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Pasipriešinkime naujoms kom-užmačioms!!!
Skubiausiai visi rašykime lietuviškus laiškus Vatikanui!!!

Naujiesiems metams viso pa 
šaulio lietuviai susilaukė nepap 
rastų žinių, tikros staigmenos, 
kuri nustelbia visas politines 
šio meto žinias. Tai via

NEPAPRASTOS ŽINIOS 
IŠ VATIKANO.

Romos dienraštis ,,Stampa“ 
gal pirmasis pranešė aliarmą su 
keliančią žinią, kad Vatikanas 
yra nusistatęs uždarytį egziiinę 
Lenkijos ir Lietuvos atstovy 
bes. Po to sekė kitų laikraščių 
žinios. O gruodžio 26 d. „The 
Montreal Star“ 31 puslapy įdė 
įo iš Vatikano miesto žinią „Po 
le Exiles Lose Envoy To Vati 
san**, kur rašoma, kad naujas 
Popiežius Jonas XXIII, pagal 
tradiciją, priimdamas iš atsto 
vų prie Vatikano kredencialus, 
NEPAKVIETĖ LENKIJOS 
IR LIETUVOS ATSTOVŲ.

Tas reikia suprasti, kad šių 
valstybių atstovai neįskaitomi 
i diplomatų, akredituotų prie 
Vatikano, skaičių.

Neoficialūs Vatikano šalti 
niai, taip rašo Star, duoda su 
prasti, kad į Popiežiaus rinki 
mus atvykęs Lenkijos kardino 
Jas Stefan Wyszynski padaręs 
jtakos, kad Lenkijos egziiinis 
atstovas ir Lietuvos atstovas 
nebūtų pripažinti, nes tai esą 
suteiksią tiems kraštams dau 
giau tikybinės laisvės iš sovie 
tinės okupacinės valdžios.

Iš Lietuvos atstovybės prie 
Vatikano Į spaudos pasiteiravi 
mus buvę atsakyta, kad oficia 
Jaus rašto tuo klausimu iš Va 
tikano nėra ir atstovybė vei 
kianti.

Bet NL redakcija yra gavu 
si žinių, kad Lietuvos diplomą 
tų šefas St.

LOZORAITIS YRA Už 
ALIARMAVĘS LIETUVOS 

ATSTOVUS.
Tiesa gali būti ta, xad visiš 

kai oficialiai dar nėra reikalas 
pertvarkytas, bet mes to per 
tvarkymo negalime laukti. Fa 
ktas, kaip atrado, yra tikras, 
lead Lietuvos atstovas yra iš 
skirtas iš visų diplomatų tarpo. 
Jo Popiežius nepakvietė iteixti 
savo įgaliojimų. Tat jau yra pa 
.grindas aliarmui. Vėlu bus, kai 
jau žinosime, kad Lietuvos ats

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KOMITETĄ, VISUS 
PARAPIJIEČIUS IR VISUS MONTREALIO LIE 
TUVIUS SVEIKINU IR NAUJŲJŲ 1959 METŲ 
LINKIU VISIEMS GRAŽIŲ, SĖKMINGŲ IR MEL 
DŽIU VISIEMS DIEVO PALAIMOS

Klebonas J. Robinas.

DEKSNYS „SVEIKINA’
Tuo metu, kai iš Lietuvos 

žmonės rašo, kaip Lietuvoje 
sutikti iŠ Montrealio į Lietuvą 
sugrįžusiej pp. Deksniai, per 
Maskvos i-diją prabilo pats J. 
Deksnys. Jis esąs nustebintas 
Lietuvos pažanga, kurią, jei ži 
notų, tai visi lietuviai sugrįžtų 
esą masiškai. Bet, esą, tam grį 
žimui kenkia „hitlerininkų pa 
kalikai“—Kardelis. Rukšėnas, 
Leknickas ir kiti panašūs. De 
ksniai buvę labai užimti ir ne 
turėję laiko parašyti draugams 
laiškų, bet dabar pe, spaudą 
plačiau pasisakysią (Deksniai 
mažai raštingi). Perdavė svei 
kinimus J. Lesevičiui, Antanui 
Gudui ir kitiems, kurie lankėsi 
Lietuvoje. Įdomiausia, kad pa 
sveikino du asmenis, kurie yra 
mirę prieš dvejus metus. Jų 
vienas — Juozas Kliševičius.

tovas yra nušalinamas. Todėl
VISIEMS LETUVIAMS 

YRA METAS REAGUOTI.
Visi mes, kaip vienas, rašy 

Irime laiškus Vatikanui, kaip 
valstybei. Rašykime lietuvis 
kai. Rašykime visi. Adresas pa 
prastas: Italia, Roma, Vatican.

Mūsų laiškai turi būti kultu 
ringi ir džentelmeniški. Visi 
prašykime, kad Vatikanas Lie 
tuvos atstovybę pripažintų ir 
Lietuvos minister} paliktų prie 
Vatikano, kaip pilnateisį Nepri 
klausomos Lietuvos atstovą.

Kai Vatikanas gaus mūsų 
laiškų mases, jie supras iais 
vės ir teisybės balsą.

Kyla klausimas, kaip čia vis 
kas vyksta?

Neabejotina, kad
TAI )RA NAUJOS 

MASKVOS UŽMAČIOS.
Nauja taktika, naujas ėjimas. 
Maskvai reikia nauju laimėji 
mii, todėl ji sugalvojo naują 
bjaurų žygį: apgauti ir Vatika 
na. Šis naujas žygis, jeigu jis 
Maskvai pasiseks, bus didelis 
Maskvos diktatūros iaimeji 
mas. Jo pasekmės bus nepap 
rastai žiaurios.
PŠAUJOS MASKVOS UŽMA 
ClOS TURI IR MORALINĘ

IR POLITINĘ PRASMĘ.
Moralinę: kad teisybė būtų 

sutrypta ten, kur ji turi būti 
augščiausia. Politinę; nes Va 
tikanui pripažinus tautų paver 
girną, liks tiktai viena Ameri 
ka, kuri tvirtai laikosi teisybės, 
bet tada ji viena liks Maskvai 
taikiniu, kuris visą laiką kalti 
namas kaip imperialistas.

Kad Maskva sumanė naują 
ją planą, liudija ir žinios iš Lie 
tuvas. Šeštadieni, per Maskvos 
radiją buvo ypatinga transliaci

Mums, lietuviam;,, sunkiai 
įsivaizduojamas šitoks Vatika 
no žygis. Mes nenorime tikėti, 
kad Vatikanas galėtų daryti to 
kias stambias klaidas. Gali bū 
ti, kad tai bus tiktai naujameti 
nė sensacija. Norėtųsi tikėti, 
kad tai nėra taip, kaip užaiiar 
mavo spauda. Tikrai būtų ma 
Jonu pasidžiaugti, kad keliama 
sis sūsirūpinimas rya be pag 
rindo. Bet jau kelios dienos, o 
dementavimo šių žinių nėra. . . 

PER MASKVOS RADIJ/X
Kodėl jis sveikino mirusius, 
yra mįslė. Spėjama, kad lai 
yra sutartas ženklas, kurį su 
pi as tiktai tie, su kuo tai yia 
sutarta.

Tuo tarpu iš Lietuvos rašo, 
kas ten kalbama apie +ai,

KODĖL DEKSNIAI Į LIE 
TUVĄ NUSIVEŽĖ ŠUNĮ?
Deksniai savo draugams Į šį 

klausimą taip atsakę:
— Kad šuva padėtų mums 

kaukti. . .
O tas kalbėtojas kuris pri 

statė p. Deksni kalbėti, po jo 
dar ilgai kalbėjo visokias nesą 
mones: girdi, tie Amerikos ir 
Kanados lietuviai prašo ir pra 
šo aukų namams stalyti, auto 
mobiliams pirkti, o blednų nau 
dai tik retkarčiais. Esą jie pas

ja, kuri pakartota ir sekmadie 
nį (gruodžio 27-28). Maskva 
pučia, kad

LIETUVOJE KALĖDŲ 
ŠVENTĖS BUVUSIOS 
ATŠVĘSTOS DIDELIU 

RELIGINIU PAKILIMU.
girdi, Vilniuje, Šv. Rapolo baž 
nyčioje iškilmingas Bernelių 
mišias laikęs Panevėžio ir Vii 
niaus vyskupas Steponavičius; 
Kauno katedroje kažkoks „įga 
liotinis“ ir Telšiuose ir kažko 
ks vyskupas; kad bažnyčios 
buvusios pilnos žmonių, kad bu 
vusios iliuminuotos, o parnal 
dos buvusios vidunaktį. . .

Kaip žinome, sovietijoje vis 
kas vyksta pagal ,,planą * ir 
įsakymus. Greičiausia bus taip, 
kad už šias „lengvatas“ (kild 
vietoje vyskupų misiąs laiko 
„įgaliotiniai“), Lietuvos vys 
kupatas bus gavęs įsakymą pa 
prašyti kardinolą Wyszynski 
padaryti žygių Vatikane ir Lie 
tuvos vyskupų vardu. . . Bjauri 
klasta! Lenkai vi sdai ir dabar, 
matyt, yra laikomi lietuvių 
„globėjais“. . .

Tat, nepraleiskime laiko ir 
visi rašykime Vatikanui laiš 
kus, bet tuojau rašykime! Pa 
dėkime susiorientuoti ir nepa 
daryti klaidos, kurios pasek 
mes gali būti labai sunkios. Mo 
mentas nepaprastai svarbus!

* * *
POLITINIŲ fVYKIŲ DIE 
NOTVARKĖJE BERLYNO 

KLAUSIMAS
Jis tebesprendžiamas. Trys 

didieji susirenka rašyti bendro 
Maskvai atsakymo. Nusistaty 
mas yra Berlyne laikytis, bet 
ar kas nesupasuos?

Berlyno burmistras Brant 
kreipėsi į Berlyno gyventojus 
it juos įspėjo, kad būsena gali 
pasunkėti. Mat, komunistai 
skelbia, kad jie uždarys susisie 
kimą su Berlynu ne tiktai sau 
suma, bet n oru. O Rusijos už 
sienių reik. min. Gromyko pa 
grasino karu. . . Bet neatrodo, 
kad Vakarai to grasinimo bū 
tų nusigandę... Gali ir susišau 
dyti, o karas gali dar nekilti, 
nes jis dar neatrodo, kad būtų 
jau pribrendęs.

KITOS ŽINIOS
— De Gaulle paskelbė naują 

ekonominę programą, kuriai 
veikiant valstybės iždo detici 
tas turėsiąs sumažėti pusiau. 
Be to, Prancūzija devalvavo 
franką 17.55%; už doJ. dabar 
bus mokama 493.7 frankų.

— Kanada, po rudenį vyku
sios Montreal/ ekonominės Co 
mmonwelth konferencijos, da 
bar patenkinta jos nutarimų re 
alizavimu, kuris įsigalioja.

— Baigiasi 18 mėnesių Iru 
kę geofiziniai metai, kuriuose 
dalyvavo 66 valstybės su 36, 
000 mokslininkų. Amarktėje 
buvo Įsteigta 30 stočių. Dabar 
Rusija, Įstačiusi koją, iš Arktės 
jau nenori pasitraukti. . .

ketinius dolerius išleidžia siun 
tmiams ir

I LIETUVA SIUNČIA 
SKARMALUS,

MONTREALIS
MIRTYS IR LAIDOTUVĖS 

šeštadienį palaidotas per A.
V. bažnyčią inžinierius Mečis 
lovas Kriaučionis. Montrealy 
gyvenęs vienišai. Jo laidotuvė 
mis rūpinosi kolegos inžinie 
riai. AV klebonas J. Borevi 
čius velionį gražiai įvertino ir 
palydėjo į Montrealio kalno ka 
pus, ku rant kapo sudėta daug 
vainikų.

Per Šv. Kazimiero bažnyčią 
palaidota Kotryna Bernatavi 
čienė, p. Juškevičienės sesuo, 
74 metų amžiaus. Velionė pa 
liko sūnų Juozą vedusį ir gyve 
nantį Verdune ir dukterį Juzę 
Arkauskienę. Užuojauta velto 
nės artimiesiems.
• Pas pp. Pąulius iš New Yor 
ko lankėsi ir kelias dienas vie 
sėjo inž. Pauliaus uošviai pp. 
Kuliai, atskridę į Montreal} 
Kūčių vakarą.

KOMUNISTINE 
PROPAGANDĄ

Kanadoje varo ne tiek komunis 
tai, kiek žmonės, kurie neatro 
do, kad būtų komunistais. Ka 
nados pati valdžia, reikalauda 
mi pripažinti komunistinę Ki 
niją, tuo jau propaguoja už ko 
munizmą, nors ji yra konservą 
tyvi konservatorių valdžia. Už 
komunistų pripažinimą kalba 
Kanados užsienių reikalų minis 
teris. Visa eilė laikraščių, kori 
servatorių arba liberalų, rašo 
pasigėrėjimo straipsnius apie 
sovietinę tvarką ir laimėjimus 
Kinijoje, Rusijoje ir t. t. „Ko 
respondentai“, atsilankę už ge 
ležinės uždangos, žavisi sovie 
tų „laimėjimais“. Ar visus tuos 
propagandininkus kas vilioja, 
ar jie visiškai nieko sovietuose 
nėra matę ir supratę, bet jų 
propaganda didesnė, negu pa 
čių komunistų.
• Marijos Angšt. mokyklos 
choras pasirodė televizijos pro 
gramoje gruodžio 20 d. Moki 
nės sudainavo visą eilę Kalėdi 
mų dainų iš kurių vieną lietu 
viškai.

o, girdi, skarmalų mums pa tie 
ms užtenka (tai teisybė — 
skarmalų ten netrūksta). Tas 
kalbėtojas plūdo šiapus Atlan 
to lietuvius kaip Įmanydamas,
bet matyti—neišmano to, apie
ką kalba.

Dailininkė Anastazija Tamošaitienė skubiai audžia Montrealio lietuvių Spaudos baliui tau 
tini drabužį, kuris loterijos keliu kam nors teks iš baliaus dalyvių. Tautinius drabužius p. 
Tamošaitienė išaudžia kasmet vis puošnesnius ir daugiau išjieškotų raštų, seniausiais Lie 
tuvos audėjų pavyzdžiais. Kas šiemet bus tas laimingas ar laiminga, kas šių metų rrvmiš 
kąjį p. Tamošaitienės darbą laimės sausio 10 dieną įvykstančiame baliujv, 7220 Huchison 
St., Karališkoje slovakų salėje? 

Pasaulio liet
EDVARDĄ

LINKĖJIMAI 
NAUJIEMS METAMS

Naujųjų Metų proga siunčia 
me nuoširdžiausius sveikini 
mus bei linkėjimus iš pasaulio 
lietuvių sostinės „Nepr. Lietu 
vos“ redakcijai, bendradarbia 
ms ir visiems skaitytojams. Te 
būna šie metai geresni už pra 
ėjusius ir atneša daug prasmin 
gų dienų!

MAŽĖJA KARČ1AMŲ 
SKAIČIUS

Negalima tiksliai pasakyti— 
ar tai geras ženklas, ar blogas, 
bet yra faktas, jog nuo lapkti 
čio pradžios Chicagoje užsida 
rė bemaž 600 karčiainų. Dide 
lę Chicagos karčiamų laikyto 
jų dalį sudaro lietuviai.
• Algirdas Gustaitis vietoje 
Kalėdinių sveikinimų atsiuntė 
JAV Kultūros Fondui 10 dol., 
prašydamas juos panaudoti 
prof. Vaclovo Biržiškas raštų 
leidimo fondui.
• Antanas ir Milda Vaivadai, 
grįždami iš Buenos Aires, Ar 
gentines, sustojo Kalėdų šven 
tęs praleisti Chicagoje. Jie ža 
da apsigyventi Washingtone, 
D. C.
• Chicagoje staigiai mirė Ar 
turas Jakavičius, kuris čia gro 
jo orkestruose ir kure lengvo 
žanro muziką. Jis pasirodyda 
vo ir Įvairių parengimų metu, 
pagrodamas įvairiais instrumen 
tais. Paskutinį kartą Chicagos 
lietuviai jį girdėjo per kariuo 
menės šventės minėjimą tap 
kričio 23 d., kada jis sugrojo 
kelis dalykus saksofonu. Velio 
uis paliko žmoną ir dvi duktė 
les.
• Chicagos Lietuvių Sporto 
Klubas Neris gruodžio 25 d. 
buvo suruošusi gražų šokiu va 
karą Liet. Auditorijoje.

— SS futbolo rinktinės gy 
nėjai, už nesportišką elgesį, ga 
vo aštrius Įspėjimus.

uvių sostinėje
S ŠULA1TIS

KALĖDINĖS EGLUTĖS 
VAIKAMS

Bridgeporto moksleivių an 
samblis gruodžio 21 d, išpildė 
programą kalėdinėje eglutėje, 
Liet. Auditorijoje, kui sugūže 
jo nemaža jaunųjų. Cicero liet. 
kolonijos vaikams eglutės pro 
grama buvo surengta gruodžio 
28 d. Šv. Antano parap. salėje.

CHICAGOS L1AUDININ 
KAI PAGERBĖ

DR. VINCĄ KUDIRKĄ.
Gruodžio 14 d. Chicagos liau 

dininkai, susirinkę Lietuvių 
Auditorijoje, minėjo dr, Vinco 
Kudirkos 100 metų gimimo su 
kaktį.

Referatus apie Kudirką skat 
tė Liudas Šmulkštys ir Balys 
Dundulis.

Prie per visą salę nutiesto 
vaišių stalo kalbėjo prof. Čepe 
nas, kuris pažymėjo, kad po 
1926. XII. 17 d. perversmo, 
Lietuvą valdančioji partija ven 
gė Dr. V. Kudirkos vardo, o 
dabar tie patys žmones nori jį 
pasiimti sau.

„Naujienų“* red. Juozas Pr ’ 
ojnskus šia proga pasidžiaugė 
gražia žemaitiška tradicija: už 
valgyti, išgerti ir pakalbėti. 
Tad ir kalbėjo visas tuzinas po 
būvio dalyviu: Dr, M. Nasvy 
tįs, adv. A. Sugintas, agr. J. 
Bertašius, prof. M. Mackcvi 
čius, inž. K. Kaunas, A. Ku 
čys, Kudirkos giminaitė Krikš 
čiūnienė ir kt.

Stepas Paulauskas.
• l ietuviška eglutė buvo išsta 
tyta Chicagos vidurmiestyje 
esančiame „Chicagos Natio 
nal ‘ banke.

B. Pasternako romaną „Doktor 
Živago“ tikimės pradėti spaus 
dinti nuo sekančio NL name 
rio. Romanas verčiamas iš ori 
ginalo. Nepraleiskite nė vieno 

NL numerio neperžiūrėję.
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Ir nušvis Lietuva!
Tautos Himno autorius Dr. 

Vincas Kudirka pranašavo Lie 
tuvai šviesią ateitį, nepaisant 
to, kad ji tada buvo caro agen 
tų pašiepiama ir niekinama. 
Lietuvoje Kudirkos laiku,kaip 

ir šiandien, komunistu paverg 
toje buvo, kaip poetas Bara 
nauskas su didžiu skausmu 
širdyje vaizdavo, tamsu ir juo 
da. Visi, kurie tik noiėjo lietu 
viškai garbinti savąj} Dievą sa 
vose bažnyčiose, kurie kovojo 
už šviesesnę Tautos ateitį ir 
kurie siekė kultūros ir spau ologiniams reikalavimams, o 
dos laisvės, buvo persekioja 
mi, kalinami ir tremiami į toli 
mąjį Sibirą, kur raudonasis 
Lietuvos priešas ir šiandien te 
belaiko tūkstankčius mūsų tau 
tos tremtinių. Už Lietuvos ri 
bu tuolaikinis kraštu engėjas 
mezgė ryšius su Vakarų didžio 
siomis galybėmis ir darė sąjun 
gas savo padėčiai sustiprinti ir 
status quo įamžinti. Rusas net 
Lietuvos vardą buvo nubrau 
kęs, kad Lietuva neprimintų 
jam gėdingų darbų. Tokiose 
sąlygose gyvenant, tikrai reikė 
jo Kudirkos tikėjimo į Tautos 
ateitį, tiksliai numatyti būsi 
mus jvykius ir nepalaužiamai 
spirtis prieš neviltį ir nusimini 
mą.

