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NAUJAS LIETUVOS KONSULAS KANADAI

Paryžius ir Maskva sunkumuose
KAS NAUJA KANADOJE

KANADOS IMIGRACIJA

PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS KOVOJA 
DVIEJUOSE FRONTUOSE. 

MASKVOS DIKTATŪRA TAIP PAT TURI 
DIDELIŲ SUNKUMŲ.

Adu! i nežino, kur dėti Gizengą. — . 
Indonezijos diktatoriaus ūpas numuštas. — 
Suomiai traukiasi nuo komunistų toliau. —

PRAĖJUSIĄ savaitę žmonijos 
dėmesys svarbiausia - trauKČ 
dvi vietos — Paryžius ir Mask 
va, nors netrūko ir kitu židinių.

Nors iš Maskvos oficialios 
žinios užtikrina, kad

CHRUŠČIOVAS DIKTATO 
RIAUS BALNE SĖDĮS 

VISAI TVIRTAI, 
bet vakarų po' 
žinovai sako ką kita. 
CHRUŠČKIOVAS kaip rašo 
žinomas žurnalistas Deutsch, 
taip ,,privirė košės" 22-me ko 
mpartijos suvažiavime Kremlių 
je, kad dabar ir pats negalįs 
„išsrėbti“. Ypač
STALINIZMO NUVERTINI 

MAS SUKĖLĘS SĄJŪDĮ.
Jaunimas dabar gyvai disku 

tuojąs Chruščiovo iškeltas pro 
blemas dėl bolševikinės valdy 
mosi sistemos — dėl sovieti 
jos.
KO VERTAS sovietinis rėži 
mas. jeigu per 40 metų smau 
gė, žudė ir vergijoje laikė mi 
lionus žmonių, jeigu per tifos 
metus
STALINAS IŠŽUDĖ APIE 

10 MILIONŲ ŽMONIŲ 
UKRAINOJE?

Ir pats Chruščiovas Stali 
nui tolkino, nes buvo dešinio 
ji jo ranka, jo pasiuntinys Uk 
rainoje.
MOLOTOVAS, pagal tuos 
šaltinius, taJp drąsiai vyko į 
partijos suvažiavimą, nes jis ži 
nojo, kad jo užnugaris yra di 
delis todėl, kad per ilgus Sta 
lino viešpatavimo laikus, dau 
gelis rusų buvo i'raukti į St« 
lino mašiną ir buvo veikliais 
jos krumpliais, — tat

STALINISTAMS GRĖSĖ 
DIDELIS PAVOJUS ATSl 

DURTI ATSAKOVŲ 
PADĖTYJE.

Todėl stalinistai savisaugos 
sumetimais susimetė j atskirą 
grupę, kuri vertinami kaip 
antroji rusų srovė.

Tačiau jų baimė buvo nepa 
matuota. Stalinistų srovės va 
dus tiktai išmetė iš partijos, 
bet į teismą netrauks. Nes nė 
ra, kas galėtų juos atsakomy 
bėn traukti. Kas galėtų trauk 
ti, neturi valdžios, o kas turi 
valdžią, tie yra
SUSITEPĘ MILIONŲ ŽMO 

NIŲ KRAUJU IR ATSA 
KINGI UŽ JŲ GYVYBĘ.

šių tarpe yra pats ChrušČio 
vas. Tat kaip gi jis gali staUnis 
tus traukti atsakomybėn? Čia 
ir glūdi pagrindine Chrubčio 
vo naujos politikos silpnybė. 
IR JEIGU DABAR JAUNI

MAS DASIGAUTŲ 
VALDŽIOS,

nirmasis nukentėtų Chruščio 
vas greta Molotovo ir kitų sta 
linistų.
RUSŲ JAUNIMAS dabar yra 
tas „akmuo, kuris gali išveri/i 
vežimą", atseit — Chruščiovą 
iš Stalino sosto. Tuo Chruščio 
vas daugiausia ii susirūpinęs.

Dėl šios Chruščiovo padėties 
silpnumo ir nepastovumo,

MASKVA ATIDĖJO IR 
BERLYNO SPRENDIMO 

KLAUSIMĄ,
kurio terminas Kremliaus bu 
vo nustatytas Naujiems Me 
tams. Todėl dabar reiškiasi 
tiktai smulkesni priekabiai: ta: 
bando varžyti lėktuvų susisie 
kimą, tai mašinų transpo tą, 
bet Vakarai visa tai atmeta. 
Tuo tarpu su Amerika mezga 
mi glaudesni ryšiai.
DE GAULLE turi rimtų sun 
kūmų su savo ir alžyriečių kra 
Štutiniais, kurie kelia didelį ne 
rimą ir vykdo teroro aktus. 
Bet De Gaulle viešai pakarto 
jo, kad

ALŽYRAS GAUS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ. 
O tvarkai palaikyti jis ėmė 

si ekstra priemonių ir, kaip 
atrodo, savo tikslą siekia, nors 
ir nelengvai, palaipsniui. 
ARGENTINOS prezidentas 
Frondizi nors ir nenoromis, 
bet kariuomenei paspaudus, nu 
traukė diplomatinius santykius 
su Kuba.
KANADA tačiau neprisijungė 
prie daugumos Amerikos vals 
tybių ir santykius palieka, kaip 
buvusius.
INDONEZIJOS diktatorius 
Sukamo, pasinešęs dėl Gvine 
jos „kaip sakalas“, rimtai pasi 
priešinus Olandijai, „nutūnė 
kaip vabalas“ ir dabar jau ei 
na į derybas.
AMERIKA supainiojo reika 
lą, nedraugingai pasielgdama 
Olandijos atžvilgiu — savo są 
jungininkei uždraudė naudotis 
Havajų aerodromais. Ir
NEŽIŪRINT PAS1TARNA 

VIMO NETEISĖTOMS SU 
KARNO PRETENZIJOMS, 
indoneziečiai sudaužė JAV pa 
siuntinybę.
KONGO reikalai pamažu tear 
kosi. Adula, kuris lankosi Ame 
rikoje, sugebėjo susitvarkyt; 
su Šiaurine provincija, kur:j 
diktatoriškai bandė valdytį Gi 
zenga. Dabar Gizenga jau ižo 
liuotas, o Tšiombe suvaldytas. 
Įdomu, kad jam jam JAV ne 
davė vizos vykti į Vašingtoną.
INDOKINIJOJE TOLIAU 

VYKSTA KOVOS.
Kinijos komunistaū remia 

mi Rusijos, ypač lėktuvais, to 
liau veržiasi į Vietnamą ir La 
osą ir pamažu okupuoja v .->ą 
pusiasalį.
SUOMIAI labai efekaingai ai 
sakė į Maskvos grasinimus ir 
spaudimą priimti įgulas, atseia 
— pasiduoti Rusijos okupaci 
jai. Kai įvyko Maskvos grasi 
nimai, prezidentas nutarė at 
siklausti visų Suomijos žrno 
nių ir tam tikslui paskelbė rin 
kimus.

SUOMIAI BALSAVO UŽ 
VIDURINĘ SROVĘ.

Komunistus jie nustūmė į ant 
ra vietą: ūkininkai gavo 54 vie 
tas, komunistai, tuiėję 50, tega

Oficialūs Statistikos biuro 
duomenys praneša, kad praė 
jusiais 1961 metais, į Kanadą 
įvažiavo viso 71,689 asmens, 
kai 1960 m. buvo įvažiavę 
104,111,

Pernai per metus į Kanadą 
įvažiavo: 86 lietuviai, 98 lai. 
viai, 52 estai, 2,753 lenkai, 350 
suomių, 6,191 vokietis, 734 
vengrai, 180 norvegų, 111 šve 
dų. 128 ukrairfiečiai, 2,266 ju 
goslavai, 13,295 britai, 1,731 
prancūzas, 11,516 amerikiečitf 
ir kt. Per paskutinius 1961 me 
tų keturius mėnesius lietuvių 
įvažiavo tiktai 15 asmenų. Ben 
drai, imigracija į Kanadą 1961 
metais ketvirtadaliu sumažin 
ta, palyginus s i 1960 m.

Iš įvažiavusių apsigyveno 
Ontario provincijoje 36,518. 
Quebeco prov. 16,920, Britų 
Kolumbijoje 7,326, Albertoje 
4,823, Manitoboje 2,527, Sas 
katehevane 1,333, kitose pro 
vincijose po mažiau.
FILMŲ CENTRAS KELIA 
MAS IŠ MONTREALIO Į 

OTTAWĄ
St. Laurent liberalų vyriau 

sybė Kanados valdinių filmų 
centrą National Film Board 
(NFB) sukūrė Montrealio 
miesae. Tam tikslui Montrealv 
pastatyti specialūs rūmai uz 

LIETUVOS NEPRIKLAU SOMYBIĖS ATKŪRIMO 
PASKELBIMO 44-JI šVEN TĖ MONTREALYJE

šiemet, minėta vasario 11 die 
ną, praėjo labai gražiai, kam 
pasitarnavo ir saulėtas, ramuo 
ir gražus oras.

Pamaldos Nepriklausomos 
Lietuvos intencija iškilmingai 
atlaikytos abiejose lietuvių 
bažnyčiose. Tai dienai Klebo 
nas prilaikė ir pamokslus, juos 
taikydami ir kitaip kalbančių 
mformavimui.

AV bažnyčioje iškilmin 
goms mišioms, kurias laikė 
klemonas T. J. Borevičius, la 
bai gražią muzikinį įžangą 
padarė svečias vargonininkas. 
Mišių mietu įspūdingai g;edo 
jo parap. choras, vedamas mu 

vo 47. Trečioje vietoje liko so 
cialdemokratai.

VARPININKŲ 
FILISTERIŲ

metinis balius ir koncertas ivy 
ks šį šeštadienį, vasario 17 die 
ną Pakšto salėje. Bus įdomi 
programa ir vaišės.

KITOS NAUJIENOS
— Rusai lakūną Powri iš 

keitė į šnipą Abeiį.
— Rusai su amerikiečiais su 

sitarė dėl ekskursijos: į Ame 
riką atvyks didelė rusų ekskur 
sija.

— JAV atstovas Thomp 
son tebesitaria su Gromyka dei 
Berlyno atominiu bandymų r 
nusiginklavimo, oet derybos 
neina pirmyn.

— Vokietijos Saarbnukeno 
anglių kasyklose sprogus du 
joms, žuvo 300 angliakasių 

.— Jamaika rugpjūčio 6 d 
gaus nepriklausimybę.

— Brooklyne policija paga 
vo padirbtų pinigų spaustuvę 
ir rado 2 mil. vertės dešimkių. 
Lig tol per savaitę į apyvartą 
buvo leidžiama po 4000 do', 

12 mil. doL Dabar Federal nė 
Diefenbakerio valdžia esant' 
nutarusi NFB perkelti į sesi 
nę — Ottavvą. Esą, taip būsią 
parankiau kontroliuoti ir įmo 
nę panaudoti įvairių minister! 
jų reikalams. Ar nekils dėl to 
kova, kai nesunku įžiūrėti tam 
tikrą prancūziško Montrealio 
ir liberalų nuvertinimą? (AG).
DIDELĖ KRIZĖ MONTRE 

ALIO LIGONINĖSE
Apie 50 gydytojų opecialis 

tų — radiologų, patologų ir 
laoorantų, — dirbančių 8-nio 
se prancūzų ligoninėse, pareiš 
kė pasitraukimą iš darbo nuo 
kovo 1 dienos. Tuo būdu tos 
ligoninės lieka be specialistų. 
Pasitraukimo priežastis — Que 
beco provincijos vyrausybė įve 
dė 44 valandų savaitę ir nusta 
tė tiems gydytojams už darbą 
atlyginimus, su kuo suminėti 
specialistai nesutinka.

Anglų ligoninės su savo gy 
dytojais - specialistais susitarė, 
o piancūzai išeina į streiką. Su 
sidarė krizė. Panaši krize esan 
ti ir Saskatchevano bei Brau 
Kolumbijos provincijose, ku 
rių valdžia, besirūpindama pla 
čiųjų masių sveikatos i.ika 
lais, pradeda kontroliuoti visiš 
ką gydytojų laisvę.

ziko A. Ambrozaičio ir op. sol. 
E. Kardelienė.

Prie vėliavų budėjo organi 
zacijų atstovai.

Akademija 'Plateau salėje 
vyko pilnai salei prisirinkus 
tautiečių. Montrealio Liet. Sei 
mėlio Prezid. pirmin. A. Ru 
sinas atidarė minėjimą. AV 
Choras sugiedojo O Canada 
ir, pagerbiant kovotojus už 
Lietuvos nepriklausomybę. V. 
Paulausko labai gražų Libeia.

Po to, konferuojant p. Tau 
teraitei, sveikinimus pareiškė 
didelis lietuvių simpatikas kan 
Droin, Montrealio mero atsto 
vas p. P. Masse, latvių kor.s, 
p. Tornson, estų — p. Konger, 
čekoslovakų — Dr. Slein ii uk 
rainiečių p. A. Hukala.

Kun. Dr. F. Jucevičius pa 
sakė labai turiningą ir drauge 
kondensuotą kalbą, atatinkan 
čią laiko dvosią ir sąlygas (ji 
bus atspausdinta sek. N. nr.j.

Priimta
Rezoliucija.

Šiuo metu senai kolonializ 
mo santvarkai nykstant, visa 
eilė naujų tautų, kartais net 
tinkamai nepasiruošusių sava 
rankiškam gyvenimui sukuria 
savo valstybes ir yra priima 
mos nariais į Jungtinių Tautų 
šeimą. Tuo tarpu Lietuva, nuo 
seno turėjusi savo valstybines 
tradicijas ir nuo 1918 metų at 
kūrusi nepriklausomą valsty 

bę tebėra naujo ir grėsmingo 
sovietinio imperializmo ir ko 
lonializmo auka, kartu su ištisa 
eile kitų buvusių laisvų tautų.

Montrealio miesto ir apylin 
kių lietuviai, skaitlinga, susi 
rinkę 1962 melų vasario men. 
lid. Plateau salėje, paminėti 
44-sius atkurtos Lietuvos nepn 
klausomybės metus, vienbal 
šiai nutarė:

Malonu ir svarbu pranešti, 
kad Nepriklausomos Lietuvos 
Konsulatas Kanadoje jau turi 
savo šefą. Tuo būdu ilgiau >. 
sitęsęs laikotarpis po to, kai 
mirė Nepriklausomos Lietuvos 
Generalinis konsulas Vytautas 
Gylys, užsibaigė, ir Kanados 
lietuviai vėl gali, reikalui 
esant, kreiptis į savo Konsulą, 
kuris pagal tradiciją turi rezi 
duoti Toronto mieste.

Dr. J. Žmuidzinas su žmo 
na, dailininkė H. Narušev-čiū 
te - Žmuidziniene, vasario 9 d. 
dieną traukiniu išvyko į f>ąsKy 
rimo vietą — Toronto Kadan 
gi tai buvo darbo vidudienis ir 
žmonės buvo darbuose, tai iš 
vykstančius palydėjo A V Kle 
bonas T. J. Borevičius atsisve’ 
kinęs organizacijų vardu, p. J. 
Kęsgailienė KLB Kr. V-bos 
vardu įteikė gėlių, o pp. Smi'. 
gcvičiai palydėjo bičiulių var 
du ir palinkėjo sėkmės atsa 
kingose pareigose.

Pp. Žmuidzinai jau įsikūrė 
Toronte: 153 Evelyn Avenue 
Toionto, Ont. Tai bus ir Lietu 
vos Konsulato adresas

Čia trumpos žinios apie Iri - 
tuvos Konsulą Kanadoje.

Teisės mokslus baigęs P»aii 
cūzijoje ir įsigijęs Paryžiaus. 
Universitete du Teisių Dakta 
rato diplomus. Užsieniu Reika 
lų Ministerijoje tarnybą prade 
jo 1930 m., Protokolo Šefo pa 
dejėju. Penkeris metus (1932- 
37) vedė Lietuvos Pasiuntiny 
bes Londone Konsularinį Sky 
rių Vicekonsulo titulu (tada 
Kanada buvo Liet. Pasiuntiny 
bės Londone jurisdikcijoje). 
Dėl Sovietinės okupacijos sa 
’voj tarnybą baigė 1949 m. 
'(Pirmuoju Pasiuntinybės Sek 
retorium centre. Be savo tiesio 
ginių U. Reikalų M-jos parei 
gų, J. Žmuidzinas metus laiko 
buvo Lietuvos Valstybinio Ra

MAŠINŲJONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo vajus 

tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius
Adomonis Jonas,

Montreal................... $10.(k
Kizerskis Petras,

Montreal....................J10 00
Plaščiauskas Povilas,

Montreal....................$10.00
Bumbulis Jonas,

Montreal .............. .■> 5/2
Maksvytienė Marija,

Montreal ...........    . . $ 3ri 5
Treigis Vincas,
Simcoe, Onl................$10.0.
Per savaitę gauta . . $'t8 ,5 

Mašinų F-de buvo $ 7,773.00 
Per savaitę gauta $ 46.7j
M. F-de dabar yra $ 7,821./s 
Fondui užplanuota $15,000.00 
Mašinų Fondui

VISOMS K. L. B. APYLINKIŲ VALDYBOMS IR 
RINKIMŲ KOMISIJOMS.

K. L. B. Krašto Valdybos 
aplinkraščiu Nr. 28, rinkimai 
i Krašto Tarybą įvyks 1362 m. 
balandžio mėn. 29 d.

Vyriausios rinkimų komisi 
jos nutarimu, kandidatų sąra 
šai turi būti prisiųsti vyriauriai 
rinkimų komisijai ne vėliau š.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
VASARIO 16 ŠVENTĖS MINĖJIMAS

suorganizuotas KLB Delhi o py 
linkės v-bos, įvyks šia tvarka:

a) kad Lietuvoje būtų įvykdy 
ti Jungtinių Tautų priežiū 
roję laisvi ir demokratišk. 
rinkimai ir tokiu būdu a 
statyta Lietuvos nepriklau 
somybė;

b) kad visos laisvosios tautos 
senosios ir jaunosios, konk 
rečiai vykdytų teisybes ir 
laisvės principus, įrašyda 
mos Lietuvos nepriklauso 
mybės klausimą Jungtinių 
Tautų dienotvarkėn;

c) kad laisvojo pasaulio liki 
mas ir ateitis priklausys

Nukelta į 8-tą psl.

Dr. Jonas Žmuidzinas

diofono spaudos kasdien;'lės 
apžvalgos redaktorius ir pranc 
šėjas ir Associated Press ko 
respondentas Kaune. Jau nuo 
1920 m. J. Žmuidzinas yra žui 
nalistas, rašęs į daugelį Nepri 
klausomos Lietuvos laikraščių 
ir žurnalų bei dalyvauja į/ai 
riuose tremties lietuvių spau 
dos leidiniuose, ir yra Lietuvių 
Rašytojų Dr-jos narys

Nuoširdžiai sveikiname Ne 
prklausomos Lietuvos Konsu 
lą ii linkime geriausios sėkmės 
atsakingose Nepriklausomos 
Lietuvos Konsulo pareigose.

dar trūksta . . . .$ 7,178.25
Būsime labai dėkingi visiems, 

kas papildys šį fondą iki užpia 
nuotos sumos. Nuoširdžiai vi 
sus kviečiame ir prašome.

Visi įnašai Šerams yra su 
rinkli mūsų Bendradarbių, už 
ką jiems reiškiama nuoširdi pi 
dėka. Talka yra labai didelis 
dalykas, nes talkininko žodis 
dažniausia nulemia pasekmę.

Pp. V. V. Treigiai, kasric • 
išvažiuodami į šutus kraaius ir 
iš jų sugrįždami pavasarį, N. 
Lietuvai jau kelintas kartas pa 
skiria po 10 doi. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Ntprik 
lausoma Lietuva" Valdyba.

m. kovo mėn. 15 d., šiuo ad 
resu: J. Adomaitis, 591 Gerald 
Str. LaSalle, ,P. Q.
(K. L. B. Tarybos Rinkimų 
Taisyklės).
Vyriausia Rinkimu Komisija.
10. 2. 62.
Montreal, Q.

vasario 16 d. nuo 5.05 iki 5 
vai. 35 min. per Tillsonburgo 
radio stoti transliuojama lietu 
viška programa, pritaikyta Lie 
tuvos Nepriklausomybės šven 
tei; vasario 17 d. 7 v. vaka-e 
Delhi vengrų salėje iškilmių 
gas šventės minėjimas: žuvų 
šių už Lietuvos laisvę pa<erbi 
mas, paskaita, meninė progra 
ma, kurioje dalyvauja sol. Ve 
rikaitis. Po to seks paailinksmi 
nirnas, šokiai, muzika, loter ja. 
Vasario 18 d. pamaldos Šv. Ka 
zimiero bažnyčioje Delhi už 
Lietuvos laisvę ir žuvusius už 
tėvynę.

