties, kad veikėjais tegali 
būti tik nemažą mokslą išėję 
žmonės. Pasirodo, veikėjais ir 
dar gerais veikėjais gali būti 
kas tik nori. Vakar kaip ir visi 
— šiandieną bendruomenės 
valdybos narys ir nuo tada vi 
sų pagarba ir parama jam be 
jokių komentarų. Tokia tvarka 
čia jau nusistovėjo. Dar vienas 
dalykas nusistovėjo: bendruo 
menė yra augščiausias orga 
nas, po kurio stogu veikia vi 
sos organizacijos, gražiai, tvar 
kingai, broliškai. Nesiginčyda 
mi, bet viena organizacija vi 
su kuo paremdama kitą.

Kitas pamanys, kad čia ra 
soma pasaka, bet taip yra St. 
Catharines bendruomenėje, ko 
rezultate tas veikimas čia, past 
rodo, tik ir didėja.

Visos organizacijos čia jau 
turi savo metinius tradicinius 
didelio masto parengimus, ku 
riuose 1000 žmonių jau nebe

HAMILTON. Ont.
Atkelta iš 

prieš ligšiolinį Kanados meis 
teri Aušrą, baigmėje turėjo nu 
sileisti Vyčio komandai, tuo 
būdu tapdamos prmą kartą Ka 
nados vicemeisteriu. Mūsų vy 
rai pralaimėjo Aušrai ir Mont 
realiui. Jaunos stalo tenisinin 
kės, kurių dalyvavo visas de 
šimtukas, pirmame didesnia 
me stalo teniso turnyre, gavo 
gražų „krikštą“, nors didelių 
laimėjimų ir neatsiekė. Šiuo 
metu, sporto klubas pradėjo 
pasiruošimą išvykai į dešimtas 
ŠA Lietuvių Žaidynes New- 
- Yorke, kur teks iš kasos iš 
leisti apie 350 dol. (kelionė, 
nakvynė, maistas). Galvojama 
apie sįetigimą sporto rėmėjų 
būrelio, nes Hamiltone esama 
dar didelių veikėjų ir iš N. Lie 
tuvos laikų, kaip K. Prielgaus 
kas, A. Liūdžius, E. Lengni 
kas ir kt. K. B.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
NAMŲ NARIŲ SĄRAŠAS,

NR. 27.

Labai nuoširdžiai dėkojame 
žemiau išvardintiems tautie 
čiams, Įsijungusiems iaikotar 
pyje sausio 4-tos — vsaario 15 
d. Į didįjį L.ietuviško Centro 
Hamiltone kūrimo darbą! Po 
200 dol. įnešė: Jokubaitytė 
Br., Dauginienė Domic, ir Ša 
rapnickas Juoz. Pastarieji du 
nariai yra iš St. Catharines, 
Ont. Po 100 dol.: Šimaitis J., 
Mikelėnienė V., Bothwell, O., 
Baltuška K., Hespeler, Ont., 
Venckevičiūtė Putonė, Water 
down, Ont., Gelžinytė Salia ir 
Gina, Jokubaitienė Č., Jokūbai 
tis Jonas, Ancevich Pr. ir Pau 
lė, Oakville, Ont., Galdikienė 
St., St. Catherines, Ont., Si 
mansoans Eduardas, Vaitkutė 
Audra Nora, Aldona X, Gin 
tautienė Elytė, Senkus St., Ja 
kaitis St., Olšauskas Eduar 
das ir Sadauskienė Birutė.

Papildomai po 100 dol. įne 

naujiena. Dabar lankėsi Mont 
realio Liet. Dramos Teatras. 
Šiemet čia dainuos dainavos 
choras iš Amerikos per Joni 
nes, pernai buvo Čiurlionies 
Ansamblis ir taip visą laiką. 
Net SLA organizacia čia žydi. 
Pasirodo, žymiai stipriau nej 
gu, sakysime, Hamiltone. At 
šventė savo 5-kių metų sukak 
tį. Ta proga Klaipėdos atvada 
vimą paminėjo. Žmonių salė 
buvo pilna.

Geresniam veikimui Pusią 
salis nutarė ir įsteigė veikimo 
koordinavimo komisiją. Vis 
kas dabar eis pagal išanksto pa 
ruoštą tvarką.

Susiorganizavusios St. Cat 
harinės ir Wellando Skautų Rė 
mimo Draugijos susilaukė di 
delio skaičiaus narių ir garbės 
rėmėjų, kurių Įnašas yra ne 
mažiau, kaip 5 doleriai. Įdo 
miausia yra tai, kad skautus 
čia stipriai remia viengungiai. 
Ar tai ne puikus ir prasmingas 
gestas?

Žodžiu — mūsų bendruome 
nė žengia stipriai plačiu tėvy 
nės vieškeliu — jo galutiniam 
išlaisvinimui iš Įsigalėjusios, 
bet ne amžinos Rusijos vergi 
jos. Banga.

7 puslapio.
šė: Šajauka Ig., St. Cath., O. 
ir Povilauskienė Frances.

Iš viso pagal šį sąrašą Liet. 
Namai gavo 20 naujų narių su 
bendra 2500 dol. suma.

Kviečiame ir prašome visus 
tautiečius iš arti ir toliau gyve 
nančius padėti įsigyti įspūdin 
gus ir gražius Liet. Namus 
Hamiltone! LN V-ba savo va 
sario 7 d. posėdyje

NUTARĖ PRADĖTI ANTRA 
JĮ LN ĮSIGIJIMO ETAPĄ

— pirkti jiems sklypą. Jau 
rastas Barton ir Parkdale rajo 
ne didelis žemės gabalas, kurį 
LN v.ba, pirma atsiklaususi vi 
sų LN narių, bandys pirkti, to 
dėl nauji LN nariai šiuo metu 
ypač reikalingi.

Vieningai dirbdami patys 
stebėsimės savo darbų rezulta 
tais — padrikai išsisklaidę nie 
ko didesnio neatsieksime.

Liet. Namų Valdyba.

VOKIŠKI FILMAI LN 
KINE DELTA 

susilaukia vis didesnio pasise 
kimo. Vasario 11 d., ketvirta 
dieni (žiūrovų susirinko pe!r 
800, ir LN gavo apie 300 dol. 
gryno pelno tik per vieną die 
na.

Sekantis vokiškų filmų se 
ansas Delta kine bus šį ketvir 
tadienį, vasario 25 d. Pradžia 
7 v. 30 min. vakaro. Bus rodo 
mi du Vokietijoje statyti ir 
vokiečių kalboje filmai „Sap 
nuojančios lūpos“ su Maria 
Shell ij F. O. Fisher. Antra 
sis filmas „Nuodėmingieji“.

Iki šiol vokiški filmai LN 
Delta kine buvo kartą per mė 
nes . Nuo dabar juos pradeda 
me rodyti du kartu per mene 
sį. Ateinantieji vok. filmai nu 
matyti kovo 10 d. ir 31, balan 
džio 14 ir 28 dienomis.

LN NARIAMS
praėjusio metinio narių susirin

• SAVO, T. Y. SIUNTĖJO, ADRESĄ, UŽRAŠY
KITE VIRŠUJE KAIRIAJAME VOKO KAMPE.

• ADRESUOJANT PAŠTĄ I APARTMENTUS AR 
ĮSTAIGŲ PASTATUS. UŽRAŠYKITE KAMBA
RIO AR ĮSTAIGOS NUMERĮ.

• RAŠYDAMI LAIŠKUS UŽ KANADOS RIBŲ. 
VISUOMET PILNAI UŽRAŠYKITE TO KRAŠ
TO PAVADINIMĄ, I KURI SIUNČIATE.

• VISUOMET UŽLIPINKITE PAKANKAMAI 
PAŠTO ŽENKLŲ. JEI NESATE TIKRI, PASI
TIKRINKITE PAŠTO ĮSTAIGOJE.

PILNAS IR AIŠKUS UŽADRESAVIMAS GREITINS 

JŪSŲ PAŠTO SIUNTŲ PRISTATYMĄ.

Canada Post Office

NIAGAROS PUSIASALIS
NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ 

SUSIRINKIMAS
Susirinkimas įvyko St. Cat 

barines lietuvių parapijos salė 
je, 75 Rolls Ave., St. Cathari 
nes, Ont. 1960 metais sausio 
10 dieną 12 vai. Jo tikslas iš 
spręsti Niagaros pusiasalio lie 
tuvįų parengimų susidūrimą tą 
pačią datą. Susirinkime daly 
vavo atstovai: Lietuvių Vete 
ranų S-gos „Ramovė“ Niaga 
ros pusiasalio skyriaus, St. 
Catharines SLA 270 kuopos, 
Vilniaus Krašto Lietuvių S- 
gos St. Catharines skyr., St. 
Catharines liet. parapijos, 
skautų ir skautų rėmėjų. Meno 
ir Šokių grupės „Gintaras“, 
Wellando Medžiotojų ir Meš 
keriotojų „Lituaniia“ klubo, 

kimo pasirašyta vietoje šėrų 
vertės pakėlimo už pirmuosius 
po Liet. Namų užpirkimo me 
tus po 2 dol. už vieną mėnesį 
nuo įneštų 1U0 dol. Iš viso šita 
geros valios (good will) Liet. 
Namų skola nariams bendroje 
sumoje sudaro 13,116 dol.

Ši skola nariams išmokama 
pagal atskirą visuot. narių su 
sirinkimo tuo reikalu rezohuci 
ją-

Už pirmuosius LN apyskai 
tinius metus nariams paskirta 
6% dividendo, kas iš viso suda 
rė 2,991.—. Iki šiam laikui 
daugumas narių pranešė bend 
roję 2,169.— dol. sumoje, kad 
jie savo palūkanas paskolina 
Liet. Namams. Dalis narių pa 
reikalavo dividendą išmokėti 
ir jiems išsiuntinėta iš viso 423 
dol., 63 LN nariai sumoje 399 
dol. į pranešimus neatsakė. Ar 
timoje ateityje jiems pakarto 
tinai bus išsiųsti pranešimai 
registruotu paštu. Sk. St.

• Vienas hamiltonietis buvo 
padavęs prašymą Sovietų S- 
gos užsienių reikalų ministe 
riui, kad Kanadon išleistų jo 
seną, apie 70 metų motiną. 
Bet per rusų ambasadą Otta 
woje gavo neigiamą atsakymą.

LIET. NAMUOSE.
nuo vasario 16 d. yra tuščias 
3-jų kambarių butas už 65 dol. 
Norintieji išnuomoti, prašomi 
vakarais kreiptis nuo 6 vai. p. 
J. G. Skaistį, Delta kine.
• LN draudimas V-bos vas. 
7 d. posėdyje galutinai priim 
tas ir 3 metams kaštuos 2,753 
69 dol.

EMOB

Niagara Falls, Ont. Lietuviui 
klubo, Wellando KLB-nės apy 
linkės ir St. Catharines apyl. 
valdybų.

Susirinkimas iškelia žalingą 
lietuvių tarpe reiškinį - paren 
gimti susidūrimą tą pačią da 
tą. Tuo tarpu šiaip jau nedide 
lis lietuvių skaičius yra išsklai 
domas ir parengimai neša nuos 
tolius, o rengėjų tarpe kyla be 
reikaingi ginčai. Nutarta, kad 
ši neigiamybė ateityje nesikar 
totų ir kad reikia sužinoti apie 
kitų daromus parengimus ir 
kad išvengtų susidūrimų, vi 
sos organizacijos, klubai bei 
grupės savų parengimų datas 
praneša išrinktajai komisijai, 
tik organizacijų atstovų susi 
rinkimas jas patvirtina. Pagal 
balsų daugumą į komisiją įėjo 
iš St. Catharines Juozas Dilys, 
iš Wellando K. Stankevičius 
ir iš St. Catharines S. Šetkus. 
Sus-mo pirm. J. Grigas, sekr.
I. Šajauka.

Iki šiol yra užsiregistravę:
1. Vas. 20 d. Vasario 16 mi 

nėjimas Merritton Community 
Centre Hali, ruošia Welland 
ir St. Catharines Apyl. V-bos.

2. Vasar. 27 d. Kaziuko mu 
gę. Rengia skautai ukrainiečių 
salėje, 177 Niagara Street, St. 
Catharines, Ont.

3. Bal. 23 d. Mėgėjų kon 
kursas Merritton Community 
Centre Hali. Rengia Meno ir 
šokių grupė „Gintaras“.

4. Geg. 21 d. Parapijos šven 
tė St. Stephen's Hall, Wei 
land, Ont., rengia parap. k-tas

5. Birž. 4 d. Kartūnų balius 
St. Stephen's Hall, Welland, 
Ont. rengia Medžiotoji! ir 
Mešker. „Lituanica“ klubas.

6. Birž. 25 d. Jaunimo šven 
tė — Joninės Merritton Com 
munity Centre Hali, rengia 
KLSgos St. Catharines sk.

7. Spali'b > d. Meilinė ru 
dens šventė, rengia Niagaros 
liet, klubas Niagara F., Ont.

Be to, kiekvieno mėnesio 
antrąjį šeštadienį Crowland IIo 
telio patalpose Medžiot, ir šeš 
keriotojai „Lituanita“ klubas 
rengia šokius.

Pagal bendrą susitarimą su 
sirnikimo nutarimą ir naujai 
sudarytą parengimų lentelę 
skelbiame visuomenės žiniai. 
Atsiradus naujų kandidatų len 
telė bus papildyta ir paskelb 
ta spaudoje.

K-jos pirm. Juozas Dilys.
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Sunkieji Lietuvos atsikūrimo 
laikai

IR MYKOLO SLEŽEVIČIAUS JUOSE VAIDMUO
RAŠO VYTAUTAS SIRVYDAS

4.
Gruodžio 29 d. naujoji vy 

riausybė pradėjo leisti „Vy 
riausybės Žinias“ ir

paskelbė laikinos 
konstitucijos principus,

savo programą ir keletą jstaty 
mil. Pareikšta, kad Voldema 
ro vyriausybė pasirodė negaliu 
ti krašte sukelti tuo momentu 
taip reikalingo kūrybinio Įkais 
čio. Ginkluotų vyrų Sleževi 
čiaus vyriausybę ginti tebuvo 
apie 50. Jie teturėjo vieną sun 
kų kulkosvaidi ir 50 granatų. 
Sausio 1 d. Vilniaus gatves vai 
dyti paėmė lenkų legionieriai, 
kurie kovėsi su Eidukevičiaus 
Vilniaus Sovieto sargais. Šleže 
virius vėliau sakė: „Jei lenkai 
būtų norėję, būtų galėję veik 
plikom rankom suimti visą 
Lietuvos vyriausybe“. Lenkai 
išleido gyventojams atsisuki 
mą, kuriame sakė: „Kas Į Die 
va tiki, tas su mumis, kas j šė 
toną — prieš mus“. Kadangi 
vokiečių kariuomenė ruošėsi 
Vilnių apleisti, kabinetas nu 
tarė: „Anksti rytą paskutiniuo 
ju iš Vilniaus išeinančiu trau 
kiniu važiuoti i Kauną“. Vokie 
čiai sutiko vyriausybę nuvež 
ti (kaizerinė Vokietija, kaip ži 
noma, Lietuvos valstybę pri 
pažino 1918 m. kovo 23 d.

V. Sruogienė. Tėvynės My 
lėtojų Draugijai išleisti parašy 
toje „Lietuvos Istorijoj“, daly 
kus šitaip nupasakoja: 1918 
m. gruodžio 2C d. Tarybos 
pirm. A. Smetona ir M. Yčas 
iš Vilniaus išvyko Vokietijon

čiai kareiviai nebeklausą savo 
karininkų, bet jį sugėdino vie 
nas kareivių Tarybos atstovas, 
kuris Sleževičiui girdint Zim 
meilini pareiškė, kad kareiviai 
traukiasi Įsakomi. Todėl Šleže 
vičius paprašė Lietuvos atsto 
vo Berlyne, J. Šaulio pareika 
lauti, kad Vokietijos vyriausy 
bė ką nors darytų.