Dabartinioji pavergtojo kiaš 
to padėtis panaši į Kudirkos 
laikų Lietuvą. Raudonieji žan 
darai ne tiktai neleidžia lais 
vai tikėti, kurti ir dirbti, bet 
atėmė iš žmonių jų turtą ir jų 
darbo vaisius. Nenuostabu, 
kad Lietuvoje, kaip ir kituose 
pavergtuose kraštuose bei pa 
Čioje Sovietijoje, kyla visuoti 
nis nepasitenkinimas režimu. 
Tačiau Lietuvos okupantas, ne 
paisydamas jokio pasipriešini 
mo, nesumažino pereitais me 
tais uždėtųjų varžtų ir visaip 
bandė manevruoti, kad tik iš 
laikius kraštą pavergtą. Išgar 
bintoji ūkinė ir kultūrinė ad 
ministracijos decentralizacija 
neatnešė mūsų žmonėms nei 
daugiau laisvės, nei sotesnio 
duonos kąsnio. Pasikeitė tik 
kontrolės centras. Vieton admi 
nistracinės prieižūros uždėta 
daugiau partinė kontrolė, ku 
riai vadovauja pats Chruščio 
vas. Naujoji tvarka žymiai su 
stiprino komunistinę diktatu 
rą. Vaduodamasis taktiniais su 
metimais, okupantas leido, 
kaip žinia, mūsų žmonėms su 
sirašinėti su užsienyje gyve 
nančiais tautiečiais ir priimti iš 
jų siuntinius, bet neatšaukė 
nei korespondencijos cenzūros, 
nei siuntėjų registracijos. Iš 
leistieji iš Sibiro ir kitų Sovie 
tų Sąjungos vergų stovyklų 
buvo ten pat apgyvendinti. Jie 
ms nėra leista grįžti į savo gy 
venamąsias vietas Lietuvoj. 
Tie, kuriems pavyko išsipirkti 
sau teišę grįžti savo lėšomis, 
atvykę turėjo bandyti įvairiais 
būdais kurtis, bet negavę reika 
lingo apsigyventi nei darbo lei 
dimo. Jų daugelis grįžo atgal 
į Sovietiją. Okupuotąjame kraš 
te pavyko pasilikti tik tiems, 
kurie arba, kaip paliegėliai, ga 
vo teisę gyventi Lietuvoje, ar 
ba susirado sau prieglaudą kai 
me pas gimines bei draugus. 
Miestuose pavyko įsikurti tik 
labai mažam jų skaičiui. To iš 
vadoje žmonių skaičius krašte,
net pagal pačius Sovietų sta 
tistinius duomenis, žymiai su 
mažėjo. Minima vos 2.680.000 
gyventojų šiandieninėje Lietu 
voje. Jų tarpe yra, be abejo, 
nemaža — apie 360.000 — at 
gabentų rusų ir kitų Sovietų 
tautybių gyventojų.

Gruodžio 7 d. lietuvių paia 
pijos salėje buvo sušauktas K. 
L. B-nės Winnipego apyl. me 
tinis susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė v-bos -pkas Pr. Matu 
lionis, kuris patiekė susirinki 
mui dienotvarkę ir pasiūlė iš 
sirinkti darbo prezidiumą.

Dienos p-ku išrenkamas E.
$ 6.09 Kalasauskas, o sekretoriauti pa 

Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00 kviečiamas J. Vidžiūnas.
Po to, seka pereitų metų vi 

suotinio susrinkimo protokolo 
skaitymas. Protokolą perskaito 
buvusi dienos p-kė Br. Bujo 
kienė. Protokolas labai trum 
pas.

K. Strikaitis iškelia klausi 
mą, kodėl išvardinant pereitais 
metais kandidatus į v-bą neįra 
syti V. Januška ir St. Bujokas? 
St. Bujokas ir V. Januška vie 
šai prieš susirinkimą šį reika 
lą mėgina nuginčyti (r, kad jie 
iš viso nekandidatavę. Paaiški 
narna, kad ant lentos jie buvę 
įrašyti ir neatsisakę nuo kandi 
datavimo. Pereitais metais iš 
atsisakiusių kandidatuoti buvo 
tik vienas Mykolas Januška. Į 
blasų skaičiavimo k-ją buvo 
pakviestas kun. kleb. J. Berta 
sius, p. Krikščiūnienė ir A. Ge 
nys. Po balsavimo buvo patiek 
tas k-jos sąrašas, kuriame V. 
Januška buvo gavęs 3 valsus ir 
St. Bujokas 1 balsą ir jokių pro 
testų nebuvo pareikšta. Tas są 
rasas ir dabar yra pas v-bos 
sekretorių.

V-bos p-kas Pr. Matulionis 
prašo paaiškinti, kodėl Br. Bu 
jokienė per visus metus negrą 
žino v-bai metinių piotokolų 
knygos ir galiausiai į v-bos raš 
tą paaiškina, kad prot. knygą 
nunešusi pas buv. dienos p-ką 
agr. J. Malinauską ir padėjusi 
į jo prieangį. Kodėl J. Mali 
nauskas knygos neradęs, ji ne 
žinanti. J. Malinauskas tokiu 
Br. ĮSujokienės aiškinimu labai 
nusistebėjo. Br.
Bujokienė gyvendama kaimy 
nystėje nenueina su protokolu 
pas p-ką gauti jo parašo, bet 
numeta knygą į jo prieangį. 
Susirinkimui taip ir lieka nesu 
prantama, kad toks B-nės isto 
rinis turtas sąmoningai ar ne 
sąmoninga) pražudomas. Taip 
ir dingo tas istorinis dokumen 
tas, kuriame atsispindėjo visa 
Winnipego lietuvių kolonijos 
veikla nuo pat 1957 metų. Rei 
kia tikėtis, kad visi užkulisiai 
ateityje dar labjau išryškės bei 
paaiškės.

Toliau pranešimą daro v-bos 
p-kas Pr. Matuloins. Jis pada 
ro bendrą veikimo 
1958 m. Išvardina 
gegužines, įvairius 
ir B-nės rengtas 
Jis pareiškia, kad apie pinigi 
nes pajamas ir išlaidas padarys 
smulkesnį pranešimą ižd. J.De 
mereckas. Baigdamas pareiškė 
v-bos atsistatydinimą. Be to, 
jis pažymėjo, kad esąs pavar 
ges ir į v-bą šiais merais nebe 
kandidatuos.

St. Bujokas prašo paaiškinti 
apie rinkimus į PPLB-ne Sei 
mo atstovus ir bendrai vis vy 
kusį nesusipratimą su Kr. Vai 
dyba. Pr .Matulionis siūlo šį 
reikalą atidėti į pabaigą, nes 
šis aiškinimas užimsiąs' ilgesnį 
laiką. Dienos p-kas taip pat 
pritaria ir siūlo atidėti į pabai 
gą. Susirinkimas tam pritaria.

Toliau pranešimą daro v- 
bos ižd. J. Demereckas. Jis pra 
neša, kad 1958 m. iš įvairių 
pramogų bei solid, mokesčio 
gauta 814.28 et. Išlaidų padary 
ta 656.57 et.

Viena gegužinė buvusi su 
ruošta grynai PLB-nės Seimo 
reikalams. Iš gegužinės gauta 
pelno 35 dol. ir sulig Seimo au 
kų lapu nr. 220 surinkta 19 d. 
Viso Seimui į New Yorką pa 
siųsta 54 dol. Be to, jis išplati 
nęs Seimo ženkliukų už 65 dol. 
Tuo būdu Seimui pasiųsta 119 
dol.

Laisvai kurti kultūrines ver 
tybes, kaip Pasternako pavyz 
dys rodo, yra nusikaltimas. 
Sniečkus ir kiti jo pakalikai ne 
atlaidžiai tebeplaka tautinių 
buržuazinių laikų „prietarus“, 
kurių, nepaisant teroio, komu 
nistai neįveikia pašalinti iš 
žmonių širdies nei sąmonės. 
Švietimo laisvė buvo dar dau 
giau suvaržyta. Taip mokyklų 
programa, taip ir dėstomieji 
dalykai savo turiniu buvo dau 
giau pritaikinti komunistų ide

studentai įpareigoti dienos me 
tu dirbti pramonėje arba že 
mės ūkyje. Keliauti iš Lietu 
vos, žinoma, buvo leidžiama 
tik į „Didžiąją Tėvynę*“. Už 
sienius galėjo pasiekti tik tie, 
kurie sutiko dalyvauti masinė 
se Maskvos organizuotose eks 
kursijose sovietų laivais ir be 
ndroje raudonųjų agentų sar 
gyboje. Tokiomis sąlygomis ke 
liaudami, ekskursantai bijojo 
sutikti net pažįstamus ar gimi 
nes, kad nebūtų įtarti bandę 
pasilikti kapitalistiniame pašau 
lyje.

Tiesiog liūdna, kad musų 
tarpe buvo žmonių, kurie ban 
dė organizuoti tariamus kultu 
rinius mainus su pavergtuoju 
kraštu, lyg nenorėdami supras 
ti nei žinoti, kad pavergtieji ne 
turi leisvės elgtis kaip nori, nei 
kurti, ką pasirinkdami. Reiktų 
tikėti, kad neatsakingų žmonių 
pasinešimas šia kryptimi neras 
atgarsio ,ir Lietuvos okupan 
tas nesulauks iš jų vandens ant 
savo propagandos malūno.

Taip vargo pavergtasis kraš 
tas per visus 1958 metus. Ne 
ką jam davė nė tarptautinė po 
litika. Chruščiovui, tiesa, nesi 
sekt viršūnių konferencijos 
sušaukti, kurią jis planavo pa 
jungti savo propagandai ir sta 
tus quo įtvirtinti. Ne geriau 
jam pavyko nė arabų pasauly 
je. Raudonojo Pekino bandy 
mai išlikti Quemoy ir Matsu sa 
lose taip pat nuėjo niekais. 
Prancūzijos rinkimai sudavė 
mirtiną smūgį komunistų veik 
lai ir jų bandymui įsigalėti ga 
lų žemėje. Tačiau bendrosios 
tarptautinės padėties tie įvy 
kiai nepalenkė pavergtųjų tau 
tų laisvės naudai. Priešingai, 
Vakaruose vis tebėra žmonių, 
kurie norėtų siekti larptauti 
nės įtampos atlydžio ir sudary 
ti naują Europos saugumo sis 
temą, atsiremiančią į esamųjų 
valstybių sienas. Kas dedasi už 
tų sienų, tų idėjų šalininkai nu 
tyli. Tokios nuotaikos, be abe 
jo, paskatina Maskvos valdo 
vus drąsiau spausti Berlyną ir 
veržtis toliau į Afrikos, Azijos 
ir Pietų Amerikos kraštus, no 
rs tų valstybių gyventojai nie 
kur komunistų nelaukia.

Baigiame sukaktuvinius me 
tus, iškilmingai juos atžymė 
ję eile konferencijų, kongresų, 
seimų ir suvažiavimų. Daug 
priėmėm rezoliucijų, nutarimų 
ir pareiškėme gražaus ryžto 
kovoti už tautos laisvę. Belie 
ka visa tai įgyvenditi ir paža 
dus tesėti.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komiteto ir savo vardu 
linkiu, kad pareikštieji norai 
ir padaryti nutarimai neliktų 
be atgarsio, bet būtų 1959 me

Baigiantis kadencijai v-ba 
padarė posėdi, kur pelną pa 
skirstė sekančiai: lietuvių šeš 
tadieninei mokyMai 50 dol., so 
lidarumo mok. % Kr. Valdy 
bai už 1958 m. 60 dol. ir 1958 
m. v-ba skiria lietuvių B-nes 
Winnipego Apyl. lietuvių kny
gynui steigti 100 dol. Kadangi 
Kultūros Fondo Įgal. Ev. Fe 
deravičius šią sumą atsisakė 
priimti, pinigai 100 dol. palieka 
mi B-nės kasoje, kol bus pa 
skirtas asmuo tam reikalui 
arkyti. Be to K. Stnkaitis pa 
siūlė „N. Lietuvai” ir „T. 
būriams“ skirti ,nors po 5 dol. 
Pr. Matulionis, net padvigubi 
na ir tuo būdu, minėtiems laik 
raščiams, nutariama pasiųsti 
po 1 dol. Paskirsčius pajamas 
B-nės kasoje lieka 57,71 et. 
plius 100 dol. skirtų knyg'y 
nui steigti. Naujai v-bai per 
duodama 157.71 et.

Dienos p-kas dėkoja ižd. J. 
Dcmereckui už išsamų pianeši 
mą ir pažymi, kad šiais metais 
v-ba bus padariusi didžiausią 
apyvartą ir gavusi daugiausia 
pajamų, kaip iki šiol buvusios 
kitos v-bos. Čia tektų padėkoti 
ižd. J. Demereckui, kuris sav? 
nenuilstama energija surinko 
solid, mokesčio, kokio iki šiol 
dar Winnipege niekad nėia bu 
vę surinkta.

Seka Revizijos k-jos praneši 
mas. Pranešimą daro Ev. Fede 
ravičius. Jis paaiškina, kad pa 
tikrinus B-nės kasos knygas, 
T'autos Fondo ir 16-tos vasario 
būrelio, atskaitomybė rasta 
tvarkoje. Įdomu, kodėl nelik 
rinta Šalpos Fondo kasos sto 
vis? (K. S.).

16-tos vasario būrelio vado 
vas Tadas Lukoševičius - Lu 
kas, kuris būreliui vadovauja 
nuo pat įsisteigimo dienos, pa 
aiškina: būrelyje dabar esą 19 
asmenų. 1958 m. iš būrelio su 
rinkęs 232 dol. Iš 1957 m. dar 
buvusi liekana 10,87 et. Susi 
rašinėjimui išlaidų padaryta 0. 
74 et. Pinigai pasiųsti 16tos va 
sario gimnazijai Vokietijoje. 
1959 m. kasoje lieka 1.20 et.

St. Bujokas mėgino įnešti pa 
taisų, dėl susirašinėjimo bei pi 
nigų persiuntimo 16-tos vasa 
rio gimnazijai. Iš publikos pa 
aiškina, kad T. Lukoševičius 
jau eilę metų gražiai tvarko bū 
relį ir moka reikalus vesti.

TF Įgal. M. Šarauskas pa 
reiškia, kad TF Atstovybė 19 
58 m. yra surinkusi 155 dol. At 
skaičius 25 dol. už salę, TF 
Atstovybei Kanadoje pasiusta 
130 dol.

tv

Ži

apžvalgą 
suruoštas 

minėjimus 
pramogas.

Bus daugiau.

tais įgyvendinti. Pavergtoji tau 
ta to iš mūsų laukia. Neapvilki 
me jos. Tebūnie naujieji metai 
vieningo laisvinimo darbo me 
tai. Tenušvinta laisva Lietuva!

Dr. A. Trimakas
Vyriausio Lietuvos išlaisvini 

mo Komiteto Pirmininkas.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
BENDRA LIETUVIŲ VAKARIENĖ

yra ruošiama visų lietuvių be salėje, Simpson Street. Malo 
ndra vakarienė - pobūvis sau niai kviečiame visus dalyvauti, 
šio 3 d., 7.30 vai. vak. Artona Apylinkės Valdyba.

„M L.” SPAUSTUVĖ
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės Į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, arba tele 
fonu: PO 7-7920. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. NL.

INŽ. J. BULOTOS 
3.

GREIČIO

Apie satelitus
PASKAITOS SANTRAUKA

SKAIČIAVIMAS
Visi kūnai, išlėicę į erdvę, ju 

da kreivaliniai ir turi tangenti 
nį ir išcentrinį greitėjimą (^ai 
lėtėjimą). Išcentrinis greitėji 
mas yra lygus tangentinio grei 
čio kvadratui, padalytam iš 
kreivalinio judesio spindulio, o 
padauginę dar iš kūno masės 
gausime pirmąją pagrindinę di 
namikos formulę t. y. išcentri 
nę jėgą.

Kita pagrindinė dinamikos 
Newtono — kūnų traukos jė 
gos formulė yra: Žemės ir ju 'padalytam iš Žemės traukos 
dančio kūno, masių suma: pa 
dalyta iš jų nuotolių kvadrato, 
skaitant nuo jų svorio centrų.

Nesileidžiant į smulkmenas 
ir atmetus kitus nereikšmin 
gus reiškinius — dydžius jau 
su šiomis dvejomis dinamikos 
formulėmis galime gana tiks 
liai apskaičiuoti Žemės sateli 
tų greičius ir t. t.

Pavyzdys. Paimkime sateli 
tą 100 kg svorio ,jo orbitą virš 
stratosferos ribų (t. y. nema 
žiau 200 km augštyje), daleis 
kini 300 
viršiaus.
jo greitis. Kad satelitas laikytų 
si orbitoje, jo Žemės traukos 
ir išcentrinė jėgos turi būti ly 
gios.

Žemės traukos greitėjimas 
„g“ nors ir kinta pagal padėtį 
ant žemės paviršiaus bei išreiš 
kiamas gana liga formule, bet 
vidutinkšai yra lygu 9,81 m- 
-sek.2.

Žinome, kad vidutinis Žemės 
paviršiaus spindulys yra 6,375 
km. Kadangi ant Žemės pavir 
šiauš mūsų satelitas sveria 100 
kg, tai 300 km augštyje jis sv 
ers tiek kartų mažiau, kiek yra 
6,375 km kvadrato mažiau ne 
gu 6675 km kvadrate (nes iš 
kūnų traukos formulės masės

liko nepakitėjusios)- arba 91 
kg ir 213 gramų. Šis satelito 
orbitoje svoris kaip tik turi bū 
ti lygus jo išcentrinei jėgai, 
nes tik dėl to jis ir laikosi or 
Bitoje, kad Žemės traukos iš 
išcentrinė jėgos susilygino. Ta 
da iš pirmosios t. y. išcentrinės 
jėgos formulės lengvai išskai 
eiliosime ir satelito tangentinį 
t. yr. orbitoje greitį. Žinome, 
kad kūno masė išreiškiama per 
jo svorį ant Žemės paviršiaus ,

km. virš Žemės pa 
Beliks apskaičiuoti

Senatorius James Gladstone, 
pirmasis indėnas paskirtas į 
Kanados Senatą, matomas su 
prerijų indėne ir jos vaiku ne 
seniai įvykusios Saskatchewa 
no provincijos indėnų konfere
ncijos metu Fort Qu’Appelle 
vietovėje. Šioje gražioje vieto 
je, kur seniau stovėjo pilis, gy 
nusi baltuosius kolonistus nuo 
indėnų, dabar tų indėnų ainiai 
buvo susirinkę į taikią konfe 
renciją apsvarstyti įvairius 
klausimus, susijusius su įstaty

greitėjimo arba 100 kg padaly 
ta iš 9,81 m-sek.'. Taigi išcent, 
rinė jėga būdama 91 kg ir 2 j* 
gr bus lygi 100 kg padaly taW 
iš 9,81 ir dar padalytam iš or 
bitos nuo Žemės centio spindu 
lio, t. y. 6,675 km ir padaugin | 
tam iš mūsų jieškomo greičio ■ 
kvadrato. Ištraukę kvadratinę j 
šaknį iš žinomų dydžių gausi f 
me ir satelito greitį lygų 28, a 
000 km į vai. arba 17,500 my į; 
hų į vai.

Pasižiūrėję į abi išcentrinės 
jėgos ir kūnų traukos formų 
les, tuojau pastebėsime, kad sa 
telito svoris neturės didelės rei 
kšmės ir jų greitis tepriklau 
oys tik nuo alitudės, kurioje 
mes norime, kad satelitas suk 
tusi aplink Žemę. Kadangi pir 
mųjų USA paleistų satelitų ir 
bolševikų sputnikų tikslas tebu 
vo kaip nors su mažiausiais 
energijos ištekliais išnešti juos 
į orbitą į — stratosferą, t. y., 
daugiau kaip 200 km' nuo Že 
mės paviršiaus, tad ii nieko 
nuostabaus, kad jų visų nuo , 
kelių kg ligi 1,5 tonos svorio 
greitis yra apytikriai tas pats, 
t. y. — apie 18.000 m-j vai., 
kaip čia mano pavyzdys ir pa 
rodė. (b. d.)

mais ir taisyklėmis indėnų rei 
kalams. Konferenciją sušaukė 
provincijos vyriausybė., Ikišiol 
daugumas Kanados indėnų, pi 
rmųjų šio krašto gyventojų, gy 
vena „rezervatuose“ — kom
paktiškai, laisvu noru. Valdžia 
neverčia jų taip gyventi. Sena 
torius Gladstone ir kiti indėnų 
vadai yra nuomonės, kad jų riji ' 
utiečiai turėtų galimai grei 
čiau išeiti iš uždarumo ir, įsiV 
jungti į kanadiečių socialinį irv 
ekonominį gyvenimą. (CS). p

J.De
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Pirmasis pasaulio lietuvių 
kongresas 1935 metais

RAŠO RAPOLAS SKIPITIS
10 tęsinys.

Kongreso proga specialiai už 
sienio lietuviams buvo pastaty 
ta opera „Aida“ su viešnia iš 
Čikagos lietuve dainininke Bar 
bara Darlys (Brone Bernotai 
te Drangeliene), Kipru Pct 
rausku, Jonuškaite-Zauniene 
ir kit., o taipogi buvo suvaidin 
ta P. Vaičiūno komedija Nau 
jieji Žmonės.

