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Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAIT1S 

IŠKLAUSYTAS LIETUVIŲ PRAŠYMAS
Kaip jau anksčiau šioje vie 

toje buvo rašyta, prie Čikagos 
Crown Point vietovėje įsikūrę 
lietuviai saleziečiai prieš kuri 
laiką buvo išsklaidyti ir vienuo 
lynas su įvairiais lietuvių sta 
tytais pastatais atiduotas len 
kų ir italų kontrolėn.

Toks žygis iššaukė griežtą 
lietuvių visuomenės reakciją, 
pasireiškusią laiškų rašymu sa 
leziečių generolui Romoje Re 
nato Ziggiatti. Matydamas tei

Politinių įvykių savaitė 
TEBEVYKSTA RUOŠA „VIRŠŪNIŲ” 

KONFERENCIJAI
Eisenhoweris pasimeldė už iš vyką. — Tito kviečia mažuo 
sius jungtis prieš didžiuosius.— Herter einąs j nuolaidumą 
sovietinei diktatūrai. — Žudynės Vengrijoje ir Irake. — In 

dija kalba apie karą. — Bevan už demokratinį 
socializmą. — 

„viršūnių“ 
ruošos r 

pernelyg ii

Tebesiruošiama
1 onferencijai. Tos 
tu, kuri užsitęsė 
gai, daug kas pradeda geriau 
suprasti ir tiksliau išsiaiškii: 
ti. Jugoslavijos diktatorius 
'•'ito išsiaiškino, kad „diū 
jų“ gali būti prieita prie žmo 
nijos

PASIDALINIMO 
VALDYMO SFEROMIS.
Tito mano, kad tai dus ma 

žųjų nenaudai, todėl kvieči 
mažuosius jungtis prieš di 
džiuosius ir neleisti jiems įsi 
galėti.

Vis dėlto Eisenhoweris jau 
pasiručjlęs kelionėn. Jis sek 
fnadieni atsilankė bažnyčion 
ir pasimeldė prieš savo kelio 
nę per 
vyksta

Tuo 
naujas 
gumą 
nas įspėjo amerikiečius nepa 
siduoti sovietijos bandymui 

UŽMIGDYTI VAKARUS.
Herter, atsiliepdamas į 

Achesono nurodymus dėl pa 
vojaus, pareiškė spaudai, kad 
sovietijos nusistatymas žymiai 
pakitęs: Sovietai buvo pasta 
tę reikalavimą tuojau išsikel 
ti iš Berlyno, o dabar siūlą de 
rybas. . .

Tai gali būti todėl, kad 
KINIJOS KOMUNISTAI

NENORI MASKVOS 
KLAUSYTI.

Chruščiovas jiems nurodė 
su Indija taikingai sugyventi, 
o jie pradėjo grobti Indijos 
žemes. Tas įžeidė net ir pro 
komunisto Krišna Menon a

kontinentus, kur jis iš 
gruodžio 3 d.
tarpu jA\ prasideda 
sąjūdis prieš seną blo 
— nuolaidas. Acheso

bicijas. Jis pareiškė, kad
INDIJA KINIJOS KOMU 

NISTŲ NETIKĖTAI 
UŽKLUPA,

todėl iškart ir nesugebėjusi 
gintis, bet Indija geruoju ne 
pasiduos. Indija sugebės gin 
ti ir savo garbę ir savo žemes. 
Bet už tai pavergtos tautos 
;au nesugeba gintis. JTO pa 
aiškėjo, kad

VENGRIJOJE VYKSTA 
ŽUDYNĖS.

palaiko Rusijos ten lai 
Raudonosios armijos

kurias 
komos 
įgulos.

KITOS ŽINIOS
— Eisenhoweris pritarė 

Gaule Alžyro politikai.
— JAV ir SSSR pasirašė su 

tartį dėl kultūrinio bendradar 
biavimo. Šio rėmuose JAV ir 
SSSR apsikeičia mokslinin 
kais ir sportininkais.

— JTO priėmė nutarimą, 
siūlyti Korėją apjungti laisvų 
rinkimų keliu.

— Bevan pasisakė už demo 
kratinį socializmą.

