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M ieli Broliai,
Šiuo laišku aš kviečiu Jus visus dalyvauti Didžiųjų Mi 

sijų dvasiniame atsinaujinime. Prašau Jūsų visu nuoširdumu 
priimti ši mano kvietimą, nes ką aš galiu Jums duoti vertin 
gesnio už gyvą Evangelijos žodi? Mūsų kvietimas liečia Jus 
visus, ir ypatingai tuos, kurie yra nutolę nuo Bažnyčios, nes 
religinė praktika yra kiekvieno asmens atsakomybė. Jūs lai. 
kote Bažnyčią ne tam, kad Įtiktume! savo klebonui, bet kac 
išpildytumet savo krikščionišką pareigą.

Aš esu giliai Įsitikinęs, kad Jūs atidžiai ir su pagarba 
klausysitės Dievo žodžio, skelbiamo Didžiųjų Misijų metu, 
nes tame rasite atsakymą į daugelį Jūsų klausimų, į kuriuos 
kiekvienas galvojantis žmogus turi rasti atsakymą, kad bū 
tų laimingas šiame gyvenimo kelyje ir amžinybėje.

Politiniu ivvkių savaitė C C J C
PROTESTUOKIME PRIEŠ PRANCŪZŲ VALDŽIOS

SMURTĄ LAUŽANT EGZILINE TEISE
IR LAISVĖS PAPROČIUS

Amerika paleido naują kosmine raketa.

MAŠINŲ FONDO VAJUS
Prancūzijos de Gaulle vyriau 

sybė skandalingai sulaužė de 
mokratijos kilniai saugotą eg 
žilinę teisę ir laisvės papročius 
ir, suėmusi apie 1000 egzilų, iš 
vežė Į Korsikos ir kitas salas. 
Išvežtųjų tarpe yra ir Lietuvos 
min. prie Tautų s-gos p. Tu 
rauskas. Šis smurtas padarytas

PATAIKAUJANT ŽIAU 
R1AUSIAI PASAULYJE 

MASKVOS DIKTATŪRAI, 
laukiant atvykstančio Chruš 
čiovo, kuris susirgo „diplomą 
tine liga". Visi masiškai pro 
testuokime prieš ši De Gaulle 
valdžios ją kompromituojanti 
smurtą — siųskime telegra 
mas ir laiškus adresu: Mr. Pre 
sident De Gaulle, Paris, Fran 
ce. Rašykime protestus lietu 
viškai.

Labai svarbu, kad JAV pa 
leido naują kosminę raketą, 
kuri suksis aplink Saulę apie 
100 tūkstaančių metų ir siųs i 
Žemę žinias.

KITOS ŽINIOS
— Vakarų Vokietijos kone 

leris Adenaueris atvyko Į JA 
V, kur išbus 12 d. Amerika

MONTREALIS
VASARIO 16 GIMNAZIJAI 

AUKOS
Be anksčiau suminėtųjų, pa 

gal Vokietijos Krašto Valdy 
bos man prisiųstą aukų rinki 
mo lapą N r. 27 dai aukojo 
sekantieji montrealiečiai:

Pr. Kličius 1 dol., Juozas Lu 
koševičius 5 dol., Pr. Baltuo 
nis, V. Čėsna, A. Mylė, A. Ži 
linskas, A. Kudžma ir J. Sku 
čas, visi po 2 dol. Iš viso jau 
surinkta 55 dol. Surinktus pi 
nigus su aukų lapais reikia pa 
siųsti iki balandžio 15 d., Tai 
mielus tautiečius per tą likusį 
mėnesi su viršum laiko pra 
šau savo aukomis dar prisidė 
ti prie to taip svarbaus mūsų 
lietuviškos jaunuomenės auk 
Įėjimo darbo. Jei kuriems pa 
togiau prašau siųsti paštu 
šiuo adresu: 787 — 43 Avė., 
LaSalle. Que., arba paskambi 
nūs telefonu DO 6-4165 nuvyk 
čiau į namus paimti.

Juozas Lukoševičius.
SKUBUS FILATERISTŲ 

PASITARIMAS 
šaukiamas kovo 20 d. (tuoj po 
sumos A. Vartų parapijos sa 
Įėję), prašomi visi filatelistai 
dalyvauti. Pasitarimas šaukia 
mas Pabaltijo valstybių išleis 
tų ženklų parodos reikalu, ku 
n įvyks balandžio 23—24 dd. 
Būtu gera, kad šioje parodoje 
ir lietuviai atatinkamai lygiai 
pasirodytų. Esant, neaiškumui 
kreiptis telefonu PO 7-4374.
• Čikagos skautų Lituanicos 
tuntas savo gyvavimo dešime 
tį paminės kovo 27- d.
• Jonas Butėnas, baritonas, 
sunkiai susirgo ir guli Cook 
Country ligoninėje.
• Naujienų dienraščio pavasa 
rinis banketas įvyks kovo 27 
d. Lietuvių Auditorijoje. 

Mielai motulei

A. A. ONAI GUDIENEI 
mirus,

Jurgį, Alfonsą ir Joną Gudus ir jų šeimas, 
gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame

Bijūnai.

jam įteiks du garbės doktora 
tus. Jis tarsis su JAV valdžia 
dėl viršūnių konferencijos.

— Izraelio pirm. Ben-Hu 
rion atvyko i JAV, kur Bosto 
no universitetas jam įteikia 
garbės doktoratą. Jis prašo ga 
rantijų Izraeliui.

— Vak. Vokietija ruošiasi 
Egiptui kasti perkasą, kad ga 
Įima būtų užlieti dalį dyku 
mos vandeniu.

— Makedonijoje drebėjo že 
mė ir pridarė nuostolių.

— Indonezija projektuoja 
nusavinti svetimtaučių žei

— Eisenhoveris lankysis 
Portugalijoje.

— JAV davė įsakymą laiky 
tis Maskvas pageidavimu — į 
Berlyną skristi ne augščiau 
kaip 10,000 pėdų.

— Kuba nusavino JAV tris 
fabrikus.

— pXfriko* tautoms putei 
kiant nepriklausomybę, jų pa 
čių tarpe kyla dideli nesutaii 
mai ir net skerdynės.

— Maskva Amerikoje nupir 
ko heliokpterį diktatoriaus 
Chruščiovo reikalams.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS IŠLAIDOS 

kiekvieną mėnesi yra 640 dol. 
Per mėnesį mes bažnyčios rink 
liavoje suaukojame vidutinis 
kai 660 dol. Vadinasi, kiekvie 
ną mėnesį lieka 20 dol. mokė 
ti parapijos skoloms, bet už 
skolas kiekvieną mėnesį turi 
me mokėti ne 20 dol., bet 
1220 dol.!!! Šia proga būtų la 
bai svarbu daugumui mūsų nuo 
širdžiai paga’ -oti, ar mes atlie 
kame nuoširdžiai savo 1 
ką ir katalikišką pareigą išlai 
kant lietuvišką parapiją. To 
dėl šia proga Jūsų kun. Klebo 
nas labai nuoširdžiai prašo: 
1) sumokėkime visi parapijos 
nario mokesti: 2) pajamų mo 
kesčių kvitų-rasyčių gavimo 
proga būkime dosnūs mūsų 
bažnyčios fondui. Ypatingai 
šia proga būdami dosnūs tik 
rai save nenuskriausite. Už Jū 
sų K* Ser? širdį gerasis Vieš 
pats teatlygins. Jau baigiama 
ruošti parapijos finansinė apys 
kaita ir parapijiečių aukų są 
rašas, kurį gaus kiekvienas pa 
rapijietis. Baigiamas ruošti ir 
A. V. fundatorių bei garbės 
fundatorių sąrašas. (AV).

DIDŽIOSIOS MISIJOS 
Aušros Vartų parapijoje 
moterims ir mergaitėms 

prasidės sekmadienį, kovo 27 
dieną, 7 vai. vakaro.

Vyrams ir berniukams: 
prasidės sekmadienį, balanžro 
3 dieną, 7 vai. vakaro.

Misijas ves žinomas misio 
nierius, žurnalo „Laiškai Lie 
tuviams" redaktorius Tėvas 
Juozas Vaišnys, S. J.
• Mūsų jaunieji krepšininkai 
draugiškose rungtynėse su 
stipria Willibrord High koman 
da pralaimėjo 86:30.

„N. L." Mašinų Fondo vajus 
tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Norkeliūnas Albertas,

Montreal ........................50.00
Atsiliepdamas i N. L. B-vės 

P-ko L. Girinio atsišaukimą ir 
jausdamas mūsų visų bendrąją 
lietuviškosios spaudos reikš 
mę. siunčiu$50.00 ir prašau 
išrašyti mano vardu penkis N. 
L. B-vės šėrus.

Tuo pat linkiu, kad N. Lie 
tuva bendromis pastangomis 
taptų modernišku, gražiai ilius 
truotu Kanados lietuvių laik 
raščiu.

Kartu tikiu, kad šis mano

Pasauli o lietuvių susti u ėj e
RAŠO EDVARDAS š U L A I T I S 

PARODADAILĖS
Kovo 5 d. Jaunimo centro 

patalpose buvo atidaryta Ame 
rikos Liet. Dailininkų S-gos 
dailės paroda, kurioje dalyvau 
ja 16 kūrėju su 79 paveikslais.

Dalyvauja: D. Buračas, Da 
gys, Č. Jonušas, J. Juodis, M. 
Markulis, J. Mieliulis, A. Mor 
gers, J. Pautienius, J. Pilypaus 
kas. S. Plechavičienė, A. Rū 
kjštelė, V. StanČįikaitė-Aurai 

tienė, A. Tamoliūnas, V. Vai 
tiekūnas, V. Vijeikis ir W. 
Witkus.

Šios parodos proga išėjo Vi. 
Vijeikio redaguotas leidinys 
(36 pusi.), kuriame telpa Ant. 
Rakštelės straipsnis „Lietuvių 
dailės kelias“ ir parodoje da 
lyvaujančių dailininkų kitry 
bos pavyzdžiai.

PASKAITOS
Kovo 5 d. Jaunimo Centre 

buvo pradėti 2 paskaitų ciklai. 
Vieną iš jų, vadinamą žurna 
listinių kursų vardu, rengia L. 
Žurnalistų S-gos Čikagos sk., 
o kitą — sudentai ateitininkai.

Žurnalistikos kursuose buvo 
skaitytos dvi paskaitis — D. 
Veličkos „Idealistinis žurna 
listo momentas“ ir A. Kaulė 
no „Žurnalistas ir lietuvybė”.

LIETUVIAI BANDO 
MUZIKINĘ LAIMĘ

Toronte įvyko Kivvanis mu 
sic festival. Tai — tam tikras 
muzikinių jėgų pasirodymas, 
jieškant talentų.

Šių metų tas festivalis su 
traukė apie 2700 Įvairių specia 
lybių muzikų: instrumentalis 
tų ir vokalistų. Festivalio tvar 
kytojai visus muzikinius, arba 
siekiančius jais būti, suskirstė 
specialybėmis į grupes, ir tose 
grupėse įvyko varžybos: kas 
parodys gražesnę medžiagą, 
kas gerau savo specialybėj išsi 
lavinęs, geriau pasiruošęs ii 
t. t.

Mums šis festivalis įdomus 
tuo, kad jame pasirodė ir trys 
lietuviai: dvi moterys ir vienas 
vyras. Visi dainininkai. Dvi 
savaites trukusiame festivaly 
je ir lietuviai konkuravo įvai 
riose specialybėse: dainavime 
klasikų, operų arijų ir kt.

Festivalyje prmąją dainavi 
mo vietą ir didžiausią premiją, 
250 dol., laimėjo montrealietė 
S. Saurette, lyrinis sopranas. 
Antrą vietą laimėje V. Žeme 
lyte ir 150 dol. G. Čapkauskie 
nė, dalyvavusi kelių sričių vai 
žybose, antrą vietą laimėjo tik 
tai už Džildos ariją iš op. Rigo 
letto, o V. Keblys, dalyvavęs 
tiktai savaitę varžybose, dainų 
išpildyme laimėjo antrą vietą 

nors ir kuklus įnašas taps pa 
skatinimu kitiems, to pat tiks 
lo siekėjams.

Juk tik bendromis, sutelkti 
nėmis jėgomis lengvai nuvei 
kiami dideli darbai.

Albertas Norkeliūnas.
P. A. Norkeliūnas. reikia 

pasakyti, jau anksčiau N. L. 
remdamas, yra nupirkęs pen 
kis šėrus. Tat šiuo prisidėjimu 
specialiai Mašinų Fondui p. A. 
Norkeliūnas įėjo i tarpą tų ak 
cininkų, kurie NL Bendrovei 
yra paskyrę po 100 dol.

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

Prieš paskaitas įžangini žodi 
tarė skyr. pirm. A. Gintneris, 
o klausytojus pasveikino LB 
Čikagos apyg. pirm. J. Jasai 
tis. Buvo susirinkę apie 40 
žmonių, kurių tarpe nebuvo nė 
vieno žemiau 30 metų am 
žiaus.

Ateitininkų paska.tų cikle 
pirmąja prelegente buvo Vikto 
rija Skrupskelytė, kuri gvildė 
no temą „Žmogus modernioje 
prancūzų literatūroje“. Šioo 
naskaitos klausytojų tai pc ma 
tesi ir nemaža jaunimo.

MINĖJIMAS
ŠV. KAZIMIERO

Lietuvos Vyčių organizac* 
ja kovo 6 d. buvo surengusi sa 
vo globėjo — Šv. Kazimiero 
minėjimą. Tos dienos rytą Bri 
ghton parko kolonijos parap. 
bažnyčioje buvo atlaikytos šv. 
Mišios, kurių metu pamokslą 
pasakė vysk. V. Brizgys. Pa 
maldose su savo vėliavomis be 
vyčių dalyvavo Don Varno ir 
Dariaus Girėno veteranų pos 
tai ir ateitininkai.

Po pamaldų apie 150 žino 
nm susiriiiKO bendrų pusryčių 
į L. Vyčių salę, kur buvo tęsia 
ma minėjimo programa.

VYTAUTUI GYLIUI 
PAGERBTI

Kovo 7 d. Lietuvių Namuo 
se įvyko mirusio gen. konsulo 
min. Vyt. Gylio atminčiai pa 
gerbti bendras komiteto posė 
dis, kuriame dalyvavo Komite 
to pirm. V. Meilus, kleb. kun. 
P. Ažubalis, A. Kiršonis, Aug. 
Kuolas. B. Buntinas, J. Simo 
navičius, prof. A. Zubrys, J. 
Gustainis, E. Jankute, K. Ka 
lendra, J. Preikšaitis, V. Skrin 
skas, Tėvas M. Stepaitis, O. 
F. M. J. Strazdas, V. Užupis 
ir St. Banelis.

Komitetas svarstė velionies 
V. Gylio mirties metinių, ku 
rios išpuola birželio 14 d., nei 
nėjimo - akademijos suruoįi 
mą. Turint galvoje, kad birže 
lio mėnuo daugelį traukia Į 
gamtą ir kad sudarius palan 
kesnes sąlygas sutraukti pla 
tesnius sluogsnius į velionies 
garbei suruoštą minėjimą, nu 
sistatyta ruošti balandžio 3 d., 
sekmadienį, 4 vai. po piet Pri 
sikėlimo parapijos salėje. Be 
paskaitos apie velionį, muz.

ir operų ariju — trečią vietą, 
padainavęs ariją iš Mozarto 
„Figaro vestuvės“. Ukrainiete 
gi p. Gil, kurią kartais girdi 
me AV bažnyčioje, laimėjo 
trečią vietą.

Šias žinias suteikė p. Keblys.

Ši asmeninį kvietimą siunčia Jums Jūsų Arkivyskupas, 
kuris myli Jus visu nuoširdumu.

Paul Emile Cardinal Leger.

Naujienos iš pasaulio sostinės
PAVERGTŲJŲ SEIMAS PROTESTUOJA 
PRTEŠf RRANCŪZ1JOS EGZILINĖS TEISĖS 

LAUŽYMĄ
Ryšium su artėjančiu Chruš 

čiovo vizitu Prancūzija grie 
bėsi savotiškų Chruščiovo ap 
saugos priemonių. Paryžiaus 
policija areštavo visus Įžymės 
niuosius Centro ir Rytų Euro 
pos egzilus, tarp jų ir buv. 
Lietuvos įgaliotą minister; Če 
koslovakijai E.. Turauską. 
Areštuotieji deportuojami i 
Korsikos salą.

Šiokia Prancūzijos akcija 
prieš Pancūzijos egzilus iššau 
kė Pavergtųjų Seimo griežtą 
reakciją. Seimo pirmininkas 
pasiuntė protesto telegramą 
pačiam gen. de Gaulle, o Sei 
mo delegacija apsilankė pas 
Prancūzijos gen. konsulą New 
Yorke ir jam išdėstė, kad šis 
nesuprantamas ir nelauktas

STEIGIAMOJO SEIMO
Lietuvos Steigiaamsis Sei 

mas susirinko 1920 metų gegu 
žės 15 d. Kaune, viso 112 tau 
tos rinktų atstovų. Lietuvos 
valstybės santvarkai ir jos tei 
siniams pagrindams nustatyti. 
Nuo to laiko jau praėjo 40 mc 
tų, bet Steigiamojo Seimo at 
liktas darbas ir šiandien bylo 
ja apie lietuvių tautos subren 
dimą ir ryžtą gyventi laisvai 
savoje nepriklausomoje, de.no 
kratiškai tvarkomoje, valstybė 
je-

Steigiamojo Seimo darbams 
įvertinti ir jo 40 metų sukak 
čiai paminėti kviečiame plačią 
ją lietuvių visuomenę, politi 
nius sambūrius ir organizaci 
jas sudaryti minėjimo komite 
tus, kurie: (1) paruoštų atitin 
karnos pranešimus apie Stei 
giamojo Seimo reikšme; (2) 
sušauktų gegužės mėn. miiiėji 
mo susirinkimus, kuriems pa 
teiktų paruoštus pranešimus

St. Gailevičiaus vedamas „Var 
po“ choras, dalyvaujant soi. 
S. Mašalaitei ir V. Verikaičiui, 

i išpildys St. Šimkaus kantatą 
„Atsisveikinimas".

Pageidaujama, kad visuo 
menė Į minėjimą - akademiją 
gausiai atsilankytų ir tuomi pa 
rodytų pagarbą velioniui, nes 
jis, kaip vienas iš pirmųjų dip 
lomatų iki mirties buvo ištiki 
mas Lietuvos Valstybės diplo 
matinės tarnybos tarnas ir 
paskutinį dešimtmeti eidamas 
generalino konsulo pareigas 
Nepriklausomą Lietuvą atsto 
vavo Kanadoje.
42 VASARIO ŠEŠIOLIKIO 

SIOS MINĖJIMO METŲ 
vokeliais buvo surinkta Toron 
te Tautos Fondui:
281 vardiniai aukotojai 515.55 

80 nevardin. „ 104.55 619.10 
Nepriklausomybes fondui: 

73 vardin. aukot. 109.05
39 nevard. auk. 43.26 152.31 
B-nei išlaidoms padengti 84.85 
Išlaidų turėta 
Truk. *202.94 dol.
Tautos Fondas 
Neprikl, Fondas

Visiems aukotojams ir prisi 
dėjusiems darbu prie minėjimo 
parengimo ir išpildymo, vady 
ba reiškia padėką.

KLB Toronto Apyl. V-ba.
• V. Pu'.vio šaulių įkūrėjo, at 
minčiai, už jo siela buvo atiko 
jama pr. sekmadieniu suma. 
Šauliai pamaldose dalyvavo 
su vėliava.