Gi užsienio lietuviai mūsų 
visuomenei
PARODĖ SAVO MUZIKA 

IR DAINĄ.
I Suruoštuose koncertuose vals

'į tybės teatre ir radiofone daly
į. \ vavo puikios užsienio lietuvių

meno jėgos: dainininkės Ap. 
Stoškutė ir B. Darlys — amen 
kietės, pianistė Al. Bnedytė— 
amerikietė, pianistas St. Vai 
niūnas — Latvijos lietuvis, 
smuikininkas V. Greičius — 
amerikietis, A. Rajauskaitė 
akordeonistė—amerikietė, Lat 
vijos lietuvių jungtinis choras, 
o iš mūsų pusės geriausia dek 
lamatorė Ona Rymai t ė ir Sau 
lių Sąj. choras. Svečiai buvo 
sužavėti mūsų opera ir komedi 
ja, o mes žavėjomės užsienio 
lietuvių daina ir muzika, meniš 
kai atlikta teatro scenoje arba 
paleista radio bangomis. Gal 
daugiausia džiaugsmo buvo 

\ man, nes juk beveik visi artis 
tai buvo mano atgabenti iš 
Amerikos.

Ne tik užsienio lietuvių me 
nu, bet

IR SPORTU
kougreso proga galėjome pasi 
džiaugti. Rugpjūčio 14,i 16 ir 
1 7 dienomis Kauno visuomenė 
turėjo progos pamatyti užsie 
nio lietuvių sportininkų pasi 
ruošimą ir pajėgumą. Rungty 
nės Įvyko drauge su kauniš 
kiais. Reikia pasakyti, kad iš 
visų lietuvių savo sportiškais 
sugebėjimais ypač skyrėsiAme 
rikos lietuviai. Latvijos lietu 
vių sportininkai šioje olimpia 
doje dalyvavo labai gausingai. 
Jie rungėsi visose sporto rūšy 
se. Nors jie savo sugebėjimais 
negalėjo prilygti amerikiečia 
ms, bet jų ryžtas skaitlingai 
atvykti Į Lietuvą kėlė nuotaiką 
musų sportininkams ir visai

Lietuvos visuomenei ir dar lab 
jau mes juos pajutome, kaip 
savo tikrus brolius.

Mūsiškius sportininkus ir 
žiūrovus iabjausiai stebino či 
kagietė puiki plaukikė Šimai 
tytė, 100 metrų
PLAUKIMO RUNGTYNĖSE 
pralenkusi net vyrus, ir geriau 
sias krepišninkas Ed. Kriaučių 
nas. Puikūs buvo ir kiti ameri 
kiečiai krepišnmkai. M. Lu 
kas, P. Barskis, B. Budnkas, 
A. Lauraitis.

Augštą amerikiečių lietuvių 
žaidimo techniką geriausia pa 
rodo rezultatai. Rungtynės bu 
vo Kūno kultūros rūmuose. 
Amerika — Lietuva 36:5, Ame 
rika—I.atvija 49 :2. Amerikos 
lietuviai gerai pasirodė dar ir 
bokso rungtynėse.

Rugpjūčio 17 paskutinę ohm 
piados dieną laimėtojams buvo 
Įteikta daug gražių dovanų. 
Kūno Kultūros Rūmuose bu 
vo sporto olimpiados pabaigtu 
vių vakaras sportininkams. 
Nuotaika puiki. Lietuvos spor 
to vadovai jau kalbina ameri 
kiečius būti jų mokytojais. Ir 
taip

PRASIDĖJO TAS 
REIKŠMINGAS 

BENDRADARBIAVIMAS
Lietuvos sportininkų su Ameri 
kos lietuviais sportininkais — 
bendradarbiavimas, įkėlęs Lie 
tuvos krepšinio komandą į Eu 
ropos meisterio laipsnį.

Kaip jau esu minėjęs, ge 
riausi DULRo talkininkai kong 
resą organizoujant buvo sau 
liai ir skautai. Už vis didžiau 
sias skautų prisidėjimas prie 
kongreso programos paįvairini 
mo, tai buvo baidarių parado 
surengimas ir skautų laužo su 
kūrimas.

Tai buvo rugpjūčio 14 d. — 
pirmąją kongreso sporto dieną. 
Kai tik baigėsi

VANDENS SPORTO 
rungtynės, nuo Žaliojo tilto pa 
sipylė gražiai išsirikiavusių 
115 baidarių su prof. St. Kolų 
paila priešaky. Šiame parade 
dalyvavo Lietuvos ir Latvijos 
lietuviai skautai, kariuomenės 
baidarininkai, Šauliąj, jacht-

Kada ir kur taip gražiai galima pasilinksminti ir taip įdomiai praleisti laikas? — Žinoma, — tiktai Montrealio lietu 
vių Spaudos baliuje, kuris yratiktai vienas toks gausus ir toks tikrai baliaus nuotaikų balius per visus metus. Visi spau 
dos bičiuliai jau iš anksto ruošiasi Spaudos baliui, kuris šiemet įvyks gražiausioje ir patogiausioje, naujai mūsų inžinie 
rirfus p. Šablausko pastatytoje Slovakų Karališkoje salėje, esančioje 7220 Hucheson Street, prie CPR geležinkelių sto 
ties ir Park Ave bei Jean Talon sankryžos. Balius įvyks 1959 metų sausio 10 d., 7 v.vakaro.

'klubas, jaunalietuviai ir kiti. 
Visos baidarės nuplaukė prie 
Kauno pilies. Čia baidarinin 
kai išlipo ir gražioj rikiuotėj, iš 
kėlę irklus atžygiavo į pilį, kur 
jau buvo susirinkę kongreso 
dalyviai, svečiai ir šiaip žiūro 
vų didoka minia. Čia buvo už 
kurtas laužas ir pravesta jvai 
ri ir Įdomi laužo programa. 
Šią programą vedė sktn. V. Ar 
minaitė.

Rugpjūčio 15 d. kongreso da 
iyviams karo aviacijos aerodro 
me buvo surengtas

KARIUOMENĖ IR 
ŠAULIŲ PASIRODYMAS, 

kurį žiūrėjo ne tik mūsų užsie 
niečiai svečiai, bet dar virš 20 
tūkstančių Kauno žiūrovų. Pir 
miausia, pėstininkų kuopa pa 
rodė grupinę mankštą, kauty 
nių skyriaus puolimą, ryšių šu 
nu pratimą, ir kuopa pro žiū 
rovus praėjo dainuodama „Lei 
skit į tėvynę, leiskit pas sa 
vus“. Ne vienas mūsų svečių

bei viešnių, klausydamas šią 
dainelę, braukė nuo skruostų 
ašaras... Šaulių degazatorių ko 
manda parodė, kaip reikia nu 
valyti užnuodytas plotas. Arti 
lerijos grupė parodė figūiinį va 
žmėjimą risčia ir šuoliais ir 
kaip baterijos išvažiavo į atvi 
rų pozicijų kautynes. Gusarų 
eskandronas pademonstravo 
kirtimus, dūrimus ir raitelių 
žaidimus, kurie vitsiems labai 
patiko. Pabaigoje dar penki 
lėktuvai praūžė gražia rikiuo 
te, o vienas lėktuvas .parodė 
augštojo pilitažo daiykii. Žiū 
rovams buvo padaryta nelauk 
ta staigmena — „oi o trauki 
nys“. Tai lėktuvas iš Nidcs at 
sitempė

SKLANDYTUVĄ, 
kuris gražiai nuplaniravo- iš 
1000 metrų augštumos. Be to, 
mūsų kongreso dalyviai ir sve 
čių užsieniečių nemažas biirys 
buvo nuvežtas į Gaižiūnų poli 
goną, kur mūsų kariuomenė

tuo metu davė manevrus. Sve 
čiai pateko tiesiai į „karo fron 
tą". Visi nepaprastai stebėjosi 
„kautynėmis“, kuriose dalyva 
vo visos ginklų rūšys. pėstinin 
kai, kavelerija, artilerijos gru 
pė, tanketes, aviacija, gurguo 
lė, sanitarija, ryšininkai. Kong 
reso dalyviai ir kiti užsienio lie 
tuviai nuo poligono lauko rin 
ko granatų skeveldras ir sake, 
kad jas vešis į savo gyvena 
mus kraštus, parodys savo ar 
timiesiems, o ir patiems kong 
reso dalyviams būsiąs bene ge 
riausias mūsų kariuomenės pri 
siminimas. Matėsi, kad svečia 
ms mūsų kariuomenė padarė 
gilaus įspūdžio. Išvažiuodami 
iš poligono svečiai pažymėjo, 
kad reikalui esant, iš viso pa 
šaulio jie važiuos Lietuvos gin 
ti. (d. b.)

— Šiaulių boksininkai pra 
laimėjo Daugpiliui 6:3, tačiau 
atsilygino stalo tenise, jveikda 
mi latvius 19 :0.

Kas laimės šį dail. A. TamoŠai 
tienės drabužį šiemet?

LIETUVOS TOTORIAI
RAŠO RIMVYDAS

2. na didelį kiekį naujos totorių
y Pralaimėjęs kovą su Mask 

va Mamajus jau negalėjo prie 
sintis Tochtamyšiui, kinis per 
tai dar kartą galėjęs suvienyti 
Aukso Ordą, tačiau tai negrą 
žino jąjai buvusios galybės. 
Mums įdomu tai, kad po Toch 
tamyšo įsigalėjimo vėl buvo su 
daryta antantė tarp Lietuvos 
ir Aukso Ordos. Čia iš laiško 
Tochtamyšio, rašyto 1393 me 
tais Jogaila, totoriai oako, jog 
pasiuntinių apsikeitimas bei 
antantės sudarymas vykstąs 
taip, kaip tai buvo „mūsų tėvų 
laikais", t. y. prieš Jogailą. Tą 
ja sutartimi Tochtamyšius pri 
pažino Lietuvai visas josios už 
imtas rytuose bei pietuose že 
mes. Tochtamyšio palikuonys, 
Krymo chanai, ir šimtą metų 
vėliau tąja sutartimi vadovavo 
si, nes duoklės reikalavo tik iš 
tų kraštų, kurie nebuvo tąja su 
tartimi apimti. Aišku, jog toji 
sutartis visų pirma rišosi su 
tarpusavėmis Aukso Ordos ko 
vomis.

Tochtomyšius 1386 — 1387 
bei 1389 m. nesėkmingai kovo 
jo su Tamerlanu, o 1391 buvo 
pastarojo sumuštas; iš čia ir 
atsirado toji 1393 metų delega 
cija pas Jogailą, kad atnaujintų 
senas sutartis. Užtikrinęs sau 
vakarus Tochtamyšius vėl puo 
lė Tamerlaną, bet 1395 metais 
buvo galutinai sumuštas. Nuo 
tada Aukso Ordą faktiškai vai 
dė Edygis, buvęs Tochtamyšio 
karo vadas, vėliau perėjęs Ta 
merlano tarnybon, gi pats To 
chtamyšius, nebeišgalėdamas 
priešintis toliau Tamerlanui 
1396 metais pabėgo į Lietuvą, 
patraukdamas paskui save ga

imigracijos. Čia Tochtamyšius 
planavo savo sekantį žygį prieš 
Tamerlaną, kad pagaliau atgau 
tų Aukso Ordos sostą. Lietu 
viai Įsitraukė į tą žygį, tačiau 
taip Lietuvai, taip ir Tochta 
myšiui tas žygis pasibaigė ne 
laimingai, nes ties Vorkslos 
upe jųjų kariuomenę visiškai 
sumušė tas pats Edygius.

Nelaimingas mūšis prie V or 
kslos labai susilpnino Vytauto 
padėtį ir „išlaisvino" rankas 
Togailai bei lenkams. Tochtamy 
sius dar bandė organizuoti pa 
siprieŠinimą prieš Tamerlaną 
už Volgos, bet irgi nesėkmin 
gai; paskui pabėgo į Sibirą, 
kur ir mirė. Tochtamyšio vai 
kai gi atvyko į Lietuvą, kur 
dar kartą bandė gauti iš Vytau 
to pagalbą prieš Tamerlaną, ta 
Čiau nesėkmingai, nes dabar 
Vytautas labjau buvo užimtas 
kryžiuočiais, bei krašto vidaus 
reikalais. Nežiūrint į tai Žalgi 
rio mūšyje dalyvavo n totoriai, 
kurių tarpe buvo ir vyriausias 
Tochtamyšo sūnus —■ Dželai- 
-ed-din su dideliu skaičiumi to 
torių raitelių.

1411 metais vienas Tochta 
myšio sūnų užmušė JEdygg gi 
vyriausias sūnus, Vytauto pa 
dedamas, vis dėl to, kariam lai 
kui, buvo Įsitvirtinęs Aukso 
Ordos sostinėje Serajuje. Ne 
žiūrint į nepasisekimus Vytau 
tas vis bando, per savo remia 
mus chanus, įsitvirtinti Aukso 
Ordoje, tačiau vis nesėkmin 
gai. Tik 1425 metais pavyksta 
Kryme Vytautui pasodinti cha 
nu Ulug-Muhamedą, kuris sa 
vo ruožtu pasiskelbė esąs Vy 
tauto vasalu. Nuolat interve

nuodamas į Aukso Ordos rei 
kalus Vytautas vis gaudavo 
galimybę plėsti savo įtaką į ru 
su kunigaikštystes ir tai iki 
tiek, kad dar prieš savo mirtį 
susilaukė visiško pasidavimo jo 
jo jtakai ne tik visos virtinės 
mažų kunigaikščių, bet ir Ma 
skvos, Riazanės bei Tverės ku 
nigaikščių.

Vytauto įtaka Aukso Ordo 
je rėmėsi visų pirma jojo geru 
elgesiu su totoriais emigran 
tais, gyvenusiais Lietuvos že 
mėse. Savaime suprantama, 
jog totorių didikai, kurie rado 
prieglaudą Lietuvoje, Vytauto 
buvo panaudoti jojo pianams 
pravesti totorių valdomose že 
mėse.

Iš kitos pusės, ypač prasidė 
jus Aukso Ordos smukimo lai 
kotarpiui, itin daug padėjo lie 
tuvių politika totorių atžvilgiu, 
labai skirtinga nuo rusų politi 
kos. Rusų žemėse totorių bu 
vo labai daug; jųjų didikai bu 
vo net priimami į rusų didikų 
tarpą, tačiau tik pakeitus tiky 
bą, t. y. priėmus stačiatikių ap 
eigas, tuo tarpu Lietuvoje, 
kaip Vytauto laikais taip ir ki 
tų Lietuvos valdovų laikmety, 
totoriai ne tik naudojosi pilna 
religine laisve, bet ir autonomi 
nius nuostatus turėjo. Iš kitos 
pusės laisva, ne priverstina lie 
tuviu įtaka Į laetuvoje gyve 
nančius totorius buvo tiek di 
dėlė, jog Lietuvos totorių tar 
pe visai nebuvo girdėti apie po 
ligamiją. Iki XV šimtmečio 
Lietuvos totoriai vedę krikščio 
nes savo vaikus galėjo auklėti 
totorių dvasioje; išuo greičiau 
šiai galima išaiškinti, kad toto 
riai, kurie jau XVI šimtmety 
būdavo pamiršę savąją kalbą, 
vis dėlto savitą religiją išlaikė 
iki mūsų laikų. Tai savotiškas 
ir tikrai didžiulis mūsų piose

nių politinės išminties pamink nuo tikinčiųjų (t. y. musulmo 
las. žigimanto Auguste » de'kre nų, nes taip musulmonys save 
tu iš 1568 m. totorių did ikų pri vadina) prie Nemuno bet Ne 
vilegijos sulyginots si i lietu ries upių irgi esama tikrųjų 
vių-krikščionių didikų privile Mahometo pasekėjų, kurie ten 
gijomis. atsirado dėka galingų ir stip

Kiek buvo didelė to* ff»rių imi rių to krašto valdovų ir kurie 
gracija Į Lietuvos žei aes, tiks ypatingai buvo globojami ga 
liai sunku šiandien r ^įstatyti, lingo to krašto Karaliaus Vy 
tačiau tai buvo tikrai nemažos tauto. Tame keliolikos pusią 
grupės. Žinoma, kad po Žalgi pių rašinyje aprašomi Lietu 
rio mūšio, didelė iš 4 0-000 ka vos totorių santykiai su vietos 
rių, vadovaujamų 1 Iželal-cd- žmonėmis, pažymint, jog jie vi 
dino, Tochtamišio s unaus, Ii sada buvo labai geri. Čia mu 
ko Lietuvoje ir daugi ausiai bu ms įdomiausia tai, kad „tikiu 
vo apgyvendinti Ne muno pa tis” — Lietuvos totorius — 
krantėse. 1432 metais <4.000 to taip gerai atsiliepia apie „neti 
torių perėjo tarnauti rpas Švit kinčius”—„giaurus” ir tai net 
rigailą, sudarydami I pulkus, rašydamas galingiausiam tų 
Jų pirmuoju vadu bu Ro Temir laikų „tikinčiųjų” — mahome 
Tugan Bey, turkas iš iDagesta tonų viešpačiui. Tie geri san 
no. Tie daliniai žei mes gavo tykiai Lietuvos bei lietuvių at 
Vilniaus, Trakų, Ašn joimos, Ly žvilgiu, mahometonių tarpe, 
dos apylinkėse. Žigii nanto III buvo labai plačiai pasklidę, 
laikais pravestame surašyme Čia dar verta pažymėti, jog 
buvo nustatyta, jogfc tad; i t oto totoriai, o per juos ir tolimes 
rių buvo apie 150/jOO žmonių; nis musulmonų pasaulis, Lietu 
jų tarpe 800 šen_nų ciidi kų ir vos atžvilgiu visuomet liko pa 
20.000 raitelių suskirstytų į <6 lankus net nepaisant lenkų 
pulkus, kurie bu'vo Ašmenoje, puolimų bei klastos totorių ir 
Trakuose, Vilnhjje, Nauj jardu turkų atžvilgiu. Čia verta prisi 
ke, MereČiuje u Gardine, t. y. minti, kad nors Lenkija, Gedi 
vien Lietuvos . žemėse. minaičių dinastijai išmirus,

Lietuvos to toriai, atsiradę skelbiasi esanti avanpostu ko 
net ir musulnu anų kraštuose, voje su musulmonais, o Jonas 
visuomet pabn ėždavo, juĮ’ yia Sobieskis nuvyko net Austrą 
iš Lietuvos ir visuomet pi-imin ms Vieną apginti nuo musui 
davo„ jog jv ų didžiausias ge monų, tačiau ne kas kitas, o 
radaris buvo ’’Lietuvos Karalius tik toji pati Turkija nepnpaži 
Vytautas. *" furkų Archyvuose no Lietuvos - Lenkijos padali 
yra labai p lomus pranešimas nimų. Ten Istambuic sultonų 
vieno Liet OVos totoriaus, rašy rūmuose, dar ilgus metus, iš 
tas 1558 metais: ir tada įteik šaukiant svetimų valstybių ats 
tas Rust< jjr, pašai, Suleimano tovus, vis buvo minimas ir pa 
Didžiojo (kuris valdė nuo 1520 dalintosios valstybės atstovas 
iki 1566 metų) žentui. Neabe kaipo atstovaujantis prie sulto 
jotina, ’ tą rašinį skaitė ir no tos valstybės reikalus. Mu 
pats Si Aėimanas Didysis, vadi ms čia vėl Įdomu, jog toji tr.i 
namas Išmintinguoju. Tai „Ra dicija visuomet buvo tišam.s u 
portas apįe Lietuvos totorius“, Didžiojo Lietuvos Karaliaus 
kuriai aprašoma, kad toli Vytauto išmintingumu ir tūle

rancija.
Šiandieną Lietuvą užvaldė 

rusai maskoliai, kurie ištautin 
davo net senais laikais toto 
rius, naikino islamą, lygiai 
kaip naikino, po papdalinimo 
lietuvius. Šiandieną rusų valdo 
moję imperijoje visų nemsų 
laukia vienas likimas — ištau 
tinimas. Čia bendra nelaime lie 
tuvių bei totorių, lygiai tų ku 
rie gyvena Lietuvos žemėse, 
lygiai ir tų, kurie buvo negai 
lestingai rusų išmėtyti po Ru 
sijos plotus, turi juos jungti. 
Atrodo, kad lietuviai su toto 
nais ir bendrai su musulmo 
nais, ypač prisimindami seno 
vę, lengvai gali rasti bendrą 
kalbą, organizuotai kovai su 
bendru priešu rusu, šiandien 
prisidengusiu komunisto kau 
ke. Lietuvai ir lietuviams 35 nii 
lionų musulmonų esančių rusų 
imperijoje, tame tautų kalė ji 
me, palankumas bei draugystė 
visuomet pravers, reikia tik pa 
bandyti rasti bendro kelio for 
mas. Kaip smulkmeną verta 
prisiminti vieną susitikimą su 
bolševistinės kariuomenės leite 
nantu, totorių, kilusiu iš Kry 
mo, kuris sužinojęs, jog jojo su 
tiktasis žmogus yra lietuvis, 
tiesa tik niekam negirdint, pa 
sakė, kad lietuviai ir totoriai 
senovėje visuomet gi išvien 
ėjo ir, kad ir Krymo totoriai 
visuomet mini Vytautą. Maty 
ti, jog tie mūsų prosenių išmin 
tingos politikos veiksniai sve 
timiesiems, t. y. Šiuo atveju, 
totoriams padarė didesnės įta 
kos nė mums, lietuviams. O 
vienok, tais mūsų istorijos pus 
lapiais mes galime ypatingai d i 
džiuotis. Gi jie visų pirma liū 
dija apie toleranciją, pakantru 
mą kito žmogaus įsitikinimą 
ms, kito žmogaus tikėjimui.