— Jordano karalius Huseji 
nas 3 savaites viešės Anglijo 
je ir tarsis su Macmillanu.

iš 24 tūkstančių 
nufotografavo Ve

De

— JAV 
km augščio 
nėra.

— JAV
12 mil. dol. kovai su maliari 
ja-

paaukojo Indijai

juose

nalo 
JAV.

Vulkanas Kilaoja Hawa 
vėl išsiveržė.
Panama nori atgauti ka 
teises, kurios prilkauso

— Amerikos raketa ap' 
Mėnulį nepasisekė ir nukrito 
į Atlantą.

Naujienos iš pasaulio sostinės 
LIETUVOS LAISVĖS BYLA — VISOS EUROPOS 

SAUGUMO REIKALAS 
(VLIKO memoradnumas JAVPrezidentui) 

bartinioji tarptautinė padėtis 
reikalauja tam tikro lankstu 
mo diplomatiniuose žygiuose, 
tačiau kartu pabrėžia, kad bū 
tų tragiška, jei tąs lankstu 
mas sutiktų su Sovietų reika 
iavimais naujų konces. 
tuvos ir kitų pavergtųjų tau 
tų teisės sąskaita gyventi lais 
vai savo laisvų rinkimų keliu 
pasirinktoje politinėje ir so 
cialinėje - ūkinėje santvark 
je. Tam sudaryti reialingas 
sąlygas, Sovietai turi pirma 
iš tų kraštų pasitraukti.

Lietuvos laisvės byla 
visos Europos laisvės ir 
gurno reikalas.

Lietuvių tauta tikisi todėl, 
kad Vakarai pagelbės jai 

laisvės kovoje.
Tos paramos ji yra pilnai nu 
sipelniusi. Nuo 1940 m. Lie 
tuva paaukojo per 30,000 gy 
vybių už laisvę. Per tą pat lai 
ką 350,000 lietuvių buvo so 
vietų ištremti į vergų stovyk 
las, iš kur tik mažai kam bu 
vo leista grįžti. Ne pirmą kar 
tą istorijoje lietuvių tauta 
yra sudėjusi tiek aukų už be 
ndruosius savo ir visos Euro 
pos laisvės idealus ir tikslus.

Šiuo metu, kada Maskva 
spaudžia Ameriką panarinti 
jos karines bazes užsieny, 
kaip nusiginklavimo pagrin 
dinę sąlygą, JAV ir Vakarai 
turėtų išeiti su savo sąlyga

Vakarų didžių 
viršūnių konle 

įvyksta š. m. 
d. Paryžiuje, o 
Prezidento ke

Ryšium su 
jų valstybių 
rencija, kuri 
gruodžio 19 
taip pat JAV
lionės į įvairius kraštus pro 
ga, Vyriausiais Lietuvos Iš 
laisvinimo Komitetas įteikė 
Prezidentui Eisenhoweriui 
/memcrajndumą Lietuvos by 
los reikalu.

Savo memorandumu VLIK 
pabrėžia, kad Lietuva yra u. 
interesuota tarptautines įtam 
pos atlydžiu ir kad lietuvių 
tauta vertina Amerikos pas 
tangas siekti teisingos taikos. 
Sovietai tačiau, laikydami Lie 
tu va ir kitas Rytų Europe 
tautas pavergtas, tuomi pat 
kelia ir didina tarptautinės 
padėties netikrumą. Vakarų 
valstybės kurios bandė keliais 
atvejais Teherane, Jaltoje, 
Maskvoje, Potsdame ir Gene 
voje tvarkyti Europos reika 
lūs, turėtų dabar baigti tą už 
davinį ir
pasiūlyti Sovietams konstruk 

tyvią taikos programą, 
kuri laiduotų Lietuvai ir viso 
ms Euripos tautoms laisvę ir 
nepriklausomybę. Pusiau pri 
minimas gai tiems reikalams 
tik pakenkti ir sustiprinti 
Maskvos pozicijas, kas vėliau 
atsigręžtų prieš pačius Vaka 
rus.