287.79 
padengė:

162.34
40.60 

Prancūzijos žygis prieš egzi 
lūs tik pakenks pačios Prancū 
zijos prestižui laisvajame pa 
šaulyje. Šios priemonės laužo 
nuo seno žinomą Prancūzijos 
tradiciją globoti politinius eg 
žilus. Jos juoba skaudžios iš de 
Gaulle, kuris pats egzilo dalį 
yra patyręs.

Vyriausybės pasirinktos 
Chruščiovo apsaugai priemo 
nės sakiruoja daugeli ir pačių 
prancūzų. Senatorius Le Cau 
met Įteikė vidaus reikalų mi 
nisteriui interpeliaciją. Visa 
didžioji spauda reiškia savo 
pasipiktinimą ir susirūpinimą, 
kur Prancūzija eina, kai jos 
priemones egzilų atžvilgiu dik 
tuoja sovietų saugumo įstai 
gos.

40 METŲ SUKAKTIS
ir paskelbtų juos spaudoje (3) 
pranešimuose iškeltina Steigia 
mojo Seimo reikšmė Lietuvos 
valstybiniame gyvenime ir 
įstatymų leidimo srityje, be to 
pabrėžtina St. Seimo Įnašas nu 
statant demokratinę krašto 
santvarką, kuri laidavo lietu 
vos piliečiams pagrindnies lais 
ves ir teises tikėjimo, politi 
kos, švietimo, ūkio, daibo ir 
kitose srityse.

Visas šias St. Seimo užtik 
notas laisves dabartinis tautos 
priešas — Sovietų Sąjunga, 
okupavusi kraštą, panaikino, 
o dabar melagingai skelbia pa 
šauliui apie tariamą lietuvių 
„laime“ gyventi Maskvos glo 
boję. Reiktų šis skirtumas pa 
brėžti ir nurodyti, kokios iš 
tikrųjų tvarkos lietuvių tauta 
norėjo, siekė ir turėjo, kai ji 
buvo laisva.

Viiko Prezidiumas.

MONTRE A LIS 
PLATINAMI 

„METMENYS”
Neseniai Čikagoje jaunosios 

kartos kultūrininkų pastango 
mis pradėtas leisti kultūros žur 
nalas „Metmenys" jau gautas 
Toronte ir yra sėkmingai pla 
tinamas. Ligšioliai Toronte 
jau yra per 30 „Metmenų“ 
skatytiojų. Žurnalą galima gau 
ti pas spaudos pxitintoja Aug. 
Kuolą Lietuvių Namų skaityk 
loję. Prenumeratas taipogi 
priima Alg. Banelis, LE 5-58 
03; adresas: 230 Salem Avė. 
Toronto 4. Keturių numerių 
prenumerata 4 dol.
• Namus pardavė K. Leipus 
ir J. Šulmistras ir dabar ruo 
šiasi statyti kitus namus, J. 
Šulmistras drauge su J. Lin 
gaičiu.
• McGill universitetas trūks 
tas medeiinos studentų, tuo 
tarpu paplitusios kalbos, kad 
ten'sunku įstoti.
• Ville St, Laurent už judėji 
mo taisyklių nesilaikymą pa 
kėlė bausmę nuo 3 iki 5 dol.
• Susisiekimas Montrealy rei 
kalingas gerinimo, bet iš 32 
miesto dalių tiktai 15 sutinka 
prie to pisidėti. Savivaldybė, 
neturėdama išeities, kreipėsi Į 
Quobeco provincijos parlamen 
tą pagalbos.
• Social Credit partija, netu 
rėdama vilties ką nors laimėti 
Quobeco parlamento rinkimuo 
se, nutarė atsisakyti statyti ir 
kandidatus.
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ARTHUR SENEGAL BIOGRAFIJA
LASALLE MIESTO ALDERMANAS, ASSOCIATION of 
BUILDERS DIREKTORIUS ir NATIONAL BUILDERS 

SUPPLY LIMITED SALES DIREKTORIUS.

Arthur Senecal gimė tais pačiais metais, kaip ir dvi 
dešimtasis amžius. Taigi, jis pirmą kartą išvydo dienos 
šviesą 1900 metų rugpjūčio 5 dieną Montrealyje. Gimimas 
kartu su šimtmečiu yra ypatingas pažymys. Kiekvienu at 
veju, jo amžiaus apskaičiavimas yra visai lengvas. Mr. Se 
necal artinasi prie savo šešiasdešimtojo gimtadienio.

yžtas svarbiam reikalui
RAŠO DR. J. DEVEIKĖ.

Visi tie, kurie nuolat stebi 
Vasario 16-sios Gimnaziją ar 
ba ja pastoviai rūpinasi, kad 
ir jos likimu, t. y. dabartimi, 
o dar daugiau jos ateitimi, daž 
nai ir tai net labai dažnai, jau 
dinasi, sielojasi, viena minti 
mi begyvendami: kaip bus to 
liau? Kas bus su ja? Toks su 
sirūpinimas didėja juodesnė 
mis dienomis, kai Įplaukos ma 
žėja, o tuo pačiu ir skolos di 
dėja. O tas susirūpinimas, ma 
tant jaunimą, kuris gimnazi 
jon atėjęs, tenori vieno — ją 
baigti, dar daugiau aštrėja.

Jei iš vienos pusės yra daug 
Įrodymų, 
minima 
kad 
nių 
nėra 
rnes 
būti 
tuos 
Dievo įstatymą ginti net tada, 
kai Dievo vardas ujamas iš vi 1 
sur. Čia pat kultūrinių paren • 
gimti, kiekiu ir lygiu, o ypač 
s'pausdiniĮų kiekiu,- kuris aiti : 
tenka kiekvienam lietuviui, 
pradedame rikiuotis tarp lab 
jaustai kultūringų tautų ir, at 
rodo, jau nedaug trūksta, kad 
dar pasistengę, pirmautume 
rne. O tas nepaprastas gebėji 
mas padėti nelaimėje savajam, 
tas sugebėjimas susiorgani 
zuoti permetant gėrybes iš vie 
no Atlanto kranto į kitą. Mu 
ms tai atrodo paprasta, taip tu 
ri būti. Kam čia kartoti ar 
džiaugtis. O visa tai svetimų 
jų tarpe skamba, kaip sektini, 
bet jų nepasiekiami pavyz 
džiai.

Džiugu akyvaizdoje šitų di 
dėlių, o kiek yra mažesnių, to 
lygiai svarbių ir nuostabių, bet 
nedavertintų pavyzdžių, kurie 
iššaukia visai pagrįstą pasiti 
kėjimą savo tauta. Ir visa tai 
sintetinant, džiaugsrras 
pasididžiavimas užlieja širdį 
ir protą, bet nusiraminimo lyg 
nėra. Žmogus esi tik žmogumi 
ir ,,žodis“ nedavertihtas, at 
seit — tiksliai neįvertintas, ne 
pakankamai i viešumą iškel 
tas, nepajėgia iššaukti reika 
lingu pastangų, — tas viskas 
tolygiai užpildo širdį bei pro 
tą.

Taip šitie labai stipiai mū 
sų tarpe pasireiškia prieišngu 
mai sukelia rūpesčių tiems, ku 
riems rūpi ne tik Vasario 16- 
sios Gimnazijos, -bet ir dange 
lis kitų institucijų arba prade 
tų ir įpusėtų darbų likimas.

Dažnai, tikrai perdažnai, 
spaudoje nagrinėjimui neigia 
įnybių, randame laiko ir vie 
tos, vienokio ar kitokio pobū 
džio „sąskaitoms“ suvesti, ku 
rios dažnai nieko bendro netu 
ri įsu didžiausiais principais. 
Dar blogiau vietoje prie jų ar 
tinti, mus dar tolina nuo jų 
Čia pat lygiagrečiai eina nuo 
lat linksniuojama „vienybės“ 
sąvoka, kuri, atrodo, perda? 
nai via klaidingai vartojama. 
Tas viskas užtemdo, dažnai, 
esmes tikresni supratimą.

Grįžkime prie gimnazijos.
Kun. Suginto, P. Gulbinsko ir 
kitų darbai bei pasišventimas, 
kurias jie Įrodo ne tik suge 
bėjimą aukas rinkti, bet, kas

kurie tegali nusira 
sukelti, pavyzdžiui 

ir mūsų sveikas pagrindi 
principų supratimas, kai 
tų, kurie nori Įteigti, jog 
esame maži, arba tinime 
prasti, čia pat mokėjimas 
principus, kaip lygiai ir

dar svarbiau, tikrai moka es . 
minius dalykus nuo antraeilių j 
atskirti, o jų tie darbai vra 
ne tik dideli savo išdavose, bet j 
dar turi didesnę vertę išrys 
kinti toms lietuviškoms savy 
bėms, kurios darė Lietuvą di 
dele, galinga, arba nelaimėje 
patvaria. Bet jie yra žmonės, 
kad ir būdami dvasios ir veik 
los milžinai, negali aprėpti jų 
jėgomis neaprėpiamo dalyko. 
O gyvenimas rieda, stato sa 
vo reikalavimus, gi tarp ji.i ' 
vienas pagrindinių: kad Vasa j 
rio 16-sios Gimnazijai, šalia : 
kasdieniškų išlaidų, reikia kuo j 
skubiausiai ne tik bėgamąsias , 
skoas sumažinti, bet ir vietoj 1 
bepūvančių barakų, kurių šie , 
nose švilpia vėjai ir žiauriai ša ' 
lama pamokų metu, reikia kuo , 
skubiausiai pastatyti patalpas 
naujoms klasėms bei valgyk 
lai.

Šito susirūpinimo bei būti 
no reikalo pasėkoje organizuo 
jamas vajus. Bet šių eilučių 
tikslas, • tai tik pastraipinis 
svarstymas apie lietuvi, kuris 
tikrai didelius darbus nuve’ 
kia, kai jis užsispiria ir pasįryž 
ta ką nors padaryti, pasikin 
kęs aiškiam tikslui savo gerą 
valią, laisvalaiki ir ryžtą. Taip, 
PLB Vokietijos Krašto Tary 
bos, Evangelikų jaunimo rate 
lio vadovas bei mokytojas Va 
sario 16-sios Gimnazijoje, Fr. 
Skėrys, paėmęs 210 aukų la 
pų, ėmė juos ir „pasijojo“, tiek 
mūsų tarpe, bet kas dar ido 
miau — tarp svetimųjų, mokė 
damas mums taip brangios 
Gimnazijos ne tik padėtį, bet 
ir jos svarbą, moralinę, kultu 
rinę ir pedagoginę reikšme 
taip pavaizduoti, kad noras jai 
padėti, ją paremti pasireiškė 
ne vien tik gerais linkėjimais, 
bet ir didesnėmis aukomis. 
Taip, kad iš dvylikos tukstan 
čių (12.000) DM surinktų pi 
nigų pusė tenka svetimiesie 
ms, tarp kurių didžiumą suari 
kavo Įvairios Evangelikų orga 
nizacijos.

Taip šito fakto akyvaizdoje 
darosi šilta, jauku, šiidis džiau 
giasi, protas tunka sveika ir 
girtina ambicija, o lūpos taria: 
ačiū už surinktas aukas? Taip, 
ir dar kartą taip, bet gal ir 
daugiau už gerą ir tokį savą 
pavyzdį, o taip pat ir už para 
ginimą, duotą ne žodžiu, o gy 
vu darbu: eikite, ir savo apiin 
koje rasite kokią spragą, kurią 
reik skubiai užpildyti, išlygin 
ti, arba progą mūsų tautinei ir 
protinei ekspansijai stiprinti. 

' Išdriskite, o jei būsite drąsūs 
ir nuosekūs — tikrai pavyks.

Kad taip visi lietuviai, kaip 
Skėrys, Sugintas, Gulbinskas 
suprastų, atjaustų, n susirū 
pintų lietuvišku židiniu, — jis 
klestėtų, o ne kovotų su mirti 
mi.

K. PREIKŠĄ 
ATLEIDO IŠ PAREIGŲ
Sausio 29 d. Augščiausios 

tarybos prezidiumas paskelbė, 
kad vienas seniausių Lietuvos 
komunistų vadų, min. p-ko 
pavaduotojas Kazys Preikšas 
atleistas iš pareigų. Jam esan 
ti paskirta pensija. Mauras sa 
vo atliko, mauras galo eiti mie 
goti. . .

LONDON, ONT.
AUKOS VASARIO 16-SIOS 

GIMNAZIJAI
Vasario 16-sios šventė šie 

met buvo įspūdinga ne tik di 
dėlių dalyvių skaičiumi ir vie 
ningumo nuotaikomis, bet taip 
pat ir nuoširdžiomis aukomis. 
Tautos Fondui šiemet surink 
ta ar tik ne rekordinė suma. 
Žinoma, ir čia buvo jaučiama 
mūsų gerųjų kaimynų — 
Mount Briydges, Rodney ir 
West Lome lietuvių — nou 
širdi talka.

Be to, dar aukojo Vasario 
16-osios gimnazijai: 5 dol.: 
dr. A. Kaveckas su žmona, 3

$ 5.0C dol. Daneliūnai, po 2 dol. And 
riulioniai, Andrušaičiai, A. Ma 
čiai; po 1 dol. Barčiauskai, 
Bartkai, Beleckas, Brazlaus 

kai, Butkai. Gešventai, A. Kai 
nėnas, P. Kulvinskienė, Ma 
jauskai, Žulpa ir J. Protel... 
(parašas neišskaitomas). Viso 
25 dol. Šios aukos, jas truputį 
dar papildžius, bus pasiųstos 
Šalpos Fondo Vyr. Kornitc 
tui, kuris jas pasiųs Vokieti 
jon. Aukos jaunimo fondui bus 
paskelbtos vėliau.

Visiems aukojusiems valdy 
ba reiškia gilią padėką. D. E.

MASKVOJE IŠLEISTAS 
VEIKALAS APIE 

PABALTIJO TAUTAS
Sovietų Sąjungos Mokslų 

akademijos leidykla Maskvo 
je išleido rusų kalba veikalą 
„Pabaltijo tautų etninės istori 
jos klausimai, pagal archeolo 
gijos, etnografijos ir antropo 
logijos duomenis“. Knygoje 
išspausdinti 25 darbai, ku 
riuos parašė estų, latvių, lietu 
vių, gudų ir rusų autoriai. Lie 
tuvių bendradarbių straipsniai 
yra šie: R. Jablonskytės - Ri 
mantienės „Akmens amžiaus 
stovyklos Eiguliuose“, A. Tau 
tavičiaus „Rytų Lietuvos pi 
liakalniai“ ir J. Butkevičiaus 
„Pagrindiniai tradicinių lietu 
vio valstiečio gyvenamųjų na 
mų tipai“. — Tai pirmas to 
mas veikalo, kuriame moksli 
ninku kolektyvas stengiasi nu 
šviesti Pabaltijo tautų, gudų 
ir rusų teritorijų gyventojų et 
ninę istoriją. Veikalas, savai 
me aišku, ne be tendencijos.

RUSŲ RAŠYTOJŲ CENT 
RAS LIETUVOJE

Taip. Toks yra. Anksčiau 
nebuvo, bet dabar yra. „Kultu 
ra“ „nasaždajut“. Ir daro susi 
rinkimus. Štai:

„Įvyko ataskaitinis - rinki 
minis rusų rašytojų sekcijos 
susirinkimas. Pranešimą pada 
rė rašytojas P. Gelbakas. Jis iš 
nagrinėjo sekcijos 1959 metų 
nuveiktą darbą.

Pastaruoju metu rusų rašy 
tojai, gyvenantieji Lietuvoje, 
sukūrė keletą kūrinių. Jų tar 
pe — G. Metelskii apybraižos 
„Nemuno šaly“, „Jamalas — 
žemės kraštas“, L Adabaševo 
apysaka „Šiltoji Baltika“. Di 
deli romaną apie revoliucinius 
Įvykius Ukrainoje parašė P. 
Gelbakas. Iš spaudos rusų ir 
lietuvių kalbomis išėjo G. Ka 
novičiaus apysaka „Aš žiūriu 
Į žvaigždes“.

Kalbėjusieji susirinkime 
Metelskis, K. Vorobjovas 
Kašnickis. G. Kanovičius, 
stebėjo, kad rusų rašytojai vis 
dar tebėra atitrūkę nuo respub 
likos gyvenimo.

Susirinkime dalyvavo Rašy 
tojų sąjungos valdybos pirmi 
ninkas E. Mieželaitis ir sekre 
torius J. Marcinkevičius.

Išrinktas naujas sekcijos 
biuras: L Adebaševas (pirmi 

' n:nkas), P. Gelbakas, G. Me 
telskis.“

Taip 
rastis.

Sako 
išdidus,

draudimu srities, kur

skyrių organizato 
elektros, vandens, 
turto mokesčių ir 
turto įkainavimo.

sekretorium. Jis taipo 
3 metus tarnautoju de 
Įstaigoje.

po ilgos tarnybos mies

Jis studijavo Richard Acade 
my Verdune, kur jis pasirinko 
komercijos kursą. Apsišarva 
ves knygvedžio žiniomis, jis 
gavo pirmąją tarnybą banke. 
Jis greit pastebėjo, kad per jo 
rankas pereina daug daugiau 
pinigų, nei kad jam yra leista 
pasilaikyti. Ši aplinkybė pastų 
mėjo jį arčiau prie jo pašauki 
mo
jis išbuvo 3 metus. Per 20 me 
tų jis buvo vienas iš augštesnių 
jų Verduno miesto civilių tar 
nautojų. Pradėjęs nuo rasti 
ninko, greit pradėjo užimti vis 
atsakingesnes pai eigas. Jis bu 
vo Įvairių 
riur^, kaip 
nejudomo 
nejudomo
Per 10 metų jis buvo Verduno 
nekilnojamo turto įkainavimo 
Įstaigos 
gi buvo 
tektyvų

Ir tik
to administracijoje, Arthur Se 
necal perėjo Į statybinių me 
džiagų prekybą. Pirmiausia 
dirbo pas J. 
ted, gi vėliau, 
vus 
nal 
1941 
pereiti dirbti šion Įmonėn. Jau 
bendradarbiaudamas su P. H. 
Desrosiers Industries, jis įs 
teigė Verduno skyrių 1942 m. 
lapkričio mėn. ir daug padėjo 
Verduno kontraktoriams pata 
rimais iš savo ilgamečio paty 
rimo.

Vis būdamas su National 
Builders Supply, jis suorganiza

perėjo Į statybinių 
prekybą.

P. Dupuis 
Įmonei 
skyrių

Limi 
parda 
Natio 
Ltd.,

medžiagų
Builders Supply 
metais jis apsisprendė

vo kitą skyrių Taschereau 
Blvd.. Lapraitie mieste, kuris 
yra žinimas Gavard Builders 
Supply vardu. Mr. Senecal ne 
sitenkino prekybos ir statisti 
kos kėlimu — jis naudojos* 
proga 'patarnauti klijentarnsj 

ir dalintis su jais savo ilgame 
te patirtimi.

Ir nenuostabu, kad po tie 
kos metų viešose tarnybose, 
Mr. Senecal įsijungė Į savival 
dybės politiką. Būdamas La 
Salle gyventoju per 20 metų, 
1954 m. buvo šio miesto pilie 
čių kviečiamas kandiduoti ai 
dermanu. Lengvai išrinktas, 
jis buvo vadovaujančioje mies 
to administracijos rolėje. Jo 
durys yra atdaros kiekvienam 
ir jis su malonumu padeda 
spręsti administracines ir as 
menines problemas. Jis pui 
kiai supranta Įvairias adminis 
tracines sritis, o ypač finansa

vimo. Būdamas Įkainavimo 
specialistu, jis yra žymus au 
toritetas statyboje ir buvo 19 
56 metais paskirtas Town 
Planning Office of LaSalle pir 
mininku. Jis yra vyras, gerai 
kvalifikuotas atstovauti mies 
tą visose jo srityse.