Atsiminkime! Montrealio I. SPAUDOS BALIUS kovo mėn. 3 d.-Užgavėnėse
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Už Lietuvos išlaisvinimą ! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IK
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7722 George Str., LaSalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje .......................5.00 Canada ...............................$ o.00
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Ka reiškia šis vaizdas? — Tai vaizdas iš Montrealio lietuvių Spaudos baliaus. Atsiminkime visi, kad šiemet Montreabo 
lietuvių SPAUDOS BALIUS BUS KOVO 3 DIENĄ — p-vkutinį šeštadienį prieš užgav- nes; tai bus paskutinis balius 
prieš ilgą gavėnios laikotarpį Be to, tai bus „Nepriklausomos Lietuvos“ dvidešimtmečio sukaktuvinis balius ir todėl pa 
sižymės ypatingu šaunumu. T r m baliui užsakytas specialus o, kestras, kuris groja šakius pradedant praeito šimtmečio ir pa 
čius naujausius ir pačius moderniausius. Visi iš anksto užplanuokime, tam baliui rezervuokimės ir gerai pasiruoški 

me. Balius įvyks gražioje Slovakų Karališkoje salėje.

Kada pradėti

MOTINOS SUSIR0PINK1T
Niekada nebuvo dedama 

tiek daug pastangų sulaikyti 
blogiui ir nusikaltimams, kaip 
tai daroma šiandien, tačiau r.e 
žiūrint to, nusižengimai ir šiur 
pu sukrečiantys kriminalai ne 
tik nemažėja, bet metai iš me 
tų didėja. O jau ypatingai tai 
ryšku čia Kanadoje ir Amen 
koje. Nežiūrint psichologinių 
mokslų pažangos nesubalansuc 
tųjų žmonių skaičius auga 
kaip ant mielių. Protiniai ne 
galavimai, nerviniai bei emoci 
niai pakrikimai šiandien apima 
vis platesnes jaunuolių ir net 
vaikų mases.

Visi susirūpinę klausiame, 
kodėl taip yra, kas čia kaltas? 
Vieni kaltina laikus, kiti civili 
zaciją, treti — atšalimą religi 
joje, ketvirti karus, penkti tė 
vus, mokyklas ir t. t. ir t. t... 
Mėtomi kuo įmantresni šūkiai, 
daromos įvairiausios pasiūlos 
bei planai, išrandami vis nau 
jesni mokymo bei gydymo nu- 
todai, kurie po metų kitų pasi 
rodo esą nesėkmingi ir neatilin 
ka nei laiko dvasios, nei gyve 
namoji momento reikalavimų, 
o tuo tarpu blogis ne tik au 
ga, bet klesti ir bujoja.

Kokia tuo klausimu yra M o 
ntessori nuomonė? Jinai yra pa 
sakiusi, kad višųi hlegeroviųt 
židinys yra apleistasis vaikas 
jo pagrindinio formavimosi le- 
kotarpyje, t. y. nuo gimimo ki 
2—3 m. amžiaus.

„Vaikas, kaip jau minėjo 
me, pereina palaipsniškas vys 
ymosi fazes ir kiekvienoj iš jų 
aplinka vaidina labai svaroų 
vaidmenį, bet ji niekuomet nė 
ra taip svarbi, kaip tuojau pat 
po gimimo. Bet šiandien dar 
labai mažai yra žmonių, kuri , 
tatai suprastų”.

Montessori yra pirmoji pio 
nierė, kuri iškėlė aikštėn pro 
tinius ir dvasinius vaiko reika 
lavimus pirmaisiais dvejais 
gyvenimo metais. Iki jus gydy 
tojų ir mokslininkų dėmesys 
buvo sutelkas grynai ties fili 
niu vaiko gerbūviu, ties jo kū 
no reikalavimais.

Šiandien modernieji moksli 
ninkai bei psichologai ir psi 
chosomatinės medicinos atstu 
vai priėjo prie tų pačių išvadų, 
kad vaike nuo pat pradžios reiš 
kiasi dvasinis gyvenimas ir kad 
nuo šio pastarojo priklauso ir 
fizinis sveikatingumas, ir vėles
nts protinis bei emocinis pašto 
vmnas. Žiūr. Dr. Slaughter 
„Medicine for Modern”.

Toliau pažiūrėkime, ką Mo 
ntessori sako apie patį žmo 
gaus gimimą:

„Pats pirmasis žmogaus gy 
venimo laikotarpis yia laba’ 
trumpas, bet dramatiškas jo gi 
mimo epizodas. Gimęs vaika* 
pirmosiomis dienomis turi pa 
silikti glaudžiame sąlytyje su 
savo motina. Vaikas ir motinu 
turi būti žiūrorni lyg jie būtų 
organai vieno kūno, bendratį 
ją vienas su kitu. Tik tokiu bū 
du vaikas natūraliai ir lengva’ 
prisitaiko prie naujo pasaulio 
jei nenutraukiamas specialus 
ryšys, kuris kaip magnetas 
jungia motiną ir vaiką. Iš mo 
tinos spinduliuoja nematomos 
jėgos prie kurių vaikas yra įgj

vaikų 
auklėjimą?

E SAVO VAIKŲ ATEITIMI 
dęs ir jos jam yra labai reika 
Ijngos pirmosiomis prisitaiky 
mo dienomis. Po to jau vaikas 
be jokio vargo prisitaiko savo 
aplinkai“. Maria Montessori 
.Absorbent Mind“.

Trumpai suglaudus, reikia 
pasakyti, kad pagal Montesso 
ri šiandien didėjantis nusikaltę 
lių bei psichinių pakrikėlių ar 
protinių ligonių skaičius yra iš 
dava žmogaus nesiskaitymo su 
gamtos dėsniais, kuriems yra 
pajungta visa gyvūnija. Žmo 
gus, juos paneigdamas, pats 
save pasmerkia išsigimimui ir 
prieš tai žygiuojančioms mo 
ralinėms, protinėms, fizinėms 
kančioms.

Dabar pasižiūrėkime, ką sa 
ko patys naujausieji modernio 
sios amerikiečių psichologijos 
atradimai tuo pačiu klausimu. 
Jie remiasi dviem labai glau 
džiaį tarpusavyje susijusiais 
principais, kurie platesnių žmo 
nių masių dar nesuspėjo pa 
siekti.

1. Pirmosios savaitės po gini 
imo yra netik nepaprastai sun 
kios, bet turi lemiamos reikš 
mės apsprendžiant individo bū 
simosios asmenybės susida>y 
mą.

2. Pagrindinė priežastis pro 
tinių ligų pas suaugusius yra 
motiniškumo iškreipimas.

Tyrinėjimai, kurie privedė 
prie šitų išvadų, buvo padary
ti su gyvuliais, tačiau duome 
nys yra taip ryškūs, kad psicho 
iogai su pilnu pasitikėjimu gau 
tas išvadas laiko analogiško 
mis žmonėms.

David Levy, M. D., žymus 
vaikų psichoanalitikas New 
Yorke, pademonstravo gyvu 
liūs kaip įrodymą, kad organiz 
mo vystymuisi yra kritiškas 
momentas, kada jo natūralūs 
pažymiai ir sugebėjimai, ku 
riuos gamta kuriam gyviui pa 
skyrė — arba susiformuoja ar 
ba dingsta and visados. Jis na 
darė bandvmus su viščiukais, 
kurių įgimtas instinktas yia 
lesti. Sukliudžius jiems lesin.o 
galimybę, pirmas savaites po 
išsiritimo iš kiaušinio, pasiro 
dė, kad išaugusios vištos per 
visą savo gyvenimą turėjo sun 
kumus su lesimu.

Dr. Ih. Schneirla, vedėjas 
Amerikos . gamtos mokslų mu 
zėjaus, įvykdė tyrinėjimus su 
katėmis ii įrodė, kad asmeny

kus 10—15 metų amž. vaikus 
pasirodė, kad jie visi turėjo 
nuolatinių psichologinių sukri 
kimų. Pats įdomiausias daly 
kas, kurį surado šitie dakta 
rai, kad viršminėti sunkumai 
visais atvejais pasireiškė tada, 
kai vaikas ir motina buvo at 
skirti ilgiau nei vieną naktį.

Kiti mokslininkai labai stro 
piai studijuoja elgesio atve 
jus vaikų, kurie auga be moti 
nu. Dr. S. Spitz, vienas iš pa 
rnųjų pionierių šioje srityje, su 
lygino protinius ir fizinius sve, 
katos duomenis apleistų vaikų 
(t. y. gerai prižiūrimų, bet -it 
skirtų nuo jų motinų) su kali 
nių moterų grupės vaikais, ku 
rie pasilieka glaudžiame kon 
takte su savo motinomis nuo 
pat gimimo dienos. Šitų dviejų 
vaikų grupių sveikatos duome 
nų skirtumas pasirodė neįtikė 
tinas. Tarp vaikų, kurie nieką 
da nematė savo motinų, pasi 
reiškė baisus mirtingumas. Ii 
gos bei silpnumas. Kaliniai 
vaikai nuostabiai gražiai augo. 
Jie greitai priaugo svorio, daug 
mažiau sirgo ir beveik niekas 
nemirė.

Britų protines sveikatos eks 
pertas JohnBowIby, daryda 
mas pranešimą „Pasaulinės 
Sveikatos Organizacijai“, pači 
tavo daugybę įvairių studijų, 
kurios rodo, kad I. Q. (inte'i 
gencija) kaip ir sveikata tų vai 
kų, kurie yra prieglaudose ai 
ba atskirti nuo savo motinų uu 
vo nepalyginamai menkesne 
nei tų vaikų, kurie gyveno nei 
maliuose namuose su savo mo 
tinomis.

Nemažiau įdomūs yra r ty
rinėjimai ankstyvosios kūdikys 
tės pakrikusių paauglių ir taip 
pat suaugusių su protiniais tiū 
kūmais. Vos iš naujo gautieji 
duomenys išryškino, kad tų 
blogybių priežastis glūdi atsky 
rime vaiko nuo motinus pačio 
je gyvenimo pradžioje, pirmai 
siais gyvenimo metais. Lugi 
mai, atskyrimas susilpnina va' 
ko emocinę sandarą (struktū 
ra) ir padaro jį visiškai neat 
sparų nervų pakrikimui, pro 
tiniam susilpnėjimui ir taip 
pat antisocialiniams veiks 
ma*ns, kuriuos mes vadiname 
kriminalais. O jau ypatingai 
ryškus silpnumas pasireiškė, 
kaip minėtas mokslo žinovai 
tvirtina, tai nesugebėjimas my 
lėti.

Štai, ką apie tai sako nas 
kutinis mokslo žodis, aiškinda 
mas kodėl tas atskyrimas yia 
toks pragaištingas dalykas.

Dėl to, kad kūdikio organu 
mui pats gimimas yra šiurpi p., 
tirtis, giliai jį sukrečianti. Ku 
dikis yra išmetamas iš įsčios, 
kur jis visapusiškai buvo sau 
gus, ir štai iš karto šaltis, alkis, 
negirdėti ir gązdinantys gar 
sai iš visų pusių apsupa ma/y 
tę būrybę, kuri nieko negali ail 
prasti. Šitoj beviltiškoj bandy 
mo valandoj , vieninteiis fanu 
įtarus dalykas, kuris gali pa 
guosti ir nuraminti kūdikį y.’ 
ne kas kita kaip jojo motini - 
kūnas. Deja, modernaus gvv 
nimo sąlygos, moderniųjų >i 
goninių rutina nepalieka irto i 
nai daug laiko pabuvoti su s . 
vo naujagimiu. Ir taip vargšas 
kūdikėlis yra paliekamas vie 
nų vienas jį gązdinančiam 
<nąujame pasaulyje, aklai ir 
sielvartingai trokšdamas būti 
šalę savo motinos kūno. Dan 
gybė vaikų gauna pirmąją ir 
visai nereikalingą psichinę žaiz 
dą, kuri vis plečiasi it gilėja, 
suardydama emocinį darnumą 
kas anksčiau ar vėliau prive 
da prie vienokių ar kitokių nu 
sižengimų bei iškrypimų.

I ai maždaug taip skamb . 
paskutinysis mokslo žodis An.e 
rikoje ir kitur. Šitie naujalu 
kiai tyrinėjimai, kaip matome, 
tikrai patvirtina tiesas, kurias 
Montessori jau prieš keliasde 
šimt metų buvo paskelbusi. Da 
bar spręskite pačios, ar tai yta 
rimta, nuoseklu ir logiška tie 
siog užsimerkus, kaip gaidzia 
ms giedoti, kad Montessori pa 
seno, atgyveno, kad tai kiai 
tt. Tai tiesa, kad Montesson 
domis persunktas mokslas ir 
atgyveno savo gyvenimą, nes 
jau 9-ri metai kai aname pa 
šaulyje, tačiau jos atradimai 
bei tyrinėjimai ir iš jų padary 
tosios mokslines išvados tik da 
bar tepradeda rasti kelią į vie 
Šurną. Dabartiniai tyrinėjimai 
daro tik išvadas, bet toli gra 
žu dar nepatiekia nei metodo, 
nei nurodo apčiuopiamų prie 
monių blogiui išvengti. Mon 
tessori atvirkščiai paliko kn o 
pščiai išdirbtą planą bei met 
dą ir p'agrįstą tvirtais pnnci 
pais. DP.

MIRĖ PULK. K. ŽUKAS
Sausio 23 d. JAV. Cleve 

land (Ohio) mieste mirė Kos 
tas Žukas, buv. Lietuvos Steig. 
seimo narys, Krašto apsaugos 
ministeris, Lietuvos kariuome 
nės pulkininkas, visuomeninin 
kas, neseniai parašęs atsimini 
mus „Žvilgsnis į ateitį“. K. 
Žukas mirė sulaukęs 78 m., bu 
vo gimęs Kaune, 1884 m. gruo 
džio 17 d.

VYTAUTAS PAVILAN1S 
Profesorius ir virologijos 

specialistas.
<aip jau žinome, Prof. Dr.

V. Pavilanis yra Mikrobiolo 
gijos instituto vedėjas ir skit 
pų nuo Poliomielito gaminime. 
Montrealyje organizatorius it 
vedėjas. Be to, jis grupėms* 
ruošia' sanitarijos specialistus 
gydytojus, o kitose grupėse— 
iš kitų valstybių atvykstančius 
— skiepų nuo Poliomelito ga 
minimo specialistus.

Dabar prof. V. Pavilanis 
jau kuris laikas kai tęsia n?.', 
jos rūšies bandymus, siekcia 
mas išrasti skiepus nuo inilu 
encos flue arba gripo. Tai n<vi 
ji įdomūs bandymai, Kuriuos 
plačiai aprašė ..The Montreal 
Star“. Pasirodo, kad gripo v 
rusų veikiamos ląstelės išsku.i 
baltiminę medžiagą vad. Infer 
feronu. Kai Interferonas pa 
liečia kitas ląsteles, tai jos p? 
sidaro atsparios gripo viro 
sams. Kadangi tas Interfere.! 
veikimas yra silpnokas, tai Pro 
fesorius įieško būcjų, kaip tą 
veikimą sustiprinti, nes t? j 
galima būtų gaminti skiepus 
prieš gripo ligą.

SVARBU MOKINIAMS
MOKYKLINIO JAUNIMO KONKURSAS VILNIAUS 

KLAUSIMU
Kreipimasis konkurso reikalu.

Vilniaus Krašto Lietuviu S- 
gos St. Catharines skyrius, ves 
damas rezistencinę veiklą už 
rytines bei pietines Lietuvos 
sienas su sostine Vilniumi ir jo 
sritimis ir norėdamas šią min 
tį lietuvių tarpe palaikyti gy 
vesne, skelbia mokyklinio am 
žiaus jaunimo rašinių konkur 
są Vilniui geriau pažinti ir jo 
reikšmę išpopuliarinti.

Konkurso sąlygos:
1. Tema laisva, bet būtina 

apie Vilnių bei jo kraštą. (Vii 
niaus kraštu laikome visą bu 
vusią lenkų okupuotą Lietu 
vos dalį).

2. Rašinys ne Igesnis kaip 
du mašinėle rašyti „standard” 
puslapiai ir tik lietuvių kalba.

3. Pasirašytas slaplavardž’.u, 
o atskirame voke turi būti i.k 
ra autoriaus pavardė, antrašas, 
amžius, lankoma mokykla ir 
lankomos mokyklos skyrius.

4. Rašinį pasiųsti iki 1962 
m. balandžio mėn. 15 d. šiuo 
antrašu: Lithuanian Associa 
tion of Vilnius Region St. 
Catharines Branch, 11 Erie 
Street, St. Catharines, Ont., 
Canada.

5. Už geriausius tris rasi 
nius skiriamos piniginės pre 
mijos: pirmoji premija $25.00, 
antroji $15.00 ir trečioji $10.

00. Premijos bus įteiktos 19C2 
m. birželio 23 d. Niagaros pu 
siasalyje vilniečių rengiamose 
Joninėse.

6. Įvertinimo (jury) komisi 
ia sudaryta šio sąstato:

L Pedagogė ir dagartiilė 
„Moteris“ redaktorė I. Matą 
sevičiūtė, iš Toronto.

II. Hamiltono šeštadieninės 
mokyklos vedėjas J. Mikšys.

III. St. Catharines šeštadie 
nines mokyklos vedėja M. 
Gverzdienė.

IV. Buvusį Vilniaus krašto 
mokytoja E. Jakubiliene, iš 
St. Williamo, Ont.

V. Vilniečių atstovas VK 
S-gos Krašto valdybos pirmi 
ninkas K. Baronas, iš Hamil 
tono.

Kreipiamės į visus pat-io 
tus lietuvius, ypač į tėvus ir mo 
kytojus paraginti minėtą jau 
nimą šiuos rašinėlius paras, ti 
ir atsiųsti.

Mums žinomoms mokyk 
loms šį kreipmąsi siunčiame 
laiškais, kitas mokyklas ir tė 
vus prašome naudotis šiuo,, 
skelbimu laikraščiuose.

Už atkreiptą dėmesį iš anks 
to dėkojame.

VKLS-gos St. Catharines 
Skyriaus Valdyba.

bių skirtumai jau ima reikš’is 
pirmąją valandą po gim.mu u 
kad šitie skirtumai beveik visiš 
kai sutampa su tuo, kaip katė 
elgėsi su kačiukais. Pabandž.js 
kačiukus izoliuoti nuo molinos 
per 50 dienų, t. y. — kol tęsia 
si maitinimo periodas, kačių 
kai neišsivystė į tikras kates. 
Jos pasiliko keistos ir dažnai 
pasirodė kai kurios net žiaurios 
savp giminės nariams ir įdo 
miausia, kad jokie bandymai 
nepadėjo joms įsigyti savo pa 
dermės prigimtinius savumus.

Labai įdomius tyrinėjimus 
darė du New Haven daktarai 
su grupe kūdikių tarp 11—14 
mėn., kurie kentėjo nuo neini 
go. Šita studija parodė., kad 
miego ir valgio sunkumai pra 
sideda vos vienai kitai dienai 
praslinkus po gimimo. Pase

„Nepriklausomos Lietuvos” Bendradarbiui, 
buv. Nepriklausomos Lietuvos Krašto Apsaugos Ministeriui, 

PLK. KOSTUI ŽUKUI 
mirus Clevelande, USA, jo žmonai, 

BRONISLAVAI ŽUKIENEI, 
ir artimiesiems, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Nepr. Liet. Redakcija.

Ką rašo kiti
CENTRINĖS AFRIKOS FEDERACIJOS GALVA -■ 

IŠ LIETUVOS
„Neue Zuercrer Zeitung“ 

bendradarbis, kuris šiuo melu
lanko įvairias Afrikos valsty 
bes. rašo, kad Centrinės Afri 
kos Federacijos (Pietų ir Šiau 
rėš Rodezijos) vyriausybės gal 
va. Sir Roy Welensky, esąs

niui: „Tačiau ne tik lietuvis 
bet ir Lietuvos žydas!“

Laikraštis ryšium su tuo ra 
šo: ,,Šitokius savoiškus žiedus 
išaugino nūdien perdėtoji rasi 
nė sąmonė Afrikoje...”

Maloniam kaimynui
STASIUI DRUSKIUI,

jo mylimai mamytei Lietuvoje pasimirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia,

Ignas Genys ir Sūnūs.

Lietuuvos kilmės. Jo motina RUSAI PREŠ ŽYDUS 
esanti kilusi iš Pietų Afrikos, o
tėvas esąs Lietuvos žydas. Maskvos spaudoje vis aštrė 

Korespondentas skelbia to ja akcija prieš sionizmą. Smar 
kią smulkmeną: „Dr. Banda,, kiai kaltinami ir Izraelio amba 
Njasa krašto juodukų vadas, sados paroigūnai Maskvoje, 
nuolat pabrėžia, kad Welens Vilniaus „liesa" (23 nr.) išti 
kio tėvas esąs lietuvis, bet čia sai perspausdino „Trud” laik
pat pastebi tokiu tonu, kuri. raščio straipsnį „Sionizmas — 
puikiai ūktų * Goebelso moki kąukt šnipam*”.
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nės Montreal yj e

D. Barteškailė, R. Navikėnas ir A. Lukoševičiūtė 
oficialaus atidarymo metu.

Vasario 3—4 dd. Montrealy 
je įvyko Kanados Apygardos 
krepšinio pirmenybės.

