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Naujienos iš pasaulio sostinės
NEW YORKO LIETUVIAI RUOŠIASI REIKsMINGAM 

KONCERTUI

Politinių įvykių savaitė
VIRŠŪNIŲ VADŲ LENKTYNĖS PER PASAULĮ 

Eisenhoweris Pietų Amerikoj e, Chruščiovas Pietų Azijoje. 
K Nehru, pagautas neutralum o, blaškosi be keliu ir krypčių.
— Izraelis didelė rakštis ara 
ms. — De Gaulle gauna tau 

lisenhoweris ir Chruščio 
v „s startavo į pasaulines poli 
tines lenktynes ne vienu kar 
tu, bet tas lenktynių laimėji 
mui reikšmės kartais neturi.

Maskva ilgai nesiryžo Į ,,at 
‘■ likusių kraštų rėmimą“, bet 
tai ar jau dosnia ranka „para 
mą“ dalina. JAV tai daro jau 
eilę metų, pradedant pralaimė 
tos Kinijos rėmimu.

EI JENHOWERIS IR 
CHRUŠČIOVAS

ši k:.r lenktynes paskelbė
tuo p;': u principu — padėti 
ats.i: t: iems. Indonezijai 
Chru ._iovas pasiūlė 250 mil. 
<" ’ paskolą. Eisenhoweris gi 
. e 4 su puse miliardų dole 
rių ne skolina, bet dovanoja. 
Taigi lenktynės nelygios. O 
Chruščiovas vis dėlto praktiš 
kesnis: jam paskola nieko ne 
kaštuoja, nes jis turi galimybę 
laisvai eksploatuoti savo dar 
bininkus, kurie dėl to nei pa 
streikuoti negali. Be to, jis pa 
skolos forma „atsilikusi“ priri 
ša prie savęs. . .

Tiesa,
PIETŲ AMERIKIEČIAI EI 

SENHOWERI SUTINKA 
IŠKILMINGAI.

Nepaprastai iškilmingai. O 
pietinės Azijos gyventojai 
Chruščiovui primena kai ką ir 
nemalonaus, ypač tautų apsi 
sprendimo teisę.

Prasčiau einasi Indijos va 
dui Nehru. Jią Kinijos komu 
nistams statė reikalavimus, o 
tie atsakė naujais užgrobi 
mais... Ir Nehru nusileido. Ne 
sunku spėti, kad ir susitikęs su 
Cu-En-lajum Nehru turės nu 
sileisti.
NERIMAS SU ARABAIS IR 

IZRAELITAIS.
Arabų ambicingasis vadas 

Naseris apstatė Izraeli iš dvie 
jų pusių kariuomene ir grasi 
na karu. Gal iš to nekas bus, 
bet D ag turi nerimo.

Ne nauja, bet vis dėlto ido 
Rusai visą laiką daro ato 

ugnius bandymus, ruošiasi ka 
rui, bet rėkte rėkia kitiems: ne 
siruoškite karui.

Dabar Rusija ir jos kursto 
mieji visose šalyse komunistai

MONTREAL
• Br. Abramonis susilaužė ran 
ką, kuri dabar užgipsuota, bet 
pats nukentėjas, kai iškirdo 
per radiją Raudonojo Kry 
žiaus šauksmą pagalbos mer 
gaitei, kuriai buvo daroma sun 
ki širdies operacija, tuojau nu 
vyko i R. K. būstinę Dorches 
ter gatvėje ir tam tikslui davė 
kraujo.
** H. Šuplevičius ir E. Tarno 

.rienė išvažiavo i Floridą 
atostogų.
O j. Skripkaitė, studentė, be 
i ■ jždama Isidėmis nusilaužė 

hams ir ambicingiems jų vada 
tos pritarimą. —
kelia triukšmą, kad Prancūzi 
ja daro atominius bandymus.
KODĖL RUSAI GALI DA 

RYTI ATOMINIUS BANDY 
MUS, O KODĖL NEGALI 

TO DARYTI PRANCŪZAI?
Ir kodėl komunistai kelia 

gvoltą prieš Prancūzijos atomi 
nius bandymus, o kodėl nieko 
nesako dėl tų pat atominių ban 
dymų rusams?

De Gaulle kelias dienas ke 
liavo per Prancūziją ir tautai 
statė klausimus: ar ji sutinka, 
kad tautos, o jų tarpe ir alžy 
riečiai, turi teisę apsispręsti, 
ir ar ji pritaria, kad ir Prancū 
zija, kaip ir kitos tautos, ture 
tų lygias teises i atominę ener 
giją? Prancūzai prezidentui 
pritarė. Ir kaip galima su tuo 
nesutikti? Tiktai komunistai 
savo fanatizme ir aklybėje ma 
no, kad kas galima Maskvai, 
tai nevalia Paryžiui...

LIETUVOJE
Mirė gen. Motiejus Pečiulio 

nis, kelis metus išbuvęs ištrem 
tas Vorkutoje, 72 metų amž.

Mirė anglų kalbos žodyno 
autorius Antanas Lalis, 86 me 
tų amžiaus.

Vilniaus Tiesa džiaugiasi, 
kad kun. A. Akstinas po 1 Ci
ties. metų atsisakė kunigavi 
mo.

KITOS ŽINIOS
— Pasibaigė žiemos olimpia 

da Kalifornijoje. Aukso meda 
liu laimėjo: SSSR 7, Vokieti 
ja 4, JAV 3; sidabro — SSSR 
5, Vok. 3, JAV 4; bronzos —■ 
SSSR 9, Vok. 1, JAV 3. Hock 
ey pirmą vietą JAV, antrą Ka 
nada, trečią SSSR.

— DB darbiečiai paskelbė 
Pietų Afrikos, kur vyksta neg 
rų diskriminacija, prekių boi 
kotą.

— Indonezijos prezidentas 
Sukamo, Chruščiovui lankau 
tis, pareiškė, kad „viršūnių“ 
konferencijoje turi būti atsto 
vaujamos Azijos ir Afrikos tau 
tos.

— Princesė Margarita ište 
ka už karališkųjų rūmų foto 
grafo.

— Išaiškinta ir Įrodyta, kad 
Maskva kimunizmo platinimui 
Pietų Amerikoje 1959 metais 
išleido 100 milionų dolerių.

• P. Andrejauskienė, lydima 
p. Valentienės, atsilankė NL 
redakcijoje ir atsiėmė išloštus 
Spaudos baliaus loterijoje fan 
tus.
• Meteris advokatė, C. Barret 
te, esanti pirmoji moteris pasi 
rodžiusi Montrealio teisme ir 
laimėjusi pirmąją bylą.
• Automobilių savininkam po 
licija praneša, kad leidimus 
jie išsiimtų iki kovo 1 dienas.
• A. Barauskas gydosi Victo 
ria ligoninėje.
• G. Brastauskienė sirgo ir gy 
dosi Victoria likoninėje.

Kovo 6 dieną, 2.30 v. p. p., 
Town Hall — 123 W. 43 St., 
įvyksta pirmas toks koncertas, 
kuriame simfonini orkestrą 
„Symphony of the air“ diri 
guos Vytautas Marijošius ir so 
listu bus pianistas Andrius 
Kuprevičius. Programoje, be 
žymių pasaulinių kompozito 
rių kūrinių, yra Įtrauktas ir J. 
Gaidelio Scherzo.

SANTAROS STUDENTU 
STUDIJŲ DIENOS

New Yorke Įvyko vasario 
20 — 21 dd. Šias rytų pakraš 
čio studentų santariečių die 
nas suorganizavo New Yorko 
Santaros sk., vadovaujamas 
stud. Daivos Audėnaitės. Da 
lyvavo ir centro pirm. V. Ge 
gevičiūtė. Stud. S. Šimoliūnas, 
iš Detroito, skaitė tema : „Kur 
eini manoji karta?“. Meninėje 
dalyje rašytojai J. ir A. Mekai,

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS Š U L AIT I S 
„CHICAGO SUN-TIMES” APIE VILNIŲ

Dienraštis vasario 21 d. įdė 
jo ligoką reportažą iš Vilniaus 
didžiule antrašte: „Lithuania : 
A Report From Behind Iron 
Curtain“. Straipsnio autoriumi 
pasirašė štabo narys Toni Lam 
bert. Jis rašo, jog Vilniuje, 
kuris turi apie 200,000 gyven 
tojų, šiuo metu girdėti dau 
giau juoko, negu Maskvoje.

Lambert, šalia kitų dalykų, 
rašo, kad lietuviai rodo didelį 
susidomėjimą Vakarų pašau 
liu. Jie atvykėlius iš Vakarų 
klausinėja apie vakarietišką Ii 
teratūrą ir teiraujasi ar kita pa 
šaulio dalis jais domisi. Laik 
raštas įsidėjo žemėlapį,, vaiz 
duojantį Pabaltijo valstybes 
ir prierašą, paaiškinanti, jog, 
nežiūrint, kad rusai okupavo 
Lietuvą II pasaulinio karo me 
tu, lietuviai švenčia krašto ne 
priklausomybės dieną.

DAR VIENAS IŠ OKUP. 
LIETUVOS

Vasario 6 d. iš okup. Lietu 
vos be didelio triukšmo Čika 
gon atvyko Kazimieras Dudė 
nas, 73 metų amžiaus senukas. 
Atvykėlis, kuris gyveno Bikė 
nų kaime, Degučių valse., Za 
rasų apskr., apsistojo pas savo 
dukterį Virginiją Balnienę, 
kur yra prisiglaudusi ir jo 65 
m. amžiaus žmona Uršulė. Či 
kagoje gyvena taip pat jo sū 
nūs Jurgis, trejus metus rūpi 
nęsis tėvo atvažiavimu. Ročes 
teryje, N. Y. yra dar viena jo 
duktė Anelė Juodvalkienė.

Atvykėlis judrus ir kalbus. 
Jis apie gyvenimą okup. Lietu 
voje kalba atvirai, be jokių nu 
slėpimų bei pagrąžinimų. Ka 
dangi jam yra tekę gyventi 
kolchozuose, jis gerai pažįsta 
sovietų atneštąjį „rojų“. Jis 
pareiškė, jog žmonės kolcho 
zuose yra visaip prievartauja 

• P. Aškenazi (Ashkenazy, ž. 
jo skelbimą), valstybines tei 
sės turįs Chartered Accoun 
tant (be ko kita jis užpildo ir 
income-tax) atsilankė NL re 
dakcijoje. Jis kalba labai gra 
žiai lietuviškai, bet universite 
tą baigęs Montrealyje.
• 1959 metais augščiausis teis 
mas Montrealyje išsprendė 
27,352 bylų.
© Transporto komisija Mont 
realy 1959 m .pervežė 285 mil. 
keleivių ir gavo 39 mil. dol. pa 
jamų, pelno iš to 1,628,8721

Mikšys ir dail. R. Viesulas, J. 
Repečkai moderuojant, disku 
tavo literatūrines problemas.
ESTIJOS NEPRIKLAUSO 

MYBĖS ŠVENTĖ
buvo paminėta Baltijos laisvės 
nųmuosčy Priėmime clayvavo 
konsulai L. L. K-to nariai ir 
kiti svečiai. Priėmimas buvo 
gražus ir gražiai praėjo.
ORGANIZUOJA „V1RŠŪ 

NĖMS“ UŽDAVINĮ
Vasario 25—26 d. d. iš New 

Yorko į Vašingtoną išvyko P 
ET seimo Generalinis Komite 
tas. Jo uždavinys kontaktuoti 
senatorius i kongresmanus, 
kad būtų spaudžiama JAV vy 
riausybė Pavergtųjų tautų 
klausimą Įstatyti į darbų tvai
ką būsimoje „viršūnių“ konfe 
rencijoje gegužės mėn. Pary 
žiuje. Kor.

mi, ypatingai tie. kurie šiek 
tiek nenori paklusti naujosios 
tvarkos šeimninkams. Žmo 
nėms ten reikia dirbti nuo auš 
ros iki nakties, o už darbadie 
nį gauna po 1 rublį ir po 2,5 
svaro grūdų.
• Vasario 16-ji buvo atžymė 
ta Čikagos didžiojoje spaudo 
je. „Chicago Amerikan“ tuo 
reikalu įdėjo trumpą vedamą 

‘jį, o „Sun - Times“ plačiai pa 
citavo sen. Dauglas lietuvia 
ms pasakytą kalbą ir patalpi 
no L. Vyčių nario D. Plesic 
laišką apie „Nepriklausomy 
bės šventę. Didysis „Chicago 
Tribūne“ įdėjo j£d. Šnlaičip 
laišką, užvardintą „Lithua 
nian Holiday“.
© Liet. Žurnalistų S-gos Čika 
gos skyriaus rengiamo žurna 
listikos kursų pirmoji paskai 
ta bus kovo 5 d. Jaunimo Cent 
ro patalpose.
SOVIETŲ RAKETŲ BAZĖ 

LIETUVOS
TERITORIJOJE?

„Eltos Informacijų“ turi 
mais duomenimis, prieš eilę me 
tų tarp Palangos ir Šventosios 
uosto esančiame pušyne įkur
dinta paslaptinga sovietų ka 
riuomenės bazė. Prieš tai bu 
vo iškeldinti visi Palangos ne 
toliese, linkui Šventosios, bu 
vusio Kunigiškių kaimo žve 
jai. Nemaža Kunigiškių kaimo 
žvejų už gautą iškeldinant at 
lyginimą pasistatydino name 
liūs pačioje Palangoje, kiti iš 
sikėlė į artimesnes žvejų gy 
venaietes.

TORONTO
® Visiems parapijiečiams ir ne 
parapijiečiams ir neparapijie 
čiams aukotojams išsiuntinėja 
mas Pr. p. 1959 metų parapi 
jos leidinukas, kuriame bus 
praėjusių metų finansinė apys 
kaita ir aukotojų bei aukų są
rašas. Prie šio leidinuko pride 
damas ir aukų kvitas už 1959 
metus.
® Pr. parapijos metinis bazaras 
bus gegužės 7 d. Ką paaukosi 
me iš fantų?
• Šv. Kazimiero minėjimas 
bus mūsų* salėje kovo 6 d. Pas 
kaitą skaitys J. Žiūraitis. Pro 
gramą išimtinai atliks jauni 
mas. Rengia Katalikų Federa 
cijos Toronto skyrius.
• Vasario 24 d. Royal Conser 
vatory V. Žemelytė turėjo dai 
nų rečitalį.

Montrealio Kardinolas J. E. Paul Emile Leger, pradeda 
mas 1960 metų Didžiąsias Misijas, priėmė Montrealyje esan 
čiųjų tautinių mažumų parapijų vedėjus ir spaudos atstovus, 
kuriuos supažindino su Didžiųjų Misijų tikslais ir paskirtimi. 
Atvaizde matome Kardinolą su lietuviškosios mažumos ats 
tovais — Šv. Kazimiero parapijos Klebonu Kun. J. Bobinu 
ir Aušros Vartų Klebonu Tėvu J. Borevičium, S. J. bei NL 
red.

MONTREALIS — DIDŽIŲJŲ MISIJŲ ŽENKLE
Montrealio diocezijos Gany 

tojas, Eminencija Kardinolas 
Leger, 1960 metus iškilmingai 
paskelbė Didžiųjų Misijų Me 
tais. Tai didelis įvykis Montre 
alio diocezijos katalikų ir lietu 
vių katalikų, gyvenime. Žmo 
nija, kuri šiandien gyvena bai 
šioje nesantaikoje, kurios milio 
nai sūnų ir dukrų yra netekę 
laisvės, iš širdies gilumos šau 
kiasi taikos. Ji šaukiasi taikos 
savo išvargusiai sielai, kenčian 
čioms tautoms ir visam pašau 
liui. Kas atneš mums šią taip 
svarbią taiką? Jos negali atneš 
ti silpna žmogaus jėga, menka 
jojo išmintis. Jos negali atneš 
ti nei galinga, viską griaunan 
ti, atominė jėga. Tą visų pasi 
ilgtą taiką žmogaus sielai bei 
jojo gyvenimui tegali atnešti 
tik Didžioji Meilė—Didis Die 
vas, kuris yra mūsų visų Tė 
vas. Didis mokslininkas šv. Au 
gustinas, po audringo gyveni 
mo, ilgo jieškojimo sau rainy 
bės ir taikos ištarė šiuos reikš 
mingus žodžius: „Nerami bus 
mūsų širdis, kol ji nesiilsės 
Dievuje“. Brolau, Sese, nėra 
mi bus širdis žmogaus ir žmo 
nijos, kol ji nesiilsės meilingo 
je Dangaus Tėvo globoje šia 
me gyvenimo kelyje, kol ji, pa 
galiau, nesiilsės to gerojo Tė 
vo amžiname meilės glėbyje.

Todėl pilnai suprasti, kad Vi 
sagalis yra mūsų visų gerasis 
Tėvas, kurio apvaizda rūpina 
si mumis begaliniu švelnumu, 
kurio giliausias noras yra ma 
tyti mus laimingais, yra pa 
grindinė ir svarbiausia mūsų 
gyvenimo pareiga. Neatlikus 
šios pareigos, visos kitos mū 
sų pareigos, darbas ir kūryba, 
neturės prasmės bei tikslo. Ir 
štai, ši noostabi proga, pažin 
ti tą didžiąją ir svarbiausią mū 
sų gyvenimo tiesą, artėja prie 
mūsų šiais Didžiųjų Misijų Me 
tais. Todėl mes visi turime gi 
liai džiaugtis ir pasinaudoti 
šia proga, kurią iš tikrųjų, pats 
Dangus mums siunčia.

Didžiosios Misijos pradeda 
mos iškilmingai jau šį šeštadie 
nį, kovo mėnesio 5 dieną, 6.45 
vai. vakaro, Notre Dame gai

šioje bažnyčioje Montrealyje. 
Iškilmėms vadovauja mūsų ga 
nytojas Eminencija Kardino 
las L,eger. Jis nuoširdžiai kvie 
čia ir mus, lietuvius, gausiai 
dalyvauti jau šiame Didžiųjų 
Misijų iškilmingame atidary 
me. Šią valandą mes visi mal 
dausime gerąjį Dangaus Tė 
vą gausios palaimos šios Mont 
realio diocezijos ir ypatingai 
Montrealio lietuviškos koloni 
jos, didžiajam dvasios atgimi 
mui. Prie nuoširdaus prašymo 
mūsų Ganytojo jungiame ir 
mes, Jūsų dvasios vadai, savo 
lygiai nuoširdų prašymą Jums 
visiems skaitlingai dalyvauti 
šiame iškilmingame Didžiųjų 
Misijų atidaryme. Labai prašo 
me kartu ruoštis jau dabar Di 
džiosioms Misijoms, kurios 
bus vedamos abiejose lietuvių 
parapijose Montrealyje.