VLIK pripažįsta, kad da

yra 
sau

KLB Kr Tarybos suvažiavimas 
SUSIRŪPINIMAS APJUNGTI VISUS LIETUVIUS IR 

JAUNIMĄ SUDOMINTI LIETUVYBE
Kiekvienas KLB Krašto Ta i 

rybos suvažiavimas visada su i 
kelia gausybę visokių detalių, 
ir šis paskutinysis, įvykęs lap i 
kričio 28—29 dienomis Mont < 
realyje, jų turėjo taip pat da 
ug. Bet kuo suvažiavimas šį 
kartą ypatingai pasižymėjo, 
tai ypač išryškėjusiais dviem 
klausimais:
SUSIRŪPINIMU JAUNIMU

IR VISŲ LIETUVIŲ 
VIENYBE.

Tiesa, šie du bendruomenės 
tikslai visada buvo gyvi ir ak 
tualūs visuose suvažiavimuo 
se, bet, šiame jie ypač išryškin 
ti. Todėl jaunimo klausimas 
bus įrašytas dienotvaikėn ats 
kiru punktu, pakvietus tam 
tikslui specialų referentą. To 
dėl ir visų lietuvių apjunigmo 
tikslu buvo atvirų ir toli einan 
čitj pasisakymų, prisipažįsta 
nt, kad šia prasme praeityje 
yra padaryta didelių klaidų, ne 
numatant ateities. (Šia pras 
me, gal, reikšminga, kad šis 
klausimas iškyla kaip tiktai 
Montrealyje, kur prieš septy 
netą metų tos klaidos buvo pa 
darytos ypač ryškiai), šitoki 
faktai suminimi ir pabrėžiami, 
nes jie rodo
VIS DAUGIAU IŠRYŠKĖ 

JANČIAS PASAULIO LIE 
TUVIŲ BENDRUOMENĖS 

GAIRĖS.
Bet laikantis chronologinių 

duomenų, suminėkime visą 
Krašto Tarybos suvažiavimo 
eigą.

Kr. V-bos pirm. V. Meilui 
atidarius suvažiavimą ir Tėv. 
J. Borevičiui paskaičius invo 
kaciją, į suvažiavimo prezidiu 
mą buvo pakviesti A V Klebo 
nas kun. J. Borevičius, SJ, inž. 
J. Kšivickis ir J. R. Simana 
vičius ir sekretoriatan inž. I. 
Mališka ir agr. P. Liukoševi 
čius.

Susitvarkius su dienotvarke
SUDARYTOS KOMISIJOS: 
mandatų — Dr. J. Sungaila, 
Pr. Matulionis ir P. Januška 
ir rezoliucijų — Adv. A. Liū 
džius, I. Matusevičiūtė ir L. 
Balzaras.

Susitvarkius su nesklandžiai 
vykusiu praėjusios sesijos pro 
tokolo skaitymu, sekė 
VALDYBOS PRANEŠIMAI.

Įdomus ir svarbus apžvalgi 
nio turinio pimininko V. Mei 
lauš panešimas bus atspaus 
dintas ištisai sek. NL nr., to 
dėl čia neatpasakojamas.

Iždininkas Jonas Mikšys pra 
neša, kad Kr. V-ba ped metus 
(nuo sesijos lig sesijos) turėjo 
1910 dol. ir 96 et. pajamų ir 
949 dol. ir 86 et. išlaidų, kaso 
je yra 961.10.

Dr. J. Sungaila, laikinai ėjęs 
Kultūros Fondo pirmininko pa

ir pareikalauti laisvės ir 
priklausomybės Lietuvai ir vi 
soms kitoms pavergtosioms 
Europos tautoms. Šio reikalo 
nesutvarkius šia prasme, nega 
Įima tikėtis taikos nei Euro 
pos saugumo.

Panaišai surašytą memo 
randumą VLIK VTaiyba kai 
tu su Baltijos Taryba įteikė 
Vakarų Vokietijos kancleriui 
Dr. Adenaueriui. Lietuvos 
diplomatiniai atstovai Londo 
ne, Prayžiuje ir Vašingtone 
yra savo ruožtu padarę atitin 
kamus žygius sostinėse, kur 
jie yra akredituoti.