Prof. Senn pasakoja: „Šiuo 
momentu vokiečiai susilaukė 
keblumų ramiai pasitraukti iš 
Ukrainos. Rygoje pasireiškė 
raudonas teroras prieš Pabal 
tijo baronus vokiečius. Pačia 
me Berlyne Įvyko revoliucinių 
riaušių. Tas viskas privertė vo 
kiečių vyriausybę apsigalvoti. 
Tokiu būdu, sausio 9 ar 10 d. 
Šaulys pranešė Sleževičiui, kad 
vokiečiai nusprendė Kauno ne 
apleisti. (Sruogienė čia sako: 
„Pagaliau, 1919 m. sausio 11 
d. vokiečiai pasitraukė( ?) iš 
Kauno“, p. 894). Jie nubrėžė 
savotišką demarkacinę liniją 
ir Įsakė bolševikams jos neper 
žengai. Sausio pradžioje Kau 
nan atvyko pirmieji vokiečiai 
savanoriai, o mėnesio gale jų 
jau suidarė 4,000. Lietuvos vy 
riausybė pažadėjo jiems mokė 
ti po 4 markes dienai ir už 
laikyti jų 10,000. Sausio 28 d. 
Sleževičius atvyko Į Berlyną ir 
pasirašė su vokiečiais susitari 
mą bendrai kovoti prieš bolše 
vikų antplūdį“.

Sleževičius, tačiau, suprato 
pavojų vien vokiečiais atsidė 
ti. Skubindamas

Mr. Alan Jarvis, kurio atsista 
tydinimą kaipo National Gal 
lery direktoriaus vyriatlsybė 
priėmė nuo 1959 m., rugsėjo 
30 d. Mr. Jarvis, 44 metų, yra 
gimęs Brantforde, Ontario. Jis 
pats yra pasižymėjęs rašytojas 
ir skulptorius. Jis vadovavo 
Galerijai nuo 1955 metų.(CS)

savo kariuomenę kuo 
greičiausia suorganizuoti,

jis Šauliui i Berlyną rašė: „Vi 
sa mūsų užsienio politika turi 
siekti sueiti su Antanta (Pran 
cūzija ir Anglija). Mūsų tėvy 
nės ateities gerovei, mes pri 
valome atsidėti ne Vokietija, 
bet ypač Anglija ir Amerika“ 
(laiškas 1919 m. sausio 7 d., 
kuri prof. Senn cituoja iš Pen 
nsylvanijos universiteto kny 
gynė esamo Šaulio archyvo). 
Vasari jis parašė Šaulio steng 
tis išrūpinti iš Alijantų ypatin 
gą komisiją, kuri ir vokiečius 
Lietuvoje tvarkytų ir Lietu 
vai tiesiogiai padėtų.

Pats Sleževičius pasakoja: 
„Vyriausybės dideliu rūpės

General - Majoras Victor Od 
lum, pasižymėjęs karys, diplo 
matas ir žurnalistas, atidavė 
sovo namus West Vancouver 
su visa nuosavybe iš penkių su 
puse akerių Britų Kolumbijos 
Universitetui su tikslu padėti 
menui ir viešųjų reikalų cent 
rui. Biitų Kolumbijos Univer 
sitetas turi plačiausius meno 
vasarinius kursus Kanadoj ir 
dabar tikisi, kad naujasis cent 
ras patarnaus daugeiui svar 
biųjų konferencijų, kurios tu 
ri ryšio su meno kursais. CS.

čiu buvo paveikti vokiečius, 
kad jie, kol bus suorganizuota 
mūsų pačių reikalingos kariš 
kos pajėgos, pasiliktų Kaune. 
Ir, štai, sausio 10 d., apie 2— 
4 vai .ryto, aš, Vileišis ir J. 
Šimkus apytamsiame Metropo 
lio viešbučio kambaryje svars 
teme darbų ir kovos planus, 
netikėtai gauname pranešimą 
iš Berlyno (nuo Šaulio), kad 
Vokietijos vyriausybė nu 
sprendė Kaune pasilikti ir da 
vusi Įsakymą užimti Radviliš

PRAGIEDRULIAI ir ŠEŠĖLIAI...
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

* cijoms tenka rimtai varžytis
Kanadiška žiema ilga ir ne dėlei savos salės ir patogesnių

jauki. Iki Naujų Metų, kai 
šventės dar prieš akis, sniegas 
su speigais bei pūgom leng 
viau pernešami, ir žiema Įdo 
mesnė. Naujovė. Vėliau, arte 
jant pavasariui (kuris čia nie 
kad, kaip žinome, ilgai netrun 
ka, nes tuoj virsta vasara) Si 
ta, beveik šešiamėnesmė, p a 
moga tikrai prailgsta ir įgris 
ta.

Ilgi žiemos vakarai tačiau 
visose pasakose turi savo žave 
sj. Jie atskleidžia svajonių pa 
šaulius. Jie atskleidžia pamirš 
tas ir naujas knygas. Jie suve 
da žmones draugėn — pramo 
goms ir rimtiems užsiėmi 
mams.

Kad, iš tiesų, taip yra, reikia 
pažvelgti Į įvairių parengimų 
tvarkaraščius. Kad ir Montrea 
lyje, šiaip jau nelabai judrioj 
lietuviškoj kolonijoj. Organiza

kį, Šiaulius, Telšius ir atstum 
ti bolševikus nuo Kaišiadorių- 
-Mažeikių geležinkelio linijos 
i rytus, bendradarbiaujant su 
Lietuvos kariuomene. Mūsų 
kariuomenės dalyvavimas bu 
vo pirmoji tolyn ėjimo sąlyga. 
Galima sakyti, čia buvo visą

Lietuvos likimą nulėmęs mano 
vyi’iausybės laimėjimas. Ga 
vome progos susitvarkyti ir su 
organizuoti savas kariškas pa 
jėgas“.

Gali būti, vokiečiams spau 
dimą padaręs ir Prancūzijos 
maršalas Foch, kurį veikė len 
kai, nagus krimtę dėl atidavi 
mo Vilniaus Kapsuko bolševi 
kams. (B. d.)

datų.
Lietuviškoji veikla yra ilgų 

rudens ir žiemos vakarų veik 
la.

Pažvelkime tad Į Įvairius jos 
aspektus. * *

Čia mes rasime, pirmoj eilėj, 
vienetus ir pavienius asmenis, 
kurie labai energingai ir karš 
tai darbuojasi. Ir reklamuoja 
si. Rasime ir tokius, kurie ly 
giai energingai veikia, bet be 
triukšmo ir propagandos.

Atrasime ir tokių, kurie vi 
siškai tyliai atlieka lietuvišką 
jį darbą, nežinomi platesnei vi 
suomenei, netgi savos koloni 
jos žmonėms. Nuo pastarųjų 
norėtųsi pradėti šią apžvalgą. 
Tai mokyklos. Lietuviškų šeš 
tadieninių mokytojų pavardės 
beveik niekad nemargina mū 
su laikraščių puslapių. Nebent, 
koks vedamasis užsimena apie 
nepaprastą lietuviškų mokyk 
lų svarbą ir pasišventėlius mo 
kytojus, dirbančius ne vienus, 
dvejis, bet dažnai dešimtis me 
tų kiekvieną šeštadienį, kiek 
vieną žiemą.

Jų darbas bevertis — girdė 
sime balsų, — nes mūsų jauni 
mas vistiek nutautės. Tai tie 
patys oficialūs optimistai, ku 
rie savo nuosavą prekę ir sa 
vus atsiekimus primena kiek 
viena proga. Tai tie patys, nuo 
smukio manifeste paminėti, sa 
vo kromelio ir savos garbės ab 
stulbintieji, kuriu manymu tik 
jų vienų veikla ir nuopelnai 
laužo ir trupina geležinę uždan 
gą-

O tačiau, geležinė uždanga 
taps realybė tą valandą, kai

(premjeras Voldemaras jau 
ten vedė derybas). Lietuva Ii 
ko, tartum, be vadovybės. Bet 
krašte veikę patriotai neleido 
sužlugdyti nepriklausorrįybės. 
Po dramatiškų pasitarimų Vii 
niuje, Tarybos pirmininkui( ?) 
St. Šilingui pasirašius, buvo pa 
skirtas cliktatorium(?) tik ką 
iš Rusijos grįžęs advokatas M. 
Sleževičius. Demokratiškumo 
vardan jis nuo skisriamų jam 
pareigų atsisakė ir sudarė koa 
licinį kabinetą, i kuri Įėjo visų 
politinių srovių, taip pat ir tau 
tinių mažumų (gudų ir žydų) 
atstovai.“ (p. 892—893).

Naujieji Ateiviai,
CANADA

mokykitės savo naujų

paskutinioji lietuviška šešta 
dieninė mokykla uždarys savo 
duris. Geležinė uždanga lygiai 
baisi ir mirtina, kaip toji, ku 
rią komunizmo vergai ir tar 
nai perdalino Europą. Geleži 
nė uždanga mūsų sąmonėse 
yra tolygi realybė, ir jos nenu 
galės tiktai butaforija ir Įžūli 
autoreklama. Kultūrinis bena 
mių gyvenimas yra likiminiu 
ryšiu susietas su savos mokyk 
los (t. y. jaunosios kartos) gy 
vastimi. Norint betką pasiekti 
savo žmogiškoj ir kūiybinėj 
veikloj, reikia išlaikyti jauną 
ją kartą mūsų tarpe. Knyga,

Pro tamsumus saulė Kaupe.
Kaune irgi buvo ne pyragai. 

Pasakojama: „Gatvėse vaka 
rais ir naktimis tamsu. Vokie 
čių kareiviai pakrikę, šūkauja, 
be disciplinos bastosi palaidi. 
Plito gandai, kad sausio 10 d. 
apleistą ir Kauną, užleisdami 
jį bolševikams“. Lietuvos ka 
riuomenės tebuvo pulk. Glo 
vackio būrelis Panemunėje, ku 
rio i miestą vokiečiai neleido. 
Sleževičiaus kabinetui suteik 
ta pora kambarėlių Metropo 
lio viešbutyje. Prof. Senn čia 
sako: Ateitis buvo premjero 
Sleževičiaus rankose. Politiko 
je jis jau buvo žinomas kaip po 
puliarus Valstiečių liaudiniu 
kų partijos vadas. Liaudiniu 
kus rėmė ir kita valstiečiuose 
atramos turinti partija — kri 
kščionys demokratai, bet dau 
giausiai, matyti, tik dėl to, kad 
tuo momentu neturėjo tinka 
mų savo vadų. Be abejojimo, 
valstiečiais atsirėmusios par
tijos geriau galėjo aptvarkyti 
visaip bruzdantį kaimą, negu 
Pažangos žmonės, kurie buvo 
inteligentai ir liaudyje neturė 
jo didelio pritarimo. Tačiau, 
tik ateitis tegalėjo parodyti, 
ar valstiečių vadai įstengs ką 
nors padaryti, nes jiems ypač 
stigo ginkluotų pajėgų apsigin 
ti. Tuo metu rodėsi, pabuvus 
kelias dienas Kaune, ar tik ne 
reikėsią trauktis prieš atplūs 
tančią raudoną armiją į Tilžę“.

Sleževičius pasiuntė Anglijai 
ir Prancūzijai reikalavimą

(Įdėtą Vyriausybės Žiniose 
1919 m. sausio 16 d.) privers 
ti vokiečius nesitraukti prieš 
raudonąją armiją, nes tuo lau 
žo Paliaubų sutarties posmą 
nr. 13. Kaune veikė Vokietijos 
įgaliotinis Zimmerle, kuris Sle 
ievičiui teisinosi, būk vokie

draugų kalbos
BENDRAI VARTOJAMA KALBA BENDRUOMENĖS, KURIOJE JŪS 

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

JŪS GALITE IMTI KALBŲ PAMOKAS BEVEIK KIEKVIENAME 
KANADOS CENTRE.

Tupėsite dagelį pirmenybių:
PILIETYBĖ

Anglų ar prancūzų kalbos mokėjimas yra 
reikalingas Kanados pilietybei gauti.

TARNYBA
Jūs galėsite daug lengviau gauti ir turėti 

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

BENDRUOMENĖS GYVENIMAS
Jums bus daug lengviau Įsigyti draugų tar

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

ASMENINIAI REIKALAI
Jums bus daug lengviau atlikti reikalus ic 

taigose bei pirkti krautuvėse. Jūs galėsite iš- 
kinti savo reikalus namų savininkams daktarr S 
advokatams, amatininkams, autobusu Vairuo?S’ 
jams, valdžios įstaigų tarnautojams ir kitiems 

INFORMACIJA IR PRAMOGA
Jūs galėsite skaityti Kanados laikraŠČ 

žurnalus ir knygas. Jūs turėsite daugiau malonu’ 
mo stebėdami televiziją, klausydami radiją lank 
darni kinus, paskaitas bei teatrus. Jūs geriau0 
prasite Kanados gyvenimą ir papročius? ” SU"

Pagalvokite apie šias pirmenybes ir VEIKITE TUOJAU1
ĮSIREGISTRUOKITE Į KALBŲ KURSUS! JEIGU JŪS NEGALITE LAN 

KYTI KURSŲ, ĮSIGYKITE KNYGAS NEMAKAMAI IR MOKYKITĖS 
MIE. JŪSŲ VIETINĖ MOKYKLA, ARTIMIAUSIA PILIETYBĖS 
GRACIJOS ĮSTAIGA BEI KANADOS PILIETYBĖS SKYRIUS 
MIELAI SUTEIKS JUMS REIKIAMAS INFORMACIJAS.

NA-
AR 1MI- 

OTTAWOJE

Ellen L. Fairclough 
-s ir Imigracijos Ministers.

laikraštis, žurnalas be skaity 
tojo, auditorijos be žiūrovų—. 
nieko nebus verti.

>:= *
Todėl labai liūdnai skamba 

prieš kelias dienas laikraščiuo 
se paskelbtas SOS iš anapus 
vandenyno apie tragiškoj fi 
nansinėje (sic!) padėtyje atsi 
dūrusią mūsų vienintelę lietu 
viską gimnaziją Vokietijoje. 
Vienintelė tokia visam laisvam 
pasaulyje. Kiekvienas doleris 
nusiųstas komitetui, įsteigtam 
šį mokslo židinį gelbėti, bus jau 
nebe vien tuščias gestas, bet 
konkretus žygis mūsų kultūri 
nėj veikloj. Štai to komiteto 
adresas: A. Gulbinskas, 6324 
So. Bishop Street, Chicago 36, 
Illinois, USA.

* *
Kultūrinio nuosmukio mani 

festas vis dar tebedegina dau 
gelio ramybę. Vieniems jis at 
rodo toks baisus netiesos skel 
bimas, kad negali atsistebėti 
pasirašiusiųjų nelogiškumu. 
Kitiems šis raštas, turbūt, dil 
gina sąmones, nes daugely to 
rašto vietų jie atpažino savo 
veiklos metodus ir pačius save. 
Tretiems, ramybės ir konfor 
mizmo atstovams, toks pasisa 
kymas atrodė pergriežtas, ne 
reikalingas ir t. t. Dviejų pa 
starųjų grupių nesinori liesti 
— jų opozicija suprantama, 
nors vargu ar bet kas ją gulė 
tų pateisinti.. Save atpažinti 
visuomet nejauku, ypač kai to 
ks atpažinimas numuša stro 
piai aranžuotas ir dar stro 
piau saugotas aureoles. Tai sa 
votiška perforsuotų ambicijų 
grupė, kurios veikla dažnai 
primena, mažvertybės komplek 
sais sergančius. Įdomesnė pir 
ma grupė, tvirtinanti, jog ma 
nifeste iškelta liūdna mūsų kul 
tūrinio gyvenimo situacija te

Nukelta į 6-tą psl.
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Nemirštama idėja
VINCO RASTENIO KALBA MONTREALYJE

Sveiki, sulaukę Lietuvos Ne 
priklausomybės Šventės!

Tokiais žodžiais dera šian 
dien kreiptis vieniems j kitus 
mums, kurie tikim ir brangi 
nam Lietuvos nepriklausorny 
bės idėją.

Idėją, kuri prieš šešetą de 
šimtmečių dar tik meteoriškai 
švystelėdavo pranašiškose kai 
kurių lietuvių vizijose.

Idėją, kuri ir prieš penketą 
dešimtmečių dar tik nedrąsiai 
ėmė rusenti šviesesniųjų lietu 
vių svajonėse.