Didžiųjų Misijų tvarka lietu 
vių parapijose bus ši: Aušros 
Vartų parapijoje misijos mo 
te.rims ir mergaitėms prasidės 
sekmadienį, kovo 27 dieną, 7 
vai. vakaro; misijos vyrams ir 
berniukams prasidės sekma 
dieni, balandžio 3 dieną, 7 vai. 
vakaro. Aušros Vartų parapi 
jos misijoms vadovaus jėzui 
tas Tėvas Vaišnys, iš Čikagos. 
Švento Kazimiero parapijos mi 
sijos įvyks bendrai visiems ir 
prasidės Verbų sekmadienį, ba 
landžio 10 dieną, 7 vai. vaka 
ro. Šv. Kazimiero parapijos mi 
sijoms vadovaus pranciškonas 
tėvas Andriekus iš New Yor 
ko.

Už pasisekimą Didžiųjų Mi 
sijų, ypatingai Montrealio lie 
tuvių tarpe, jau seniai meldžia 
si visos lietuvaitės seselės Ka 
nadoje ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir daug kitataučių 
seselių. Junkimės ir mes visi 
bendron, galingon maldon šia 
taip svarbia intencija.

Jūsų Kristuje

Kun. Jonas Bobinas,
Šv. Kazimiero parapijos 

klebonas.

Tėv. Jonas Borevičius, S. J.
Aušros Vartų parapijos 

klebonas.

I
 Mylimam vyrui,, tėveliui ir uošviui

A. A. IGNUI SALALAI 
mirus, jo

NAŠLEI ’ELEI, DUKROMS ELENUTEI IR 
KĘSk i NORKAMS, ONUTEI IR 

EL. 'UNDUI AUGŪNAMS 
r.ucšir; žią užuojautą reiškia

TF At- ės Hamiltono skyr. Valdyba.
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Miliūnai girdėjo apie Lietuvą
KANADOS RADIJAS APIE LIETUVĄ

Kryžius veikia
S. h'letchcr yra CBC radio 

vaidintoja ir rašytoja, 
buv. filmų aktorė.

TILLSONBURG, ONT.

Lietuviškoje spaudoje nesti 
go žinių apie Kanados CBC ra 
dio tinklo „Traditoinal echos“ 
pusės valandos programą, 
skirtą Lietuvos nepriklausomy 
bės atstatymo 42-jai sukakčiai 
paminėti, ši programa. Vasa 
rio 16-sios ir Baisiojo birželio 
proga, kelinti metai nuaidi ra 
dio bangomis, siekiančiomis 
penkiasdešimties milionų (ka 
nadiečių ir amerikiečių) žmo 
nių ausis. Jeigu blogiausiu at 
veju, iš jų kas penktas tesi 
klauso (atminkime, kad Kana 
dos šiaurėje ir, bendrai, retai 
apgyvenamuose plotuose, kur 
TV neprieinama, radio klauso 
visi), tai vstiek šią programą 
išgirsta milionai.

Daugelis tautiečių Kanado 
je, ir JAV pusėje visu plačiu 
Kanados pasieniu, šeštadienį, 
vasario 13 d. šią programą gir 
dėjo.

Žinoti, apie deimantinę mū 
sų tautos laisvės bylai propa 
gandą visiems pravartu, o ją 
nevisi girdėjo. Štai kaip ji įvy 
ko:

Pranešėjas: Antradienį yra 
42-sios metinės nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo, 
pasirašyto 1918 m. vasario 16
d. Si „dainų šalis“, kaip lietu 
viai su pasididžiavimu savo 
kraštą vadina, nebėra neprik 
lausoma, kadangi 1940 m. bu 
vo įjungta į Sovietų Sąjungą
Todėl ši sukaktis yra švenčia, gyva be didesnių

ma tik laisvėje gyvenančių lie 
tuvių ir, žinoma, visada labai 
iškilmingai. Šiandien mes duo 
dame metinę programą, pa 
gerbdami lietuvių kilmės ka 
nadiečius ir amerikiečius. Čia 
yra lietuvių Tautos himnas.

Plokštelė. Tautos himnas.
Pranešėjas: Lietuva kadais 

buvo didelė ir stipri, kurios 
sienos, teritorinės ekspansijos 
augšumoje — tarp 14-to ir 16- 
to šimtmečių — ėjo nuo Balti 
jos iki Juodosios jūros. 1569 
m. Lietuva įėjo į uniją (into a 
confederation) su Lenkija. 
Nors turėdamos vieną karalių, 
abi tautos, tačiau, turėjo atski 
ras valdžias. Dabar, prie muzi 
kos ir dainos apie išvietintą lie 
tuvį, kuris ilgisi vėl pamatyti 
čiurlenančias tėviškės upes, ža 
lias pievas ir miškus. Ją Įdaina 
vo Lionė Jodis su Rūtos tauti 
nių šokių ir dainų ansambliu.

Plokštelė: Kur banguoja Ne 
mu nelis.

Pranešėjas: Po 16-jo šimt 
mečio didžioji Lietuvos impe 
rija ėmė iš lėto nykti. Paga 
liau, 1795 m. ji dingo iš Euiv 
pos žemėlapio, kai jos drąsūs 
gynėjai kapituliavo prieš Ru 
sijos ir Prūsijos jėgą. Laike 
sekančių 123 metų jos kultūra 
buvo nuslopinta iki tokio že 
mo laipsnio, kad tiktai lietu 
vių nepaprastu pasiryžimu, ne 
atsižvelgiant į pasekmes, išliko 

nuostolių.

O jūs talkinate paremdami finansiškai.
Kaip tik jūsų pagelba įgalina Raudonąjį Kryžių veikti — 
įvykdyti daugelį žmogaus globos uždavinių.

Su jūsų pagelba 1960 metais Kanados Raudonasis 
Kryžius ir toliau patarnaus šiai bendruomenei, provincijai 

ir tautai.

Kada pagelba bus reikalinga ir tolimuose kraštuose, 
Jūs žinote, kad Raudonasis Kryžius ir ten atliks savo darbą.

Vien pinigais negalima nupirkti tos daugybės patarnavimų
bei programų, kurias vykdo Raudonasis Kryžius.
Suderinus tai su milionų kanadiečių savanoriškomis
pastangomis Raudonasis Kryžius pajėgs atlikti visus ir 
kiekvienu metu iškylančius reikalus.
Jūs galite prisidėti savo įnašu, dosniai aukojant, 
kai Raudonojo Kryžiaus savanoris aukų rinkėjas lankys jus.

Patarnaukite ir vėl duodami

Raudonajam Kryžiui

P. A. SALALIENEI ir PP. AUGŪNAMS, 
netekus brangaus šeimos nario, 

gilią užuojautą reiškia

Montvilų šeima.
E aas

Ilgametį KLT ir jos valdybos narį.

IGNĄ SALALĄ, 
palydėjus amžinybėn,

A. SALALIENĘ, DUKRAS IR GIMINES
nuoširdžiai užjaučia

KLCT, Montrealio skyrius ir NL.
--.7- ■ - ■ ■

Dabar daina apie jaunuolį, ku triotinėje dainoje. Alice Step 
ris savo motinai taria sudiev, hens dainininkių.
ir ruošiasi joti per kalnus ir Plokštelė: O tėvyne manoji, 
klonius, aišku, i karą. Įdainuo Pranešėjas: Kai 1918 m. Lie
ta Čikagos lietuvių vyrų choro, tuva pasiskelbė nepriklauso 

Plokštelė: J au pravertos ma, ji buvo priversta griebtis 
dvaro stonios. ginklo laisvei išlaikyti. Kai, pa

Pranešėjas: Didysis kunigai galiau, 1920 m. atėjo taika, 
kštis Gediminas, — 14-jo šimt naujai suformuota valdžia lai 
mečio Lietuvos valdovas — la ko veltui neleido, planuodama 
bai daug padarė, kad Vilnius tautos ateiti — ateiti, kuri ma 
būtų Įžymus miestas. Yra net tė Lietuvą, darančią didelę pa 
legenda, įtaigojanti, kad jis jį žangą ekonominiame ir kultų 
(Vilnių) įkūrė. Bet prieš ju riniame gyvenime. Dabar lie 
ms pasekant šią tradicinę paša tuviškų dainų mišinys.
ką, pirma pasiklausykite Čika Plokštelė: Lietuviškas popu 
gos Alice Stephens daininin ri II dalis.
kių graudžios dainos, primenan Pranešėjas: Sekant) girdėsi 
čios anų dienų džiaugsmą Lie me Čirlionio ansamblio vyrų 
tuvoje ir dabarties skausmą. chorą, dainuojantį lietuvišką 

Plokštelė: Kur bakūžė sa „Dainą“.
manota. Plokštelė: Augo kieme kle

Pranešėjas: Pasak legendos, velis.
Vilnius buvo įkurtas sapno pa Pranešėjas: Vienas mieliau 
sekoje. Atrodo, kad didysis siu lietuviui tėvynės prisimini 
kunigaikštis (Gediminas, besi mų, yra kasdieninės ceremoni 
džiaugdamas sėkminga me jos, saulėlydžio metu atlieka 
džiokle, su savo dvaro kilmin mos priešais karo muzėjų Kau 
gaišiais, užkopė ant dviejų no mieste. Sutartą valandą, vie 
upių santakoje esančio augšto nas karys pasirodydavo muzė 
kalno. Jis taip susižavėjo regi jaus bokšte ir pūsdavo ragą, o 
niu, kad įsakė tarnams pa kariai, kurie buvo sužeisti Lie 
ruošti stovyklą nakvynei. Tą tuvos nepriklausomybės kovo 
naktį jis sapnavo, kad kalno se, išėję iš muzėjaus užimdavo 
viršūnėje matė stovintį geleži vietas po vėliava. Tuomet ko 
nį vilką, staugiantį taip smar manduojąs karininkas įsakyda 
kiai, lyg vienu balsu šimtas vii vo vėliavą nuleisti ir būdavo 
kų staugtų. Kai Gediminas se pagerbiami kariai, kurie atida 
kantį rytą pabudo, jis teiravosi vė gyvybes už savo tautos lais 
pas augščiausią kunigą — ką ve. Po to būdavo giedamas 
šis nepaprastas sapnas reiškia, švelnus himnas į Mariją, ir ka 
Jam buvo pasakyta, kad ge riai žygiuodavo atgal į muzė 
ležinis vilkas reiškia didelį ir jų, orkestrui grojant mėgsta 
galingą miestą, o jo staugimas, mas lietuviškas meliodijas. Čia 
— kad miesto garsas sklis toli yra tų ceremonijų plokštelė, 
už krašto sienų, šimtmečiais pradedanti nuo ten, kur duo 
skleisdamas Lietuvos garbę, dama komanda nuleisti vėlia 
Gediminui taip patiko išaiškini va.
mas, kad kalno viršūnėje jis Plokštelė: Karo muzėjaus 
pastatė stiprią pilį, o apie ją iš vėliavos nuleidimas.
sistatė Vilniaus miestas. Pranešėjas: Dabar lietuvių

Plokštelė: Įžengimas į Vii maršas.
nių, Vilniaus maršas. Plokštelė: Gaudžia trimitai.

Pranešėjas: Svetur gyvenau Pusvalandis baigėsi. Jo su 
šio lietuvio viltys atsispindi pa manytojai ir vykdytojai yra

ru vyrai: kanadietis, didelis lie 
tuvių ir kitų pavergtųjų tautų 
draugas John E. Jeanette ir 
lietuvis visuomenininkas Petr. 
Januška. Pirmasis yra CBE 
Windsor, Ontario radio stoties 
vedėjas. Ta stotis priklauso 
CBC Kanados valdiškų radio 
stočių tinklui. Taigi, progra 
ma per daugelį milionų kvadra 
tinių mylių nuaidi iš paties Ka 
nados pakraščio.

Programos ateity tik tuomet 
kartojamos, jei sulaukia tinka 
mo atgarsio. Norintiems para 
šyti padėkos laiškus, štai du 
svarbūs adresai:
1. CBE Radio station, Securi 

ty Bldg. Windsor, Ontario.
2. Mr. Eugene Hallman, Direc 

tor of Radio Network pro 
graming, CBC, 354 Jarvis 
Street, Toronto, Ontario.

Alfonsas Nakas.
RUOŠIAMI KADRAI 
„ALŽYRO LIAUDIES 

RESPUBLIKAI“. . .

Atkelta iš 7 psl.
20 dol. nuoširdus ačiū. Visiems 
aukotojams didelis dėkui.

JUBILĖJA1
Šio mėn. 2 d. paminėjo vedy 

binio gyvenimo 25 m. sukaktį 
Izabelė ir Jonas Liutkai. Vai 
šės Įvyko pp. Mažeikų narnuo 
se. Sekantį vakarą pokylis bu 
vo „jaunosios“ pusėje, p. p. 
Liutkų namuose. Jubiliatai yra 
nuoširdūs lieuviai ir simpatin 
gi žmonės. Pagerbime dalyw 
vo pp. fStradomskiai, Tuin< 
los, Povilaičiai, Baleišiai, Gurk 
liai, Mikėnai, Vasiliūnai, Onai 
čiai, kun. J. Gutauskas.

Vasario 4 d. nuotaikingos 
vaišės įvyko pp. Danutės ir 
Mečio Norkų namuose jiems 
minint 10 m. nuo sumainymo 
žiedų. Dalyvavo gražus būrys 
jų draugų ir giminių. Rytojaus 
dieną aplankė jubiliatus drau 
gai ir giminės iš Toronto. P. 
M. Norkus yra Šv. Kazimiero 
parap. komit. pirmininkas, 
daug dirbąs parapijos naudai.

KITOS ŽINELĖS
Lietuviškoji šeštadieninė 

mokykla veikia parap. salėje 
kas šeštadienis nuo 6 iki 8 v. 
v. Mokiniai paskirstyti Į dvi 
grupes. Dirba mokytoja Račie
nė ir kun. J. Gutauskas.

Pasveiko pp. Stradomskių 
augintinė Vanda Stradomsky 
tė, ilgiau sirgusi Hamiltono Ii 
goninėje. Baigia pasveikti St. 
Thomas ligoninėje J. Žvirblys. 
Jį aplankė kun. J. Gutauskas 
ir V. Zadurkis. Susirgo ir guli 
Simcoe ligoninėje p. Krasaus 
kienė. Sveikatos ligoniams, sek 
mės sveikiesiems! Kor.

Knygų LENTYNA — lietu 
vių bibliografinės tarnybos biu 
letenis N r. 1(115). Šis nume 
ris gražiai išleistas. Leidžia V. 
Saulius, Danville, lllifiois, US 
A. Prie leidinio pridėtame 
nešime rašoma:

„Širdingai dėkojome viso 
laisvojo pasaulio spaudai už 
jos talka bibliografijai. 1959 
m. gavome iš jūsų: 213 kny 
gų ir knygelių, kalendorių ir 
pan., 413 nr. žurnalų ir 1505 
nr. laikraščių, leidinių rinkos 
kaina britų $671.09. Bendradar 
biaujame jau 10 metų, visa

Vokietijoje išeinančios ,,Ka gauta medžiaga aprašoma 
rinės politinės informacijos“ Knygų Lentynoje ir perduoda 
pateikia duomenų apie Mask ma saugoti į Pasaulio Lietu 
vos direktyvas Alžyro komu vių Archyvą. Teikitės paminė 
nistams. Tose direktyvose nu ti vėl mainais siunčiamą Kny 
rodoma, jog „kova dėl Alžyro gų Lentyną, dabar jau Vyt. 
išlaisvinimo turi būti baigta su Sauliaus leidžiamą. Pirmame 
kuriant Alžyro liaudies respub nr. paskelbta jau 1959 m. ' I 
liką“. Šis tikslas galėsiąs būti liografija, tikimės šiemet | 
pasiektas tik įveikus prancūzų skelbti ne tik 1960, bet ir 1958 
imperializmą Afrikoje... m. b.ją, tuo būdu gražiname

Galiausiai maskvinėse direk skolą mūsų skaitytojams. Pre 
tyvose pabrėžiama, kad kovai numerata: metams — JAV ir 
laimėti „šiandien daugiau ne Kanada $2.50, visur kitur $1. 
gu kada nors reikalinga atrink 50. Adresas: Mr. Al. Ružanco 
ti jaunų alžyriečių ir juos pa vas, 1132 N. Walnut Str., Dan 
siųsti apmokymui Rytų Vokie vilie, Illinois, USA.
tijon’*. Bibliogr. Tarnyba.
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Valstybės Tarybą ..suspen 
duodamas“, Sleževičius reikalą 
vo rūpintis kuogreičiausiai su 
šaukti „krašto atstovybę“ — 
antrąją konferenciją, Įpėdinę 
pirmajai, posėdžiavusiai Vilnių 
je vokiečių valdymo metu 
(1918 m. rugs. 18—22 dd.) ir 
išrinkusiai Lietuvos Taryba, 
kuri vėliau save pavadino 
Valstybės Taryba. Šioje pirmo 
je, kaip žinoma, dalyvavo tam 
tikro organizacinio komiteto 
(M. Biržiška,, P. Klimas, A. 
Smetona ir kun. Stankevičius) 
.viesti 214 atstovų. Apie ant 

rają konferenciją Amerikoje 
1944 metais veikęs Katalikų 
Federacijos spaudos biuras sa 
kė: „Prabėgo 25 metai nuo 
Antrosios Lietuvos Valstybės 
Konferencijos. Kadangi tuo me 
tu dėl vokiečių okupacijos ne 
buvo galima suorganizuoti nor 
malu Seimo rinkimą, nusista 
tyta sušaukti konferenciją iš 
valčių, apskričių ir miestų ta 
rybų ats.ovų. Į Kauną sausio 
16 d. suvažiavo viso 187 atsto

ei

bė rusų rublius nepriimtinais 
apyvartoje.