Nepabūgę žiemos šalčių bei 
ilgokų atstumų, 75 krepšiniu 
kai-ės suvažiavo į Montreal: iš 
bandyti savo jėgų. Kalbant 
apie šaltį, reiktų pastebėti, Kad 
mūsų lietuviškas jaunimas yra 
tikrai atsparus. Reta tokių en 
tuziastų, kurie pasišautų į 300 
—400 mylių kelionę lengvo 
nūs mašinomis, ypač Kada ter 
nmmejras rodo net 25 1- ?e 
piiau nųliaus.

Viešnagėn susikvietusi sye 
Čips, „lauro" valcįybą jau bu 
VO susirūpinusi, jog prasidėjęs 
ša|tjs ga|i daug ką išgąsdinti. 
Tačiau, dąr neperyėlyvame 
penktadienio vakare, jąų pąsi 
rodė ,,pirmosios kregždės’“— 
tai ,,Aušros" moterų ir jaunių 
komandos. O šeštadienio rytą 
jau buvo aišku, jog visi kvies 
tieji dalyvaus, išskiriant Ročes 
terio „Sakalą", kuris prieš die 
ną telegrama pranešė, apie sa 
vo staigų nusistatymo pake'ti 
mą.

Čia gal vertėtų padaryti pa 
Stabą (ij visai netaikant vien 
„Sakalui“), kad panašūs įvy 
kiaį neretąį pasitaiko nąūsų są 
skrydžiuose. Tąi sudaro berei 
kalingų Rūpesčių rengėjams, 
kurie: jieško nakvynės, sudaro 

įžaidynių tvarkaraščius, pain 
formuoja atvykstančius kIu 
bus. Truputį didesniu atsakin 
gurnu būtų galima išvengti be 
reikalingų nesklaudumų, kurie 
nenoromis iškyla paskubomis 
įvairius pakeitimus bedarant.

ŽAIDYNĖS
Jaunių klasė.

Da.yyavq 3 komandos: Ha 
miltono „Kovas“, Toronto 
„Aušra” ir Monrealio „Tau 
jrąs*’. Žaista — taškų sistema, 
p y. kiekyipnas sų kiekvienų.

Pirmose rungtynėse, praei 
tų metų nugalėtojas „Aušra“ 
turėjo nusijenktį laimingajam 
ir kartu daugiau užsispyrusiam 
„Kovui", kuris po pirmo pus 
laikio 27 ;29 deficito, pajėgia 
išlyginti ir bąigia rungtynes 64 
:58 savo naudai.

Žaidė ir taškų pelnė:
„Kovui“ „Aušrai“

Vinerskis 18, Grigas 18,
Bakaitis 14, Janulevičius 15,
Blekaitis 13 Sapijonas 15,
Breichmanas 10,Šlekys 1Q, 
Meškauskas 7, Rusas 0, 
Kybartas 2, Skrinskas Q, 
ir Enskaitis 0. Ęutvidas 0, 

Žąliauskas Q, 
Bukšaitįs 0.

Antrose irungtynėse „Auš 
rą” susiėmė ir įveikė „Taura“ 
63:51 (28:27)/

Žaidė ir krepšius įmetė:
„Aušra“ - 

Crigas 22, 
Janulevičius 
Šlekys 10, 
Rušas 5, 
Sapijonas 4, 
Žaliauskas 4, 
Skrinskas 0, 
Butvidas 0, 
Bukšaitis 0.

„Tauras“
Kuncevič r 3, 

8, Keturka 1J.
Rupšys 10, 
Navikėnas 6, 
Rūkas 6, 
Baršauskas 0, 
Lukoševičius 0, 
Sibitis 0, 
Bulota 0.

Paskutinėse jaunių rungty 
nėse „Kovas“ įtikinančiai susi 
tvarkė su „Tauru“ 68.42( 39: 
12) ir tapo šių metų nugalėto 
ju, kartu laimėdamas „Tėviš 
kės Žiburių" pereinamąjį sKy 
dą.

Žaidė ir taškus pelnė:
„Kovui“ — („Taurui“: 

Meškauskas 29, Rūkas 14, 
yinerskis 16, Kuncevičius 21 
Breichmanas 9. Navikėnas 6.
Bakaitis 8, 
Blekaitis 6, 
Kybartas 0, 
Enskaitis 0;

Lukoševičius 4, 
Keturka 2, 
Rupšys 2, 
Baršauskas 2, 
Lukošius 1, 
Sibitis 0, 
Buloaa 0.

Galutinis 
62:21 (25:1 1).

Moterų klasė
Pagal iš anksto ištrauktus 

burtus, pirmame pusfinalyje su 
sitinka „Tauras“ su „Aušra“. 
Čia vikriosios aušrietės be d 
delio vargo „sudoroja“ monl 
realietes. Tikrumoje „Tauras“ 
nepajėgia uždengti I. Ramano 
vaitės, kuri viena prikrovė net 
28 taškus. Galutinis rezulta 
tas

Žaidė ir krepšius įmetė:
„Aušrai“: „Taurui“:

Ramanovaitė 28Narbutaitė 6. 
Gataveckaitė 
Bilkytė 8, 
Sapijonytė 4, 
Grigaitytė 4, 
Juozaitytė 4, 
Simonaitytė 0.

14,Aneliūnaitė 4, 
Tauteraitė 4, 
Jurkienė 3, 
Gaurytė 3, 
Ęitnerytė 1, 
Lukoševičiūtė 0, 
Juodytė 0, 
Butvilaitė 0, x 
Mikalajūnaitė 0, 
Barteškailė 0, 
neatvykus, To 
patenka į finalą 
susitinka su To

„Aušra“. Vytietės, lai 
pirmąjį puslaikį 21 :

Ročeateriui 
ranto „Vytis" 
be žaidimo ir 
ranto 
priėjusios
11, pajėgia Šiek tiek geriau ne 
gu lygiomis išsilaikyti antrąja 
me ir baigia rungtynes 42:30 
savo naudai. Joms įteikiama 
Dr, J, Yčo pereinamoji taurė.

Taškus pelnė:
„Vytis"

Balsienė 20,
Prunskytė 11,
Radzevičienė 6. Ramanovgitė 6.
Kasperavič-tė 2.^apijonytė 6, 
Žo|pytė 2, Grigaitė 2. 
Auskytė 1.

„Aušra“:
Uogintaitė 8, 
Gataveckaitė 8,

Vyrų klasė.
pirmajame puslaikyje susi 

tinka Toronto „Vytis“ su To 
ronto „Aušrą", Neabejotinai 
išsiskirią fiziniu ir technišku pa 
jėgumu, „Aušros" vyrai be jo 
kio vargo baigia pirmą pušiai 

kį 50:2C•; ir beveik pakartoja 
santykį antrame. Galutinis re 
zultatas — 102:43.

Taškai:
„Aušra“ 

f ūdas 29, 
Sarafinas 23, 
Buntinas 19, 
Jakube” kas 1 
Juozaitis 9, 
Grigaitis 7, 
Savickas 3.

Vytis“ 
Bacevičius 10, 
A. Švažas 9, 
H. Švažas 6, 

2.Šileika 6, 
Preikšaitis 5, 
Staškevičius 5, 
Gvildys 2.

„Tauras“, dėka „Sakalo“ ne 
atvykimo, patenka į fmalą 
prieš „Aušrą“.

Čia galutinė pasekme — aiš 
ki, tik daugelis domisi, ar „Auš 

Nukelta į 6-tą psl.

SAUGOTOJAI
ŠIANDIEN LABIAU. KAIP BET KADA NUO 1940 

METŲ. MŪSŲ YPATINGA PABARBA — JIEMS PILIEČIAMS, 
KANADOS KARIAMS, KURIE YRA PASIRENGĘ 

GINTI MŪSŲ LAISVES IR SAUGOTI PASAULINĘ TAIKĄ.

DEPARTMENT 0F NATIONAL DEFENCE

STUDENTAI .* Gyvenimas ir Veikla
VOKIETIJOS LIETUVIŲ STUDENTŲ S GA RYŽTA 

SI GYVESNEI VEIKLAI.
1961 m. pabaigoje korės 

pondenciniu būdu įvyko Vo 
kietijos Lietuvių Studentų s- 
gos centro organų rinkimai. į 
Centro valdybą buvo išrinkti 
ir pareigomis taip pasiskirstė: 
Teisutis Povilavičius - Vykin 
tas — pirm.. Ona Hermanaitė 
— sekr. ir Vincas Bartusev 
čius — iždin. Centro valdybos 
adresas: 13b Miunchen 13,
Franz-Josephstr. 40 o. W. 
Germany.

Į Revizijos komisiją išrink 
ti: Vingaudas Damijonaitis, 
Greta Jasevičiūtė ir Regina Sa 
kalauskaitė. Į Garbės Teismą: 

Dr. Vincas Šmulkštys ir Jonas 
Medušauskas.

Naujoji Centro v dyba iš 
leido rotatorinį bu! ienį, ku 
riame kviečia ’.Gui lietuvius 
studentus Vok e j >je į gyves 
nę veiklą. Ruošiamasi aktyviai 
dalyvauti Studijų savaitėje, ku 
r> vyks Vokietijoje šią vasarą 
ir Europos jaunimo suvažiavi 
me, kuris įvyks Anglijoje, Lon 
done, Lietuvių sodyboje.

AUSTRALIJOS LIET.
STUDENTŲ S-GOS 

išėstasis metinis suvažiavimas 
vyko keliuose miestuose. Kaip 

Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA, .s®"- i?

Loratinkliai nesidraiko be vėjo
Romanas

3.
Sugręžęs iš Palangos iy buto šeimininkės užprašytas va 

karionės, Baryainis taip ir ruošėsi 19 valandą vakario.liauti 
Bej iš ligoninės jam paskambino ir prašė užeiti.

.— Jūsų išeiginė dieną, — jam sakė budimis gydyto As, 
,—- bet čia ypatingas atvejis. Atveže po gimdymo uosto dar 
bininko žmoną labai sunkioje būsenoje, ir būtų labai gera' jei 
gu jūs, kaip chirurgas, vis dėlto užeitumėt, ypač, kad ne kam 
kitam, bet jums ją teks gydyti.

— Na, man nelabai išeina dabar imtis darbo, bet kac’un 
gi aš turiu dar valandą laiko, tai užeisiu, — sutiko Barvainis.

Ligonę , jis rado tikrai nelengvoje būsenoje. Ji vaitojo 
ir alpo. Pasirodė, kad tąi yra gimdyvė, po pįrmojn vn. • . 
nepraktiška ir išvargusi moteris. Jai, kaip ij daugumai kitų, 
neišsiteko vietas gimdyti ligoninėje, o namie tas 4jjmdym<> 
metas jai buvo atmokėtas sunkiais dekubitais — nugultj 
mals,

Daktaras! apžiūrėjo ligonę ir net nustebo, nois jo 
praktikoje buvo gana daug jau visokių atvejų. Visi sėdi 
mieji ir nugaros raumenys buvo žiauriai nugulėti, pūliavo. 
Ištisi raumenų pluoštai, atsiskyrę per fascijas, plyšėjo nu 
įtrūkimais*. Plito žmogaus kūno pųVimo kvapas. . . Kas 
dąryti? Reikalinga skubį pagalbą. Būtų gerąi tuojau duo 
tį Penicilinp, kąip tą dąro Vakaruose, bet ir spekuliatyvi 
ne kaina, juodoje rinkoje, ar darbininkas pajėgs? Be to. 
kur paskubomis ir gausi. , ,

Barvainis tada griebėsi jau daug kartų išbandytos putu' 
tyvios priemonės: papiašė Kali hypermanganicum tirpiu- : 
š paprastos levatyvos žaizdas gerai perplovė. Pūliai išvalo 

srovėmis. Rausvas vanduo bėgo per visus žaizdų plyšius pu 

geltęs. Sesuo aptvarstė, užbintavo žaizdas, ir ligonė atsigavo 
ir pralinksmėjo.

— Kaip gi taip atsitiko? Kodėl nesikreipei j ligonnę? 
Kodėl neatėjai ligoninėn gimdyti?

— Vyras visas ęlięnąs užimtas uoste. Aš pati buvau atė 
•ųsi į punktą, bet nepriėmė. Sakė — nėra vietų. Dabar gi 
gimdymas nemokamas, tai kam čia mes, datbininkai, rūpime. . .

— Kai pajutai, kad ateiną gimdymas, reikėjo paskam 
binli greitąjai pagalbai, — būtų atvežę. . .

— Telefono neturime, o kaip gi man eiti jieškoti tau to 
no, kai reikia gimdyti. . . Ii be to tokiam stovy. . .

— Sesele, būk stropi ii ligonę gerai prižiūrėk, — Barvai 
nis kreipėsi į budinčią seserį. — Ypač prižiūrėk, kad ligonei 
būtų patogu gulėti. Padėk jai apsiversti, kai ji pavargs vieno 
je pozoje gulėdama. Būk ypatingai atsargi, nes jos žaizdos 
skausmingos ir opios.

Kai Barvainis sugrįžo namo, šeimininkė nekantraudama 
papriekaištavo i

.—-■ Aš gi jus įspėjau ii įsakmiai prašiau niekur neišehi, 
o jūs. , .

— Atleiskite, Olga Ivanovna: ne nuo manęs priklausė 
mano apsilankymas ligoninėje. Buvau iššauktas, nes buvo at 
vežta sunkiame stovyje ligonė, darbininko žmona po giind,' 
rao. Žinokite, mūsų — gydytojų etika mums įsako kiekvieno 
pašaukimo bet kuriuo laiku suteikti pagalbą. Klaipėdoje, gi, 
kaip žinote, Šis reikalas stovi dąr aštresnėje formoje, jūs ta 
geriau ųž mane žinote,

— Na, gerai, nesiginčysime. Vistiek man malonu, ka 
jūs atėjote. Prašau sėstis. Vyras tuč tuojau ateis.

Barvainis atsisėdo į fotelį, apmuštą kažkokia tamsia 
džiaga.

Zobovai turėjo butą iš trijų kambaiėlių ir virtuvės. V" 
ną ju išnuomavo daktarui Barvainiui už 100 rublių mėnesiu . 
Jie sau pasiliko du kambarius. Barvainis naudojosi virtuve ii 
vonia, kaip Zobovų įnamis. Nepažindamas šeimininkų, j.s, v ar 

žėsi ir juo mažiausia stengdavosi naudotis bendromis patalpo 
mis. Vonia beveik nesinaudodavo, susikombinuodamas ją ii 
goninėje.

— Sveikas Tomas Jonovič, — ištiesė kairiąją ranką Fio 
dor Pavlovič Zobov. — Dešinioji ranka jam buvo amput 10 
ta. Zobov Antrajame Pasauliniame kare buvęs sužeistas, am 
pūtuota ranka ir paleistas į atsargą. Tą Barvainis žinoj > iš 
šeimininkės, su kuria jam keliskart teko pasikalbėti.

— Na Olia, tai gal mums bus jau metas ;r vakariniam! ?
— Žinoma. Aš tiktai jūsų abiejų laukiau, Fedia. Sėsk'te 

prie stalo.
Ant stalo jau stovėjo grafinas degtinės, dvi bonkos Šam 

choro1), priraikyta juodos ir baltos duonos ir reiKmer.ys.
— Na, Tomas Jonovič, išgersime po taurelę geresnei pa 

žinčiai ir mūsų šio kolchozo gaibei, — juokaudamas pasivi*- 
šeimininkas, iškėlęs kaire taurelę. Dešiniosios protezu jis ypa 
tingu būdu mokėjo prilaikyti servizo reikmenis.

— Šeimininkų sveikatą. — susijaukęs atsakė Barvamis. 
Jis gerai nesijautė. Buvo tarytum pagautas lauke, kaip tas 
evangelinis nekviestasis į vestuvinę puotą ir nesiorientnvo, 
kaip jam elgtis. Rusai, partietis, karo dalyvis. . . Tai Daivai 
niui buvo nemaža mįslė, beveik atpratusiam galvoti. Bet šei 
mininkas ir neleido ilgai galvoti.

— Mes patenkinti, kad pas mus apsigyveno lietuvio.
— Mes džiaugiamės, — įsiterpė šeimininkė.
— Teisybę Olia sako — mes, atvirai sakant, tikrai dzta t 

giamės, kad pas mus apsigyveno lietuvis. . Tamsta gi D’Ctu 
vos pilietis?

— Ne — S. S. S. R. .
— Suprantu. . . Jūs laikote šią politinę padėtį okupacija?
— Hrnmm. . .
— Nesivaržykite. Savo tarpe būkime atviri. Tiktai 'ii 

kime draugiški ir mokėkime, kaip sakoma, „liežuvį laikyti i>z 

*) Šamchor — Kaukazo raudonas vynas. Red.
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Susikaupimas ir atsisvetinimas KVITO R A
NEAPYKANTAI PRIEŠ ŽMONES KELTI

turi įsteigę
Pralenkė ir

5.
Nėra nieko, ką žmogus ga 

lėtų tikrai įsigyti. Net ir Ub, 
kas mums atrodytų labai pavy 
kų ir saugu, gali išnykti pu 
keletą kartų (generacijų). Tai, 
ką vadiname „civilizacija" — 
visi fiziniai ir moraliniai pato 
gumai, visi poilsio galimumą;, 
visos pastogės, visos dorovės 
ir disciplinos, prie kurių j r; 
esame pripiatę ir kuriom Ii 
kim — ir kurios iš tikrųjų su 
daro garantijų sistemą, kurią 
žmogus išsidirbo kaip koki pla 
ustą potvynyje (o juo visuo 
met yra gyvenimas), — visos 
šios garantijos yra netikros ir 
labai lengvai prie mažiausi j 
neatsargumo, ištrūksta žino 
nė r ils iš rankų ir išnyksta kaip 
šmėklos. Istorija mums rotio 
nesuskaičiuojamus atkritimu i, 
žlugimus bei išsigimimus. : a 
Čiau niekas mūsų neužtikrina, 
kad nėra galima dar radikale 
nė „atžanga“, pilnutinis žma 
gaus kaipo žmogaus išnyki 
mas ir jo tylus sugrįžimas g_> 
vulio lygiu, piinutinin ir galu 
linin atsitoliniman nuo saves. 
Visos kultūros ir žmogaus Hki 
mas priklauso nuo to, ar iŠsi 
laikysime savo gilumoje šį tirą 
matišką sąmoningumą, ar jau 
sime, kaip vos besigirdinčią me 
lodiją savo gilumoje, kad vien 
tik netikrovė mums gali būti 
tikra.

Didelė dalis nerimasties, ku 
ri šiandien kankina sielas v".'<a 
rų pasaulyje, kyla iš to, kad 
praeitam šimtmetyje — ir gai 
pirmą kartą istorijoje — žilio 
gus buvo priėjęs tašką, kuria 
me jis jautėsi visai saugiu. Nco 
iš Liesu pilnai saugiu galėjo 
jaustis ir tuo tikėti tik vaistiniu 
kas Monsieur Homais1), gry 
nas progresizmo padarinys. 
Progresistai tvirtina ne tik, kad 
žmonija — abstrakti, neatsako 
minga, neegzistavusi ir tik ta 
da išrasta būtybė — progre 
suoja (kas būtų tikslu ir teisin 
ga), bet kad ji progresuoja au 
tomatiškai. Ši idėja užmigdė 
ir europietį, ir amerikietį, ir 
leido jam užmiršti tą esminį pa

’) Flaubert romano „Madamc 
Bovary" veikėjas, įkūnijantis 
tą kvailą savim pasitikėjimą ir 
dialektiško visa-žinojimo btuo 
žą.

NAUJIENOS
Vienintelis demokratinis lietuvių dienraštis.

Jis teikia plačias informacijas apie gyvenimą Lietuvoje ir 
spausdina daug žinių iš kiekvienos didesnės lietuvių kolonijos

Amerikoje, Europoje ir kituose kraštuose.
NAUJIENAS galima užsisakyti savo giminėms ar pažįsta 

iniems, gyvenantiems bet kuriame pasaulio krašte, 
išskyrus rusų okupuotas sritis.

Metinė NAUJIENŲ prenumerata Kanadoj kainuoja $13.00 
o Kituose kraštuose $16.00.