Idėją, kurią, tačiau, jau prieš 
keturiasdešimt dvejus metus 
dvidešimt rinktinių Lietuvos 
vyrų, išsakydami jau subren 
dusins Lietuvos šviesuomenės 
nusistatymus, ryžtingai ir at 
virai paskelbė didžiuoju mū 
su tautos tikslu.

Idėją, kuri bematant, lyg ža 
rija sausą pušyną, uždegė lie 
tuvius — mokytus ir nemoky 
tus, mieste ir sodžiuj, tėvynėj 
ir svetur.

Idėją, kuriai įgyvendinti lie 
tuviai dirbo ir kovojo, aukojo 
ir aukojosi,, ir kurią, bent iki 
tam tikro laipsnio, nepapras 
tai greit įgyvendino.

Idėją, kurios įgyvendinimas 
iš esmės pakeitė visos lietuvių 
tautos gyvenimą apskritai ir 
kiekvieno mūsų asmeninį gy 
venimą paskirai, atskleidusi 
tam gyvenimui visiškai naujas 
galimybes ir visiškai naują 
prasmę.

Neilgai, tiesa, tas įgyvendini 
mas teištvėrė. Antras dešimt 
metis baigiasi štai, kaip Lietu 
vos nepriklausomybė ir vėl tik 
siekimas, ir vėl tik idėja, dėl 
kurios ir vėl prieš akis tik ne 
apskaičiuojamai kebli ir netgi 
prasmingam planavimui kol 
kas nepasiduodanti kova.

Tik šį kartą Lietuvos nepri 
klausomybės idėja nebesulygi 
namai plačiau paplitusi ir gi 
liau įsišknijusi lietuviuose, 
nei anuomet, prieš aštuoniolik 
tųjų metų Vasarį, kurio ketu 
fliasdešimtl antrąsias metines 
štai dabar atžymime.

Todėl dabar galime būti tik 
ri, kad jei tik užeitų ,,sausesnė 
diena", panaši kaip prieš ke 
turiasdešimt dvejus metus, Lie 
tuvos nepriklausomybės idėjos 
įgyvendinimo gaisras įsilieps 
notų dar greičiau ir stipriau, 
nei anuomet. Tuo tikriems bū 

ti pagrindo gana, kol Lietuvos 
nepriklausomybėj idėja tebė 
ra sąmoningas mūsų proto šie 
kimas ir veržlus mūsų jausmų 
geidimas. Mūsų — ne vien už 
sieniuose Nepriklausomybės 
Dienos švęsti susirenkančiųjų, 
bet ir mūsų — visur, o ypač 
Lietuvoje, asmeninės bei tau 
tinės laisvės alkstančių lietu 
vių.

Palaikyti to peprilkausomy 
bės geidimo įtampą, stiprinti 
tą geidimą — bene ir bus svar 
biausias ir prasmingiausias vei 
kimas Lietuvos labui dabar, 
kai puolamosios kovos valan 
da tebėra neatėjusi.

Rodos ir stengiamės taip da 
ryti. Juk ir Nepriklausomybės 
Dieną švenčiame, būriuojamės, 
bendraujame, padailintais žo 
džiais vieni kitus žadiname, 
lietuviškas dainas dainuojame, 
Lietuvos himną susikaupę iš 
kilmingai giedame — vis tam, 
kad ta Lietuvos nepriklauso 
mybės ifiėja neuždvistų mu 
myse, kad ji mūsų mintyse ir 
jausmuose atsišviežintų, kad 
ryškiau prasiskverbtų iš kas 
dienybės šešėlių.

Bet tai tiktai tiems mums, 
kurie toli nuo nelaisvėn atsidū 
rusios tėvynės, turim gana lais 
vės nesislėpdami kalbėti apie 
Lietuvos laisvę, Lietuvos ne 
priklausomybės idėją minėti ir 
raginti ją įgyvendinti iš naujo. 
Betgi mūsų tokių tiek nedaug 
palyginti su visa tauta. Lemia 
moji Lietuvos nepriklausorny 
bės geidimo reikšmė glūdi ten, 
Lietuvoje.

O tenai Lietuvos nepriklau 
somybės priešai, turėdami sa 
vo rankose visą galią, nesigai 
Ii pastangų Lietuvos nepriklau 
somybės idėjai visų lietuvių są 
monėse, o ypač jaunosios kar 
tos sąmonėje apjuodinti, šunie 
kinti ir ištrinti ją iš svajonių ir 
siekimų.

O gal, iš tiesų, ta nepriklau 
somybės idėja tėra įsikalbėtas 
paklydimas? Gal jos įgyvendi 
nimo nauda tik iliuzija? Gal 
be reikalo ir praeity dėl tos 
idėjos kovota. Gal ir dabai be 
reikalo dėl to varginamės a» 
kaikada ir žiauriai kenčiame? 
Gal tautai, bent mūsų tautai, 
iš tiesų, daugiau naudos iš pri 
klausomybės, negu iš nepri 
klausomybės? O juk nauda tau 
tai, nauda žmonėms yra tiks 

las. Žmonių gerovei, one šiaip 
jau nevaržomumo įnoriui pa 
tenkinti siekiame tautai nepri 
klausomybės. O kas, jeigu tai 
klaida? O kas, jeigu tas nepri 
klausomumas, tas savarankus 
tvarkymasis mūsų dviems ar 
trims milionams lietuvių ma 
žiau duos naudos, mažiau at 
neš gerovės, mažiau sukurs są 
lygų pakilti ir suklestėti kul 
tūrinėje kūryboje, negu viso 
to galėtų duoti arba gal net ir 
duoda priklausomybė?

Tai yra mintys, kurias ne 
klausimu, o įtaigojimu primyg 
tinai perša tie, kurie apsišaukė 
esą istorijos skirti mūsų tau 
tos, mūsų krašto žmonių glo 
bėjai. Tai yra mintys, kurias 
kalte kala pajungtoms tauto 
ms. pajungtoms šalims visi 
kolonistai ir imperialistai. Visi 
jie nepaprasti geradariai. Visi 
jie ne savo, o tų vadinamųjų 
globojamųjų naudai sakosi ne 
nuilstamai tarnaują. Visi jie ne 
va aukojasi globojamiesiems, 
ir — keista — retas kuris su 
tinka geruoju liautis globojęs. 
Ir ne mažiau reikšminga tai, 
kad beveik nėra globojamųjų, 
kurie, bent kiek sąmonės ir pa 
jėgumo įgiję, nepanorėtų nuo 
tų globų išsilaisvinti ir tapti sa 
varankiški.

Ak, ką čia ir bekalbėti: ar 
gi mums reikia svetimų pavyz 
džių? Juk patys esam išbandę, 
patys esam patyrę kokio pa 
trauklaus gyvenimo akiračiai 
atsiveria su galimybėmis sa 
vam oimtam krašte šeiminin 
kiškai, o ne tarniškai gyvenimą 
tvarkytis. Tiesa, trumpai tega 
vom to pabandyti, ir nespėjom 
pataikyti į tinkamiausi būdą 
naudotis nepriklausomybės tei 
kiamomis galimybėmis. Bet ir 
to jau gana, kad būtumėm įsi 
tikinę, jog nėra geresnio būdo, 
nėra geresnės priemonės tau 
tai augti, tarpti ir suklestėti, 
kaip sava nepriklausoma vals 
tybė. Tai kas, kad ir savoje 
valstybėje būna ydų, kartais la 
bai nemalonių. Savos valsty 
bės ydas patiems savaip gali 
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ma ir pasitaisyti. Nepriklauso 
mybė tautai yra augščiausioji 
sąlyga susikurti pilnutinę gy 
venimo prasmę.

Mes, nors čia patys asme 
niškai ir laisvi, jaučiame 
skriaudą, padarytą visai lietu 
vių tautai. Jaučiame skriaudą 
dėl atėmimo tautai brangiau 
sios gyvenimo sąlygos, nepri 
klausomybės. Su visa tauta 
tos nepriklausomybės geidžia 
me, bandome siekti. . .

Bet yra pavojaus, kad visa 
tauta, tautos didžiuma, gali ir 
atšalti tam siekimui. Gali ir ne 
besibodėti priklausomybe, gali 
jos nebegeisti. Lietuvos dabar 
tiniai valdovai ir jų pataikūnai 
kaip tik to siekia, kaip tik ta 
prasme stengiasi įtikinti ypač 
jaunąją kartą. Jie stengiasi 
jaunosios kartos sąmonėje su 
kurti kiek galima tamsesnį tu 
retos Lietuvos nepriklausorny 
bės paveikslą. Jie stengiasi 
kiek galima juodžiau nupiešti 
ir mūsų, čia esančiųjų, įsivaiz 
duojamąjį bei siekiamąjį ne 
priklausomos Lietuvos idealą.

Piešdami tamsų nepriklauso 
mos Lietuvos paveikslą, jie 
stengiasi iškelti, paryškinto 
mis, patamsintomis spalvomis 
Lietuvos nepiklaursomojo gy 
venimo nesėkmes, kaidas, 
ydas, neigiamybes, o kad atro 
dytų patikimiau, ypač mielai 
naudojasi mūsų, čia, svetur 
esančiųjų, neigiamus pasisaky 
mus apie vienus ar kitus ne 
priklausomojo gyvenimo reiš 
kinius. Gerai, kad nepriklauso 
mybės laikų klaidas matome, 
kad nevengiame jų įvertinti, 
bet jeigu tai gal ir naudinga 
ateičiai, tikintis tuo bent atei 
ty nuo anų neigiamybių apsi 
saugoti, turime nepamiršti, kad 
tie blogieji prisiminimai Lietu 
vos nepriklausomybės idėjos 
priešams Lietuvoje esti nau 
dingas jau dabar, nes iš to jie 
labai patogiai darosi dažus Lie 
tuvos) nepriklausomybės idėl 
jai piešti baidykliškai ir gąs 
dinti tais piešiniais nepriklau 

Nukelta į 6-tą psl.

KULTUWWKRQNIKA
ATSTATOMA PRAEITIS

Upsalos universitetas, įsteig 
tas 14 77 m., yra seniausias ne 
tik Švedijoje, bet ir visoje Š. 
Europoje. Universiteto biblio 
tekoje yra išsaugota daug sc 
nų, labai retų, kitose bibliote 
koše nerandamų knygų. Toje 
bibliotekoje yra ir unikaliniai, 
šiuo metu tik vieni žinomi Jo 
no Bretkūno 1589 m. išleistų 
lietuviškų knygų egzemplio 
riai.

Kaip žinoma, J. Bretkūnas, 
persikėlęs 1587 m. Karaliau 
čiun iš Labguvos, paruošė bei 
1589 m. išleido keturias kny 
gas: „Giesmes duchaunas“, 
„Paraphrasis“ (pagal Vilento 
palikime surastąjį M. Mažvy 
do rankraštį), „Kollectas“ ir 
„Kancionalą". Knykų tiražas 
buvo nedidelis, ir ilgainiui jos 
pasidarė labai retos. G. Oster 
mejeris, rašydamas 1793 m. 
„Pirmąją lietuviškųjų giesmy
nų istoriją“, niekur nesurado 
Bretkūno giesmyno. Jurgis 
Plioterįs savo rankraštyje, 
„JJe-tuviu kalbos literatūros 

istorijos medžiaga“ (Lietuvos 
Valst. bibliotekos rankrašty 
nas) 1830—1831 m. Bretkii 
no knygas aprašo pagal bibliog 
rafinį šaltinį — P. F. Alrivili 
jaus „Catalogus librorum imp 
ressorum Bibliothecae Regiae 
Academiae Upsaliensis“ (18 
14). Antras šių Bretkūno kny 
gų egzempliorius vėliau buvo 
Karaliaučiaus universiteto bib 
liotekoje. Knygų turinys bu 
vo žinomas tik iš aprašymų ir 
nepilnų teksto perspausdini 
mų.

Lietuvos Respublikinė bib 
lioteka neseniai kreipėsi į Up 
salos universiteto biblioteką su 
prašymu atsiųsti šių J. Bretkū 
no knygų mikrofilmus. Upsa 
los Universiteto biblioteka ma 
loniai atsakė į prašymą ir at 
siuntė mikrofilmus. Iš jų ne 
trukus bus pagamintos knygų 
fotokopijos.

LIETUVOJE IŠLEISTOS 
KNYGOS

P. Galaunė paruošė serijų 
nei „Lietuvių liaudies meno“ 
leidybai, o Valstybinė groži 
nės literatūros leidykla Vilnių 
je išleido naują tomą — albu 
mą „Keramika", 322 pusi. Šios 
leidybos jau yra išleisti keli 
tomai.

Išleistas Cvirkos raštų VIII 
tomas — eilėraščiai, publicist! 
ka.

L. Jucevičiaus raštai iš fol 
klioristikos, etnografijos, lite 
ratūros istorijos, poezijos ir 
kt. (1813—1846). V. Bubnio 
apysakos „Saulėta vasaraė*, A. 
Klimašausko ir J. Gurskytės 
„Mūsų žemės dovanos“.

VALSTYBINIS MASKVOS 
SIMFONINIS ORKESTRAS, 
kaip vienu balsu pasisakė 
Montrealio spauda ir kaip jį 
vertina koncerte atsilankiusie 
ji, nėra pirmaeilio meniškumo; 
tai daugiau „liaudžiai“ pritai 
kytas „trenkiantis“ orkestras, 
ypač žiauriais pučiamaisiais. 
Bet geros jo savybės: labai 
smarkiai disciplinuotas, gerai 
pramokęs partijas, beveik min 
tinai, ir, pav., bisus grojo be 
gaidų; taipgi ir dirigentas di 
rigavo be partitūros, išskyrus 
koncertą su smuiko solo. Ame 
rika turi geresnių orkestrų. 
Bet solistai visi pirmos klasės,

Bendrai, koncertas, skil
tas Čaikovskio kūrybai, buvo 
rimtas ir turėjo užtarnautą pa 
sisekimą.

METINĖ LIETUVIŲ 
DAILĖS PARODA

Liet, dailininkų meno pato 
da, įvykstanti Čikagoje kovo 
5—12 d. Jaunimo Centro di 
džiojoje salėje, ruošiama pi! 
nu tempu. Jau sutiko joje da 
lyvauji 17 dailininkų; laukia 
ma ir daugiau palankių atsaky 
mų.

DR. VINCAS KUDIRKA 
yra žinomas ne tiktai lietuvia 
ms. Ypač gerai jį žino suomiai. 
Neseniai mirusi suomių rašyto 
ja Mada Talvio, didelio lietu 
vių draugo, Helsinkiu univer 
siteto profesorius Mikkola 
žmona, parašė romaną ,. Var
pas“, kuriame vyriausiu hero 
jum išvestas Vincas Kudirka, 
„Varpo“ redaktorius. Mikkola 
Lietuvoje lankėsi kelis kartus, 
rinko žinias apie lietuvių kai 
bą ir Helsinkiu universitete 
skaitė apie lietuvių kalbą pas 
kaitas. Ir dabar suomiai, ry 
šium su Vasario 16 minėjimu, 
apie lietuvius ir Lietuvą neina 
ža yra parašę.

V. M. PURIŠKEVIČ.

Rasputino likimas
IŠ RUSIJOS DŪMOS ATSTOVO 

V. M. PURIŠKEVIČIAUS DIENORAŠČIO
5.
Ketvirtis valandos, kai mes sėdėjome už stalo, man pa 

sirodė visu amžium. Tuo tarpu skubėti mums nebuvo reikalo, 
nes Rasputinas Jusupovui pasakė, kad špikai jo sekimą bai 
gia 12 vai. naktį,, todėl jeigu Jusupovas nuvyktų jo atsivežti 
ligi pusės pirmos nakties, jie galėtų užsidurti kaip tiktai ant 
špikų, kurie „senelį“ saugo.

Pabaigę gerti arbatą, mes taip sutvarkėme kambarį, lyg 
jame būtų buvusi nemaža kompanija, kuri, išgirdusi atvyxs 
tant nepaprastą svečią, palikusi visa, išbėgiojo. Šitas buvo su 
galvota tuo tikslu, kad Rasputinas pagalvotų, jog čia būta di 
dėlės moterų kompanijos.