Artur Senecal vedė jaunas. 
Būdamas 22 metų jis vedė Irę 
ne Valiquette. Keturi iš šių ve 
dybų penkių vaikų gyvena — 
dvi dukterys ir du sūnūs. Dūk 
terys Jolande ir Helene yra iš 
tekėjusios — pirmoji už Stan 
ley Gordon, o antroji už Mar 
cel Tellier. Vienas iš sūnų, 
Claude. draudimo brokeris, 
yra vedęs Huguette Metivier. 
Kitas sūnus yra Pierre.

Jau buvo suminėta daugelis 
Mr. Senecal eitų pareigų. Ta 
čiau dar tenka pridurti, kad 
jis yra daugelio draugijų na 
riu. Jis yra veiklus Montreal 
and LaSalle Chambers of Corn 
merce narys. Jis taip pat pri 
klauso Knights of Columbus, 
gi La Federation des anciens 
des amicales des Freres du Sac 
re Coeur paskyrė ji savo sena 
torium, kas gal yra prarnaty 
mu. Jis taip pat yra Commissio 
nėr of the Superior Court.

Būdamas LaSalle Golf Club 
nariu, jis mėgsta golfo poilsį. 
Tačiau jis geriau mėgsta šau 
dymą. Jo mėgiamas sportas 
yra medžioklė. Jis tai pabrė 
žė, kai ekskursijoje į Anticosti 
salą jis nušovė penkias stii 
nas. Kelios LaSalle šeimos, pa 
si|vaišinusios puikia stirniena, 
gali ši Įvykį paliudyti. Mr. Se 
necal mėgsta ir meškeriojimą, 
bet, deja, tam yra labai maža 
laiko tarp daugelio administra 
cinių pareigų.

Mr. Senecal laimėjo savo 
bendrapiliečių simpatiją per sa 
vo plačią veiklą. Tai yra vy 
ras, kuris kasdien kietai dir 
ba, kuris plečia savo akiratį 
nenuilstamai siekdamas savo 
užsibrėžto tikslo, ir kuris atsie 
kė laimėjimą savo ilgu ir kietu 
darbu.

G.
I.

pa

Gyvenimiški reikalai
RAŠO VACLOVAS H. ŽIŽYS

Iš savo patyrimo žinau, jog 
daugelis iš mūsų turime šiek 
tiek gyvybės draudimo planų.

Tačiau, man atrodo, jog 
daugeliui dažnai kyla abe'Įjo 
nės, ar pasirinktasis planas 
yra pats geriausias ir neretai 
sutinku tokių, kurie visai ne 
žino, ką jų gyvybės draudimo 
planas iš vis jiems duoda.

Pirmiausiai, noriu užtikrin 
ti, jog yra beveik neįmanoma 
turėti blogą gyvybės draudi 
mą. Gyvybės draudimo pirmo 
ji pareiga yra parūpinti pini 
gų mirties atveju. Ir praktiš 
kai visuomet mirties atveju iš 
mokamoji suma bus gerokai di 
desnė, negu įmokėti Įnašai.

Antrą vertus, yra planai, ku 
riais galima daugiau pasinau 
doti, negu bet kuriais kitais.

Manau, būtų laikas paskirti 
šį straipsnį Įvairių gyvybės

A. Šeti 
Hamilto 
pirminiu 
tolimųjų 
atvirutė 

buvo

rašo „L. ir M.“ savait

„atitrūkę“. Okupantas 
ko jam sutapti?

PADĖKA
gulint ligoninėje, lanMan 

kiusiems ri dovanų atnešusie 
ms širdingai dėkoju: už atne 
Šimą i ligoninę gėlių: SLA 278 
kuopai, Dauginių šeimai, Ra 
cevičių šeimai, A. Švažui, Alg. 
Dauginiui. Už dovanas: K. Jo 
nušui, Galdikų šeimai. Šankų 
šeimai, M. Satkevičiui, J. Sat 
kevičiui, J. Ginevičiui ir iš Ha 
mlitono Ročių šeimai ir Mil

dai Stanienei. Lankiusiems: 
P. Polgrymui, Ig. Šajaukai, L. 
Pūslini, V. Šetkuvienei, kun. 
Garbukui, J. Dyiui, 
kui, Liakšų šeimai, 
no Lietuvių Namų 
kui St. Bakšiui ir iš 
kolonijų sveikinusius
mis ir laiškais. Man 
daug lengviau kęsti sužeidi 
mą, sulaukus tiek daug lanky 
tojų, kur nė aš pats nesitikę 
jau. Esu labai dėkingas SLA 
278 kuopos pirmininkui K. Jo 
nušui už parvežimą mašinos 
iš darbovietės Į namus ir pir 
mam atvykusiam Į ligoninę, p. 
p. Dauginių šeimai už lanky 
mą ligoninėje kiekviena 
dą. Jeigu kokią pavardę 
miršau, labai atsiprašau.

Esu visiems dėkingas. 
J. Šarapnickas.

draudimo rūšių pastudijavi 
mui.

Reikia pastebėki, jog šian 
dien sutinkami įvairūs gyvy 
bės draudimo planai gali būti 
skirstomi tik Į 3 rūšis:

1. Ribotas (angliškai, term, 
insurance).

2. Paprastas Life insuran 
ce) ir

3. Su taupymu (Endow 
ment).

Kaip jums žinoma, draudi 
mo b-vės bando nušauti du 
žvirblius vienu šūviu: mirties 
atveju jos išmoka draudos su 
mą ir, jei žmogus užsimano ka 
da nors gyvenimo bėgyje pats 
pinigus atsiimti, draudimo li
ves turi būti pasirengusios i: 
tokiems išmokėjimams. Kitaip 
sakant, tik tų dviejų faktorių 
suma ir kontroliuoja jūsų per 
kamus gyvybės draudimo pla 
nūs.

Pavyzdžiui, Term Insuran 
ce yra tik draudimas nuo mir 
ties. Jis neturi jokio taupymo. 
Lygiai, kaip automobilio, ar 
namo draudimas — sukūlei 
mašiną ar sudegė namas, drau 
dimo bendrovė apmoka. Nie 
ko neatsitiko — tęsi sau svei 
kas tolimesnį mokėjimą. Jei 
mirsi — išmokės. Bet jei su 
stosi mokėjęs, reikalas — baig 
tas. Manau tikslu 
jog toki gyvybės 
rint, reikia mirti, 
kas nors ką nors
kitos pusės, jis yra pats pigiau 
sias. Jis turi daug gerų ir blo 
gų savybių.

Prieš puolant i paniką ir 
pradedant rūpintis, kodėl aš 
turiu permažaifarba perdaug) 
tokio draudimo, nenustebki 
me: ko gero gal mes ir turi 
me toki, kartais gal nežinoda 
mi apie tai. Ateityje, tokio 
draudimo panaudojimą paliesi 
me kiek plačiau.

Sekantis, gan populiarus gy 
vybės draudimo planas yra pa 
prastasis (Life).

būtų sakyti, 
draudimą tu 
jei nori, kad 
laimėtų. Iš

die
pa

• Nora Gugienė, SLA iždinin 
kė, buvo nuvykui i New Y or 
ką, kur dalyvavo SLA Pildo 
mosios Tarybos suvažiavime.

Visiems teko girdėti Whole 
life, All liffe, Life to 65 arba 
20 Payment life. Jie ir eilės 
kitų priklauso tai pačiai šei 
mai. Skirtumas tarp jų parei 
na nuo to, kuriam laikui apsi 
draudžiąs nori mokėti. Tokie 
planai turi ir draudimą ir tau 
pymą. Miršti — apmoka, išgy 
veni — pats atsiimi pinigus 
atgal (ir neretai dar gerokai 
uždirbi, pareinant nuo am 
žiaus). Kitaip sakant, išlaikius 
tokius planus iki draudimo ga 
lo ir atsiėmus savo pinigus, 
draudimą būsi turėjęs lyg ir 
dovanai. Taip pat ir šios rūšies 
panūs ateityje dar plačiau pa 
nagrinėsime. Kainos atžvigiu 
tie planai yra daug brangesni, 
negu Term, bet gerokai piges 
ni, negu Endowment.

Pastaruose, didžiausias dė 
mesys yra atkreiptas Į taupy 
mą, nors kartu juose yra ir pa 
kankama suma draudimo. Tik 
rumoje tai yra neva automatic 
kas taupymo planas. Sakyki 
me, jūs užsibrėžiate laike 10 
metų sutaupyti 1,000 dol. 
Draudimo bendrovė garantuo 
ja (nežiūrint ar išgyvensi ir 
mokėsi nustatytą sumą ar mir 
si prieš 10-tuosius metus) iš 
mokėti tą 1,000 dol., kam tu 
nori. Ir šį planą ateityje ats 
kirai paanilizuosime.

Iš to, kas paminėta, matosi, 
jog geras gyvybės draudimo 
planavimas savaime turėtų 
Įjungti bent dvi jei ne visas 
tris virš minėtas rūšis. Ir to 
kio mišinio propocirja, savai 
me aišku, pareina nuo to, kiek 
apsidaudižąs pajėgia mokėti ir 
kokius reikalavimus stato jo 
atsakomybė savo šeimai.

Jūs tikriausiai pastebėjote, 
jog aš sąmoningai stengiuosi 
rašyti galimai suglaustus sfrai 
psnius ir kiek Įmanoma trum 
piau, taip kad jie nebūtų per 
daug nuobodūs.

Jei turėtumėt kokių nors 
klausymų, prašau drąsiai rašy 
ti man per „Nepriklausomą 
Lietuvą“. Atsakysiu per šias 
eilutes arba asmenišku laišku.

Tad, iki sekančio karto!
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Sunkieji Lietuvos atsikūrimo 
laikai

IR MYKOLO SLEŽEVIČIAUS JUOSE VAIDMUO

RAŠO VYTAUTAS SIRVYDAS

7.

ANTRASIS SLEŽEVIČIAUS KABINETAS BUVO
stipresnėse pozicijose

negu pirmasis. Anglija ir Pran 
cūzija, nors Lietuvos dar ne 
buvo nė dė facto pripažinu 
sios, tačiau Kaunan prisiuntė 
savo komisiją. Partijų kova 
krašto viduje aprimo. Bolševi 
kų grėsmė silpnėjo. Lietuvos 
kariuomenė augo ir net plana 
vo pati viena atsiimti Vilnių 
iš bilševikų. (Kovo 30 d. vokie
čiai pranešė Lietuvos genera 
liniam štabui, nedarysią jokių 
žygių prieš bolševikus Vii 
niaus fronte). Bet skubinosi 
ir Pilsudskis: bal. 18 d. jis pa 
ėmė Lydą, o bal. 19 d. jo raitė 
liai paėmė geležinkelio stoti 
Vilniuje. Pirmadieni po Vely 
kų, bal. 21 d. Į Vilnių įmarša 
vo ir lenku pėstininkai. Pil 
sudskis ,paskyrė „federacinin 
ką“ JurSl Osmolowski organi 
zuoti Rytų kraštams civiline 
valdžią. ,Jis buvo atsakingas 
ne Lenkijos /minis'terių kabi 
neini, bet Pilsudskiui, kaip ka 
nuomenės vadui.

Pirm Vilnių užimdamas, 
Pilsudskis prisiuntė į Kauną 
neoficialią delegaciją pasiūly 
ti bendrai kovoti prieš bolševi 
kris, |b<jt Sleževičiaus vyriau 
sybė pasiūlymą atmetė, kadan 
gi jis buvo susietas su ,,fede 
racijos idėja. Vilniuje bal. 22 
d. Pilsudskis pasakė skambia 
kalbą, kurioje senosios Didžio 
sios Lietuvos Kunigaikštijos 
gyventojams prižadėjo teisę 
laisvai apsispręsti valdymosi 
formą. Kariška okupacija būk 
čia tam nekliudysianti. Kalbo 
je neminėjo nei židžio „fede 
racija", nei „prisijungimo“. 
Lenkų epdekai dėl to ji smal
kiai puolę.

Lenkų žygiai sukėlė 
lietuvius.

Krikščionys demokiatai pik 
tai prikaišiojo Sleževičiui, ko 
dėl jis pirm, lenkų nenužygia 
vo Vilniun. Amerikos lietuvių 
katalikų Tautos Tarybos ats 
tovas, kun. V. Bartuška tokiu 
tonu savo laikraštyje „Žai 
bas" rašė, kad Sleževičius laik 
raštį uždarė ir redaktorių arės 
tavo. Prof. Senn teisėtai sa 
ki: „Nuo tų dienų Vilnius pa 
sidarė centrinė ašis Lietuvos 
užsienio politikai“. Šauliui su 
misija išvykus Varšuvon, jo pa 
reigas laikinai Berlyne ėjo Pu 
rickis ir jam Sleževičius ra 
šęs: „Sukeikite visus ant ko 
jų. Vilnius turi būti mūsų! 
Mes negalime jo lenkams pa 
likti!“ (Laiškas 1919 m. bal. 
24 d. Šaulio archyve Pensyl 
vanijos u-te). Jis prašė Puric 
kio spausti Vokietijos vyriau 
,ybę įsakyti Lietuvoje tebesan 
tiems vokiečiams smarkiau va 
lyti Lietuvą nuo raudonosios 
armijos okupacijos, kad lietu 
vių pajėgos galėtų stoti prieš 
lenkus, su kuriais, tačiau, vo 
kiečių nesisekė įvelti.

Pirmas lietuvių ginkluotas 
susikirtimas su lenkais

įvykęs gegužės 8 d., nors pra 
nešimus iš „Lietuvos karo 
fronto“ lenkų generalinis šta 
bas ėmė skelbti nuo vasario 10 
d. Bet jie daugiausia lietė ko 
vas su boševikais. Taikos kon 
ferencija Paryžiuje siekė, kad 
lietuviai ir lenkai bendrai kovo 
♦ų prieš bolševikus ir nenorėjo 
jų tarpusavio ginkluotų susi 
kirtimų, todėl gegužės 2 d. pa 
siūlė susitarti geruoju prieš 
bolševikus ir prižadėjo, kad 
kariuomenių užimtosios pozi, 
cijos neturėsiančios sprendžia 
mos reikšmės būsimas sienas 
nustatant.

Sruogienė čia pasakoja. 
„Lenkams vis toliau braunan 
tis į Lietuvą (jie užėmė dalį 
Kaišadorių ir Alytaus apskri 
čių),
Sleževičiaus vyriausybė atsi 

šaukė i Taikos Konferenciją. 
Atvyko speciali prancūzo pul 
kininko Reboul vadovaujama 

Santarvės komisija ir biželio 
18 d. nustatė lietuvių - lenkų 
demarkacinę liniją, nuo Rytų 
Prūsijos Elko pro Augustavą, 
Ratnyčią, Varėną i Daugav 
pilį, Vilnių paliekant len 
kams“.

M. SLEŽEVIČIAUS PAS 
TANGOS ATGAUTI

VILNIŲ

Sleževičiaus vyriausybė dė 
jo nuoširdžių pastangų sudary 
ti gerų santykių su Lenkija, 
bet jas sudaužė griežtas lenkų 
nenoras pripažinti Vilnių ne 
priklausomai Lietuvai sostine. 
Varšuvon pasiųstas J. Šaulys, 
pilnai Įgaliotas tartis apie pri 
pažinimą, diplomatinių - eko 
nominių santykių užmezgimą 
ir sudarymą bendros kovos pla 
no prieš bolševikus, išbuvo ii 
goką laiką — nuo bal. 19 d. 
iki gegužės 23 d. — ir parašė 
savo žygių raportą Sleževi 
čiui (geg. 31 d.). Šiuo rapor 
tu atsiremdamas, prof. Senn 
pasakoja:

Kadangi Paderewskis buvo 
Paryžiuje, Šaulį bal. 22 d. pri 
ėmė užsienio reikalų ministe 
rio pavaduotojas Wroblews 
kis. Pasikalbėjime dalyvavo 
ir lenkų St. Seimo užs. reik, 
komisijos galva, atstovas Gra 
bskis. Tartasi nustatyti būsi 

CANADA

Planuojate

PILIETYBES programą?

NIEKO NELAUKDAMI KREIPKITĖS Į PILIETYBĖS ĮSTAIGĄ:

British Columbia
Vancouver, 326 Howe Street.
Alberta
Edmonton, 10138-100 ,,A” 

Street.
Saskatchewan
Saskatoon, Room 306, 

London Building.

Manitoba
Winnipeg, 537 Dominion 

Public Building.

Ontario
Toronto, 1200 Bay Street.
London, 120 Queens Avenue.
Hamilton, 150 Main St. W.

(Pašto adresas: Box 305)

Quebec
Montreal, 1247 G - 
Quebec City, Pala,sV

calm, Room 24 t- 
St- John St. ’

Atlanto Provinciją 
Moncton, N. R 
128 Nighfield St.

moms deryboms pagrindas. 
Šaulys Įteikė

pasiūlymą, kurio ašis buvo len 
kų pripažinimas Vilniaus ne 
priklausomos Lietuvos sostine, 
ir pasiūlė sudaryti sąjungą ko 
voti prieš bolševikus. Lenkų 
kariuomenė Lietuvos teritori 
joje tada būtų skaitoma eks 
pediciniu būriu, atėjusiu pade 
ti lietuvių kariuomenei išvyti 
bolševikus. Šitokį pasiūlymą 
Voldemaras pranešė ir 'laikos 
Konferencijai balandžio 29 d., 
pridurdamas, kad, kol tokios 
sąjungos nėra, lenkų kariuo 
menę tenka skaityti įsibrovė 
le Lietuvos teritorijon.

Lenkijos St. Seime daugu 
mą sudarė endekai, kurie ir 
klausyti nenorėjo Vilniaus 
kraštą pripažinti Lietuvai. 
Wroblewskis atsargiai atsakė, 
kad toks pasiūlymas „sunkus" 
priimti. Grabskis jį tiesmukai 
atmetė, pareikšdamas, kad Vii 
niaus kraštas (ir gudų kraštai 
Rytuose) esąs „neatskiriama” 
Lenkijos dalis. Tada Šaulys pa 
reiškė, kad toliau tartis, ma 
tyti, nėra prasmės ir jis važiuo 
siąs namo. Jis bal. 25 d. įtei 
kė oficialų raštą, kuriame sa 
kė, kad

tik sutinkant Vilnių skaityti 
neprkiausomos Lietuvos sosti 
ne, būsią galima tartis užmegs

ti draugiškus tarp dviejų 
valstybių santykius

ir jis sutiktų pasilikt’ tolimes 
nėms deryboms.

Atsakymo nelaukdamas, jis 
įteikė ir antrą notą (geg. 5 
d.), pranešdamas, kad geg. 8 
d. jis važiuojąs namo. Išvažia 
vimo dienos rytą, tačiau, jis 
paštu susilaukė Wroblewskio 
atsakymą, datuotą geg. 2 d., 

JEI JŪSŲ GRUPĖ RUOŠIA PILIETYBĖS PROGRAMĄ SAVO 

NARIAMS, PILIETYBĖS SKYRIUS MIELAI PADĖS JUMS PADARY

TI JĄ SĖKMINGĄ IR ĮDOMIĄ.

PILIETYBĖS SKYRIUS

Patars jums nemokamai planuojant pamokančią 
pilietybės programą.

Padės jums parenkant knygas, filmus, paveikslus 
ir kitokią medžiagą.