Pinigus prašome siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St., Chicago 8, Ill., USA.

vojaus pajutimą, kuris yra žmo 
gaus pagrindu. Nes jei žmoni 
ja tikrai automatiškai progre 
suoja, tai reikštų, kad galima 
atleisti visą dėmesį ir įtempi 
mą, nebesirūpinti, nebesijausti 
atsakingais. Pavartojant ispa 
nišką išsireiškimą — išsitiesti 
kaip tinginiai ir leisti, kad žmo 
nija mus vestų be jokios dve 
j onės tobulumo ir džiaugsmo 
link. Tuo pačiu žmonijos isto 
rijai išraunamas visas drama 
tiškumas, ir ji virsta ramia be 
jokio turizmo biuro suorgani 
zuota kelione transcendent! 
nė j plotmėj. 1 aip saugiai ir 
užtikrintai bekeliaudama savo 
pilnaties link, mus nešanti civi 
lizacija būtų panaši į Homero 
feakų laivą, kuris be vairinin 
ko plaukė tiesiog į uostą. Šis 
saugumas mums daug kainavo, 
ir už jį dabar mokame.

Visa, ką iki šiol paliečiau, 
buvo sakoma tam, kad įrody 
tume, jog protas nėra žmogui 
duota dovana, o tapo atkak 
iiai ir sunkiai įsigytas, ir yra ne 
pastovus.

Priimant šią galvoseną, bus 
suprantama, kad man atrodo 
truputį juokingu XVIII a. Lin 
neo duotas žmogaus kaip ,,ho 
mo sapiens" apibūdinimas. 
Nes jei šį pasakymą imame pa 
žodžiui, jo vienintelė galima 
reikšmė yra, kad žmogus iš 
tikrųjų žino, tai yra, žino visa, 
ką jam reikia žinoti. Gi tai jau 
labai toli nuo tikrovės. Žmogus 
niekad nežinojo to, ką jam rei 
kėjo žinoti. Antra vertus, jei 
„homo sapiens' aiškinsime 
kaip žmogų žinantį kai kuriuos 
dalykus — labai nedaug jų,— 
o nepažįstantį viso kito, kas 
yra milžiniška, man atrodytų 
tiksliau jį apibūdinti kaip „ho 
mo insciens, insipiens", kaip 
nieko neišmanantį žmogų. Ir 
iš tikrųjų, jei turėtumėm dau 
giau laiko, galėtume pamatyti, 
kaip teisingai žmogų aptaria 
Platonas, kaip tik iškeldamas 
jo neišmanumą. Neišmanumas 
yra tikriausias žmogaus priva 
lumas. Nei Dievas, nei gyvu 
lys nėra neišmanūs: pirmasis 
už lai, kad žino ir pažįsta vis 
ką; pastarasis dėl to, kad jam 
tai visai nereikalinga.

To išvadoje reikėtų pripa 
žinti, kad žmogus naudoja 
savo protą ne todėl, kad jis

DAILININKAI SKULPTO 
RIAI DOCIAI

atostogas leidžia Ameri.vc s p'e 
tuose. Aplankę bičiulius Č.Ka 
goję, per San Francisco, Los 
Angeles, Meksiko City ilgcanį 
laiką yra sustoję Meksikos 
rorte Akapuikojc, kur repu 
prastai malonu yra maudylu 
šiltose Ramiojo vandcit; no Lun 
gose ir kaitintis atogrąžą saulė 
je. Į Toronto žiemą pp. Do 
ciai grįš apie vasario ‘durį.
• Rašytojos Ievos Simonaity 
tės 65 m. sukakčiai pageibti 
Vilniaus rašytojų s-gos klube 
įvyko literatūros vakaras. Kai 
bėjo rašytojai E. Matuzevičius 
ir A. Venclova. Simonaitytės 
kūrybą skaitė artistai P. Vosy 
liūtė ir B. Bratkauskas.

jam dovanotas, o dėl to, Kad 
nematydamas kitos išeities iš 
likti gyvu, pasinėrus pasaulin 
ir besistumdant tarp daiktų, jis 
būna priverstas sunormuoti sa 
vo psichinę veiklą — nedaug 
kuo tesiskiriančią nuo antropo 
idų veiksmų — proto ir min 
ties pavidale. O to gyvulys pa 
daryti negali. Taigi, žmogus 
iškyla virš gyvuliško lygio ne 
tiek per tai, kuo jis yra ir kas 
jam duota, kiek per savo elg 
seną. Ir dėl to jis privalo nuo 
lai save stebėti.

Šiuo pasakymu aš noriu pi i 
duoti tam tikros reikšmės se 
kančiam sakiniui — kuris at 
rodo tik kaip paprastas saki 
nys —, pasak kurio, „gyvena 
me ne tam, kad galvotumėm, 
o galvojame tam, kad įsteng 
tumėm išsilaikyti”. Ir todėl 
kaip neteisinga — nors iš pir 
mo žvilgsnio tai atrodytų lyg 
panegyrika—yra priskirti žmo 
gui protą kaip įgimtą savybę! 
Nes jis yra ne dovana, o var 
gingas kūrimas bei užkariavi 
mas, ir kaip kiekvienas užka 
riavimas — ar tai būtų miesto, 
ar moters —, visuomet nepa 
stovus ir išslystantis iš rankų.

Šios mintys apie protavimą 
buvo reikalingos, kad paaiš 
kintume mano ankstyvesnį 
tvirtinimą, jog žmogus visų pir 
ma ir visa savo esme yra veiks 
mas. Šioj vietoj pridera su dė 
kingumu nusilenkti prieš pir 
mąjį aiškiai šią tiesą pamačiu 
sį žmogų: ne Kantą ar Fichte, 
o Auguste Comte, genialųjį pa 
mišėlį.

Bus daugiau.

VILNIAUS AKADEMINIS 
DRAMOS TEATRAS

sausio 19—21 dd. su J. Mar 
cinkevičiaus „Kraujas ir pele 
nai“ pasirodė Kremliaus te; t 
re. Pagal Marcinkevičiaus „he 
rojinę poemą“ pastatyta dra 
ma vaizduoja Pirčiupio kaimo 
tragediją vokiečių okupacijos 
metais Vilniaus krašte.

KILIMAS „SEKMINĖS“
Dail. A. Tamošaitienės iš 

austą prieš 12 metų Montrea 
lyje kilimą „Sekmines“ įsigijo 
ponia Janina Marks - Monkutė 
savo kolekcijai.

LIETUVOJE IŠLEISTOS 
KNYGOS

Hitlerinė Okupacija Lietuvoje. 
Turinyje yra šie skyriai: J. Pa 
leckis — Hitlerinio siaubo me 
tai; K. Sidaravičius — Iston 
nis liet, tautos priešas; P. Ke 
zinaitis — Lietuva hitlerinių žu 
dikų valdžioje; J. Butėnas — 
Buržuaziniai nacionalistai — 
hitlerinių okupantų tarnai; A. 
Bankus — Lietuvos ekonomi 
ka okupacijos metais; A. En 
džinas — Švietimas po hitlcri 
ninku padu; P. Štaras — Parti 
zani.njs judėjimas okupacijos 
metais; Gen. V. Karvelis — 
Tarybų Lietuvos išvadavimas; 
Priedai. 545 puslapiai.

Šiame leidinyje yra daug įdo 
mios medžiagos ir faktų, bet 
viskas nušviesta dar nuožmes 
nio ir dar bjauresnio Lietuvos 
okupanto žvilgsniu ir klastin 
ga jo tikslų intencija. Pagal 
patarlę: Vanoja katilas puo 
dą, kad Šis juodas. . . Suminė 
tieji autoriai geriau parašytų 
apie sovietinę okupaciją.

V. Kapsukas gi parašęs Bur 
žuazinė Lietuva. 184 pusi. Tai 
V. Kapsuko „nebaigtoji simfo 
nija“ — rašo leidėjai. Kapsu 
kas savo rašinį remia Lietu 
vos nepriklausomybes laikų 
spauda, bet, žinoma, duoda 
grynai rusišką, okupantišką in 
terpretaciją.

• Buv. operos solistei, kaled 
ros vedėjai Lietuvos valst. kon 
servatorijoje — „liaudies artis 
tef“ Aleksandrai Staškevičių 
tei suteiktas dar ir profesoriaus 
vardas. Tokį vardą suteikti tu 
ri teisę atestacinė komisija prie 
Augštojo ir specialiojo vid. 
mokslo ministerijos (Maskvo 
je).

Lietuvoje iJeLta knyga, pa lui 
vadinta ,,Hi„ i..._ okupacija gą.
Lietuvoje“, la. g.ąua. irnpe 
rialistinio pobūaz.u n .Aupan 
tinio turinio knyga, Ku...... ou
krauta kelių autorių s„...HJ 

niai. Kas ypač ydomu — k.„a 
nys taikomas neapykantai 
prieš žmones kelti. Lietuvos 
„prezidentas“ Justas Paleckis 
atvirai rašo:

„Neapykanta priešui yra vi 
sada vienas iš stipriausių ko 
vos ginklų. Be neapykantos 

nesui negalinta laimėti“.
kas yra sovietuos priešas, 

visi žino, ypač, kad draugas 
yra tiktai vienas — maskvinis 
imperialistas ir net ne kiekvie 
nas komunistas. Tat Paleckis 
skelbia neapykantą visiems 
žmonėms. Tai įrodymas, ko 
kiais keliais eina komunistai.

P. Kežinaitis, pacitavęs SS 
bnigadfiurerio Stachlingo ra 

portą Himleriui, kuriame sako 
ma, kad akciją prieš žydus 
„reikia organizuoti taip, kad

.ą Įrodyta, kad patys vie 
tos gyventojai pirmieji prade 
jo stichiškai“..., P. Kežinaitis 
rašo: „kokios melagingos bu 
vo vokiškos propagandos pa 
stangos pavaizduoti vietinius 
okupuotų kraštų gyventojus 
kruvinų; egzekucijų prieš žy 
dus kaltininkais“. 1 ai yra teisy 
bė. Bet leidėjai patys atsidū 
rė toje hitlerininkų rolėje, nes 
įpareigojo atlikti tą šlykštų St 
achlingo darbą J. Butėną, ku 
ris, nežinodamas ką rašo Keži 
naitis, čia pat už kelių pusią 
pių tą kruviną darbą primeta 
lietuviams. Kaip šlykštu!

Gražiausia gal visoje knygo 
je yra P. Kežinaičio straipsnio 
įžanga: „Laužydama pasirašy 
tą nepuolimo sutartį, hitlerinė 
Vokietija 1941 m. birželio 22 
d. klastingai užpuolo Tarybų 
Sąjungą”. Leidėjai „užmiršo“, 
kad „Laužydama nepuolimo 
sutartį komunistinė Rusija 
1940 m. birželio 15 d. klastin 
gai užpuolo Lietuvą“, ja oku 
pavo ir kolonizuoja rusais, o 
lietuvius visą laiką sistemingai 
iš Lietuvos išveža, kuriam tiks

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos ( I) Die 
viškasis Amžių Planas su braižiniu, studijavimas Švento rašto 
1 tomas. Šioje knygoj aprašo smulkmeniškai apie ateinančius 
laikus, kas buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų. Dievo 
tikslus žmonijos labui, ir kas bus įvikinta čia ant žemės šiame 
tūkstantmetiniame Kristaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dro 
bes apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laikas 
Prisiartino. Studijavimas Švento Rašto 2 tomas. Šioje knygo 
je aprašo smulkmeniškai apie Antikristus, kas jie do vieni yra, 
kur jie gyvena, kokie jų darbai yra, ir apie Biblijos Antikristą 
plačiai aprašo knyga 358 puslapių, drobės apdarais, kaina 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knygų 
pįų, kurios nušviečia dabartinę Tiesą taip, kaip Šventas raštas 
nurodo- Aš tikiuos, kad kiekvienas žmogus, kuris tas dvi kny 
gas perskaitys 1 tomą ir 2 tomą studijavimu Švento Raštų dus 

patenkinti, ij- savo širdis suramins.
Užsakymus siųskite šiuo adresų L. B. S. A. 2J2 E. 3rd, Sir. 

Spring Vąlley, III., USA-

KNYGA
specialią įstai 
carus. . .

MIRĖ DIDELIS 
SMUIKININKAS

New Yorke š. m. sausio 29 
d. mi:ė žymus mūsų laikų sinui 
kininkas Fritz Kreisler, kuris 
bv.. ne tiktai didelis smuiki 
ninkas, bet ir žymus kompozi 
torius, sukūręs smuikui kuri 
nių, ypač — kadacijų.

F. Kreisler buvo gimęs 1875 
m. vasario 2 d. Vienoje. Jau 
10 metų turėdamas pasižymė 
jo ir nuo to laiko koncertavo. 
Jo smuikavimas pasižymėjo ža 
vinga ekspresija ir technikos 
švarumu. Yra išleista jo groji 
mo plokštelių.

MIRĖ TROCKIO ŽMONA
Prieš keletą mėnesių Pary

žiuje mirė buvusio žymaus iu 
sų-bolševikų revoliucionieriais 
Trockio žmona. Pasak Par> 
žiaus korespondentų, prieš 
mirtį velionė prakeikusi Ruri 
ją, kurioje 1934 metais paslap 
tingai žuvęs jos sūnus, o 1916 
metais Meksikoje Stalino agtn 
tų buvo nužudytas jos vyias.

Velionė buvo kilusi iš n.-ų 
didikų šeimos. Su savo vy.-i, 
1 rockiu, susipažinusi jaunystė 
je studijuojant Sorbonos unvei 
silete, ir jo įtakoje kovojusi »r 
są gyvenmą. Savo kilming rs 
šeimos narių buvo pasmerX.a 
ir išskirta.
• Komp. J. Karosas „Litera 
iūros ir Meno“ savaitr. straips 
nyje svarstė, koks turįs būti 
kompozitoriaus vaidmuo, for 
muojant naują žmogų.
® Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba rūpinasi literatūrines 
premijos suorganizavimu. Pas 
kutinioji buvo skirta už 1959 
m. poetui V. Šlaitui. Laba1' no 
rimą vėl premijos tęstinumą iš 
laikyti ir paskirti premija už 
1960 ir 1961 metus. Draugijos 
valdyba taip pat rengiasi korės 
pondenciniu būdu įvykdyti aau 
jos valdybos rinkimus. Naują 
valdybą pramatoma sudaryti L. 
Angeles, Kalifornijoje.
• Rašytojui Alb. Žukauskui sų 
kakus 50 m. apie jo kūrybą
rašė rašytojas VI. Mzurįūnas.
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dantų“, kur reikia.
— Šita jums galiu užtikrinti.
— Dauigau nieko ir nereikia. Galime kalbėti vis’škai «>. 

virai. O kad jums būtų visiškai aišku, štai ką jums pasaky 
siu. Lietuvoje aš ne pirmą kartą. Kai maršalas Jegorovas le 
vizitavo jūsų kariuomenės vadą gen. Raštikį, Estijos Laid ne 
rį ir Latvijos, rodos, Baiodį ar kažkaip kitaip, aš buvau paly 
dobų tarpe. . .

— Betgi maršalas Jegorovas jau. . .
— Likviduotas. Ir jūs stebitės, kaip aš kailį išnešiau?
— Tas tikrai atrodo gana misteriškai, ypač „tėvo ir mo 

kytojo“ laikams. . .
— Tas tiesa. Jeigu norite, štai kokia mano trumpa gvve 

nimo istorija. — Ir Zobovas papasakoja; — Nustebsite, kad 
atrodo tikrai misteriška. Kaune, Laisvės, rodos, alėjos gale 
buvo mūsų atstovybe. Maršalo garbei mūsų atstovas Pozd 
makov suruošė turtingą priėmimą. Netrūko vodkos ir kaviaro 
iš Maskvos atgabento. Aš ouvau sužavėtas Lie’uva ir berikai 
bedamas su būriu Lietuvos žurnalistų, kiek atsimenu, savo jau 
natvišku naivumu prasitariau: „Kaip pas jus čia gražu, kaip 
visko čia pas pus pilna, tur būt ir Amerikoje ne geriau. . .“ Ir 
čia pat, pasirodė, už mano nugaros būta atstovybės šnipų ir 
diversantų organizatorius Malčkovo, kiek atsimenu. Ka; tik 
tai sugrįžome į Maskvą, mane tuojau už pakarpos ir į Sibirą.,,

— Už ką? — neiškentė Barvainis.
— Fiedia, tu perdaug svečią vargini savo pasakojimu, 

Prašau Tomas Jonovič valgyti, na ir po lašeli išgerti. Paskiau 
įsipasakosite, kai jau užvaįgysite. . .

— Aš tuojau baigiu, Olia. Bet mesgi ir kalbėdami gali 
me vaišintis. . . Ar ne tiesa?

— Žinoma! — pritarė Barvainis, susidomėjęs pasakoji 
mu. — Olga Ivanovna, — jis kreipėsi į Zobovą, — mes jūsų 
paraginimo tikrai neužmiršime, ypač, kad jūsų taip skaniai vis 
kas paruošta, kad ir neraginant sunku išsilaikyti. . .

—- Tai prašau . .

Zobovas vėl pakėlė taurę, Barvainis nuo jo neatsiTko.
«— Tai gį žiūrėkite, kas iš to išėjo. Čia ir glūdi, galima sa 

kyti misterija. , , Maršalą, Jcąip žinote, sušaudė drauge su 
1 uchačevskiu ir jūsų dviem žinomais lietuviais — įJbųrevi 
čium ir Putna. . .

— Jūs juos žinojote? —- pertraukė Barvainis, ąpie juos 
girdėjęs ir skaitęs laikraščiuose.

— Ne tiktai žinojau, Putną ir pažinojau. Bet tai jau kitas 
klausimas. Aš gi baigsiu apie save. Taigi: turiu pasakyti, kad 
ši tremtis, nors ji man kaštavo daug sveikatos, bei. , , mane 
išgelbėjo nuo kulkos ar kartuvių. Jeigu mane nebūtų ištrėmę 

Sibirą, tai gal tas pats, salvė ir mane būtų nusiuntusi po ve 
lėna. Bet aš buvau ištrėmime ir manęs nejieškojo.

—. Tikrai įdomu. . . , — stebėjosi Barvainis.
— Nežinau, kuo tą tremtis būtų pasibaigusi, jeigu neką 

ras. Armijai trūko karininkų ir mane grąžino iš koncentraci 
jos stovyklos j kariuomenę. Ir tiesiui į frontą. . . NęiĮgai man 
teko kariauti — sužeidė, amputavo ranką ir paleido į atsargą... 
Apsidžiaugiau, kai po karo mane siunčia į Lietuvą, — Zobo 
vas patylėjo susimąstęs, — kuria pasigrožėjimas man kaštavo 
Sibiro. . . Ar gi tai ne misteriška?

— Tikrai, — sutiko Barvainis.
— Jeigu norite, lai misteriškas ir mano Čia buvimas. Juk 

inus, rusus visus Čia, laiko ištrėmime. Mes gi žinome, kad Ra 
baltijo kraštų žmonės mūsų, atvirai sakant, neapkenčia. . . 
Mes tą ir Žinome, ir matome, ir dažnai tą patiriame. — Barvai 
nis į tai norėjo kažką pasakyti, bet Zobovas, tur būt spėdamas, 
kas bus pasakyta, neleido, ■—= Nekalbėkite. Aš tą sukau ne 
tiktai įsitikinęs, bet ir gerai patyręs. Ir aš jums atviras. Prie 
progos aš jums pasakysiu, ką aš apie tai galvojų ir manau, bet 
tai būtų perilga kalba. Jūs mums pasakykite ką apie sąve, 
kad ir mes žinotume, su kuo turime reikalu... Juk gyxena 
me po vienu stogu. Ir esame žmonės.

— Na, žinoma. Man atrodo, kad dabar mūsų gyvenimas
yra netekęs paprastumo ir nuoširdumu, kokį ine» nešiojame* 

savo Širdyje. Perdaug oficialaus trafareto. Jis atsibodęs 
mums, lietuviams, iki gyvo kaulo. . . Betgi jūs partiečiai. 
Jums gali nepatikti tokios mano pastabos. . .

— Partiečiai, sakote? . . Partiečiai iš reikalo. Neisi i 
partiją, badu pastipsi. . . Partiečiai, kad reikia tokiąis būti. . . 
Tai niękų bendra šų įsitikinimais neturi. Tai yra savotiška prie 
Volė, kąip, sakysime, prievolė būti kariuomenėje. . . Jums jie 
tuviams, tąs gal sunkų ir suprasti. O mes turime jau kęturiąs 
dešimties metų patirtį, j^t kandidatų ųestmga stoti į partiją. 
Todėl yra atranka Ne visus priimu. Nes partijos nariams yją 
didelių privilegijų? Suprantate?

— Ne visai. — abejojo Barvainis. Bet Čia vėl įsiterpė 
šeimininkė:

— Pirmiausia, prašau valgyti. Antra, jnors aš ir nepoliti 
kuoju, bet man yra aišku, kad Sovietų Rusijoje yra dvi parti 
jos: komunistų partija, kurį yra privilegijuotoje padėtyje ir 
visi kili žmonės, kurie partijos žmonių vadinami „nepartiniais 
komunistais“. Partiečių jie taip įpratinti vadinti, kad ir patys 
įaip save vadiną- Visa tai yra padaryta tam, kad sudarytų 
įspūdį, jog visi sovietijos žmonės priklauso komunistams, bet; t 
hems pritaria. , ,

— Q kaip ištiktųjų jūs galvojate? — pasiteiravo Bargai 
nis.