Kai sutvarkėme stalą, Jusupovas daktarui Lazavertui įda 
vė kelis gabalus mineralo su Ciano kaliju. Daktaras, užsimo 
vęs pirštines, pradėjo jį drožti peiliu į lėkštę. Paskui jis pa 
ėmė pyragaičius, kurie buvo dviejų spalvų — vieni su rožinės 
spalvos ir kiti su šokoladiniu kremu, tamsūs, kad vieni nuo ki 
tų ryškiaiskirtųsi. Buvo sutarta užnuodyti rožinės spalvos 
pyragaičius ir jais vaišinti Rasputina. Daktaras nukėlė viršų 
tines rožinės spalvos pyragaičių dalis ir pyragaičius tirštai 
apibarstė nuodais, po to jis pridengė viršutinėmis dalimis. 
Užtaisius rožinius pyragaičius Ciano kalijaus nuodais, mes 
juos sukrovėme į lėkštę ir sumaišėme su šokoladiniais. Du 
rožinius perpjovėme ir, davę jiems išvaizdą, būk jie atkasti, 
juos padėjome į atskirą lėkštę, lyg būtų kieno nors jie valgy 
ti ir nebaigti valgyti. Daktaras, užnuodijęs pyragaičius, nusi 
movė pirštines ir įmetė į kaminą — židinį. Kaminas įsiliepsno 
jo, ir atsirado dūmų. Mes turėjome dar atidaryti langus, kad 
išsivalytų oras. Kai visi mes pakilome į Jusupovo Kabinetą, 
jis Dimitrijui Pavlovičiui ir man įdavė, išėmęs iš spintos, po 
stiklinėlę su skysčiu, kuriuo mes turėjome pripildyti dvi tau 
res iki pusės, esančias valgomajame už butelių. Tai buvo Čia 
no kalis skystame pavidale. Nuodai, kaip mums atrodė, buvo 
paruošti labai gerai.

Jusupovas epsirengė ir su daktaru, kuris buvo šoferio 
uniformoje, išvyko. Buvo 35 minutės pirmos valandos nak 
ties. Likę be jų mes vaikščiojome tylūs ir susirūpinę. Porūši 
kas S. patikrino gramofoną, ar uždėta plokštelė. Viskas bu 
vo tvarkoje. Aš išėmiau iš kišeniaus mano sunkųjį brauningą 

„Sovage“ (sovaž), tempusį man kišenę, ir padėjau ant Jusu 
povo rašomojo stalo.

Laikas tęsėsi kankinamai ilgai. Kalbėti nesinorėjo. Ne 
rūkėme, nes Rasputinas nenorėjo, kad, jam lankantis pas Ju 
supovą, būtų kas nors iš vyrų, — tat reikėjo visai išvengti dū 
mų, iš kurių jis spręstų vyrų buvimą.

Praėjus dar 15 minučių, mes nusileidome į volgomąjį, ir
as įpyliau į taures, kaip sutarta, Ciano kalijaus. Didysis kuni 
gaikštis Dimitrij Pavovič pareiškė baimę, kad Jusupovas, ku 
ris vienas turės Rasputiną priimti ir vaišinti, kad iš susijaudi 
nimo neišgertų taurės su Ciano kaliju ir nesuvalgytų pyra 
gaičio su rožiniu kremu.

— Šito neatsitiks, — atsakiau aš. — Jusupovas, kaip pa 
stebėjau, turi labai tvirtą būdą ir moka laikyti save tvirtai.

Galutinai sutvarkę valgomąjį, mes pakilome į kabinetą 
ir, įtempę ausis, pradėjome įsiklausyti. Staiga aš išgirdau ma 
šinos ėjimą ir tyliai pasakiau:

— Važiuoja!
Poručikas S. tuojau šoko prie patefono, ir tuojau pasi 

girdo amerikoniškojo maršo „Janki-dudl“ garsai, kurie ir šian 
dien mane persekioja. Dar momentas, ir užsitrenkė automo 
bilio durelės, sutrepsėjimas ir sniego nusipurtymas, o po to 
Rasputino balsas:

— Kuda miloj? — kur eiti, mielasis.
Po to durys iš valgomojo pusės užsidarė. Pas mus atėjo 

dr. Lazavert. Suspaudę kvėpavimą, tylutėliai, mes išėjome 
vienas po kito žąsele ir sustojom prie laiptų į apačią. Aš neži 
nau, kiek mes laiko apmirę stovėjome ten, įsiklausydami į 
kiekvieną šlamesį ten apačioje už durų, bet kalbos suprasti ne 
galėjome. Spėju, kad mes išstovėjome apie pusvalandį, nuo 
lat užvesdami gramofoną, kuris tęsė vis tą pačią „Janki-dudl“ 
melodiją. . .

To, ko mes laukėme, vis dėlto neįvyko. O mes laukė 
me triukšmingo butelių atkimšimo, kas, pagal susitarimą, tu 
rėjo reikšti, kad reikalas gerai klostosi. Ir kad po kelių minu 
čių po to Rasputinas jau bus lavonas. Bet.. . laikas ėjo, ra 
mus pasikalbėjimas apačioje tęsėsi, o pokalbininkai, matyt, 
nieko nei valgė, nei gėrė.

Pagaliau, girdime, kad durys apačioje atsidaro. Mes ty 
lutėliai vėl visi sugurėjome į Jusupovo kabinetą, kur ir jis po 
minutės atėjo.

— Įsivaizduokite, ponai, — sako jis, — nieko neišeina: 
šis gyvulys nei geria, nei valgo, kaip aš jam besiūliau apšilti ir 
neatsisakyti mano vaišingumo. Kas daryti?

Dimitrij Pavlovič patraukė pečiais:
— Palaukite, Feliks. Sugrįžkite atgal, pabandykite dar 

kartą, ir nepalikite jo vieno, o tai jis dar sugalvos jūsų pajieš 
koti ir atras vaizdą, kurio niekad nelaukė, tada teks arba jį 
paleisti namo, arba užbaigti triukšmingai, kas gali būti apsun 
kinta nemaloniomis pasekmėmis.

— O kokia jo nuotaika? — paklausiau Jusupovą.
— Nekokia. Jis atrodo lyg ką nujaučia, — atsakė Jusu 

povas.
— Na, eikite, eikite, Feliks! — paragino didysis kuni 

gaikštis.
Jusupovas nusileido apačion, o mes vėl atsistojome prie 

laiptų j apačią, laukdami įvykių.

Praėjo geras pusvalandis kankinamai sunkaus laiko, kai, 
pagaliau, mes aiškiai išgirdome atketnšamų butelių trenksmą, 
taurių skambėjimą ir po to visišką besikalbančiųjų nutilimą.

— Geria, — pašnibždėjo man į ausį didysis kunikaikštis 
Drnitrij Pavlovič. — Na, dabar jau ilgai neteks laukti.

Mes vėl apmirėme laukimo pozose. Bet. . . praėjo dar 
ketvirtis valandos, o ramus pasikalbėjimas ir protarpiais net ir 
juokas nesibaigė.

— Nieko nesuprantu, — išskėsdamas rankas prieš didįjį 
kunigaikštį, pasakiau. — Kas jam yra, užburtas jis ar kas, kad 
Ciano kalis jo neveikia?

Dmitrij Pavlovič patraukė pečiais
— Palaukite, girdite, kažkas ten negera darosi!
Ir iš tikrųjų iš apačios pasigirdo lyg ir vaitojimas. Bet 

tai buvo tiktai klausos oberacija, nes po minutės vėl išgirdo 
rne ramų pasikalbėjimą.

Mes vėl nuėjome į kabinetą, kur po dviejų — trijų minu 
čių negirdimai įėjo Jusupovas, susierzinęs ir išbalęs.

— Nieko neišeina, — sako. — Tiesiog nepakenčiama! 
Jis išgėrė kelias taures su nuodais, suvalgė kelis rožinius py 
ragaišius ir, kaip matote, niekas jo neveikia! Visiškai nevei 
kia, nors po to praėjo jau penkiolika minučių! Visai nežinau, 
kas daryti, ypač, kad jis jau labai susirūpino, kodėl neateina 
taip ilgai kunigaikštienė. Ir aš dideliu vargu jį įtikinau, kad 
kunigaikštienei labai nepatogu nejučiomis išnykti iš svečių 
tarpo, bet kad turbūt per minučių dešimtį ji tikriausiai pasi 
rodys. Jis dabar sėdi sofoje piktas ir, kaip man atrodo, nuo 
dai jį tikrai kiek veikia, kad jis nuolat atsirūgsta ir jam teku 
seilės. Ponai, ką jūs man patarsite? — užbaigė Jusupovas.

— Grįžkite atgal pas Rasputiną, — mes atsakėme. —, 
Nuodai turi paveikti, o jeigu vis dėlto jie nieko neveiks, tai 
po penkių minučių grįžkite pas mus ir tada mes nuspręsime,, 
kas daryti.

— Jusupovas lėtai išėjo, lyg kažką galvodamas.
Bus daugiau. _____ ____
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Mosklo - Technikos naujienos
LENKAS ATIDENGIA LIETUVIŠKĄJĄ PRAEIT}
Ryšium su tūkstantinėmis 

Lenkijos sukaktuvėmis ir 550 
metu Žalgirio mūšio sukaktu 
vėrnis, Lenkijos valdžia ir jos 
mokslininkai pradėjo tyrimus, 
kurie siekia vieną ir kitą praei 
tį Tiriama senoji praeitis, sly 
pinti kapuose. Lietuviams ge 
rai žinomas archeologas Jerzy 
Antoniewicz, lankęsis Lietuve 
je dar per demarkacijos liniją 
ir visada buvęs objektyvus, pa 
darė Suduvijos krašte tyrimus, 
kur kaip žinoma, šios eros pra 
džioje gyveno lietuvių šaka 
Juotvingiai. Ištyręs daugybę 
kapų, prof. J. Antoniewicz nu
statė, kad visu ruožu nuo Su 
valkų miesto, kur jis tyrė, ir to 
liau per Leipalingį, Merkinę 
gyventa juotvingių, kurie jau 

djĮI—IV amžiuose buvo gyvulių 
p,augintojai ir narsūs kariai, ko 

voje su lenkais ir germanais.
Kita lenkų tyrinėtojų grupė 

tiria Žalgirio mūšio laukuose 
užsilikusius kapus, kuriuose 
yra palaidotų, žinoma, ir lietu 
vių. Kas ten ir kaip ten yra, 
tikslių žinių neturima, bet yra 
susirūpinimas, kad lenkai šo 
vinistai bandys, nacių ir rusų 
bolševikų būdu, viską taip 
„moksliškai” sutvarkyti, kad 
atrodytų, jog lietuvių ten nei 
nebūta... Vien slavai...

Greičiausia iš Lietuvos joks 
archeologas į tuos tyrinėjimus 
nebus prileistas, o jeigu ir bū 
tų prileistas, tai jam būtų užde 

p,as bendras slavų apinasris ir 
jis vis vien nieko gera nenu 
veiktų. Todėl kyla sumany 
mas, kad Amerikos įstaigos pa 
darytų žygių ir iš JAV pasiųs 
tų ’bent stebėtojus archeolo 
gus, kurių tarpe būtų bent vie 
nas ir lietuvis.

JUODASIS AUKSAS 
LIETUVOJE

Lietuvoje daromi rimti tyri 
nėjimai naftai surasti. Tyrinę 
jimai remiami šiais samprota 
vimais: „Atrodo, kad Lietuve 
je palankios sąlygos susikaup 
ti organinėms medžiagoms, ku 
rios vėliau galėjo virsti nafta, 
buvo prieš 300—400 milionų

publikos rytuose putipkamos 
300 — 400 m gylyje, o einant 
į vakarus palaipsniui nugrimz 
ta į dviejų kilometrų gylį. To 
kiu būdu buvo išaiškinta, kad 
per Lietuvą iš šiaurės rytų į 
pietų vakarus nusitęsia gili 
įdauba, kurios ašis apytikriai 
eina Šiaulių — Tilžės krypti 
mi. Atrodo, kad šios daubos 
kryptimi į vakarus ir galėjo ke 
liauti nafta. Tai iš dalies pa 
tvirtina Stoniškių gręžinyje su 
tiktos dujos ir nafta persunkti 
smiltainiai Karaliaučiaus grę 
žinyje.

Nafta vienoje vietoje gali su 
sikaupti tik tada, kai ji nebetu 
ri kelių nutekėti. Pevyzdžiui, 
kai apačioje yra klintys, smil 
tainiai, o viršuje jas dengia ne 
laidus sluogsnis (molis) ir ka 
da toks sluogsnis dėl žemės 
plutos judėjimo yra išlanksty 
ta ir įgauna banguotą formą. 
Viršuj slūgsąs nelaidus sluogs 
nis neduoda naftai kilti ir to 
liau nutekėti. Toki banguotą 
sluogsnių slūgsojimo formą ge 
ologai vadina struktūromis. 
Štai nuo šių struktūrų ir pra 
deda naftos jieškotojai. Jei jas 
aptiko, vadinasi, nafta ir du 
jos jau čia pat.

Šiuo metu vykdomi gilaus 
gręžimo darbai Seirijų — Kai 
varijos — Kybartų ruože. Jau 
pragręžtas 502 m Pilviškių grę 
žinys, 560 m Simno gręžinys, 
gręžiamas Šiaulėnų gręžinys. 
Du gilūs gręžiniai — apie 1 
km šiais metais bus pragręžti 
Kalvai joje |ir Virbalyje. Se 
kančiais metais pradės gi 
lauš gręžimo darbus vakarinė 
je ir pietvakarinėje respubli 
kos dalyje.

Pagrindinis mūsų geologų 
septynmečio uždavinys — nu 
statyti, ar yra Lietuvoje pa 
lankių struktūrų naftai ir du 
joms kauptis. Gal kai kam at 
rodys, kad tai pernelyg jau ii 
gas laikas. Tačiau neužmiršk! 
me, kad daugelis naudingų iš 
kasenų telkinių išryškinimas 
— tai ilgo ir kruopštaus geo 
logų darbo rezultatas. Pavyz 
džiuo, Totorijos ATSR geolo

MONTjįREAL
AUŠROS VARTŲ ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS

Vasario 16-tos minėjimas 
pradėtas gražiai išpuoštoj mo 
kyklos salėje giesme „Marija, 
Marija“. Mokyklos vedėjas Al 
binas Blauzdžiūnas trumpu 
žodžiu minėjimą atidarė ir pa 
kvietė tarti žodį mokyklos Glo 
beją — KLB Kultūros Fondo 
pirm. — kun. J. Borevičių, S. 
J. Po to vaikučius sveikino K 
LB Krašto V-bos narys ir 
Montrealio Seimelio Prezidiu 
mo pirm. L. Balzaras. Rose 
mounto Šešt. Mokyklos vedė 
ja E. Navikėnienė perdavė Ro 
semounto lietuviukų sveikini 
mus šios šventės proga.

Meninę programą pradėjo 
parengiamasis ir I-as, ved. Se 
selės Celinos, skyriai, kurie pa 
sirodė labai įvairiai: deklama 
cijos, dainos, plastiniai šokiai. 
II-as skyrius — Seselės Felici 
jos — įdomiai įscenizavo kny 
gų lentynėlę. IlI-ias sk. — E. 
Gedvilienės — ir IV-as sk.— 
L. Stankevičiaus — gražiai pa 
deklamavo. Po to pasirodė dvi 
tautinių šokių grupės, kurias 
paruošė G. Vazalinskas, S. 
Morkūnaitė ir E. Gedvilienė. 
Tikrai auga gražus prieauglis 
Skautų Vyčių taut, šokių gru 
pės. V ir VI skyriai — A. Bla 
uzdžiūno — pasirodė savo raši 
nėliais ir daina.