Padės jūs grupei susisiekti su kitomis grupėmis, 
kurios domisi pilietybės programomis.

kur sakyta, kad be Paderews 
kio nieko negalima nuspręsti, 
o Paderewskis esąs Paryžiuje 
kur pasiųsti Šaulio pasiūlymai. 
Šaulys asmeniškai atsilankė 
ministerijon ir čia patyrė, kad 
netrukus laukiamas Paderews 
kis į Varšuvą. Todėl nuspren 
dė jo palaukti.

Lenkams būtų buvę tuo mo 
mentu naudinga pasauliui pa 
skelbti, kad susitarę su lietu 
viais, todėl derybas, sakoma, 
tyčiomis delsė. Sleževičius ge 
gūžės 7 d. įsakė Šauliui dery 
bose su lenkais

visados griežtai reikalauti 
nepriklausomos Lietuvos 
pripažinimo su sostine 

Vilniumi.
Sakė: „Jei lenkai to nepano 
rėš daryti, su jais nebus jokio 
susitarimo!“

Paderewskis Varšuvon su 
grįžo geg. 10 d. ir 12 d. ture 
jo pagrindinį pasitarimą apie 
Lietuvą su Pilsudskiu ir, maty 
ti, sutarė, kas daryti. Šauliui 
gegužės 13 d. buvo suteiktas 
pasimatymas su Paderewskiu 
ir čia. sakoma, abu plačiai iš 
sikalbėję. Paderevskis pareis 
kė, kad pagrindinių sienų klau 
simą spresianti Taikos Konfe 
rencija Paryžiuje, bet jau da 
bar Lietuva galėtų gauti dide 
lės naudos,

jei sutiktų su Lenkija 
federuotis,

kas reikštų sujungimą gele 
žinkelių, pašto, telegrafo, fi 
nansų, kariuomenės ir užsienio 
politikos. Paderewskis tą pa 
tį paantrino ir geg. 23 d. pasi 
kalbėjime, o Pilsudskis iš sa 
vo pusės tą patį siūlė pasikal 
bėjime geg. 16 d. Jis, matyt, 
pamiršo savo pažadą vilnie

VEDA KAZYS BARONAS
DIDELĖS NESĖKMĖS — OKUPACIJOS REZULTATAS

Nežinau, ar Lietuvos stalo 
teniso gyvenime pasitaikė to 
kių „juodų“ dienų, kokias mū 
su stalo tenisininkai pergyve 
no vasario mėn. Kijeve įvyku 
siose stalo teniso pirmenybė 
se?! Esu tikras, kad ne! Už 
tenka pasakyti, kad geriausia 
lietuvių užimta vieta buvo net 
ketvirtoji (!!!), kai tuo tarpu 
N. Lietuvos stalo teniso rink 
tinė, rodos 1936 m. Kairo 
mieste, pasaulio pirmenybėse 
užėmė ketvirtą vietą. Tačiau, 
pavergtoj tėvynės, sportirųn 
kus, daug veikia ir nuotaikos. 
Nesėkmės, pergyvenimai šei 
moję, pačioje Lietuvoje įvai 
rus pasikeitimai (pav. giminių 
išvežimai) prisideda ir prie pa

čiams bal. 22 d. — leisti jiems 
apsispręsti.

Sleževičius laiške Šauliui gc 
gūžės 16 d. rašė, kad lenkai, 
matyti,: derybas vilkina tiks 
lu apdumti Antantei akis. Vo 
kiečiai, sako, nenorį, kad lie 
tuviai susitartų su lenkais, JA 
V pozicija neaiški, bene links 
tanti lenkams, prancūzai visai 
už lenkus stovi,

tik vieni anglai, rodos, linkę 
lietuvius remti.

Sleževičius įsakė šauliui gau 
ti oficialų lenkų atsakymą — 
ar pripažins jie nepriklausomą 
Lietuvą su sostine Vilnium, ar 
ne. Jei atsakas bus nepatenki 
namas. Šaulys turįs tuojau ap 
leisti Varšuvą.

Bus daugiau. 

čių varžybų menkų pasekmių. 
Užtenka priminti, kad ir „ma 
žą smtdkmenę“ : Lietuvos stalo 
teniso meisterio R. PaškeVi 
čiaus brolis, „kažin kokiu“ bū 
du gyvena Ukrainoje (grei 
čiausiai išvežtas) ir pačiose 
pirmenybėse atstovavo jau ne 
Lietuvą, bet Ukrainą...

Vyrai
Tačiau pereikime pne SS 

stalo teniso pirmenybių tech 
niškų pasekmių: R. Paškevi 
čius jau ketvii finalyje pralai 
mėjo Averinui, o Saunoris pra 
laimi jam ir pusiaubaigmėje! 
Moldavijos žydas Grinberg, 
nugalėjęs estą, baigmėje susi 
tinka su Averinu ir jam pra 
laimi. A. Saunoris, kovodamas 
dėl trečios vietos, pralaimi 
net ir Akopianui. Tokiu būdu 
vyrų grupėje žaidpjaį jšsiti 
kiuoja: 1) Averin, 2) Grin 
berg, 3) Akopian, 4) Satino 
ris, 5) Paškevičius.

Moterų 
pirmenybės buvo išspręstos 
tarp Estijos atstovių. Tris pir 
mas vietas ir užėmė estės, pa 
likdamos daugkartines SS 
meisteres lietuvaites Žilevičių 
te ir Ramanauskaitę net 7— 
8 vietoje. Dvylikametė Laimu 
tė Balaišytė susirgo tymais ir 
iš pirmenybių turėjo pasi 
traukti.

Nieko geresnio 
negalima pranešti ir apie krep 
šinio pirmenybes. Ir čia lietu 
viai turėjo debesimis aptrauk 
tas dienas. Tiesa, padarius žai 
dejų rikiuotę pagal ūgį, atro 
dys. kad Lietuvos komanda nė 
ra jau tokia žema. Tačiau. . . 
kada tenka atsistoti prieš lat 
vi 2,14 m Kruminšą, Muižnie 
ką 2,04 m rusą Zubkovą 2,02 
m ir kt. augštaūgius krepšiniu 
kus, lietuviai pasidaro jau „ma 
ži". Štai

lietuvių komandos sudėtis 
ir ūgis:

R. Masiulis 1,92% m- A. Čap 
likas 1,92 m. A. Čižauskas
l, 92 m. V. Grikštas 1,92 m. 
A. Krušinskas 1,89 m. J. Rady 
kas 1,87% m. E. Ruzgys 1,87
m. A. Matačiūnas 1,85, A. 
Stumbrys 1,82 m. H. Giedrai 
tis 1,80 m. P. Buzelis 1,80 m. 
Pasirodo, vyrai iaueštaū.giai, 
bet estas teisėjas po pirmų pir 
menybių rungtynių, apie lietu 
vius taip pasakė: visos koman 
dos išaugo, žalgiriečiai stovi 
vietoje, netgi žengia atgal...
Laimėtos tik vienos rungtynės 
iš keturių. Atrodo, kad mūsiš 
kiai gražiausiai ir kovingiau 
šiai sukovojo prieš dabartinį 
komandinį Europos meisterį, 
Rygos ASK klubą, kuris žai 
dė su Kruminšu, Muižmeku ir 
Valdmaniu, (lankėsi JAV su 
SS rinktine) antrame kėliny 
je, pajėgdami ištraukti net iki 
lygiųjų — 48:48. Vėliau, pri 
trūko žalgiriečiams „kvapo“ 
ir jie pralaimėjo latviams 79: 
69 (36:33).

Negeriau sekėsi lietuvių 
moterims

Tartu mieste. Tiesa, iš ptnkių 
galimų, jos iškovojo dvi perga 
les (ir neseniai JAV viešėjusi 
su SS rinktine Jūratė Dakta 
raitė iš visų komandų pelnė 
daugiausia taškų), tačiau tre 
neris Stp. Butautas galėjo 
daug daugiau su mūsiškėm pa 
dirbėti, iškovojant ir daugiau 
pergalių, nors jis pats asine 
niškai sako, kad sunku buvo 
buvo žaidėjas surinkti į vieną 
vietą. Nematyti rinktinėje ir 
Tūlevičiūtės, vienos geriausių 
Lietuvos krepšininkių. Tiesa, 
po N. Metų vilniškiame Spor 
te tilpo jos vestuvinė nuotrau 
ka...

Kalbant apie vesuves, 
reikia pažymėti, kad Kaune, 
N. Metų išvakarėse, būta daug 
sportiškų vestuvių: šeimas su 
kūrė gimnastas A. Janickas ir 
E. Zakarauskaitė, krepšininkas, 

Nukelta į 7-tą psl.
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Mirė darbšti visuomenininke
PETRONĖLĖ GRIBIENĖ

Žymi JAV lietuviu visuome 
nes veikėja a. a. P. Gribienė 
mirė širdies priepuolio metu 
1960 m. sausio 25 d. St. Pe 
tersbuge, Floridoj. Palaidota 
Čikagos Lietuviu Tautinėse ka 
pinėse sausio 30 d. Paliko gi 
liai nuliūdusius vyrą Jurgi Gri 
bą, dukterį Petronėlę ir kt.

Gimė 1899 m. Margavos 
km., Mariampolės aps. 1904 
m. atvyko į JAV. Apsigyveno 
Portamboy, N. Y., vėliau per 
sikėlė Brooklinan, N. Y. Ište 
kėjo už Antano Valasevičiaus. 
Susilaukė sūnaus ir dukrelės. 
Rengėsi grįžti Lietuvon. Vy 
ras, likvidavęs mėsinę Brook 
lyne, jieškojo darbo Čikagoje. 
Čia staigiai mirė. P. Gribienė 
liko dideliam varge su dviem 
mažais vaikais. Kaimynei pri 
žiūrint vaikus, dienomis dir 
bo, o vakare išmoko siuvimo. 
Baigusi siuvimo kursus, gavo 
geresnį darbą. Gyvenimas pa 
gerėjo.

1910 m. pradėjo savo platu 
visuomeninį darbą — Įstojo 
SLA 126 kuopon New Yorke. 
Netrukus buvo* išrinkta (šiois 
kuopos pirmininke. Kiek vė 
liau įsirašė Tėvynės Mylėtoju 
dr-jos kuopon ir ėjo organiza 
torės pareigas. Nuo pat įsikū 
rimo ALT Sandaros buvo šios 
organizacijos veikli narė. 1916 
rn. apsigyveno Čikagoje. Per 
sikėlė SLA 208 kuopon. Įsto 
jo Lietuviu Moterų Apšvietos 
draugijon, kuriai vėliau pirmi 
ninkavo. Taip pat buvo SLA 
208 kuopos pirmininke. Daly 
vavo beveik kiekviename SL 
A, Tėvynės Mylėtojų Dr-jos 
ir ALP Sandaros seime. Bu 
vo ALT Sandaros ir TMD 
centro valdybos iždininke. 
Daug dirbo Lietuvos laisvei 
atgauti ir Lietuvos valstybei 
atkurti. Organizavo lėšų rinki 
mą. Dalyvavo komitete Lietu 
vos Laisvės Varpui įgyti. Dr. 
Alseikai iš 'Vilniaus atvykus 
j JAV organizavo Komitetą

DAR VIENA NUOMONĖ APIE
„DAKTARĄ

„Nepr. Lietuvos“ Red.,, už 
baigusi spausdinti Nobelio pre 
miją gavusį Boriso Pasterna 
ko romaną „Daktarą Živago“, 
prašė „N. L.“ skaitytojus pa 
rašyti savo nuomonę apie šį di 
delį tarptautinį triukšmą su 
kėlusi veikalą.

Taigi, prašau leisti ir man, 
paprastam žmogui, ne rašyto 
jui ir ne literatui, o tik megė 
jui skaityti savo nuomonę ir 
gi pareikšti.

Pirmiausia, tai nors nedau

Lietuvos našlaičiams šelpti ir 
jam pirmininkavo.

Vaikus leido į augštąjį mo 
kslą. Duktė studijavo braižy 
bą. sūnus prekybą.

Persikėlė SLA 260 kuopon. 
Susipažino su kuopos, pirmiį 
ninku Jurgiu Gribu. 1929 m. 
birželio 1 d. susituokė. Prasi 
dėjo ramūs, laimingi metai. Tę 
sėsi iki pat mirties. J. Gribas, 
kaip žymus visuomeninini 
nuoširdžiai suprato žmonos 
veiklą ir ją paremdavo. SLA 
260 kuopoje buvo iždo glo 
bėja ir organizatorė. Suorga 
nizavo SLA 217 kuopą. Sėk 
mingai dirbo organizatoi iaus 
darbą.

Buvo ALT Sandaros 100 
moterų kuopos steigėja ir ii 
gametė pirmininkė. Dirbo Či 
kagos Balfe ir Alte, eidama vi 
cejpirminmkės pareigas. >Ąrti 
mai bendradarbiavo ne tik su 
senais išeiviais lietuviais, bet 
gerai pažino, suprato ir daug 
dirbo kartu su naujaisiais atei 
viais. Jiem gelbėjo į šį kraštą 
atvykti ir įsikurti. Prieš porą 
metų išvyko Floridon. Čia įkū 
rė SLA kuopą. Daug dirbo. Ra 
šė korespondencijas Sandarai 
ir Naujienoms.

P. Gribienė buvo švelnaus 
ir inteligentiško būdo. Išėjo 
dramatišką gyvenimo mokyk 
lą. Ypač atjautė į vargą pa 
kliuvusiųs tautiečius. Visuo 
menės gerovė jos buvo nuošir 
džiai suprasta, jai kelti atsidė 
jusi dirbo. Nesigailėdama sa 
vęs ir savų išteklių. Būdama 
ištikima šiam didžiajam kraš 
tui. Per 50 metų visuomeni 
nės veiklos Petronėlė Gribie 
nė pasistatydino laiko nesunai 
kinamą lietuvišką paminklą. 
Tačiau jos atmintis geriausiai 
bus pagerbta, jeigu jos dirb 
tieji darbai bus sėkmingai tę 
siami jos artimųjų, vienmin 
čių, bičiulių.

Amžina atmintis Petronėlei 
Gribienei! L. Š. 

ŽIVAGO“
geiis mūsų tautiečiu,,, ''kurie 
mano gerai žiną rusų kalbą, to 
kį vertimą sugebėtų atlikti, 
bet vertimas yra prastas, nes 
daug kai kur „vergiškas“, trū 
ksta sklandumo ir grynai lie 
tuviškų išsireiškimų.

Toliau tai „Daktaras Živa 
go“ yra įdomu skaityti, bet ne 
taip įdomu ir netaip kažkas ne 
paprasto, kad stačiai reikia ste 
bėtis, už ką ir kodėl ši knyga 
gavo Nobelio premiją?!

Ar tai buvo įdomus triukas

ar sugalvotas šposas tarp dvie 
jų dominuojančių pasaulyje ir 
labai skirtingų ideologijų vy 
kstančiame šaltajame kare ar 
nauja vakariečių ofenzyva - 
puolimas, o jei ne puolimas, 
tai priešpuolis (kontraofenzy 
va), o gal tik taip gerai su 
griebta ir išnaudota proga 
įžnybti komunistiniam pašau 
liui, komunizmo garbintojams 
ir jų vadams!

Esu su dideliu atsidėjimu, 
atydumu ir įdomumu perskai 
tęs dviejų buvusių Sovietų Są 
jungos gyventojų, turėjusių 
laimę palikti „komunistinį ro 
jų“, knygas — tai V. Kravčen 
ko knygą „Aš pasirinkau lais 
vę“ ir L Guzenko’s — „Titano 
žlugimas“. Šios abi knygos 
man daug labjau patiko už 
„Daktarą Živago“, tačiau nė 
viena jų negavo Nobelio pre 
mijos, nors faktas, kad šios 
knygos turėjo pasisekimą, iru 
do tai, kad V. Kravčenko po 
knygos išleidimo pasidarė tur 
tuolis, o L Guzenko gavo Ka 
nados general-gubernatoriaus 
metinę literatūros premiją.

Nejieškodami toliau ir dau 
giau mano nuomonę patvirti 
nančių pavyzdžių ir autorių 
svetimųjų tarpe, nors tokių pa 
vyzdžių daug atrastume, grįž 
kime į lietuviškąjį pasaulį — į 
„lietuvišką orbitų“. Štai, pairn 
kime, kat ir dabar „Drauge“ 
spausdinamą Jurgio Gliaudos 
romaną — „šikšnosparnių sos 
tą“. Man nesvarbu, kad šios 
knygos autorius gali būti par
tinis žmogus, ar turįs kitokią, 
negu aš, nuomonę, daugeliu 
įvairių klausimų, bet ši knyga 
jau pačioje pradžioje yra ne 
tik įdomi ir intriguojanti, bet 
kas svarbiausia, tai ji tokia ar 
tima lietuvio skaitytojo. Bū 
šia?, kad stačiai atrodo, tas 
pavyzdingas lietuvis tremtyje, 
senukas — buvęs Lietuvoje 
teisėjas Alksninis, išreiškia ta 
vo mintis ir ištaria tavo žo 
džius, jeigu tu būtum „įsisto 
jęs į jo klumpes“.

Man atrodo, kad šią J. Gliau 
dos knygą išvertus švedų kai 
bon ir pistačius Nobelio pre 
mijas skiriančiai komisijai, tai 
„Šikšnosparnių sostas“ turėtų 
būti neblogiau įvertintas už 
„Daktarą Živago“.

Gi, jei ir švedai už ją nepa 
skirtų Nobelio premiją, tai šią 
knyga turėtų labai įdomautis 
seųesrrieji 'ŠiĮaurės Amerikos 
gyventojai. Ne be reikalo juk 
JAV ir Kanada vadinami „di 
džiuliais tirpinamais katilais“ 
ar pečiais, kur ištirpsta ir su 
silieja į vieną masę visos tau 
tybės, o šį procesą labai jau 
norėtų pagreitinti ir paskatin 
ti abiejų Š. Amerikos valsty 
bių vyriausybės. Gi perskai

LIETI ENCIKLOPEDIJOS REDAKTORIAI
buvo suvažiavę posėdžio. Ka 
dangi formaliai nėra vyr. re 
daktoriaus, tai posėdžiams va 
dovauja tas redaktorius, ku 
rio tomas tuo metu yra spaus 
dinamas. Taigi šiam posėdžiui 
vadovavo Pr. Čepėnas. Redak

čius tokią kaip J. Gliaudos, šią 
knygą, gal ir paaiškėtų, gud 
resniems Š. Amerikos gyven 
tojams tai, kas prilaiko mus 
nuo to sutipirmo tautybių ka 
tile, ko mes spiriamės kaip 
ožiai, kodėl mes su jais nesu 
tampame ir prie jų nepritampa 
me.

Gi todėl, ši J. Gliaudos kny
ga padėtų jiems mus suprasti, 
tai už tai knygos autorių reik 
tų gerai apdovanoti bent išrėk 
lamuojant ir gausiai perkant 
šią knygą.

Gal ir neklysiu pasakyda 
mas, kad mes turime gerų ra 
šytojų ir gerai parašytų kny
gų, kurios sukeltų susidomėji 
mo visame pasaulyje, jei mūsų 
Mazalaitės, Alantai, Jankai, 
Ramonai, Baronai, Katiliškiai 
ir kiti sugebėtų savo knygas 
parodyti skaitančiajam pašau 
liui ir duoti progos jas įvertin 
ti.

Jeigu italų komunistėlis iš 
garsino „Daktarą Živago“, tai 
mūsiškiams rašytojams reikia 
tik veržlumo, reklamos ir tur 
tingų bei įtakingų ar bent gan 
siomis idėjomis globėjų, o ta 
da nieko nuostabaus, jei vie 
ną dieną susilauksime malo 
nios staigmenos, kuri mums 
labjau reikalinga negu Prancū 
zijai atominė bomba. Tik įsi 
vaizduokite — lietuvis — No 
belio premijos laureatas!