— Mes? Tai rimtas klausimas, ir jo vienu ypu neatsaky 
si.. Visų pirma. . . bet prieš tai išmeskime po taurelę. O gal 
prie kepsnio būtų geriau Šamchoro? Juk taip daro ir buržua 
zinis pasaulis? . .

-— Aš nesu šitų ęlalykų žinovas. O ir susipažinti su .tuo 
nebuyo |cada if nebuvo kur. 1937 metais baigiau gimnaziją 
nedidelio miesto sąlygose. Mediciną studijavau Kaune, Vy 
tauto Did. universitete. Bet po trejų metų ųlėjo raudonoji 
armija, todėl fakultetą baigiau peržengęs pirmąją sovietų oku 
paciją, jau vokiečių okupacijos laikais, 1942 metais. Km gi 
aš galėjau patirti normalaus gyvenimo sąlygas ir galimybes!1

Bim daugiau
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MONT|REAL
Iškilūs Lietuvos vyrai

MONTREALIO LIETUVIŲ 
AKADEMINIO SAMBŪRIO
šokių „Tik prisiminki, mano 
mažyte“ pragrama prasidės iy 
giai 9 vai. 31 min. vakaro (be 
tradicinio vėlavimo).

Dalyvaujant F. Sidaravičių 
tei, J. Akstinui, L. Barauskui, 
A. Urbonui ir mirusio „Litua 
nicos“ orkestro nariams, išgir 
-te sąmojingo žodžio, dainos 

ir muzikos pynę, kuri su jumis 
nukeliaus į romantiškus piaei 
ties laikus Lietuvoje, kuomet 
mes dar rašydavome eiles į 
gimnazisčių poezijos knygas :. 
i pasimatymus vaikščiodavom 
pėsti. . . ir tvistų nemokėjome 
šokti. . . ir tą vakarą „Šoksim? 
mes kol pasieksime dausas“ 
grojant smagiai „Lituanicai“ 
vedamai Z. Lapino.

„LITO“ METINIO 
SUSIRINKIMO

kvietimai, apyskaita 1961 m. 
ir sąmata 1962 m. išsiuntinėti 
visiems nariams. Kas jų nėra 
gavęs, prašomas skambinti sel 
retorini Pr. Rudinskui, tel. iivj 
1-2957 ir pranešti savo naują 
adresą.

PP. VIZGI RD AMS, 
Villasaliečiams, besiruuš'an 
tiems išvykti nuolalinia. » apPi 
gyvenimui j USA, giminės i 
prieteliai, pp. Mačionių patai 
pose buvo suruošę šaunias iš 
leistuves. Ta proga pr'sni,.m 
mui išvykstantieji buvo ą> ' 
vanoti gražiu albumu, kuriam 
menišką įrašą padar ■. dail 
.Vazalinskąs.

Sėkmės išvykstantiems!

MONTH” ALIO LIETUVIŲ 
KATALIKIŲ MOT ERŲ

Dr-ja kviečia visus Montreaiio 
lietuvius atsilankyti j š. m. • 
rio mėn. 24 d. ruošiamą užgavę 
nių vakarienę. Bus įdomi prog 
rama ir visi tradiciniai uždavė 
nių valgiai. Valdyba.

SPAUDOS BALIUS, 
vienas didžiausių Montrealyje. 
šiemet bus paskutini šeštadieni 
piieš užgavėnias — kovo 3 die 
na, tai drauge bus ii Užgavėnių 
balius, kuris vyks jau žinomoje 
Slovakų salėje. Tautiečiai iš 
anksto prašomi tai prisiminti.

S LA 123 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

šaukiamas sekmadienį, vasario 
18 dieną, Aušros Vartų patai 
pose, tuojau po sumos pamal 
dų. Metinis susirinkimas yra 
privalomas visiems nariams. Vi 
si nariai būtinai turi dalyvauti, 
nes bus metiniai valdybos pra 
nešimai ir bus naujos valdypos 
rinkimai; be to, labai svarbus 
reikalas yra nuspręsti, kaip da 
ryti su valiutų skirtumu; taipgi 
nariai prašomi apsimokėti na 
rio mokesčius. Nors ieną kar 
tą metuose būtinai dalyvauki 
me visi. Valdyba.

NUOŠIRDI PADĖKA
Man staigia ir sunkia liga *u 

sirgus, būnant ligoninėje dau 
giau kaip 4 savaites, musų gę 
riems pažįstamiems, nųošu 
džiai lankiusiems, kraują auu 
jusiems ir už gausiąs dovanas 
už puikias gėles, kurios mat, 
suteikė daug gražios savijau 
tos, — nuoširdžiausiem musu 
prieteliams dėkojame,

Vladas ir Elena Vanagai.

2.
Iš Šilingo pasakojimų supra 

tau, kad jiedu su Bytautu guvu 
įstoję į rusų socialdemokratu 
partiją ne todėl, kad būtų buvę 
įsigilinę į marksizmą su visa ma 
terialistine efilosolija, bet todei, 
kad revoliucinis bi uždėjimas ža 
dėjo visiems Rusijos gyvento 
jams laisvę, o daibo žmonėms 
dar geresnį materialinį aprūpi 
nimą. Po vienerių ar pusantrų

SPORTAS VYKSTA IR 
ŠALTYJE

Kalnai sniego ir prasidėję di 
džiuliai šalčiai nepabaidė gam 
tos sporto mėgėjų - medžioto 
jų, žveju. Šalčiui gnaibant au 
sis, siaučiant sniego pūgoms, 
jie iš po ledo traukia puikiai 
nusipenėjusias visų rūšių žuvis. 
Čia sporto mėgėjai, kaip kito 
se lietuvių kolonijose atskiros 
,.žvejų ir medžiotojų“ organi 
zacijos neturi, bet jų yra daug, 
o pasižymėjusieji yra šie: ■—- 
Dūda, Kraujelis, Laucius, P. 
Semežys, Gabrėnas, Niekus, 
Pranskūnas, Jonaitis, Baltutis, 
Kačinskas, Gurklys ir kt.

J. Kr.

metų šiems dviems intuviams 
studentams noras būti rusų re 
voliucininkų eilėse, užgęso. 
]au 1906 m. jiedu įsijungė į lie 
tuvių studentų draugiją, nors 
.. u tuomet dar menkai tekame 
jo lietuviškai. Socialistines idė 
jas padėję į šalį, abu ėmėsi mo 
kyti.s l.etuvių kalbos. Bytautus, 
kaip mokslininko galvos vyras, 
ne tik greit išmoko kalbėti, bet 
už poros metų ruošė mokslinius 
straipsnius lietuvių kalbos kiau 
simais. O Šilingas buvo veik 
lūs lietuvių studentų diaugijoje, 
vienerius ar dvejus melus buvo 
net jos pirmininku. O 1909 me 
tų rudenį ir sekančiais metais 
jis buvo paskendęs rmksleiV'ų 
laikraščio reikaluose. Prie so 
cializmo idėjų nei Šilingas, nei 
Bytautas dougiau nebegrįžo, o 
jei kada jiedu prisimindavo sa 
vo dalyvavmą rusų souialdemo 
kratų eilėse, tai kalbėdavo kaip 
apie jaunatvės klaidžiojimą

Ramūnas Bytautas buvo vi 
dutinio ūgio, brunetas su va 
šiais, netrumpai kerpamais plau 
kais, skutama barzda ir neva 
šiais mažais ūseliais. Jis, priešin 
gai Šilingui, mažai kalbėdavo, 
daugiausia būdavo tylus, susi 
kaupęs. Jis mažame bendrabu

CALVERT
f 243-D) A rare and distinctive 

Canadian Rye Whisky.

E. Wasylyshen
W-S. S

CALVERT 
HOUSE
- IS i Lighter flavour, 

delightful tane.

SUDBURY, Ont.
ŽIAURI UNIJŲ KOVA EI NA J GALĄ

(Tūkstančiai propagandinių 
lapelių, laikraščiai, kiekvieną 
dieną krinta iš juodų spaustu 
vės dąžų. Radio bangose ir te 
levizijos ekranuose skambą ka 
ringas unijų vadų ir propagan 
distų kalbos, ir rodomi pavei 
ksląi. Milionąi Žalių dolerių iš 
Amerikos įr Kanados unijų na 
rių kišenių padengia ideologi 
nėa kovos sukeltą triukšmą,

Tas vykstą jąų ketvirtas mė 
nuo. Mine Mill & Smelter 
workers unijos centras isteriš 
kai kovoja su Steelworkers of 
Amerika (CLC) unija, norėda 
mi kaip nors išlaikyti savo tu 
retas pozicijas. Prokomunizmu 
apkaltintos Mine mill unijos 
centro atstovai spaudoje skel 
bė, kad tik per vieną dięną 
Steelwlorker uniją propagan 
dai ir organizuotai kqvai Sųd 
būryje išĮeidžia |0,000 dql.

Mipę prill propagancį'nė pra 
šįpa gąsdinu unijos narips, kad 
sutarčiai sų JNCO pasibaigus 
nup 1962 m- sausio mėp. 1 d- 
darbininkai, ypatingai senes* 

nio amžiaus, kris iŠ darbo, kaip 
rudens pageltę lapai nuo me 
džių. Jau beveik du mėnesiai

praėjo, o jokių atleidimų nėra 
ir darbas vykstą sena tvarka. 
Port Colborn mine mill unijos 
skyrių jau perėmė steelworke 
rs unija, Unijos kovų horizon 
tai jau matosi ir Sųdburyje— 
598 unijos skyriuje. Ontario 
Relations Board, remdamasi 
pristatytais Steelworkers of 
Amerika unijos narių pereju 
šių iŠ Mine mill unijos, regis 
trajeijos dokumentais kortelė 
mis, rodo, kad virš 50% bužu 
šių Mine mill 598 skyriaus na 
rių pareiškė norą pereiti į Ste 
elworkers uniją, todėl š. m. 
vasario mėn. 27—28 ir kovo 
mėn. 1 d. paskelbė balsavimus. 
Balsavimai vyks darbovietėse 
prižiūrint valdžios ątstovąms.

MAMERTAS MAČIUKAS
Montrpalietįs, geras siuvėjas, 
|ąnkėsį š. m- vasario 4—-6 dd. 
mūsų kolonijoje ir priėmė drą 
bužių užsakymus. Tenka pą 
stebėti, kad Mačiukas jau ir se 
niau daugeliui kolonijos lietu 
vių siuvo drabužius ir visi jo 
darbu buvo patenkinti. Mont 
realio mieste jis turi didelę 
nuosavą siuvyklą.

L 
L

otll- e :
750 Lucerne Road. Mount Royal 

RE. 1 9678

Re.Midenve!
DU. 9-7065

i CALVERT
l OLD RYE
J 12 R i Blended with choice whi«kie« 

aged in 20-year-old casks.

i— .. ...... . . _________

Užsakymai vestuvėms, sukaktuvėms ir visoms 
kitokioms progoms vykdomi greit ir sąžiningai.

n-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LIETUVOS BALDŲ 

PRAMONĖ
Sausio 19 d. ..Izvestijų“

ryje buvo išspausdintas pusią 
pis apie baldų gamybą Sovie 
tų S-goje. Puslapyje ypač ge 
rai vertinama Lietuvos baldų 
pramonė, jos naujoviški gami 
niai. ,,Izvestijos“ pabrėžia, kad 
Lietuva esanti stambiausia bal 
dų gamintojas.

NET IR FILMAS PRIEŠ 
BAŽNYČIOS VEIKLĄ
Sausio mėn. pabaigoje Lie 

tuvos kinuose pradėtas rodyti 
naujas lietuviškas,
dokumentinis filmas ,,Kryžiaus 
šešėlyje“. Pagal 
,.Tiesoje“ (21 nr.) šis filmas 
sukurtas naudojantis ..tikrais 
dokumentaįis... demaskuojan 
čiais bažnyčios veiklą... paro 
dančiais, kad po ja slypi krūvi 
ni liaudies budeliai“

kronikinis-

pranešimą

P====įf=======^<====l==M========»
,čio 'kambarėlį užsidaręs kas 
dien daug valandų sėdėdavo 
prie knygų. Jis neidavo nei 1 
bendrabučio studentų sueigas, 
nei į gimnastikos kambarį. Lie 
tuvij studentų draugijai pri 
klausė, bet organizacinio dar 
bo nedirbo. Užtat studentų su 
slinkimuose įdomiai pakalbę 
davo lietuvių literatūros ir <s.ai 
bos klausimais, ’škeldavo r.iū 
sų kalbos ir liaudies dainų gro 
žį, gėrėdavosi Donelaičio, Ba 
ranausko ir Maironio kuriniais. 
Neabejotina, kad Bytautas bu 
vo visa širdimi įsijautas į lietu 
vių tautos atgijimo reikalą, ,uo 
jis sielojosi ir kiekviena proga 
patirė&davo^ jog lietuvio stu 
dento pareiga gerai pažinti sa 
vo tautą, jos istoriją ir įsijungti 
į tautos švietmio bei žadinimo 
darbą, o baigus mokslus vi 
siems grįžti Lietuvon, nes tik 
savame krašte dirbdami, galėsi 
me daugiau gero padaryti Ir sa 
vo tautai. •

Ramūnas Bytautas Puvo gi 
lūs mokslininkas. Jo pasirink 
tos mokslo šakos buvo filosofi

 ja ir filologija. Jau 1908 m. jis 
parašė pirmąjį savo straipsnį: 

X Šis tas is lietuviu kalbos filosofi
SIUNTINIAI LIETUVON straipsnių lietuvių kalbos r ki » a *,e«a m* ■ $ tais klausimais. Jo straipsniai buKaufman’s Woollens&Textilestvo atspausdinti Draugijoj lr 

„Aušrinėj“.
Kitoj mokslo šakoj — fiioso 

fijoj jis reiškėsi kaip gilus mąs 
tytojas bei gabus mokslininkas. 
Už jo mokslinį daibą — V and 
to sielos substancijos mokslo 
kritiką (kritika učenija Vund 
ta o substancii dusi j — jau 
1911 m. R. Bytautui Maskvos 
universitetas paskyrė didįjį ,.uk 
so medalį.

1912 m. jis baigė istorijos - 
- filosofijos fakultetą ir buvo 
paliktas prie universiteto ru< š 
tis doktoratui ir profesūrai.

Jis rinko ir pats sudarinėjo 
įlijetuviškus žodžus psichologi 
jos bei filosofijos terminologi 
jai, ruošėsi rašyti lietuviškai

PILIEČIAI JAU PERKELIA 
Ml Į KAZACHSTANĄ
Vilniuje prie Min. Tarybos 

veikia vyriausioji p rk.iimu ir 
organizuoto J.arbinin ką telki 
mo valdyba. Sausio U d. skel 
bimais spaudoje ji kreipėsi į 
iLietuvos gyvenvjjus, siūlyda 
ma perkelti Šeimas į Kazachi 
jos respublikos Karagandos 
srities plėšinių sovehozus. — 
Galima kreiptis į Lietuvos ra 
janų vykd. komitetus...

VILNIAUS UNIVERSITE 
TO STUDENTŲ

liaudies dainų ir Šokių ansamb 
lis koncertuos eilėje Lenkijos 
ir Čekoslovakijos miestų, šiuo 
metu į Vilnių atvyko 100 stu 
dentų iš Leningrado. Visą ate 
stogų laikotarpį jie bus Vii 
niaus studentų svečiai.

KA VEIKIA STUDENTAI 
ATOSTOGŲ METU?

Vilniaus radio pranešimu 
16,500 Lietuvos student 
neakivaizdiniu) pradėjo žic. 
mos atostogas. Atostogti inetu 
studentai turės skaityti paskai 
tas darbininkams, kolchozinin 
kams, jaunimui. Dalis studen 
tų išvyksta į Maskvą, Lenin 
gradą, Kijevą, Minską ir kt. E.

DROŽLIŲ PLOKŠTĖS
Klaipėdos eksperimentinis 

medienos kombinatas gamma 
medžio drožlių plokštes, šios 
plokštės turi labai didelę pa 
klausą Sovietų S-goje ir už 
sienyje. Vilniaus radijas prane 
ša, kad didelė tokių plokščių 
siunta išsiųsta į tarptautine mū 
gė Leipdige. E.
TŪKSTANČIAI AGITATO

RIŲ IR RINKIMAI
Nors rinkimai į Sovietų S- 

gos Augšč. 1 arybą įvyks kovo 
mėn., tačiau jau dabar ir Lie 
tuvoje tūkstančiai agitatorių 
įsijungė į aiškinamąjį darbą. 
Tik Kaune partijos prižiūrimą 
..aiškinimo“ darbą atlieka dau 
giau kaip 2.000 agitatorių, 
Šiauliuose, Trakuose po 1.000.

M E7- 6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P, RUTKAUSKAS
117 — 6th Ąvenue, LACHINE

£

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTE^PRISEJ REG’D.
..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ąve., Rosemount (kamp. Si. Zotique)
Montreal 36, Que- Tel. RAymond 7-3120.

J*|
I

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kąinoirps per

JANINĄ ĄDpMONIENę,
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. R1 4-6940.

3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319
Iš čia pasiusite isuntin.us savo artimiesiems 

garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos kainu) 
Importuojame iš Anglijos 

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr- ir mot. 
kostiumams if suknelėms,

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. 
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysime. 

Priimame užsakymus
vyriškiems ir moteriškiems kosHumams ir paltams.

CH. KAUFMANAS
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

| Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.

> Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistes.
3537 PARK Ave, Montreal, Tel. VI 5-7623. |

| Valąpęlpą: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI-LAMY, INC į
H DO 6-6941 - 7682 Champlain Blvd. LaSalle, i 

į ' Įvairi medžio statybinė medžiaga- Durys, langų reniai. «>
> Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

M. MACIUKAS

įvairūs
DRAUDIMAI

psichologijos vadovėlį augŠtes 
mąjai mokyklai ir kilas kny 
gas psichologijos bei filosofi 
jos klausimais.

Religiniais klausimais man 
neteko su R. Bytautu plačiau 
išsikalbėti. Gerai atsimenu, kad 
jis nebuvo bažnytinis, t. y. ne 
buvo praktikuojantis katah 
kas. Bet jis nebuvo ir materia 
listinės filosofijos šalininkas. 
Kiek aš jį supratau, jis tikėjo 
Dievą, kaip augščiausią visa 
tos Išmintį. Studentui Pranui 
Dovydaičiui, .lietuvių studentų 
susirinkime paskaičius refera 
tą ,.Kristaus Problema“, kuria 
me prelegentas, cituodamas 
daugelį Vakarų Europos aulo 
rių, stengėsi įrodyti krikščio 
niškosios tezės teisingumą, — 
Bytautas jam stipriai oponavo. 
Iš tos jo kalbos Dovydaičio re 
ferato klausimu, supratau, 
kad jis (Bytautas) netiki Kris 
tų kaip Dievo Sūnų, o tik kaip 
žmogų.

Bus daugiau. ,

Vacys Zižys
Jstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams: 

252 Cleveland St., 
Brooklyn 8, N. V.

’ j Baitica Investment Corp
' K Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 
Ižd. E. Griganavičiūte. Telef. RA 7-4097.

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

I
 Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 

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

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884.
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ŠV. JONO KR. LIETUVIŲ PARAPIJOS
1961 m. Pajamų ir i.o.'dų 
apyskaita.

Pajamos: $$
Sekmadienių linkliav. 9,873.73 
Sek. rinki. Wasagoje 1,316.33 
Rinki, spec, reikalams 1.081.71
Salės nuoma .............. 4,8u2.6*»
Spec, pajamos:

bingo, aukos ir kt. 10.37 I.lO 
Viso .........................28.109.4°
Išlaidos: $$

Algos kunigams, vargon., 
. .darbo personalui. . 5,384.0«> 
Maistas ......................... 1,468.00
Kuras (bažnyčios,

sales, klebonijos . .1,061.-8 
Elektra (bažnyčia, salė,

klebonija, Wasaga 523.38 
Telefonas ................. 29a.53
Naujas inventorius . .2.u, 2.85 
Pastatų drauda . . 588 0
Mokesčiai miestui už 

pastatus ....... 596. 75.
Parapijos labdarai . . 2.123.20 
Už atliktus darbus

Wasagos stov-loje 3,453.,) 
Arkivyskupijos kurijai

išmokėta ............. 2,128.8)
Lietuvių kapinėms.. 1,326.71 
Parapijos finansinis

vajus .................... 2.213.11
Parap. skolų išmok. 3.650.00

Viso ....................... 2 7,069.33
Parap. kasoje 1962 m., 

sausio ,1 d.......  440.16

keliais aukojama, bet v-sieni.- 
pagal galimybes ir mielai stcn 
giamasi padėti. j. 6.
S Vasario 25 d., 6 vai. vak. 
Prisikėlimo Auditorijoje įvyks 
didžiulis Jonės Kviety vės ir Co. 
Modernaus Išraiškos Šokio son 
cerias. Koncertą globoja P. P 
S. ..Aušra” tėvų - rėmėjų bū 
relis.