Visas dainas nuoširdžiai pia 
nu palydėjo I. Šipelytė-Kličie 
nė. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Net nuostabu, kad tokia 
įvairi programa ir sveikinimai 
tęsitęsė nepilna valandą, kuo 
buvo nustebinti tėvai, pirmą

WINNIPEG, Man.
KLB-NĖS KRAŠTO TARY BOS NARIO, 
PRANO MATPLIONIO IŠLEISTUVĖS

metų.
Tačiau susidariusi nafta ne 

pasilieka vienoje vietoje — ji 
nuteka kitur. Tokios ištekėju 
sios naftos bitumingumo žy 
mės pas mus buvo aptiktos ry 
tinėje Lietuvos dalyje. Kur 
nafta galėjo nutekėti Geologi 
niai tyrinėjimai ir gilieji gręži 
niai parodė, kad Lietuvos teri 
torijoje po nuosėdinių nuogu 
lų danga (molis, klintys), slug 
so kristalinės uolienos — gra 
nitas, gneisas. Nustatyta, kad 
šios kristalinės uolienės res

gai 10 metų jieškojo naftos, o 
kai ji buvo rasta, per porą me 
tų padengė visas milžiniškas 
žvalgymo išlaidas ir dabar jos 
Savikaina apskaiči.tiojama ka 
peikomis. Po ilgų tyrinėjimo 
metų nafta surasta ir kaimyni 
nėję Baltarusijoje. Tikėsimės, 
kad ir mūsų Lietuva gal pasi 
rodys turtinga „juodojo auk 
so“.

NUOLAT SENKA BALTI 
JOS JŪROS VANDUO

Baltijos jūros lygio tyrimai

rių Batlijos uostų pakrantėse. 
Teko pakeisti kai kuriuos pa 
krančių statybos planus ir įdė 
ti daugiau darbo į pačias staty 
bas. Ypač alermuojanti padėtis 
susidarė kai kuriuose pietiniuo 
se uostuose. E.

KELIAS PO LEDU
JAV karinė vadovybė Gren 

landijoje, po ledų kalnu, statys 
100 mylių ilgio kelią, kuris ves 
į dabar ten rengiamą izoliuotą 
karinę bazę. Kelias bus 22 pė 
du pločio, dviejų važiavimų 
(lanes).

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„TECHNIKOS ŽODIS” 19 

59 m. Nr. 5. Įdomus numeris, 
gražiai iliustruotas.

kartą taip gausiai susinnKę į 
mokyklos ruoštą minėjimą.

Po minėjimo visi mokiniai 
ir mokytojai, Seimelio Prezi 
diumo Pirmininko L. Balzaro 
buvo apdovanoti „saldžiomis 
dovanėlėmis“. Be to, buvo pa 
rodytas spalvotas filmas iš pas 
kutinės Kalėdų eglutės.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Auš 

ros Vartų parapijos klebonui. 
Tėvui J. Borevičiui ir Šv. Kaži 
miero parapijos klebonui kun. 
J. Bobinui už atlaikytas pamal 
das tautos laisvei išprašyti ir 
už patriotiškus tai dienai pri 
taikintus pamokslus; operos so 
listei E. Kardelienei už atlik 
tas giesmes pamaldų metu; pas 
kaitininkui svečiui iš New Y or 
ko V. Rasteniui už turiningą ir 
išsamią paskaitą, solistei J. Pau 
liūtei ir pianistui K. Smilgevi 
čiui už puikiai atliktą meninę 
programą, Skautų Vyčių Dr. 
J. Basanavičiaus Taut. Šokių 
Grupei ir jos vadovui J. Piečai 
čiui už skoningai ir tempera 
mentu atliktus tautinius šo 
kius, Aušros Vartų parapijos 
chorui, choristėms-choristams 
bei jų dirigentui A. Ambroza 
ičiui už sugiedotus himnus, me 
nininkui V. Remeikai už see 
nos dekoravimą, ypatingai dė 
kojame dr. V. Pavilaniui ir p- 
lei U. Gražytei: pirmajam, už 
minėjimo atidarymą bei sklan 
dų jo oficialiosios dalies pra 
vedimą, o antrajai už rezoliu 
cijų paruošimą ir jų perskaity 
mą bei pranešėjos pareigų at 
likimąr I. Lukoševičienei už re 
zoliucijų vertimą į prancūzų 
kalbą. Šis gražus mūsų akade 
mikų be išdidumo reiškinių 
prisidėjimas prie tautinių šven 
čių rengimo tebūnie gražus pa 
vyzdys ateičiai ir kitiems.

Aušros Vartų parapjos kle 
bonui Tėvui J. Borevičiui, už 
papuošimą gražiomis gėlėmis, 
žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklinės lentos, Savo, Pa 
rapijos Komiteto ir parapijie 
čių vardu. Tebūnie tai kaipo 
pastovi tradicija mūsų parapi 
jos bažnyčioje ir per būsimas 
pamaldas, tautinių švenčių 
proga.

Lietuvos Karaliaus Mindau 
go Šaulių kuopos ir Skautų va 
dovybėms už suteiktą talką mi 
nėjimo metu, bei pačioms, pa 
tiems talkininkams mūsų nuo 
širdi padėka.
KLB Montrealio Liet. Seimelio 

Prezidiumas.

Staiga ir netikėtai gauta ži 
nia, 'kad Pr. Matulionis su 
šeima išsikelia į Čikagą nuola 
tiniam apsigyvenimui. Winni 
pegas netenka veiklaus lietu 
vio ir lietuviškos patriotinės 
šeimos.

Nuo pat atvykimo į Kanadą 
Pr. Matulionį matome įvairio 
se lietuviškose organizacijose. 
Čia jis eina įvairias v-bose pa 
reigas ir dalyvauja ten, kur ei 
na lietuviškas veikimas ir pla 
ka lietuviška širdis.

1958 m. jis išrenkamas KL 
Brnės Winnipego Apylinkėm 
V-bos pirmininku, o 1959 me 
tais išrenkamas į IV-tąją KLB 
Krašto Tarybą. Tais pat me 
tais jis dalyvauja IV-tosios 
Krašto tarybos I-sios sesijos 
suvažiavime Montrealyje, atsto 
vauja ir Winnipego lietuvių 
apylinkę.

Š. m. sausio 30 d. pp. Matu 
sioniams Šv. Kazimiero para 
pijos lietuvių salėje surengia 
mos išleistuvės. Išleistuves su 
organizuoja nenuilstamas lie 
tuvių veikėjas agr. J. Malinaus 
kas, kuris į pagalbą pasikvie 
čia Verą Zavadskienę ir Kos 
tą Strikaitį.

Winnipego lietuviai prie 
šio parengimo noriai priside 
da. šeštadienis. 6.30 vai. ima 
rinktis svečiai. Išleistuvių ren 
gėjas agr. J. Malinauskas duo 
da ženklą ir kviečia svečius už 
imti vietas. Malinauskų sūnus 
Algimantas mašina nulekia at 
vežti pp. Matulioniu. Tyliai dai 
rydamasis įžengia į salę, o su 
juo kartu ir visa šeima. Salėje 
plojimas. Visiems užėmus vie 
tas, nekantriai laukiama toli 
mesnės programos. Už stalų 
matomi: Dr. Č. Kurauskas, 
Dr. Zulonas, Inž. Maciūnas, 
dr. Jauniškis, savanoriai kūrė 
jai: Povilas Liaukevičius, No 
liūs, Žentelis, Mykolas Janus 
ka ir daugelis kitų svečių, ku 
rių susirinko apie 70 asmenų. 
Kadangi p. Matulionis eilę me 
tų buvo Manitobos lietuvių 
klubo sekretoriumi, todėl be 
veik pusė išleistuvių dalyvių 
prisirinko ir senųjų lietuvių at 
eivių. Išleistuvėse matėme ir 
buvusį Lietuvoje Juozą Radze 
vičių.

Agr. Malinauskas jautriais 
žodžiais atidaro pobūvį. Jis 
apibūdina Pr. Matulionio as 
menybę, jo atliktus darbus lie

NIAGAROS

tuviškoje veikloje ir pareigas 
įvairiose lietuviškose organiza 
cijose. Po to, Pr. Matulionis 
paprašo balso. Jis atsiprašo, 
kad per anksti imas žodį, bet 
taip jo programoje iš anksto 
numatyta. Pr. Matulionis, nė 
žodžio netaręs, išeina iš salės 
atsiprašydamas svečių vienai 
minutei. Ir štai jis sugrįžta su 
gražia trispalve Lietuvos vė 
liava. Susijaudinęs prataria ke 
lėtą žodžių, kad jis apleisda 
mas Winnipega šią brangią do 
vaną nupirkęs Winnipego lie 
tuvių bendruomenei, kaipo sa 
vo dovaną. Jis pakviečia KLB- 
nės Winnigego Apyl. V-bos p- 
ką M. Janušką, kuriam ją per 
duoda. Po to, iškviečia Lietu 
vos kariuomenės savanorius - 
- kūrėjus P. Liaukevičių, No 
lių ir Žentelį. Po jų iškviečia 
KLB-nės v-bos narius ir lietu 
vių parapijos kleb. kun. J. Ber 
tašių. Jautriais žodžiais kreipė 
si į kleboną pareikšdamas, kad 
dabartiniu metu komunistams 
siaučiant Lietuvoje, lietuvių 
bažnyčios patronas Šv. Kaži 
mieras taip pat neturi vietos 
Lietuvoje. Todėl jis prašo pa 
rapijos kleboną, kad bažnyčio 
je šalę Šv. Kazimiero, garbin 
goję vietoje būtų laikoma ir 
ši trispalvė vėliava. Po jo kai 
bos perima vėliavą į savo ran 
kas savanoris-kūrėjas P. Ėjau 
kevičius ir jautriais žodžiai nu 
šviečia Lietuvos nepriklauso 
mybės kovas ir nupasakoja, ko 
dėl mes turime gerbti šią tris 
palvę. Po jo kalbos vėliavą vėl 
paima į savo rankas KLB-nės 
Winnipego Apyl. p-kas M. Ja 
nuška taria trumpą pasižadėji 
mo žodį. Vėliava pastatoma 
prie scenos, o jos perėmimo da 
lyviai grįžta prie stalų. Agr.
J. Malinauskas pakviečia tarti 
židį KLB-nės v-bos sekretorių
K. Strikaitį, kuris apibūdino 
Pr. Matulionio asmenį ir jo 
šeimą. Po to kalba iš senųjų 
ateivių p. Steponavičius. Už 
baigai kalba parapijos kleb. 
kun. J. Bertašius, pabrėžda 
mas, kad žmogus šiame pašau 
lyje jieško, bet niekur neras 
laimės.

Toliau sekė lietuviškos dai 
nos ir bendri pašnekesiai. Iš 
leistuvių vakaras praėjo pui 
kioje lietuviškoje nuotaikoje. 
Tenka pažymėti, kad tokias iš 
leistuves senai Winnipegas be 
turėjo. Kstr.

PUSIASALIS
PAREMKIME SKAUTŲ VEIKLĄ

Ateina didžioji skautų šven 
tė — Kazimierinės. Mūsų vi

liais, kaip štai jau kad imama 
pas mus daryti: šalę skautų

TAISAU 
televizijos ir radio aparatus. 

Darbas garantuotas. 
Albinas Pranevičius.

DOminic 6-6637

parodė, kad Baltijos vanduo 
pastarais keliais metais yra nu 

Įj sekęs apie pusę metro. Tai pa 
jj tvirtino ir lenkų hidrologiniai 

institutai. Spėjama, kad Balti 
jos jūros lygis nukrito dėl pa 

f kitusių sąlygų Šiaurės Atlante 
ir Šiaurės jūroje. Dėl Baltijos 

v jūros lygio kritimo atsirado ne 
numatyti sunkumai ir kai ku

ĮS
DO 5-0373

Marche
7585 Edward St.

DO 5-0373

Lasalle
LaSalle

Šviežia mėsa, alus, įvairiausia groserija, 

nemokamas pristatymas.

(
GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS |

E. BELANGER & SONS
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE |

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

Kas savaitę kas nors nauja 
dovanai ar už menką kainą.

Lietuvis savininkas J. Vizgardiškis.

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR |

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS I
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

79 ir 81 St. Zotique St. E. S*
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

&

sas krašto jaunimas sujudęs. 
Vadovoi, skautų rėmėjai posė 
džiauja, planuoja, laužo gal 
vas, kaip šiemet kuo ramiau 
šia šią šventę atšvęsti? Skautų 
rėmėjai puikiai susiorganiza 
vę, stipriai skautus parėmė 
pernai ir ruošiasi ateityje tą 
patį daryti. Jau yra ir iš ko, o 
tik prieš metus cento nebuvo. 
Šių metų skautų šventė turi 
parodyti, kad mūsų jaunimas 
organizuotas ir uniformuotas 
stovi po lietuviška vėliava ir 
nei vienas nėra nuėjęs tikeidž 
iarių keliais. Tas jaunimas po 
lietuviška vėliava — tai pasi

veikia dar vienas būrelis ir kas 
iš to veikimo? Kliudo sau, kliu 
do visiems, nervina vienus 
prieš kitus. O kam to viso rei 
kia, kai mūsų čia tiek nedaug 
yra?

Neardykime mūsų Pusiasa 
lio retos tradicijos: būti visur 
vieningais ir puikiai sugyven 
ti. Tai didžiai vertingi daly 
kai ir juos saugokime.

Paremkime skautus ir visuo 
met per jų parengimus 27 ir 
28 vasario dienomis — tuo pa 
tys save paremsime!

27-to skautų Rėmimo Drau 
gija ruošia vakarą skautams 
paremti. Vadinas patys skau

Į BELLAZZI- LAMY, INC
0 DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale-'

H {vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai..
g Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. 
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I STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON

g Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos 
S mašinos, laikrodžiai ir kt. r į

I per j IiK Lithuanian Trading Co. London, England. / į 
g Montrealyje Atstovas | į
I Aug. MYLĖ r

X 991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q. ‘ |
į Tel. UN 1-1176. f
f SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.
$ Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

■ ------- -

lio lietuvių: mokame kovoti už tai, be to pasirodys skautų tau 
lietuvybę kietai. Po penkioli tinių šokėjų grupė. Tai vis Šv. 
kos tremties metų nenuleido Kazimiero šventės proga.
me rankų! Būtų gera, kad visi savo at

Ir nenuleisime. Lietuviškam silankymu tą skautų veiklą 
jaunimui išsigelbėti tėra vie paremtumėm. Skautai yra mū 
nas kelias, būti visiems organi sų jaunimas, augštai nešąs Lie 
zuotiems. Neišsisklaidyti būre tuvos vėliavą. Vaiva.

] Dr. Roman Pniewski
į Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. J: 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

i Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. <j

jgflTME LUXE DRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACHINE L

I ME7~6727 Sav. P. RUTKAUSKAS j’
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.ĄAŪSuf! SPORTAS
1 VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVAITĖS
Tik mūsų mergaitės iškovo 

jo puikią krepšinio pergalę Ry 
goję, tapdamos „Pabaltijo“ (į 
Pabaltijo apygardą buvo įskai 
tytas Leningradas ir Mask 
va!!) meisteriu. Nepavyko 
berniukams. Galutinė pirmeny 
bių lentelė atrodo taip: mer 
gaitės — 1) Lietuva, 2) Lat 
vija, 3) Estija, 4) Leningra 
das, 5) Maskva. Berniukai: 1) 
Talinas, 2) Ryga, 3) Kaunas, 
4) Leningradas, 5) Maskva. 
Tokiu būdu, į baigminius susi 
tikimus, pateko tik mūsų mer 
gaitės, o berniukai, buv. 
meisteris) iškovoję trečią 
tą, turės laukti vėl progos 
sekančiais metais...

3:1, tačiau 
reportažai 
rungtynių 

būta: grei

— MEISTERĖS
rungtynes laimėjo 
spaudoje pasirodę 
sako, kad tokių 
Kaune jau seniai
tis, gražūs deriniai, stiprūs šū 
viai į vartus — žiūrovus šalta 
me ore išlaikė dideliame item 
pime, priešingai rungtynėms 
Kauniečių su Plunge, kurias 
vėl laimėjo šeimininkai, nuga 
lėdami žemaičius net 13:0!

Nors iki

SS 
vie 
tik

Nežiūrint, kad buvo iškovo 
ta pirmoji vieta, tačiau mergai 
čių trenerė G. Sviderskaitė (Ji 
žaidžia Kūno Kultūros Institu 
to moterų komandoje), ap 
žvelgrama turnyrą Rygoje, sa 
ko, (vilniškis Sportas Nr. 6), 
kad merginų komanda nebu 
vo gerai pasiruošusi varžybo 
ms. Apie tinkamą, planingą 
pasiruošimą, neturint bazės, 
negalima nė galvoti. Jau nebe 
pirmus metus yra tokia pade 
tis, kai sunku surinkit žaidė 
jas, nes jos mokosi skirtingo 
se pamainose. Tenka rengti 
treniruotes 20—21 vai., o ta 
da visos salės užimtos. Tuo 
met reikia „maldauti" valandų 
treniruotėms — užbaigia sa 
vo straipsnį G. Sviderskaitė. 
Straipsnio autorė neblogai vai 
do plunksną, tad nenuostabu, 
kad pereitų metų rudenį, tilpo 
jos įspūdžiai 
kymo KKI 
kijoje.