Rimvydas,
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Išeivijos
Yra viena Dainava apie ku 

rią skaitėme „Dainavos senų 
žmonių padavimuose“ kuriuos 
dar ir šiandien gerai atsimena 
me. Tačiau yra ir kita Daina 
va. Dainava išeivijoje, pašau 
lio lietuvių sostinėje Chicago 
je. Taip tikrai ji čia yra, tokia 
gyva, jauna ir visus žavinti. 
Tai lietuvių meno ansamblis 
Dainava, kuris jau 8 metai 
Amerikos žemyne. Todėl šjoje 
vietoje trumpai pakalbėsime 
apie mūsiškę Dainavą, pažiū 
rėkime, ką ji čia padarė ir ką 
rengiasi atlikti petolimoje atei 
tyje.

Atvertę jo istorijos lapus, 
matome, kad jis buvo įkurtas 
1945 metų viduryje Vokietijo 
je, 1946 m. viduryje šis kolek 
tyvas priėmė Dainavos vardą 
ir juomi, kaip matome, iki šiai 
dienai vadinasi. Per savo gyve 
nimo Vokietijoje laikotarpi— 
iki 1949 metų ansamblis davė 
apie 100 koncertų lietuviams 
ir kitataučiams, kurie gražiai 
įvertino jo pasirodymus. Ne 
vien tik daina, bet ir tautiniais 
šokiais dainaviečiai patraukė 
savo dėmesį, primindami žiūro 
vams didelius lietuvių turtus.

Emigracinis įkarštis nutrau 
kė dainaviečių darbus, bet tik 
laikinai ir 1950 metais juos jau 
matome Chicagoje nors ir tru 
pūtį kitokiame sąstate bei skir 
tingose sąlygose. Tačiau sun 
kesnės darbo aplinkybės nesu 
stabdė jaunų pasiryžėlių bei 
jų vadovų ir jau tų pačių me 
tų spalio 8 d. išgirdome jų pir 
mąjį pasirodymą — religinės 
muzikos koncertą. Ir taip pra 
sidėjo dainaviečių pasirody 
mai, kuriuos stebėjo ne tik chi 
cagiečiai, bet ir kitų miestų: 
Cleveland©, Detroito, Wilkes 
Barre,. New Yorko, Rockfor 
do, Kenoshos, Hamiltono, To 
ronto ir kt. vietovių lietuviai, 
kuriuose Dainava buvo nuvy 
kusi koncertuoti.

Šiuo metu Dainava irgi da 
ug dirba artimiausiam pasiro 
dymui. Ansamblio pirmmin 
kas V. Radys ir kiti, valdybos 
nariai: P. Kavaliauskas, A. 
Paškevičius, A. Radavičius ir 
J. Paštukas su dideliu entuziaz 
mu rengiasi savo pasirodymui,

LITERATŪRINĖ KŪRYBA — KUDIRKOS 
SUŽIEDUOTINĖ

3.
Sunku būtų tiksliai pasaky 

ti, kokiai ’ savo darbų sričiai 
Vincas Kudirka skyrė 
pirmenybę. Atrodo, kad jis, ką 
dirbo, tą tuo momentu ir laikė 
pirmenybės vertu dalyku. Bet 
neabejotina, kad literatūrai jis 
skyrė vieną iš tų pirmaujančių 
pozicijų, nes apie literatūrą jis 
pats pasakė: „Neužilgo susižie 
clavau su Lietuvos literatūra, 
ir iki šiai dienai savo sužadėti 
nes neapleidžiu“.

V. Kudirka savo sužadėtinės 
tikrai neapleido iki pat savo 
mirties. Jai jis sukrovė didžiu

Dainava
kuris, ansamblio pirmininko 
žodžiais tariant, savo rimtos 
programos pobūdžiu bus pir 
masis 5 paskutinių metų laiko 
tarpyje. Jis įvyks 1959 m. sau 
šio 11 d. Marijos Augšt. mo 
kyklos salėje.

Šiame koncerte bus girdi 
mos lietuviškų opeių ištrau 
kos — keturios iš St. Šimkaus 
„Pagirėnų“ ir viena iš Karna 
vičiaus „Gražinos“. Taip pat 
pirmu kart Chicagoje bus iš 
pildytas ir komp. VI. Jakubė 
no stambus kūrinys „Mano pa 
saulis“ su vargonais ir piani 
nu. Koncerte pasirodys ir 4 so 
listai: A. Brazis, D. Stankaity 
tė, V. Šalna ir Valiukienė. Vie 
na iš pažymėtinų naujenybių 
yra ta, jog chorą šį kartą diri 
guos komp. St. Šimkaus sūnus 
A. Šimkus, kuris pavaduos lig 
šiolinį dirigentą St. Sodeiką.

Taip pat jau yra piadėti pa 
siruošiamieji darbai ir tohmes 
niam pasirodymui, kuiis įvyks 
1959 m. balandžio pabaigoje 
ar gegužės pradžioje. Čia bus 
parodytos lietuviškos „Vestu 
vės“ vienas iš pačių įdomiau 
siu dainaviečių pastatymų. Ta 
čiau apie šį naują veikalą pla 
čiau parašysime vėliau.

Šiuo metu ansamblyje yra 
70 žmonių, kurių dauguma 
yra vidurinių mokyklų ar uni 
versitetų studentai. Taip pat 
yra ir senesnio amžiaus žmo 
nių, nors nuo ansamblio persi 
kėlimo Amerikon laikų jau 
yra belikę tik 10 asmenų. Ki 
ta įdomi statistika: šiuo metu 
ansamblyje dainuoja 4 poros, 
kurios kartu bedainuojant su 
kūrė šeimas; taip pat yra 6 as 
menys sudarę šeimas, tačia 
jų tik viena pusė šiuo metu dai 
nuoja. Bendrai imant, ansamb 
lio sudėtis dažnai keičiasi ir 
praėjusių metų laikotarpyje 
pasikeitė daugiau negu trečda 
lis žmonių. Tačiau smagu pa 
žymėti, jog nesikeičia į jį nau 
jai įstojančių asmenų meilė 
lietuviškai dainai ir šokiui, kas 
duoda viltis, jog jis dar išliks 
daugelį metų ir gaivins savo 
tautiečių troškimą sugrįžti į 
Dainavos kraštą mieloje ir 
brangioje Lietuvoje.

E. Šulaitis.

lį kraiti is pačių anam metui 
ir anoms sąlygoms brandžiau 
šių kūrinių.

Jo paties, originalioji, kury 
ba — veik perdėm direktyvi 
nio pobūdžio. Tai yra laikyse 
nos, krypčių bei kelių ir darbo 
gairės. Gal jo paties kūryboje 
vyrauja daugiau šviesus inte 
lektas, bet joje yra ir didele jo 
širdis. Nes ir protas nieko ge 
ra nepasako, jeigu jo neveda 
gilus jausmas. V. Kudirkos 
originalinėje kūryboje gilų 
jausmą veda didelis protas. Sa 
kytume — praktiškas protas, 
numatąs didžiuosius uždavi

KULTURWE#ROiVIKA
KOMPOZITORIŲ KŪRYBA LIETUVOJE

Kompozitorių s-gos sekr. E. 
Balsys pareiškė:

— Didžiausias šių metų mū 
sų respublikos kompozitorių 
laimėjimas — tai dviejų nacio 
nalinių operų sukūrimas: Klo 
vos „Vaiva“, pastatyta Lietu 
vos akademiniame operos ir 
baleto teatre ir Baumiio „Pa 
skenduolė“ — Kauno muziki 
niame dramos teatre. Be to, 
Gorbulskis jau baigė savo sa 
tyrinę operą „Frank Kruk”, 
kurią Kauno muzikinis dramos 
teatras žada pastatyti Petro 
Cvirkos gimimo metinėms. Tai 
bus pirmoji lietuviška satyrinė 
ppera. Įvykusioje kompozito 
rių sąjungos peržiūroje ji įver 
tinta neblogai. Kompozitorius 
Indra rimtai dirba prie savo 
vaikiškos operos „Jaučio trobe 
lė“ (pagal K. Kublinsko libre 
tą). Žigaitis kuria „Konrado 
Valenrodo“ operą. Kuriu bale 
tą „Eglė žalčių karalienė“.

Iš simfoninių kūrinių reikia 
paminėti jau beveik baigtą Ba 
šinsko simfoninę poemą „Žal 
girio mūšis“, Klenickio simfoni 
nę poemą „Kritusiems Tėvy 
nės kare“. Laurušo simfoninį 
paveikslą „Audronaša“ (pagal 
Gorkį). Paltanavičiaus simfo 
ninę fantaziją „Pal ingos Ju 
zė“, Juzeliūno Trečiąją simfo 
niją. Račiūno Ketvirtąją simfo 
niją, Vainiūno Koncertą smui 
kui su orkestru. Dvariono kon 
certą fortepionui su orkestru.

Mūsų vokalinė — simfoninė 
muzika pasipildys tokiais kuri 
niais, kaip Karoso baladė „Su 

nius, kurie yra būtini tautos gy 
vybei. Pirmoje eilėje—tautos, 
sąmoningos tautos, nes tiktai 
sąmoninga tauta gali būti am 
žiną, pakelti didžiausius ban 
dymus, kaip V. Mykoiaitis-Pu 
tinas sako „Sukilėliuose“: 
„Tauta turi būti priaugusi ne 
tiktai nepriklausomybei, bet 
ir vergovei. Tada ji bus pri 
brendusi ir amžinybei“. V. Ku 
dirka ir vedė visus savo dar 
bus taip, kad tauta būtų są 
moninga ir pribrendusi visokie 
ms bandymams. Todėl ir verti 
mus darė tų autorių, kurių ki’ 
riniuose glūdi ne tiktai augš 
tas menas, bet ir gilios mintys 
— laisvės, tiesos, pasiryžimų 
ir kovų baimės paneigimo - he 
roizmo.

Adomai Mickevičius, Bai 
ronas, Šileris — tai tie auto 
riai, kurie kėlė didžias mintis, 
žadino pasiryžimus kovoti už 
laisvę, už tiesą, už žmonišku 
mą.

Šiai savo veiklos sričiai V. 
Kudirka skyrė „laisvas valan 
das“, kurių, deja, jis neturėjo. 
Deja, neturėjo ir sveikatos ir 
tą paskutinę atidavė savo tau 
tai, kurios tarnyboje jis buvo 
visu šviesiu protu ir visa tyra 
širdimi. Yra ko iš Kudirkos pa 
simokyti ir jauniems ir senie 
ms.* 

grįžimas“ solistams, chorui ir 
simfoniniam orkestrui (pagal 
Mieželaičio tekstą), Kavecko 
vokalinė-simfoninė poema „Ke 
turi komunarai“, Švedo kauta 
ta „Daina apie Spalį“.

Kaip matome, be gerų kuri 
nių nemaža bus ir šiukšlių. Ar 
gi kompozitoriai negalėtų iš 
vengti šiukšlyno?
POETAS MOTIEJUS KAZĮ 

MIERAS SARBIEVIJUS
gyveno Vilniuje XVI šimt. pa 
baigoje ir XVII šim. pradžioje. 
Jis buvo anuometinis Vilniaus 
akademijos profesorius ir su 
kūrė daug kūrinių lotynų kai 
ba, jų tarpe eilėraščius apie 
Vilnių, Trakus, Žemaitiją. Dar 
poetui gyvenant, jo knygos bu 
vo išleistos net 60 kartų įvai 
riose Europos šalyse Dabar šio 
poeto eilėraščių rinktinė dar 
šiais metais pasirodys lietuvių 
kalba.
VALSTYBINIS MOKYKLI

NIS LĖLIŲ TEATRAS 
įsteigtas šiais metais Lietuvos 
Švietimo minisetrijos, pirmuo 
ju spektakliu parodyta S. Nė 
ries pasaka - poema „Eglė, žal 
čių karalienė”, su M. K. čiur 
lionio muzika (parinkti preliū 
dai ir dainos). Toliau repertu 
are: P. Cvirkos „Lakštingala“, 
K. Kublinsko „Strakaliukas ir 
Makaliukas ’, S. A. Puškino 
„Akmeninis svečias“ ir liau 
dies pasaka „Sigutė*.

URBANOS LIETUVIAI 
STUDENTAI

pasirodė Illinois Universiteto 
tarptautinėje parodoje. Buvo 
suruošta parodėlė ir tautiniai 
šokiai, šis pasirodymas buvo 
ypatingai sėkmingas dėka kol. 
Nijolės Jasėnaitės ir kol. Vy 
tauto Rūbo. Kol. Rūbas tikrai 
meniškai suruošė parodėlę, o 
kolegė Jasėnaitė labai energin 
gai ir sumaniai pravedė tauti 
nius šokius.

ATŽALOS TEATRAS 
SYDNĖJUJE,

Australijoje, yra vadovauja 
mas akt. K. Dauguvietytės-Šn 
iukštienės. Teatras pastoviai 
veikia ir kasmet vis duoda nau 
jus pastatymus.

AKTYVI LIETUVIŲ 
VEIKLA

Nors ir nedidelis lietuvių bū 
relis gyvena Newcastely ir tas 
pats išsimėtęs tarp svetimųjų, 
tačiau mūsų tautiečiai, pagal 
galimybes, aukodami savo bran 
gius laisvalaikius, vis pluša lie 
tuviškos kultūros bare. Kita 
taučiai gerai pažįsta lietuvių 
grupės žmones ir gražiai su ja 
is sugyvena, ypač gi mėgsta lie 
tuviškus kutūrinius pasirody 
mus. Čia gražiai veikia Apylin 
kės tautinių šokių grupė, vado 
vaujama J. česnaičio. Pastarai 
siais metais ji žymiai sustiprė 
jo-

Du pabėgėliai
Humoreska.

Du rusai susiliko vakari 
niam Berlyne: vienas vos pabė 
gęs iš rytų zonos, o kitas Ame 
rikos rusas, norintis grįžti pas 
savus.

— Sveikas, drauge. Tai ko 
tu čia bėgi nuo savų pas kapi 
talistus?

— Tai kad mane norėjo su 
likviduoti. Vos tik pavyko pa 
sprukti.

— Už ką jie likviduoja? Gal 
kaltas?

— Tik M. V. D. žino, už ką 
įie likviduoja, o kaltas ar ne 
kaltas, tai jie pasako tik kele 
tą metų po mirties* Sakyk, 
drauge, bet kokia nelaimė tave 
ten neša? Mūsų pusė žmonių
bininkui laimingesnio gyveni 
išbėgiotų, kad tik galėtų.

— Vot aš skaičiau, kad dar 
mo niekur nėra, kaip sovietuo 
se. Ir aš tikiu.

— Tiesa, kad Sovietuose vi 
si laimingi. Tegul kas tik iš 
drįs būti nelaimingu, tai tuoj 
išveš jį baltų meškų melžti. 
Bet dabar tu pasakyk man, 
kaip ten Amerikoj, ar galima 
gauti lašinių ir konservų ir šį 
tą apsirengti?

— To kiek tik nori. Visko 
pilna, tik pinigo turėk. Dabar 
yra keli milionai bedarbių, tai 
daug kas atpigo.

— Žinai, ta jūsų Amerika 
keistas kraštas; milionai žmo 
nių nedirba ir visko pilna, o 
Sovietuose visi dirba ir nieko 
nėr.

— Tik nemeluok man. Kaip 
tai nieko nėr? A vot jau kelis

DAILININKŲ KŪRYBOS 
REPRODUKCIJŲ

leidinius pradėjo leisti Valsty 
binė leidykla. Atskirais lapais 
išleisti grafikų V. Galdiko, S. 
Rozino, P. Rauduvės kūrinių 
litografijos. Toliau išeis V. 
Jurkūno, P. Ilgūno, A. Skitu 
lytės grafikos kūriniai, M. Čiur 
lionio, A. Žmuidzinavičiaus, J. 
Šileikos, V. Eidukevičiaus cik 
las atvirukų ir M. Bulakos cik 
las „Senasis Vilnius“. Išeis ai 
bumai ir monografijos apie 
skulptorių V. Grybą ir J. Zi 
karą. Be to, bus išleista popu 
liari serija iš 20 brošiūrų apie 
žymiausių lietuvių vaizduoja 
mo meno meistrų kūrybą.

TAUTŲ KONCERTAS
Cabramattos Civic Hall sa 

Įėję buvo suruoštas Įvairių tau 
tų koncertas. Be kitų, dalyva 
vo ir Sydnėjaus lietuvių choras 
„Daina", vadovaujamas muz. 
K. Kavaliausko. Buvo išpildy 
tos trys lietuviškos dainos, ku 
rias mišri publika, dalyvavusi 
koncerte, sutiko su entuziaz 
mu.
® Prof. dr. V. Tumėnienės stu 
dija — Kūdikis, jo auginimas 
ir auklėjimas — jau išėjo iš 
spaudos. Knygutė labai naudin 
ga motinoms. Gaunama Drau 
ge, kaina 30 et. 

sputnikus paleido, kokių netgi 
Amerika nepadaro.

— Sputnikų turi. Daug tan 
kų ir dar daugiau „vošaboikų“, 
bet sviestas, dešra ir žmonis 
kas apsirengimas, tai tik Parti 
jos nariams labjau pasižįmėju 
stems likvidavime savo drau 
gų. Ko tikrai daug yra Sovie 
tuose, tai utelių ir ligų.

— A vot vėl sugavau, kad 
meluoji, tai kontrcvoliucinė 
propaganda. Aš pats kalbėjau 
su Sovietų atstovu Amerikoj 
ir jis sakė, kad ligoninės ir gy 
dymas ten yra nemokamas. 
Gal pasakysi, kad netiesa.

— Tiesa. Gydymas nemoka 
mas, tik vaistų nėra.

— Ne. Tai vien kontrevohu 
cine propaganda. Tokia didelė 
šalis, tokia derlinga žemė, ne 
gali būti blogai. Rusijos armi 
ja yra pati didžiausia ir su sa 
vo sputnikais, raketoms, ato 
ĮĮiiniais bombonešiais vistiek 
užkariaus netik Ameriką, bet 
visą pasaulį. Aš geriau einu da 
bar į būsimų nugalėtojų pusę.

— Ne, drauge. Amerika lai 
mės karą vien konservais, apie 
kuriuos visi rusai žino. Tegul 
tik paskelbs, kad kiekvienam 
rusui kariui bus kasdien dėžu 
tė su lašiniais ar dešrom, tai 
visa Sovietų armija, laivynas ir 
oro jėgos, visi bėgs pas ameri 
konus. . . nebus nei su kuo ka 
riauti. Aš geraiu einu jau da 
bar, nes vėliau būtų per ilgos 
eiJėsi. Taigi, baimingos kelio 
nės, drauge. . . kai būsi vietoj 
pasveikink nuo manęs visas bal 
tas meškas! Naras.

■

JUBILĖJINEI dainų 
ŠVENTEI 1960 M.

pasiruošti pasirodė chorinių 
dainų rinkinys „Garsėk, Tėvy 
ne!” (piromji dalis). Atspaus 
dinta 15 dainų, jų tarpe St. 
Šimkaus, A. Račiūno, K. Ka 
vecko, S. Vainiūno, E. Balsio 
dainos. Spaudai atiduotas ir 
skudučių repertuaras, o taip 
pat paruoštas liaudies šokių re 
pertuaras.
• Čikagoje dar vis yra neuž 
mirštamas didžiulis pradžios 
mokyklos gaisras, kuris sujudi 
no visą Ameriką. Jo metu žu 
va 89 vaikai ir 3 mokytojos.

S

• Dailininkas E. Kulvietis, Me 
deline, Venezueloje, turėjo 
operaciją ir dar iki šiolei nėra 
pagijęs, bet eina geryn.
• Dainavos ansamblis rengia 
koncertinę programą Marijos 
augštesniosios mokyklos salė 
je 1959 m. sausio 11d.

ATSIŲSTA PAMINĖTI I 
„TEISININKŲ ŽODIS“ J 

Nr. 25-26 už 1958 m. liepos- 
-gruodžio mėnesius, 40 psl., \ 
gražiai išleistas. Turiny daug
įdomių straipsnių ne tiktai tei 
smuikams, bet ir kiekvienam 
kultūrininkui. Redaktorius L. 
Šmulkštys. Adresas: 5611 So. 
Emerald Ave, Chicago 21, Ill., 
USA.