Savo keliu,

Sleževičiaus vyriausybė 
energingai telkė kariškas 

pajėgas.
Gruodžio 26 d. datuotas atsi 
šaukimas Vilniuje buvo paant 
rintas, gr. 29 d. prižadant kiek 
vienam savanoriui po 100 mar 
kių mėnesiui ir pašalpą šei 
moms. Be to, pažadėta žemės. 
Sausio 15 d. paskelbta mobir 
zacija visų rūšių armijose tar 
navusių karininkų iki 45 metų 
amžiaus. Sausio 25 d. atidary

Sunkieji Lietuvos atsikūrimo 
laikai

IR MYKOLO SLEŽEVIČIAUS JUOSE VAIDMUO
RAŠO VYTAUTAS SIRVYDAS

IV.
VALSTYBEI NUTIESTI PAGRINDAI

valstybės agentus, bet kaip
linę partiją. Jie norėjo kietes 
nės rankos. Pradžioje Sleževi 
čius nesutiko, bet Kaune pasi 
reiškė neramių bruzdėjimų ir 
ikoimunisitų grėsmė galiausiai 
privertė veikti. Vyriausybė va' ti augštieji karininkams kur 
sario 16 d. paskelbė karo stovĮ 
ir mirties bausmę valstybės iš 
davikams. Be to, bolševikų pa 
pirkinėjimams užkirsti, paskel

sai, o vasario 13 d. mobilizuo 
ti 1897—1899 m. gimę naujo 
kai. (A. Šapoka čia sako: „Pir 
masis naujokų šaukimas buvo

paskelbtas kovo mėn. 5 d.“).

Pirmas Lietuvos kariuomenės 
mūšis su bolševikais

Įvyko ties Kėdainiais vasario 
7—9 dd. Čia žuvo pirmas Lie 
tuvos kareivis Povilas Lukšys. 
Be to, bolševikų užfrontėje vei 
kė lietuviai partizanai, vėliau 
Įtraukti Į Lietuvos karinome 
ne. Balandyje lietuvių kanuo 
menė jau turėjusi 6,000 vyrų, 
10 patrankų ir 200 raitelių. Vo 
kiečiai padėję atimti (balandy 
je — gegužyje) Ukmergę, Pa 
nevėžį, Kamajus ir Uteną, bet 
liepos 10 d. jie iš Lietuvos išsi 
kraustė (pas Šapoką liepos 11 
d.). Lietuvos kariuomenė pati 
viena atėmė Zarasus (rugpjū 
tyje) ir Bolševikus nustūmė 
prie Dauguvos. Bus daugiau.

MUS'į(%S'P ORTAS"
VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVOS LEDO RITULĮ O PIRMENYBĖS
pasibaigė

Po aštuonių metų pertrau 
kos, meisterio vardą vėl iško 
vojo Kauno Audiniai, kurių 
sudėtis yra: Z. Petkus, V. Gel 
žinis, Stupuras, Dobilas, Rim 
kevičius, Birieta. Buknys (ko 
mandos kapitonas ir treneris), 
Zgirskis, Zokaitis, Pimpis, Ku 
činskas, Šostauskas. Antroji 
vieta atiteko Vilniaus Spata 
kui, kurio visas žaidimas rėmė 
si „veteranu“ (dar iš N. Lietu 
vos laikų žinomu žaidėju) Z.

CANADA

PAŽINKITE GERIAU KANADA

Prašykite atsiųsti šių

Ganusausku. Ligšioinis meiste 
ris Inkaras turėjo pasitraukti 
į trečią vietą.

Be abejo, pirmenybėse di 
džiausią susidomėjimą sukėlė 
Kauno Audinių ir Inkaro su 
sitikimas. Kaip pavergtos Lie 
tuvos spauda rašo, dar gerokai 
prieš rungtynių pradžią Stali 
no ir Lenino, (Laisvės Alėjos 
ir Vytauto prosp.) bei Done 
laičio gavėmis traukė būriai 
žmonių i kalną, stebėti šių 
rungtynių. Neapsivilta, nes 
abi komandos parodė neblogą 
žaidimą. Tačiau palyginus su 
N. Lietuvos laikų ledo ritulio 
lygiu, dabartinis yra gerokai 
kritęs.

Vertas dėmesio

LIETUVOS SPORTININKU 
PLAUKIMAS,

ypač moterų grupės, kuri prie 
šinga vyrams (Toronto TŽ j 
geriausių plaukikų eiles Lietu 
voje, Įrašo nieko bendro su 
Lietuvos sportu neturinčių ru 
sų — atvykėlių pavardes —- 
Bezubovą, Agajevą ir kt.), yra 
stipriai lietuviška. Paduodame 
trijų egriausių plaukikų pavar

vai. Pagal partijas kd buvo 
93, nepartinių 40, si. 38, pa 
žangiečių 12 (sd nebuvo?).

Šitą konferenciją, sakoma, 
planavusi šaukti ir Valstybės 
Taryba t savo posėdyje gruo 
džio 10 d. Vilniuje.

Sleževičius konferencijai 
pareiškė:

„L.ano vyriausybės uždavinys 
yra kraštą privesti prie Stei 
giamojo Seime. Vidaus ir užsie 
nio politikoje vyriausybė rė 
mesi tik mūsų pačių žmonė 
mis. Reikia būtinai sukurti 
kariškų pajėgų. Šiandien jau 
turime 3,000 vyrų”.

A. Šapoka sako: „Į konfe 
renciją atsiuntė atstovus para 
pijų komitetai po vieną, o aps 
kričių komitetai ir miestų ta 
rybos po du. Konferencija tu 
rėjo išklausyti Tarybos ir laiki 
nės(?) vyriausybės praneši 
mus, aptarti St. Seimo sušau 
kimo sąlygas, žemės reformą 
ir išrinkti trūkstamus Valsty 
bės Tarybai narius“, (p. 569, 
„Lietuvos Istorija”).

Prof. Sennas sako išrinkta: 
Liudas Brokas, Juozas Ivanaus 
kas, Jonas Jakimavičius, Juo 
zas Kavoliūnas ir Jonas Šatas.

NEMOKAMŲ KNYGELIŲ

Kai jūs geriau pažinsite Kanadą, jus labjau 
džiaugsitės gyvenimu savo naujame krašte.

Tos knygelės, kurios gaunamos anglų bei 
prancūzų kalba, aprašo Kanados geografiją, isto 
riją, krašto valdymąsi, gamtos turtus ir meną.

GAUNAMOS 
ANGLŲ BEI 
PRANCŪZŲ 

KALBOMIS

Jos Įdomios visiems naujiems ateiviams, o 
ypatingai naudingos jūsų vaikams.

Norėdami gauti tų knygelių, paprastai iš 
pildykite žemiau paduotą lapelį ir siųskite jį į 
Citizenship Branch, Citizenship Building, Ottawa^ 
Canada. Pašto ženklų nereikia.

Ellen L. Fairclough 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

des ir laiką:
100 m 1. st.

1) A. Lasytė (Kaunas) 1:12,4 
sek.

2) A. Vaišvilaitė, ,, 1:15,4 sk.
3) R. Motejūnaitė „ 1:16,7 ., 

400 m 1. st.
1) ‘R. Moitejūnaitė 5:53,8 sek.
2) ‘A. Lasytė 6:01,9 sek.
3) A. Vaišvilaitė 6:02,2 sek.

200 m krūtine
1) D. Banytė 3:11,2 sek.
2) V. Daniūnaitė 3:13,0 sek.
3) L. Poderytė 3 :20,0 sek.

100 m pteliške.
1) Janulevičius 1.30,0 sek.
2) G. Štarienė 1 :32,3 sek.
3) G. Jasėnaitė 1 :33,5 sek.

100 m nugara.
1) J. Sodaitytė 1:21.6 sek.
2) I. Žurkutė 1:27,9 sek.
3) D. Janulevičiūtė 1:28,6 sek.

Šiais metais reikėtų laukti 
geresnių pasekmių, nes Kau 
ne, Vilniuje, ir Mariampolėje 
veikia uždari plaukimo basei 
nai.

STALO TENISINNKAI
— Algimantas Saunoris ir Ni 
jol ė Ramanauskaitė buvo 
išvykę i Bulgarijos sostinę, ku 
rioje vyko didelis tarptautinis 
turnyras, dalyvaujant be pa 
čių šeimininkų dar lietuviams, 
gruzinams, prancūzams, veng

Konferencijoj vyravusi krikš 
čionių demokratų nuotaika, 
kas nebuvo malonu si ir sd, lau 
kusiems iš šios, kad ir netobu 
los, krašto atstovybės reales 
nių politinių nuotaikų.

Prof. Senn pasakoja:
„Seniai lauktoji Antroji 

Valstybės Konferencija posė 
džiavo Kaune sausio 16—23 d. 
d. Jos sąstatas nepatiko sočia 
listams (vieniems liaudiniu 
kams, ar ir socialdemokratą 
ms?). kurie buvo stipriausi ra 
gintojai konferenciją šaukti. 
Krikščionys demokratai ture 
jo aiškią persvarą — 93 iš 160 
atstovų (ar ne 187 atstovų?). 
Jie rėmė Valstybės Tarybą ir 
reikalavo, kad vyriausybė kie 
čiau su ja kooperuotų. Liaudį 
ninkai pasipriešino ir Vileišis 
net pakėlė klausimą apie kon 
ferencijos teisėtumą, turint 
mintyje krašte viešpataujan 
čią betvarkę, neleidusią praves 
ti tvakingų rinkimų. Konferen 
cija, visgi, nusprendė turinti 
teisę pasverti yvriausybės dar 
bus. Ji Tarybon išrinko 8 nau 
jus narius ir pareikalavo, kad 
’lyriausybė būtinai kooperuo 
tų su Taryba. Vyriausybė atsi 
sakė tai daryti ir konferencija 
posėdžius baigė, palikdama vai 
džios sudėti neišspręstą“.

Vienas svarbesniųjų priekaiš 
tų Sleževičiaus vyriausybei, 
prof. Senn toliau pasakoja, bu 
vo„ kad jis prisilaikęs perdaug 
liberailnės linijos politinių tei 
siu piliečiams atžvilgiu. Krikš 
čionys demokratai prikaišioję, 
jis Į bolševikus žiūrįs ne kaip 
i sąmokslininkus ir svetimos
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„PARAMA’1 MOKA DAUGIAU PROCENTŲ Uz IN 
DĖLIUS IR IMA MAŽIAU UŽ PASKOLAS

Teko sužinoti, kad Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas Toron 
te „Parama“ padidino vienu 
procentu palūkanas už depozi 
tus, t. y. nuo 3% iki 4%, ir 
sumažino 1 proc. palūkanas 
už personales, paskolas, t. y. 
nuo 9% iki 8% metinių, skai 
tant nuo paskolos balanso su 
mos. Tas pakeitimas galioja 
nuo š. m. kovo mėn. 1 dienos 
tiek naujiems skolininkams 
bei taupytojams, tiek seniems.

Paskutiniu laiku Kanadoje 
jaučiame didelę pinigų stoką, 
pastebime net be atodairos kre 
dito suvaržymą bei pabrangi 
mą. Finansų kompanijos už 
paskolas ima net iki 24% ir 
daugiau, kuomet palūkanos 
skaičiuojamos nuo pradinės su 
mos iki paskolos grąžinimo.

Morgidžių kompanijos jau 
ima iki 7 % % metinių palūka 
nų už pirmus morgidžius,. o 
valdiška morgidžių įstaiga (N. 
H.. A.) 6%% met. palūkanų.

Tuo tarpu „Parama“ iki 
šiam laikui jokios pinigų sto 
kos neturėjo. Visi prašantieji 
paskolų su mažomis išimti 
mią, buvo patenkinti. ’Labai 
džiugu ir sveikintina, kad nuo 
dabar „Parama“ jau sugebės 
mokėti daugiau palūkanų už 
indėlius ir imti mažesnį nuo 
šimtį už personalines pasko 
las. Kiekvienas „Paramos“ na 
rys gali gauti iki 3,000 dol. 
personale paskolą iš 8% met. 
iki 3 met. laikotarpiui. Pask. 
grąžin. ygiomis ratomis, kai
tų su palūkanomis, kas mėnuo. 
Be rimtos priežasties pralei

dęs du mėnesius nuo paskuti 
nio mokėjimo, skolininkas mo 
ka už tą laiką vieton 8% me 
tinių palūkanų 12%. Už pir 
mus morgidžius „Parama“ te 
beima 7% met. palūkanų, bet 
morgidžių išdavimas tuo tar 
pu yra aprėžtas.

Todėl naudokimės „Para 
mos“ kredito patarnavimais ir 
esant reikalui skolinkimės iš 
„Paramos“, namams pirkti ir 
remontuoti, automobiliams bei 
baldams ir kitiems naudingie 
ms dalykams pirkti.

Taip pat „Parama“ moka 
augštesnius procentus už indė 
liūs ir be to sąryšyje su taup 
menomis nemokamai draudžia 
gyvybę iki 2,000 dol.

Todėl Toronto miesto ir jo 
apylinkės lietuviai — gyven 
tojai taupykime ir skolinki 
mės „Paramoje“,

ŽINIOS Iš LIETUVOS
— Gaunamomis žiniomis, 

Lietuvos jaunimas, o ypač 
moksleiviai labai nori susirasi 
nėti su užsienyje gyvenančiais 
savo amžiaus moksleiviais. 
Lietuvoje po Stalino mirties 
yra šiokių tokių palengvėji 
mų: galima užsiimti filatelija, 
rinkti grąžais atvirutes, miestų 
bei gamtos vaizdus. Dar didės 
nis susidomėjimas vyksta stu 
dentų tarpe, kurie jau moka sa 
varankiškai galvoti ir patys ap 
sispręsti.

— Lietuvoje dabartiniu me 
tu dažnas svečias yra vidurių 
šiltinė, kuii nei Amerikoje, nei 
Kanadoje visai nepastebima. 
Tai rodo vandens užkrėtimą ir 
sunkų gyventojų higienišką ap 
tarnavimą.

— Ruskių užplūdimas Lie 
tuvos žemės yra pati didžiau 
šia lietuvių nelaimė! M.

rams ir belgams.
Geriausiai pasirodė N. Ra 

manauskaitė, kuri Įveikusi bul 
gare, prancūzę ir vengrę, baig
mėje susitiko su prancūze Al 
ber. (Prancūzijos rinktinės žai 
deja), tačiau po sunkios kovos 
pralaimėjo jai, tuo pačiu užim 
dama turnyre antrą vietą. Ant 
ras lietuvis A. Saunoris, nu 
galėjęs tris bulgarus, pateko i 
pusiaubaigmę, tačiau čia turė 
jo nusileisti vengrui Pignic 
kiui. Vėliau, A. Saunoris ir 
gruzinas Akopian sudarė vyrų 
dvejetą, pasiekdami net baig 
mę ir čia iškovodami pirmą vie 
tą, po gražaus laimėjimo prieš 
vengrus Pignickį ir Rozašą.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Taip pat, pranešama, 

apie gražius laimėjimus mūsų, 
lengvaatlečių Gudijoje. A. 
Vaupšas uždarose patalpose 
nušoko Į toli net 7,19 m, ta 
čiau apie tai sekančiame Nr.

— Kauno m. jaunių krepšt 
nio pirmenybes iškovojo Spar 
tako komanda. Antri liko žal 
giriečiai.

— Panevėžyje veikia vieti 
nės ūkio valdybos čiuožykla. 
Čia galima išnuomoti spačiū 
žas, veikia ir bufetas.

— Uždarose patalpose Įvy 
ko lauko teniso rungtynės 
tarp Minsko ir Kauno. Pasek 
mė 5:5. K. B.

SPORTAS CHICAGOJE
Chicagos Neries vyrų krep 

šinio komanda tvirtai laikosi 
Marquette krepšinio pirmeny 
bėse, kur jau yra pelnę 10 per 

Nukeltą i 6-tą psl.
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Maskva tarėsi su Varšuva 
pasidalyti Pabaltijo valstybes 

Rimta knyga apie Pabaltijo valstybes.
„Soviet Policij toward the 

Baltic States“, Estonia, Lat 
via and Litsuania. Albertas 
N. Tarulis, University of Not 
re Dame, Indiana, leidinys. 
1959 m. 276 psi.

Negausią, svetimomis kalbu 
mis išleistą politinę literatūrą, 
liečiančią Lietuvą ir kitus Pa 
baltijos kraštus, gražiai pratur 
tino mūsų tautietis Dr. A. Ta 
ruljs augšč^au paminėtu vei 
kalu.

A. Tarulis, ekonomistas, 
baigęs Vytauto Didžiojo Uni 
versitetą, Frankfurt a. Main 
universitete Įsigijo ekonomi 
kos rnokshi daktaratą.

1947 m. atvykęs į JV, Car 
negie Institut of Technology, 
Pittsburgh, Pa, dėlstė ekono 
minės disciplinos ir svetimas 
kalbas. Jau kelinti metai, anlei 
dęs mokslo įstaigą, dirba kong 
reso bibliotekoje Vašingtone.

A. Tamils spaudoje aktv 
viai reikšdavosi Lietuvoje, ar 
šydamas ekonominiais klausi 
mais. Tačiau akyliai sekė ir 
domėjosi ir platesniais politi 
niais klausimais.

Apie augščiau paminėtos 
knygos ruoišmą, p. Tarulis, 
jau prieš dešimti metu infor 
mavo mane Bostone aplankęs. 
Tai ilgo ir kruopštaus darbo 
produktas, kad ir ne ekonomi 
niu klausimu, bet visu ekono 
misto kruopštumu atliktas, pa 
remtas dokumentais, paremtas 
šaltiniais, kurių skaičius nepa 
prastai didelis. Knygai Įvadą 
parašė, Kolumbijos universite 
to istorijos profesorius, dauge 
lio knyių autorius, Oscar Ha 
lecki. kilme lenkas.

Knygoje apimama 1918 — 
1940 m. Sovietų Sąjungos ir 
Pabaltijo valstybių santykiai. 
Pradedama 1918 m. gruodžio 
25 d. „Izvestija“ iitata, kui pa 
sakyta, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva, esančios revoliucijos 
kliūtimi ir šitoji siena ture 
sianti būti išversta, kad revo 
liucinė Rusija galėtų enkliudo 
mai susisiekti su revoliucine 
Vokietija. Tuo re?,kalu buvo 
siunčiama Raudonoji armija 
ir Maskvoje sudarytos neva tų 
kraštų liaudies vyriausybės, 
nežiūrint to, kad dar 1917 m. 
revoliucinė /Sovietų vyriausy 
bė buvo paskelbusi tautų apsi 
sprendimo laisvę. Kaip mato 
me, bolševikai tą laisvę supta 
to savu terminu, t. y. — kad 
jų per jągą tautai primesta vai 
džia atstosianti tautos apsi 
sprendimą. Buvusios Rusijas 
imperijos tautiniai vienetai, 
pagal bolševikų apsisprendimo 

supratimą, turėjo įeiti Į naujos 
jau sovietiškos formos Rusi 
jos imperijos sudėti. Iš kny 
gos 60 psl. matyti, kad ir kiti 
pocarinės Rusijos vadai, Ke 
renskis, Kolčakas ir Denikinas 
lygiai tuo pačiu keliu ėjo, iš 
laikyti nedalomąją, caro impe 
rijos ribose, Rusiją.