LEDO
PIRMENYBĖSE,

įdomiausia kova vyko 
Kauno Audinių ir 
Spartako komandos, 
žaidė dar iš N. Lietuvos laikų 
žinomas ledo ritulininkas Ga 
nusauskas. Nors kauniečiai

Sporte, iš apsilan 
krepšininkių Len

RITULIO

tarp 
Vilniaus 

kurioje

ROMOS OLIMPIADOS
pradžios dar yra likęs beveik 
pusmetis, tačiau SS lengvaat 
Iečiai jau pradėjo treniruotes. 
„Neužmiršti“ tapo ir geriausi 
tos šakos sportininkai iš Lietu 
vos, kurie išvyko į bendrą sto 
vykią Lvove: 
kas 
tas 
vos 
meisterė B. Zalagaitytė - Kalė 
dienė, disko metikas A. Baltūš 
nikas, 1500 ir 2000 m bėgikas, 
SS meisteris J. Pipynė ir ėji 
kas A. Mikėnas. Tuo tarpu 
dviratininkas J. Grabauskas, 
pašauktas taip pat į SS olimpi 
ne rinktinę, treniruotis išvyko 
į Kislovodską. Čia norėčiau pa 
žymėti, kad kai kuri mūsų 
spauda, ir dviratininką T. Zlot 
nikovą priskaito prie „lietu 
vių“. Reikia griežtai ištaisyti, 
nes jis, nors dalyvauja už Vii 
niaus Spartaką, tačiau į Lietu 
va yra atvykęs po 1945 m. iš 
Rusijos, tad ir su Lietuvos 
sportu nieko bendra neturi.

Rašant apie išvykas, negali 
ma pamiršti ir stalo tenisinin 
kų — Algimanto Saunorio ir 
Nijolės Ramanauskaitės, kurie 
sudarę „SS komandą“ su 
žinais, dalyvavo dideliame 
nyre Bulgarijoje.

Kaip matome iš dviejų 
kutinių žinių, stipriais 
čiais iSS sportiniame gyveni 
me yra lietuviai, negalėdami 
užsienyje pasirodyti Lietuvos 
rinktinės vardu.

rutulio stūmi 
A. Varanauskas (išrink 

1959 m. geriausiu Lietu 
sportininku), pasaulio

pat

<le

gru
tur

pas 
rams

DOVANŲ SIUNTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą 
Mr. M a n f r e e d Kory 

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL 
GIFT PARCEL SERVICE

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

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Geriausią pasekmę 1959 

m. 100 m 1. st. plaukime yra 
atsiekęs kaunietis R. Puodžių 
kynas. Jo laikas 59,1 sek.

— Lietuvois moksleivių ko 
mandinės paskutinio rato ša 
shmatų pirmenybėse, Vilnius 
įveikė Kauną 8:0, Kaunas — 
Klaipėdą 7:1, Šiauliai — Pa 
nevėžys 4:4. Komandos vieto 
mis pasiskirstė: Vilnius 34,5 
taško, Kaunas — 29, Šiauliai 
19, Panevėžys 17, Mariampo 
lė 12, Klaipėda — 8,5. Vilnie 
čiai įveikė Kauną ir šaškėmis 
21,5 :10,5 pasekme.

— Aštuonių rajonų Nemu 
no d-jos rkepšinio turnyras vy 
rų grupėje baigėsi Biržų lai 
mėjimu, baigmėje nugalėjus Ši 
lutė 81 :75, ir Kėdainių mite 
rys, įveikusios Kalvariją 43: 
35.

— Taline nutarta daryti Pa 
baltijo daugiadienių dviračių 
pirmenybes. Lenktynės prasi 
dės Taline rugpjūčio 5 d. ir 
jų baigmė bus Vilniuje, po 9- 
nių dienų, rugpjūčio 14 d. 
Tuo tarpu, lenktynės aplink 
Lietuvą, (šiemet nesieks Kau 
no, tačiau kelias eis per Įsru 
tę, Tilžę) prasidės birželio 16 
d. Vilniuje ir baigsis taip 
sostinėje birželio 26 d.

IŠ VISUR
— JAV užsienio reikalų

partamentas atsisakė išduoti 
įvažiavimo vizas Rytų Vokie 
tijos sporto žurnalistams į Sųu 
aw Lalley vykstančius žiemos 
olimpinius žaidimus, motyvuo 
damas, kad rytinės Vokietijos 
atstovai užsiima ne savo tiesio 
ginėm pareigom, bet šmedži 
mu JAV savo spaudos pusią 
piltose. Tačiau, tikras, pagrin 
das yra visai kitas: JAV ne 
pripažįsta R. Vokietijos „vy 
riausybės“ ir su ja, jokių dip 
lomatinių santykių nepalaiko.

— Nepatvirtintomis žinio 
mis pranešama, kad „senukas“ 
Archie Moore, pažįstamas 
Montrealio lietuviams iš ko 
vos tame mieste prieš Yvon 
Durrelle, sutiko savo meiste 
rio vardą ginti už 100 tūkst. 
dol. prieš vokietį E. Schoepne 
rį Berlyne, Štutgarte ar Dort 
munde.

— Dvi staigmenos gautos 
Europos futbolo taurės pirme 
nybėse: Real Madrid, ligšioli 
nis meisteris, pralaimėjo Pran 
cūzijos Nicos komandai 3:2, 
o Anglijos meisteris prakišo 
Barselonai net 4 :2.

— Vasario 18 d. prasidėjo 
žiemos olimpiniai žaidimai. 
Mūsų laikraščio sporto mėgė 
jams pranešame, kad vasario 
28 d. CBC transliuoja tarp 
valstybines ledo rutulio rung 
tynęs Kanada — Sov. Sąjun 
ga. Numatytas laikas yra 4 v. 
30 min., tačiau prašoma pasi 
tikrinti radio programose.

— Europos stalo teniso pir 
menybės bus balandžio 3—10 
d. d. Jugoslavijos sostinėje. 
Dalyvauti užsiregistravo 
valstybės. Kas atstovaus S. 
gą, dar nepranešta, tačiau 
gali būti kalbos, kad rusai
galės be lietuvių į Belgradą iš 
vykti, tad ir reikia laukti, kad 
vyks Saunoris, Paškevičius, 
Ramanauskaitė ir gal dar keli 
stalo tenisininkai. K.

LIETUVOS KNYGA 
ŠUNKELIUOSE

LTSR Valstybinės grožinės 
: literatūros leidyklos vyriau 
: sis redaktorius J. Tornau vii
• niškėje ,,Tiesoje“ 301(5128)
: nr. parašė ilgą straipsnį, Kny
• gos keliai ir šunkeliai, kuria 
: me aiškina, kaip lietuviškoji

NEMIRŠTAMA IDĖJA...
Atkelta iš 4-to pusi.

ši pareiškimai, mūsų mąsty 
mas to idealo kūrimąsi gali pa 
skatinti, arba gali tramdyti. 
Tai pareis nuo to, kiek mūsų 
pasireiškimai bus suderintame 
ar išderintame sąskambyje su 
labai susiderinančiomis pažiū 
romis. Ar tarp mūsų ir tenykš 
čio mąstymo bus juntamas su 
pratimas ir solidarumas, ar šal 
tas svetimumas.

Atsiminkime, kad mes nebe 
pirmieji iš Lietuvos svetur at 
sidūrę dėl rusų antplūdžio. Ir 
ne mes pirmieji susirūpinę se 
kame žinias apie didžiųjų vai 
dovų sąskrydžius, ar neužris 
ilgesniam laikui sunkaus ak 
mens ant mūsų vilčių atgauti 
nepriklausomybę. Jau prieš 
160 su viršum metų Paryžiaus 
ir Londonas knibždėjo politi 
niais pabėgėliais iš Lenkijos ir 
Lietuvos. Tie irgi, visokių du 
rų priklebene, visokių slenks 
čių žargstę, net ir laikinę Lie 
tuvos vyriausybę Napoleono 
šešėlyje turėję ir tuo bandymu 
nusivylę (kaip ir mes panašiu 
atveju Hitlerio šešėlyje...), po 
dvidešimties metų klajonių ap 
mirštančia širdim sekė ano me 
to viršūnių konferenciją Vie 
nos mieste. Kas žino, ko mes 
iš panagių konferencijų susi 

nepriklausomybėš idė ‘lankstome? Bei, anie mūsų pirm 
iš Vienos spren 
nepriklausomy 

viltys jiems ta 
neribotam lai

„susigrąžinti

28 
S- 
ne 
ne

somos Lietuvos nemačiusią 
jaunąją kartą.

Dar labjau atstumiančias bai 
dykl«s Lik tuvos nepriklauso 
mybės priešai moka nupiešti at 
vaizduodami, žinoma, su atitin 
kamais išryškinimais, neva mū 
su, politinių išeivių - negrįžė 
■li,ų nepriklausomos Lietuvos 
idealą. Jie nesigaili pastangų 
Lietuvos jaunajai kartai įtikin 
ti, kad užsieniuose esančios 
„tautos atplaišos“ nesiekia nie 
ko kito, kaip tik
dvarus, fabrikus ir bankus 
gyventi 
Jie ypač noriai ir kartais ne be 
pasisekimo įtikinėja, jog poli 
tinė išeivija siekia sunaikinti 
visą pažangą, kurios Lietuvoje 
globėjų dėka esą pasiekta, ir 
kad siekia atsukti Lietuvos gy 
venimo laikrodį dvidešimčia 
metų atgal, į 1940-tuosius me 
tus, o tai, esą. reiškia, atimti 
iš jaunimo viską, ką jis esąs 
per 20 metų įgijęs: mokslą, spe 
cialybes, techniką, nemokamą 
gydymą, kultūrines pramogas 
ir tt.

Iš mūsų pusės nepriklauso 
mojo gyvenimo t i k idealizavi 
mas papildytas dabatinės Lie 
tuvos būklės t i k peikimu 
greičiausia gali būti tik Lie 
tuvos 
jos juodintojams Lietuvoje la 
bai patogi medžiaga jų teigi 
mams patvirtinti. Tuo galėtu 
mėm nejučiomis prisidėti prie 
Lietuvos nepriklausomybės 
geidimo silpninimo Lietuvoje, 
tai yra ten, kur tokio geidimo 
reikšmė kaip tik didžiausia.

Yra pavojaus, kad jaunoji 
Lietuvos karta gali būti nu 
teikta prieš tą nepriklausomos 
Lietuvos idealą, kuris gali dar 
šviesti mūsų akyse. Bet yra ir 
kitų priežasčių, kurios gali ža 
dinti Lietuvos jaunime savitą 
nepriklausomos Lietuvos idea 
lą. Nebe Maironio dainos, ne 
be devynioliktųjų metų sava 
norių žygiai, nebe nepriklauso 
mos Lietuvos gyvenimo isto 
rijos skaistieji lapai, ir gal ne 
trukus net nebe pereito dešimt 
mečio desperatiškų kovų pirsi 
minimai žadins jaunojoj Lietu 
vos kartoj kokios nors laisvės, 
kokios nors nors nepriklauso 
mybės geidimą.

Tą geidimą greičiau žadis 
prigimtas žmoniškas bodėjima 
sis svetimųjų viešpatavimu, 
bodėjimasis jų įsigalėjimu, iš 
naudojimu, varžymu, cinišku 
melu. Geidimas nepriklausyti 
remsis greičiau dabartiniu tau 
tinio individualumo jutimu, ku 
ris Lietuvos jaunime 
biai tvirtai ir ryškiai keroja. 
Šimtais ir tūkstančiai 
sužėruoja tautinės savigarbos 
įžiebti įsižeidimai. Jie yra šal 
tiniai ilgesio, kad būtų kitaip, 
negu yra. Jie bus didžiausi 
skatintojai jaunimo mintyse ir 
geidimuose kurtis jaunosios 
Lietuvos kartos laisvės bei ne 
priklausomybės idealui.

Mūsų laikysena, mūsų vie

iš svetimo prakaito.

takai susilaukė 
dimo, 
bės 
po 
kui. 
jo

nuosta

progų
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RAYMOND BROS.
ESSO GAMINIAI 

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

B.
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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. R1 4-6940.

šunkeliuose. Straipsnis ilgas 
ir jo turinį plačiau sunku at 
pasakoti, bet jo esmė yra ta, 
kad lietuviškoji knyga Lietu 
voje atsidūrė biiurokratijos ža 
bangose ir todėl nuėjo ne ke

liais, bet šunkeliais. Gera kny 
ga turinti labai didelę paklau 
są, bet prie jos skaitytojui sun 
ku prieiti, nes knygų parduo 
tuvėse ji išnykstanti per kelias 
dienas, o papildyti parduotu 
vės lentynas neįmanoma, nes 
prekybininkai nemoka apskai 
čiuoti leidžiamų tiražų; suvar 
žytas leidėjų biudžetas; nėra 
reklamos, kad skaitytojas gale 
tų sužinoti, kas knygų rinkoje 
yra: kitos knygos laikomos 
sandėliuose ir neatiduodamos 
parduotuvėms, žodžiu, kaip to 
je rusiškoje pasakoje: vaikas 
įsikibęs už senelės, senelė už 
sejnelio, senelis už ropės, ir 
niekaip nepajėgia jos išrauti... 
Rusiškoji biuroktatija žlugdo 
ne tiktai Lietuvos kultūros au 
girną, bet ir visą gyvenimą.

kad jūs te 
visiškai nesupran

mūsų visiškai ne 
Štai kur skaudus 
Ir didelis. Jo tu 

pasistengti nenusi

kuriuo 
atgavimo 
sugriautos 
Bet jie kietai laikėsi savo 
nepriklausomybės idealo: 

Lenkijos - Lietuvos bendros 
valstybės atstatymo, kokią jie 
ms teko palikti padalinimo me 
tais... Ano meto Lietuvos ne 
priklausomybės gynėjai politi 
niai iešiviai nešiojosi bajorų 
Lietuvos idealą. Jie tą idealą 
užkonservavo, perdavė per ke 
lias kartas. o tie nepaisė laiko 
upės tekėjimo, nepaisė, kas iš 
augo ir subrendo Lietuvoje.

Kas gi atsitiko? O atsitiko 
taip, kad ligi mūsų laikų išli 
kusieji ano nepriklausomybės 
idealo saugotojai naujos Lietu 
vos nebesuprato ir pasijuto ne 
galį jos net priimti, kiti net 
gi stojo kovoti prieš ją.

Kad tik neatsitiktų panašiai 
ir su mumis ar su tais, kurie 
ms perduosime Lietuvos nepri 
klausomybės idėjos siekimą... 
O gali atsitikti, jeigu mūsų są 
monėje ir mūsų geidime bus 
nerevizuojamas, užkonservuo 
tas būtinai tokios nepriklauso 
mos Lietuvos idealas, kokią 
palikome ar kokią 1918-20 me 
tais kūrėme. Tokiu atveju mes, 
politinėje išeivijoje liktume 
vieni, nuo tautos kamieno at 
spurę ir benudžiūstą, o pačio 
je Lietuvoje Lietuvos nepri 
klausomybės idėjos kilimas iš 
mūsų negalėtų turėti jokio pa 
skatinimo, jokios paramos, o 
kartais gal net ir priešingai: 
gal gandas apie mūsų sustingi 
mą praeityje tik padėtų ne 
priklausomybės priešams sėk 
mingiau daryti baidyklę iš 
minties apie nepriklausomybę.

Šiandien, Lietuvos Nepri 
klausomybės Dienos suvesti į 
būrius, įsileiskime į savo šamo 
nes atsakomybės jausmą, kaip 
būtiną siekti su Lietuvos ne 
priklausomybės siekimu. Atsa 
komybės, kuri primintų mums 
ne tik šiandien bet ir kasdien, 
jog tai idėjai įgyvendinti rei

kia kažko kito, nei skambių, 
gražbylingų šūkių, skelbiau 
čių, kad kovosim, kad reikalau 
sim, eisim, vaduosim, išlaisvin 
sim, ko gero, gal net vieno kar 
tono cigarečių kainą per me 
tus. atsiprašant, paaukosim, 
kad tik Lietuva nepriklauso 
ma būtų...