Tai būtų ne tik smakro pa 
kėlimas mūsų tremtyje esan 
tiems tautiečiams, bet lyg ir 
paskatinimas įr užintrigavimas 
ir mūsų jaunajai kartai ir tt. 
ir tt. Malonu būtų tokia pro 
ga (garsiau surukti: „Aš di 
džiuojuosi, kad esu lietuvis! 
(ar lietuvių kilmės!).

Sunku man, nesugebančiam 
tobulai plunksną valdyti, savo 
mintis išreikšti, bet kiekvienas 
šias eilutes perskaitęs, o ypa 
tingai lietuvis r4š.ytojass ar 
mūsų vadovaujantieji veiks 
niai tremtyje, labai aiškiai su 
pras, kuria kryptimi važiuoja 
ma.

Prašau atleisti už lietuvišką 
atvirumą ir drąsų optimizmą, 
bet ar nereikėtų kai kam apie 
tai pagalvoti?! Taigi, negaiški 
te ir gero pasisekimo!

J. Skardis. 

toriai aptarė tolimesnį medžią 
gos telkimą ir numatė, kad 
Lietuvių Enciklopedijos bus 
nedaugiau, kaip 30 tomų. Taip 
pat numatyta artimu laiku pra 
dėti spausdinti XV-jį lituanis 
tikos tomą, kurį redaguoja dr. 
V. Maciūnas.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 
JOS LEIDYKLA

yra išleidusi St. Santvaro eilių 
rinkinį „Atdari Langai“ (kai 
na 3 dol.) ir Alekso Kutkaus 
atsiminimus „Dainirrinko Da 
lia“ (kaina 2 dol.). Abi kny 
gos kartu užsakant, jų kaina 
4 dol.

V. Krėvės raštų jau išleista 
II, III, IV, V tomai. Pirmasis 
tomas jau surinktas ir netru 
kus bus išspausdintas. VI-sis 
tomas bus išleistas kiek vė 
liau. Vieno tomo kaina 5.50 
dol., visi šeši tomai — 25 dol.

LE XV — Lietuvos tomas 
jau pradedamas rinkti ir turi 
ma vilties šių metų pabaigoje 
jį išspausdinti.

LE prašo, kas tik gali, iki 
balandžio 1 dienos pasiųsti pre 
numerates mokestį už XX ir 
XXI tomus. XXI tomą numa 
tomą išleisti liepos mėn. Dvie 
jų LE tomų kaina: JAV 
15.50 dol., kitur — 16 dol.

MASKVOJE KONCERTĄ 
VO VILNIAUS 
KVARTETAS

Maskvoje lankėsi tarptauti 
nio Haidno vardo konkurso 
laureatas, Lietuvos valst. sty 
ginis kvartetas (E. Paulaus 
kas, K. Kalinauskaitė, J. Fle 
džinskas ir M. Šenderovas), 
kur atliko Haidno, Franko ir 
Šoštakovičiaus kvartetinius kū 
rinius. E.
• Lietuvos Valstybinis estra 
dinis orkestras šiuo metu įvai 
riose krašto vietovėse yra nu 
matęs 30 koncertų. Po to vyk 
siąs į tolimą kelionę po Sovie 
tų Sąjungą.

NAUJI KATALIKŲ 
AKADEMIKAI

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija, kurios centras 
yra Romoje, į garbės akademi 
kus pakėlė prelatą P. Jurą ir 
į akademikus prof. J. Grauro 
gką, prof. J. Grinių, prof. A. 
Liuimą, SJ. ir prof. A. Salį. 
Akademija dabar leidžia „Su 
važiavimo darbų“ IV tomą ir 
ruošia spaudai metraštį.
• Jurgio Šapkaus akvarelių ir 
tapybos paroda atidaryta Mi 
chelini galerijoje 2001 Maple, 
Evanstone, III.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
Į PIETŲ AMERIKĄ

Rugpjūčio mėnesį ruošiasi 
vykti į Pietų Ameriką, o kar 
tu ir į Kolumbiją, Čiurlionio 
Ansamblis.

BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ, 
choreografė ir išraiškos šokio 
išakėja skaitė paskaitą apie 
išraiškos šokį ir ritminę man 
kštą Montrealio Universitete 
meno popietėje kartu su pran 
cūzų kanadiečių dailės, muzi 
kos ir teatro atstovais. Ji taip 
pat buvo pakviesta ir išpildė 
dviejuose meno vakaruose pro 
gramą, kuri buvo suruošta 
Ecole des Beaux Arts Mont 
realyje.

Birutė Vaitkūnaitė pakarto 
tinai pasirodo Montrealio 
prancūzų televizijos stotyje. 
Ketvirtadienį, kovo mėn. 24 
d. 4,30 v. p. p. vėl matysime 
ją su keturiomis mokinėmis pa 
sirodant La Boite a surprise 
programoje.

„PATALINIS LIKIMO
PASISUKIMAS“...

New Yorko Metropolitan! 
operos baritonas Leonard 
Warren, dalyvavęs Verdi ope 
roję „Likimo galia“, atgiedo 
jo ariją „Patalinis likimo pa 
sisukimas“ ir tikrai fatališkai 
krito ir mirė, širdžiai sustojus 
veikti. Tuo metu užmirė ir di 
rigentas su orkestru. Teatro 
direktoriui teko išeiti į rampą 
ir 4tūkstančius žiūrovų papra 
šytii atsistojimu pagerbti žy 
mųųjį solistą.
MIRĖ PROF. DR. OŽELIS

Kovo 3 d. Čikagoje mirė 
prof. dr. K. Oželis, sulaukęs 
74 m. amžiaus. Oželis buvo 
baigęs Medicinos akademiją 
Petrapily, Lietuvoje buvo Kau 
no karo ligoninės viršininku. 
Kauno universiteto profeso 
rium, o po 2-ro pas. karo JAV 
dirbo Mantono, Ul.„ ligoninė 
je. Velionis priklausė Frater 
nitas Lituanica gydytojų orga 
nizacijai. Palaidotas kovo 12 
dieną.
® Dr. W. C. Kvaraceus, lietu 
vis Boston Universiteto profe 
sorius, jaunuolių nusikaltimų 
problemų ekspertas, ablandžio 
2 d., 2 vai. po pietų, laikys 
paskaitą Chicagos George Wi 
lliams Koegijoje, Drexel ir 53 
gt-
• Žalgirio mūšio 550 metų su 
kakčiai minėti Lietuvių Istori 
jos Draugijos valdyba Čikago 
je sudarė komisiją: Č. Grince 
vičius, A. Rūgytė, V. Vijei 
kis ir M. Kasakaitytė.
• Sandaros savaitraštis rengia 
banketą kovo 13 d. South Si 
de Masonic Ballroom, prie 64- 
tos ir Green St.

V. M. PURIŠKEVIČ.

Rasputino likimas
IŠ RUSIJOS DŪMOS ATSTOVO

V. M. PURIŠKEVIČIAUS DIENORAŠČIO
8.
Pamatęs Rasputino lavoną, Jusupovas nutvėrė dviejų 

svarų svarstį, ir pribėgęs, kažkaip be sąmonės, lyg pamišęs, 
iš visų jėgų pradėjo tvoti Rasputinui per smilkinius, lyg ne 
tikėdamas, kad Rasputinas jau užmuštas. Ir tikrai, ir man 
pasirodė, kad jis dar gyvas, dar kriokė!... Aš pamačiau, kaip 
užsivertė dešiniosios akies vyzdis, ligtol tartum žiūrėjęs į ma 
se nesąmoningu, bet baisiu žvilgiu, šitą akį aš ir dabar ma 
tau tokią baisią!!!

Bet greit aš susivaldžiau ir šūkterėjau kareiviams ati 
traukti Jusupovą nuo lavono, nes jis galėjo apsitaškyti krau 
ju, o ir aplinką, kas padėtų tardymui susekti faktus. Bet 
jiems nelengva buvo Jusupovą atitraukti, nes jis kažkaip bu 
vo lyg ir pamišęs. Kareiviai vis dėlto nuvedė Jusupovą į vii 
šų, visą apsitaškiusį krauju, ir pasodino į odinę sofą. Baisu 
buvo į jį žiūrėti. Jis vis dar kartojo: ,,Feliks, Feliks. Fe 
liks...“ — tuos jį pritrenkusius Rasputino žodžius.

Vienam kariui aš daviau parėdymą rasti medžiagos Ras 
putino lavonui suvynioti ir surišti virvėmis, o kitas man pa 
sakė, kad policininkas sargybinis, kuris buvo gatvėje, išgir 
dęs šūvius, buvo atvykęs pasiteirauti, kas čia šaudo. Jis per pu 
sę valandos turės vykti į nuovadą pasikeisti sargyba su kitu. 
Jis, žinoma, turės savo viršininkui pranešti apie šaudymą, ir...

Per 10 minučių kareivis man atvedė sargybinį į Jusupo 
vo kabinetą. Pažvelgęs į jį aš įsitikinau, kad tai yra seno ti 
po tarnautojas, ir aš padariau klaidą jį pasikvietęs į Jusupovo 
namus. Bet jau nebuvo kas kita daryti.

— Tai tamsta buvai atėjęs pasiteirauti čia, kas šaudė.
— Tikrai taip! — jis atsakė.
— Mane pažįsti? g
— Tikrai taip, — atsakė. — Pažįstu. u

— Kas gi aš?
— Valstybės Dūmos narys Vladimir Mitrofanovič Pu 

riškevič!
— Teisingai! — sakau. — O šis ponas ar žinomas tau?

— nurodžiau į toje pat pozoje sėdintį Jusupovą.
— Ir juos žinau.
— Kas gi jis?
— Jego Sijatelstvo kniaz Jusupov.
— Teisingai! Klausyk, broleli, atsakyk man nuošir 

džiai: tu myli carą batiušką ir motiną Rusiją, Tu nori, kad 
Rusija nugalėtų Vokietiją?

— Taip tikrai! — jis atsakė. — Myliu carą ir tėvynę ir 
noriu jos pergalės.

— O ar tu žinai, kas yra didžiausias caro ir Rusijos prie 
šas, kas visokius Štiurmerius ir kitus vokiečius sodina į vai 
dytojus, kas carienę yra paėmęs į savo nagus?

— Tikrai taip, — sako, — žinau. Tai Griska Rasputin!
—- Tai gi, broleli, jo jau nėra. Mes jį nudėjome, kai gn 

dėjai šaudant. Bet ar gali pasakyti, jeigu paklaus: „Nieko ne 
žinau ir nieko negirdėjau!“? Ar sugebėsi tylėti ir musų neiš 
duoti?

Policininkas sargybinis susigalvojo.
— Tai, kad jeigu paklaus be priesaikos, tai nepasakysiu, 

bet jeigu reikės duoti priesaiką, tai, atsiprašau, turiu pasakyti 
teisybę. Nuodėmė bus meluoti.

Aš pamačiau, kad kalbos su juo nieko gera neduos, todėl 
jį atleidžiau, sužinojęs, sužinojęs, kad jo viršininkas yra pul 
kininkas Grigorjev, žmogus padorus, kiek žinojau.

Įėjo kareivis ir pranešė, kad lavonas jau įpakuotas. Išė 
jęs pamačiau, kad jis įvyniotas į kažkokią mėlyną medžiagą ir 
stipriai perrištas virvėmis. Dabar jau buvo aišku, kad Raspu 
tinas tikrai lavonas ir jau niekad neatsikels. Bet reikėjo su 
laukti didįjį kunigaikštį, dr. Lazavertą ir Poručiką S. Aš pa 
sikėliau į Jusupovo kabinetą ir paprašiau sargus jį sutvarkyti
— pervilkti ir apiprausti kraują. Pats gi sėdau į kėdę laukti. 
Bet po penketo minučių pasigirdo automobilis. Did. kunigai 
kštis buvo beveik linksmas, bet, pažvelgęs į mane, suprato, 
kad kažkas čia įvyko. Jam paklausus, aš trumpai papasako 
jau apie nežinomą jam įvykį su Rasputinu ir prašiau skubėti. 
Palikęs Jusupovą vieną jo karių priežiūroje, sų kitais Raspu 

tino lavoną įkišome į did. kunigaikščio automobilį ir išvyko 
me į sutartą skandinimo vietą, įsidėję du svarsčius po du pū 
dus kiekvienas ir retežius, kuriuos pas Jusupovą atgabenau 
šį rytą.

Dabar šoferiu buvo did. kunigaikštis, greta jo poručikas 
S., užpakaly iš dešinės dr. Lazavert, iš kairės aš, o ant lavono 
raitas kareivis.

Jau pakeliui pastebėjau, kad 'mašinoje yra Rasputino Šu 
ba ir botai. Paaiškėjo, kad tai neparėjo į krosnį ir mano žmo 
na visa tai grąžino. Teks tai išmesti į eketę drauge su lavonu.

Per miestą did. kunigaikštis važiavo pamažu, matyt, ne 
norėdamas į save atkreipti policijos dėmesio. Greit jau buvo 
me už miesto. Štai ir tiltas, nuo kurio buvo sutarta lavoną 
įmesti į upę. Kunigaikštis sulaikė mašinos greitį ir, užvažia 
vęs ant tilto, sustojo. Stiprus šviesos pluoštas apšvietė sar 
gybinę būdelę kitome tilto gale. Bet lempos greit buvo užge 
sintos ir viskas paskendo tamsoje.

Mes greit išlipome iš mašinos, išvilkome lavoną, ji jsiū 
bavome ant rankų ir išmėtėme į upę, užmiršę pririšti tam tiks 
lui paruoštus svarsčius, kuruios po to sumėtėme į upę; retežį 
įsupome į Rasputino paltą ir taipgi išmėtėme į upę, o dr. Ra 
zavert išmetė ir botą. Greit sėdome į mašiną ir leidomės per 
tiltą.

Kaip likome nepastebėti, sunku buvo suprasti, bet kai va 
žiavome pro sargybinio būdelę, jį matėme skaniai miegantį ir 
net mūsų mašinos ūžesys jo neišbudino. . .

— O žinote ką? — baigiant kelionę aš pasakiau. — Man 
regis, mes padarėme klaidą įmesdami lavoną į upė. Gal rei 
kėjo jį palikti viešumoje, nes dabar gali atsirasti netikrų Ras 
putinų. . .

— Gal jūs ir teisus, — atsiliepė did. kunigaikštis, — bet 
jau pervėlu, nes lavonas jau nuplaukė.

Kai sugrįžome į Jusupovo rūmus, lipdami iš mašinos pa 
stebėjome antrą Rasputino botą, o ant kilimo kraujo žymes. 
Buvo liepta tarnybai sudeginti ir botą ir kilimą. Atsisveikinę 
su visais, su dr. Lazavertu vykome į Varšuvos stotį, kur 9 
vai. ryto Dūmos nariai turėjo atvykti apžiūrėti mūsų sanitari 
nį traukinį. Jau buvo 6 vai. ryto.

Bus daugiau.
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PEMBROKE, Ont.
MŪSŲ KOLONIJOS APŽVALGA

Pembroke yra senas Kana 
dos miestelis, kuris prieš dve 
jus metus atšventė savo 100 
metu sukakti. Šiuo laiku jis 
turi apie 18,000 gyventoju ir 
šiais metais gauna miesto (ei 
ty) teises. Pembroke yra 99 
mylios nuo Kanados sostinės 
Ottawos i šiaurės vakarus ant 
Ottawos upės kranto. Per Pem 
broke eina transkanada Hig 
wai Nr. 17. Ties Pembroke 
yra naujai pastatytas tiltas 
per Ottawos upę, kuris jun 
gia Ontario provinciją su Que 
bec provincija. Pembroke apy 
linkė yra labai miškuota, tu r 
tinga ežerais, upėmis ir gra 
žiomis vasarvietėmis. Labai 
tinka medžioklei ir žvejybai, 
todėl Pembrokas yra labai mė 
giamas turistu ir vasarotoju. 
Klimatas čia labai sausas tiek 

„žiemą, tiek vasarą.
ėm Pembroke lietuviu gyvena 

12 šeimų ir 5 viengungiai vy 
rai, viso 49 asmenys. Didelė 
dalis yra mišrių šeimų.

Pembroke apylinkėje gyve 
na apie 6 lietuvių šeimos ir 3 
viengungiai. Kiek tiksliai yra 
asmenų, kol kas nesužinota.

Pirmasis lietuvis Pembrokan 
atvyko 1913 metais, tūlas Pra 
nas Berželis (čia save buvo pa 
sivadinęs Bazarka). Jis buvo 
kilęs nuo Suvalkų Kalvarijos. 
Čia jis buvo vedęs prancūzų 
tautybės žmoną. Jis mirė 
prieš 3 metus nuo sužeidimo 
darbe prie miesto vandentic 
Jpo hydranto, kur jis dirbo. Li 
rpo žmona ir vienas sūnus, ku 
ris tarnauja ugniagesiu. Žmo 
na ir sūnus lietuviškai kalbėti 
nemoka.

Antrasis lietuvis Pembro 
kan atvyko 1929 m. Jonas-Pra 
nas Vaičiūnas (sakosi dram. 
Petro Vaičiūno brolis). Jis yra 
kilęs iš Ukmergės apskrities, 
Veprių valse., Pranių kaimo. 
Jis yra vedęs vokiečių tauty 
bės žmoną, turi du vaikus. Jis 
pats yra uolus lietuviškų orga 
nizacijų veikėjas ir nuolatinis 
jų valdybų narys.

Visi kiti lietuviai Pembroke 
atsirado pradedant 1948 me 
tais prasidėjus išvietintųjų 
emigracijai iš Vokietijos. Čia 
už 40 mylių nuo Pembroke 
buvo statoma 1947—1950 m. 
didžiulė elektros jėgainė ant 
Ottawos upės ir i tą statybą 
iš Vokietijos buvo atvežta apie 
2000 Pabaltiečių ir kitokių iš 
vietintųjų europiečių. Jų tar

® TAISAU S

Stele vizijos ir radio aparatus,
& Darbas garantuotas. W 
$ Albinas Pranevičius. $ 
Y DOminic 6-6637 $

pe buvo apie 300 lietuvių, ku 
rie turėjo atlikti vienų metų 
darbo kontraktą. Po 6 mene 
siu nuo atvykimo vyrų, buvo 
atvežtos jų šeimos. Nesant ar 
čiau prie darbovietės didesnės 
(gyvenvietės, didžiausia dalis 
šeimų apgyvendinta buvo 
Pembroke. Daug tų šeimų na 
rių susirado čia darbo. Taip 
pat čia buvo iš Vokietijos at 
vežta grupė mergaičių (do 
mestic girls), kurios pabaigų 
sios darbo kontraktą, daugu 
ma vietoje apsigyveno, kitos 
sukūrė šeimas.

Pasibaigus elektros jėgainės 
statybai, dauguma baigusių 
rai bo kontr. išvažinėjo i aides 
nius miestus, bet didelė dalis 
vietoje susirado darbo ir pašto 
viai apsigyveno.

Pembroke dabartiniu metu

yra vienintelė lietuviu 
organizacija

PLB Kanados Krašto V-bos 
23-čia apylinkė. Anksčiau bu 
vo Kanados Liet. Tarybos 
skyr., bet prieš 3 metus, 'dau 
gumai narių pageidaujant, per 
siorganizavo i Kanados Liet. 
B-nės 23-čią apylinkę.