Nors Sovietų Sąjunga, kuo 
met iš Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos buvo Raudonosios ar 
mijos daliniai išmušti, 1920 m. 
su šiomis valstybėmis pasirašė 
taikos sutartis, o pagaliau 
(1939) ir savitarpinės pagal 
bos sutartis, niekuomet nenu 
stojo siekusi šitų kraštų užim 
ti, nė vienos sutarties nepildė 
ir pagaliau 1940 m. tuos kraš 
tus okupavo.

P. Tarulis kruopščiai anali 
zuoja ir daug ankstyvesnių 
bolševikų vadų ir pačios parti 
jos pasisakymus tautybių ir 
apsisprendimo klausimais. Tą 
čiau. kai Raudonoji armija su 
stiprėjo, pasaulio revoliucijos 
vardu Sovietų Sąjunga pastatė 
koją net prie Adrijos jūros.

Autorius daug pasitarnavo 
aprašydamas Sovietų Sąjungos 
ir Pabaltijo valstybių santy 
kius, kuomet jis šitų valstybių 
padėti įjungia i daug plates 
nius tarptautinės padėties rė 
mus. O Lietuva turėjo daug ki 
virčų su savo kaimynu Lenki 
ja ir Vokietija. P. Tarulis pa 
sistengė įžiūrėti į labai daug 
suraizgytus tuos visus klausi 
mus ir kaip į tai kiekviena ki 
ta valstybė, ypač Sovietų Są 
junga reaguodavo. Vienoks 
Sovietų Sąjungos nusistaty 
mas Lietuvos Lenkijos santy 
kiuose buvo 1920 m. ir visai 
kitoks 1938 m. Lietuvai gavus 
Lenkijos ultimatumą. Auto 
rius iškelia aikštėn ir kitų di 
džiųjų valstybių to, o lygiai 
ir 1939 m. konflikto su Vokie 
tija dėl Klaipėdos atžvilgiais, 
nusistatymus. Gana gausiais 
dokumentais savo aprašymus 
paremdamas.

Didžiąją knygos dalį apie 
tuos santykius užima paskuti 
niojo laikotarpio t. y. 1939— 
1940 m. sovietiškosios grės 
mės ir okupacijos pavaizdavi 
mas ir Hitlerio su Stalinu su 
sitarimai, davę progos kilti 
antrajam pasauliniam karui. 
Įdomus faktas yra iškeltas kai 
kurių lenkų pastangose, kad 
Pabaltijo kraštai būtų pasida 
lyti tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos. (101 psl.). Ir tai kai 
ba pačiose Vokietijos — Sov. 
Sąjungos susitarimo išvakarė 
se 1939 m.

Sustodamas ties sovietizaci 
jos proceso eiga, kuomet visos 
trys valstybės jau buvo oku 
puotos, aprašydamas vadinamų 
jų liaudies seimų rinkimus, p. 
Tarulis atskleidžia bolševikų 
valstybės vadų pareiškimus ir 
piktus žodžius, mestus nocių 
Vokietijai ir fašistų Italijai, 
kuomet buvo okupuotos Aust 
rija ir Albanija. Tuomet sovie 
tiški laikraščiai, Litvinovas ir 
Molotovas griežtai pasisakė 
prieš tų kraštų pavergimą ir 
per „pravestus" referendumus 
tų tautų valios suklastojimą. 
Deja, tais pačiais fašisto-naci 
niais metodais, bolševikai klas 
tojo ir Pabaltijo tautų valią, 
pirmiau tas tautas pavergę.

Tai labai reikšmingi ir didės 
nio dėmesio verti palyginimai, 
kurie ne tik mūsų pačių, bet ir 
kitų politikų, dabartnėje tarp 
tautinėje padėtyje gali būti pa 
naudoti.

Reikia manyti, kad ši kny 
ga atkreips daugiau pasaulio 
dėmesį ir į Maskvos — Berly 
no 1939 m. rugpjūčio 23 ir rug 
sėjo 28 d. susitarimus, tuo tar 
pu, kiek teko pastebėti, tarp 
tautiniuose santykiuose daž 
niau pareikalaunama Miunche 
no 1938 m. susitarimu, kuriuo 
tiesioginiai buvo paliestas tik 
vienos Čekoslovakijos klausi 
mas. tuo tarpu kai Maskvos su 
tartimis buvo paliesta: Lenki 
jos, Lietuvos, Latvijos, Esti 
jos, Suomijos ir Rumunijos 
klausimai. Taigi 6 Europos 
valstybių likimas.

Kartu norėtųsi atkreipti dė 
mesys ir į vieną kitą netikslu 
mą bei afktiną klaidą. Pav., 
greičiausia per klaidą 4 psl. 
pasakyta, kad 1917 m. rugsė 
jo 18—23 d. pirmoje iletuvių 
Vilniaus konferencijoje buvo 
2000 delegatų. Jų buvo tik 
214.

48 psl. teigiama, kad 1919 
m. esant pirmąjai Sovietų oku 
pacijai, „State and cooperative 
farms sprang up“. Taip tada 
nebuvo. Dvarai karo metu bu 
vo vokiečių administruojami, 
dvarininkų nedaug tebuvo Ii 
kę, o vokiečiams pasitraukus, 
dvaruose tvarkėsi buvę kūme 
čiai. kaip jiems patiko. Apie 
kolchozus tebuvo tik teorėti 
nės kalbos, kaip bendrai apie 
„bendrą katilą", komunistinė 
je santvarkoje. 86 psl. dienraš 
tį „Lietuvos Žinias“ taria bu 
vus socialistų laikraščiu, kas 
netiesa, o kitoj vietoj 216 psl 
teisingai sako dienraštį buvus 
valstiečių liaudininkų, čia pa 
daryta antra klaida, nes 1940 
m. liepos 3 d. „L. Ž.“. kaip ir 
kita spauda, jau buvo grynai 
sovietiška spauda.

Formaliai imant, Klaipėdos 
kraštą Vokietija 1939 m. inkoi 
poravo į Reichą abišaliu, Vo 

kietijos ir Lietuvos susitari 
mu. Tad šia prasme p. Tarulis 
būtų teisus sakydamas: „Klai 
pėda Teritory was accompa 
nied by agreement between 
Germany and Lithuania..." Ta 
čiau, žinant faktinąją padėtį į 
šitokią knygą reikėjo pabrėžti, 
kad toji sutartis Lietuvai bu 
vo per jėgą primesta, (115 
psl.).

188 psl. netaip atpasakotas 
1939 m. birželio 14 — 15 nak 
ties Lietuvos vyriausybės po
• ičdsio prezidentūroje, prezi 
dento nusistatymas. Ultimata 
mas buvo iš trijų reikalavimų:
1. gen. K. Skučą, buv. vidaus 
reikalų ministrą ir A. Povilai 
tį. buv. Saugumo depar. direk 
torių, atiduoti teisman,

2. Sudaryti naują vyriausy 
be ir

3. Įsileisti neribotą skaičių 
sovietų kariuomenės. Autorius 
sako, prezidentas siūlęs atmes 
ti visus reikalavimus. Faktinai 
jis siūlė svarstyti tik vieną ui 
timatumo reikalavimą, būtent 
— pakeisti Lietuvos vyriausy 
bę.

Nors Paleckio — Krėvės vy 
riausybė buvo sudaryta forma 
liai lyg ir teisėtai, bet irgi ne 
visai. Todėl V. Krėvę tiesiog 
vadinti „...the new Prime Mi 
nister of Lithuania...” nėra 
tikslu. Jam pirmininkaujant 
Lietuva buvo okupuota ir toji 
vyriausybė buvo sudaryta kaip 
tik paties okupanto, pačiai 
Maskvai diriguojant. Šioje, 
tarptauinės reikšmės knygoje 
būtų buvę geriau, tąją vyriau 
sybę vadinti tikruoju jos var 
du — marionetine vyriausybe.

Vargu bau p. Taruliui reikė 
jo aiškinti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos konstitucijos dėl oku 
pacijos metu vyriausybių suda 
rymo. Tai grynai juridiniai da 
lykai, dėl kurių yra daug skir 
tingų nuomonių. Geriau reikė 
jo ir čia tenkintis pačių faktų 
sudarymu ir jo dokumentacija, 
kaip ir visoje knygoje buvo 
laikytasi.

Reikia pasakyti, kad nei lat 
viai, nei estai, atrodo, negalės 
knygos autoriui priekaištauti, 
nes ir jų bylos knygoje nema 
žiau išryškintos.

Iš viso gi, knyga gera. Ji 
galės patarnauti ir studijoms 
ir politikai. Joje yra gausios, 
dokumentuotos ir gerai parink 
tos medžiagos. Už tokį didelį 
ir kruopštų darbą, dr. Tarulį 
tenka nuoširdžiai pasveikinti.

J. Audėnas.
• Prof. VI. Jakubėnas vasario 
13 d. dirigavo Amerikos Ope 
ros bendrovės pastatytą Verdi 
operą „U Travatore“. Pastaty 
mas įvyko Eleventh St. teatre.

KULT ŪR WEglOtOAHK A
DAUGELIS LIETUVIU 

MOKOSI MUZIKOS '
Vietos dienraštis paskelbė 

Hamiltono Konsi rvaiorijos pia 
no klasės sąrašą mokinių, iš 
laikiusių egzaminus. Jų tarpe 
lietuvaitės: 9 kurso — E. Na 
ruševičiūtė-Norris, 7 kurso — 
R. Milerytė ir V. Meškauskai 
tė, 5 kurso — M. Klcvaitė, 3 
kurso — R. Bagdonaitė, P. 
Venckevičiūtė ir 2 kurso — B. 
Keršytė, N. Beniušytė, R. 
Skaistytė. Kaip iš sąrašo ma 
tome — visos mergaitės. Pana 
ši padėtis yra sporte ir kit. gv 
venimo srityse Hamiltone. O 
kur mūsų jauni lietuviukai? 
Ar jie tik moka sėdėti prie kov 
bojiškų filmų, ar nėra drąsūs 
išeiti i viešumą su savo „ho 
by“.

LIETUVAITĖ LAIMĖJO 
DAINAVIMO 
KONKURSĄ

Čikagietė Adelė Drukteny 
tė laimėjo dainavimo konkur 
są, kurį suruošė Čikagos ope 
ra. Jai įteikta 1,000 dol. pre 
mi ja.

A. Druktenytė yra turėjusi 
daug mokytojų ir paskutiniu 
laiku mokėsi Milane, Italijoje.

TRYS LIETUVIU OPEROS 
SPEKTAKLIAI

Čikagoje lietuvių statomoji 
opera „Trubadūras“ Marijos 
mokykloje turės tris spektak 
liūs — kovo 19, 20 ir 27 die 
nimis. Biletų akines nuo 5.50 
iki 2.50.
LENKAI APIE LIETUVIŲ 

MENĄ
Lenkų laikraštis „Tribūna 

Liudu“ sausio 10 dienos, iš 
spausdino Monikos Varnens 
kos straipsnį — „Mūsų artimų 
kaimynų menas“, kuriame pa 
sakojama apie lietuųvių dailės 
parodą Varšuvoje. M. Varnens 
ka rašo:

„Sunku išvardinti visus šios 
parodos eksponatus, iabjausiai 
patraukiančius žiūrovų dėme 
sį. Gražūs atskirai eksponuoja 
mi medžio drožiniai — bau 
dies meno šaka, turinti ypač 
stiprias liaudies tradicijas. Gra 
žus lininiai, vilnoniai ir med 
vilniniai audiniai, papuošti pui 
kiais geometrinių motyvų or 
namentais“. Straipsnyje gerai 
atsiliepiama apie eksponuoja 
mas juostas, raštuotas piršti 
nes, metalo, odos ir stiklo dir 
binius.
• Henrikas Biazas, žurnalis 
tas, VLIKO Perzidiumo sek 
retorius, redaktorius, visuome 
nininkas po širdies priepuolio 
gydosi namie, Brooklyne.

„SIETYNO” AKTORIUS
ST. RAMANAUSKAS 

vaidina West End Players sta 
tomame M. Gorkio veikale 
„The Lower Bottoms“ (Ant 
dugno, rusiškai Na dnie). To 
ronto dienraščiai apie jo vaidy 
bą atsiliepė palankiai.

LENKAMS NEPATIKO 
„LIETUVOS MIŠKAI“
Londone pasirodė eilių rin 

kinys „The Forest of Lithua 
nia“, kurias angliukai paruo 
šė Donald Davis is Adomo Mic 
kevičiaus poemos „Ponas Ta 
das“. Atskiros ei’.ės, patiektos 
anglų kalba, pavadintos 
„Ūkis“, „Pilis“, „Grybavi 
mas“, „Miškas“, „Ginčai“ ir 
pan. Donald Davis dėsto Cam 
bridge universitete literatūros 
istoriją ir yra didelis Mickevi 
baius mėgėjas.

Bet nespėjo pasirodyti tas 
veikalas, kai Anglijoje gyveną 
lenkai pakėlė triukšmą, kam 
Donald Davis pavartojo Lietu 
vos, o ne Lenkijos vardą. Gir 
di, Mickevičius lenkų poetas.

Bet profesorius Donald Da 
vis trumpai atsakė, jog Ado 
mas Mickevičius savo poemoje 
„Ponas Tadas“ aprašęs ne Len 
kiją, bet savo gimtinę Lietu 
va. . .

MEKSIKOJE 
RASTOS MUMIJOS

Arizonos universiteto moks 
lininkai Meksikoje tyrinėjo se 
nienas, ir Sonoros srityje ra 
do 210 metrų gilumoje 30 žmo 
nių mumijas, kurių amžius 
esąs apie 10 tūkstančių metų. 
Šie įdomūs tyrinėjimai tęsiami 
toliau.
• Karolis Zaikauskas, teisių 
profesorius, b. Klaipėdos Gu 
bernatorius. VLIKO Vykdo 
ynosios Tarybos pirmininkas 
po operacijos gydosi Washing 
tone.
• K-vietytę Jonę, ,modernaus 

šokio koncerto proga (vasario 
25 d. College-Dovercourt Con 
ce.rt Hali) aprašė plačiai To 
ronto Stare Bob Johnstone, 
įdėjus jos ir atvaizdą, o taip 
gi suminėjo ir 3 partneres — 
torontietę N. Dent, latve B. 
Rogge ir vokietę R. Lan.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Vladas Šlaitas. ANT STULĖ 

GRĄŽOS VAMZDŽIO. Eilė 
raščiai. Kaina 50 centų. Di 
džiosios Britanijos lietuvių są 
jungos leidinys.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

V. M. PURIŠKEVIČ.

Rasputino likimas
IŠ RUSIJOS DŪMOS ATSTOVO

V. M. PURIŠKEVIČIAUS DIENORAŠČIO
6.
Tuo metu aš pastebėjau, kad daktaro Lazaveito mūsų 

tarpe nėra. Dar kiek anksčiau aš pastebėjau, kad šis labai 
tvirtos sudėties vyras nuo jaudinimosi labai blogai jaučiasi. 
Jo žvilgsnis klaikus, jis paraudonavęs.

— Kas su jumis, daktare? — jį paklausiau, kai jis pa 
sirodė.

— Man bloga! — atsakė jis pašnibždomis. Mano nervai 
nepaprastai įsitempę. Man atrodo, kad aš neišlaikysiu. Aš 
niekad nemaniau, kad esu toks silpnas.

Tikrai nuostabu, nes daktaras nebijojo vaikščioti ir kul 
koms zvimbiant, už ką buvo apdovanotas dviem Jurgio kry 
žiais.

— Kas su jumis, daktare?
— Man pasidarė bloga. Aš išėjau laukan ir apalpau, bet 

krisdamas pataikiau veidu į sniegą ir tiktai šaltis mane at 
gaivino.

Per penkias minutes kabinete vėl pasirodė Jusupovas. 
jau tretį kartą.

— Ponai, — kalbėjo jis greit skubėdamas, — būsena ta 
pati: nuodai jo neveikia, arba jie nė velniam netikę. Laikas 
bėga ir toliau delsti negalima. Spręskime, kas daryti? Bet 
spręskime greičiau, nes jis, bjaurybė, kraštutiniškai nepaten 
kintas, kad kunigaikštienė pas jį neateina ir jau įtariamai į 
mane žiūri.

— Na ką gi, atleiskime jį šiandien, gal kitą kartą, gėrės 
nėms sąlygoms esant, galima bus jį nudėti, — pasakė didy 
sis kunigaikštis.

— Jokiu būdu! — sušukau aš. — Ar jūs nesuprantate, 
jūsų kilnybė, kad paleistas šiandien, jis dings visiems laika 
ms, nes ar gi jis kitą kartą važiuos pas Jusupovą, jeigu supras, 
kad šiandien buvo jo apgautas. Gyvas jis iš čia, — pabrėžda 

mas kiekvieną žodį pareiškiau aš, — išeiti negali ir neišeis!
— Bet kaip gi būti, kas daryti? — sako Dmitri j Pavlovič.
— Jeigu negalima nuodais, — atsakiau, — tai tebus va 

bank, atvirai — arba mums visiems reikia nusileisti į apačią, 
arba leiskite man vienam, ir aš arba nudėsiu jį iš savo Sau 
vage. arba suskaldysiu jam galvą kastetu. Ką jūs į tai paša 
kyšite ?

— Taip, — pastebėjo Jusupov. — Jeigu klausimas šitaip 
statomas, tai teks pasirinkti vieną iš šitų dviejų būdų.

Minutę pasitarę, mes nutarėme visi nusileisti į valgomąjį 
ir leisti man jį nudėti kastetu. Dr. Lazavertui dėl viso ko J u 
supovas įterpė į rankas svarstį, nors daktaras jau buvo pa 
sakęs, kad vargu ką jis galės padaryti, nes esąs toks silpnas, 
kad vos stovįs ant kojų.

Taip nutarę, mes žąsele elidomės prie laiptų ir jau pra 
dėjome leistis žemyn, kai staiga Dmitrij Pavlovič mane pačiu 
po už pečių ir man į ausį pasakė: Attandez un moment! Ir, 
sugrįžęs į viršų, Jurupovą nusivedė į šalį. Aš, karininkas S. 
ir dr. Lazavert įėjome į kabinetą. Čia tuojau įėjo ir Dmitrij 
Pavlovič su Jusupovu, kuris man pasakė:

— Jūs nieko neturėsite prieš, jeigu aš jį nušausiu? Tai 
bus greičiau ir paprasčiau.

— Prašau, — atsakiau aš. — Ne tas svarbu, kas nušaus, 
bet svarbu, kad jis šandien būtų likviduotas.