MICHAIL ZOSČENKO

Pirtis
Kalbama, piliečiai kad Amerikoje pirtys labai geros.
Ten, pavyzdžiui, pilietis ateina, nusivilkęs numeta balti

nius į atskirą dėžę ir eina sau praustis. Be jokio susirūpinimo, 
kad kas pavogs arba kur dings, numerėlio net neima.

Na, gal koks neramesnis amerikietis ir pasako pirtininkui
— Gut bai, atseit, — prižiūrėk.
Tiktai tiek.
Nusiprausia šis amerikietis, atgal sugrįžta ir jam paduo 

da jau švarius baltinius — išplautus ir išlygintus. Autskariai, 
žiūrėk, baltesni už sniegą. Kelnės sutaisytos, sulopytos.

Gyvenimėlis!
O pas mus pirtys taip pat nieko sau. Bet blogesnės. No 

re taip pat nusiprausti galima.
Pas mus bėda tiktai su numerėliais. Praėjusį šeštadienį 

aš nuėjau į pirtį (ne gi važiuoti, galvoju, į Ameriką), — man 
duoda du numerėlius. Vieną už baltinius, kitą už paltą su 
kepure.

Bet nuogas žmogus kur numirėlius padėti? Tiesiai sa 
kant — nėra kur. Kišenių nėra. Aplink — pilvas ir kojos 
Viena nuodėmė su tais numerėliais. Prie barzdos gi neprisi 
riši.

Na, pririšau aš juos po vieną prie kojų, kad iškart nepra 
pultų abu. Įėjau pirtin.

Numerėliai dabar ant kojų lapatuoja. Nuobodu vaikščio 
ti. O vaikščioti reikia. Nes gi reikia geldelės. Be geldelės 
koks gi prausimasis? Viena nuodėmė.

Jieškau geldelės. Žiūriu — vienas pilietis prausiasi trijo 
se geldelėse. Vienoje stovi įsistojęs, kitoje galvą muilina, o 
trečiąją kairiąja ranka prilaiko, kad kas nenutemptų.

Patraukiau aš trečiąją geldelę, norėjau, be ko kita, ją sau 
paimti, o pilietis nepaleidžia.

— Tai ką tu čia dabar, — sako, — svetimas geldeles va 
gi? Kaip trenksiu tau gelda tarpakin — nepasidžiaugsi.

Aš sakau:
— Ne cariniai laikai, — sakau, — režimas — geldomis 

daužytis. Egoizmas, — sakau, — koks! Reikia gi, — sakau, 
— ir kitiems nusiprausti. Ne teatras gi čia, — sakau.

O jis atsisuko nugara ir prausiasi.
„Ne stovėti gi man čia, — galvoju, — prisiknaibus. Da 

bar, — galvoju, — jis tyčia prausis tris dienas“.
Nuėjau toliau.
Per valandą žiūriu kažkoks dėdė susisvajojo, iš rankų iš 

leido geldą. Gal muilo pasilenkė, o gal užsižioplino — neži 
nau. Tiktai jo geldą aš pasigavau sau.

Dabar gelda jau yra, bet nėra kur atsisėsti. O stovint 
praustis — koks ten prausimasis. Viena nuodėmė.

Gerai. Stoviu stačias, geldą turiu rankose, prausiuos.
O aplink — jergutėliau tu mano, — skalbimas pilname 

įkaršty. Vienas kelnes plauna, kitas autskarius trina, trečias 
cažką gręžia. Tiktai ką, sakysime, nusiprausei ir vcl — pur 
vinas. Taškosi purvu, velniai. Ir toks skalbimo triukšmas, 
kad praustis nėra jokio noro. Nesigirdi, kur n muilą trini. 
Viena nuodėmė.

„Tegul juos, — galvoju, — į balą. Namie baigsiu pi aus 
tis“.

Einu į prieangį. Pagal numerį išduoda baltin us. Žiū 
riu — viskas mano, kelnės ne mano.

— Piliečiai, — sakau, — mano kelnėse čia buvo skylė, o 
šitose štai kur.

O pirtininkas sako:
— Mes, — sako, — skylTų nepristatyti daboti. Ne teat 

ras čia, — sako.
Gerai. Apsimaunu kelnes ir einu palto. Palto neišduoda 

— reikalauja numerio. O numerėlis ant kojos užmirštas. Rei 
kia nusivilkti. Nusimoviau kelnes, jieškau numerio — nume
rio nėra. Virvelė čia pat, ant kojos, o popierėlio nėra. Popie 
rėlis nuplautas. m

Pirtininkui paduodu virvelę — nepriima.
— Pagal virvagalius, — sako, — neišduodame. — Tai, — 

sako, — kiekvienas pilietis prisikarpys virvagalių — tai čia 
ir paltu pritruksime. — Palauk, — sako, — kai publika išsi 
skirstys — kas liks atiduosime.

Aš sakau:
— Broleli, o jeigu liks niekam nevertas? Ne teatras gi 

čia, — sakau, — išduokite pagal žymes. Vienas, — sakau, — 
kišenius suplyšęs, kito nėra. Kai dėl sagų, — sakau, — tai vir 
šutinė yra, o kitos nenumatomos.

Vis dėlto išdavė. Ir virvagalio nepaėmė.
Apsivilkau aš, išėjau į gatvę. Staiga prisiminiau: muilą 

užmiršau. - %w|ĮSugrįžau vėl. Su paltu neįleidžia.
— Nusirenkite, — sako.
Aš sakau:
— Aš piliečiai, negaliu trečią kartą nusivilkinėti. Ne te 

atras, — sakau, — čia. — Išduokite nors muilo vertę.
Neduoda.
Neduoda — nereikia. Nuėjau be muilo.
Žinoma, skaitytojas gali pasidomėti: kokia gi ta pirtis? 

Kur ji yra? Adresas?
Kokia pirtis? — Paprasta. Kuri už griviną.
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Lietuviai rusų okupacijoje AR GYVENIMAS BŪTINAI TURI EITI ATGAL?

NĖRA KUR DĖTI 
BEKONŲ?

Vilniaus „Tiesa“ 281 nr. pra 
nešė apie tokį atsitikimą: Ario 
galos gyvulių supirkimo ir pa 
ruošimo punkte tarnautojai at 
vežusiems bekonus atsakinėja: 
„Šiandien jūsų bekonų pirkti 
negalime. Nėra kur dėti“. Po 
keleto dienų atvežus vėl gauna 
mas tas pats atsakymas. Laik 
raštyje rašoma: „O laikas bė 
ga, bekoninės kiaulės perauga 
į lašinines, jų kaina krinta. Ži 
bulių invalidų namuose nupe 
nėta kelios tonos gražiausio be 
kono, bet niekaip negalima pri 
prašyti, kad nuiprktų“. . . E.

TRIS METUS STATĖ — 
KOL SIENOS PRADĖJO 

GRIŪTI.
„Tiesoje“ (lapkr. 29 d.) 

skundžiamasi: „Prieš trejus 
metus „Ventos“ kolūkio žem 
dirbiai džiaugėsi, kai Mažeikių 
statybos valdybos darbininkai 
padarė pamatus naujai karvi 
dei. Bet tas džiaugsmas jau se 
niai atslūgo, nes statybai ir 
galo nematyti. Neseniai prade 
jus betonuoti grindis viduje, 
išvirto vienas galas mūro šie 
nos“. E.

LIETUVOS TURISTINIŲ 
KELIONIŲ BIURAS

neseniai įkurtas Vilniuje. Biu 
ro direktorius esąs Leonas Ži 
levičius. Biuro pagrindinis už 
iavinys būsiąs suorganizuoti 
„turistines bazes“, kuriose tu 
ristai galėtų sustoti pernakvo 
ti. Tokios bazės jau esančios 
suorganizuotos Anykščiuose, 
Trakuose, Ignaline, Birštone. 
Sekančiais metais būsią dau 
giau tokių bazių. Tarp kitko 
numatyti turistams trys marš 
rūtai: Vilnius - Ryga - Talinas, 
toliau Vilnius - Trakai - Birš 
tonas ir Kaunas - Klaipėda. 
Gausią turistinių patalpų ir Ni 
doje. Varniuose ir keliose ki 
tose vietose bus organizuoja 
mos užeigos studentijai, kur 
studentai papigintomis kaino 
mis galės atostogauti, tačiau 
turės patys save aptarnauti. 
Biuras kartu su kitomis insti 
tucijomis ruošia ir kelionės Ii 
teratūrą turistams. E.
• Lietuvoje gastroliavo Ukrai 
nos Filharmonijos styginis kv 
artėtas, o į Ukrainą išvyksta 
gastrolių Lietuvos Filharmoni 
jos styginis kvartetas, kompo 
zitorius B. Dvarionas ir smulki 
ninkas A. Livontas.
• Televizijos retransliacijos 
stotis baigiafna montuoti Kau 
ne. Ji perduos Vilniaus televi 
zijos programą. Transliacijas 
būsią galima pagauti 4 j km ats 
tu nuo Kauno.

DE LUXE DRY CLEANERSf 
117—6th AVENUE, LACH1NE |

IME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

r— • a „' • rrSta Nu

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E< BELANGER A SONS
į 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
į G A R A N T U O T A S D A R B A S. Į
J 259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588. |

.GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS
' KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU
SĄŽININGAI
IR š V A R I A L

KAINOS PIGESN Ė S
KAIP KITUR.

6820—43 Ave. Rosemount.
RA ymond 1 -6005.
Kreiptis bet kada.

NAUJIEJI VILNIAUS MIES 
TO KLINIKOS RŪMAI

Antakalnyje atidaryti gruodžio 
5 d. Klinikinėje ligoninėje yra 
300 lovų, auditorijoje 200 vie 
tų. Naujoje klinikoje dribs 68 
gydytojai, 238 felčeriai, akuše 
rėš, medicinos seserys ir kiti 
tarnautojai. E.
• Kurie architektai viešai pasi 
reiškia, matyti iš pranešimo 
„Tiesoje“ apie įvykusį Vilnių 
je III Lietuvos architektų su 
važiavimą. Čia minimi architek 
tai A. Cibas, A. Zelbovičius, K. 
Černiauskas, S. Stulginskis, A. 
Slavianskas, V. Zubovas, D. 
Todesas, V. Mikučianis, L. 
Putna, V. Stanskas, D. Baužai 
tė, E. Budreika.

„ŠITO UŽMIRŠTI 
NEGALIMA”

Enkavedistas agentas, pasi 
vadinęs Viktoru Dausa, per 3 
„Tėvynės Balso“ numerius ra 
šo antraštėje suminėtu vardu 
straipsnį apie Ulme vykusį Lie 
tuvos žmonių žudikų procesą, 
kurio vyr. kaltininkais buvo 
Tilžės gestapo virš. Bėmė, 
Klaipėdos Šmid Hamer, Kau 
no Jeger ir kt. V. Dausa rašo:

„Teismo metu Bėmė dar kai
tą patvirtino, kad hitlerininkai 
tiek okupuotos Lietuvos, tiek 
ir kitų kraštų žmones naikino 
pagal nurodymą: „sunaikinti 
vadovaujančius, inteligenti 
nius sluogsnius, kad jie negalė 
tų organizuoti pasipriešinimo 
sąjūdžius“. (Idealiai atitinka 
bolševikams).

Kaltinamasis Hersmanas pa 
reiškė: „.Instrukcijose buvo 
numatyta okupuotuose kraš 
tuose, taigi ir Lietuvoje, sunai 
kinti visus „politinius priešus“ 
ir „gyvybės nevertus” asme 
nis. (Idealiai atitinka komunis 
tų tikslus).

Kai buvęs keliamas sušaudo 
mųjų kaltės klausimas, Stachle 
ckeris trumpai pareiškęs: „Kai 
tės klausimas čia nieko nereiš 
kia, svarbu įgyvendinti prmei 
pą. . .“ (Tiksliai komumstiš 
kai).

Šaudyta grupėmis. Šaudo 
mieji turėjo patys sau duobes 
išsikasti. Kai vieni buvo išžu 
dyti, kiti turėjo lavonus mesti 
į duobę ir po to patys stoti mir 
ties grandinėn“.

Taip rašo Dausa. Tai yra 
baisiai žiauru. Bet. . . ar gi Dau 
sa nežino, kad lygiai taip elgia 
si ir sovietiniai budeliai, Lėtu 
vos ir kitų tautų okupantai? 
Dausa šita rašo užjūrių lietu 
viams, bet neparašo Lietuvos 
lietuviams. Kodėl? — • Nagi to 
dėl, kad okupuotosios Lietu 
vos lietuviai visa tai supras, 
kaip taikymą Lietuvos okupan 
tui, kuris lygiai taip eigesi ir

Muskrat
paltus /

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

Pagal sovietinę Lietuvos oku 
paciją ir ten viešpataujančias 
nuotaikas taip yra galvojama, 
kad, bendrai imant,' sovietinis 
gyvenimas eina atgalios, į me 
nkėjimą, į nesibaigiančius trū 
kumus, nedateklius ir nesėk 
mes. Todėl koks yra džiaugs 
mas, kad kai kuriose srityse 
kas nors pasiseka, kas nors su 
kuriama. Ir tada pasigyrimą 
ms nėra ribų: laimėjimas, pa 
žanga!...

Spalio 24 d. „Liaudies Bal 
so“ n-ryje mums jau pažįsta 
mas Vincas Uždavinys pasako 
ja, kaip jis atliko „socialinį už 
sakymą”. Pasiėmęs iš Kanados 
Lietuvon sugrįžusį P. Tumėną, 
nuvyko pas kitą, vėliau už Tu 
meną sugrįžusį iš Kanados Jo 
na Pūrą. Šis buvo įpareigotas 
atvykusiems „neprašytiems sve 
čiams“ pasakoti apie dabartinį 
gyvenimą Leliškių kaime, da 
bar suvarytame į kolchozą 
„Kelias į komunizmą“, kuria 
me gyvena Jono brolis Juozas 
Pūras.

Pūrams vaišinant svečius 
juoda duona, sviestu, sūriu, 
skilandžiu ir agurkais, atvykę 
lis Jonas dalinosi įspūdžiais iš 
dabartinės Lietuvos. Išvykda 
mas prieš 30 metų Jonas pali 
kęs kaimą besišviečiantį bala 
nomis, o dabar Strėvos upė pa 
tvenkta ir iš hidroelektrinės 
kaimas apšviečiamas elektra. 
Brolio vaikai išėję mokslus. 
Jam išvykstant javai buvo 
pjaunami pjautuvais, o dabar 
— pjaunamomis mašinomis. Ci 
garetės esančios iš gyvo taba 
ko, ne tokios, kaip Kanados — 
išmirkytos chemikaluose. Le 
liušių kaime esą ir automobi 
lių. . .

Bet Jonui Purui negerai at 
mintinos tiktai Kanados eiga 
retės. Kito Kanados gyvenimo 
Jonas Pūras nepeikia.

Žinoma, Leliušiuose yra nau 
ja — elektra, kurios 1928 m. 
nebuvo. Bet neteisybė, kad 
tais metais kaime reikėjo de 
ginti balanas. Dabar daugiau 
einančių į mokslus? — Gal ir 
taip. Prieš 30 metų Lietuva tik 
tai kūrėsi ir nebuvo fiziškos ga 
limybės turėti daug mokslus ei 
nančių žmonių. Bet dabar yra 
jau kitas reiškinys — okupan 
tas stabdo mokslus ir jaunimą 
varo į fabrikus ir kolūkius. Jau 
atėjo laikai, kai mokslas bus 

dabar elgiasi Lietuvoje ir ki 
tuose okupuotose šaiyse. 

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR | 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |
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RANKŲ DARBAS |
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KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1193

prieinamas tiktai išrinktiesie 
ms, sovietinių ponų vaikams. 
Kai J. Pūras geriau Lietuvoje 
apsižvalgys, pamatys, kad yra 
ir dabar vaikų, kurie ne tiktai 
negali pasiekti augėlesnių mo 
kslų, bet. . . net pradžios mo 
kyklon negali nueiti.

Mašinų yra, bet jos yra kol 
ūkio. Dviračius kolūkiečiai pri 
vesti turėti, nes tai yra vieniu 
telė susisiekimo priemonė. Ark 
liai gi iš kolūkiečių atimti.

Žinoma, V. Uždavinys nega 
Ii parašyti apie trūkumus, apie 
prievartą, apie žmogaus nuver 
tinimą ligi daikto padėties, ku 
rį gali stumdyti, kaip diktatu 
rai 'patinka. F*

Be to, neabejotina, kad Lie 
tuvos žmonės labai ir suma 
nūs, ir darbštūs, ir moka dirb 
ti, bet. . . visa nelaimė, kad jie 
pavergti, kad jie yra Maskvos 
diktatorių padaryti pastumdė 
liais, kad jiems atimta veikimo 
laisvė, palaužta iniciatyva. Nė 
maž neabejotina, kad Lietuvos 
žmonių kultūra yra bent 10-ia 
pakopų augštesnė už rusų, o 
tuo tarpu rusai visą laiką ka 
la: „pasivykite mus, rusus“. . . 
Ką gi toks „pasivijimas“ reiš 
kia? — Juk susilyginti su ru 
sais — tai reiškia nusmukti Ii 
gi jų lygio. Ir yra neginčija 
mas faktas, kad Lietuvos gy 
venimas, kultūrinis lygis yra 
nepaprastai nusmukęs. Tiktai 
pasižiūrėkite į dabartinę litera 
turą, — tai gi baisus jos nuos 
mūkis! Ir tai yra beveik viso 
se gyvenimo srityse. Tiktai 
ten, kur dar lietuviui yra bent 
kiek likę laisvos iniciatyvos, 
ten jis ir yra padaręs pažan 
gos, bet natūralios, tiktai per 
kančias pasiektos.

Ne gi gyvenimas turi būti 
nai eiti atgal, būtinai regresuo 
ti visose srityse?
• Lietuvoje dabar esą 2 175 
kolchozai, pranešė Vilniaus ra 
dijas. Reorganizuojant MTS, 
kolchozai nupirkę 7.800 įvai 
rių traktorių, daugiau kaip 500 
grūdinių kombainų ir kitų ma 
šinų.
• Lietuvių kalba pasirodė Bal 
zako romanas „Šuanai“, Šile 
rio drama „Vilius Telis“, Dže 
romo K. Džeromo apysaka 
„Trise valtimi“, Džeko Londo 
no romanas „Rytas aušta“, 
suomių išgarsėjusios rašytojos 
S. Salminen romanas „Kotry 
na“, R. Kiplingo pasakų kny 
ga „Kaip drugelis treptelėjo ko 
ja“ ir kt.

Mosklo - Technikos naujienos
TIRIA VITAMINŲ 

SUSIDARYMĄ
Mokslų akademijos Biologi 

jos instituto laboratorijose vyk 
domi tyrimai tikslu išaiškinti 
vitamino B-12 susidarymo šal 
tinius Lietuvos dumblynų nuo 
sėdose. Dirba mokslininkai 
bendradarbiai S. Kanopkaitė ir 
K. Pakarskytė. Vitaminas B-12 
naudojamas piktybinei anemi 
jai ir kitoms ligoms gydyti.

• Iš Varšuvos sugrįžo kompo 
zitorius Balys Dvarionas, daly 
vavęs antrajame tarptautinia 
me šiuolaikinės muzikos festi 
valyje. Kompozitorius Dvario 
nas labai augštai įvertino festi 
valyje atliktą Ciuricho kompo 
zitoriaus P. Hindemito, čeko 
slovakų kompozitoriaus M. Ka 
belačo, Prancūzijos kompozito 
rių D. Milhaudo ir F. Paulen 
co kūrybą.
• Valstybiniame Dailės insti 
tute atidaryta studentų darbų 
paroda - konkursas, kuriame 
dalyvauja visų institutų fakul 
tetų studentai. Gerai įvertin 
tas grafiko - studento I. Marti 
naičio. ciklas „Revohucionie 
rius“, tapytojos G. Kariniaus 
kaitės paveikslas „Talka kol 
ūkyje“ — abu gavo I premiją. 
Antras premijas gavo sutden 
tai: R. Gibavičius, Š. Šimuly 
nas, A. Tuleikis.
• Suvalkijos invaldių namai 
veikia Katiliškių kaime. Na 
muose apgyvendinta apie 70 as 
menų. Baigti mūryti nauji pa 
statai 100 invalidų.

NIAGAROS PUSIASALIS
PROGRESAS GALI PA ŽEISTI NIAGAROS SODŲ 

ŪKI
Niagaros pusiasalis dauge 

lio kartų laikotarpyje buvo ži 
nomas kaip sodų centras, gar 
sus visame pasaulyje. Dabar 
žinios ateina iš atitinkamų įs 
taigų, kad didėjąs šio rajūno 
kelių tinklas, auganti pramo 
nė, o kartu su tuo besiplečian 
čios gyvenamosios vietoves 
vis daugiau ir daugiau atima iš 
sodų žemę.

Kaip pranašauja mūsų eko 
nominės geografijos žinovai, 
visas platus Ontario paežerys 
pradedant nuo Niagara Falls 
ir toliau einant per Hamiltoną, 
Torontą, iki pat Oshawos ga 
na greitu laiku pavirs ištisa 
pramonės juosta.