Pirmųjų jos iniciatorių kaip 
ir nebuvo, bet 1951 m. Henri 
kui Adomoniui atostogaujant 
Pembroke, kilo mintis Įsteigti 
lietuvišką org. H. Adomoniui 
padedant, buvo sušauktas stei 
giamasis susirinkimas, VI. Ba 
lio namuose ir buvo Įsteigtas 
K. L. Tarybos skyrius. V-bon 
išrinkti: p-ku V. Vizgaitis, 
sekr. Jieva Bakūnienė ir ižd. 
J. Vaičiūnas.

Dabartinę KLB apyl. vald. 
sudaro: p-kas V. Vizgaitis, 
ižd. J. Vaičiūnas ir sekr. P. 
Kiškis.

Ši apylinkė turi T. Fondo 
Įgaliotini; prieš 2 mėn. įsistei 
gė Vasario 16 d. gimnazijai 
šelpti būrelis.

Anksčiau čia liet, organiza 
cijų nėra buvę. Apie 60% ka 
talikų ir apie 40% evangelikų.

Lietuviškas pamaldas turi 
me apie 2—3 kartus į metus. 
Jas laiko atvykę iš Ottawos at 
vykę kunigai. Šiaip lietuviai 
naudojasi vietinėmis anglų 
bažnyčiomis, pagal savo reli 
gijas ir priklauso jų parapijo 
ms.

Iš parengimų 
kiekvienais metais darome: 
Vasario 16 d. minėjimą, pa 
gal išgales ir jėgas parengiant 
programą. Surengiame vieną 
kitą šokių vakarą, gegužynę 
ir naujų metų sutikimus. Jo 
kių didesnių pramogų čia reng 
ti neįmanoma, trūkstant jėgų 
ir esant mažai kolonijai.

Kultūrinė būsena
Lietuviškų Įmonių čia be 

veik nėra. Yra tik šios: J. Vai

Mowt|real
JUOZAPŲ VAKARIENĖ

Šv. Juozapo dieną, kovo 19, 
ruošiama Aušros Vartų salėje. 
Vakarienės vyriausia vadove 
yra pakviesta E. Vaupšienė, 
kas garantuoja, kad vakarienė 
bus tikrai gera ir visi Juozą 
pai bus tinkamai pagerbti.

PADĖKA
Kanados Lietuvių Katalikių 

Moterų Dr-jos Montreaiio sky 
rius nuoširdžiai dėkoja visie 
ms padėjusiems auka ir darbu 
suruošti tradicinį Užgavėnių 
balių vasario 27 d.

Dėkojame V. Žukauskui už 
nuotaikingos programos atii 
kimą, Tėvui Borevičiui už vi

sokeriopą pagalbą, taip pat p. 
Kardeliui už reklamavimą ren 
giamo mūsų vakaro spaudoje 
ir spaudos baliuje žodžiu, p. 
Vazalinskui už gražų nupieš 
tą plakatą. Dėkojame visiems 
gausiai aukavusiems loterijai 
fantus, kurių dėl gausumo ne 
galime išvardinti, renkant fan 
tus pasidarbavusioms pp. Ma 
kauskienei, Drevinskienei, Zu 
bienei, Jukonienei ir kitoms. 
Dėkojame nenuilstamai ir pui 
kiai dirbusioms talkininkėms 
baliaus metu pp. Jaugelienei, 
Gaputytei, Adomaitienei, Pie 
šinienei, Vilčinskienei. Pet 
rauskienei, Zabielienei, Naike

čiūnas turi maisto produktų 
krautuvę, J. Ivanauskas turi 
štalių dirbtuvę ir stat'yc.if 
'smulkių medžiagų parduot.*

giją ir abi mokytojauja Otta 
woj. L. Balytė mokosi Otta 
wos mokytojų kolegijoj.

H. Balys, Aid. Bakūnaitė,

St. CATHARINES, Ont.
GRAŽIAI SURUOŠTA STAIGMENA

Pp. Dauginams vasario m. ir jaustasi, kaip tėvynėje, nes 
sukako 25 metai nuo vedybų, dainos priminė rūtas, šaltinė
Ta proga vasario 28 d. duktė 
Aid. Zubrickienė, sūnus Al 
gis, padedant pp. Galdikams, 
V. Alonderiams, Pūsliams, 
Liaksoms, A. Ambraziejui. J. 
Šarapnickui ir iš Hamiltono 
pp. Dervaičiams, suruošė ba 
lių. Iš anksto sukaktuvininkai 
nieko nežinojo. Tą dieną, iš 
vykus sukaktuvininkams iš na 
mų, duktė Aldona užėmė na 
mus ir tvarkė iš anksto paruoš 
tą maistą, stalą. Sukaktuvinin 
kai kurį laiką buvo ,,izoliuoti“ 
V. Alonderio.

Šeimininkai grįžę labai susi 
jaudino pamatę paruoštą stalą 
ir dovanas. Nieko nelaukiant 
tuojau sukaktuvininkai buvo 
susodinti prie stalo ir sveikina 
mi bei jiems linkima ilgiausių 
metų.

Visiems gražiai leidžiant lai 
ką, buvo padainuota dainelių

IĮ, gegutę, lakštingalą, baku 
žę samanotą ir brangią tėvy 
ne Lietuvą. J. Š.

PRANEŠIMAS
Po SLA 278 kuopos 5-kių 

metų sukakties minėjimo salė 
je rasta vyriška skrybėlė ir vy 
riški kaliošai su auliukais. At 
siimti prašoma pas J. Šarap 
nieką, 56 Concord Ave., St. 
Catharines, Ont., telef. MU 
2-9444.

SLA NARIŲ DĖMESIUI
Kovo mėnesi vykstančiuose 

SLA Centro rinkimuose į Pil 
durnosios Tarybos Iždo Glo 
bėjus' kandidatuoja veiklus 
naujas ateivis ir veiklus SLA 
narys advokatas Liudas Šmul 
kstys. Išrinkime bent vieną 
naują ateivį 1 SIjX Centrą ir 
pagyvinkime jo veiklumą.

SLA narys.
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RAYMOND BROS. |
E S SO GAMINIAI H

ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KURO A L Y V A. g 
Pristatymas laike 1 valandos. H

288—1 Ave., Ville LaSalle. jj

-Ji

STOVE OIL 
DEALER

DO 6-0515

| GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS g

D. E. BELANGER 8c SONS
| 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE |

| GARANTUOTAS DARBAS. |

« 259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343 «

Į
SI UNTI N I Al !

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis Vper Janiną ADOMONIENĘ. j

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, g 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo masinas, $ 

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. |

vę Kambels-Bay Quel, ir yra 
du smulkūs statybos kontrak 
toriai. Adolfas Petrulis ir V. 
Vizgaitis.

Iš mokslus einančio jauni 
mo: Al. Vizgaitis studijuoja 
St. Lawrence universitete 
Canton New York USA, Rim. 
Vikt. Vizgaitis Illinois uni 
versitete Chicago Ill. USA. E. 
Balys Queen universitete Kin 
gston, Ont. D. Bakūnaitė Otta 
wos u-te yra baigusi mokytojų 
kolegiją, R. Bakūnaitė yra bai 
gusi Ottawos mokytojų kole

P. ir A. Kiškiai lanko vietos 
gimnazijas ir žada tęsti moks 
lą toliau.

Medžiagiškai
visi lietuviai laikosi vidutinis 
kai. Visi gyvenantieji su šei 
momis turi nuosavus namus. 
Lietuvių pragyvenimą daugiau 
šiai sudaro darbas. Dalis turi 
vietos Įmonėse nuolatinius dar 
bus. Kita dalis dauguma yra 
išmokę stalių amato, kurie dil
ba beveik visą laiką statyboje. 
Dalis turi ūkius. Kor.

WINNIPEG, Man.
AUKOS TAUTOS FONDUI

Per vasario 16-tos dienos 
minėjimą Tautos Fondui auko 
jo: po 4 dol. Pr. Matulionis, 
J. Vaitekūnas, V. Januška, 
Dr. E. Gedgaudas, M. Januš 
ka, A. Genys, P. Liaukevičius, 
J. Demereckas ir M. Šaraus 
kas; po 3 dol.: dr. P. Vytė, 
agr. J. Malinauskas, dr. Zulo 
nas, Jauniškienė, inž. A. Ma 
ciūnas, St. Bujokas, Eug. Ka

Bagdonas, J. Bežys, A. No 
liūs; po 1 dol. J. Mališauskas, 
V. Zavadskienė, J. IJaukevi 
čienė, šilinskas, Daubaras, J. 
Šmaižys, A. Kuncaitis, Br. 
Vaičaitis, A. Balčiūnas, V. 
Kriščiūnas, M. Bukauskas, P. 
Jurgelon (gerai neišskąito 
ma), A. Radzevičius, A. Šida 
gyte, A. Rutkauskas, V. Nava 
grockis, R. Marshall, V. Mic

Pranešimas
Audinių fabriko „Litex“ Kaune vedėjas

atidaro geriausių anglišku
a

A

i f|

URMO SANDELĮ
Lietuviams speciali nuolaida, žemiau urmo kainas.

■g

lasauskas, kleb. kun. J. Berta 
šius ir K. Strikaitis; po 2 dol: 
L. Saanius, V. Jawormkes, 
Proulx, Timmermanas, P.

lienei, Sutkaitienei, Zubienei, 
Kelerienei, Vaicekauskienei. 
Kerbelienei, Stankaitienei, Ga 
baliauskienei, Dikaitienei, Lu 
košienei, Kleizienei ir Andrie 
jauskienei. Dėkojome ponio 
ms. aukojusioms kugelį, pyra 
gus ir tt. Dėkojame ir mielai 
gausiai atsilankiusiai publikai.

Valdyba.

povilis, Žiminskas, P. Galini 
nas, V. Šerkšnys, T. Lukas, 
Ev. Fedaras, inž. B. Stepulio 
nis, N. Milašių ir Simanavi 
čius.

Iš viso gauta aukų 112 dol.
Surinktos aukos persiųstos 

Tautos Fondo atstovybei Ka 
nadoje.

Aukojusiems mūsų bran 
gios tėvynės Lietuvos isslais 
vinimo reikalams nuoširdus 
ačiū.

M. Šarauskas
TF Atstovas Winnipege.

Priimame užsakymus |
KOSTIUMAMS, PALTAMS ETC., $

GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ. $ 

Užsakymai vykdomi geriausių specialistų.
Garantuojame, kad būsite patenkinti. 

Labai geros urmo kainos 
Prašome Įsitikinti

Katex Woollens & Textile Co

Iš

g

Osmode Clothing Mfng. Co 
1114. 

9-8020 
vai. vakaro,

1449 St. Alexander St., kamb.
Tel.: biznio VI 2-5319, namu VI

Reikalui esant, galima kreiptis ir po 6 
išanksto susitarus. 

Šeštadieniais uždaryta.

g

£ 
X

DE LUXE DRY CLEANERS!
117—6th AVENUE, LACHINE |

j ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS į

!I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai g 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. g

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS |

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

Lietuviamsnuolaida. x
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, AMontreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.
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A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES RF.GD.

vf

VISŲ RŪŠIŲ D R A U DIMAS. į

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) ’
Montreal 36. Que. Tel. RAymond 7-3120. <

b J>

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

£ 8
$ SIUNTINIAI NAMIŠKIAM $
X • • ... 0Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija. v
x CMontrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1*1176. C

991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q. c
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. J'

g ?

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

■ BELLAZZI-LA M Y, INC
| DO 6-6941 7679 George St., Vilie Lašale.

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

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IK

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBES

RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.
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NAMŲ DALININKŲ SUSIRINKIMAS 
d. Atidaryda 

pirmin. St. 
usirinku

dėkojo Namų
už sąžiningą

ad 
pa

LIETUVIŲ
Įvyko vasario 21 
mas susirinkimą 
Banelis pasveikino 
sius narius ir paprašė atsistoji
rnu bei tylos minute pagerbti 
praeitais metais mirusius L. 
Namų dalininkus: Gen. konsu 
lą min. V. Gyli ir buv. didelę 
tremtinių gobėją bei visuome 
mininkę Jievą Mankuvienę. 
Pagerbus mirusiuosius, pirm. 
St. Banelis pareiškė, kad pa 
gal Kanados papročius ir nusi 
stovėjusią tvarką, susirinki 
mui pirmininkauja V-bos pir 
mininkas, bet, jei būtų balsų, 
kad prezidiumas renkamas, 
tuomet galima būtų tą pagei 
davimą įvykdyti. Neatsiradus 
pageidavimų, pirmininkauja 
v-bos pirm. St. Banelis, o sek 
retoriauja v-bos sekr. B. Saka

kad yra užvesta

susirinkimui dienot 
K. Grigaitis perskaitė 
metų susirinkimo pro 
kuris be pataisų vien 
priimtas.

buvęs 
sklan

Be pakeitimų priėmus v-bos 
patiektą 
vaikę, 
praeitų 
tok olą, 
balsiai

Praeitų met< v-bos veikios 
pranešimą padarė pirm. St. Ba 
nelis. V-bos sudėtis, be dviejų 
senosios v-bos narių, 
naujas. Darbas ėjęs
džiai ir vieningai. Padaryta 11 
posėdžių, išdirbtos ir priimtos 
vidujinės tvarkos taisyklės, ku 
riose numatomos v-bos narių 
pasiimtos pareigos ir teisės. 
Valdyba turėjusi nemalonią pa 
reigą pakeisti Namų adminis 
traciją, kas buvo neatidėlioti 
na ir būtina.- To dėka, per vi 
sus metus L. Namai neturėjo 
reikalo su policija. Šia proga

pirmininkas 
ministracijai 
reigų ėjimą.

Pranešus, 
dalininkų kartoteka ir kad tam
darbui atlikti, samdant, būtų 
reikėjė sumokėti už vieną šim 
tinę dolerių ir, kad neimdama 
jokio atlyginimo pavyzdingai 
ir kruopščiai atliko v-bos narė 
E. Jurkevičienė, sus-mas ploji 
mu išreiškė jai padėką.

L. Namų 8 metų sukakties 
proga, buvęs suruoštas su me 
nine programa pobūvis, davęs 
apie 300 dol. pelno, tačiau ja 
me dalininkų atsilankiusių 
skaičius buvęs labai negausus. 
Kažkaip jaučnamas pačių da 
lininkų atbukimas ir permažas 
domėjimasis savaisiais visuo 
meniniais namais. Sumažėjus 
imigracijai ir daugeliui tauty 
bių Įsigijus nuosavas patai 
pas, esą, jaučiamas patalpų iš 
nuomavimo sumažėjimas, ypač 
mažesnių, kurios yra antrame 
augšte. Todėl finansiniai rei 
kalai gali versti naująją v-bą, 
jieškoti toms patalpoms pašto 
vių nuomininkų kontoroms ar 
panašioms Įstaigoms, kas, be 
abejo, atsilieptų visuomeninia 
ms bei kultūriniams reikalams 
nemokamai duodamų patalpų 
siaurinimą.

Praeitais metais buvo atsisa 
kyta nuo kai kurių pagerini 
mų bei remontų ir daugiau bu 
vo kreipta dėmesio į skolų su 
mažinimą. Skolų per pereitus 
metus buvę išmokėta 3,200 do 
lerių, bet dar likę apie 20,000.

Baigdamas pranešimą pirm. 
St. Banelis dėkojo v-bos na

2TZ

Po praeitų metų patyrimo organizuojant ekskursiją j 
Ukrainą, kuri buvo pasisekusi ir Įdomi

Four Seasons Travel Ltd.
109 Bloor St. W., Toronto. Tel. WA 5-555 

imasi organizuoti ekskursijas ir pavienių asmenų

Gimines sutikti galima apsistojant atviruose miestuose 
— VILNIUJE norimam laikui. Viza ir pervežimas laivu 

ar lėktuvu, sutvarkoma greitai.
Informacija nemokamai lietuvių kalba.

Prašom atsilankyti arba pasiųsti šią iškarpą:

Four Seasons Travel Ltd., 109 Bloor St. W., Toronto, Ont.

Prašau prisiųsti smulkesnių žinių apie kelionę į Lietuvą:

Pavardė . . .

Adresas

riams už glaudų bendradarbia 
vimą, ypač A. Statulevičiui, rū 
pestingai tvarkiusiam L. Na 
mų ūkio reikalus ir A. Kiršo 
niu i 
bės.

A. 
metų 
tyti, 
226.64 dol., o išlaidų padary 
ta 16,308.23. Pelnas, kuri su 
daro 918.41 dol. paskirstytas: 
843 dol. dividendui (4%) ir Ii 
kusius atsargos kapitalui.

A. Statulevičius savo prane 
Šime apibūdino L. Namų ūkio 
reikalus, atliktus ir numato 
mus namams pagerinimus bei 
remontus.

V. Bačėnas perskaitė Revi 
zijos komisijos aktą, iš kurio 
matyti, kad atskaitomybė bu 
vo vedama tvarkingai ir siūlė 
apyskaitą patvirtinti. Taip pat 
siūlė nubraukti kaip neišjieš 
komus iš ėjusio admin, parei 
gas pagal pr. metų Revizijos £ 
aktą rastus trūkumus. «

Be diskusijų Revizijos Ko x 
misijos aktas ir apyskaita vien $ 
balsiai priimama ir valdybai už « 
gražų pasidarbavimą reiškia » 
ma padėka.

Be didesnių diskusijų pnim « 
ta Valdybos patiekta 
tams sąmata, kurią 
A. Kiršonis.

Didesnių namų 
klausimą referavo A. 
Referentas, plačiai 
besivystanti lietuvių visuome $ 
nini, kultūrini ir ekonomini gy £ 
venimą, pažymi, kad esamieji ? 
namai tam veikimui yra per 
ankstūs, kad komerciniais pa 
grindais kuriantis ir priside 
dant esamaisiais namais, kaip 
pagrindiniu kapitalu, naujų šė 
rininkų rasti nebūtų sunku. 
Geras tam pavyzdys, esą, yra 
Hamiltonas ir kitos lietuvių 
kolonijos. Siūlo susirinkimui Į 
šį reikalą atkreipti reikiamą 
dėmesį, išrinkti tam tikrą ko 
misiją, ar pavesti naujajai vai 
dybai eiti prie užsibrėžto tiks 
1° Įgyvendinimo.

Svarstant šį klausimą, pasi 
sakyta už ir prieš. Statant bal 
savimujj, didžiuma balsų nu 
tarta pavesti naujai išrinktai 
valdybai duodant teisę, tam 
reikalui kooptuoti dar atitinka 
mus asmenis ir, paruošus sta * 
tūtą, sušaukti specialų dali 
ninku susirinkimą galutinam 
sprendimui.

Po 10 min. pertraukos, iš iš 
statytų 14 kandidatų, slaptu 
balsavimu Į valdybą išrinkti: 
St. Banelis, A. Kiršonis, A. 
Statulevičius, E. Jurkevičienė, 
V. Bačėnas, V. Petraitis ir Kl. 
Dalinda. Kandidatais liko J. 
Novogrodskis ir K. Grigaitis.

Į revizijos komisiją: L. Šal 
na, J. Preikšaitis ir Al. Kuo 
las. Kandidatais liko J. Masio 
nis, Bleizgys ir M. Petrulis.

Prie sumanymų buvo pasi 
kalbėta ir Įnešta kai kurių su 
gestijų L. Namtreksploatavi

už tvarkymą atskaitomy

Kiršonis referavo praeitu 
apyskaitą, iš kurios ma 
kad pajamų turėta 17,

1960 me 
referavo

įsigijimo 
Kiršonis. 
apžvelgęs

1900. iii. 16. — Ne, 12 (67'81

(A) TRUMPŲ RANKOVIŲ 
pilno ilgio KOMBINACIJA 
Penmans 253 balti;
251 natūralūs;
223 dvigubi balti;

SAGŲ 
juosme

(B) V-KAKLO trumpom 
rankovėm pilno ilgio 
KOMBINACIJA. 
Penmans 2530 balti;
2510 natūralūs.