Nespėjau aš to pasakyti, kai Jusupovas tvirtais žings 
niais priėjo prie savo rašomojo stalo, išsiėmė iš stalčiaus brau 
ningą ir taipgi tvirtais žingsniais nusileido į apačią. Mes gi 
tuojau visi šokome prie laiptų ir sustojome, nesitikėdami ii 
gai laukti sprendimo.

Tikrai. Neteko laukti nei penkių minučių, kai po kelių, 
frazių pasigirdo duslus šūvis ir po to išgidome:

— A-a-a!.. — ir sunkaus kūno kritimą.
Nelaukdami nei minutės, visi mes nenulipome, bet tie 

siog nudardėjome laiptais apačion ir atitrenkėme valgomojo 
duris. Bet kažkuris mūsų per tą skubėjimą užkabino stepselį 
ir jį ištraukė. Elektra užgęso, ir mums apčiuopomis reikėjo 
jieškoti, kaip uždegti elektrą.

Kai įžiebėme šviesą, mums atsidengė toks vaizdas: Ant 

patiesto baltos meškos kailio ant grindų gulėjo mirštantis 
Rasputinas, o virš jo, atmetęs ranką su revolveriu už nugaros, 
visai ramus stovėjo Jusupovas, tiktai jo veide buvo pasišlykš 
tėjimas šiuo bjauriu „seneliu". Kraujo nebuvo. Turbūt žaiz 
da buvo uždara, kulka liko krūtinėje ir kraujas ėjo į vidų.

Pirmasis prakalbėjo didysis kunigaikštis Dmitrij Pavlo 
vič, kuris kreipėsi į mane:

— Greičiau reikia jis nuo meškos kailio nuimti ir pagul 
dyti ant plytinių grindų, nes kraujas gali prasisunkti ir su 
tepti baltą kailį, o tai būtų jau tūlas įrodymas.

Dmirij Pavlovič paėmė užmuštąjį už pečių, aš už kojų, ir 
mes jį atsargiai paguldėme ant grindų kojomis į gatvę ir gal 
va į duris, pro kurias mes įėjome. Meška neturėjo jokių krau 
jo žymių.

Po to mes tylūs apsupome lavoną užmuštojo, kurį aš pir 
mą kartą savo akimis pamačiau ir žinojau tiktai iš fotografijų, 
ir jų vieną, kurioje Rasputinas buvo nutrauktas savo gerbė 
jų tarpe, caro dvaro aristokratijos draugijoje, prie arbatos 
stiklo, man įduotą gvardijos pulko generolo A. P. Usovo, ma 
no perfotografuotą daugelyje egzempliorių ir su įžeidžianči’ 
gerbėjus parašu ir jų pavardėmis išdalinau Dūmos nariams ii 
išsiuntinėjau Petrapilio redakcijoms.

Dabar aš stovėjau prie šito lavono, ir mane jaudino labai 
mišrūs jausmai, bet ypač jų vienas: kaip šitas, Sileno ar Sa 
tyro tipo mužikas galėjo daryti įtaką visos Rusijos likimui? 
Kuo tu, piktadary, užkerėjai carą ir carienę? Kaip tu apval 
dei carą tiek, kad jo valia tapo taivo valia? Kaip tu padarei, 
kad monarchas buvai tu, ne caras? Žiūrėdamas į Rasputino 
lavoną, aš atsiminiau Jusupovo pasakojimą, kuo jis carą vai 
šino, Tibeto gydytojo Badmajavo pagalba.

— Kodėl tu, Feliks, — kartą Rasputinas kalbėjo Jusupo 
vui, — nebūvoji pas Badmajevą. Jis naudingas, reikalingas 
žmogus. Labai gerai gydo žolelėmis. Jis tau duos mažytę, 
mažytę taurelę savo vaistų, ir uuu! Kaip tau užsinorės bobos. 
Ir jis tau duos dar mažesne taurelę ir kai tu išgersi, viskas 
tau bus niekai, ir bus gera, gera. Ar ne šiuo gėrimu tu. — 
galvojau, — vaišinai ir carą, kad jis buvo visai netekęs valios 
ir pakvaišęs?

Bus daugiau.



NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.
1960. ITT. 2. — Nr. 10 (676)

Kanados Raudonasis Kiyžius teikia pagalbą ligų ir nelaimių atveju visiems tos pagal 
bos reikalingiems. Kovo mėnuo yra Kanados Raudono Kryžiaus vaju mėnuo. Gražu ir 

>1 humaniška yra paremti gerą darbą.

LIETUVOS ARCHEOLO 
GAI RADO ĮDOMIŲ 

DALYKŲ
Lietuvos archeologai paten 

kinti praėjusios vasaros arche 
ologinių tyrinėjimu derlium.

Jiezno apylinkėje tyrinėtame 
Augštadvario piliakalnyje ras 
ti žalvariniai, keramikos ir kiti 
daiktai,, kurių amžius skaičiuo 
jamas apie 2 tūkstančiu metų.

Varėnos apylinkėse, Vers 
minėje buvo tyrinėta akmens 
amžiaus stovykla, kuri yra bu 
vusi prieš 3 tūkstančius metų 
prieš musų erą. Joje rasta tit 
naginių ir keramikos dirbinių, 
būdingų aniems laikams.

Rokiškio apylinkės. Juodo 
nių piliakalnyje rasta daiktų, 
kurie rodo, kad ten žmonių gy 
venta apie 5 amžių ir, gal, vė 
liau.

Telšių apylinkėse rasta ke 
ramikos, gnaibytos, kuri rodo, 
kad ten gyventa tokių žmo 
nių, kokie gyveno ir Augštai 
tijoje.

Tyrinėjant Kauno pilį, pa 
aiškėjo, kad apie 13 amžių ji 
buvo apsupta akmenų, sujung 
tų kalkėmis, siena, kuri įrodo, 
kad lietuviams pradėjus gintis 
nuo kryžiuočių 13-me amžių 
je, lietuviai jau turėjo mūrinių 
pilių. 1362 metų kovų sluogs 
niuose rasta daug geležinių 
strėlių antgalių.

Prie Vilniaus pilies atkasti 
1551 — 1572 metų tatytos Šv. 
Onos — Šv. Barboros bažny 
čios pamatai. Ji šalia katedros 
buvusi didžiausia renesansi 
nė bažnyčia Lietuvoje. Atkas

$ Tel. DO 6-6521 &
__  __ v'

| The Tailor Shop )
Pasiūti pagal užsakymą. — Gatavi drabužiai. 

Vyriška galanterija. $
„TIEMS, KURIE NEŠIOJA GERIAUSIĄ” N

g 7626 Central Street. LaSalle,. Que. $

I
DO 6-8080 |

Quincaillerie Jacob Hardware s
REG’D. |

:: Specialybė: DOVANOS ||
:: 7610 Central St. LaSalle. ų

Gyvenimiški reikalai
RAŠO: VACLOVAS H. ŽIŽYS

IV.

Mosklo-Technikos naujienos
NUSILEIDIMAS Į VANDENYNO GELMIŲ DUGNĄ 

7 mylių gylyje yra gyvybė.
Kaip yra svarbu iškilti Į di 

deles augštumas, taip yra svar 
bu nusileisti į dideles gilumas. 
Bet vienam ir kitam žygiui ne 
stinga entuziastų. Iškils žmo 
gus i kitus erdvių kūnus ir nu

Štai, D. Walsh ir J. Pickard, 
kurie specialiu povandeniniu, 
Trieste, laivu nusileido 7 my 
lias į Ramiojo vandenyno gi 
liausią vietą. Jo plieninės sie
nos, 3 Iš colių storumo, kad pa 
jėgtų atlaikyti vandenyno gel 
mių spaudimą. D. Walsh „Li 
fe“ žurnale aprašo kelionę į 
vandenyno gelmes. Reikėjo su 
sirietusiems angštame geleži 
nįame. po laivo aj 
sytame narve keliauti 5 /alan 
das gilyn ir 5 valandas pavri 
šiun. Mes buvome uždaryti i ši 
narvą, laivo tuštumos pripil 
dytos vandeniu ir kelionė gi 
lyn po ilgų. pasirengimo cere 
monijų pradėta. Instrumentai 
irgi rodė, kad mes jau leidžia 
mės.

lumą, šviesumas tiek sumažė 
jo, kad nebuvo galima atskirti 
spalvų — viskas pilka. Nusilei 
dus 1,000 pėdų dienos šviesa 
dingo ir liko nakties tamsuma, 
įjungėme įprožektorius, nori' 
darni stebėti pro mažutį kame 
ros langelį gelmių gyvūniją. 
Jos matyti nedaug. Kabinoje 
darėsi vis šalčiau. Mūsų kam 
barys 38 coliai pločio, augštis 
5 pėdos ir 8 coliai! Tada 
gėme po gabalą šokolado, 
sekdami komplikuotų alivo 
trumentų veikimą.

Pasirodė ir pirmasis besi 
skverbiančio vidun vandens 
grasinimas. Tai žinojome iš pa 
tirties. kad, pasiekus 10,000 
pėdų gylį, vanduo ima veržtis 
pro instrumentų laidus, bet 
tai vėl pranyksta pasiekus 15, 
000 pėdų gilumą. Taip buvo ir 
šį kartą. Didesnio pavojaus ne 
buvo. Kai vandens spaudimas 
padidėja, tada sujungimai ir 
suvėrimai savaime užsispau 
džia.

trumentas da paviršiuje esant 
apytikriai 
vietoje 
33,000 
siekus 
sujudo 
bar 
mo

ir

Po keturių minučių povande 
niniu telefonu pašaukiau laivo 
Lewis įgulą ir pranešiau, kad 
su mumis yra viskas tvarkoje 
ir pasiekėme 250 pėdų gyli. 
Kad laivas sparčiau grimtų gi 
lyn, reikia nuolat reguliuoti 
■oro tuštumas, papildant vande 
niu ir nuleidžiant benziną di 
džiuliuose tankuose (mat ben 
žinąs yra lengvesnis už van 
denį). Pasiekus 600 pėdų gi

Paskutiniuose dviejuose str 
aipsniuose mes buvome „nu 
marinę“ savo herojų. Buvome 
jį užkasę jau net penkiolikai 
metų.

Nenusiminkite. Jūs dar ne 
mirštate! Jūs gyvensite iki ži 
los senatvės!

Vaikai užaugę, o jūs galbūt 
jau net ir seneliais esate tapę. 
Nustojote dirbti — išėjote į 
pensiją.

Aš manau, savo laiku mes 
visi esame diskutavę senatvės 
porblemą. Atrodo gana puiki 
idėja. Tačiau būtų labai įdo 
mu žinoti, kiek iš mūsų tikrai 
esame svarstę, kada reikės nu 
stoti dirbti ir kiek turėsime 
santaupų toms tolimesnėms iš 
laidoms?

Na, jeigu jūs dirbate įmonė 
je, kuri turi pensijos planą, be 
veik galiu būti tikras — jie 
planuoja paleisti jus sulaukus 
61-kių metelių. Jie taip pat ži 
no (iki cento), kiek jūs tuo 
met gausite. Kas man patinka 
tokiuose pensijų planuose, tai, 
kad jie automatiškai atskaito 
iš jūsų algų ir dar patys pri 
deda panagią sumą. O kai jūs 
tai darote (taupote), ta suma 
iškarto dvigubėja.

Be abejo, yra įvairių pensi 
jos planų, bet normaliai tokia

Panaudota kontrolės siste 
ma yra gana paprasta ir nevi 
sai nauja, bet tai yra pirmas 
kartas, kai tokia kontrolės sis 
tema pritaikyta žemės ūkio 
traktoriui. Kontrolės sistema 
susideda iš kabelio, pakasto 
apie 9 colius į žemę išilgai ke 
lio, kuriuo traktorius važinė 
ja. Kabelis maitinamas 800 c- 
sek. elektros energija.

Vairavimo mechanizmas 
kontroliuojamas dviejų signa 
lą priimančių špūlių, patalpin 
tų traktoriaus priekyje maža 
me atstume nuo žemės. Ma 
žfausias nevienodas signalo 
priėmimas, gautas traktoriui 
iškrypus iš nustatyto kelio, su 
stiprinamas tranzistorinio stip 
rintuvo, esančio prie trakto 
riaus, paveikia traktoriaus vai 
ravimo mechanizmą ir grąžina 
traktorių į reikiamą kelią.

Esamoji kontrolės sistema 
yra patvari ir pigi. Tačiau dar 
daug darbo teks įdėti, kol trak 
torius automatiškai kontroliuo 
jamas galės laukuose arti, sė 
ti bei nuimti derlių be žmogaus 
kontrolės. Tolimesni darbai 
toje srityje tęsiami.

me plane kiekvienas jūsų m 
vestuotas doleris padvigubė 
ja. Be to dar įeina palūkanų 
faktorius, kuris visą košė pa 
daro dar riebesnę.

Tačiau jei jūs neturite tokio 
plano, jums nieko nelieka, 
kaip pačiam taupyti ir suma 
niai investuoti. Ši padėtis yra 
daug sunkesnę, nes jūs neturi 
te to geradario, kuris už kiek 
vieną jūsų įdėtą centą duoti; 
du atgal. Ir priedo, viskas yra 
palikta jūsų laisvai valiai — 
nėra prievartos.

Laikinai užmiškime meto 
dus, kuriais jūs bandote susida 
ryti sau pensiją. Paimkite lakš 
tą popieriaus bei pieštuką ir 
pabandykite galimai tiksliau 
paskaičiuoti, kiek jums reikės 
pinigų, kai nustosite dirbę?

Akimirkai nesvarstykime, iš 
kur tie pinigai ateis, — susi 
rūpinkime tik, kiek mums jų 
reikės.

Pirmiausia. nuoma (arba 
mortgage), miesto mokesčiai, 
NldĮimals, Iviesa, telefonas, 
draudimas nuo gaisro ir kitos 
su namu surištos išlaidos.

Toliau, be abejo, pridėkite 
išlaidas miestui bei rūbams. 
(Senas ar jaunas — pavalgyti 
ir apsirengti reikia).

Jūs tikriausiai turite spccia 
liūs planus, kuriuos abu su 
žmona atidėliojote senatvei. 
(Gal net vizitą, Liefcuvo-n). 
Kiek jie kainuos?

Neužmirškite automobilio iš 
laidų : -— ką jaunas įprasi — se 
nas nemesi.

Na, ir jeigu jūs savęs neap 
gaudinėjate, esu tikras, rasite 
jog jūsų reikalavimai yra dar 
kur kas didesni, negu kad ti 
kėjotės.

Susidarę vaizdą, kiek mums 
reikės, tapkime praktiškais ir 
pažiūrėkime, iš kur tie pinigai 
ateis?

Pirmoje eilėje, kiekvienas^ 
išgyvenęs Kanadoje 10 metų 
ir sulaukęs 70 metų amžiaus, 
gaus po $55 į mėnesį. Nors 
tai ir neatrodo didelė suma, 
bet mes ją tikrai gausime ir to 
dėl galime planuoti jos panau 
dojimą. Taigi jau turime $55 į 
mėnesį nuo 70 metų amžiaus.

Toliau, patikrinkite savo 
įmonės pensijos planą ir pažiū 
rėkite. Kiek tas šaltinis atneš. 
Esu tikras, turėtų būti net 
apie 40—60% jūsų šiandieni 
nės algos. Kas nors jūsų įmonė 
je gali tas paslaptis jums at 
skleisti.

Nukelta j 6-tą psl.

ti gatvių grindiniai rodo, kad 
13-me šimtmetyje Vilniaus g- 
vės buvo grindžiamos mediniu 
grindiniu, kuris 15-me arnžiu 
je jau paekistas akmeniniu. At 
kasta daug medinių namų pa 
matų. Namai statyti naudojan 
tis tikai kirviu. Kitų rastų 
daiktų tarpe Įdomūs yra rasti 
apavai iš minkštos odos, su 
varstyti odiniais apvarais.

Ir kitose Lietuvos vietose 
daryti archeologiniai tyrinėji 
mai ir rasta daug vertingos me 
džiagos, senovės gyvenimą 
vaizduojančių liekanų.

NAUJI VAISTAI NUO 
KRAUJO SPAUDIMO

Kanados mokslininkų susi 
rinkime, įvykusiame Montrea 
ly, Dr. Genest pranešė, kad 
Montrealio laboratorijose pa 
vykę pagaminti vaistus, kurių 
pagalba galima reguliuoti 
kraujo spaudimas. Vaistai esą 
išbandyti Montrealio ligoni 
nėse ir geras jų veikimas 
tvirtintas.

nustatė, kad šioje 
Pacifikas galėtų būti 
pėdų gilumo. Tik pa 

37,500 pėdų, gilometris 
ir perspėjo. Tačiau da 
plika akimi pro stebėji

langelį buvo galima Įžiū 
šviesiai pilką Paiifiko dug 
Besileidžiant dugnan susi 

laukėme reto netikėtumo — 
mano kolega pamatė žuvį: to 
kia plokščia, akys vienoj gal 
vos pusėj, kokios pėdos ilgu 
mo. Pagaliau nutūpėme ant Pa 
cifiko dugno, ir mūsų gilomet 
ris rodė 37,800 pėdų nuo pa 
viršiaus — 4,200 pėdų giliau, 
negu paviršiuje buvo apskai 
čiuota nuo Lews laivo, pasi 
naudojant garsomačiu. Dar 
kartą pamėginome teefoniškai 
susisiekti su mūsų draugais 
vandenyno paviršiuje ir štai di 
džiausiam mūsų nustebimui— 
jie mus išgirdo, o mes juos. 
Mano kolega išvyniojo Šveica 
rijos, o aš Amerikos vėliavas. 
Padarėme net keletą savo pa 
čių nuotraukų.

Pasilikome Pacifiko gilybė 
se apie 20 minučių ir stebėjo 
me pro mažutį kameros lange 
lį aplinką, kurioje žmogus dar 
nėra buvęs. Vėl pastebėjome 
praplaukiantį gyvį, primenantį 
mažutį vėžį, skaisčiai raudo 
nos spalvos. Kas galėjo galvo 
ti, ką d tokiose gilybėse, otkio 
se tamsybėse, esant tokiam 
milžiniškam vandens spaudi 
mui, ten gali būti kokių nors 
gyvūnų?

Kilimas paviršiun buvo re 
guliuojamas vis numetant ati 
tinkamus prikabintus metalo 
svorius. Pradžiai — atsipalai 
duoti nuo dugno reikėjo nu 
mesti net dvi tonas svorių. Iš 
kilimas paviršiun vyko spar 
čiau, negu leidimasis, bet at 
rodė net ilkiau. Po 3 su puse 
valandos pasiekėme Pacifiko 
paviršių ir mūsų nervingai 

H laukiančius draugus.