LIETUVIŲ NAMŲ METI 
N1S SUblRlNrvL.iAS

šaukiamas kovo 11d. Valdyba 
orašo šėrininkų, pakeitusi'.
vo adresus, pranešti L. Narna 
ms, nes daugeliui senais au 
sais siunčiami kvietimai gr.z.a.

AUŠROS ŽINIOS 
SAVAITĖS RUNGTYNIŲ

pasekmės B-C lygoje Aušra Sr. 
nugalėjo latvius 77x61, o Auš 
ra Jr. pralaimėjo estams 32x70 
C. Y. O. lygoje Aušra jr. r.u 
galėjo St. Stanislaus 82x19; 
Church lygoje Aušra Intr. nu 
galėjo Grace 49x21: Aušra Jvi 
pralaimėjo St. Chris l-ixvl ; 
Aušra B., neatvykus 3t. Chris 
komandai, laimėj imą gavi be 
rungtynių; Aušra M. P. pra 
laimėjo St. Chris M. B. 14x20

Šiuo metu komandos stovis 
B-C lygoje — Aušra Sr. IV-je

WELLAND, Ont.
.. -a‘-

L LAND, O N T A R 1 O.

S. M. VASARIO MĖN. 17 D., 162 HAGAR ST., 
SLOVAK HALL, WELLAND.

Programoje:
į- Paskaita. SI. BAKŠYS, Hamilton, Ont.

Meninė dalis:
’ I oronto Vyrų Kvartetas. Muz. ST. GAILEVIČIUS,

Toronto, Ont.
• Niagara Pusiasalio akordeonistė, p-lė B. BOGUŠYTĖ, 

»tį St. Catharines, Niagara Pusiasalio Skautų tautinių Šokių
'■ Grupe, vadovauja p. Z. ULBINIENĖ, Niagaia Falls, Ont.

• Šokiai, žaidimai, loterija, bufetas ir kt. Pradžia 5 vai. vak.
j. Š. m. vasario mėn. 18 d., paprastu laiku. Knights of £oluni 
j bus salėje, levas Barnabas MIKALAUSKAS, OFN.
į atnašaus Šv. Mišias už žuvusius ginant Lietuvos laisvę 

ir nepriklausomybę.

MINTYS TIES VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

T 
I. 
$••t
I

4?

■■

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
įvyks vasario 18 d. lą aicną 
lietuviai kviečiami kitų pa*-en 
girnų neruošti.

IŠ PARAPIJŲ GYVENIMO
Šv. Jono Kr. parapijos 1901 

m. apyskaita rodo, Kad perapi 
jos pajamos nuolatos auga. Tai 
yra gražaus tikinčiųjų ,r parapi 
jos vadovybės sugyvenimo >š 
vada. Bėdoje į parapiją bes., 
kreipiančių tautiečių nieks ne 
klausia, kokiai parapijai jie pr> 
klauso, nieks nesitveria kartote 
kos tikrinti, ar reguliariai vo

Chovietoje; Aušra Jr. II — 
rch lygoje — Aušra Inter 1-je 
(be pralaimėjimo), Aušra M 
Il-je v.; Aušra B. Il-je v.; Auš 
ra M. B. Il-je vietoje; C Y. O 
lygoje Aušra M. IV-je v. ir Auš 
ra Jr. I-je vieloje.

Kanados Sporto apygardoje 
Aušra šiuo metu turi: vyių, 
jaunių A. jaunių B. jaunių r.ier 
gaičių A ir mergaičių B čempio 
natus.

Visus maloniai kviečiame at 
silankyti į vasario 10 d. įvyks 
tantį Aušros parengimą - šo 
kius. Šokiams gros Benny Ferri 
orkesaras.

Narbutaitė („Tauras“ 
pradeda

pa

anksčiau mieste buvo galima 
padaryti ge-as biznis, perkant 
ir išnuomojant gyvenamus na 
mus, tai dabar senesni ir pras 
tesni išnuomavimui namai daž. 
nai stovi tušti. Šie reikalai dm 
pablogės, kai užmiestyje
statys dabar tik projektuoja 
mus pigių butų blokus (butas 
su vienu miegamuoju kaštuos 
tik 65 dol. mėnesiui).

Laike paskutinių 10 n etų 
mūsų miestas padidėjo 10,340 
gyventojų.
ventojų skaičius 
su priemiesčiais

Dabar miesto 
yra 42,756 
per 60,000 gy

APYLINKĖS VALDYBA
tai

m u

SAULT Ste. MARIE, Ont
NAUJA K. L. B.

Nors ir nevisai lengvai 
įvyko, bet, visdėlto, naują 
bybą jau turime.

Sausio 28 d. įvykusiame
sų kolonijos tautiečiu susirinki 
me buvo išrinkta nauja valdy 
ba, kurią sudarys trys naujai 
išrinkti tautiečiai — Skardž us 
Aleksas, Staškūnas Viktoras ir 
Skaržinskas Vytautas ir per 
rinkti du tautiečiai — Riauka 
Martynas ir Duobe Jonas, bu 
vę senoje 1961 m. apyl. vai 
dyboje.

Ta pačia proga palinkėsime 
naujai „valdžiai“ sėkmingos 
bei energingos veiklos. Kai 
bant apie senos apyl. valdybos 
veiklą, tai galima tik pagilti.

„ALGOMOS”
Didžiausia 

tė „ALGOMA" 
kas 
m as 
bia, 
kai

priemics

užverčia 
Nespėja 
vėl nau 
Keturios

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

A SEGUIN
Barrister*, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

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

A. E. M c K AG U E, Q. C. 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394. EM 4-1JQ5. 
1008 Northern Ontario Bldg.. 

330 Bay Sheet,

t

o tai patvirtina ir palike apyl. 
Ivaldybos kasoje $1,300.

ŽIAURI ŽIEMA
Tokios šaltos žiemos, kaip 

Šiemet, šiame mieste nebuvo 
nuo 1940 metų. Pačiame mies 
te temperatūra nukrisdavo ze 
miau —30 1. F., o
čiuose net ligi ■—40 I. F. (žem. 
nuliaus). Sniego irgi 
rekordiškai daug, 
miestas išsikasti, kaip 
jo sniego užverčia.
sniego valymo mašinos ir dide 
lis skaičius sniegą nuvežančių 
sunkvežimių dirba dienomis ir 
naktimis ir tai nesuspėja nuv > 
lyti visų miesto gatvių, kunes 
kartu sudėjus sudarytų apie 53 
mylių ilgumo kelią. Sniego va 
lymo operacijos mieste tik už 
sausio mėn. kaštuos per 60.00C 
dol., o per visą žiemą sniego 
valymas, spėjama, kaštuos per 
200 tūkst .dol.

SULĖTĖJO MŪSŲ MIESTO 
AUGIMO TEMPAS.

Praėjusiais metais padidėjo 
tik 259 gyventojais, gi 1960 
m. prisidėjo net 1003 nauji 
gyventojai. Tai įvyko todėl, 
kad nemažas miesto gyvento 
jų skaičius išsikelia į priemies 
čius, kur naujų ir moderniu gy 
venamų butų blokai dygsta, 
kaip grybai po lietaus. Jeigu

NAUJIENOS 
miesto darbovie 

plieno fabri 
(kuris visai nesivaržyda 
vietiniame laikraštyje skel 
kad šio fabriko darbiniu 
yra geriausiai at’j ginami

visoje Kanadoje ir dažnai pa 
brėžia, kad „tavo 
Jtlauso' 
skelbė, kad laike praėjusių rr e 
tų darbininkų algoms ir užpn 
kimams mieste išleista 5A į 
mil. dolerių ($54,5 43,054), t. 
y. apie 5 mil, dol. kas mėnesį. 
Š. m. sausio mėn. pabaigoje 
šiame fabrike dirbo nepilni 
tfikst:. darbininkų. Nežiūrim* 
didelių šalčių ir sniego, plie 
no fabriko išplėtimo darbai 
vyksta pilnu tempu. D.rbama 
po plastikinėmis uždangomis. 
Seni pastatai griaunami. Peike 
liamos fabriko viduj csan*.:-s 
geležinkelio linijos. Nebuvę 
fabriko viduje keletą metų, da 
bar šiame fabrike paklystum ii 
visai jo nepažintum. Paskuti 
nis šio fabriko praplėtimo pro 
jektas „Wide Strip Mill" kas 
tuosiąs per 30 mil. dol. ir bū 
siąs užbaigtas tik 1963 m- Tilt 
panašūs į šį ir anksčiau įvykdy 
ti praplėtimo bei sumodern r 
mo projektai įgalina šį fabri 
ką konkuruoti su amerikiečiu 
ir kitais užsienio plieno faDri 
kais ir duoti neblogą plieną.

Korespondentas.

Taupyk ir skolinkis 
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA” 

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. 
Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos. 
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Darbo valandos:

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r ligi 1 vai. p. p. ir 
vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—9 v 
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi Iv p p

ateitis 
nuo Algomos“',

P"

ir Sapi jonaitė ,, Aušra“ 
žaidynes.

KREPŠINIO ŽAIDYNĖS 
.ONTREALYJE

Atkelta iš 3-čio psl. 
ra“ sukraus šimtinę ar ne? Te 
nka pasidžiaugti „Tauro“ užsi 
spyrimu. Pradžioje „Tauras" 
išvysto nemažą spartą ir kurį 
laiką pajėgia išlaikyti rezulta 
tą net savo naudai. Bet po is 
lyginimo 12:12 „Aušra" atgau 
na savo formą ir po truputį ke 
lia santykį. Tačiau pirmo pus 
laikio rezultatas nėra jau toks 
persveriantis, tik 35:2/ „Auš 
ros“ naudai.

Bet čia ir pasibaigia „Tau 
ro" atsparumas. Antrame kė 
linyje keli tauriečiai su 3—4 
baudomis, verčiami švelniau 

žaisti, kas beabejo gelbsti „Auš 
rai“. Be to ir Gudas atgavo 
tikslumą savo ilguose meti 
muose. (O jei kuiį ir icįmeta, 
tai Serafinas (6’7“) lengvai 
pakartoja. Rungtynės baigia 
mos 93:68 „Aušros" pergale. 
Laimėtojams įteikiama Kultu 
ros Fondo pereinamoji taurė:

Taškai:
„Aušra“

Serafinas 33 
Gudas 20, 
Jankauskas 1 
Grigaitis 8. 
Buntinas 7, 
Burdulis 5, 
Savickas 4, 
Juozaitis 2.

Šeštadienį 
liai atidarė 
Apygardos vadovas Vyt. Bi 
reta.

Sekmadienį uždarymo žodį 
tarė Tėv. J. Borevičius S. J. — 
„Tauro“ klubo globėjas.

Abi dienas į rungtynes atsi 
lankė gausus (pagal Montrea 

būrys.

pasek 
Sr. nu 
Žaidė. 
7, Jan

„Tauras“
I Baltuonis 17,

Gražys 16,
14, Otto 14.

Šipelis 4, 
Lukoševičius 3,

Vilimas 2, 
Kaušpėdą 2, 
Verbyla 0,

.žaidynes oficia 
Kanados Sporto

Vasario mėr. 17 d.. 162 Ha 
<;ar St., Welland. On1.. W”i 
lando lietuvių bendruomenė 
minės Penkioliktąsias vasario 
16 Dienos metines. P.imas Va 
sario 16-sios minėjimas šioj<_ 
kolonijoje įvyko 1948 m. pas 
pp. Radvilus, Port Colborne 
mieste. Ont. Ten tuomet lux ■ 
susirinkę beveik visi Welkin 
do ir apylinkės lietuviai. Dau 
guma iš mūsų buvome ttK i>.ą 
atvykę iš Europos ir gyven 
me ir jautėme aną užjūiio g> 
venimą. Tuomet nereikė) > J 
dėlių prašymų ir reklamų pad i 
ryti koki nors parengimą a. n 
sirinkimą, tuomet visi susiimk 
davome kaip vienas valdy 
ba neturėjo jokio vargo, išn e 
tą metų iš eiles mes suauki:..;, 
vome Tautos ir Šalpos reika 
lams daugiau tūkstantine.-; I ei 
koks lietuviškas darbas Oir.. 
visų remiamas ir laukiamas. 
Tuomet, neturėdami namu 'i 
mašinų toliau nuėjome :: retu 
irėdami'santaupų, daugiau suau 
kojome. Tuomet mes c'ebt >> 
mės iš senųjų ateivių n ie ms 
kartais priaišdąvome, kad jn 
buvo neveiklūs ir atšalę na 
lietuvybės. Jie mus visi priėmė 
nuoširdžiai. mumis didžiavos 
ir mums pritarė ir net nesiteisi 
no. Vienas kitas kartais pasą 
kyda'vo: palauksime ii pantai, 
sime.

Praėjo penkiolika melu Se 
nieji lietuviai liko tokie- patys 
tylūs, nuoširdūs ir mums čia 
bent Wellande pritaria, bet jau 
karaais pasako, kad mes eina 
me nebe tuo keliu, jau mes ii 
bendruose reikaluose nebsula 
riame ir skaldomės. Tam yra 
labai daug priežasčių; galima 
ir kaltinti ir teisinti. Penkioli 
ka metų daug kam uždėjo bal 
tą šerkšną ant galvos. Daug 
kaštuoja ligos ir ligoninė.: 
Daug kam senatvė atėjo p.:e 
gyvenimo vartų. |au keletas ai 
siskyrė su šiuo pasauliu ii pa 
siliks gulėti amžinai šioje „Au

kso ir laisvės šalyje“. Beveik 
visi turime giminiu anapus uc 
ležinės uždangos ir net tolimu ■ 
se Sibiro ir Azijos plotuose 
Dauguma juos remia, shinčia 
siuntinius ir kitokias dovanas. 

I as daug kaštuoja, kuomet už. 
dėtas milžiniškas muitas.

Be to, kaip man jau atrodo, 
kad reikia užmiršti tą viską n 
prisitaikyti prie šio Kanados 
gyvenimo ir sutikti su likimu.

Bet ir vėl pažvelgi į praei 
tį ir perbėgus tuos penkiolikos 
metų kelius, mes visi įsitikino 
me, kad čia ne musų žemė ir 
ne mūsų namai, nesvaibu kaip 
ilgai mes čia būsime ir gyven 
sime.

Bendrai visa sudėjus į krū 
vą ir apsvarščius, mums be 
lieka tik vienas kelias — ko 
vos kelias už Lietuvos laisvę ir 
jos nepriklausomybę.

Dabar visuose kontinen uo 
se, visose imperijose ir tauto 
se vyksta įtempimas, nepasi 
tenkinimas ir persitvarkymas. 
Viena po kitos Azijos ir Afri 
kos tautos atgauna neprikiau 
somybę ir pradedi valdytis sa 
varankiškai, nors daugumo iš 
jų neturi tam kadrų ir pasirui 
Simo. Šių tautų vyrai važinėj.i 
po visą pasaulį, skolina,.) pini 
gą ir samdo žmones, kad pa 
dėtų jiems tvarkytis savaran 
kiškai ir nepriklausomai nuo 
kitų,

Mes lietuviai, su sena istori 
ja, kultūra ir būdami 100% 
raštingi, negalime nuleisti ian 
kų. Mums pridera laisvas i. 
nepriklausomas gyvenimas. Vi 
sas kultūringas pasaulis tai zt 
no.

Būdami visuose pasaulio 
kraštuose, pareiškime pašau 
liui. kad lietuvio širdyje lais 
vės troškimas yra gyvas ir kad 
jis bus gyvas per amžius.

Vasario 16, tai data prim* 
nanti mums ir ateiti uiČior 
partorns, kad Lietuva dar gy 
va. M. S-s.

NIAGARA FALLS, Ont.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q„ Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vintas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

lio standartą) žiūrovų

• Aušros rungtynių 
mės: B-C lygoje Aušra 
galėjo Tridents 86x74, 
Serefinas 21, Buntinas 1 
kauskas 17, Laurinavičius 2, 
Juozaitis 2, Rigby 5, Dalton 
21, Burdulis ir Klimas. C. Y. 
Q. lygoje Aušra Jr. nugalėjo 
Corpus Christi 44x35- Žaidė: 
Sapijonytė J, Grigaitė 6. Gata 
veckaitė 22, Romanovąitė 11, 
Bilkytė 4, Klimaitė 2, Čepon 
kūtė, Narušytė įr Kvedara’tė. 
Church lygoje Aušra Intor. 
nugalėjo Farmer 58x39; Auš 
ra Midget nugalėjo Woodgro 
om 29x26 ir Aušra P. prala> 
mėjų Kimbourne.

LIETUVIŲ KLUBO
Sausio 27 d. pp. Gudaičių 

namuose įvyko Niagaros lietu 
vių klubo narių susirinkimas, 
kur buvo aptarti klubo cvar 
besnieji reikalai ir peržiūrėtas 
kasos stovis. Po ilgesnių, kai 
kuriais klausimais pasisakymų, 
nutarta pasiųsti 50 del. į Vo 
kietiją pašalpos reikalingiems 
senesnio amžiaus savanoriam^ 
kūrėjams,

Vietinių skautų reikalams pa 
skirta 17.35 dol.

INŽ. V. MAČIKŪNO 
IŠLEISTUVĖS

Baigus pasitarimą, būvi vai 
šės, kurios buvq suruoštos Vy 
tąuto Mačikūno išleistuvėms, 
nes Vytautas, kaipo klubo na 
rys, savo braižymu ■= paišymu 
klubo re ikalams gražiai pasidar 
bavęs.

Vytautas Mfačikūnas išdir

SUSIRINKIMAS
bes Hydro Niagaros regijone 
per 12 metų, tarnybos labui 
perkeltas į Ontario Hydro įs 
taigas Toronte.

Geriausio pasisekimo naujo 
įe vietoje. Ų.

STUDENTAI.,.

Atkelta iš 3-čio psl.
praneša Melbourne liet, savait 
raštis „Tėviškės Aidai" (2 
nr.), studentų suvažiavimas bu 
vo atidarytas Geelonge ir bu 
vo tęsiamas Melbourne. Suva

žiavimo programoje buvo kun. 
dr. P. Bačinsko paskaita — 
lietuvio akademiko savęs sura 
dimas religinėje ir filosofinėje 
srity, Ę. Žižįenės — etinėje įr 
socialinėje srity ir A. Bakaičio 
— politnėje ir tautinėje srity 
Paskaitos vyko seminaro for 
moję.

NAUJAS „NUSIIPELNIU 
ŠIO INŽINIERIAUS’’ 

VARDAS
Sausio 17 d. įsaku Augšč 

ryba Lietuvoje, šalia visos ei 
lės kitu garbės vardų, dabar 
įsteigė dar vieną — „nusipel 
niusio inžinieriaus“.

PRIEŠSOVIETINIAI LA 
PELIAI LATVIJOJE

Rygoje einąs dienraštis ,,8q 
vietskaja Latvija” sausio m. 
pabaigoje pranešė, kad Latvi 
joje susekta nelegalių, priesso 
vietinių lapelių platinimas. 
Taip pat paskleisti ir nelega 
lūs laikraščiai. E.

O Lietuvoje leidžiamos dr. Ą. 
Margerio knygos, paskutinę 
jų •— „Širdies rūmai“ Vilniaus 
./Tiesos’’ (17 nr.) vertindamas 
K. Gaidžiūnas nurodė, kad 
Margeris daugiau publicistas 
kaip rašytojas.
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HAMILTON/
K. L. B. HAMILTONO APYLINKĖS RINKIMINĖS 

KOMISIJOS PRANEŠIMAS.
Rinkiminė Komisija skelbia 

Hamiltono ir apyl. lietuvių vi 
suomenės žiniai, kad rinkimai 
į K. L. B. Hamiltono Apyiin 
kės Valdybą ir Kontrolės Ko 
misiją 1962-63 metų kadenci 
jai jvyks 1962 m. vasario m. 
Ifc d., Hamiltone, sekančia 
tvarka:

Kandidatų j Apylinkės
1. Barkauskas Algis
2. Garkūnas Antanas
3. Kažemėkas Vladas
4. Kežinaitis Vincas
5. Lukošius Petras
6. Mikšys Kazys
7. Mileris Kazys
8. Vizbaras Pranas
9. Zadlauskas Karolis

Kandidatų į Kontrolėj
1. Mingėla Antanas
2. Pašilys Vaclovas
3. Petrušaitis Egidijus
4. Stonkus Juozas
5. Stukas Dionizas

Balsuoti galima nedaugiau 
kaip už 7 asmenis Apyl. Vai 
dybon ir nedaugiau kaip už 3 
asmenis Kontrolės Komisijoi..