O laiške, rašytame šiais, 
1960-siais metais, tautietis iš 
tėvynės dar ir šiandien negali 
užmiršti ir nuraminti savo pa 
sipiktinimo kažkokio neatsa 
kingo „laisvintojo“ iš mūsų 
tarpo žodžiais, iškilmingu bai 
su deklamuotais per radiją, 
jau prieš apie 10 metų, girdi. 
„Laikykitės, kovokite, mes už 
jus meldžiamės!“ Sako, kai iš 
girdau tokį raginimą, taip ir 
supratau, kad štai, nereikia aiš 
kesnio liudijimo, 
nai mūsų 
tat. . .

Jūs tenai 
suprantat... 
priekaištas, 
rėtumėm
pelnyti. O jei nusipelnėm, tai 
atsitaisyti. Mes privalom juos 
tenai suprasti. Ir privalom 
taip elgtis, toki būti, kad jie te 
nai sužinotų, kad jie pajustų, 
jog mes juos suprantame! Pri 
imsime čia nutarimus, reikalą 
vimus, atsišaukimus, kad kas 
nors iš laisvųjų padėtų Lietu 
vai laisve atgauti. Mes čia bū 
sim sudėję šiek tiek pinigo — 
kiek jo bebūtų, vistiek tai ne 
paprastai mažai iš mūsų pusės, 
palyginus su nepriklausomy 
bės idėjos brangumu! Ir gal 
būt, jauskimės atlikę šį kartą 
savo pareigėles tėvynei... Bet 
štai dar vienas prašymas, į vi 
sus, o ypač į kiekvieną atski 
rai. Kai baigsime šią iškilmę 
ir giedosim didžiąją tėvynės 
giesmę — Lietuvos himną, pa 
kilkim dvasia augštyn nuo nuo 
kasdienybės, nuo rinkliavų, or 
ganizacijų, komitetų, nuo jų 
vienybių ir nevienybių, ir 
bandykim padaryti vieną
žadą1: pasistengsiu nuo šiol 
daryti viską, kad pažinčiau ir 
suprasčiau ten tėvynėj, Lietu 
voj išliekantį, gal ryškėjantį, 
gal bręstantį Lietuvos nepri 
klausomybės idealą.

Ach, kad pavyktų mums tą 
pažadą ne tik padaryti, bet 
nors kiek žymesnei mūsų da 
liai ir įvykdyti! Galėtume vėl 
užtraukti naują giesmę, bro 
liai, kurią jaunimas ten su 
pras, ir tikriausiai nebe taip 
giedotum kaip ligšiolei, kitas 
kalbėtumėm kalbas. Ir tikrai, 
šiandien juk Lietuvos nepri 
klausomybės Diena! Argi ne 
ikvėps jinai mūsų čia ir visur 
kitur, taip, kad dar užgimtų 
darbai, kad dar prašvistų lai 
kai ir kad dar nauja išauštų 
gadynė benublunkančiam gy 
venime mūsų!

pa 
ap

PRAGIEDRULIAI IR ŠE...
Atkelta iš 3-čio psl.

santi fikcija. Melas. Pesimistų 
išmislas. Tai ružavų akinių ir 
savotiškos mistifikacijos pleja 
da. Jie temato tai, ką nori. Jie 
taria, kad kiekviena tiesa, jei ji 
nejauki, negali būti tiesa. To 
dėl yra melas. Tokia logika va 
dovaujantis, labai aišku, kad po 
kelių metų sėdėdami geldoje, 
tarsimės plaukią atominiu lai 
vu aplink pasaulį.

Henrikas Nagys.

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. Griganavičiūte RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas DO 5-0224

; ’ LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE f

A. NORKELIUNAS I
Commissioner of the Superior Court of Montreal |

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

6695—35-ta Ave., Roaemount (kamp. St. Zotique) g
| Montreat 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. |
X 12 metų patyrimas. i) o * . ■><.,

v

BALTIC
Daromos {vairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. S 1 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., Tel.: DO 6-3884.
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HAMIMTOM
KLB HAMILTONO APYLIN KĖS RINKIMINĖS

KOMISIJOS
Pranešame, kad balsavimai 

i KLB Hamiltono A-kės V-bą 
ir Kontrolės K-ją Įvyko 1960 
m. vasario mėn. 14 d. Rinki 
mai parap. salėje, 58 Dundurn 
St., N. Šioje vietovėje dalyva 
vo 180 B-nės narių. Balsavimų 
pravedime parap. salėje daly 
vavo Rink. K-jos p-kė A. Pili 
pavičienė ir šios K-jos nariai: 
J. Giedraitis, Pr. Sakalas, P. 
Savickas, St. Bakšys; B-nės 
V-bos atstovas A. Bugailiškis 
ir Kat. Mot. D-jos atstovė Gr. 
Kažemėkienė.

16 vai. balsavimai buvo tę 
siami L. Namuose ir juose baig 
ti 21 vai. Čia prie jų pravedi 
mo dalyvavo A. Pilipavičienė, 
P. Savickas, St. Bakšys, Kat. 
Mot. Dr-jos atstovė p. Blekai 
tienė ir Soc. dem. Atstovas J. 
Stonkus. LN balsavo 161 as 
niuo.

Balsai pradėti skaičiuoti 21 
vai. 15 min. ir baigti 22 v. 15 
min. Prie jų skaičiavimo daly 
vavo: Rinkim. K-jos-p-kė A. 
Pilipavičienė, K-jos nariai P. 
Savickas ir St. Bakšys; atsto 
vai parap. k-to K. Meškauskas, 
Sporto klub. „Kovas“ K. Ba 
ronas, B-nės V-bos A. Pilipavi 
čius, Socdem. kuopos Stonkus 
J. ir kviesti visuomenės atsto 
vai J. Raguckas, F. Rimkus, 
A. Žulys, L. Klevas, Kl. Priel 
gauskas ir J. Steiblys.

Balsus suskaičius paaiškėjo, 
kad i KLB Hamiltono A-kės 
V-bą išrinkti:

Mikšys Kazys
Skripkutė Genė 
Lesevičius Pranas 
Varnas Ignas 
Navickas Vacys 
Mikelėnas Jonas 
Lukoševičius Kostas

Kandidatais liko:
Rimkevičių sHenrikas 
Butkevičius Juozas 
Rimkuvienė Albina

Į Kontrolės K-ją išrinkti: 
Stonkus Juozas 
Krištolaitis Juozas 
Sakas Vincas

Kandidatais liko:
Skaistys J. Gediminas 
Mureika Stasys

Iš viso balsavo 341 asmuo, 
iš kurių 6 balsai K-jos rasti ne 
galiojančiais.

Naujajai B-nės V-bai ir 
Kontrolės K-jai linkime ištver 
mės, energijos ir geros valios 
ugdant mūsų kolonijoje tauti 
ni susipratimą. Nuoširdžiai dė 
kojame visiems tautiečiams 
taip skaitlingai dalyvavusiems 
šiuose rinkimuose. Taip pat 
mūsų gili padėka liet, org-ms,

I. v a i r ū s siu n t i n i a i c
Į LIETUVĄ, 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.

I š K a n a d o s:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir WS O ĮJdolli tus Įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E„ Hamilton, Ont. TjŽ» J-A 8-6686 

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

PRANEŠIMAS
prisiuntusioms rinkimų stebėji 
mui savo atstovus ir visiems 
tautiečiams bet kuriuo būdu 
padėjusioms šiuos rinikmus pra 
vesti. Dėkojame kun. dr. J. Ta 
darauskui už dovanai duotą 
rinikmams parapijos salę ir L. 
Namų V-bai už leidimą be at 
lyginimo pasinaudoti LN pa 
talpomis.

K-jos p-kė Pilipavičienė.
Sekretorius St. Bakšys.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO 
MYBĖS MINĖJIMAS

Hamiltano lietuvių kolonijoje 
buvo vasario 14 d. Rytą buvo 
atlaikytos iškilmingos pamal 
dos .kurias laikė ir pamokslą 
pasakė klebonas kun. dr. J. Ta 
darauskas. Giedojo parapijos 
choras. Su vėliavomis dalyva 
vo orgonizacijos. Po mišių bu 
vo atgiedota Libera už visus 
žuvusius karius — partizanus, 
kovoje dėl mūsų Tėvynės lais 
vės. Bažnyčioje iškilmės baig 
tos Tautos Himnu.

Vakare, lietuvių kino salėje, 
buvo iškilmingas minėjimo ak 
tas - koncertas. Ji atidarė vie 
tos L. B-nės pirm. J. Varana 
vičius, perskaitydamas Lietu 
vos Tarybos nepriklausomybės 
paskelbimo aktą ir taip pat, pa 
kviesdamas atsistojimu pagerb 
ti visus žuvusius kovoje už Lie 
tu va.
Pristatomas pagrindinis minė 

jimo kalbėtojas rašyt. J. Krali 
kauskas iš Toronto. „Paskuti 
ni kartą, savo Tėvynėje — pra 
dėjo savo žodį prelegentas — 
iškilmingai 16 Vasario aktą mi 
nėjome 1940 m. Tačiau tais 
pačaiis metais, kada gamta pa 
sipuošė savo gražiausiu rūbu, 
rytų priešas užplūdo mūsų 
kraštą, atveždamas vergijos 
pančius. Praėjo 20 metų.

Atitrūkę nuo kasdieninių 
rūpesčių, pasižiūrėkime kaip 
yra su mumis, pasižiūrėkime 
tikrovei j akis. Atvykdami Į ši 
kraštą, matėme prie Haliiaxo, 
vandenyno plaunamas uolas. 
Tvirtai buvome pasiryžę išsi 
liakyti, kaip ta vandenyno 
plaunama uola. Kaip yra po 10 
metų? Politinių emigrantų isto 
rija yra sena. Įvairiais keliais 
jų likimas nuėjo. Tačiau mes, 
lietuviai, būsime kalti, kada įsi 
žiūrėję Į auksini veršį, užmirši 
me savo kalbą, savo tautybę. 
Kanados reikalai, yra taip pat 
mūsų reikalai, nes juk daugu 
mas esame šio krašto piliečiai, 
tačiau negalime paimršti mūsų 
tautos klausimo, mūsų tautos 
likimo. Ir anksčiau Lietuva

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

7% iki 50% turto vertės. H
g Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta. n 
g Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. g 
g vak., Minden Building, King St. E., notaro A. Liudžiaus H 
g įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 g 
g vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. « 
:: Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. g

LONDON, Ont.

pergyveno sunkias valandas, 
sunkius metus. Po šešių metų 
šiaurės karo, 1708 — 09 m. 
siautė baisus maras, badas. Iš 
mirė beveik du penktadaliai 
mūsų tautos, tačiau ji vėl pri 
sikėlė. Ir netiesa yra, kad Lie 
tuva šiandien žus. To nori tik 
mūsų priešai. Lietuvių tautos 
šaknys yra per daug gilios. 
Piktžodžiauja ir tie lietuviai, 
kurie skiria savo tautai — mo 
tinai mirtį. Lietuva išlaikė 
1945..1953 m. egzaminą. Ji 
nepalūžo prieš stipresnį prie 
ša. O kaip su mumis? Kan. Tu 
mas-Vaižgantas yra pasakęs, 
kad jis nieko taip nemyli, net 
ir Dievo, kaip savo Tėvyne Ir 
mūsų širdyse meilė Lietuvai tu 
ri palikti amžiams, nes didžioji 
išsipildymo diena artinasi — 
baigė savo žodį prelegentas J. 
Kralikauskas.

Po paskaitos sekė sveikini 
mai radio komentatorės E. Hy 
der, latvių ir estų atstovų ir 
meninė programos dalis. Iš 
trauką iš draminės legendos 
„Živilė“ A. Škėmos davė Au 
kuras. Vaidino: Živilę — L. 
Virbickaitė, Gluosnį — A. UI 
binas, Kariotą — K. Bungar 
da, Ašautą — E. Petrušaitis. 
Gaila, kad rež. E. Dauguviety 
tė nenumato pastatyti pilno to 
veikalo, nes jis, tremties gy 
venime, yra vertas visų dėme 
šio.

Tautinių šokių grupė, ved. G. 
Breichmanienės, pašoko „šus 
tą“, „Žiogelius“ ir „Senių pol 
ką“, vyrų choras — „Gaudžia 
trimitai“ ir „Karas“, o mišrus 
choras, ved. kun. Br. Jurkšo 
— Jau slavai sukilo, Lėk saka 
lėli, Vakaras pajūryje ir su ma 
žais vargonais — St. Šimkaus 
Atsisveikinimą su giria ir Ch. 
Gounod Babilono vergiją.

Minėjimas baigtas Kanados 
ir Lietuvos himnais.

Dalyvavo apie 650 asmenų, 
kurie sudėjo 251,95 dol. aukų.

Antradienį, Vasario 16 d. bu 
vo paminėta per vietos CHM 
L radio stotį. Paskaitą skaitė 
radio stoties komenatorė E. 
Hyder, o lietuviškų dainų pa 
dainavo vietos lietuviu choras.

K. B.
KVIEČIAME Į 

KAUKIŲ BALIŲ
Šį šeštadienį, vasario 27 d., 

įvyks didžiulis tradicinis kau 
kių balius — šokiai naujoje 
Hill Crest Restaurant viršuti 
nėję Alpine and Summit salė

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge)
Toronto 5, Ont.

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

I
A.E. McKAGOE!

Barrister and Solicitor g 
Advokatas ir Notaras x 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 
1008 North Ontario Bldg. X

330 Bay Street, f
TORONTO 1, Ontario, j

- --------- >«<" 'M

Lietuvio Advokato Įstaiga
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras 

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

Room 901,

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

| A. L I O D Ž I U S, B. L., | 

a Viešasis Notaras
5 (Notary Public)
v Advokatas iš Lietuvos. K g A
v Namų, žemės ar bet kurio & 
$ biznio pirkimo-pardavimo & 
$ dokumentų sudarymas ir £ 
t visi kiti notariniai reikalai, g 
g Teisiniai patarnavimai. $
6 Morgičiai.
$ Įstaiga: JA 7-5575; K 
I Namų: FU 3-8928. |
$ 20 King Street East, &
‘k Hamilton. g

• o
je, kuri yra ant kalno — Con 
cesion ir Wentworth gatvių 
kampe.

Tikime, kad šiais metais da 
lyvaus gausus skaičius kaukių. 
Kaukės prašomos susirinkti 
iki 9 vai. vakaro, nes po devy 
nių bus kaukių paradas ir jų 
įvertinimas, bei premijų pasky 
rimas.

Salė pasiekiama važiuojant 
iš miesto centro į kalną James 
St. S. — Jolley Cut iki Conces 
sion, čia sukti į kairę ir Conces 
sion gatve važiuoti iki pirmų 
šviesų, kurios yra prie Went 
worth g-vės. Čia dešinėj pusėj 
ir yra Hill Crest Restaurant. 
1 salę įėjimas tiesiog iš Con 
cession gatvės, viršum laiptais 
į salę.

Mašinoms pastatyti yra vie 
tos prie salės, ten netilpus, ga 
Įima laisvai statyti Lablow 
krautuvės aikštėje, kuri yra 
prieš salę kitoj gatvės pusėj.

Maloniai kviečiame visus ha 
miltoniečius ir iš visų kitų ar 
timų ir tolimų apylinkių lietu 
vius kuo gausiau dalyvauti šia 
me kaukių baliuje. Čia bus ge 
ra proga jaukioje nuotaikoje 
praleisti paskutinį šeštadienį 
prieš gavėnią, pailsėti po sun 
kių darbų, atsigaivinti ir 
linksmai pasišokti.

Veiks savas bufetas. Šokia 
ms gros padidintas Bennie Fer 
rie orkestras. Laimei išmėgin 
ti veiks turtinga ir įdomi lote 
rija, ir daug kitų staigmenų. 
Pradžia 7.30 vai. vakaro.

Hamiltono At-kų Kuopos 
Valdyba.