— Alžyre ir Japonijoje vie 
nu metu įvyko žemės drebėji 
mas, kuris paėmė daugelio 
žmonių ygvybes.

— Chruščiovas keliauja per 
pietinę Aziją.

na.

ins

pa

Pasiekus 15,000 pėdų gilu 
mą, tcnrūko telefoninis mūsų 
kontaktas su laivų Įgula jūros 
paviršiuje. Likome vienų vie 
ni. Kai pasiekėme 24,000 pė 
dų gylį, savo kolegai primi 
niau, kad dabar peržengėme 
savo pačių rekordą.

30,000 pėdų gyly sumažino 
me laidimosi greitį, kad „neat 
sisėstume“ perdaug kietai ant 
dugno, nes mūsų gilumos ins

VĖŽIO LIGA 
NEUŽKREČIAMA?

Dr. N. Senn daręs bandy 
mus apkrėsti vėžio liga žmo 
nes, prie kurių jis tuo tikslu 
galėjęs prieiti. Jis ėmęs skie 
pų iš sergančiųjų vėžio liga ir 
juos leidęs sveikiems. Nė vie 
nas priskiepytųjų vėžio liga ne 
susirgęs. Dr. N. Senn mano, 
kad vėžio liga nėra apkrečia 
ma.

I FCCO RAYMOND BROS
»| i ESSO GAMINIAI
|Į STOVE OR į ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KURO A L Y V i

L - Pristatymas laike 1 valandos.
| DO 6-0515 288—1 Ave., Ville LaSalle.DO 6-05 15 288—1 Ave., Ville LaSalle.

SIUNTINIAI
LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visu rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

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

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

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

g

AUTOMATIŠKAI KONTRO 
LIUOJAMAS TRAKTORIUS

..Electronic Engineering“ ra 
šo, kad Reeding universitetas 
Anglijoje demonstravo auto 
matiškai vairuojamą žemės 
ūkio darbams 
torių.

Parodomųjų 
traktorius be 
žiavo iš kiemo 
tus į laukus, ten atliko kelis 
tam tikrus skirtingus darbus 
ir sugrįžo atgal į kiemą, kur 
automatiškai sustojo. Išvažiuo 
damas ir grįždamas iš laukų, 
reagavo į signalines susisieki 
mo šviesas ir taip pat davė gar 
sinį signalą tam tikros vietos 
pakeliui.

demonstravo 
vairuojamą

pritaikytą trak

metu 
išva

bandymų 
vairuotojo 
pro dvejus var 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. Griganavičiūtė RA 7-4097.

Reik. ved. P. V. Zubas DO 5-0224

A. NORKEl.il N AS
V Commissioner of the Superior Court of Montreal
I MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

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

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

; ; LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

BALTIC
; ' Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai į į 
< ■ ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. ; [

SAV. K. KIAUŠAS ir J. 5 1 A U Č I U L I S
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 11 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. r 

’ Lietuviams nuolaida. Ų
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, į į

; Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. į į

NORKEl.il
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/ WINNIPEG, Man
SUSTPRANTAME

Nežiūrint įvairių nesklandu 
mų tarp senųjų ir naujųjų atei 
vių, kurie buvo kilę iš nesusi 
pratimo, dabar viskas pradeda 
eiti geresniąją linkme. Kas 
kart vis daugiau ir daugiau klu 
bas susilaukia narių iš naujų 
ateivių, kurie giliau pradeda 
vienas kitą pažinti ir suprasti. 
Ne kas kitas, bet pats gyveni 
mas greitai suves visus į vie 
na bendrą lietuvišką šeimyną. 
Pats gyvenimas padeda mums 
išaiškinti ir geriau pažinti, kas 
yra tikrieji mūsų priešai ir kas 
mūsų prieteliai.

Todėl neapsakomai džiugu, 
kad mes tiek senieji, tiek nau 
jieji ateiviai jau šiandien pra 
dedame artėti prie vienas kito, 
pradedame giliau vienas kitą 
pažinti ir suprasti, o greit su 
rasime bendrą tikslą, dėl ko 
mes šiandien gyvename ir dėl 
ko mes turime bendrai aukoti 
savo jėgas.

Vasario 6 d. Manitobos lie 
tuvių klube buvo surengtas 
klubo nariams metinis banke 
tas. Į banketą kiekvienas na 
rys galėjo pasikviesti po vie 
na svečią, o klubo valdyba į 
banketą pakvietė garbės sve 
čiu Manitobos lietuvių parapi 
jos kleboną kun. J. Bertašių. 
Laikui atėjus, klubas prisipil 
dė gražios publikos ir pažvel 
gus į stalus jau nebuvo matyti 
skirtumo tarp senojo ir naujo 
jo ateivio. Matei šalia senojo 
ateivio sėdintį iš naujesniųjų, 
o šalę naujesniųjų sėdint senes 
niosios kartos ateivį. Visi ran 
da bendrą kalbą ir bendrus pa 
šnekesius. Šiandieną vienas ki 
tą lydi šypsena, pasitenkini 
mu ir pasitikėjimu.

Vakarienę atidaro klubo p- 
kas. R. Krisčius. Po jo kalba 
klubo vicepirm. j. Radzevi 
čius. Jis pasidžiaugia gausiu 
svečių atsilankymu ir linkiį, 
kad bendras sugyvenimas tar 
pe senųjų ir naujųjų ateivių 
kas kart daugiau ir daugiau 
klestėtų. Toliau p-kas perduo 
da žodį klubo veikliam nariui 
v-bos iždininkui M. Vidrikui. 
Šis su šypsena džiaugiasi, kad 
šiandieną klube matyti dauge 
lis ir iš naujesniųjų ateivių, ti 
kiši, kad mes daugiau suartė 
sime vienas su kitu, klubui at 
nešime didesnę naudą, jei dir
bsime bendromis jėgomis.

Po to, jis primena, kad anks 
čiau, tiek iš senųjų, tiek iš 
naujųjų ateivių buvę pasireiš 
kę daug netaktiškumo. Jis kai 
tino iš naujesnių ateivių vieną 
grupę, kuri urmu norėjusi įsi 
veržti į klubą ir perimti jį į sa 
vo rankas. Bet iš jų jau nė vie 
no šiandieną nebematąs ne tik,

REIKALAUKIT!
bet ir 
didelė 

ateivių

MONTREAL

TAISAU 
televizijos ir radio aparatus. 

Darbas garantuotas. 
Albinas Pranevičius.

DOminic 6-6637

IR SUSITARIAME 
kad šiame susibuvime. 
Winnipege. Šiandieną 
dalis ir iš naujesniųjų
pasidarę sėslūs vinipegiečiai, 
kuriems nerūpi įvairios riete 
nos, bet bendras sugyvenimas. 
Jis palinkėjo svečiams malo 
niai praleisti vakarą. Dabar ta 
ria žodį vienas iš senųjų atei 
vių Balalis. Šis žmogus tykaus 
būdo ir nuoširdus visiems. Jis 
jautriais žodžiais prabilsta į 
lietuvius. Pasidžiaugia, kad 
lietuviai turi klubą ir gali 
bendrai susiėję pasilinksminti 
ir bendromis kalbomis pasida 
linti. Jis pasakoja, kai atvykęs 
į Kanadą, mažai radęs lietu 
vių. Tada nebuvę kur susibėg 
ti. Šiandieną jis džiaugiasi ma 
tydamas tokią gražią lietuvių 
bendruomenę. Iš džiaugsmo 
jam akyse pasriodo ašaros ir 
giliai susijaudinęs nutraukia sa 
vo kalbą palengvėle atsisėsda 
mas.

Toliau pakviečiamas kalbėti 
VI. Steponavičius. Jis jau se 
nas kalbėtojas ir patyręs „vii 
kas“ šioje srityje. Jis savo aiš 
kia kalba iškelia, kad šiandie 
negali būti skirtumo tarp lie 
tuvių, ar jis būtų senesniųjų 
ar naujesniųjų ateivių. Visi 
esame lietuviai ir turime likti 
tik lietuviais. Kalbėtojas pasi 
džiaugia, kad vinnipegiečiai 
turime ir savo bažnyčią. Vie 
nu žodžiu, VI. Steponavičius, 
kaip tame posakyje: ..Jis tinka 
tončiui ir rožančiui“. Visi jam 
ploja ir giria jo kalbą. Pakvie 
čiamas kalbėti ats. kapt. Pr. 
Matulionis. Jis sujaudintu to 
nu prabilsta, kad vos tik jam 
atvykus į Kanadą jis įsijungė 
į klubą ir eilę metų išbuvo klu 
bo sekretoriumi. Šį vakarą jis 
valgąs čia paskutinę vakarie 
ne, nes greitu laiku apleidžiąs 
Winnipega. Jam sekretoriau 
jant tekę daug pasiginčyti bei 
pasibarti, bet tai esą! noima 
lu. Buvę klaidų iš abiejų pu 
šių, bet tas klaidas reikia už 
miršti. Po jo, taria žodį K. Be 
niušis, kuris pasidžiaugia, kad 
šiandieną tiek senieji, tiek nau 
jieji ateiviai jau randa bendrą 
sugyvenimą. Jis nupasakojo 
apie statybą šio klubo ir pažy 
mi, kad jis buvo satomas kuo 
didesnis, nes senieji ateiviai 
numatę, kad atvyksta daug 
naujų lietuvių. Jis prašo visas 
praeitie); klaidas bei nesugy 
venimus užmiršti ir eiti prie 
bendro sugyvenimo. Užbai 
gai pakviečiamas kalbėti kle 
bonas kun. J. Bertašius. 
pasidžiaugia tokiu gražiu pa 
rengimu, o ypatingai matyda 
mas. kad reiškiasi bendas su 
gyvenimas. Jis pasako: „Kas 
bus, kas nebus, bet lietuvis ne 
pražus“. Jis ragina visus nepa 
miršti to, ko motina mus ma 
žučius išmokino.

Po to p. Gudžiūnienė kalba 
šeimininkių vardu. P. Gudžiū 
nienė visus nustebino, nes bū 

, dama svetimtautė, taip gražiai 
1 prabilo lietuviškai. Ji pareiškė, 
kad jos vyras yra lietuvis ir

Spaudos Baliaus loterijai
aukojo

9

> KNIT-GOODS *

NAILONU SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR
PIRATAIS

DARBINIU KOJINIU
JOS IŠLAIKO ILGIAU UŽ KITAS

Jos tikrai laikys il
giau — labai patogios 

— labai vertingos
PENMANS 

DARBO KOJINĖS 
Yra jų įvairių rūšių 
ir svorių, tinkamų 
kiekvienam darbui — 
tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų 

grupėje.

iii

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS 9-4)

LONDON, Ont
NAUJAS TF

Nauju Tautos Fondo įgalio 
tiniu T. F. vadovybės patvir 
tintas Juozas Bendoraitis. No 
rintieji dar įteikti savo auką 
T. F-dui. prašomi į jį kreip 
tis tel. GE 2 5155. Anksčiau 
tas pareigas ėjo Br. Misius.

MŪSŲ PROŠVAISTĖS IR 
PROŠVAISTĖLĖS.

Vasario 16-ji praėjo pakilio 
je ir labai vieningoje nuotai 
koje. Ją paminėjo ir mūsų skau 
tai.

fGALIOTINIS
Neseniai iš Australijos atvy 

kusi Bendoraičių šeima, šimtu 
nuošimčių įsijungė į liet, dar 
bą. Bičkauskienė, paįti būda 
ma Kanados prancūzė, yra vie 
na iš uoliausių L. L. choro da 
lyvių ir gerai kalba lietuviškai! 
Anksčiau ji šokdavo ir taut, 
šokius, bet dabar dėl sulaužy 
tos kojos juose nebegali daly 
vauti. Jos mamytė suorganiza 
vo ir dirigavo lietuvių chorą 
Timmins,e! D.

Port Arthur ir Fort William, Ont
ŠALPOS REIKALAMS: 

Aukojo 10 dol.: Dr. E.
16 gimnazijai sevičiūtė, J. Prišas, P.

seneliams bei ligoniams Vokie 
tijoj ir Vas.
1959 m. rudenio apyskaita.

E.

Jis

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

Ville LaSalle259—3 Ave., DO 6-9343

daug dirbęs šiame klube. Jai 
malonu taip pat prisidėti prie 
šio darbo. Ji mylinti visus lie 
tuvius ir visada, kuomet tik 
reikės pažadėjo padėti. Gudžiū 
nienei padėkota už gražią kai 
bą gausiais plojimais.

Pobūvio vadovas M. Vidri 
kas dar pakviečia tarti žodį me 
dicinos daktarą Jauniškį. Dr 
Jauniškis nupasakoja, kaip jo 
tėvas yra daug pasidarbavęs 
statant ,šį lietuviu klubą ir jam 
esą malonu čia atsilankyti. Jis 
pasižada, kaipo medicinos dak 
taras, kiek galėdamas ir atei 
tyje padėti. Pobūvio vadovas 
užbaigia kalbas ir kviečia vi 
sus klubo narus ir svečius va 
karieniauti ir linksmintis. Va 
karas praėjo puikioje lietuviš 
koje nuotaikoje. Skambėjo lie 
tuviškos dainos.

Reikia tikėtis, kad mes dar
Dr Q ET i A M C r D Q. Q NIC? & arčiau pažinsime vienas kita ir 

•t* tSL-L-ANCj b. H OC SONS g nebus sikrtumo tarp naujųjų 
18 METŲ JūSŲ TARNYBOJE g ir senesniųjų ateivių. Kstr.

GARANTUOTAS DARBAS. X n*****«m****tm***f**r***m**«***w4*w***«

Ja 
Pret 

kus, J. Misevičius, A. Brauma 
nas, H. Poškus; po 5 dol.. J. 
Aukštikalnis, V. Žemaitis, A. 
Galiauskas, A. Diglys, R. Šef 
leris, K. Klova, J. Kemp., A. 
Kairys, J. Danėnas; po 4 dol.: 
A. Andriušis, J. Pažemeckas, 
J. Škėma, A. Remeikis, L. Ra 
dzeviičenė, J. Suslavičius; po 
3 dol.: V. Stukonis; po 2 dol.: 
V. Krasauskas, A. Kaminskas, 
A. Kniukšta, A. D., O. Kazinė 
nas, P. Gaidelis, S. Girulis, P. 
Baltoms, J. Krupaitis. J. Par 
gauskas, J. Tumosa, K. Jakov 
lėnas, E. Ceckovizs, A. Šiko 
ra, V. Radauskas, B. Strikai 
tis, P. Boliako, M. Stkesricki; 
po 2 dol. J. Kanopski, S. Pon 
csuk, A. Tvarijonavičitis, A. 
Savickas, A. Guzickas. Wasyl 
Heipico; po 1 dol. E. Jakštys,
V. Bružas, J. Sabaliauskas, J. 
Janušauskas, M. Blosko, Lu 
kasyak, Wazilwski J., I. Mage 
row, Mal. Brano, J. Olesiuk,
W. Mentyreski, S. Gimbutis. 
Nežinomas, J. Krikščiūnas, J. 
Tumosa, P. Ramonas, J. Paukš

$ © f 
■S M. MACIUKAS
v>

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS

MEDŽIAGOS

KOKYBĖS
DARBASRANKŲ

ANGLIŠKOS

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

X

©

©

BELLAZZI- LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lasaie.

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langij rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

| STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON

1 Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maišais, siuvamos
X mašinos, laikrodžiai ir kt.v
1 p e r
& Lithuanian Trading Co. London, England.
© Montrealyję Azovas
I A u g . M L Ė
a 991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.
| Tel. UN 1-1176.
| SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.
§ Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

84. A. Kavaliūnaitė, 2-jų siun 
tinių (medžiagų) persiun 
timas nemokamai

85. E. ir J. Martinaičiai, $3.-.
86. Pr. Eimutis. 2 dol.
87. Pr. Veroninkaitis, 5 dol.
88. Jonas Jurėnas, 1 dol.
89. Rainbow Distributors 

L Chazanas ir A. 
Anšelevičius, stalin. laikr.

90. Dr. J. Mališka, 5 dol.
91. A. Snapkauskas, alaus d.
92. Adv. J. P. Milleris, $20.-.
93. M. Žinaitienė, Br. Jonušo 

maršų plokštelę.
94. Lilė Gedvilaitė, rankšluos 

čių setas.
95. Ir. Lukoševičienė, knyga.
96. Ch. Ambrasas, 2 dol.
97. Pr. Keturka, 2 dol.
98. Inž. J. Bulota, vyno bonk.
99. L. Palubinskienė, skarelė.

100. L. Leipuvienę, stiklų set.
101. V. Gražienė, mot. pirštin. 
102..M. Arlauskaitė, vaza.
103. P. Reutas, vyno bonka.
104. p. Šitkauskas, skut. maš.
105. G.
106. W.
107. V.
108. A.
109. A.
110. J.
111. p.
112. p. :

Petrulienė, liet, rankš.
. Kiškis, 50 cigarečių. 
Baršauskas, 50 cigar. 
Ališauskienė, vaza.
ir J. Jocai, 100 cigar. 

Mačionis, alaus tuzin.
Skaisgiris, stiklų set. 

Martinėnas, 2 b. šamp. 
113.0. Adomonienė, Martini.
114. Joe’s Butcher Juozo Lauri 

naičio groseris, 5 sv. sa 
vos gamybos rūk. dešids.

115. p. Kvietkauskas, kostium. 
medžiaga ir albumas.

116. P. ir J. Juškevičiai, lova 
tiesės.

117. E. Griganavičiūtė, kvep.
118. A. Markevičius, kvepalų.
119. J. Žakevičius, peilių set.
120. Dr. J. Šemogas, šampano.
121. Pp. Daugelavičiai, šokol.
122. Inž. J. Balčiūnas, wisky.
123. p. Daukšienė, Martini.
124. J. Kardelis, knyga.
125. P. Avižonienė, 5 dol.
126. Vinnas Baršauskas, 1 dol.
127. Br. Staškevičius, 1 dol.
128. p. Tamkevičius, 3 dol.

Nuoširdžiai dėkojame visie 
ms savosios spaudos rėmė 
jams, fantų Spaudos baliaus lo 
terijos aukotojams. N. L.