Toliau tame ruože, už Ha

I
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televizijos ir radio aparatus. 8
Albinas Pranevičius. A

Skambinti po vai. vak. Sj
PO 8-5566 S 

Darbas garantuotas. ®
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Gyvybės Draudimo Atstovas r
The Royal Guardians

A Mutual Life Assurance Company
g 2055 Peel St., Montreal, P. Q. į>
$ Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos.
$ Įstaigoje: VI 9-5759; Namie: RA 8-9364 &
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LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS I

A. ŽUKAS į
Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos įvairios puošmenos.^ 
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas.

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas. <;

Užsakymai priimami ir paštu. f;
976 Church Ave.. Verdun (kampas Bannantyne) « 
Telefonai: Biznio PO 9-5841, namą: PO 9-5841

; ; LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

I
I BALTIC I

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai a 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. 4

SAV. K. KIAUŠAS ir J. S I A U Č I U L I S

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

Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, 
Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.

GEOLOGINIAI TYRINĖJI 
MAI LIETUVOJE

Keli šimtai geologų šiemet 
tyrinėjo kai kurias Lietuvos 
vietas, kaip pranešė Vilniaus 
radijas gruodžio 1 d. Didžioji 
geologų dalis dirbo prie staty 
binių naudingų iškasenų (mo 
lio, žvyro, smėlio, dolomito ir 
kt.). Vasaros darbo metu ištir 
ta daugiau kaip 130 įvairių 
naudingų iškasenų telkinių. 
Eksploatacijai būsią perduota 
15 mil. kbm. molio, 35 mil. kb 
m. žvyro ,6 mil. kbm. dolomito 
ir kitų žaliavų klodai, bet ne 
pasakyta, kuriame gylyje tie 
klodai. 14-je rajonų buvo rasta 
kalkių klodai, kurie bus panau 
doti rūkščių dirvų kalkinimui, 
kalkių gamybai ir kiliems rei 
kalams. Pietų Lietuvoje dide 
lis geologų skaičius vykdė ge 
ologinę nuotrauką ir požemi 
nių vandenų tyrimą. Tyrai pa 
dės išspręsti miestų ir kaimų 
aprūpinimo vandeniu klausi 
mą. Buvo aiškinti ir minerali 
nių vandenų ištekliai. Geologų 
dėka jau ateinančiais metais ir 
Palangos kurortas turėsiąs mi 
neralinių vandenų šaltinius. I o 
liau geologai perdavė eksploa 
tacijai 60 artezinių šulinių. Gi 
liais gręžimais buvo tiriama 
naftos ir dujų problema. Pir 
mieji šio didelio daibo žings 
niai esą neblogi. Baigamias 
ruošti spaudai Lietuvos naudin 
gų iškasenų vadovas, geologi 
nis žemėlapis ir kiti geologi 
niai veikalai. E.

miltono, prasideda persikų, ab 
rikosų, obuolių, vyšnių ir kilų 
vaisių laukai. Čia taip pat yra 
Kanados vynuogių auginimo 
pramonės širdis. Seiiesniesie 
ms tų vietovių gyventojams 
skaudu žiūrėti, kaip melai iš 
metų tai šian, tai ten iškertami 
sodai, o jų vietoje dygsta fab 
rikai ar gyvenvietės, jau ir da 
bar dalis sodų yra išpirkta pra 
monės reikalams, tik tuo tar 
pu čia dar nieko nestatoma.

Prof. D. F. Putman, Toron 
to Universiteto geogranjos ka 
tedros vedėjas, pranašauja, 
kad 2000 metais Niagaros pu 
siasalis išaugs į didmiestį su 
1.450.000 gyventojų.

Tai, žinoma, reikštų galą 
šios apylinkės vyno pramonei, 
o taip pat ir kitiems sodams. 
Žinoma, galima būtų ginčytis, 
ar šio Kanados rajono supra 
moninimas yra naudingesnis, 
negu paliekant jį, soduose pa 
skendusj. Tur būt, ne. Bet nei 
atskiri asmenys nei organizaci 
jos tur būt nepajėgs įvykių rai 
dos sustabdyti. (CS).
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Daug ginčų sukėlęs naikintuvas Avro-Arrow, sukurtas ir pastatytas Malton, Ont., dirbtuvėse ri numatytas gmti nuo 
pi iešų Šiaurės Amerikos padangę, tur būt bus greičiausias lėktuvas pasaulyje. Čia patomc tą 32 tonų gražuolf oesileidžia 
ntį po to, kai jis pasiekė beveik pasaulio pilotinių lėktuvų greičio rekordą, padarydamas 1.404 mylias į valandą. 
Lėktuvas gali kilti stačiai augštyn. (CS).

MOS' U WS P O P, TA š
VEDA KAZYS BARONAS 

FUTBOLO LIETUVOS PIRMENYBĖS.
Kauno ir Vilniaus universitetų 
žaidėjai ir bendrai, augštųjų 
mokyklų atstovai. Toks jau su 
sitarimas Įvyko su krepšinio 
lygos komiteto nariais. Taigi, 
kad KKI žaidėjai per daug sa 
vęs nepervertintų, jiems nuvy 
kus draugiškų rungtynių i Le 
ningradą, ŽŪA komanda ,,ne 
paskolino“ dviejų žaidėjų ir bū 
simieji kūno kultūros mokyto 
jai rungtynes pralaimėjo Le 
ningrade pasekmėm 63:62 ir 
56:59. Atrodo, kad tarp ŽŪA 
ir KKI yra stipri varžybinė 
konkurencija, tačiau nevisuo 
met naudinga mūsų tautai, 
ypač žaidžiant rungtynes su 
rusais. Kitos pirmenybių pa 
sėkmės vyrų grupėje: ŽŪA — 
Kauno Audiniai 67:52, Vilnia 
us Žalgiris — Klaipėdos Žalgi 
ris 71:34, Kauno Pohtech. Ins 
titutas — Šiaulių Pedag. Inst. 
65.63 (po pratęsimo, nes nor 
maliu laiku rungtynės baigėsi 
58:58), Panevėžio R. Spalis— 
Mariampolės Mokslas 71 :50. 
Moterų grupėje: KKI — ŽŪA 
37:27, KPI — Šiaulių Lokomo 
tyvas 85 :40, R. Spalis — Mo 
kslas 44:39, ŽŪA—KMI 35: 
19. Dar reiktų pažymėti, kad 
ŽŪA krepšinio komandoje žai 
džia Sov. Sąj. rutulio stūmimo 
vicemeisteris Varanauskas, 
ypač puikiai sužaidęs rungty 
nes prieš KKI komandą, visiš 
kai uždengęs rinktinės žaidėją 
Lauritėną.

KA REIŠKIA VESTI 
RUSES

Atgavus mūsų sostinę, į ją 
pasipylė ekskursijos iš įvairių 
Lietuvos vietų, daugiausia 
mūsų besimokančio jaunimo. 

£ Nakvynei jie apsistodavo turis 
" tų Namuose (priklausė Vilnia 

us Sporto Apygardai) netoli 
Trijų Kryžių kalno, prie Vilne 
lės. Pasirodo, kad dabar šie 
namai (vienas medinis, o kitas 
mūrinis) turi nuolatinius gy 
ventoju*. daugiausiai sporti 
ninkus ir jų šeimas. Gyvenimas 
juose prasideda labai anksti 
(suprantama, nes kiekvienas 
pavėlavimas į darbą SS yra 
griežtai baudžiamas — K. B.), 
kai sportininkai su tamsa išei 
na Į kiemą gimnasitikai. O bro

Nors rudens rato meisterio 
vardas, atrodė, atiteks Šiaulių 
.Elnio komandai, tačiau pasku 
tines rungtynes Klaipėdoje 
prieš LRI klubą (žaidžia dau 
ginusiai atvykėliai rusai) ir ste 
hint 1000 žiūrovu šiauliečiai 
pralaimėjo 2:1(1:1) it tuo pa 
čiu atidavė pirmą vietą Kauno 
Inkarui, Antrose rungtynėse 
Vilniaus Spartakas sužaidė ly 
giomis su Kretingos Meliorate 
rium. Pirmenybėse dalyvavo 
12 komandų ir galutinė pen 
kių pirmų klubų padėtis iente 
Įėję yra tokia:
1. Inkaras Kaunas — 15 taškų

— 35:11 Įvarčiu.
2. Elnias Šiauliai -— 15 taškų

— 15 : 6 įvarčių.
3. KKI Kaunas ■— 15 taškų

— 17:9 Įvarčių.
4. MSK Panevėžys — 14 taškų

— 22 :13 Įvarčių.
5. R. Žvaigždė Vilnius — 13 t.

— 6:6 įvarčiu.

KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Krepšinio pirmenybės 
ta toliau. Pirmą staigmeną pa 
ruošė Žemės Ūkio Akademijos 
studentai Įveikdami savo kole 
gas iš Kauno Kūno Kultūros 
Instituto komanda pasekme 63 
:46. Šis laimėjimas yra tuo di 
dėsnis, kada prisiminsime, jog 
KKI komanda atstovaus Lietu 
vą SS augščiausios krepšinio 
lygos pirmenybėse. Tiesa, už 
KKI komandą gales žaisti

| PHOTO STUDIO

„K I N G” REG’D.
Vestuvinės ir grožinės 

fotografijos.

vyks

tg
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rtiat frslrxarra Fi zlorkni iv

Ii
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kopijavimai, be to restaura g 
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Kreiptis:
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DOVANŲ SIUNTINIAI į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory 
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma 

International Gift Parcel Service 
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 

Montreal 2, P. Q., Canada.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI
JOS TALKA

liai Rudzinskai, (SS irklavimo 
meisteriai) atsivežę sau žmo 
nas rusaites iš Leningrado — 
Valę ir Alę be savo tiesioginio 
darbo, turi rūpesčių ir su mais 
tu. Ar iš didelės meilės rusė 
ms, ar dėl jų nemokėjimo ga 
minti maistą, broliai Rudzins 
kai turi rauginti kopūstus žie 
mai, anksti rytą pusryčius. 
Šiame darbe jiems padeda dar 
ir dviratininko Minelgos moti 
na. Be šių sportininkų, namuo 
se gyvena dar futbolininkas 
Krocas, buv. vilkaviŠKietis R. 
Kazlauskas, imtinininkas Bag 
donas ir kt. Tai dar vienas įro 
dymas didelės butų stokos Vii 
niuje.

P. S. Nieko vilniškis „Spor 
tas" neužsimena apie trečią 
medinį namą, stovėjusi visis 
kai arti Vilnelės tilto. Anks 
čiau jame gyveno (lenkų ir lie 
tuvių laikais) namų prižiūrėto 
jas. Greičiausiai, kaip nesporti 
ninkė, juose įsikūrė Minalgie 
nė, kuri duoną sau užsidirba 
ne sportuodama, bet dirbdama 
mieste.

Pabaigai, apie leidinį, Lietu 
vos sporto istorijos. JĮ ruošia 
Kauno Kūno Kultūros Institu 
to studentai „plačiosioms skai 
tytojų masėms“. Paruošti nu 
matoma gegužės mėnesį. Kny 
ga turės 14 autorinių iankų ir 
joje bus šie skyriai: i) fizinė 
kultūra feodalizmo ir kapitaliz 
mo epochose, 2) buržuazijos 
valdymo metais, 3) Taiybų 
(pavergtos Lietuvos! 
B.) santvarkos metais, 
kalbos, kad du pirmieji skyriai 
bus aprašyti tamsiausiom spal 
voms, iškeliant į viršūnes da 
bartinį, pavergtos Lietuvos 
sportą.

ČEKIJOS STUDENTAI 
TINKLININKAI,

sužaidę rungtynes Vilniuje 
apžiūrėję sitorines sostinės 
vietoves, nuvyko i Kauną, kur 
susitiko su KKI komandomis. 
Moterų rungtynes baigėsi ne 
laukta lietuvaičių pergale 3 :2, 
vyrai 
pačia 
čekų 
įimai 
labai

- K.
Nėra

reikalo Michailovui aiškinti 
apie meisterius, nes pav. Biru 
tės Zalągaitytės atsiektas re 
kordas, tai liūto dalis nuopel 
nu dar nepriklausomybės lai 
kų sportininko ir dabartinio 
trenerio L. Puskunigio.

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ
FASK-TO IR REVIZIJOS 
KOMISIJOS CENTRINĖS 

RINKIMINĖS KOMISIJOS
Pranešimas N r. 2

Balsavimo lapus, . kartu su 
specialiais vokais ir smulkio 
mis instruklijomis, CRK-ja iš 
siuntinės visiems i lakėjams 
1959 m. sausio 3—7 d.

Balsavimo atlikimo termi 
nas yrą 1959 m. sausio 12 d., 
12 PM, bazuojantis pašto ants 
pandos data. Pavėluotas baisa 
vimas laikomas negaliojančiu.

Balsų skaičiavimas bus vyk 
domas 1959 m. sausio 18 d.

Rinkėjai per klaidą negavę 
balsavimo lapų, kreipiasi betar 
piškai į CRK-ją.

Kadangi balsavimas vykdo 
mas jau 1959 metais, tai auto 
matiškai balsavimo teisę gau 
na visi Š. Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto S- 
gos nariai, gimusieji 1942 m. 
Iki š. m. gruodžio 31 d. pasta 
rieji privalo būti įtraukti i tei 
sėtų balsuotojų sąrašus.

Papildomai pranešame Cen 
trinės Rinkiminės Komiisjos ad. 
resą:
Mr. K. Stanaitis, 95 Deleware- 
Ave., Hamilton, Ont., CanacEu.

C. R. K-ja.
SPORTAS CHICAGOJE

• Chicagos lietuviai stalo tend 
sininkai Įveikė lenkų Eagles 
komandą 4:1. Už lietuvius ža£ 
dė: A. Avižienis,-V. Kleiza, K. 
Ripskis, B. Žemaitis ii R. Puo 
džiūnas.

Šiaurės Amerikos apsaugos 
(NORAD) vadovavime daly 
vauja ir amerikiečiai. Čia mato 
me amerikiečių generolą Earle 
E. Partridge, atstovaujant* tą 
kraštą linijų vadovybėje. (CS)

Kanadiečius Apsaugos Linijų 
(NORAD) vadovybėje atsto 
vauja Oro Maršalas C. Roy 
Slernon iš Karališkųjų Kana 
•dos Oro Pajėgų. Kaitų su ge 
ncrolu Partridge jie vadovau 
ja NORAD iš Colorado Sprin 
gs, Colorado, USA. (CS).

sas: 7051 S. California Ave., 
Chicago 29, Ill.

tuo tai pu pralaimėjo ta 
pasekme. Žinant augštą 
tinklinio klasę, šie laimė 
Lietuvos gyvenimui turi 
didelę reikšmę.

1 Ir vėl susilaukiau „užpuoli 
i mu“ Tėvynės Balse. Visiškai 
1 nematau reikalo Michailovo 
1 leildžiamam laikraštukui atsa 
. kyti, nes jeigu sakysiu „kad 
> yra balta“, St. Vaitkūnas, Dau 
’ sa ir kt. griežtai tvirtins „kad 

raudona“. Vieną tik priminsiu, 
kad šiapus Atlanto lietuviai 
daugiau žino apie pavergtos 
Lietuvos sportą ir sportinin 
kus, gerai atskirdami tautybę 
Zaikinų, Rusinovų, Nikišinų, 
Bogdanovų ir kt. Todėl ir nėra

• Neries - Lituanicos jungtinė 
krepšinio komanda primose 
pirmenybių rungtynėse Marqu 
ette parko lygoje Įveikė savo* 
varžovus 63:51. Komandoje 
žaidė: Dirvonis, Andrijauskas, 
Prapuolenis, Aleksiūnas, Tau 
ras, Germanas, Korzonas, Kau 
nas. Šių pirmenybių rungtynės 
bus žaidžiamos kiekvieną sek 
rnadienio popietę Marquette 
parko pastate, prie 67-tos ir 
Kedzie gatvių.

• Vid. Vakarų sporto apygar 
dos krepišnio, tinklinio ir sta 
lo teniso varžybos vyrų ir mo 
terų grupėse įvyks 1959 m. sau 
šio mėn. 31 ir vasario 1 d. Chi 
cagoje. Jas praves LSK Neris..
• Sporto Žinių paskutinis ši’ą 
metų numeris pasirodys dair 
prieš Kalėdas. Laikraštį leidž ia 
Faskas, o jį redaguoja Edv. j >u 
laitis. Administracijos adxe

E. š.
TRUMPAI IŠ VISUR.

— Čekų tinklininkai po gast 
rolių Lenkijoje, užsuko į mūsų 
sostinę. Lietuvaitės rungtynes 
laimėjo 3 :2, o vyrai turėjo su 
pasuoti prieš čekų studentus 
„sausai" — 3:0.

— Lengvosios atletikos tre 
neriai ir darbuotojai buvo susi 
rinkę aptarti praėjusio leng 
yosios atletikos sezono. Muro 
dyta, kad Lietuvos stadionai 
yr.a Įrengti labai blogai, o pa 
tiems sportininkams trūksta 
pagridinio lengvaatlečio inven 
toriaus. . . startukų (specialūs 
batai bėgimams, šuoliams, me 
timar.ns).

— Atrodo, kad paskelbtame 
Vilniaus radijo konkurse, išrin 
kimui geriausios Lietuvos 19 
58 .m. sportininkės, ši garbė 
atiteks pasaulio meisterei Biru 
tėi Zalagaitytei.

— Montrealyje pussunkaus 
svorio meisteris Archie Moore 
vienuoliktame raunde įveikė 
Kana.dos prancūzą Yvon Durel 
le. Laimėtojas gavo 75 tūkst. 
dol. o kanadietis tik dvyliką. 
Rungtynės buvo labai Įdomios. 
Pirmame rounde atrodė, kad 
kanadietis greitai laimės, nes 
jis „sen^“ (A. Moore amžiaus

Lietuvių Enciklopedijos Ad 
r> inistracra scklbia paskutinę 
l ietuvių Enciklopedijos talką 
r.uo š. m. spalio 15 d. iki 1959 
iki 1959 m. balandžio 15 d. 
Taikos metu naujai L. E. užsi 
prenumeravusiems bus duoda 
mos premijos.

U žsiprenumeravusieji nuo 
š m. spalio lo d, iki gruodžio 
15 d. iš leidyklos nemokamai 
gauna: 1) Vinco Krėves Raš 
tus — pilną komplektą (kamp 
lektą sudaro 6 tomai, kurių 
trys tomai jau išleisti, o ketvir 
tas spausdinamas, 2) Lietuvos 
Žemėlapi ir 3) Jono Balio „Lic 
tuvių Dainos Amerikoje“.

Prenumeratoriai, kurie užsi 
sakys nuo š. m. gruodžio 15 d. 
iki 1959 m. vasario 15 d., gaus 
pilną Vinco Krėvės Raštų ko Z 
mplektą. ",

O tie, kuriė užsiprenume 
ruoš nuo 1959 m. vasario 15 d. 
iki tų pat metų balandžio 15 d., 
gaus Lietuvos žemėlapį ir Jo 
no Balio „Lietuvių Dainos 
Amerikoje".

Jau išėjusius L. E. tomus 
naujieji prenumeratoriai gaus' 
išsimokėtinai pageidaujamo 
mis sąlygomis. Už vėliau išlei 
simus tomus mokama normalia 
tvarka.

Lietuvių Enciklopedijos lei 
dimas nėra kieno nors asmenį 
nis reikalas, o vaisius visų lie 
tuvių sutelktinių pastangų, vai 
sius, deja, tik laisvame pašau 
lyje gyvenančių lietuvių. Tad v 
ir nuopelnai atatinkamai pri 
klauso visiems tiems, kurie bet 
kuriuo būdu prie šio didelio 
darbo prisideda. Darbas kil 
nūs, nes lietuvių tautos ir vals 
tybės kančios ir vergijos rne 
tais, jis skinamas jos garbei ir 
pasididžiavimui. Darbas pras 
mingas, nes skirtas ne tik mo 
kytis, ir praturtinti kiekvieno 
mūsų žinyną, bet yra būdas ir 
priemonė išlaikyti lietuvių kai 
bai ir lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžia 
vimas prieš laisvas tautas, kad 
pavergtos tautos vaikai, pla 
čiai pasiskleidę priverstinėje 
emigracijoje, sutelktinėmis jė 
gomis sugeba toki milžinišką 
darbą padaryti?

Ir Tu, Mielas pavergtos Tau 
tos Sūnau ir Dukra, prenume 
ruodamas L. E., esi tų sutelk 
tinių jėgų dalininkas ir Tau, 
kaip ir visiems bendradarbiams 
ir talkininkams, priklausys bū 
simųjų mūsų tautos kartų pade 
ka ir tinkamas jvertinirnas.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija.