• Liūdną žinią iš Lietuvos ga 
vo NL skaitytojas K. Stanai 
tis. Telegrama panešta apie 
motinos mirtį. Mūsų gili užuo 
jauta.

HAMILTONO 
SPORTININKAI

Užsigavėkime Londone!

PASKUTI N I AME
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.

UŽGAVĖK1ME LONDONE!
Paskutinis didelis šokių va fetas su visų rūšių gėrimais! 

karas čia įvyk svasario 27 d., Puiki nuotaika kaip ir papras 
šešt., gražiojoj Odd Fellows tai.
Temple salėje, 555 Dundas St.
(plento Nr. 2 tęsin.) prie Kviečiame visus mūsų prie 
„Rent-a-Car“ benz. stoties, telius ir naujus svečius. Prašo 
tarp Adelaide ir William g-vių. me nepamiršti, kad kitas šakių 
Pradžia 7.30 v. v. Pageidauja vakaras Londone bebus tik vė 
mi fantai loterijai. Rengėjas— lų pavasarį ir kad ši yra pasku 
Bendr. Apyl. V-ba. Gros ge tinė proga smagiai praleisti sa 
ras orkestras. Loterija ir bu vaitgalį. D. E.

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,

Toronte pasirodė labai gražiai. 
Moterys, laimėjusios krepšinį 

Nukelta į 2-rą puslapį.
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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 
ris 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

::: nine rimnr
DRAUDIMAI

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832
PRANO BARAUSKO

DRAUDIMO 
AGENTŪRA

§
49 Cameo Cres., ?
Toronto 9, Ont. j

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

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
J. George. MOTERYSTĖ........................................................3.—
M. 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 kalbai.....................................;........... 4.50
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... 1.50
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE................................................. . 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,POSAKIAM.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
°aulius 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
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$ 2,-—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ............................................................$ 1.50
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 3,— 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ..................................$ 2,—-
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Ori n tai tė, MARTI IŠ MIESTO .............................. $ 0,75
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams...........$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI .........................*. $ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS...........................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

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

I
 Taupyk ir skolinkis kredito kooperat ;

„PARAMA” ;
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— ;

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus^

Darbo valandos: 2

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. | 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. F 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. «>

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. vToronto, Ont. Tel. LE 2-8723, j’
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MOKT^įREAL

KANADOS LIET. KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS 
MONTREALIO SKYRIUS

kviečia visus lietuvius i

Užgavėnių halių - vakarienę
Aktorius - humoristas Vitalis Žukauskas 

specialiai atvyksta iš New Yorko 
ir pirmą kartą prisistatys su savo humoro talentu, 

kurio montrealiečiai ilgai neužmirš.

Šokiams gros geras orkestras.
Veiks bufetas ir gausi loterija,

Visiems iki pasimatymo, š. m. vasario 27 d. 7 vai. vak.
Aušros Vartų parapijos salėje. Skyriaus Valdyba.

MONTREALIO
LIETUVIŲ DRAMA, 

vaidinusi Sruogos Milžino Pa 
unksmę Niagaros pusiasalio 
lietuviams, sekmadienio vaka 
ra sugrįžo iš gastrolių. Prieš 
vaidinimą KLB Kr. Valdybos 
pirm. St. Kęsgailą Į susirinku 
sius kreipėsi trumpu gražiu žo 
džiu, skirtu Vasario 16. Po to

GERA PROGA 
UŽSIGAVĖTI

bus K. L. Katalikių Moterų 
D-jos Montrealio skyriaus ruo 
šiamame paskutiniame prieš 
gavėnią tradicinėje vakarienė 
je - baliuje. Baliuje bus praves 
ta įdomi humoristine progra 
ma. Bus turtinga loteeija. Šil 
tą vakarienę paruoš prityru

Aktorius Vitalis Žukauskas išpildys humoristinę programą 
KLKMD ruošiamame Užgavėnių baliuje.

TO Ft^NTT O
Šio mėn. 27 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. 

naujoje Cath. Inf. Centre salėje, 
830 Bathurst St.

(šimtas žingsnių į šiaurę nuo Bloor) įvyks

JAUKUS KAUKIŲ BALIUS
Šokiams gros Vyt. Babeckas ir jo orkestras. 

Bus bufetas, dovanos, balionai ir daug įvairumų. 
Visi maloniai kviečiami.

SLA 236 Kuopa ir S. K. „Vytis“.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

TORONTE.
Vasario 16 d. minėjimas pra 

sidėjo abejose bažnyčiose pa 
maldomis. Šv. jono bažnyčio 
je arganizuotai su vėliavomis 
dalyvavo kūrėjai - savanoriai, 
šauliai, moterys katalikės ir 
skautai. Sumą laikė atvykęs iš 
New Yorko prel. J. Balkūnas, 
o tai dienai pritaikintą pamoks 
lą pasakė kun. B. Pacevičius. 
Prie žuvusiems už laisvę pa 
minklinės lentos, dalyvaujant 
o;rianizacijų vėliavoms, buvo 
susikaupta ir po trumpos mal

ATVYKSTA DEROITO 
TEATRAS

Sekmadienį, vasario 28 d., 4 
vai. Prisikėlimo par. salėje 
Detroito dramos mėgėjų Teat 
ras, vadovoujamas režisorės 
Zofijos Arlauskaitės - Mikšie 
nės, stato L. Fuldo trijų veiks 
mų komediją „Stebuklingi 
vaistai“. Teatrą globoja To 
ronto Lietuvių Caritas prieš 
velykinei ligonių šalpai. Įžan 
ga yra laisva auka. Tikimasi, 
kad tautiečiai savo gausiu atsi 
lankymu ir nuoširdžia auka 
parems šį Caritas kultūrinį ir 
charitatyvinį pasireiškimą.

vyko sėkmingas spekatklis, o 
po jo buvo gražus balius.

Deja, Niagaros pusiasalyje 
ir artimose JAV srityse siautė 
didelė pūga, kuri uždarė ke 
liūs, todėl žmonių buvo dau 
giausia vietinių.

20 METŲ VEDYBINIO 
gyvenimo sukaktį atlventė Bi 
rutė ir Edvardas Lenkaičiai.

Vaišės įvyko Lietuvių Klubo 
patalpose vasario 13 d., dalyva 
vo apie 250 asm, jų tarpe sū 
nūs Richard, ir abiejų mamos 
(tėvai yra mirę).

Edv. Lenkaitis mums, mont 
realiečiams yra ypatingumas, 
nes jis yra (tautybėmis 
nemišrioj), Montrealio polici 
jos (Police Station No. 1) ser 
žantas (serjeant), kurioje iš 
dirbęs 17 metų, todėl ir vaišė 
se buvo daug policijos tarnau 
tojų — jų tarpe — Inspector 
C*oųtu,re„ Lieutenant Boucll 
ard ir kiti.

Lenkaičiai nors yra gimę 
čia pat, bet nuo pat jaunystės 
reiškiasi lietuvių tarpe, gerai 
kalbą vartoja ir abu yra D. L. 
K, Vytauto Klubo nariai.
• Keliasi į JAV pp. Balzarų ir 
inž. Lapino šeimos.
■® Sidabtinės vedybų sukaktu 
vės buvo suruoštos pp. Radec 
kų šeimai, dalyvavo arti 200 as 
menų. Sukaktuvininkai gavo 
daug sveikinimų ir dovanų. II 
gaiusių metų!

sios šeimininkės. Bus smagūs 
šokiai, gero orkestro palydimi. 
Plačiau žiūrėkite skelbime.

MIRĖ IGNAS SALALA
Plačiai žinomas Montrealio 

lietuvių visuomenės veikėjas 
Ignas Salala vasario 23 d., 6 v. 
ryto, pajuto širdies ataką ir 
nuvežtas į ligoninę, netrukus 
mirė.

I. Salala yra kilęs iš Ukmer 
gės apskrities, Kanadon atvy 
ko po 2 pas. karo, mirė sulau 
kęs 61 metų amžiaus.

I. Salala buvo labai jaut 
rus ir nuoširdus žmogus, nuo 
širdus KL Tarybos veikėjas ir 
Nepr. Lietuvos“ rėmėjas. I. Sa 
lala ir A. Salalienė Montrealy 
sukūrė gražią šeimą, ir ibi dūk 
ras išleido už lietuvių, kurie 
taip pat kuria lietuviškas šei 
mas. Gražus lietuvybės pavyz 
dys.

I. Salalos kūnas pašarvotas 
Wilsono koplyčioje; laidotu 
vės per Aušros Vartų bažny 
čią šeštadienį, vasario 27 d., 10 
vai. ryto.
• Mirė Jonas Turūta, 53 m., 
kilęs nuo Kalvarijos, atvykęs 
į Montreal; po 2 pas. karo, ne 
vedęs, paliko apie 20,000 dol., 
kurie paskirti siuntiniams į 
Lietuvą, o laidotuvėms 1000 
dol. ir Liaudies Balsui 500 dol.

HAMILTON turiningu pamoks 
proga specialėmis 
buvo atliktas nau 
vargonų šventini

HAMILTONE

Didžiulis Kaukiu Balius
ruošiamas Hamiltono at-kų kuopos, 

įvyks vasario 27 d., šeštadienį prieš užgavėnes, 

Hill Crest Restaurant gražioje Alpine Summit salėje 
(ant kalno) Concession ir Wentworth gatvių kampas.

Kaukėms įėjimas nemokamas, 

geriausios bus premijuotos.

Veiks savas bufetas, turtinga loterija, įėjimo laimėjimai.

Šokiams grois Bennie

Pradžia 7.30

F e r r i e orkestras.

vai. v.

Maloniai kviečiame visus kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Kuopos valdyba.

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

HU 1-8437

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

7—9 p. m.

m.

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.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND
78 St. Joseph Blvd. W. 

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaiti8
956 SHERBROOKE E.

■' Te!.: LA 2-7236

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

PROVIZORINĖ
Vasario 16 d. minėjimo pini 
ginė apyskaita:
1) gauta už programas 18.84
3) surinkta aukų lapais 275.50

Viso 294.34
Išlaidų 218.65 

Likutis 75.69
Formali apyskaita bus pa 

skelbta vėliau, paaiškėjus vi 
soms išlaidoms. 
Prez. Ižd. A. B.
• Lukas Kazys 
daugiau išplėtė 
ir augina 20,000
• P. Genaitienė, lydima p. Meš 
kinienės, apsilankė NL redak 
cijoje ir apsimokėjo prenume

ADVOKATAS « rat9‘

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 25—26

152 Notre Dame St. E.
UN 1-8933

Pusarauskas. 
šiemet dar 

kalakutų ūkį 
kalakutų.

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER,

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

168 Notre Dame St. E. :
Montreal. UNiversity 6-7026

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

| NOTARAS
I JUOZAS BERNOTAS
| B. A., B. C. L.
§ 215 St. James West,
§ 7 augžtas.
| Tel.: AV 8-3115.
§ Namie 2654 Hogan
|Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

KAUKIŲ BALIUS
SLA ir „Vyčio“ kaukių ba 

liūs Rose Heating Co. savinin 
kai p. Zalenkiai paskyrė ver 
tingą dovaną, taip kad šiam ba 
liui prisirinko jau daug gražių 
premijų. Programą ir kaukių 
paradą, kaip kas metai taip ir 
šį kartą, ves SLA centrinis or 
kanizatorius Stasys Jokūbai 
tis. jb.

<2 8

dos sugiedotas Lietuvos Him 
nas. Prisikėlimo bažnyčioje 
šventės minėjimas buvo taip 
pat gražus pamaldomis ir kleb.
1. Placido 
lu. Šventės 
pamaldomis 
jai įigytų
mas. Prie, vargonų pritvirtinta 
metalinė lentelė su užrašu: 
„Už tautos laisvę, žuvusiems, 
nukankintiems ir ištremtiems 
paminėti. 1960 m. vasario m. 
16 d.“

Bendras šventės minėjimas, 
kurį rengė KLB Valdyba, įvy 
ko College teatre. Salė, kur 
telpa apie 1200 sėdimų vietų, 
buvo užpildyta.

Minėjimą atidarė pirm. J. 
Simanavičius, pakvietęs „Var 
po“ chorą sugiedoti karalie 
nės himną ir maldą užvusiems 
už Lietuvos laisvę.

Kleb. kun. P. Ažubaliui per 
skaičius invokaciją, prel. J. Bal 
kūnas, kuris buvo pagrindiniu 
minėjimo įkalbėtoji!,, plačioje 
savo kalboje apibūdino Lietu 
vos laisvinimo daromus žy 
gius ir palietė mūsų žalingo su 
siskildymo negeroves. Prela 
tas, kaip Tautos Fondo pirmi 
ninkas, tvirtu žodžiu pareiškė, 
kad Lietuvos laisviniame tuiė 
tų būti „Viena tauta, vienas 
fondas ir viena auka“. Po šios 
kalbos susirinkusiems vai 
džios atstovams ir svečiams ka 
nadiečiams prel. J. Balkūnas 
tarė žodį angliškai. Apibūdinęs 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals 
tybių praeitį ir dabartinę rusiš 
ką okupaciją, perskaitė šios 
šventės minėjimo proga JAV 
sekretoriaus Herterio duotą pa 
kartotiną pareiškimą, užtikti 
nantį Lietuvos, Latvijos ir E.s 
tijos okupacijos nepripažini 
mą, teikiant vilčių vėl sulauk 
ti laisvės ir nepriklausomybės.

Sveikino miesto burmistras
♦

f

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P.
DANTŲ

MORRIS i
GYDYTOJAS I

ir šeštadieniais 
susitarimą.

V a karais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4.
(į rytus nuo Dufferin St.) |

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

SKAUTŲ-ČIŲ ŽINIAI
Vasario 28 d., 3.30 vai. pp. 

parapijos salėje šaukiama Ne 
muno ir Širvintos tuntų suei 
ga, paminėti Vasario 16 d. ir 
Šv. Kazimiero šventes. Visie 
ms dalyvavimas būtinas. Kvie 
čiami skautų tėvai ir bičiuliai. 
Taip pat norintieji įstoti į skau 
tų eiles.

Po sueigos įvyks jaunimo šo 
kiai. Kviečiamas visas neskau 
tiškas jaunimas atsilankyti ir 
linksmai praleisti sekmadienio 
vakarą. Tuntininkas.
• A. Ptašinskas lankėsi NL 
redakcijoje, a psimokėjo NL 
prenumeratą ateičiai, NL pa 
laikymui paaukojo 5 dol. ir 
Spaudos baliaus loterijai vyno 
bonką. Ponų Ptašinskų šeima 
kasmet NL aukoja, o jų jauni 
mas mums talkina NL ekspedi 
juojant. Nuoširdus ačiū!

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) 
7684 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

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve g nešama, kad daro vertimus, iš 
« rūpina valdiškas pensijas, pi „LITAS K lietybę, dokumentus išvyki
» mui į svetimas valstybes ir vi 

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. » sais kitais reikalais. 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui. « . . .

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120<> TaiPS’ tarpininkauja del viso 
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary. g kių rūšių apdraudų.

INVESTAVIMUI
Lachinėje, kur yra geras nuo 
mavimas 12 apartmentų 4 au 
gštų po 4 atskirus kambarius, 
nauji. Nuomininkai šildo. Vi 
so pajamų į metus $10,500.00 
Grynais $ 20,000.00. Kaina $ 
72,200.000. P. Adamonis Dist 
riet Estate Brokers. VI 2-8501 

RA 2-247.

Philips, kuris Į minėjimą buvo 
atvykęs su žmona, Federal! 
nio parlamento atstovas A. Ma 
loney, kartu perduodamas ir 
min. pirm. J. Diefenbakerio 
sveikinimus, Susisiekimo mi 
nisteris J. Yeremko taręs svei 
kimino žodį perskaitė Ontario 
prov. Premijero L. Frost svei 
kinimo laišką. Liberalų partl • 
jos L. B. Pearson laišką, tei 
kiantį dideles simpatijas lietu 
viams, perskaitė parlamenta

Nukelta į 1-rną pusi.

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

Chartered Accountant
4880 Plamondon Avė., 

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

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

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

i. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260 

Montreal.
■■aaai

kontraktorius

GURČINAS
Curatteau

Tel. CL 5-5515
EE353*£2EKžc5

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

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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