Neatsiimti 
8—947817 ; 
10—948521; 
20—948186: 
24 — 948132; : 
32 — 947165; 
36 — 948164; 
41 — 948516; 
48 — 947561; 
54 — 947759; 
57 — 948495; 
63 — 947871; 
72 — 947964;

fantai:
9—947536;

11—947284;
23—947963;

28 — 948210;
33 — 948093;
38 — 948108;
42 — 946338;
53 — 947548;
55 — 948497;
62 — 948596;
69 — 947799;
73 — 948264;

A.

tys, A. Bagdonas, V. Bielskis, 
J. Oscila, A. Negražis, A. Jo 
naitis, L. Ramanauskas.

Aukų rinkime dalyvavo P. 
Bružienė, V. Jonaitytė,
Braumanas, A. Tvarijonavi 
čius. H. Poškus, J. Škėma. Iš 
viso aukų surinkta 207 dol. Iš 
jų 94.50 dol. Vasarii 16 gim 
nazijai ir 112.50 dol. senelia 
ms.

Visiems aukotojams už jų 
auką ir rinkėjams už jų rūpės 
tingumą ir malonų pasiauko 
jimą atliekant rinkliavą, nuo 
širdžiai dėkojame.

81 — 948187;
83 — 947124;
87 — 948562;
94 — 947243;

75 — 948309;
82 — 948429 :
86 — 948144,
91 — 947695 ;
98 — 947262; 102 — 948047;
107—948173;
109—947569;
112—947083:
115—948081 ;
118—947966;
121—948263;
128—947285;

Pirmieji nr. reiškia eilinį fanto 
nr., po brūkšnio — bileto nu 
meri.

103—948180; 
110- -918064; 
113—-947084; 
116—948325; 
119—947967: 
126—947921; 
130—948555.

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

Kas ligi to laiko neatsiims. 
bus laikomas atsisakęs.

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

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškomas Antanas Ra 

manauskas, gimęs 1928 m. 
Prienuose. Turinčius apie jį 
žinių, prašau pranešti šiuo ant 
rašų: P. Montvila, 589 Gerald

LaSalle, Que.

SPORTAS...
St.

Atkelta iš 3-čio psl.
galių (iš 11 rungtynių). Vasa 
rio 14 d. įvykusiame susitiki 
me Neris rekordine — 96-40 
pasekme Įveikė savo varžovus 
— Panthers komandą. Yra vii 
čių, jog lietuviai išeis šių rung 
tynių nugalėtojais, jeigu jiems 
nebus užskaitytas pralaimėji 
ma dėl nežaidimo vasario 28 
d., kada jie dalyvaus lietuvių 
pirmenybėse Clevelande.

—■ Vasario 6 d. LFK Lithu 
anicos futbolininkams buvo 
įteikti medaliai už jų laimėji 
mą National Solcer lygos I di 
vizijoje.

— Trys LSK Neries koman 
dos: vyrų krepšinio, vyrų tink 
linio ir moterų tinklinio daly 
vavo Vid. Vakarų sporto apy 
gardos pirmenybėse Clevelan 
de.

— Kęstutis Germanas, žai 
dęs ASK Lituanicos krepšinio 
komandoje ir Š. Amerikos liet, 
krepšinio rinktinėje, šiuo me 
tu tarnauja JAV kariuomenė 
je ir neseniai buvo išsiųstas į 
Vokietiją.

— Austrų Vienos Austria 
FC komanda įveikė Čikagos 
futbolo rinktinę 2:0. E. Š.
GYVENIMIŠKIEJI REIK...

Atkelta iš 5-to puslapio.
Vėliau prisiminkime gyvy 

bės draudimą. Ar žinote, kiek 
pensijos duos jūsų turimas gy 
vybės draudimas? Jei ne, gal 
vertėtų išsiaiškinti,'? Nustebsi 
te išgirdę, kaip daug geras gy 
vybės draudimo planas pasitar 
nauja senatvėje.

O dabar pridėkite dar visus 
kitus turimus taupymo bei 
investavimo planus.

Na, ir jeigu turėtumėte ko 
kių nors sunkumų galutiname 
subalansavime, drąsiai rašyki 
te man. Su malonumu, kuo ga 
lesiu — padėsiu.

Pasimatysim kitą savaitę!

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Sav. P. RUTKAUSKAS

IDE LUXE DRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACHINE
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J. E. VYSK. R1! AN
laišką perskaitė vietos parapi 
jos klebonas. Jame augštasis 
Ganytojos sveikina parapijos 
lietuvius jų tautinės šventės 
proga, tikėdamas, kad mūsų 
tautai laisvė greitai išauš. Taip 
pat Hamiltono diecezijos vai 
dytojas kreipiasi i šeimas, ga 
linčias priimti į savo namus 
(ne adoptavimui) vaikus, ku 
rių tėvas ar motina yra mirę, 
persiskyrę. Valstybė tokioms 
šeimoms duos pinigus, tad tų 
vaikų išlaikymas nebus užde 
tas ant priėmusių pečių. Ta 
čiau iš jų bus reikalaujama tik 
tinkamo vaikų auklėjimo. Taip 
pat, parapijos klebonas ilgiau 
sustojo ties šeimos klausimu, 
pažymėdamas, kad esama šei 
mų, kurios gyvena ne tik ne 
pagal katalikų bažnyčios ka 
nonus, bet ir valstybės istaty

mus. Žmona pabėga nuo savo 
vyro, palieka vaikus jam, o pa 
ti ,,sumeta skudurus“ su kitu 
vyru. Tokiu būdu ir atsiranda 
vaikai, kurie yra reikalingi glo 
bos ir auklėjimo svetimose šei 
mose. Ir lietuvių tarpe Hamil 
tono yra keletas vaikų, ku 
riuos klebonas prašė priimti i 
lietuviškus namus, kad jie ga 
lėtų išlaikyti savo kalbą ir tau 
tybę. šeimos, galinčios priimti 
vaikus — lietuvius ar kan?die 
čius katalikus — ne adoptavi 
mui, bet tik jų išauklėjimui, 
kreipiasi pas kun. Dr. J. Tada 
rauską, kuris vėliau praneš te 
kių asmenų pavardes ir antra 
šus vietos vyskupui. Kartoja 
ma, tokių vaiku materialine 
padėtimi rūpinsis valstybė.

AR SEKMADIENIAIS BAL 
TIN1Ų SKALBIMAS

J

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

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta.
Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. t: 
vak., Minden Building, zM King St. E., notaro A. Liudžiaus 8 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2 H 

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. ::

J A. L I Ū D Ž 1 U S, B. L., 

Viešasis Notaras
3 (Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
\ Namų, žemės ar bet kurio 

biznio pirkimo-pardavimo
$ dokumentų sudarymas ir
X visi kiti notariniai reikalai.
\ Teisiniai patarnavimai.

Morgičiai.
A Įstaiga: JA 7 5575;
< Namų: FU 3-8928.
** 20 King Street East,
A Hamilton. £

prie puodelio kavos, galės pa 
£ sižiūrėti lietuviškų rankdarbių, 
$ taip pat ir įsigyti įvairių reik 

menėlių. Atsilankymu būsite 
A visi patenkinti, o tuomi ir 
$ skautes paremsite!
X Mugė tęsis iki 5 vai. vaka 

ro. Ten tikimės, kad ir skau 
v* tės galės pasirodyti savo suge 

bėjimais muzikoje ir dainomis. 
Praleiskime tą popietę kartu 
bendroje lietuviškoje aplinkų 
moję. Sekmadieniais dažnai 
visi važiuojame pasivažinėti ar 
einame pasivaikščioti, tad tą 
sekmadienį, kovo 6 dieną, už 
eikime į Kaziuko mugę. Ji tik 
būna kartą metuose, o juo lab

APROBUOTA

yra nusižengimas t. vad. Lord 
Act? Tai klausimas, kuris at 
sidūrė teisme, kada skalbyklos 
savininkas buvo apkaltintas 
teisme už baltinių skalbimą 
sekmadieni. Tačiau nei teise 
jas, nei vyriausias Ontario pro 
kuroras nesurado kodekse to 
kio paragrafo ir kaltinamasis 
buvo išteisintas.

I.N NARIŲ NELAIMĖS
Šarapnickas J. iš St. Catha 

lines, Ont. nelaimėje sulaužė 
peties kaulą. Gydosi ligoninė 
je. Šesoulis Petras, Paris, O., 
eidamas gatve paslydo ir susi 
laužė ranka, sveiksta namuose

jau, tik pirmąjį kartą Hamiito 
ne! Visi prisidėkime prie šios 
lietuviškos tradicijos išlaiky 
mo. (b).
• Milda ir Jonas Stankai susi 
laukė pirmgimės dukrelės. Lin 
kime jiems daug džiaugsmo.
• Gauta žinia, kad iš Kazaks

Įk T Megztos iš 
rdviejų atskirų 
luogsnių, kurių 
išvidinis išvers 

tas, kad koja 
liestųsi, su 
minkštąja 

mezginio puse. 
Tikras 

patogumas!

PATENTUOTOS
2 - J Ų PADŲ KOJINĖS

S-10-0

NAUJŲ MAŠINOMS 
leidimų išdavimo paskutinioji 
data yra paskirta kovo 16 d. 
Visi lengvų mašinų savininkai 
prašomi neatidėlioti leidimo 
išėmimo fki paskutinės die 

nos, bet pasirūpinti daug anks 
čiau, nes paprastai, paskutinę 
savaitę būna labai didelė spūs 
tis.

KAZIUKO MŪGĘ
rengia vietos skautai parapijos 
salėje kovo 6 d. Hamiltonie 
čiai prašomi mugėje apsilanky 
ti, palaikant gražias mūsų sos 
tinės tradicijas.

KOVO MOTERŲ 
krepšinio komanda laimėjo 
rungtynes prieš Hagersville ir 
Toronto komandas, baigdama 
lygos pirmenybes ketvirtoje 
vietoje Hamiltone ir tuo pačiu, 
patekdama i baigminius susi 
tikimus. Tai pirmas toks lietu 
vaičių didelis laimėjimas šio 
miesto pirmenybėse. Jos pir 
menybėse žaidžia „Lithuania 
ns“ vardu ir kiekvieną savai 
te yra atžymimos spaudoje, 
sporto sk. Hamiltono Specta 
tor puslapiuose. Linkime mū 
siškėms tolimesnės sėkmės, 
garsinti lietuvių vardą kanadie 
čių tarpe. K. B.

| v a i r ii s si u n t i n i a i
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp; ' 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS. INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

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

tus įvairius siuntinius.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI :
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. TA <IA 8-6686 

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Linkime musų sergantiesiems 
greitos sveikatos.

KAZIUKO MUGĖ 
HAMILTONE

Kovo 6 d., sekmadienį,’ tuoj 
po sumos, Hamiltono lietuviš 
kosios parapijos salėje praside 
da Kaziuko muge! Mugės ren 
gėjos skautės. Atsilankę rasite 
įvairiausių lietuviškų skanėsių

tano yra grįžusios dvi lietuvai 
tės seserys 18—19 metų, kai 
po netekusios sveikavos, bedir 
bant „plėšiminėse žemėse“. 
Grįžusios Lietuvon negauna 
darbo, nes jų neregistruoja 
vykdomieji komitetai darbui 
gauti. Toks yra šiandien Lietu 
vos ajunimo likimas. Baisus 
genocidas vyksta Lietuvoje.

M.

TILLSONBURG-DELHi, Ont.
DĖKINGUMO PAREIGA

Stiprėjanti ir auganti lietu 
vių Šv. Kazimiero pa ra pi j" 
Delhi, Ont., yra labai dėkinga 
eilei asmenų ir įstaigų už pa 
tirtą pagalbą. Jiems visiems 
nuoširdžiausias ačiū.

Catholic Church Extension 
Society of Canada paaukojo 
2000 dol. Dėkui jai ir jos pirm. 
Mnsgr. J. A. McDonagh. Tos 
pačios draugijos pagelbinei mo 
terų grupei ir jos pirm. Mrs. 
McCallister už atsiųstus 5 ar 
notus, kieliką ir kapą.

Ypatinga padėka priklauso 
Liudui Rocevičiui už padary 
tą labai gražų altoriaus taber 
nakulą. Jo žmonelei Nijolei už 
tabernakulo vidaus išpuošimą, 
D. Norkienei už tam tikslui nu 
pirktą medžiagą.

Rožei ir St. Augustinavičia 
ms už jų 12 vaikaičių vardu 
paaukotus 120 dol. nupirkti 6 
altoriaus liktoriams. Jie užsa 
kyti Montrealyje. Vincui Za

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN

durskiui ir jo šeimai už nupirk 
tą altoriui kilimą, kainavusį $ 
65. Šv. Jono Kr. Parapijai To 
ronte ir jos klebonui kun. P. 
Ažubaliui už paaukotą cibori 
ją, smilkytuvą, juodą kapą ir 
nuolatinę pagalbą parapijos rei 
ka|uo|e. Jonui ^Korsakui už 
25 dol. auką. Nupirkta gedu 
lingu mišių mišiolas, švęsto 
vandens indas ir ritualas. Da 
nutei ir Lorenai Rugienytems 
ir jų tėveliams, paaukojusiems 
25 dol. Nupirkta altoriaus mal 
du tabelės ir Komunijai daly 
ti patena. Ritai, Danutei ir Rū 
teįlei AuguStinavičiūtėms bei 
jų tėveliams už nupirkimą 
skambučių, kuriems sumokėta 
22.50 dol.

Nuoširdus ačiū G. Rugie 
niui už padarytą skelbimų len 
tą ir kitus darbus. Ačiū P. Au 
gaičiui ir V. Veiveriui už baž 
nyčios prieangio išdažymą. P. 
p.Norkams, Augustinavičiams, 
Grincevičiams, A. Mažeikai. 
Br. Dirsei, B. Cvirkai už įdėtą 
darbą beruošiant bažnyčią pa 
maldoms. P. Kazakevičienei ir 
Liet. Kat. Mot. Dr-jos Delhi 
sk. v-bai už gėles altoriui. Di

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bllor ir Yonge) 

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

Res. BE 3-0978

t M H ■ ' M

I
A.E. MeKAGDEj

Barrister and Solicitor » 
Advokatas ir Notaras » 

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

330 Bay Street, į!TORONTO 1, Ontario. į'

VEDYBŲ — ŽINIŲ — 
AGENTŪRA

Dėmesio „Nepriklausomos 
Lietuvos“ skaitytojai!

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

Mr. Alex Dering
20 Bellevue Ave, 

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

X.. - XX- '___  XX~ MKJZZ“'—M

Lietuvio Advokato Įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

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

Room 901, i
Toronto, Ont.

Telefonas EM 2-2585
X—......... XW ..-...-w-

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

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

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

tinius rūbus. Pp. Norkui ir B. 
Cvirkai už nupirkimą ir atga 
benimą salei plytos. P. A. Va 
Ieškai už atvežimą savo auto 
mobiliu artistų i Delhi.

MIRČIAI APSILANKIUS
Šio mėn. 18 d. mirė Jonas 

Kazakevičius. Palaidotas Del 
hi kapinėse vasario 20 d. Ve 
lionis tebuvo 49 m .amžiaus.

žiai ir sėkmingai. Sukelta per 
400 dol. Tautos Fondui. Minė 
jimą atidarė ir pravedė P. Au 
gaitis, KLB Delhi apy. v-bos 
pirm. Meninę dalį dailiai atli 
ko Hamiltono tautinių šokių 
grupė, vadovaujama p. Breich 
Įmanienės. ^Pašoko eilę tauti 
nių šokių ir parodė tėvynės 
padėtį vaizduojančių scenų. 
Gražią, turiningą paskaitą 
skaitė prof. St. Kairys iš To 
ronto.

Paliko žmoną ir 6 vaikus, ku 
rių 5 mažamečiai. Tai buvo pa 
reigjngas lietuvis, geras šei 
mos tėvas, visų gerbiamas žmo 
gus. Sirgo ilgesnį laiką, po gal 
voje padarytos operacijos. 
Nuoširdi užuojauta šeimai. Lai 
dotuvėse dalyvavo beveik vi 
si plačioje apylinkėje gyveną 
lietuviai. Garbė tautiečiams, 
kurie parodė tokį gražų užuo 
jautos ir solidarumo gestą. 
Net kitataučiai sako: „Jei yra 
gausios ir gražios laidotuvės, 
tai bus lietuvių“.

Anksčiau buvo padaryta pp. 
Kazakevičių šeimos naudai 
rinkliava (aukotojų sąrašas bu 
vo paseklbtas anksčiau).

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Nepriklausomybės šventės 

minėjimą vasario 20 d. bendro 
mis jėgomis suruošė Vengrų 
jsalėfje Ddlhaijuje (TillsĮanbuif 
go Ūkininkų Klubas, Liet. Ka 
talikių Mot. Dr-jos Delhi sky 
rius ir KLB Delhi apylinkės 
vyba. Minėjimas praėjo gra

Neprikausomybės šventė pa 
minėta sekmadienį, vasario 21 
d., pirmą kartą laikant pamal 
das savoje bažnyčioje. Didžio 
sios šventės mintimi atlaiky 
tos Mišios, pasakytas pritaiky 
tas pamokslas, pagiedotas Tau 
tos himnas. Žmonių prisirinko 
pilnutėlė bažnyčia. Kasdien mi 
šios laikomos Šv. Kazimiero 
bažnyčioje 8 v., o sekmadie 
niais ir šventadieniais 11 v.

BAŽNYČIOS FONDAS
Pastaruoju laiku Bažnyčios 

fondui aukojo , p. Stradomskiai 
300 dol., Rocevičiai, Žilvičiai, 
Mikėnai, Cvirkos, Račiai ir St. 
Škuda po 100 dol. Po 50 dol.: 
J. Rudokas, ĄįfVilkas, A. Vait 
kevičius. Po 2*5 dol.: Ign. Vili 
mas, Veraitis, A. Masiulis 15 
dol. Po 5 dol. Paurys ir Vili 
mavičius.

Mieliems torontiečiams Le 
onardui ir Danutei Garbaliaus 
kams už anksčiau paaukotus

Nukelta į 2-rą psl.

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

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

1960 METŲ -KALENDORIUS, 60 pusi............................ 1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ....................... 3.00
Stp. Kairys. LIETUVA BUDO, atsiminimai .....................5.50
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
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..................................................... -1 50
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ...................... 1.50
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE....................................................... 1.50
Dr. V. Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA............... $ 12.00
„STUDENTŲ VARPAS” .....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAU.50 
„VARPAS” (dvigubas) ........................................................... 2.00
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
Karolė Požėraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.................................... 1,50
Daulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ .............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS.................................. ■ •............ 1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas................................................ 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00 
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .............................$ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ..............................................................$ 1,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS................$ 1.50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ...............................$ 0,75
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams............ $ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ...............................$ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS............................................ $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės........... $ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25

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

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

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

Darbo valandos:
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St, W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.
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ROSEMOUNTO ŠEŠTADIE 
N1NĖ MOKYKLA, 

kaip ir kitos lietuvių mokyk 
los, susikaupimu minėjo Lietu 
vos nepriklausomybės švente. 
Mokyklos vedėjai E. Navike 
nienei atidarius minėjimą, pas 
kaitą skaitė mokytoja A. Ka 
valiūnaitė. Po to buvo moki 
nių deklamacija. Buvo sveiki 
nimų ir 
Seimelio prezidiumas 
apdovanojo saldumynais, 
riejimas praėjo gražioje 
kaupimo dvasioje.