Eltos Informacija.

reigas, praneša, kad nuo 1957 
m. iki šios sesijos, K. F. turėjo 
1,414 pajamų ir 463.48 išlai 
dų, todėl naujai Kr. V-bai per 
duoda 950.76. Jis nurodo visą 
eilę K. F. darbų.

Šalpos Fondo pirmininkas 
P. Sonda praneša, 
per metus šalpos reikalams iš 
leidęs 2,885.81, bet šalpai yra 
išleista žymiai daugiau, nes kai 
kurios apylinkės pačios siunčia 
savo aukas, pav. Vasario 16 
gimnazijai ir kt. P. Sonda pa 
žymėjo, kad apsilpo arba visai 
nustojo veikę kai kurie Vas. 
16 gimnazijai remti būreliai, 
todėl gimnazija atsidūrė sun 
kioje padėtyje. Tuo reikia stip 
riai susirūpinti.

Tautos Fondo pirm. V. Vai 
dotas konstatuoja, kad nusta 
tytoji 6,000 Kanadai metinė su 
ma realizuota, bet kad Fondo 
uždaviniai didėja, kad reikia 
duoti daugiau, nes ypač labai 

rbios yra išlaidos propa- 
dai ir informacijai, kurias ban 
do nustelbti Lietuvos okupan 
tas.

Garbės Te' -no pranešimą 
o Advokatas - Notaras 

Liūdžius, ken^.atavęs, kad by 
los, kiek jų buvo, visos išspręs 
tos ir dabar jų nėra. Prane'.- 
;as pabrėžia, kad bylų iškilii 
labai sumažina spauda, 
duoda šalims pasisakyti 
Šai išsiaiškinti.

Kun. Dr. Gutas daro 
kių veiklos santrauką, Iš jo pra 
nešimo ypač ryškūs ir reikš 
mingi afktai: Fort William K 
LB apylinkės lietuviai sumo 
ka šimtą procentų solidarumo 
mokesčio (pralenkia ir papyz 
dingą Hamiltoną); šeštadieni 
nėse mokyklose, kurios veikia 
15-je apylinikų, mokosi per 
1000 mokinių, augštosiose mo 
kyklose — per 200 studentų, 
apie 150 yra baigę augštuosius 
mokslus.

Kontrolės kom. pirm. p. Auš 
rota praneša, kad visa atsako 
mybė vedama tvarkingai ir iž 
dininko patiektoji apyskaita 
yra visiškoje tvarkoje, 
žiavimas priima ir apskaitą 
' ontrolės komisijos r 
mą.

DISKUSIJOSE 
DĖL PRANEŠIMŲ 

pasisako daugelis kalbėtojų — 
K. Mikšys, I. Matusevičiūtė, 
Pr. Matulionis, A. Šapoka, p.

1 Užupis, J. Kšivickis, K. Baro 
1 nas, J. Kardelis. Vieni pasisa 
' ko dėl trūkumų, kiti 

geidavimus būsimai 
Gal verta suminėti,

• gendama Kr. V-bos 
' lonijų lankymo (Winipegas), 

daugiau dėmesio jaunimo 
stovykloms, informacijai ir tt.

V. Meilus atsako: iš kur bu 
vo pakvietimų, visur buvo atsi 
lankyta.

JAUNIMO KLAUSIMU 
pranešimą daro suvažiavimo pa 
prašytas Londono atstovas E. 
Daniliūnas. Konstatavęs faktą, 
kad jaunimas tolsta nuo lietu 
viškųjų reikalų, nuo lietuvy 
bės, jis siūlo susirūpinti jauni 
mo problema, ypač sunkia ma 
žosioms kolonijoms. Referen 
tas siūlo jaunimo reikalams su 
daryti specialų organą, o iš 
priemonių — kasmet ruošti jau 
nimo Dienas, iaunimo literatu 
-i nremijas, remti lietuvis’ 

filmus, duoti jaunimo darbuo 
tojams premijas, tobulinti lie 
tuviškas mokyklas, pritaikyti 
j?"nimui leidinius ir tt.