265 C St., So. Boston 27, . s
Mass., U. S. A. t

nieks nežino — vieni sako, kad 
jis 49 metų, kiti vėl kad „tik" 
43 m.) paguldė tris kartus. Ta 
čiau nuo šešto rounuo ameri 
kietis įgijo aiškią persvarą ir 
49 sek. vienuolikto roundo V. 
Durellį nusiuntė į sapnų kara 
lystę. Rungtynės vyko Montre 
alio Forume ir išskyrus Quebe 
co provinciją, jos buvo rodo 
mos televizijoje JAV ir Kana 
doje. Atsigriebimo rungtynės 
numatomos vėl Montiealyje lie 
pos mėn.

— Šaškių rungtynėse Vii 
nius įveikė Kauną 15,5:14,5.

--------------------------------------------------------------------------------------—
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I BELLAZZI-LAMY, INC
__ „ 7679 George St., ..... , „PO 8-5151 Vule Latalle.

J vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Iniuliacija, Ten - Te*t, Masonite, statybinis popieris.
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| Verdun PO 6-5641, '&
I HICKSON GROCERY $

jALUS ir MAIŠO PRODUKTAI^
$ Pristatymas nemokamai $
8 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Norite pirkti ar parduoti?
Turime rimtų pirkėjų ir gerų pasiūlymų:

• BUNGALOW
• DUPLEKSAI
• APARTMENTAI

• SPLIT-LEVEL
• TRIPLEKSAI
• SKLYPAI.

• IR VISŲ RŪŠIŲ BIZNIAI
PARŪPINAME PASKOLAS r

Cosmopolitan Realties Co
Real Estate Brokers 

Lietuvis dalininkas A. Rakauskas
6525 Somerled HU. 9-3819 M sntreal

ft SIUNTINIAI
LIETUVON IR į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me

džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 

Užsakymai iš kitur priimami paštu.
Siuntiniai pilnai apdrausti.

Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, 
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
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HAMILTON/
„TALKA” PASIEKĖ 

100.000 DOL. KAPITALĄ
Bankelis „Talka“ užbaigė 

lapkričio mėn. su gražiu pasi 
stūmėjimu pirmyn pasiekda 
ma ir peržengdama 100,000 
dol. ribą ir pasiekdama 300 na 
rių skaičių. Talkos 300-tuoju 
nariu buvo įrašytas Mečys Sta 
sevičius. Kitos lapkričio mėn. 
balanso pozicijos atrodo taip: 
Šerų sąskaita 98,207.72 dol. 
Depozitoriai 8,260.89 dol. Ka 
soje pinigais 7 762.40 dol. ir 
deponuota CUNA 13,000.00 
dol. Išduotos paskolos iki lap 
kričio mėn. 30 d. 85,300.98 dol. 
Balansas už lapkričio mėn. 
112,923.92 dol. Per lapkričio 
mėn. Įstojo 8 nauji nariai, tad 
labar dar turima 303 nariai, 
skolininkų 127, depositorių 16. 
Naujų paskolų per tą mėn. leis 
ta išduoti 8194.38 dol. sumai.

Bankeliui paaugus atsiranda 
daugiau kapitalo, kuris bus pa 
naudotas pirmųjų morgičių pas 
koloms. Bankelio valdyba, siek 
dama kuo geresnio sa»/o naria 
ms patarnavimo, nuo sausio 1 
d., nutarė eiti prie šių paskolų 
išdavimo. Pirmųjų morgičių 
paskolos bus išduodamos vie 
nam nariui iki 5.000 dol. dy
džio penkių metų terminui iš 7 
proc. metinio. Morgičiai bus at 
viri. Pradžiai tam tikslui yra 
paskirta 20,000 dol. suma. Šio 
ms paskoloms nereikia žiran 
tų, nes bus atsakingas turtas. 
Antriesiems morgičiams pas 
kolos pagal įstatus negalima 
duoti.

BANKELIO „TALKOS” 
METINIS ŠĖRININKŲ 

susirinkimas yra šaukiamas 
1959 m. sausio mėn. 15 d., sek 
madienį, 4 vai. p. p., Aušros 
Vartų parapijos salėje, 58 Dun 
durn St. N., Hamiltone Pra 
šomi visi tą datą prisiminti no 
rs nariams dar bus išsiuntinėti 
asmeniški kvietimai.

ĮSIKURIA SAVARANKUS 
LIETUVIŲ VERSLAS

Pasidairius po Hamiltono lie 
tuvių gyvenimą matome gra 
žiai įsikuriančius įvairiose ve 
rslo šakose. Štai visai neseniai 
Jonas Norkus turėjo tik vyrų 
kirpyklą, o dabar atidarė dide 
lę ir modernišką vyrų ir mote 
rų kirpyklą — Grožio Salioną. 
Tam padaryti reikėjo nemažai 
ištvermes ir pastangų, nes pir 
rna turėjo išklausyti 1000 vai. 
specialų kursą ir atlikti prakti 
ką grožio salionuose. Atsirne 
nant, kad turi šeimą su mažais 
vaikais ir dienos metu dirbo, 
kad galėtų pragyventi, o tik va 
karais mokytis, tačiau tos pas 
tangos buvo vanikuotos sėk 
mingu egzaminų išlaikymu. Eg 
zaminus iš 50 lankiusių išlai 
kė antruoju. Dabar kai pilnai 
kvalifikuotas specialistas atida 
rė Grožio Salioną 537 Main St. 
E., kuriame atlieka visus plau 
kų šukavimo, bangų sudėjimo, 
galvos masažo ir kitus su tuo 
surištus darbus. Taip pat atlie 
ka ir vyrams plaukų kirpimo 
darbą. Kirpykla yra labai gra 
žiai įrengta su naujomis prie

Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje

Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už 
paskolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

Darbo dienos: Penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. 
vak., notaro A. Liudžiaus įstaigoje (II augštasj, 128 
Main St. W., tel. JA 7-55 75. Sekmadieniais nuo 12 v. 
iki 2 vai. p. p.. Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. 
N. Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

20 kg cukraus ... $23.95
20 kg taukų.......... $38.80
20 kg ryžių...........$24.65
20 kg sviesto $52.45

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.

IŠ KANADOS:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, 

vaistų ir kitų reikmenų įvairius siuntinius.
Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms 

medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių
Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, 

kurie sudaromi mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. 
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 
medžiagas, bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite 

patenkinti.

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeo
nus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 

parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, 
įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t. t.

10 kg cukraus . . $12.30
10 kg taukų.....$21.70
10 kg ryžių ............$14.45
10 kg sviesto .... $30.90

(Į Sibirą iki 10 kg reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg—$2.50) 

Siuvama kojinė mašina firmos „Minerva-122“ (medinis sta 
liukas ir kojos) įskaitant visus mokesčius —

Į Europą ....$175.00 į Aziją............$182.00
Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir ge 
riau pasiųsti siuntini, prašau paskambinti arba parašyt', ir 

mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą. 
Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siuntinia

ms prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryn. 
svorio siunt., bei užsakymus reikmenims iš Europos val.-t., 
si,ųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąskaitą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ JTAIGA:

849 College St., Toronto, OnL„ Canada. Tel. LE. 1-3098 
SKYRIAI :

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

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

DARBO Valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. KALŪZA

menėmis tam darbui. Patalpos 
specialiai tam pritaikytos, ku 
riose šiuo metu J. Noikus dir 
ba su dviem padėjėjais. Linkė 
tina sėkmės naujame darbe, o 
lietuviams, o ypač ponioms kr 
eiptis pas savąjį tos srities 
specialistą.
© Gruodžio mėn. 20 d. Hamil 
tone buvo bedarbių vyrų 10. 
963 ir moterų 5.158. Pernai 
tuo pačiu laiku buvo bedarbių 
vyru 10.491 ir moterų 4.088.

J. D.
LN V-BOS POSĖDIS, 

įvykęs gruodžio 12 d., dalyvau 
jant visiems v-bos ir kontrolės 
kom-jos nariams, priėmė šiuos 
svarbesnius nutarimus. Kadan 
gi anksčiau skirtų LN scenos 
remontui 2000 dol. neužteko, 
tad v-ba leido išleistis dar 1. 
000 dol. Tuo būdu visas see 
nos remontas kainos apie 3000 
doi. Smulkesnę apyskaitą pa 
leiksime spaudoje. Šį darbą 
naigus, LN salė ir scena bus 
viena geriausiai pritaikytų įvai 
nems koncertams bei mineji 
marns ir talpins iki 1000 sve 
čių. Bus įrengtas modernus ap 
švietimas ir garsiakalbiai. Da 
bar visi aiškiai matome, kad nė 
turns metams nepraėjus, jau di 
dėlę dalį mūsų tautinių susibū 
rimų Lietuvių Namai patenki 
ns. Zad ko dar apie 500 Hamil 
tono lietuvių laikomės nuo šio 
didelio darbo nuošaliai!? Visi 
įneškime į LN bent po porą 
šnntų ir po metų laiko turėsi 
me vieną puikiausių lietuviškų 
centrų išeivijoje, sukurtų po 
Antrojo Karo!

Jau dabar matome praktiš 
ką „Vienybėje — Galybė“ jė 
gą, o kas būtų, jei visi hamilto 
niečiai į šią LN akciją įsijung 
tų.'

V-ba, apsvarsčiusi V. Berno 
to prašymą leisti jam kine pra 
ktikuotis operatoriumi, nutarė 
jį patenkinti, jei nebus kliūčių 
iš unijos.

Svarstydama v-bos nariams 
atlyginimų skyrimą, vienbai 
šiai nutarė v-bos sekretorei V. 
Subatnikaitei mokėti po 20 d. 
menesiui. V-bos pirm. St. Bak 
šys nuo jam skirtų 30 dol. mė 

» nesinio atlyginimo atsisakė. 
Visi kiti v-bos nariai nuo Dėt 
kokių jiems už darbą apmokė 
jirnų irgi atsisakė.

Iš Namų Fondo (v-bos su 
keltų pinigų) paskirtos šios au 
kos: šalpos Fondui 50 dol. ir 
liet, šeštadieninei mokyklai 50 
dol.

Nutarta kviesti Montrealio 
Dramos Teatrą su „Milžino Pa 
unksme“. Balandžio mėnesį 
suruošti LN atidaromąjį ir 3 
m. sukakčiai atžymėti koncer 
tą.

LN salę įvairiems tautiniams 
minėjimams duoti dovanai, pa 
imana tik už faktines elektros 
ir kitas išlaidas. Iš o-jų, kurios 
naudosis pianinu, imti po 10 
dol.

Posėdis praėjo labai pozity 
vioje dvasioje. Jį uždaryda 
mas v-bos p-kas St. Bakšys pa 
kartotinai visu nuoširdumu pa 
pralė v-bos narius kas mėnesį 
gauti LN nemažiau 100 dol. 
kiekvienam.

LN SKOLA
Montrealio bankui dar sumažė 
jo. Gruodžio 19 d. atmokėta 
1000 dol. ir dar liko 5.000 dol. 
Per 7 mėnesius šiam bankui

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

835 QUEEN ST.W-TORONTO 3-EM 4-4025

K Skyriai: Hamiltone, 
$ St. Catharines ir kitur.
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Rygos šprotai
40 s v. siuntinys • tik f26.95 dovanoms

GAUNAMI TIK PAS MUS!ORO PAŠTU PER 10—15 DIENŲ.
1 0% NUOLAIDA atnešus ar prisiuntus šią iškarpą.

jau grąžinta 10.000 dol. Malo 
niai prašome visus lietuvius 
stoti nariais ir pagreitinti LN 
išmokėjimą.

SKAUTŲ RĖMĖJŲ DR-JOS 
V-bos ruoštas pobūvis sausio 
16 d. parapijos salėje neįvyks, 
nes klebonas kun. di. J. Tada 
rauskas atsisakė duoti salę, jei 
joje bus serviruojami svaigina 
mieji gėrimai. Šis Gerb. Klebo 
no motyvas yra sveikintinas, 
tik reiktų, kad ateityje jis bū 
tų taikomas visoms org-joms, 
redarant jokių išimčių.

| ŠALPOS FONDO 
aukų vajų iš tolimesnių vieto 
zių pirmieji reagavo Paris-Br 
indi or d lietuviai. Per savo ats 
tovą mieląjį Alf. Kuzmicką jie 
giuodžio 15 d. prisiuntė 21 dol. 
Aukojo: A. Kuzmickas 5 dol., 
E. Jasinskas 3. Po 2 dol.: V. 
Peldžius, S. Pakulis, P. Marti 
sius, P. Gečas, Z. Gečas ir J. 
Širvinskas; po 1 doi. Ig. Mar 
kevičius. ŠF v-bos vardu nuo 
čir dus ačiū! Kurie dar neprisi 
dėjote, malonėkite tuojau įdėti 
į voką vieną kitą dol. ir paisųs 
ti šiuo adresu: St. Bakšys, 38 
Stanley Avė., Hamillvii, Ont. 
Padarę gerą darbelį artimui, 
turėsime žymiai malonesnes 
šventes! Sk. St.

KOVO ŽINIOS
— Dvejos pirmenybių rung 

tynės sužaistos pereitą savaitę. 
Vyrų kiepšinio komanda pra 
laimėjo pirmaujančiam New 
Westminster klubui 31:65, o 
moterys, kaip ir visuomet pir 
iną puslaikį užbaigė savo nau 
dai (12:10), tačiau rungtynes 
prieš stiprią Hagersviile mies 
telio rinktinę pralaimėjo 32: 
.’9. Vytams taškus pelnė: Ko 
berts 3, Halyk 6, Biliūnas 8, 
Stankevičius 2, Žilionis 2, Sta 
nkaitis 2, Trumpickas 3, Petru 
oaitis 5. Moterų komandai: 
Vfcrbickaitė 2, Miniotaitė 2, 
Stankaitytė 1, Bakaity tė 3,

I
A. E. McKAGI IE |

Barrister and Solicitor x 
Advokatas ir Notaras V 

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

330 Bay Street, x 
3 TORONTO 1, Ontario, t

K''J'-"- mri-lTW' XX--------------

Lietuvio Advokato įstaiga

VICTOR D. ALKSNIS
Ad voką tas-Notary

62 Richmond St West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond > 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
Įstaigos Namų

EM 2-2585 ST 8-50Rf
K~"".... MK-------- X>T--------~»

Lietuviai advokatai k
: NEIMAN, BISSETT ?
3: & SEGUIN |

Barristers, Selicilors, i
Notary Public.

H e y d e n Street (
(netoli Bloor ir Yongle) «

Toronte 5. Ont $
Tel.: Ofice WA 4 9501

I Res.: BE 3-0978

WELLAND, Ont.
KALĖDŲ EGLUTĖ. WELLANDE

1959 metais sausio 4 dieną, 
tuoj po pamaldų lietuviams ka 
tulikams, apie 12 vai. 30 min., 
St. Mary’s bažnyčios rūsyje, 
KLB Wellando apyl. valdyba 
ruošia šaunią apyl. vaikučiams 
kalėdų eglutę.

Be apylinkės vaikučių eglu 
tėję dalyvauja ir USA Buffalo 
8 vaikučiai.

Tėvo Barnabo - Mikalausko, 
Wellando šeštadienines mokyk 
los vedėjo, pastangomis egiu 
tės metu bus suvaidintas vai 
diminėlis „Betliejus“ ir pašok 
ta keletas šokių, kuriems vado 
vauja ponia Ulbinienė iš Nia 
gara Falls.

Vaidinimėlį suvaidins St. 
Catharines vaikučiai.

Atvyks ir Kalėdų senelis, 
kuris visus vaikučius iki 12 me 
tų apdovanos dovanėlėmis. 
Kad vaikučiai visi jaustųsi ne 
nuskriausti, ekstra dovanėlės 
nebus priimamos.

Be to vaikučiams bus vaišės, 
kuriose visi kartu pavalgys.

Wellando lietuvių medžioto 
jų ir meškeriotojų klubas „Litu 
anica“, vaikučių eglutės reika 
lams, paskyrė 20 dol. Už šį la 
bai gražų gestą apyl. valdyba 
klubui nuoširdžiai dėkoja.

Bufalo vaikučių tėvai savo 
vaikučiams duoda eglutės išlai 
doros reikiamą sumą pinigų.

Trūkstamas lėšas eglutei fa
nes valdyba skiria iš bendruo 
menės kasos.

Atskiri kvietimai į eglutę ne 
bus siunčiami, todėl visi vaiku 
čiai, jų tėvai bei norintieji eg 
lutėje dalyvauti iš Wellando, 
jo apylinkės, Port Coiborne ir 
Niagara Failą, šią korespon 
denciją skaitykite tamstų kvie 
timu. Laukiame svečių ir iš ki 
tur.

Be šios korespondencijos, 
apie eglutę, bus pranešta ir lie 
tuvių bažnyčiose. Apyl. v-ba.

Meškauskaitė, Petrušaitytė 2, 
Prunskytė 9.

—- Į Kanados lietuvių krepšį 
mo pirmenybes Toronte sausio 
3-4 d. d. išvykstama nuo VAV 
parapijos bažnyčios, lengvo, 
.ms mašinomis. Išvykimo lai 
kas bus praneštas treniruočių 
metu.

— Didelės išlaidos susidaro 
už mokamas sales treniruotėm, 
dalyvavimą abiejų komandų 
Hamiltono m. krepšinio pirme 
nyoėse. Šiuo metu, kasoje yra 
palikę tik apie šimtas dol.. At 
sižvelgiant į sunkią finansinę 
padėtį, valdyba nusprendė 19 
59 m. surengti šešis parengi 
mus. Visi jie įvyks reprezenta 
cimame Hamiltono Royal Con 
naught viešbutyje. Salės yra 
gautos.

— Vietos angliškoji spauda, 
sporto skyriuje, atžymi Kovo 
krepšininkų rungtynes. Mote 
rų ir vyrų lygose, mūsų krepšį 
ninaai rašomi Lithuanians var 
du. K. B.

&

ŠV. KALĖDŲ EGLUTĖ.
Hamiltono Lietuvių Vysk. 

M. Valančiaus vardo mokyk 
los mokiniams (ir jos nelan 
kantiems nuo 3-jų metų amž.) 
rengiama Šv. Kalėdų eglutė 
įvyks 1959 m. sausio 4 d., sek 
madienį, 4 vai. p. p., „Aušros 
Vartų” parap. salėje, Dundu 
rn St. N.

Dalyvaus Kalėdų Senelis. 
Programą atliks mokyklos mo 
kiniai.

Kalėdų Senelio vaikučiams 
skirtas dovanėles padeda su 
tvarkyti patys vaikų tėvai, jas 
iš anksto pristatydami mokyk 
los vedėjui, 18 Barton St. W’., 
tėvų K-to pirm. V. Sakavičiui, 
43 Charlton St. E., ai pas mo 
kytojus. Galima ir vietoje tą 
pajią dieną pusvalandžiu anks 
čiau.

Maloniai kviečiame visus 
vaikučius ir jų tėvelius bei sve 
čius eglutės parengime kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Tėvų Komitetas.

PASINAUDOKITE 
SLA PAGALBA 

nelaimes ir ligos atveju
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (SLA) i 

draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $325 į ■ 
mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

Dėl smulkesnių inform. Toronte gyvenantieji skambinkite:
ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) —
L. Rickevičienė —RO 0-7668 V. S. Mastis 
H. Chvedukas —bE 4-1528
A. Dūda

O. Indrelienė
—RO 9-4612 A. Paulauskas

LE 4-0773
—LE 2-6513
—LE 1-8522
—LE 6-3545

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve„PARAMA” |
Paskola 1 asm. iki $ 3,000.—- 1

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. x
Darbo valandos*. v

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. lyto ir SĄa—-9 v. vak. X 
Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 7—9 vai. vakaro. x 
Tiečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. įj 
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. ®
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Svarbi data: sausio 10 diena - Spaudos Balius
K. Lukas visam baliui aukoja kalakutieną

v
MONTREAL

ĮVYKS SLOVAKŲ SALĖJE — 7220 HUTCHISON STR. 
(prie Park Ave ir Jean Talon sankryžos ir 

CPR geležinkelių stoties)
Spaudos Baliaus loterijai aukojo:

39. S. Kęsgailą
KETVIRTADIENĮ 
NAUJIEJI METAI

ir Kristaus apipjaustymo šven 
tė. Tai yra bažnyčios įsakyta 
šventė. Mišių tvarka — kaip 
sekmadienį. Kad Visagalis ap 
šviestų mūsų gyvenimo kelius 
Naujuose Metuose, prieš’ sumą 
bus giedamas himnas į šv. Dva 
šią „Veni Creator“. Po sumos 
ir palaiminimo švenčiausiu Sak 
ramentu bus teikiama absoliu 
cija Trečiojo Ordeno šv. Pran 
ciškaus nariams. (AV).
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
įvyks Aušros Vartų bažnyčio 
je. Trečiadienio vidunaktį, 12 
vai., bus iškilmingos šv. Misios 
už pasaulio taiką, Lietuvos Jais 
vę ir prašant Viešpaties palai 
mos Naujuose Metuose mums 
bei mūsų artimiesiems. Po pa 
maldų įvyks sveikinimai bei 
kuklios vaišės visiems daly via 
ms. (AV).