GAVĖNIOS METU 
visais penktadieniais Aušros 
Vartų bažnyčioje bus šv. Mi 
šios ir vakare 8 vai. Gavėnia— 
juk tai susikaupimo ir atgailos 
laikas besiruošiant didžiajai 
Kristaus Prisikėlimo šventei 
— Velykoms, šioje kilnioje 
dvasioje pasistenikme sušilai 
kyti nuo visų pramogų, skilki 
me daugiau laiko maldai ir pa 
sistenkime išklausyti šv. 
ir savaitės bėgyje bent 
kitą kartą. (AV)
• Didžiųjų misijų proga 
parap. misijos prasidės: 
ims ir mergaitėms — kovo 
d.b vyrams - 'berniukams 
landžio 3 d. (AV).

GRAŽIAI PASISEKĘS 
UGAVĖNIŲ BALIUS 

KLKM D-jos skyrius Mont 
realyje, vadovaujamas p. V. 
Gražienės, šeštadienį suruošė 
Užgavėnių balių, kuris buvo la 
bai sėkmingas, nes susirinko la 
bai daug žmonių, kas rengė 
joms buvo beveik' staigmena.

Balius pradėtas vakariene, 
kuri buvo gausi ir gera. Po va 
karienės aktorius Vitalis Žu 
kauskas, pristatytas Klebeno 
Tėvo J. Borevičiaus, išpildė ii 
goką vienam asmeniui bumo 
rištine programą, kuri turėjo 
pasisekimo, bet ji verta sky 
rium dar aptarti (bus sek. sa 
vaitės laidoje).

Po to buvo šokiai ir loterija, 
taip pat praėję sklandžiai ir 
sėkmingai, žodžiu, Užgavėnių 
balius pasisekė gražiai. 
SKAUČIŲ-TŲ DĖMESIUI!

Sekmadienį, kovo 6 d., Šv. 
Kazimiero parapijoje įvyks iš 
kilminga Tuntų sueiga.

Visi skautai ir skautės ren 
kasi uniformuoti 10.30 vai. šv. 
mišioms, po kuriu bus pusry 
čiai ir sueiga. Tuntininkai.
• Šis penktadienis yra pirma 
sis mėnesio penktadienis, skir 
tas Kristaus Dieviškosios Šii 
dies garbei. Pasistenkime šią 
dieną išklausyti šv. mišių ir 
priimti šv. komuniją. Vakare 
šv. mišios bus 8 vai. (AV).

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun. 

Pirmadienį ir Į 
ketvirtadienį | ? ® p. m" 

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

trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

Montrealio Lietuvių 
vaikus 

M i 
susi

Mišių 
viena,

A. V. 
motei

ba

m.

\ DANTŲ GYYTOJAS

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

PO 8-4547 ; namu: PO 8-0496

Išskyrus ketvirtadieniu 
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.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel: LA 2-7236

IŠKILMINGAI PALAIDO 
TAS IGNAS SALALA

Šeštadieni, vasario 27 d., 
per Aušros Vartų bažnyčią pa 
laidotas Ignas Salala. Wilso 
no koplyčioje karstas buvo ap 
suptas daugybe vainikų. Auš 
ros Vartų bažnyčia papuošta 
palmėmis. Klebonas Tėvas J. 
Borevičius su parapijos kuni 
gaiš, T. J. Aranausku ir T. S. 
Kulbiu, visi trys, laikė gedu 
lingas mišias, kurias giedojo lo 
tyniškai trio, protarpiais para 
pijos choras, vedamas A. Amb 
rozaičio ir op. sol. E. Kardelie 
nė. Po mišių T. J. Borevičius 
pasakė velioni gražiai būdinan 
ti pamokslą. Į kapus palydėjo 
daugelis mašinų, pagerbusių šj 
taurų lietuvi paskutinėje kelio 
nėję.

Nuo kapų visi dalyviai buvo 
pakviesti gražiai paruoštų AV 
salėje pietų, kuriuose dalyva 
vo daug žmonių.

Tėvo bei uošvio laidotuvėse 
buvo abi dukros su vyrais — 
iš Hamiltono Elena ir Kęstutis 
Norkūs ir čia pat Ona ir Ed 
mundas Augūnai; buvo atvy 
kušių giminių iš Toronto ir kt. 
Nuoširdi visiems užuojauta.
• Jonas Petkus penktadieni 
mirė ir pirmadienį, vasario 29 
d., palaidotas per Šv. Kazimie 
ro parapijos bažnyčią.
• Mirė J. Mikalaususkas, 67 
metų amžiaus. Liko žmona, 
duktė ir sūnus Detroite. Velio 
nis kilęs iš Neveronių kaimo, 
Pažaislio vai., Kanadon 
kęs po I pas. karo.
• Mirė A. Lazauskas, 
kęs 81 metų amžiaus, į
dą atvykęs prieš I pas. karą.

JUOZAPU VAKARIENĖ
Šv. Juozapo dieną, kovo 19, 

ruošiama Aušros Vartų salėje. 
Vakarienės vyriausia vadovei 
yra 
kas 
bus 
pai

Pranešimas
Audinių fabriko „Litex“ Kaune 

vedėjas atidaro 
geriausių angliškų vilnonių medžiagų 

urmo sandėlį.
Lietuviams speciali nuolaida, o siuntiniams Lietuvon — 

žemiau urmo kainos.
Taipogi pranešame, kad 

priimame užsakymus 
kostiumams, paltams etc., 

iš geriausių angliškų vilnonių medžiagų. 
Užsakymai vykdomi geriausių specialistų. 

Garantuojame, kad būsite patenkinti.
Labai geros urmo kainos /

Prašome Įsitikinti /

KOTEX WOLLENS & TEXTILE CO. 
OSMODE CLOTHING MANUFACTURING CO.

1449 St. Alexander St., kamb. 1114.
Tel.: biznio VI 2-5319, namų VI 9-8020

Reikalui esant, galima kreiptis ir po 6 vai. vakaro, 
išanksto susitarus.

Šeštadieniais uždaryta.

Gimęs 1912 metų rugsėjo 
21 d .Chelmsford'e, netoli Sud 
bury, Ontario, kur jo tėvai 
ūkininkavo. Montrealio Mr. 
Y van Serre atvyko būdamas 
11 metų. Jis pradėjo dirbti bū 
damas dar jaunas, pardavinė 
jant laikraščius po mokyklos 
pamokų, tuo bėdų padedamas 
tėvams.

Baigus mokslą ir sunkiai 
gaunant darbą depresijos metu 
Mr. Serre dirbo pardavėju Ca

atvy

sulau
Kana

pakviesta E. Vaupšienė, 
garantuoja, kad vakarienė 
tikrai gera ir visi Juozą 
bus tinkamai pagerbti.

ADVOKATA
JUOZĄ 

paminėjo visi 
lio laikraščiai, 
noje judėjimo 
sėkmingai gindamas 
jusi.
• Montrealio uostui 
ti ir plėsti 1959 m. 
mil. dol., o šiemet 
tuota išleitsi 21 mil.

MILERĮ
didieji Montrea 
kai jis stojo vie 
nelaimės byloje, 

nukentė

moderniu 
išclista 35 

užprojek 
dol

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite 25—26

152 Notre Dame St. E. 
UN 1-8933

ADVOKATAS I
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
JUOZAS BERNOTAS 

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

7 augštas.
AV 8-3115.Tel.:

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

jo 
jo 

Jis

Mr. YVAN SERRE

nada Fruit Importing. Čia 
daibdaviai greit pastebėjo 
darbštumą ir patikimumą,
buvo pakeltas tos firmos vedė 
ju, ir juo išbuvo penkiolika me 
tų.

1943 metų vegužės 19 d. sto 
jo Kanados kariuomenėn akty 
viai tarnybai, ginti savo kraš 
tą. Tų pačių metų rugpjūčio 14 
d. vedė Simonne Pepin; šliūbą 
davė kun. Albert Gascon Jac 
ques bažnyčioje.

1943 m. rugpjūčio 21 d. iš 
vyko į užjūrius iš kur grįžo

1946 m. sausio 25 d. Už vieno 
mėnesio po sugrįžimo tapo skal 
bylkos vedėju. Šias pareigas 
greit apleido, tapdamas taksi 
savininku ką tik susiformavu 
šioje Veteran's Taxi Associa 
tion.

Tuo tarpu jo buvęs darbda 
vys Canada Fruit Importing 
bendrovėje jį maldavo grįžti 
jų bendrovėm tikėdamasis, 
kad Mr. Serre bus vėl jiems la 
bai naudingas, kaip ir anks 
čiau. Čia Mr. Yvan Serre išbu 
vo iki 1949 m.

Yvan Serre tikėjo LaSalle at 
eitimi, todėl atsidaro kuklią 
hardvare krautuvėlę Central 
ir antrosios gatvės kampe. Pa 
dedant žmonai, susilaukė pui 
kaus pasitikėjimo savo bizny 
je, kuri 1955 m. išsiplėtė iki 
šiandieninio dydžio.

Šiandien, po dešimties metų 
nuo įsikūrimo, Mr. Serre yra 
patenkintas, kad įsikūrė LaSal 
le, kur jis turi šimtus draugų.

Yvan Serre pasidarė veikliu 
ir gerbiamu mūsų bendruome 
nės nariu. Jis buvo Merchants 
Retailers Association Montre 
alio Apylinkės pirmininku, Lio 
ns Club pirmininku nuo 1955 
iki 195 7 m. ir šiandien jis yra 
antruoju vietos Chamber of 
Commerce vice-pirmininku.

Jis niekad neatsisakė padėti 
jokiai organizacijai, kuri yra 
to prašiusi. Pastaraisiais me 
tais jis buvo kelis kartus hoc 
key, softbal ir kit. komandų 
rėmėju.

Šitokio integralumo vyras, 
kuris nesibijo atidaryti tikrini 
mui savo gyvenimo knygos, 
yra vyras, kokio mums reikia 
mūsų seniūnijoįei Paremkite 
jį; jis pasišventusiai vykdys 
pasiimtąsias pareigas.

Organizacinis Komitetas.

MUZIKO
ST. GAILEVIČT U S

darbų apžvalginį^ kone 
įvyks kovo 13 d., sekmadr n 
4 vai. p. p. prisikėlimo paiap. 
salėje.

Programoje dalyvauja visi 
jo vadovaujami, vienetai. Vi 
sas pelnas skiriamas Vasario 
16-tos gimnazijai.

L. K. KŪRĖJŲ - SAVANO 
RIŲ SĄJUNGOS 

skyriaus narių visuotinis meti 
nis susirinkimas šaukiamas sek 
madienį, kovo 6 d., 4 vai. p. p. 
Lietuvių namuose.

BALTŲ FEDERACIJOS 
metinis susirinkimas įvyko va 
sario 7 dieną. Buvo peržvelg 
tas praėjusių metų darbas ir 
aptartos veiklos gairės atei 
liautiems metams. Ypatingai 
nusipelnęs Baltų Federacijos 
narys ir buvęs pirmininkas dr. 
M. Anysas buvo pagerbtas jį 
išrenkant garbės pirmininku.

Šia proga prisimintina, kad 
teisininkas dr. Anysas yra pa 
ruošęs konstituciją laisvų Bal 
tijos valstybių federacijai. Pa 
gal rotacinę tvarką, lietuviai 
perėmė metams vadovybę, se 
kančiomis pareigomis; J. R. 
Simonavičius — pirmininkas, 
V. Rimas-Plukas — vicepir 
mininkas, E. Čuplinskas — sek 
retorius.
• SLA 236 kuopa 
mėnesį

NAUJA „VYČIO” 
VALDYBA

P l ikutinis sporto klubo 
„Vy':“ narių susirinkimas iš 
rinko sekančios sudėties vai 
dybą : pirmininkas — Pr. Ber 
neckas, sporto vadovas Leo 
nas Radzevičius ir administra 
torius St. Jakubaitis. Į revizi 
jos komisiją - Herbertas Ste 
paitis, Irena Rutkauskaitė ir 
Antanas Sirutis. Parengimų 
komisiją papilė. 
Virginija Barat- 
Rutkauskaitė. I 
„Vytis '

t Žėkaitė, 
■ kaitė ir Irena 
Stiro klubas 

gali džiau.". is gražiais 
srityje: 

trejus metus paeiliui išsikovo 
/unci’

spoi i o

• Aušros Vartų bažnyčios pa 
talpų apšildymas kainuoja 1 
dol. valandai. Tai sudaro vie 
nam mėnesiui išlaidų mažiau 
šiai 300 dol. būtiniausių išlai 
dų. Ypatingų parengimų pro 
ga mūsų salę prikūrenti iki 70 
laipsnių šilimos kainuoja ly 
giai 48 dol. Gi mūsų salės nuo 
ma yra tik 50 dol. (AV)
• AV bažnyčios statybos fon 
dui aukojo: inž. Iz. Mališka 
100 dol., inž. Z. Lapinas 2 5 
dol.; P. Zabiela 20 dol.

• Tauro sporto klubo krepši 
ninkai įsiregistravo antrąjai 
krepšinio lygai Montrealyje— 
Immaculate Conception. Tur 
nyrąs prasidės kovo mėnesio 
pradžioje. Smulkiau bus pra 
nešta vėliau.
• B. ir N. Skruibiai susilaukė 
sūnaus.
• A. Lukša St. Marie ilgoninė 
je operuotas.

per vieną 
padidėjo 26-iais na 

riais. Naujų narių prirašė. L. 
Riikevičienė 22, O. Indrelienė 
3 ir St. Jokūbaitis 1. SLA kuo 
pa šiuo metu turi per 200 na 
rių.
• Metines rekolekcijas Pris. 
p. ves kun. P. Patlaba iš Cice 
ro, III., USA. Išpažinčių klau 
syti bus pakviesta svečių kuni 
gi.i-
TAUTOS FONDO ATSTO 

VYBĖS TORONTE 
gautų aukų laisvinimo kovai, 
Vasario' 16 d. vajaus 

apyskaita.
I. 29. Rinlkiava Liet, 

bažnyčioje
II. 7. Rinkliava Prisik. Parap.

vestibulyje 81.00
II. 14. Rinki. Prisik. Parap.

vestibiulyje 255.50
II. 14. Parduota pasų ir ženk 

lų Vasario 16 d. min. 107.50 
II. 14. Gauta aukų vokeliuose 

per minėjimą College 
teatre

II. 14. Gauta aukų iš 3 
menų po minėjimo

II. 21. Rinki. Molonės
bažnyč. ir mot. ratelio 
auka 37.55

Viso 1161.60 
T. Fondas nuoširdžiai dėko 

ja visiems aukotojams, kurie 
taip jautriai budi ir seka tė 
vynės reikalus ir dosniai remia 
laisvinimo kovą.

Taip pat nuoširdus ačiū vi 
siems, kurie įgalino tas rinklia 
vas įvykdyti.
. . TF Atstovybė Toronte.

metu,

Liut.
30.45

619.60 
as

30.00 
Lint r.

jo stipriausio Šiaurė 
kos lietuvių klubo ve 
ri savo eilėse valstybinio 
to, visos Kanados, meisterį 
tai stalo teniso čempione Soli 
ja Kasperavičiūtė. Klubas tu; i 
vienintelę Kanadoje lietuvišką 
futbolo komandą, stipią lauko 
teniso sekciją ir nuolat augau 
čia slidinėjimo sekciją. Krepši 
nyje ,,Vyčio“ moterys yra Ka 
nados lietuv. čemptjonės, o vy 
rai vice-meisteriai. Klubo šach 
matininkai yra Šiaurės Arncii 
kos lietuvių meisteriai. Be au 
kščiau minėtų sporto sričių 
„Vytis“ dar turi gražų lengva 
atlečių būrelį. Yra kultivuoja 
mas tinklinis, plaukymas ir gol 
fas. Reikia tikėtis, kad naujos 
valdybos vadovybėje klubas ir 
toliau augs ir stiprės.

KAPINĖMS PLANAI
Toronto lietuvių kapinėms 

architektūriniai planai jau yra 
paruošti. Juos padarė archit. 
Algirdas Šalkauskis. Prista 
čius planus provincijos sveika 
tos ministerijon, kapinių tvar 
kymo departamento direkto 
rius musu tautiečių kapų pla 
nūs labai išgyrė. Jo manymu, 
šios kapinaitės, nors ir mažos, 
turės puikų vaizdą ir primins 
europėjiškas kapines. Kapinių 
įrengimo darbai bus pradėti ba 
landžno mėnesį, taip kad ge 
gūžės mėnesio pradžioje būtų 
galima jas pašventinti.
• Visuomenininke E. Jurkevi 
čienė Šv. Juozapo ligoninėje 
ruošiasi prie operacijos.
W Sumos metu giedojo sol. 
Keblys iš Montrealio.
© Susituokė Romualdas ir 
nutė -Šimkūs bei Mykolas 
Gražina Kazackiai.
® Dėl stovyklų ir kitų darbų 
pris. p. kunigams negalint pa 
ilsėti vasaros metu, šiais me 
tais vieni atostogaus gavėnios 
metu, o kiti — rudenį. Praėjo 
šią savaitę poilsiui į Kennebu 
nkporto vienuolyną išvyko T. 
Klemensas. T. Modestas ir tė 
vas Paulius poilsio vyks para 
pijos metinių rekolekcijų nie 
tu.

A.

ir
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INCOME TA

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

sais kitais reikalais.

Ved. D Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120$ TaiPg» tarpininkauja del viso 
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.

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.— P. Adamonis Dist 
riet Estate Brokers. VI 2-8501 

RA 2-247.

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

Chartered Accountant 
Kalba lietuviškai.

5757 Decelles Ave., Suite 415 
Montreal, Que.

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 Rd
Elektros

IGNAS
3260

Montreal.

kontraktorius

G U R Č 1 N A S 
Curatteau

Tel. CL 5-5515

tmmmtmmmmmmmmmmumn

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

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

kių rūšių apdraudų.

MASSON F’RS
J. Gražys ir K. Gudžiūnas
Parduoda gatavus, siuvi 
naujus, remodeliuoja ir ta 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymu 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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