Nuoširdžiai kviečiame visu' 

LIETUVOS NEPRIKLAU SOMYBĖS
atkūrimo minėjimas yra ren 
giamas Šj sekmadienį, vasario 
mėn. 18 d. šia tvarka: 11 vai. 
ryto iškilmingos pamaldos ir 
Libera VAV parapijos bažay 
čioje ir 5 vai. pp. Lietuvių Na 
mų Delta kino salėje rengia 
ma akademija — aktas su me 
nine programa, išpildant Ha 
miltono chorui, tautinių šokiu 
grupei ir Aukurui. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus dr. A. Nasvytis 
iš Clevelando, B. Armonie 
nės Sibiro kančių „Leave your 
tears in Moskow” knygos an 
tonus, Amerikos lietuvių dele 
gacijos narys, lankiusios 16 Va 
sario proga JAV prezidentą j. 
F. Kenedį. Jokių kitų kalbėt" 
jų nebus, Tad visą programą 
numatoma užbaigti maždaug 
dviejų valandų laikotarpy.

Visi Hamiltono ir apylinkės 
lietuviai, atvykę tą didžią die 
ną į minėjimą, parodys pilna 
tautinį subrendimą, laisvės tro 
škimą mūsų tautai ir valstybei, 
nepalaužiamą kovą su Lietu 
vos okupantu. Tą už<mtspau 
duosime rezoliucijose, kurios 
bus pasiųstos Kanados, JAV 
vyriausybių galvoms, JT ir kt. 
įstaigoms.

Visos organizacijos ir baž 
nyčioje ir salėje, prašomos da 
lyvauti su savo vėliavomis.

JAUNA SOLISTĖ
L. Šukytė ne tik puikiai reiš 

kiasi scenoje, bet lankydama 
Me Master universitetu Hamil 
tone, pasižymi ir moksle. Pe 
reitais metais ji gavo stipendi 
ją pasitobulinti prancūzų kai 
boję Montrealio Universitete, 
Šiemet vėl v. Vokietijos konsu 
latas paskyrė 1000 dol. st; 
pendiją, pasitobulinimui voky
čių kalboj Miuncheno Univer 
sitete. Jaunoji solistė laisva’ 

I
 TAUPYK IR SKOLINKIS

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., X

morgičių paskolos iki 50% turto vertės. X

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. X

Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ! vai. p. p. **
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. X20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-S575 X

1959 215,753.84 164,665.44
1960 315,516.03 251,322.02
1961 445,327.08 349.662,24

Metai Aktyvas 
$$

Paskolos 
$$

1955 10,177.31 7,139.93
1956 29,054.43 22,137.59
1957 66,896.57 50,251.31
1958 118,230.99 82,617.75

SEPTINTASIS „TALKOS“ SUSIRINKIMAS
įvyko vasario 3 d. Aušros Vai 
tų parapijos salėje dalyvau 
jant 90 narių iš bendro 567 
narių skaičiaus. „Talkos” me 
tinį susirinkimą atidarė valdy 
bos pirm. E. Sudikas ir toliau 
jį vedė, sekretoriavo valdybos 
sekr. St. Dalius, nes pagal Cre 
dit Union įstatus mėtiniams su 
sirinkimams vadobauja valdy 
ba.

Praeitų metų susirinkimo 
protokolą, priimtą be pataisų,

Nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
p. p. rinkimai vyks A. V. Pa 
rapijos salėje, 58 Dundurn St. 
N., Hamilton, Ont.

Nuo 4 vai. p. p. iki 7.30 vai. 
vakaro rinkimai vyks Lietuvių 
Namuose, „Delta” kino pat?l 
pose, 1083 Main St. E.

Valdybą sąrašas:
35 m. Darbininkas
4 7 m. TV Technikas
36 m. ^Prekybininkas
48 m. Darbininkas
48 m. Tarnautojas
48 m. Darbininkas
41 m. Mokytojas
49 m. Darbininkas 
48 m. Darbininkas'

Komisiją sąrašas:
48 m. Darbininkas
38 m. Darbininkas
28 m. Tarnautojas
49 m. Darbininkas
39 m. Darbininkas

Hamiltono ir apylinkių lietu 
vius skaitlingai dalyvauti šiuo 
se rinkimuose.

Rinkiminė Komisija.

valdo keturias kalbas. 1963 m. 
Draugo literatūros premijos 
įteikimo iškilmėse, L. Šukytė 
pakviesta išpildyti meninę pro 
gramą.

SVEIKINAME JAUNIUS
Kovo krepšininkus, laimėju 
sius Montrealyje Kanados »ie 
tuvių krepšinio meisterio var 
dą. Mūsiškiai nugalėjo Torua 
to Aušros ir Montrealio Tau 
ro sporto klubuatstovus.

K. B.
TRADICINIAM KAUKIŲ 

BALIUI
pasiruošimas vyksta pilnu tem 
pu. Taip skautams remti v- 
bos nariai, taip prijaučiantieji 
tautiečiai nuoširdžiai mūsų dar 
bą remia. Valdyba, matydama 
tokių aukų - fantų rinkimo pra 
džią, tikisi tkrai gražiai pasi 
ruošti malonaus vakaro pralei 
dimui š. m. kovo mėn. 3 d. 
Mieliems kaukių mėgėjams ma 
lonu pranešti, kad kaukėms 
premijos jau yra gautos., oū 
tent: I-a — 25 dol,, Il-ra — 
15 dol. ir IlI-ia — 10 dol. 
Taigi norintieji išbandyti »ai 
mę šioje srityje, kviečiami ruoš 
tis jau dabar. Kaukes premi 
juos; kaukėms vertinti konusi 
ja, sudaryta iš rimtų asmenų. 
Taip pat jau yra gauta ir d 'lis 
loterijai staliukų, suaukotų 
mūsų žinomų biznierių, <u 
riuos skelbsime vėliau, paa.škė 
jus visiems mūsų geradariams.

Dar kartą kviečiame visus 
pagal išgales prisidėtii prie 
fantų vajaus, turimus daiktus 
pasiūlyti v-bos nariams ar skau 
tams-ėms. Taip pat kviečiame 
visus malonaus vakaro praiei 
dimui kaukių baliuje, prie pui 
kios Benni Ferri muzikos. Ač’ū.

V. P.

perskaitė sekr. St. Dalius.
V bos pirm- E Sukikas sa 

vo pranešime nariams nariams 
pažymėjo, kad praeitieji metai 
bankelio augimui ypač buvo 
palankūs. Balansas paaugo pei 
$100,000, pasiekdamas beve’k 
pusę miliono dolerių. Tai pa 
rodo narių pasitikėjimą banke 
liti. Valdyba taip pat dėjo vi 
sas pastangas, kad pateisintų 
rodomą pasitikėjimą ir už pra 
eitus metus muriate šėiįtvn 

karas išmokėti 4T2% dividen 
do, o visiems skolininkams nuc 
1962 m. sausio mėn. 1 d. su 
mažinti paskolų procentus Ii 
gi 9% metinių. Tačiau praei 
tieji metai valdybai suteikė 
daug rūpesčių dėl susikaupu 
šio kapitalo bankelyje, kurio 
nebuvo gaįlima 'tikslingai pa 
naudoti, nes dauguma narių si 
stemingai taupė, bet skolintis 
norinčių nedaug teatsirado 
(gruodžio mėn. bankelis gry 
nais pinigais turėjo apie 85,000 
dol). Pinigų išskolinimas if 
buvo svarbiausias rūpestis, nes 
tiktai išskolinti pinigai neša pa 
jamas ir tuo pačiu nariams su 
daro galimybes gauti gerą di 
videndą. Todėl labai svarbu, 
kad Kredito kooperatyvas turė 
tų abi kategorijas narių — 
taupytojus ir skolintojus. Da 
bar gi dauguma pasinešę pini 
gus laikyti bankelyje, kur mo 
karnas geras dividendas, bet 
kai reikia skolintis, tai eina ki 
tur. Todėl ypač svarbu, kad na 
riai skolintųsi savame bankely 
je ir tuo užtikrintų normalų au 
girną.

Praeitais metais mirusių na 
rių Antano Šeštoko ir Frank 
Diehl atminimas buvo pagerb 
tas atsistojimu.

Valdybos iždininkas — ban 
kelio vedėjas E. Lengnikas pa 
daro finansinį pranešimą, per 
skaitydamas balansą ir pajamų 
-išlaidų apyskaitą. Balansas už 
1961 m. suvestas $445,327.08 
sumai. Aktyvą sudaro: Kasa- 
-banke $33,249.27, išduotos 
68, nejudomo turto — pirmų 
paskolos asmeninės $211,7 >2. 
jų morgičių paskolos $137,919. 
56, Garantijos Fondo deposi 
tas ir šėras Leagoje $10,361 
33, deponuota Ontario Credit 
Union League $51,238.26, raš 
tinės inventorius $240.98. Ki 
ti aktyvai — išlaidos pirmyn 
$575.00. Balansas $445,327. 
08. Pasyvas: Narių šėrų kapi 
talas $382,482.69, Indėliai $ 
37,321.69, Garantijos Fondas 
$10,106.19, Švietimo Fondas 
$83.72, nepaskirstytas pelnas 
$15,332.79.

Per 1961 melus turėta paja 
mų $29,264.50. Pajamas suda 
rė palūkanos už nariams išduo 
tas asmenines ir pirmųjų mm 
gičių paskolas, taip pat divi 
dendas is U Leagos ir is 
CUNA Mutual Insurance Co. 
išlaidų padaryta $11,026.46. 
Čia stambiausią poziciją suda 
ro atlyginimas bankelio vedė 
jui bei honoraras valdcmie 
siems organams $4.925.00, ap 
draudimo premijos $3,863.62, 
palūkanos už indėlius $493.96, 
turto amortizacija $126.00, raš 
tinės išlaidos $693.67, raštinės 
nuoma $580.00, skelbimai $ 
214.50, grynas pelnas su liku 
čiu iš 1960 m. $18,980.40.

Kredito Komiteto pirm. J. 
Mikšys savo pranešime pažy 
mi, kad Komitetas per 1961 
m. turėjo 65 posėdžius, pesko 
los leista išduoti 122 nariams 
$246,010.87. Daugiausia narių 
pasinaudojo augščiausia leidžia 
ma paskolos suma $3,000 dy 
džio — 31 narys, iki $2,000 — 
21 narys, iki $1,000 — 13 na 
rių, iki $500 — 11 narių, iki 
$200 — 11 narių. Atskiiais me 
nesiais daugiausia buvo leisią 
/išduoti rugpjūčio mėn. $32, 
320.00 ir mažiausia gegužė, 
mėn. $13,500.00.

SUIMTI RABINOVIČIUS 
IR KITI VALIUTOS 

VERSLININKAI
„Tiesos“ (22 nr.) žiniomis, 

valstybės saugumo komitetas 
prie Min. Taryboą Lietuvoje 
suėmė ir patraukė baudžiamo 
jon atsakomybėn už valiutinių 
operacijų taisyklių pažeidimą 
ir spekuliavimą F. Kaminerį, 
B. Reznivkąją, A. Reznicką, 
M. Rabinovičių, M. Melame 
dą ir kt. Pas juos rasta verty 
bių užsienio valiuta, aukso mo 
lietomis. aukso gaminiais ir

ninku grupes” apyvarta buvo 
brangakmeniais. Šios „vahuti 
pasiekusi daugiau kaip 13 mi 
lionų rublių (naujais pinigais). 
Kaip ir klaipėdiškių, ir dabar 
suimtųjų bylą spręs „Augs 
čiausis Leituvos teismas“. 1 ai 
bus nauja marionetinė byla.

KAM PANAUDOJAMI
Estijoje, Taline sausio 19 d. 

įvykusiame Pabaltijo Mokslų 
akademijų pasitarime atstovai

Revizijos Komisijas pirm. 
J. Stonkus peiskaitė revizijos 
aktą, kuriuo konstatuoja, ka<i 
viskas ręsta pilnoje tvarkoje. 
Taip pat pažymi, kad Leagos 
Centro revizorius irgi davė pa 
tikrinimą tuojau po Naujų Me 
tų rasdamas viską tvarkoje ir 
padarydamas komplimentą už 
gerą reikalų tvaikymą.

Sekusiose diskusijose po 
pranešimų ir iškeltuose klau 
simuose plačiau išsiaiškinta ba 
tanso pozicijos ir po tu paties, 
ta nariams atspausdinta apys 
kaita balsavimo keliu 83 bal 
sais susirinkimo buvo priimta.

Gautas grynas pelnas pe, 
1961 m. $18,980.40' valdybos 
būva pasiūlytas paskirstyti se 
kančiai: Garantijos Fondui 20 
% $3,647.61, Švietimo Fon 
dui $500.00, 4i/2% dividendo 
šėrininkams $14,009.44, Išlai 
kymas vieno mokinio Vasario 
16 Gimnazijoje $240.00, Liet, 
nio susirinkimo išlaidoms pa 
dengti $200.00 ir Likutis palie 
karnas nepaskirstytam pelne $ 
383.35. Viso $18,980.00.

Pasisakius keliems nariams 
tuo klausimu, gautas pelnas pa 
gal valdybos pasiūlytą projek 
tą pusiau slaptu balsavimu 67 
balsais susirinkimo priimtas.

1962 m. sąmata numatoma 
gauti pajamų $34,500 ir turėti 
išlaidų $15,056. Balsavimo k<* 
liu 63 balsais ši sąmat i susimi 
kusių buvo priimta.

Rinkimams slaptu balsavi 
um pravesti pitmininkas pa 
kviečia M. Ramanauską B. 
Kroną ir J. Stonkų. Baigę tre 
jų metų kadenciją, šiais me 
tais iš valdybos išeina s. Si.di 
kas, iš Kredito K-to — K. Sta 
naitls, iš Revizijos Kom. pa 
kviestas vieton atsistatydinusio 
P Savicko — J. Varanavičius. 
Nominacijos Komisija iš A 
Vainausko, J. Pleinio ir J. Sto 
nkaus paskirta v-bos pasiūlė ; 
vakuojančias vietas tuos pačius 
kaididatus perrinkimui. Susi 
rinkimas dar pasiūlo valdybe i
— A. Liūdžiu, Kredito k-tan
— Z. Gasiūną, A. Viskantą, 
Revizijos k-jon — J. Mikeie 
ną. Balsuojant buvo paduoto? 
89 kortelės, iš kurių viena ruš 
čia. Gauna balsų valdybon E. 
Sudikas 57 išrinktas, A. L.u 
džius 3-. Kredito k-tan K. Sta 
naitis 50 išrinktas, Z. Gasiū 
nas 17, A. Viskontas 16. Rev: 
zijos k-jon J. Varanavičius 62 
išrinktas, J. Mikelėnas 26.

Klausimuose ir sumanymuo 
se N. Zabulionis plačiau pasi 
sako apie palūkanų dj dį sko 
lintis iš bankų ir iš „laikos". 
St. Bakšys siūlo j ieškoti prie 
monių vaidybai, kaip išskolint; 
susikaupusius pinigus. P. Kai 
vaitis pasiūlo, kad būtų praves 
ta didesnė propaganda per spa 
ūdą narių pritraukimui iš arti 
mesnių apylinkių.

Labai darbingas, rimtai svar 
stęs ir kėlęs pozityvius klausi 
mus susirinkimas. užtrukęs 3 
valandas, pirm. E. Sudiko už 
daromas. Pabaigai keletas skai 
čių apie narių judėjimą. Per 
1961 metus į bankelį įstojo 109 
nauji nariai. Per tą pati laiką 
iš narių išstojo 18 asmenų, bu 
vo pašalinta 13 ir mirė 2, viso 
išstojo 33 narai. Tuo būdu da 
bar yra 567 nariai, iš kurių 64 
nariai nepilnamečiai, kurie suda 
ro 11,85% bendro narių skai 
čiaus. Bankelio augimas maty 
:i iš lenteles:

Nar. Skolin. Pelnas Dividendas 
$$ $$ 

95 19 162,67 113.03
156 56 969.81 497.19
240 107 2,677.23 1,438.20 
304 125 4,295.85 2.804.11 
389 145 8,390.87 6,044.65 
491 184 23,836.88 9,947.41
567 220 18,238.04 14,009.44

St. J. Dalius.

CALGARY. Alta.
LIETUVIŲ 1961

Calgary lietuviai po senovei 
yra vis abejingi lietuviškai vei 
klai. Tačiau paskutiniu 1961 
m. laikotarpiu laikysena šiek 
tiek pagerėjo. Jei anksčiau K. 
L. B. Calgario apylinkės ir Ca! 
gario Lietuvių dr-jos lietuviai, 
prisilaikę daugiau prie vienos 
ar kitos organizacijos, veik ir 
vengė vienas kito, tai dabar 
pobūviuose, to kaip ir jau ne 
matyti. Vieni pas kitus lan 
kosi ir linksminasi kartu. Sue 
na ir tų organizacijų valdybų 
nariai pasitarti ir rišti bendrą 
lietuvius liečiantį klaus.mą. 
Taip buvo susitarta sutikti ir 
globoti atvykus 
jos sergančią tbc šeimą. Šiuo 
lakiu organizacijų valdybos ta 
naši suruošti bendrą 16 vasa 
rio minėjimą. Tai būaų jau d; 
delis pasisukimas bendrauti.

Tačiau daugumoje organiza 
cijų v-bos negali surasti vienin 
gurno, nors lietuviški reikalai 
visiems lietuviams vienodai tu 
retų rūpėti. Kokia tai kate 
laksto per kelią. . .

Gerai, kad čia, Calgary, vei 
kia dar Lietuvių Moterų Rate 
lis ir Bažnytinis Lietuvių komi 
tetas. Pastarieji be jokių užsi 
gavimų dirba bendrą lietuvy 
bei darbą. Tai tikri lietuvių vie 
nytojai Calgary. Ir lietuvių dau 
guma jų pastangas palaiko ir 
kviečiant susirenka nemažas 
dalyvių būrelis. Taip, buvo la 
bai gražiai surengtas Motinos 
dienos minėjimas, Kalėdų eg 
lutės šventės, Calgario jauni 
mo pobūvis. Visur buvo L. M. 
ratelio suruoštos programėlės, 
kuriose jau džiaugėsi jaunuc 
liai ir vaikučiai, patys jas išp I 
dydami. Jaunimo pobūvy bu 
vo dar rodomi iš skautų gyve 
nimo Montrealy, paveiksliu 
kai, kuriuos L. M. rateliui lei 
kėši surasti ir paskolinti gerb. 
kun. Kulbis. Tai buvo labai 
įspūdingas visų dalyvių dz.iau 
gsmas.

Bažnytinio Liet, k-to kvies 
tas iš Edmontono kun. Grigai 
tis prieš tai atlaikydavo šv. ir. 
šias ir aktyviai dalyvaudavo su 
ėjimuose. Šia proga ii kitomis 
progomis (savo mėnesiniuose

WINNIPEG, Man. 
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Pranešame, kad š. m. vasa Visuomenę kviečiame kuo 
rio 18 d. (sekm.) tuojau po skaitlingiausiai dalyvauti, 
pamaldų, KLB-nes Winnipego Vasario 16-tą dieną, vaka 
A i-t- i i i i . re, nuo U — 11.30 vai., per Apylinkes Valdyba, l.etov.ų Winnipego ,adijo CKgb 
Šv. Kazimiero parapijos sale St Boniface, irgi bus atlioka 
je, rengia Vasario 16-tos die ma paminėjimo programa, 
nos minėjimą. Fuo laiku kviečiame uzsi

Programoje: paskaita, tau sukti radio ir minimą progru 
tiniai šokiai, choras ir kita mą išklausyti.
smulkesnė programos dalis. KLB-nės Hpg., Apyl. V-oa.

SOVIETŲ SĄJUNGA EINA 
ATSILIKIMAN

KP Centro Komitetas renkasi 
kovo S d.

Kovo 5 d. Maskvoje šaukia 
mame kom. partijos ck posė 
džio dienotvarkėje įtrauktas 
Chruščiovo pranešimas ,,Parti 
jos uždaviniai gerinant vado 
vavimą žemės ūkiui". Tai jau 
trečiasis pasitarimas kritinėje 
padėtyje atsidūrusio žemės 
ūkio klausimais. 1959 m. gruo 
džio mėn. įvykęs tuo reikalu 
pirmas posėdis buvo nutaręs 
„Jau per ateinančius metus mė 
sos, pieno ir sviesto gamyboje 
pavyti ir pralenkti JAV es“. 
Tas tikslas nepasiektas.

Maskvoje paskelbti statisti 
niai duomenys rodo, kad so

tarėsi dabar svarbiausiu komu 
nistų pasauly klausimu kaip 
savo darbą suderinti su kom. 
suvažiavimo iškeltais užūavi 
niais. Lietuvos Mokslų akade 
miją atstovavo J. Matulis. Vi 
sasąjunginės Mokslų akad. 
Maskvoje prezidentas M. Kel 
dyšas nurodė, kad po suvažia 
vimo daugumą savo darbų aka 
demijos turinčios sieti su konk 
retaus ekonominio rajono vys 
tymu. Visi kalbėjusieji pabrė 
žė. kad Pabaltijo Mokslų aka 
demijos telkiančios savo jėgas 
tyrimams, kurie padėtų -udary 
ti... materialinę - techninę ko 
munizmo bazę. Rūpintas' ii 
darbo koordinavimu ir bend 
rais tyrimais ne tik ūkio, bet ir 
istorijos srity. E.