Diskusijos dėl jaunimo rim

kad Š. F.

sėtą lietuvių reikalavimą, jis 
per savo įgaliotinį — rytinės 
JAV saleziečių žinybos provin 
ciolą, grąžino lietuviams visa 
teises į tą Šiluvos vardu pava 
dintą vietovę.

Šiuo metu vienuolynui vėl 
vadovaus lietuviai. Taip pat 
ten veiks saleziečių mažoji se 
minarija, kurią administruos 
lietuviai saleziečiai. Kaip pra 
nešama, jos vadovavimas, pa 
čių lietuvių saleziečių sutiki 
mu, bus pavestas amerikiečiui 
saleziečiui, tačiau dėstytojų 
tarpe numatyta ir lietuvių. Lie 
tuvių teisės į Šiluvos vietovę 
užtikrintos specialiu raštu, ku 
ris, reikia tikėtis, užtikrins ii 
galaikį lietuvių saleziečių išsi 
laikymą toje vietovėje ir šutei 
ks progą tūkstančiams lietuvių

naudotis gražia aplinkuma, 
kaip kad praėjusius kelis me 
tus ja naudojosi.
KALĖDINĖS PROGRAMOS 

MUZĖJUJE
Čikagos „Museum of Scien 

ce and Industry“ patalpose kas 
met vyksta įvairių tautų pro 
gramos, supažindinančios 
rovus su tų tautų kalėdiniais 
papročiais. Lapkričio 28 d. bu 
vo pradėtas 18-asis toks f esti 
valis, kuris tęsis iki gruodžio

vengrų,

13 d.
Programa vyks tokia tvar 

ka: lapkr. 28 d. — airių ir ita 
lų, 29 d. — lenkų, 30 d. — kro 
atų, gruodžio 1 d.
2d. — lietuvių, 3 d. slovėnų 
ir japonų, 4 d. — olandų, 5 d. 
— švedų, 6 d. — norvegų, lat 
vių ir ukrainiečių, 7 d. — ang 
lų, 8 d. — kiniečių ir danų, 9 
d. — mekiskiečių, 10 d. vokie 
čių, 11 d. — čekų, 12 d. — 
prancūzų, 13 d. — amerikie 
čių.

Lietuviams yra paskirta vi 
sa diena — trys pasirodymai: 
2 vai., 7 vai. ir 8.30 vai. Prieš 
programas muzėjaus valgykto 
je bus galima gauti lietuviškų 
valgių. Įėjimas į programas 
yra nemokamas. Muzėjus yra 
prie 57 St. ir Mičigano ežero.

kai ji 
ir vie

apylin

tos ir susirūpinimas didelis. 
Dr. Gutas sako, kad spec, or 
gano nereikia, nes tai yra Kul 
tūros Fondo uždavinys. T. J. 
Borevičius teigu;
klausimas yra jaunimo vadų 
klausimas, jų reikia paruošti. 
' Malaiška: tam tikslui reikia 
pinigų. Rudinskas: Idealist! 
nių priemonių nepakanka, rei 
kia jieškoti praktiškesnių prie 
monių. L. Tamašauskas: rei 
kia jaunimą traukti į organiza 
cijas. Reikia spaudoje vaikų 
skyrių, iliustruotų leidinių. Ma 
tusevičiūtė: KF buvo paritu 
šęs gerą planą, bet neįvykdė. 
Dabar vyksta tautiečių medžią 
ginis įsitvirtinimas ir kultūri 
niai reikalai apleidžiami. Kun 
Ažubalis: Kunigų suvažiavi 
mas išrinko 3 asmenų komisi 
ją, su kuria KLB reiktų turėti 
ryšį. P. Latauskaitė: Reikia 
daugiau rūpintis tavu jauni 
mu, negu remti kitus.