(D) IKI KELIŲ trum 
pu rankovių KOMBI 
NACIJA.
Penmans 253 balti; 
251 natūralūs.

VISUOMET VERTA REIKALAUTI GAMINIŲ SU 

PENMANO ŽENKLU, RODANČIU VERTĘ IR KOKYBĘ.

B7-8 Ą

ĖSĖ&įS :■

Į b

išbandytos kokybės apa

(C) CRISS CROSS , 
be rankovių, susegti i T1,’ 
iki kelių ‘ KOMBI 
NACIJA.
Penmans 2Š3ybalti;
251 natūralūs.'

(E)' APAT. KELNĖS, 
pilno ilgio užsegamuos 
priekiu.
Penmans 253 baltos; 
251 natūralios;
223 2-jų siūlių bajtos 
222-~2—jų- -siūlių- natų,, 
ralios.

(F) PRIEKYJE UŽ 
SEGAMI trumpų 
rankovių jfnarškiniai; 
Penmans 253 balti; 
251 natūralūs;
223 2-jų siūlų balti; 
'2-22 -2-Jų srūių—natūr.

I $$$

KHIT-WPŪ5A

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

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

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

LietuyiaŲ^d^įkatai
NEIMABf^S|fgr

mo, namų bibliotekos, statuto 
paruošimo ir kitais reikalais.

Susirinkimas praėjo sklan 
džiai ir darbingoje nuotaikoje.

PRISIKĖLIMO PARAPIJA 
parapijiečiams išsiuntinėjo 
1959 m. finansinę apyskaitą 
su aukotojų sąrašais, iš kurių 
matyti, kad parapija turėjo pa 
jamų. iš rinkiavų ir aukų pa

Siunčiame 
paprastu ir

ctll Jūsų sl!dayylus įr apgaus
L? ®. . O aJ'CloLLl tus Įvairius siuntinius, 

pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.

B arris i|6r>,
N

35 Heydęn Street 
(netoli Bllor if \onge) 

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

Res. BE 3-097S

=»

Turime

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, On-i?/, Canada. Tel. LE 1-3098

S K Y R 1 A 1 :
105 Cmnon St. Eo Hamilton, Ont.

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

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

SA..yi'NfNKAI S. IR A. KALŪZA

A 8-6686

4 M M -- M----
VEDYBŲ — ŽINIŲ — 

AGENTŪRA
Dėmesio „Nepriklausomos 

Lietuvos“ skaitytojai!
Teikiu žinias apie U S ir Kana 
dos padorių vedybų biurų ad 
resus už mažą raštinės atlygi 
nimą! Prašau, suinteresuoti 
abieju lyčių skaitytojai, kreip

A. E. McKAGDES ris su pasitikėjimu laiškais, prl 
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 6-6755I

 Barrister and Solicitor ® 
Advokatas ir Notaras ® 

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

1008 North Ontario Bldg, x 
330 Bay Street, | 

TORONTO 1, Ontario, J

(G) BE
elastiniu
niu, pilno ilgio KEI 
NAITĖS.
Penmans 253 baltos 
251 natūralios.

1 (H) T-BALTIN. vy 
rams ir berniukams.

(I) BALTIN. vyra 
ms ir berniukams, ly 
gūs arba eilutėmis.

(J) KELNAITĖS 
vyrams ir berniuką 
ms, lygios arba eilu 
temis.

nuomos už salę 
kavinės* paja 

dol., parapijos 
daromo Bingo

Įvairių kitų

rapijai išlaikyti 16,902.95 dol., 
bažnyčios statymo fondui 17, 
846.49 dol., 
45,150.00 dol., 
mos 25,074.15 
parengimų ir 
38,259.95 dol.,
Įplaukų 4,624.79 dol. ir naujų 
parapijiečių paskolų 31,745.00 
dol. Iš viso 179,603.33 dol. 
Per tą pati laiką padaryta iš 
laidų : algos kunigams 6,000. 
00 dol., bažnyčios remontui 7, 
664.94 dol. bažn. reikmenims 
3,550.54 dol., kurui, šviesai, 
draudimui, mokesčiams, patar 
navimams ir smulkiems remon 
tams 11,102.55 dol., šalpai 
(šeštad. mokykai, organizaci 
joms, paviėnims asmenims ir 
vyskupijai 4,755.91 dol., sko 
loms ir nuošimčiams 97,890.36 
dol., salės išlaikymui: algoms 
7,470.00 dol., produktams 12, 
125.87, parengimų ir bingo 
reikmenims 9,423.66 dol., šva 
ros ir rikio reikalams 9,456.56 
dol. ir Įvairios kitos išlaidos 
5,587.08 dol. Iš viso išlaidu 
179,588.38 dol.

Šių metų sausio 1 d. parapi 
ja dar turėjo skolų: bankams 
JAV 200,000.00 dol. ir para 
pijiečiams 46,144.38 dol.

PAVYKĘS BALIUS
SLA ir „Vyčio“ bendras 

kaukių balius sutraukė pilną 
salę svečių. Dovanas už kau 
kės gavo V. Baliūnas ir Mirs 
kis. Canadian Hi-Fi Radio PV 
Service (tel. LE 2-1163) au 
kotą radio aparatą laimėjo J. 
Preikšaitis. Baliaus programą 
gražiai pravedė St. Jokūbai 
tis. Virtuvėje daug darbo ir 
triūso Įdėjo V. Maklickaitė ir 
L. Novogrodskienė. Loterijos 
biletus platino L. Kickevičie 
nė ir p. Kojelienė.

SPORTO SRITIS.
„Vyčio“ jaunosios krepšį 

ninkės pralaimėjo Įgudusioms 
aušrietėms 12:43, bet „Vyčio““ 
šachmatininkai, nors ir susilp 
nintos sudėties,, sudorojo „Auš 
rą’“ 3%:1J4 ir tuo laimėjo Ka 
nados lietuvių čempionatą.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperal

„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.
Tel. LE 2-8723.

DRAUDIMAI

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832

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

Lietuvio Advokato Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

Toronto, Ont.
Tgibonas EM 2-2585..

| /'

įį? Būstine:
g Toronto, Ont.

7.. . • 1
•W *
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HAMILTON
H. L. N. BIBLIOTEKOS STEIGĖJŲ’ KREIPIMASIS 

Į VISUOMENĘ

SPORTAS.. .

Vasario 7 d. Hamiltono L. 
Namu v-ba nutarė Liet. Na 
muose Įsteigti biblioteką, pa 
vesdama tą darbą atlikti mu 
ms.

Malonūs tautiečiai, Hamilto 
no liet, kolonijoje ir jos apylin 
kėje auga daug lietuviško gra 
žaus jaunimo, jau nemažas 
skaičius to jaunimo remia H. 
L. N. Įstodami nariais ir, kaip 
matome iš spaudos, jaunu lie 
tuviukų H. L. N. rėmėju vis 
daugėja.

Čia augančioje kartoje išlai 
kyti lietuvybę yra nepaprastai 
sunku ir kad ją išlaikytų, daro 
ma visa, kasti k galima. Lietu 
ybės išlaikymui daug pasitar 

nauja mūsų lietuviška knyga. 
Jaunimas, ją skaitydamas, ne 
pamirš gražios lietuviškos kai 
bos ir ją skiepys naujai kartai. 
Biblioteka naudosis visi ir se 
nesnio amžiaus tautiečiai; 
trumpindami ilgus nuobodžius 
žiemos vakarus.

Mes kreipiamės i visus Ha 
miltono ir jo apylinkėse esan 
čius visus tautiečius ir prašom 
prisidėti prie to lietuvybės iš 
laikymo darbo, paaukojant 
bibiotekai lietuviškų knygų. 
Knygoje bus Įrašyta aukoto 
jo pavardė ir ji Įtraukta i au 
kotojų sąrašą.
- Paaukotos knygos bus pa 
imtos iš jūsų namų paskambi 
nūs tel. Kaziui Mikšiui: JA 
9-8593 arba Kostui Lukoševi 
čiui: JT 2-5827.

Prie progos knygas galima 
atnešti ir Į namus K. Mikšiui, 
18 Barton St. W. i K. Lukše 
vičui, 30 Ontario Ave.

Tikimės, kad {mieli tautie 
čiai parems knygomis bibliote 
kos Įsteigimą, tuom priside 
dant prie lietuvybės išlaiky 
mo tremtyje.

Su pagarba:
K. Mikšys,

H. L. N. Kultūros ir meno 
vadovas

K. Lukoševiičus,
H. L. N. narys.

HAMILTONO BENDRUO 
MENĖS ŽINIOS

Neprikausomybės šventės 
minėjime surinkta aukų 251. 
94 dol. ir išmokėta išlaidų 252.
34 dol. Nuostolis gautas dėl 
stambių išlaidų paruošiant mi 
nėjimui programą ir radio lie 
tuvišką pusvalandį.

Solidarumo įnašų 
šiais metais surinkta už 1958 
m. 2 dol., 1959 — 454 ir 1960 
■— 14 dol. Krašto T-bai pasiųs 
ta 40% nuo surinktų Įnašų už 
1959 m. 181.60. Kult. Fėdui 
20 proc. atskaitymas sulaiky 

s, nes valdyba neturėjo jo 
.,o ryšio ir iki šiol nėra gavusi 

net patvirtinimo iš Kult. F-do 
už pasiųstą 1958 m. v-bos 20 
proc. Įnašų atsiskaitymą.

Liteatūrinė premija 
paskirta VI Kanados Lietuvių 
Dienos Org. Komiteto, apyl. 
valdybai baigus savo kadenci 
ją, palikta v-bos sąskaitoje ir 
naujoji v-ba Įgaliota išmokėti 
ją premijos laimėtojui.

Pemija vadinama: VI Kana 
dos Liet. Dienos Literatūros 
Premija.

Apylinkės valdyba 
veikusi nuo 1959 m. vasario 
'’6 d., š. m. vasario 24 d. ture 

paskutini posėdi ir pareigas 
perdavė naujai v-bai. Perduo 
ta: 1) literatūros premija 500 
dol., 2) gr. pinigais 371.42, 3) 
depozitas 50 ir 4) LN akcija 
vertės 123. Iš viso perduota. 
1044.42 dol.

The Hamilton Spectator 
dienraščio korespondentas tu 
rėjo pasikalbėjimą su bendr. 
pirm. J. Varanavičium apie 
rusų siunčiamą propagandinę 
literatūrą lietuviams, gyvenan 
tiems laisvajame pasaulyje. 
Pasikalbėjimas buvo patalpin 
tas minėtame dienraštyje vasa 
rio 23 d. dieninėje laidoje.

J. V.

NAUJA „TALKOS” 
BANKELIO VALDYBA
Bankelis „Talka“, paminė 

jes savo penkerių metų sukak 
ti, vėl tęsia kasdienini darbą. 
Po visuotinio susirinkimo, nau 
jai papildyta valdyba turėjo 
posėdi, kuriame pasiskirtė pa 
reigomis: E. Sudikas — pimi 
ninkars, J. Giedraitis — vice 
pirm., St. Dalius — sekr., E. 
Lengnikas — iždin., A. Rep 
čys — narys švietimo reika 
lams. Kredito komitetas pasi 
liko tos pačios sudėties, J. 
Mikšys — pirm., A Sukai 
tis — sekr., K. Stanaitis —• 
narys. Reviz. komisija irgi ne 
pasikeitė: A. Jankūnas — pir 
mininkas, P. Lukošius—sekr., 
P. Savickas — narys.

Finansinis stovis sausio mė 
nesi: šėrų kapitalas $203,674. 
75, depozitai $3,713.47, išduo 
ta paskolų asmeninių $ 143, 
120.40, nekilnojamo turo (mor 
gičių) $33,124.80. Viso pasko 
lų yra išduota $176,245.20. 
Sausio mėn. priima 10 naujų 
narių. Kretdito k-tas leido iš 
duoti paskolų $27,300.00.

Revizijos komisija kaip pa 
prastai kiekvieną mėnesi pa 
tikrino bankelio atskaitomybę 
ir rado viską tvarkoje. Taip 
pat gautas

aktas — raportas iš Ontario 
provincijos valdžios 

revizoriaus Mr. Rungi, 
kuris revizavo bankelj ir rado 
gražiai ir saugiai vedamą. Tai 
antra per penkerius metus vai 
džios revizija, kuri nepagailė 
jo gražių žodžių atsiliepdama 
savo raporte apie atliekamą 
darbą.

Patvirtintos padarytos išlai 
dos ryšium su visuotinu susi 
rinkimu. Kai kurie nariai at 
siliepė, girdi, kad nereikėjo 
tiek daug 300 dol. skirti susi 
rinkimo išlaidoms, juk paval 
gyti galima ir namie. Tenka 
priminti, kad tie 300 dol. išleis 
ta ne vien valgiui, bet iš 
tos sumos išspausdintas spaus 
tuvėje balansas ir apyskaitos 
knygutės forma,, išspausdinti 
pakvietimai susirinkimui, vo 
kai, išsiuntinėti laiškai, pada

j TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“, p 

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

I
 Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta. n 

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. :: 
vak., Minden Building, z0 King St. E., notaro A. Liudžiaus S 
Įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai si2—2 H 

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

rytos nuotraukos per susirin 
kimą ir tas sudarė 125 dol., o 
likusieji panaudoti valgių pir 
kimui bei paruošimui.
Padaryti svarbesni nutarimai, 
kad skolintojai, mokantieji 
skolą pirmyn, vis tiek turi kiek 
'vietoią, mėnesi apmokėti pro 
centus. Nors skola būtų apmo 
keta pirmyn, tačiau jei nebus 
isekančiais mėnesiais regulia 
riai apmokami procentai tai 
bus skaitomas 12%. Taip pat 
turima dalis narių, kurie neto 
ri pilno privalomo 5 dol. šėro, 
toki nariai pagal Įstatus gali 
ma išbraukti iš narių, tačiau 
valdyba nutarė, kad jiems rci 
kia parašyti laiškus, kad papil 
dytų šėrus. Todėl tokie nariai, 
Kurie nebeturi pilno vieno še 
ro, prašomi kuo greičiau pa 
pildyti nelaukiant paraginimo 
laiško.

Bankelio iki šiol pilnas pa 
vadinimas buvo Hamiltono 
Lietuviu Kredito Draugija 
„Talka“, tačiau šis pavadini 
mas nepilnai atatiko Looperati 
nio bankelio paskirti, todėl 
priimtas nutarimas pakeičiant 
vardą i

Hamiltono Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas „Talka“.

Dabar bus kiekvienam iš pava 
dinimo aišku, kad tai yra ko 
operatinė įstaiga.

Yra susirūpinimo jaunais na 
riais, nes pagal jaunimo skai 
Siti Hamiltone „Talkos“ na 
rių tarpe yra tik 32, o kur ki 
ti? Tėvams reiktų atkreipti i 
tai dėmesį ir gaunamus šeimų 
priedų čekius taupyti vaikų 
sąskaitose. Vaikams yra daro 
mi palengvinimai, nes iki 18 
m. amžiaus nereikia mokėti 
vieno dol. privalomo kasmeti 
nio mokesčio OCU Leagai To 
ronte.

Per visuotini susirinkimą bu 
vo patvitintas nutarimas, kad 
už pinigus, laikytus šėrų sąs 
kaitoje per 1959 m. priskaity 
ti po 4,5%. Procentai yra vi 
siems jau prirašyti ir nariai

£ A. L I O D Z I U S, B. L., Į

$ Viešasis Notaras $
$ (Notary Public)

• vv Advokatas iš Lietuvos. X
X Namų, žemės ar bet kurio X 
$ biznio pirkimo-pardavimo X 
$ dokumentų sudarymas ir 
£ visi kiti notariniai reikalai. $ 
$ Teisiniai patarnavimai. X

Morgičiai. $
Įstaiga: JA 7 5575; jy
Namų: FU 3-8928.

X 20 King Street East, 
Hamilton. t'

prašomi atnešti savo knygutes 
procentų Įrašymui.

Kai kas vis dar klausia 
koks skirtumas tarp šėrų 

ir depozitų.
Pinigams laikomiems depozi 
tų sąskaitoje mokamas pašto 
vus 3% ir jam nereikia visuo 
tinio susirinkimo tvirtinimo. 
Už depozitus procentai prira 
šomi du kartus per metus, o 
už šėrus tik vieną kartą ir pro 
centas nustatomas visuotinio 
susirinkimo. Pinigų i šėmimas 
ir draudimas abiejose sąskaito 
se yra vienodas. J. D.

PORT ARTHUR 
ir

FORT WILLIAM
Užsimokėję solidarumo mo 

kęsti už 1959 metus
Dr. E. Jasevičiūtė, A. Jonai 

tis. L. Radzevičienė, V. Sibu 
lis, V. Jakubauskas, J. Kru 
paitis,. St. Matulionis, J. Par 
gauskas, A. Bagdonas, St. Gim 
būtis, J. Danėnas, J. Dautar 
tas, A. Andriušis, J. Škėma, 
S. Girulis, V. Liorentas, P. 
Baltenis, J. Žukauskas, A. Pau 
lik, V. Bružas, V. Stukonis,

Už 1960 metus:
Dr. E. Jasevičiūtė, L. Radze 

vičienė, V. Bružas, A. Jonai 
tis.

Maloniai prašome ir visus 
lietuvius užsimikėti tą mažą 
metinę duoklę. J.

Atkelta iš 
augštaūgis. Grikštas su spaus 
uvės rinkėja A. Zamalyte, o G 
Tūlevičiūtė ištekėjo už inž. A. 
Vileikio. Po to, vėl tenka grįž 
ti

prie liūdnų žinių, 
vėl prie mūsiškių ledo ritulio 
pralaimėjimų. Kauno Inkaras 
(tikrumoje Lietuvos rinktinė) 
laimėjo prieš Minsko Krasno 
je znamią 7 :4, tačiau jau kitą 
dieną, tai pačiai komandai pra 
laimėjo 1. :2, vėliau estams 4 :8 
ir 1:10 ir ukrainiečiams 2:6. 
Šios rungtynės vyko S. S-gos 
pirmenybių rate, patekimui Į 
augštesnę klasę.

Jeigu rašyti

apie „juodas“ dienas, 
reikia pranešti ir apie SS bok 
so meisterio R. Tamulio nelai 
mę, Įvykusiose bokso rungty 
nėse Varšuvoje. Trečiame run 
de, lietuvis, davęs stiprų smū 
gį, sulaužė sau ranką. Ar po 
to R. Tamulis galės dalyvau 
ti Romos olimpiadoje? Rung 
tynės Varšuvoje sukėlė labai 
dideli susidomėjimą ir sutrau 
kė 5 tūkst. žiūrovų. Varšuva 
savo komandą sustiprino bok 
sininkais iš Gdansko ir Byd 
goščo, tad tikrumoje lietuviai 
kovojo prieš antrą Lenkijos 
rinktinę. Rungtynės baigėsi 
lygiomis 5 :5.

Kaip matome, vasario mė 
nuo ne’buvo mūsų tėvynei la 
bai sėkmingas. Tikėkime, kad 
sekančiame nr. galėsime pra 
nešti liinksmesnių žinių.

OLIMPINĖS ŽIEŽIRBOS
— Kanados spauda juokau 

ja, kad rusai ledo rutulininkai, 
gaudami bronzos medalius, ga 
vo taip pat... nemokamus bile 
tus į Sibirą. Juokas palieka juo 
ku, tačiau 1952 m. rusai fut 
bolininkai, silpnai pasirodę 
rungtynėse, buvo išsiųsti Į Si 
birą, o pati CDKA komanda 
buvo išformuota.