ŠV. KAZIMIERO 
BAŽNYČIOJE 

naujametinės pamaldos bus šia 
tvarka: gruodžio 31 d., trečia 
dieni, 11 valandą vakaro bus 
Adoracija, o vidunaktį, 12 va 
landą, — iškilmingos Sv. mi 
šios. Kitos pamaldos — kaip 
sekmadienį.

AUŠROS VARTŲ 
KLEBONAS DĖKOJA

p. Marijai Lenktienei už labai 
granžius rankų darbo 
Uitis mūsų bažnyčios 
jam altoriui; D. L. K.
Klubui už auką 25 dol. A. V. 
statybos fondui; p. Kazim e 
rui Žižiūnui už auką 25 dol, A. 
V. statybos fondui; pp. jonui 
Dalmantui ir Keturkai už ma 
lonią pagalbą dekoruojant A. 
V. bažnyčią Kalėdų šventei: 
už nuoširdų taikinmkavimą 
studentams D. Lukoševičiui ir 
G. Vazalinskui. Dėkojame taip 
pat p. Čepkauskienei už gražų 
giedojimą bažnyčioje Kalėdų 
švenčių proga. (AV).
• P. Matulytei dr. Šemogas pa 
darė tulžies pūslės operaciją ir 
sutvarkė draudimo dokumen 
tus, kurie buvo supainioti. Li 
gone jau pasveiko.

f DR. J. Š E M O G A 5 

g Office 5441 Bannantyne 
| (kamp. Woodland) 
| Verdun. Tel. PO 7-3175.

*5 Priėmimo valandos:
S pirmadienį ir ketvirtadienį 
$ 7 — 9 p. m.
X antradienį ir penktadienį
X 2 —4 p. m.
X trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m.
£ šeštadienį 11—1 p. m. 
$ arba pagal susitarimą.
$ Namų tel. PO 6-9964

mezgi 
didžia
V. N.

EVANGELIKŲ PAMALDOS 
PER NAUJUS METUS

12.30, 2594 Jeanne-Mance St., 
Montrealyje. Pamaldas laikys 
kun. Julius Stanaitis, atvykęs 
is Vokietijos. Prašoma parapi 
jiečius kuo skaitlingiau daly 
vauti. Taryba.
PASKAITA APIE LIETU 

VOS SIENŲ PROBLEMAS
Ši sekmadienį, sausio 4 die 

ną, tuojau po pamaldų Aušros 
Vartų salėje po klebonija. Aka 
deminių paskaitų eiiėje, bus 
paskaita Lietuvos sienų proble 
mos klausimais. Paskaita bus 
su diskusijomis. Paskaitinin 
kas pageidauja ir prašo, kad i 
paskaitą atsilankytų tautiečiai, 
kurie domisi Lietuvos ateitimi 
ir šeštadieninių mokyklų moky 
tojai, žinoma, ir visi tautiečiai, 
kurių širdyse yra gyvi Lietu 
vos ateities klausimai. Atskiri 
kvietimai niekam nesiunčiami. 
Visi kviečiami dalyvauti,

KALĖDINĖ VAIKŲ 
EGLUTĖ

A V salėje sekmadienį praėjo la 
bai gražiai ir darniai. K-to pir 
minnkas p. Alinauskas, pasvei 
kinęs gausiai susirinkusius tė 
vus su vaikučiais, pristatė šeš 
tadieninių mokyklų mokyto 
jus, K. F. Įgaliotinę p. Rimke 
vičienę ir Mokyklų globėją ku 
nigą J. Borevičių. Jie pareiškė 
sveikinimus ir padėką už atsi 
lankymą. Po to buvo suvaidin 
tas vaizdelis „Kalėdų naktis“, 
su plastika ir giesmėmis, ku 
rioms fortepionu pritarė S. Pa 
kulytė. Vaikai tvirtai buvo iš 
mokę ir giesmes ir plastikos da 
lykus, o fortepionas gerai deri 
nosi ir gerai intonavo. Gies 
mės gerai skambėjo, tiktai kai 
kurios lietuviams buvo sveti 
mos. Plastika J. Rimkevičių 
tės, dekoracijos dail. p. Remei 
kos.

Po to Kalėdų senelis atėjo su 
maišu dovanų ir su vaišėmis 
ir tai buvo vaikams didžiausio 
susidomėjimo momentas.

• Dr. J. Šemogas, pardavęs se 
nūs namus, nusipirko naujus 
gražius namus LaSalle bulva 
re. Šeštadienį AV Klebonas J. 
Borevičius naujus namus pa 
šventino. Ta proga pp. Šerno 
gai suruošė puikų priėmimą, 
kuriame dalyvavo gražus bū 
rys svečių.

40. P. Kaulakis ................ 2.—
41. P. Pluščiauskas .........2.—
42. Jurgis Gudas .............. 2.—
43. A. Markevičius.......... 2.—
44. K. Sagaitis . .. ............... 1.25
45. P. Petronis ................. 1.—
46. L. Baradinskienė .... 1.—
47. J. Ramanauskas .... 1.—
48. P. Veleniškis.................1.—
49. A. Stankienė............... 1.—
50. B. Jazokas................... L—
51. Linda Gudienė ............1.—
.52. A. Baršauskas ........... 1.—
53. P. Keturka ..................1.—

2,— 58. p. Rupšienė — kvcp. bonk.
59. M. Mikulėnai — auskarai.
60. Kilčiai — kvepalai.
61. P. Jakšys — foto aparatas.
62. M. Šukys — 2 pok. cigarų.
63. J. A. Jocai — 2 pok. cigarų.
64. p. Matulienė — cigar.
65. K. Lukas — kalakutas.
66. Palaitis — staigmene.
67. P. Kinų kraut. — rašymo 

setą.
68. P. Mačionienė — šok. dėžę.
69. P.

70. P.
mą

Visiems aukotojam.-, nuošii 
džiai dėkojame. N L,

54. I. L. Giriūnas......... . . . 1.-—
55. J. Vasiliauskas . . . . . 1.—
56. A. Žukas ................. ... 1.—-
57. J. Budrevicius . . . . . . L—-

20 M. VEDYBINIS PP.
VILIMŲ JUBILĖJUS 

kuriame dalyvavo 250 asmenų, 
praėjo labai gražiai. Populia 
rus jubiliatai, kuriuos, kaip ra 
mius, sugyvenamus ir kultūrin 
gus žmones visi gerbia, buvo 
iškilmingai sutikti. Prie iškil 
mių stalo Jubiliatus gražiu žo 
džiu pasveikino iniciatorių var 
du KLCT pirm. J. Leknickas, 
linkėjęs ilgiausių metų ir itei 
kęs sidabrinį stalo setą. Sveiki 
nimo žodį ir didelį įvertinimą 
už „Nepriklausomos Lietu 
vos“ rėmimą pareiškė NL red. 
J. Kardelis. Buvo ir kitų svei 
kinimų. žodžiu ir raštu. Paren 
gimo. kuris buvo labai gražus, 
iniciatoriais ir organizatoriais 
buvo M. ir J. Leknickai, pp. 
Speičiai, pp. Greibai, pp. Miia 
šiai, pp. Klemkai. Į pp. Vilimų 
jubilėju iš Ontario buvo atvy 
kusi p. Matelienė su dukromis, 
o iš Argentinos sveikinimus at 
siuntė p. Jaseckįenė su dukra 
Birute. Sveikinimą perskaitė p. 
Leknickienė.

HAAAI

ŠupleviČių batu kraut, 
kambarin) apsiavimą.
Kvietkauskas — siuva 
mašiną.

SKELBIMAS
1959 m. sausio 18 d., 10 v. 

40 m. Aušros Vartų parap. pa 
talpose šaukiamas L. K. Kure 
jų - Savanorių S-gos Montiea 
lio Skyr. visuot. metinis skyr. 
narių sus-mas žemiau išvardin 
tai dienotvarkei apsvarstyti: 1) 
Susirinkimo atidarymas, 2) Su 
sirinkimui pravesti — pareigu 
nu rinkimai, 3) Metmė skyr. 
veiklos apyskaita, 4) Revizi 
jos K-jos pranešimas, 5) Disku 
sijos dėl pranešimų atžymėtų 
pkt. 3 ir 4, 6) Naujos skyriaus 
V-bos ir Reviz. Komisijos rir. 
kimai, 7) Klausimai ir sumany 
mai.

Pastaba: Nurodytame laike 
nesusirinkus kvorumui, už vi 
landos vyks kitas susirinkimas, 
kuris bus teisėtas neatsižvelgia 
nt į dalyvių skaičių. Sk. V-ha.
• Dr. H. Nagys su šeima Ka 
ledų šventes praleido Čikagoje, 
bet jau sugrįžo.
• J. Astravu! dr. šemogas pa 
darė apendicito operaciją. Li 
gonis jau namie baigia sveikti.

L TOM

| DANTŲ GYDYTOJAS j 

| D r. J. MALIŠKA 

•$ Pacientai priimami iš 
anksto susitarus

K 9 a. m. — 10 p. m. 
a išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
g 5441 Bannantyne, 

(kampas Woodland)
Tel.: PO 8-4547

I
 NOSIES, GERKLĖS IR | 

AUSŲ SPECIALISTAS |
IR CHIRURGAS |

Dr. R. CMARLAWD I 
78 St. Joseph Blvd. W. i

Tel. PL 9958

įvyko gruodžio 21d. LN kino 
salėje. Jame dalyvavo 58 na 
riai. V-bos p-kas R. Bagdonas 
susirinkimui pritariant pakvie 
tė E. Sudiką jį pravesti, o sek 
retoriauti M. Keženadytę. Si. 
sirinkimui pranešimus padarė 
p. Bagdonas apie v-bos veik 
lą, K. Mikšys — Šalpos Fondo 
V-bos, J. Mikšys Tautos Fon 
do vietinio skyriaus ir Vasario 

---------------------- 16 g-jai remti k-jos vardu. Iš 
jų ryškėjo, kad praėjusiais me 

$ tais visos šios org-jos dirbo 
energingai ir sukėlė Įvairiems 
mūsų tautiniams reikalams st 

£ atnbokas pinigų sumas.
Paskutiniuoju pranešimu ėjo

X ADVOKATAS 
IsTASYS DAUKŠA, LL. D.

X Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

| UN 1-8933 ____________ _________
B.n,s KontroJiės K-jos (Da 
liūs, K. Žukauskas ir J. Piei 
nys) aktų skaitymas. Juos per 
skaitė ir paaiškinimus davė St. 
Dalius. Aktai sukėlė gyvas dis 
kusijas ir galutinėje išvadoje 
susirinkimas atmetė šią Akto, 
nr. 4, vietą:

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, | 

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

168 Notre Dame St. E. •? 
Montreal. UNiversity 6-7026 | 

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

VISUOTINIS BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS
„Revizijos K-ja pageidauja, 

kad Apylinkės V-ba, naudoda 
ma lėšas daugumoje surinktas 
iš solidarumo mokesčio, būtų 
taupi ir darydama išlaidas at 
sižvelgtų į būtinumą. Pavyz 
džiui, pirkimas Lietuvių Namų 
Akc. B-vės šėro 100 dol. sumo 
je nebuvo būtinas“.

Aukščiau pacituota akto vie 
ta pirmininkaujančio E. Suai 
ko buvo atiduota balsavimui, ai 
siklausiant ar susriinkimas ją 
tvirtins ar atmes. Absoliuti dau 
guma narių nubalsavo jos ne 
tvirtinti, šį klausimą svarstant 
susirinkimo p-kas E. Sudikas, 
nors ir pakartotinai St. Bakšio 
prašomas, atsisakė balsus su 
skaityti, konstatuodamas tik, 
kad už akto netvirtinimą baisa 
vo dauguma, o kai priėjo prie 
dienotvarkės punkto, ar naują

KALĖDŲ EGLUTĖ 
SKAUTAMS-TėMS

Toronte įvy ks sausio 4 d., 4.30 
po pietų Prisikėlimo parap. sa 
leje. Eglutes programą išpil 
dys p. Kvietytės-Urbonienės iš 
raiškos šokėjų studijos moki 
nės ir jaunesnieji skautai-tės. 
Į eglutę atsilankys Kalėdų Se 
nelis su dovanomis. Visi kvie 
čiami dalyvauti. Tėvai kviečia 
mi užregistruoti ne skautus pas 
tuntininkus telefonu D. Kei 
šiene LE 6-2781, V. Abromai 
tis I ,E 1-1317 iki gruodžio 3* 
d.
• Praėjusią savaitę is pirma 
uienio į antradienį, naktį neži 
nomi piktadariai vėl mėgino 
įsilaužti i Pr. Par. salę. Apga 
dintos laukinės durys iš kiemo 
pusės, bet Į vidų įsilaužti pikta 
dariams nepasisekė.
9 Nauju metų sutikimas Pr. 
parapijos salėje prasidės 8 vai. 
vak. N. metų sutikime muzika 
gros iki 1 vai., o visi svečiai 
maloniai prašomi išsiskirstyti 
vėliausiai iki 2 vai.
• N. Metų dieną mišios Pi . pa 
rap. bus laikomos įprasta tvar 
ka. Per 9, 10 ir 11 vai. Mišias 
kleb. T. Placidas duos metinį 
raportą iš parapijos pastoraci 
jos. 11 vai. Mišių raportas bus 
perduotas garsiaKalbiais Į sa 
lę (maždaug 11 :15 vai.), o ki 
tos Mišios salėje prasidės tuoj 
po T. Placido žodžio.
• Aušros žinios. Draug. rung 
tynėse Aušros vyrai nugalėjo 
Hamiltono ,,Marines" 69:57. 
Namų lygos rungtynėse Aušra 
Juvl, nugalėjo Aušra Midget 
49:43. Draugš. rungt. Aušros 
mergaitės nugalėjo Vyčio mer 
gaites 23:8. Šį antr., 10 vai. ry 
te treniruotės jaunučiams (iki 
14 m.); 12 vai. Namų lygos 
rungtynės tarp Aušra Juvi. ir 
Aušra Bantam; 2 vai. rungt. 
Aušra Juvl. —- Aušra Midget. 
5 vai. trenirotitės mergaitėms.

su
iš

A.

EVANGELIKAMS 
PAMALDOS

1959 m. sausio mėn. 4 d., —■ 
sekmadienį 13 vai. (1 vai. po 
pietų) įvyks Bloor ir Indian 
Road gatvių kampe Malonei, 
parapijos bažnyčioje iškilmių 
gos pamaldos, kurias laikys iš 
Vokietijos atvykęs kun. Julius 
Stanaitis. Toronte ir apylinkė 
se gyvenančius evangelikus 
nuoširdžiai kviečiame skaitlin f 
giausiai atsilankyti.

Tuoj po pamaldų įvyks To 
ronto evangelikų jaunimo rate 
lio ruošiama kavutė Alhambra 
bažnyčios salėje Bloor ir Alha 
mbra gatvių kamje, kurion tai 
pogi nouširdžiai kviečiame. 
Toronto evang. parap. Taryba
ŠAUKIAMAS „PARAMOS'* 

SUSIRINKIMAS
Toronto Paramos Lietuvių 

Kredito Kuopei atyve* metinis 
narių susirinkimas įvyks 1959 
m. vasario mėn. 22 d. Iki to lai 
ko nariams bus išsiuntinėjama 
susirinkimo dienotvarkė ir 
apyskaitos. Todėl naiiai, kurie J 
pakeitė savo adresus, prašomi f 
pranešti juos Paramai, 1129 
Dundas St. W., raštu arba tele 
fonu LE 2-8723.

KANADOS LIETUVIŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS,

Toronto L»SK Vytis sausio 3 
—4 <1. Toronte ruošia ketvirtą 
sias K. L. vyrų ir moterų kiep 
šinio pirmenybes. Pirmenybės 
vyks Prisikėlimo p. salėje anks 
tyvesniųjų pirmenybių pavyz 
džiu.

Moterų grupes nugalėtojo 
mis yra buvusios Tauro krepai 
ninkės 2 kartus ir Aušra vieną 
Krepšininkų susiartinimui šeš 
tadienin vakare Prisikėlimo p. 
salėje įvyks pasilinksminimas.

Kviečiame visus atsilankyti 
į mūsų jaunimo subuvimo šven 
tę. A. S.

„VYRŲ VAKARIENĖ“, 
ruošta 236 SLA kuopos, buvo 
labai smagi, J. Strazdo paruoš 
tas maistas buvo skanus n įvai 
rus. Moterys vakarienėje ture 
jo ypatingą respektą. Vyrai įti 
kino, kad jie moka gražiai ir 
skoningai paruošti vakarienę. 
J. Strazdui, pirmininkui, taiko 
je buvo J. Budrys, A. DūdaJ 
W. Šležas, A. Paulauskas a 
kt. Vakarą, kuriome dalyvavo 
gražus būrys narių ir bičiulių, 
vedė St. Jokūbaitis. Viešnios 
šį kartą .nors kartą, buvo tik 
rai viešnios be rūpesčių ir pa 
reigų. Kad vyrai dažniau taip 
ruoštų vakarienes. . .

DAN KURAITIS, 
daug keliavęs po pasaulį ir šie 
met lankęsis už geležinės už 
dangos, netrukus žada atvykti 

! į SLA 236 kuopos susirinkimą 
ir papasakoti apie savo kelio 

: nes, ypač už geležinės uždan 
gos, ir parodyti iš ten filmų. 

, Laukiama tiktai sale. Tai bus 
įdomus vakaras.

ją B-nės Vbą susirinkimas tuo 
jau išrenka iš savo tarpo, ar su 
daro tik v-bos rinkimams K-ją, 
balsai buvo jau labai atydžiai 
skaičiuojami ir užprotokoluoti 
šie rezultatai: už tai, kad išrink 
ti tik K-ją —■ 46 balsai ir už 
tai, kad vietoje rinkti B-nes V- 
bą — 4 balsai.

Perėjus prie klausinių ir 
manymų, pažymėtinos šios 
keltos narių sugestijos:
Pauliukas pasiūlė, kad visos o- 
jos prisidėtų prie Liet. Namų 
įsigijimo, nupirkdamos vieną 
ar daugiau serų, St. Dalius pa 
prašė užprotokoluoti, kad jis 
siūlo, jog ateityje Lietuvių Na 
inai remtų B-nės V-bos veik, 
mą ją finansuodami aukomis 
iš Liet. Namų... Kontr. K-jos 
akte, jog B-nės V-bai LN šėro 
pirkimas buvo nebūtinas, o L. 
Namai privalo Bendruomenę 
šelpti...

Susirinkimą uždarydamas 
E. Sudikas padėkojo B-nės V- 
bai už atliktą gražų darbą ir, 
B-nės V-bos p-ko pavestas, pa 
prašė narius likti pasižiūrėti 
filmo, kurį L. Namai parodė 
nariams nemokamai, paiinda 
mi iš B-nės V-bos tik 10 do.— 
faktines išlaidas už karbonus 
ir mokestį operatoriui. Sk. St.

j: A. LIO DŽIUS, B. L., I 

L Viešasis Notaras 5
1 (Notary Public)

S Advokatas iš Lietuvos. X
X Namų, žemės ar bet kurio X »- - -

s g biznio pirkimo-pardavimo | Dr. E. Z U B R I E N Ė

Dantų Gydytoja
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St )
TORONTO
Tel, LE 2-4108

PARDUODAME:
Žemė Ville LaSalle, Central
Ave.—tarpe 66 ir 68 Avenue. 
66’X137’ Hayward St. prie 

Lafleur 87’X89‘.
P. Adamonis RA 2-2472.
District Estate BioKers

VI 2-8501.

District Estate 
Brokers

177 Sherbrooke St. W.

VI 2-8501
N. Baltrukonis CR 6-5075
Jasutis............... LA 2-7879

. . RA 7-4097 
RA 2-8035 
RA 2-2472

Raštinė: LE 4-4451

NOTARAS ?
JUOZAS BERNOTAS Į D

B. A., B. C. L. j F.
215 St. James West, | A- Markevičius

7 augštas. § A’ Budriūnas
AV 8-3HS. | u ...

Sekite musų skelbimus apie 
paskirus objektus N. L., T. Ž., 

Star, La Press.

Tel.:
Namie 2654 Hogan

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURC1NAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515 I
Di. P. MORKAS į
DANTŲ GYDYTOJAS j

Vakarais ir šeštadieniais J 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W-, Toronto 4. < 
(į rytus nuo Dufferin St.) J

t

Dr.E.Andrukaitis|
956 SHERBROOKE E. | :

-r-1 . 1 A •f.'D't.A b «Tel.: LA 2-7236

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

B. A., B. C. L. 
Suite 504 ir 505 

4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

i TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

■ I f*
Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. 

Paskolos duodamos betkokiam geram tiksluilanuuivs uuuuumos oeiKtiKiam geram ciksiui. šį
Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120’’ 

sekmadien. 11-1 vai. A.V, par. salėje. Banko kambary, y

dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai. 

Teisiniai patarnavimai.
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: LE 6-5613-
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