METŲ VEIKLA
susirinkimuose) suaukotus pini 
gus Calgary ir apylinkės Lie 
tuvių Moterų Ratelis yra pi 
siuntęs per Balfą kenčiančioms 
motinoms ir kenčiantiems jau 
nuoliams paremti. Kaip labjau 
šia susirūpinęs jaunuomene,, 

L. M. ratelis n. užmiršo page! 
bėti ir Skautų džiamborės fon 
dui savo auka. Be to, parinko 
aukų lapais tam pačiam fon 
dui iš Cargary ir apylinkės lie 
tuvių, iš kurių supiantanti lie 
tuvybės tikslus neatsisakė pa 
dėti skautams. Ratelis paauka 
vo ir vietoje atvykusiai iŠ Vo 
kietijos šeimai įsikurti, o jos 
sūneliui skautui išrašė „Skau 
aų Aidą“. Tai tikrai gaivina ir 
gyvina lietuvišką gyvenimą 
Calgary. Be to, jis ir garsina 
jį. Taip, L. M. ratelio pasian 
gomis buvo parengtas gražus 
pranešimas per vietinę CKXL 
radio stotį apie Lietuvą su lie 
tuviškomis dainomis ir muZi 
ka 16 vasario minėjimuo pro 
ga, kurį šventė abi organizaci 
jos atskirai, .ir garsino Lietu 
vos vardą visą dieną.

L. M. ratelis neatsisakė pa 
dėti ir KLB Calgary apyl. v- 
bai suruošti 8 rugsėjo pamal 
das Calgary katedroje Šv. Ma 
rijos gimimo šventės ir Tau 
tos šventės proga, kaip kad J. 
E. vysk. V. Brizgio buvo pa 
tarta laikraščiuose, už žuvu 
sius, už tautą, už tikėjimą, už 
laisvę. Tam tikslui buvo paruoš 
t;as labai įspūdingas praneši 
mas bažnyčios vadovybei, 
kurs, gaila, per pamokslą ne 
buvo paminėtas.

Calgario L. M. ratelis dirba 
tyliai lietuviškąjį darbą >r ven 
gia gaisintis. Linkėsime jam 
sėkmės, ištvermės, lietuvybės 
ir lietuvių vienybės labui.

Dar svarbu paminėti suruoš 
tą KLB Calgary apylinkės Ka 
riuomenės dienos minįjimą, ku 
riame jau dalyvavo gana gau 
sus Calgary ir jo apylinkės lie 
tuvių būrelis. Tai buvo džiu 
gus kaip ir vienybės ženklas 
švęsti kartu tautos sukaktuvių 
minėjimą.

Korespondentas.

vietų žemės ūkis ir pramonė ne 
išpildė 1961 m. nustatytųjų ga 
mybos normų. Sunkioji pramo 
ne neišpildė plano geležies, 
plieno ir mašinų gamyboje 
Jau anksčiau atsilikusi anglies 
ir popierio pramonė nepasiekė 
net 1960 m. gamybinio lyg 
mens. Pvz. 1961 m. viso pa 
gaminta anglies 510 mil. tonų, 
o 1960 m. — 513 mil. tonų.

Dar didesnis atsilikimas že 
mės ūkio srityje. 1961 m. der 
liūs buvo mažesnis negu 1958 
m. (1961 m. — 137,300,000 
tonų, 1958 m. — 141,200, 
000 tonų). Pieno gamyba per 
nai padidėjo 800.000 tonų, ly 
ginant su 1960 m. Tačiau tatai 
toli gražu nuo to, ką prieš me 
tus yra skelbęs Chruščiovas.

Žemės ūkio programoje bu 
vo numatyta mėsos gamybą 
padidinti 14%. Dabar paskelb 
tais statistiniais duomenimis nu 
rodoma, jog ji šiek tiek suma 
žėjusi. Kaip praneša korespon 
dentai, net Maskvoje šiuo me 
tu sunku gauti mėsos, o ir ta 
pati esanti blogesnės kokybės 
negu anksčiau. Provinc 
padėtis dar blogesnė, nes Mask 
voje gyvenantieji užsiima nele 
galia mėsos prekyba, siekiant 
aprūpinti gimines tolimesnėse 
vietovėse. Cukrinių runkelių 
derlius pernai buvo 9% mažės 
nis negu J960 tų E-
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ŠOKIŲ VAKARĄ
KURIS ĮVYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, VASARIO MĖN. 17 D. AUŠROS VARTŲ SALĖJE.

PROGRAMOS METU IŠGIRSITE LIETUVIŠKĄ ŠIUPINĮ, KURĮ KONFERUOS AKTORIUS J. AKSTINAS. f 
DALYVAUS: AKADEMINIO SAMBŪRIO VYRŲ KVARTETAS, SOLISTAI IR KITOKĮ VOKALINIAI SĄSTATAI, 

AKOMPONUOJANTLITUANICOS ORKESTRUI.
KITI DALYVIAI: F. SIDERAVIČIŪTĖ. AKTORIUS L. BARAUSKAS, A. URBONAS, Z. LAPINAS. E. DAINIUS, Č. JANUŠKEVIČIUS IR L. MORKŪNAS. 

ŠOKIAMS GROS: Z. LAPINO VADOVAUJAMAS LITUANICOS ORKESTRAS.
LOTERIJA.

PROGRAMOS PRADŽIA: 9 vai. 31 min. ŠOKIŲ PRADŽIA 8 v. v.
BARAS.

ĮĖJIMAS $ 1.50. Montrealio Lietuvių Akademinis Sambūris.

VAIKŲ UŽGAVĖNĖSE 
vasario 18 dieną, sekmadienį, 4 valandą po pietų 

Aušros Varau parapijos salėje laukiame visų 
Montretalio vaikučių linksmai praleisti popietę.

Nekalto Prasidėjimo Marijos Seserys.

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS

valdybos susirinkimas • šaukia 
mas NL redakcijoje šį penkta 
dienį, vasario 16 d.. 7.30 vai. 
vakaro.

JAUNIMO DĖMESIUI
IŠį šeštadienį, vas. 18 d. 

Tautinių šokių grupė or^ani 
zuoja slidinėjimo išvyką ir 
kviečia joje dalyvauti visą jau 
nimą. Teirautis pas E. Tekutį 
— DO 6-9576, Baršauskaitę— 
RRA 2-5824 ir Navikėną — 
CL 9 4498.

TĖVŲ DĖMESIUI!
Dr. Vinco Kudirkos mokyk 

los mokytojos praneša, kad š. 
m. 17 d. 10.45 min. ruošiama 
Vasario 16-tosios dienos minė 
j imas mokyklos salėje su 
kinių išpildoma programa, 
vėliai ir svečiai kviečiami 
Iyvauti. x

BANKO „LITAS” 
paskutinis valdybos posėdis 
prieš metinį susirinkimą įvyks 
sekmadienį, vasario mėn. 18 
d., 8 vai. 30 min. ryto banko 
patalpose. Kandidatų išslaly 
mas į Vykdomuosius organus 
turi būti padarytas iki to po 
sėdžio pradžios.

mo
Tė 
da

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Valentinų balių šį šeštadie 
nį, vasario 17 d., 7 vai. vakaro 
ruošia Šv. Elzbietos dr-ja Šv. 
Kazimiero parap. salėje. Bus 
gera vakarienė, turtinga loteri 
ja, muzikei ir šokiai. Visi kvie 
čiami dalyvauti.

Jaunimo pobūvis įvyks va 
eario 25 d. 4 vai. po pietų Šv. 
Kazimiero svetainėje.

Rinkliava sekmadienį bažnj 
čioje $297.18.

Aukavo bažnyčiai J. Kon 
tautaitė 15 dol.
• Griganavičiūtei Elenai, tetos 
p. Tumienės su dukra pa 
ruošimu, vasario 4 d. Šv. Ka 
zimiero parapijos saleje buvo 
suruošta priešvestuvinė staig 
mena, kurioje dalyvavo pei 
100 asmenų. Nuotakai įteiktos 
labai gražios dovanos
O Kudžmienė Genė, 5001 Bos 
suet Str., telef. CL 5-5579 
Montreal, Que. yra paskirta 
lietuvių skautų brolijos Džam 
borės Fondo įgaliotine Meat 
realm m. ir jo apylinkei.
• P. Palubinskas išvyto į N. 
Yorką, kur susirgusi yra jo se 
šuo.

Dr. V. GIRIUN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

sumnnnrmtnnmmmmmutmmu
Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir Į 
ketvirtadienį [ 2—4 ; 7—9 p. 

antradienį ir I 
penktadienį
trečiadienį 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 5-9582. 
wnnn>nnu»»H;ii»wH»»Hi»Mw«mi

m

2—4 p. m.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MAL1SKA 

1396 St. Catherine St. W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235 
Namų tel.: MU 1-2051.

• 
Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236
*©©©©©©©©©O^!J

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

HU 1-8437

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS
Didžioji Tautos Šventė

Lietuva, mūsų Tėvų Žemė, 
šią valandą yra centras mūsų 
minčių, ilgėsiu bei meilės. Šian 
dien džiaugiamės josios didin 
ga praeitimi, nuostabiu josios 
būties keliu ir liūdime skaudžia 
jos dabartimi. Liūdime susikau 
pę, semdamiesi jėgų darbui, au 
kai, kovai už laisvę, už aną die 
viškąjj pradą, kurio bruožai su 
kuria Dievybės paveikslą žmo 
guje, kurio turinys ir galia lei 
džia paskiram individui ir vi 
suomenei dalyvauti Tvėrėjo 
kūrybiniame darbe, subręsti 
amžinajam Gėriui, laimingai nu 
galėti visus ilgesio tolius ir pa 
siekti laimės tikrovę

A. V. Parapijos komiteto, 
pilname sąstate susirinkimas 
įvyks vasario 20 d., 8 vai. va 
karo, A. V. parapijos klebeni 
joje. Bus svarstyti aktualūs pa 
rapijos klausimai ir patiekta 
praeitų metų finansinė apyskai 
ta, kurią jau patvirtino Alki 
vyskupas. Mūsų parapijos pa 
storacinė ir finansinė apyskai 
ta praeitų metų bus paskelbta 
vasario 25 dieną, sekmadienį.

Bažnyčios dažymo bei re 
monto reikalams aukojo: K. 
Smilgevičius 25 dol., Alf. Pusa 
rauskas 24 dol., P. Povilaitis 
21 dol., Pov. Vizbaras 20 dol., 
F. Jurgutavičius 10 dol.

Šeštadienį vasario 17 d., 
Montrealio Akademinis Sam 
būris ruošia įdomų vakarą Auš 
ros Vartų salėje. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Vaikų Užgavėnių balius la 
bai įdomus ir linksmas 
čiams, yra ruošiamas 
dienį, vasario 18 dieną, 
po pietų Aušros Vartų 
Šią vaikučiams įdomią 
su programa ir žaidimais ruo 
šia mūsų Seselės. Kviečiame 
dalyvauti visus vaikučius.

Jūs suaukojote: sausio mėn. 
Trijų Karalių šventę $60.50;

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

1410 Guy St., 1 a. 11 kainb.
WE 2-6662; namų PO 8-8096

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.
4 Notre Dame St. E.

Suite 901 
UN 1-8933

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

168 Notre Dame St. E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064 

Resid.: 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS

JUOZAS BERNOTAS

215 St. James West, 
7 augštas.

AV 8-31 15

vaiku 
sekma 
4 vai 
salėje, 
šventę

$166.54; trečią — $161.00, 
ketvirtą — 163.00; vasario m. 
pirmąj įsekm. — 191.63. AV.

Arch Realties Rd.
Pr. Rudinskas, H U 1-2957.

2415 Park Row East, N. D. G.
Sklypai, namai, prekybos ir 

pramonės įmonės. Premijos už 
nauji/ klijentų nurodymą.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Svarbus Klubo susirinkimas 
Lietuvių Klubo v-ba ir diieK 
toriai ruošiasi išspręsti keletą 
kartų kitų organizacijų jau mė 
gintą, dar nepasisekusį Monr 
realio Lietuvių Namų proble 
mą. Klubo vadovybė turi pa 
ruošusi projektą perstatyti da 
bartinį Klubo pastatą taip, kad 
be kavinės pirmame augšre, 
dar būtų dvi salės: viena antra 
me augšte ir antra rūsyje. Ki 
tas projektas dar platesnis. Siu 
loma nupirkti greta esantį lota 
it statyti dvigubai didesnesnes 
patalpas, kurios jau tikrai gale 
tų patenkinti visus Montrealio 
lietuvių reikalus ir nebetektų 
bėgioti jieškant salių didės 
niems pobūviams pas kitus.

Labaj gražu, kad šios inteia 
tyvos imasi seniausia ir turtui 
giausia Montrealio lietuvių or 
ganizacija — Lietuvių Klubas. 
Vadovybės pastangas turėtų 
paremti visi šėrininkai, kai tas 
klausimas bus svarstomas. Šė 
rininkų susirinkimas tuo reika 
lu šaukiamas ateinantį sekma 
dienį, vasario mėn. 18 d., 2 v. 
po pietų Klubo salėje. Būtų 
pravartu visiems tuo klausimu 
suinteresuotiems skaitlingai da 
iyvauti.

Pašalpinės dr-jos serga šie 
nariai: Petras Petrulis, nois jau 
sugrįžo iš ligoninės. Serga bu 
vęs ilgametis Klubo vicepirmi 
ninkas Juozas Pečkaitis. Pr. 
Rudinskas buvo susirgęs, bet 
jau pasveiko. Markauskienė 
Matilda ligoninėje operuota. 
Adams Adamonis ir žmona 
taip pat serga.
NELAIMĖ DARBOVIETĖJE

Visuomenininkas Jonas Ado 
monis darbovietėje ištiktas ne 
laimingo atsitikimo: sukrauti į 
krūsnį sunkumai virto ir pa 
taikė į koją, kuri nulaužta per 
riešą. Užgipsuotas turi gydytis
• Serga: O. Kirkuvienė LaSal 
1c ligoninėje operuota. Pp. 
Vakterių duktė paguldyta i ii 
goninę.
• Pieno gamintojų susirinkt 
rtias, atstovaująs apie pusę rm 
liono pieno gamintojų, pasisa 
kė už sviesto kainos numuši 
mą, nes augšta sviesto ka.na 
verčia naudotis iimigarinu, dėl 
ko susidarė jau apie 200 m.l. 
svarų sviesto pertekliaus.
• A. Račinskui Vytauto klu 
bo patalpose suruošta prieŠ/cs 
tuvinė staigmena, kurioje daly 
vavo apie 100 asmenų. Įteik 
tos dovanos. P. Kačinskas tuo 
kiasi vasario 24 d.

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS 

SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU 
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLES. 

Taisau ir remodeliuoju senus.
6396 BANNANTYNE, VERDUN.

Tel.: dienomis A V 8-2352 po 6 vai. PO 7-6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

Pr. Rudinską, tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, A V 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
bus sekmadienį, vasario 18 d., 
3 vai. p. p. International Insti 
tuto patalpose, 709 College 
St. Minėjime pirmą kartą da 
lyvaus konsulas Dr. J. Žmui 
džinas.
9 šį šeštadienį kolonijos seš 
tadieninėje mokykloje yra tėvų

Atkelta iš 1-mo psi.

nuo to, kiek giliai ir tiKia: 
bus suprasta ir paremta pa 
vergtųjų tautų kova prieš 
rusiškąjį imperialistinį ko 
nializmą.

Šio minėjimo dalyviai piašo 
visų valstybių vyriausybes 
šiuos mūsų .prašymus palaike 
ti ir įgyvendinti artimiausioje 
ateityje.

Po pertraukos sekė menine 
dalis. Rugučius ir Oželį pašo 
ko Juozo Piečaičio vedama 
skautų Vyčių tautinių šokiu 
grupė. Kitu atveju buvo pašok 
tas Gyvataras. Akordeonistas 
buvo p. Lietuvninkaitis. Šoke 
jai dabar grakščiau šoka. Šo 
kiai peržežisuoti, ir tas įr.ešė 
įvairumo.

Pianistas K. Smilgevičius šį 
kartą paruošė labai gražius 
muzikinius dalykus: Faliat-
- Kelpšos subtilų Impromptu, 
V. Klovo liaudies melodijo 
mis paremtus Preliudus ir Ra 
čiūno Dainą. Programa ši la 
bai tiko dienos nuotaikai. P. 
Smilgevičius savo programą iŠ 
pildė dideliu susikaupimu ir la 
bai gaja išraiška.

Po to op. sol. E. Kardeke 
nė, palydima K. Smilgevi 
čiaus, pagiedojo P. Olekos ;do 
miai harmonizuotą, praplėstą 
r atskirą muzikinį kūrinėlį, liau 
dies dainą Žalioj girelėj ir stip 
riai dramatiškus Nasvytytės
- Gudauskienės Pakelėj ir Aš 
Čia gyva, ir dar biso Strolios 
dainą (solistei įteikta gėlių ir 
dovanų).

AV choras, vedamas A. 
Ambrozaičio, keturiais balsais 
pagiedojo Sasnausko Kur bėga 
Šešupė, Gudavičiaus Kur giria 
žaliuoja, P. Jančio Rami nak 
tis ir Aleksio Mes grįšim. Cho 
ras dainas išpildė geru darnu 
mu ir susilaukė prašymo bisuo 
ti. Muz. Ambrozaitis yra pada 
ręs didelę dirigavimo pažangą.

Akademijos vedėjams pade 
kojus koncerto dalyviames ir 
publikai už gausų atsilankymą, 
Minėjimas užbaigtas Tautos 
Himnu.

Atskirų minėjimo rnomen 
tų, tą patį vakarą davė dvi te 
levizijos stotys—anglų ir pran 
cūzų.

Diena. Tarp 10.30 ir 12 vai. 
vaikučiai su klasių auklėtojais 
lauks tėvelių atsilankymo, ku 
rio metu tėveliai galės pasit 
rauti apie savo vaikučių elgesy 
ir pažangą moksle. Be to, tė 
veliams(l) bus įteikiami pus 
metiniai pažymėjimai. Po vizi 
to tėveliai kaitų su vaikučiais 
galės išsiskirstyti.

EVANG. LIUTERONU 
PAMALDOS

įvyks vasario 18 d. 1 vai. pp. 
Išganytojo bažnyčioje, Bloor 
St. W., kampas Indian Rd. 
Pamaldas atlaikys vik. Alg. 
Žilinskas iš Bostono. Pamaldų 
metu giedos parapijos choias, 
ir bus prisiminta Vasario 16-ji. 
Maloniai kviečiame Toionte ir 
apylinkėje gyvenančius kuo 

skaitlingiau dalyvauti.
Taryba.

• Vajaus rinkliavose Pr. par. 
bažnyčioje, per visą sausio mė 
nesį suaukota — 3,698.60 dol.

TORONTO LIETUVIŲ 
CHORAS „VARPAS“ 

visu rimtumu pradėjo ruošti i 
savo dešimtmečio sukaktį pa 
minėti didžiuliu koncertu, ku 
ns įvyks spalio 27 d. Neseniai 
sukeltas moterų balsų verbavi 
mo vajus atnešė gerų pasek 
mių — moterų padangėj9 tiek, 
kad dabar jau yra įmanoma 
balsų gera pusiausvyra.

Naujon 1962 metų choro 
valdybon išrinkta: J. Račys — • 
pirm., J. Šarūnas — V'Cepirm. 
ir D. Kaškelienė — sekr.

Vasario 17 d. Prisikėlimo 
Parapijos salėje ,,Varpas“ ruo 
šia didžiulį Kaukių balių — 
Maskaradą. Koresp.
• Vasario 16-tos paminėjimas 
Pr. par. bažnyčioje specialiu 
mis iškilmingomis pamaldo 
mis ir pritaikytu pamokslu 
pačią Vasario 16 d., šį pen . a 
dienį, 7.30 vai. vak.

Pamaldų metu bus speciali 
rinkliava tautos vadavimo rei 
kalams. Sekantį sekmadienį 
atskirų Fondų rinkliavų prie 
bažnyčios nebus daroma.
• Aušros žinios: šeštadienį, 1 
v. pp. St. Christopher patai 
pose Aušra M. B. žais II pusf. 
su St. Johns.
t "*■■■ M' —"M1-"'M ..... R
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501
3-jų šeimų .......... $18,750.00
6-šių seimų .......... $37,000.00

12-kos šeimų . . . .$73,000.00 
3-jų augstų, po 5—6 karnba 
rius, atskiras centralinis y 
mas, skiepas. Park Extension, 

I Querbes St., netoli J. Talon St.
Geros pajamos.

> Pastatai — Žemė
M Draudimas — Paskolos

P. Adamonis, RA 2-2472. 
Um==»ta===x=*i«==dtiBs==aU

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882

©©©©©©©©©

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS ;
Parduoda gatavus, siuva; 
naujus, remodeliuoja ir tari 

so senus
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005. 
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TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinikai.
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