— Rusas vertėjas amerikie 
čiui pasiūlė butelį vodkos, jei 
gu jie laimės rungtynes prieš 
kanadiečius. Be abejo, jankis 
nuo tokio biznio atsisakė. Tuo 
met rusai patarė visiems ame 
rikiečiams žaidėjams, naudoti 
de.'guonį.

•— Rungtynių metu Čekija— 
Kanada, „pašnipinėti“ čekų žai 
dejų nuotaikas, buvo pasiųsta 
gerai kalbanti čekiškai čiuoži

3-čio psl.
kė Pachl. Ji po dešimties minu 
čių grįžo visa išraudos atgal. 
Užklausta priežasties, mote 
ris atsakius, kad ji savo gy 
venime tokių žodžių nėra gir 
dėjus, kokius naudoja čekai. 
Mat kanadiečiai rungtynes ve 
dė pasekme 2:0.

— Niekur rusai {sportiniu 
kai nebuvo tokie laisvi, kaip 
žiemos olimpiniuose žaidimuo 
se. Jie vaikščiojo, kur norėjo. 
Pagal profesiją jų būta: 18 ka 
riškių, 18 darbininkų, 11 stu 
dentų, 9 inžinierių, 8 mokyto 
jų, 6 tarnautojų ir vienas kol 
chozininkas. Taip jie buvo ;re 
gistruoti sąrašuose, tačiau jų 
visų tikra profesija yra sporti 
ninkas — profesionalas.

— Amerikietis žaidėjas, 
rungtynių metu, kanadietį tei 
sėją ĮpavatTino „stupid Cana,' 
dian“. Už tai jis buvb pašalin 
tas penkioms minutėms iš aikš 
tės. K. B.

SPORTAS ČIKAGOJE
— Čikagos LFK Lituanicos 

futbolininkai vasario 28 d. Įvy 
kusiame Naional Soccer lygos 
salės futbolo (Indoor Sourer) 
vieno minuso turnyre užėmė 
II vietą. Dalyvaujant 27 ko 
mandoms, lietuviai įveikę Wi 
ngs 1 :0, Kickers 3:0, Green- 
-White 1 :C, pateko į baigmę, 
kur buvo nugalėti Slovaks ko 
mandos 2:1. Priešininkai sa 
vo lemtingąjį Įvartį pelnė 10 
sek. prieš rungtynių pabaigą. 
Kita lietuvių komanda — Brid 
geporto futbolininkai, jau kva 
lifikaciniame rate turėjo nusi 
leisti prieš Wanderers 0:4.

— Jonas Rimas Valaitis bu 
vo pripažintas geriausiuoju 19 
59 m. Vid. Vakarų sporto apy 
gardos sportininku ir gavo spe 
cialią lentelę apygardos pirme 
nybių metu Clevelande. Jis 
yra LSK Neries ir Lewis ko 
legijjos komandų pagrindinib 
penketuko žaidėjas, dalyvavęs 
Š. Amerikos liet, krepšinio 
rinktinės išvykoje P. Ameriko 
je-

■— LSK Neries krepšinio ko 
manda, dalyvaujanti Marquet 
te parko krepšinio pirmeny 
bėse, yra pakeliui Į meisterio 
vardą. Ji dabar turi 11 perga 
lių ir 1 pralaimėjim

— Vid. Vakarų sporto apy 
gardos prieauglio klasių pir 
menybės Įvyks kovo 26 — 27 
dd. Čikagoje. E.

T-B ALTIN
DARB. KOJIN

KELNAITĖS ir JER 
SEYS BERNIUKAM

IŠEIGINĖS IR 
SPORTO KOJINĖS

KELN AITĖS-JERSEYS- 
T-BALTINUKAI VYRAMS

r bern.
:. viršum 
sln. ir jer
seys ilg. ir 

į tru. rank, 
’taipgi ir re 
;ul. balt.

atskiri ir 
jungtiniai.

i T Penmans turi kokybę,
į ’atlaikančią šiurkštų ne

rūpestingą nešiojimą ką 
otinos ir nori savo vaikams.

Be rankovių 
sporto jerseys 

; elast. juosm. 
kelnaitės

T-Baltin. nail, pa- 
stipr. apykakle.

Puikūs apat. elast 
juosmeniu 

kelnaitės.

y GAMINIAI: Merino ,,95‘ Apa 
.ai; šiltu pamušalu apatiniai;
inės; Penmans pirštinės, 
ms megztiniai.

Baltin, ir 
keln. 2-4 iki 6 

s metų merg.
I Baltais medv. W 
Ikrašt. megzti baltinį 
įįir keln.. 8-16 metų 
B merg. Mot. baltin. ir 
| keln., balt. megzt.
1 meddin. mažų, vid. 
s ir c’iid. numerių.

MOTERŲ IR MERGAI 
•ČIŲ APATINIAI.

KŪDIKIŲ APATINIAI — 
sujungtiniai, apjuosiama sti
liaus ir suseg. prieky, medv. 
baltinėliai. Dydžiai 3-6»-9 mė 
nešiu iki 1 ir 2 metų.
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Mano Bendrapiliečiai,
LABAI DŽIAUGIUOSI GALĖDAMAS PRANEŠTI KAI 
KURIAS SVARBIAS ŽINIAS.

PIRMĄ KARTĄ BUVAU IŠRINKTAS Į MIESTO VAL 
DYBĄ 1945 METAIS IR LOJALIAI ATITARNAVĘS 
YPAČ WARD NO. 2. RINKIKAMS IR BENDRAI VERDU 
NO VISUOMENEI, AŠ APSISPRENDŽIAU KANDIDA 
TUOTI BURMISTRO PAREIGOMS VERDUNE LAIKE 
SAVIVALDYBIŲ RINKIMŲ BALANDŽIO 4 D.

AŠ VISADA DIRBAU KOOPERUODAMAS SU BUR 
MISTRU EDWARD WILSON'U IR SU MANO KOLE 
GOMIS MIESTO VALDYBOJE, TAČIAU VISUOMET, 
VISAIS ATVEJAIS NEDVEJOJANČIAI REZERVUODA 
VAU SAU TEISĘ BALSUOTI PAGAL SAVO SĄŽINĘ 
IR PAGAL SOVO NUOMONĘ. MES VISI NORĖJO 
ME, KAD MR. EDWARD WILSON PASILIKTŲ BUR 
MISTRU DAR ILGUS METUS, TAČIAU JIS PATS AS 
MENIŠKAI APSISPRENDĖ PASITRAUKTI IŠ VIEŠO 
SIOS TARNYBOS, PALIEKANT LAISVĄ NAUJO BUR 
MISTRO PASIRINKIMĄ VERDUNO VISUOMENEI. 

ESU TIKRAS, KAD Aš KALBU UŽ KIEKVIENĄ NUO 
ŠIRDŽIAI DĖKODAMAS JAM UŽ JO ATLIKTĄ TAR 
NYBĄ ŠIAME MIESTE. GALIU DIDŽIUOTIS SAVO 
NUVEIKTAIS DARBAIS, BŪDAMAS VIENAS, IS 
SVARBIŲJŲ VEIKĖJŲ, SUKŪRUSIŲ PUIKIĄ REPU

TAC1JĄ, KURIA MŪSŲ MIESTAS GALI NAUDOTIS 
VISAME KRAŠTE, VISOSE SRITYSE, KAIP: FINAN 
SŲ, GEROS ADMINISTRACIJOS, VIEŠŲJŲ TARNY 
BŲ, PRAMOGŲ ETC. AŠ TIKIU, KAD BUVO TEI 
SINGA SUTIKTI SU ŽYMIŲJŲ VERDUNO PILIEČIŲ 
KVIETIMU, KURIE MANO, KAD Aš ESU UŽSITAR 
NAVĘS ŠIO PAKĖLIMO.

Aš LANKIAU VERDUNO MOKYKLAS IR GYVENAU 
VISĄ LAIKĄ VERDUNE. JŪS PAŽĮSTATE MANE, 
ŽINOTE MANO PRAEITĮ IR MANO PATYRIMĄ. AŠ 
ESU PASIRUOŠĘS VISA TAI PAVESTI GRAŽIOJO 
VERDUNO MIESTO VISUOMENĖS TARNYBAI, 
TARNYBAI MIESTO, KURIUO MES VISI TAIP DI 
DŽIUOJAMĖg.

NORIU IŠ KALNO PADĖKOTI UŽ JŪSŲ PARAMĄ 
IR UŽ MALONŲ ŽODĮ, KURĮ, AŠ TIKIU, JŪS MA 
JNO NAUDAI TARSITE SAVO GIMINĖMS, DRAU
GAMS IR PAŽĮSTAMIEMS.

AŠ TIKIUOSI JŪSŲ MALONAUS KOOPERAVIMO.

GERARD COOL
Burtu- kandidatas

\

.Tradicinė Juozų Vakarienėc
kurioje bus pagerbtos visos Juzės ir Juozai, 

yra ruošiama šį šeštadienį,
kovo 19 d., 7 vai. vakaro Aušros Vartų salėje.

Vakarienė eina Tėvo Juozapo Aranausko, SJ, titulu, 
bet joje visi atsilankiusieji turės gerą progą maloniai 
laiką praleisti ir gražiai pasivaišinti, nes veiks turtingas 

ir įvairus bufetas. Vakarienę ruošia prityrusios 
šeimininkės, kas garantuoja gerą skonį ir gausą.

Visi ir visos į Juozapines!

TILLSONBURG-DELHI, Ont
TILLSONBURGO LIETUVIŲ NAMŲ 

akc. b-vės laikinoji v-ba, užbai 
gusi b-vės organizavimo dal
bą, tolimesniam b-vės veiki 
mui aptarti šaukia jos nariii-ak 
cininkų susirinkimą, kuris įvy 
ks kovo 20 dieną, Courtland’o 
salėje 3 vai. p. p.

Dienotvarkė: 1. Sus-mo ati 
darymas. 2. Prezid. rinkimas. 
3. Mandatų k-jos rinkimas. 4. 
V-bos ir reviz. k-jos praneši 
mai. 5. Diskusijos dėl praneši 
mų. 6. B-vės įstatų svarsty 
mas ir priėmimas. 7. V-bos ii

reviz. k-jos rinkimai. 8. Toli 
mesnio b-vės veikimo aptari 
mas. 9. Einam, reikalai bei su 
manymai, 10. Sus-mo uždaiy 
mas.

Labai1 kviečiame dalyvauti 
visus b-vės narius. Kas sus- 
me negalėtų dalyvauti, prašo 
me įgalioti kitą narį jus sus-me 
atstovauti. Taipogi kviečiame 
dalyvauti tautiečius dar neįsto 
jusius nariais.

Tills. L. N. akc. b-vės valdyba.

Naujai atidaryta kirpykla

HIGIENA

Vyrų, moterų ir vaikų kirpykla.
Pigus ir mandagus patarnavimas.

Darbo valandos nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta.

2186 Dundas St. W. (kampas Roncesvalles), Toronto.
Savininkai CICĖNAI.

D. L. K. VYTAUTO
N. Klubas praneša, kad šiuo 
laiku vyksta klubo pašalpinės 
draugijos vajus, kinio metu 
Įstojamieji nemoka įstojamojo 
mokesčio. Montrealio lietuviai 
kviečiami stoti nariais.

Klubo Valdyba.
® B. Vaitkūnaitės išraiškinio 
šokio studija, kovo 24 d., 4 v.
30 min. po pietų, per televizi 
ją, kanalas 2 (prancūzų), pa 
sirodys programoje.
& Pp. Rusinu šeima susilaukė 
trečiosios dukters.

123 SLA KUOPOS NARIŲ 
susirinkimas šaukiamas kovo 
20 dieną, sekmadienį, tuojau 
po pamaldų Aušros Vartų pa 
talpose. Nariai kviečiami da 
lyvauti visi, nes bus SI.A cent 
ro organų rinkimai, ir tas tru 
ks labai trumpai. Be to, neuž 
simokejusiejij kviečiami užsi 

mokėti nario mokestį. V-ba.

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

HU 1-8437

d.,

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
;:ntradienį ir 
penktadienį
■trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

7—9 p. m.

2—4 p. m.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

IŠKILMINGA JUOZAPIN1Ų 
VAKARIENĖ,

kurioje įvyks visų Juzių ir 
Juozų ypatingas pagerbimas, 
yra ruošiama šio menesio 19 
dieną, lygiai šv. Juozapo die 
na. Sumanios šeimininkės, pry 
šakyje su p. E. Vaupšiene, ruo 
šią puikią ir gaivinančią va 
karienę ir kviečia visus atsian 
kyti.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS

salėje, šeštadienį, kovo 26
bus bendra Šv. Onos ir Šv. Elz 
bietos draugijų ruošiama vaka 
rienė salės šaldytuvo įsigiji 
mo naudai. Vakarienė žada 
būti šauni, gražiai paruošta, 
su staigmenomis.
• Knystautas Romas, šiemet 
baigiąs McGil universtitete in 
žineriją, pakveistas į New Yor 
ką, išlaikė iš kelių šimtų kan 
didatų konkursą ir priimtas 
kaip mechanikas.

m.

DANTŲ GYYTOJAS

D r. J. MALISKA
5441 Bannantyne, Verdun.

PO 8-4547 ; namų: PO 8-0496

Išskyrus ketvirtadienių 
priešpiečius iki 1 vai. p. p.

i
 ADVOKATAS g
STASYS DAUKŠA, LL. D. |

v Suite 25—26 g
1 152 Notre Dame St. E. 1
I UN 1-8933 |

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

Chartered Accountant 
Kalba lietuviškai.

Nosies, gerklės ir ausy 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHAR LAND

| ADVOKATAS
| JOSEPH P. MILLER,
| B. A., B. C. L. S

Suite 205
<_;■ 168 Notre Dame St. E. J:
|Montreal. UNiversity 6-7026j

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

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

į 1J r. E - A n dr u k a it i s j 
Į 956 SHERBROOKE E. j 

į Tek: LA 2-7236 i

NOTARAS

JUOZAS BERNOTAS 
B. A., B. C. L.

215 St. James West, 
7 augštas.

AV 8-3115.
§ Namie 2654 Hogan 
f Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

Tel.:

SUSIRINKIMAS NAMŲ 
PIRKIMO REIKALU

šaukiamas šį sekmadienį, ko 
vo 20 d., 11 vai. Aušros Var 
tų salėje. Namus buv. Avon ki 
no (215—219 Laurier), nau 
jai perdirbtus, apžiūrėjo spe 
ciali inžinierių komisija ir rado 
juos pirktinais. Tuo tikslu 
kviečiami visi, kas nori daly 
vauti pirkime, kas domisi, kas 
gali prisidėti šėrų pirkimu. Na 
mai turi dvi dideles sales, res 
toraną, barus, virtuvę, rūbinę 
ir tt. Inžinierių komisija ran 
da, kad namai gali duoti gerą 
pelną.

• Dr. J.
atostogų 
ligonius 
nuo pirmadienio kovo 21 d.

• Siniūtė Regina, pasižymėju 
si moksle, gavo Woodrow 
Wilson stipendiją anglų kai 
bos magistro laipsniui gauti.

• Europietiška kavinė atidary 
ta Sherbrooke 4932 West. Sa 
vininkė yra p. W. Boytsche, 
kuri Vasario 16 proga ,,Moni 
tore“ parašė simpatingą apie 
Lietuvą vedamąjį. Kavinė lai 
kosi tradicinių europiejinių pa 
pročių ir formų.

Šemogas yra išvykęs 
ir sugris sekmadieni, 
gi pradės priiminėti

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
LIUTERONŲ PAMALDOS

Išganytojo liuteronų bazny 
čioje, 1601 Bloor St. W. ii In 
dian Rd. kampas, kovo 20 d., 
1 vai. po pietų įvyks pamaldos 
su šventa vakariene, kurias at 
laikys senj. kun. A. Trakys. 
Maloniai prašome visus tikin 
čiuosius 
maldose ir šv. vakarienėje da 
yvauti. 1

KŪRĖJŲ

Toronto sk. 
susirinkimas, 
ninkavo J. 
riaus įkūrėją, pirmąjį jo pirmi 
ninką ir daug, nusipelniusį sky 
riaus veikėją Stasį Banelį vien 
balsiai išrinko skyriaus garbės 
nariu. Į sk. valdybą perrinkti 
pagal didžiumą balsų St. Bane 
lis, dr. A. Zubrys ir St. Čepas. 
Pasiskirstant pareigomis pirm, 
tapo A. Zubrys, ižd. St. Čepas 
ir sekr. St. Banelis.

kuo skaitlingau pa

Parapijos Taryba.

SAVANORIŲ

visuotinis
kuriame

Matulionis,

nariu 
pirmi 

sky

NAUJAI IŠRINKTOJI LIE 
TUVIŲ NAMŲ VALDYBA 

pasiskirstė pareigom: St. Ba 
nelis pirm., Kl. Dalinda vicep. 
ir atskaitomybės ved., Al. Sta 
tulevičius ūkio vadovas, E. 
Jurkevičienė kartotekos ved., 
V. Bačėnas inform, ir pareng. 
bei kult, vedėjas ir V. Petrai 
tis sekr.

© Šv. oJno parap. įgytų kapi 
nių juridinis ir techninis su 
tvarkymas jau einamas prie 
galo.

• E. Jurkevičienei Šv. Juozą 
po ligoninėje kovo 8 d. pada 
ryta operacija, kuri pavyko la 
bai gerai ir ligonė sveiksta.

.® Skaudi nelaimė ištiko St. Dū 
dą, kuriam darbo metu darbo 
vietėje pjūklas nupjovė deš 
nės rankos pirštus. Jis patai 
pintas Bathurst Str. Western 
ligoninėn.

INCOME TAX 

Pranas Tautkus, 
buvęs mokytojas, turi didelį 
Income Tax blankų užpildymo 

patyrimą.
Kreiptis asmeniškai arba telef. 
PO 8-8167: šeštadieniais nuo 
1 iki 4 vai. po piet. pono A. Mą 
tūlio bute (virš buv. svetainės) 
7684 Edward St., V. Lasalle.

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

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

Dėl Incom Tax tel. šeštadie 
niais PO 8-8167. Dėl Income 
Tax ir visų reikalų kitomis die 
nomis OR 4-8996. Taipgi pra

1
^ TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve | nešama, kad daro vertimus, iš

« rūpina valdiškas pensijas, pi„LITAS” lietybę, dokumentus išvyki
» mui į svetimas valstybes ir vi

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. 9 saįs kitais reikalais. 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui. «

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120|TaiP8' tarpininkauja dėl viso 
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.# kių rūšių apdraudų.

5757 Decelles Ave., Suite 415 
Montreal, Que.

RE 9-1926; namų RE 9-0758.

SIUNTINIAI
A. KAVALIŪNAITĖ

gavo iš Anglijos daug Įvairių 
pavyzdžių — standartinių ir 
nestandartinių. Akordeonų ir 

siuvamų mašinų prospektai. 
Pavyzdžius pristato į namus.

Tel. HU 6-1479

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke 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

© Queen Str W. psichiatrinėje 
ligoninėje yra ir 11 lietuviu. 
Visi yra taiip 30—45 metu am 
žiaus. Nelaiminguosius retkar 
čiais aplanko su dovanomis Ca 
rito atstovai ir parapijų kimi 
gai.

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515 į

IGNAS
3260

I
 MASSON FURS
J. Gražys ir K. Gudžiūnas :1
Parduoda gatavus, siuva ■ į 
naujus, remodeliuoja ir tai J 

so senus :3

kailinius paltus. 3

Vasarai saugus išlaikymą:. į 
su apdraudimu. i 3

3365 Masson St., J
Montreal. įTel. RA 1-6005.
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