Iš Kr. V-bos patiektų sta 
tuto pakeitimo punktų priim 
tas tiktai 10 par. ta prasme, 
kad susirinkimas teisėtas bet 
kokiam narių 
vaujant, bet 
rūmo, tai jis 
tai iš anksto 
notvarkę. Valandos laukti 
reikia.

skaičiui daly 
jeigu nėra kvo 
gali spręsti 
paskelbtąją

tik 
die
ne

Suva 
ir

kelia pa 
valdybai, 
kad naši 
narių ko

CENTRO ORGANŲ 
RINKIMAI

Mandatų komisijai pa'sii. 
liūs, išrinkti: jKr- Valdybon 
— K. Balzaras, J. Kardelis, 
St. Kęsgailą, P. Lukoševi 
čius, J. Mileris, P. Petronis, 
Pr. Rudinskas — visi iš Mo 
ntrealio; Rev. k-jon: V. Son 

ir S. 
iš To 
— A. 
J. Kši 
ir V.

Užupis ir P. Augustinavičius 
iš Toronto. Kultūros Fondo 
pirmininku išrinktas Tėvas J. 
Borevičius, Šalpos Fondo — 
I. Mališka ir Politinio 
pirm. J. Žmuidzinas, —

Montrealio.

da, A. Andukavičius 
Juozapavičius, — visi 
ronto; Garbės teisman 
Liūdžius, E. Sudikas, 
vickis, iš Hamiltono

k-to 
visi

iš

SUMANYMUOSE

/ Lietuvos \ 
'nacionalinė i 
įM-MaŽvyclO 
\ biblioteka

KONCERTU - BALIUM, 
kuris praėjo labai jaukiu 
nuotaikoje Koncertinėje da 
lyje fortepionu gražiai pa 
skambino Čiurlionio ir Beętho 
veno kūrinių R. KliČius ir la 
bai dideliu pasisekimu Budriu 
no, Šopeno ir V. Kuprevi 
čiaus dainų padainavo A. Paš 
kevičienė. Abu koncertantai 
gavo gėlių ir dovanų. Po to 
šokiai tęsėsi iki leidžiamo lai 
ko.

Sekmadienį po pamaldų įvy 
ko
IŠKILMINGAS POSĖDIS,, 

kurin susirinko daug tautie 
čių.

Pirmininkas pirmiausia pri 
statė naują valdybą, kuri taip 
pasiskirstė pareigomis: Step 
nas Kęsgailą — pirmininkas, 
Povilas Petronis — I vice 
ir Juozas Mileris — II vicep., 
Pranas Rudinskas — iždinin 
kas, Petras Lukoševičius — 
sekretorius, Leonas Balzara 
— protokolo sekr. ir Jonas 
Kardelis — spaudos, informa 
cijos reikalams

Tuojau pirm. St. Kęsgailą 
nusako principus, kurių laiky 
sis savo veikloje.

P. Lukoševičius sumini 
sveikintojus ir perskaito Win 
nipego apyl. sveikinimą.

PLJB pirm. J. Matulionis 
perskaito prasmingą ir gru.

PASKAITĄ (XPIE 
LIETUVYBĘ.

Jis taipgi 
ją Kr. V-bą 
mės, o visus 
ją remti.

V. Meilus 
lio Lietuvių 
diumui, su J. Malaiška prie 
šakyje, už gražų priėmimą, o 
Tėv. J. Borevičius visiems už 
darną.

A. Liūdžiui perskaičius 
SVEIKINIMUS, 

kurie dedami skyrium, šuva 
žiavimas užbaigta*; Tautos 
Himnu.

Suvažiavimui pirmininke 
vo iš eilės Tėvas J. Borevi 
čius, J. S. Simanavičius ir J. 
Kšivickis.

PADĖKA
KLB Krašto Tarybos šuva 

žiavimo garbei suruoštame b 
liuje - koncerte dalyvavusie 
ms -— solistei A. Paškevičie 
nei ir pianistui R. Kličiui di 
delis ačiū.

Kr. Tarybos nariams gra 
žiu vaišių paruošėjai ir ba 
liaus bufeto tvarkytojai p. 
Vaičekauskienei ir talkininkė 
ms — p. Rimkevičienei, p. Ma 
laiškienei, p. Rupšienei, švei 
kauskaitei, p. Strėlytei, p. Ki

pasveikina naują 
ir linki jai sėk 
lietuvius kviečia

dėkoja Montrea
Seimelio prezi

Kun. dr. Gutas kreipia dė 
mesi į apylinkių iškeltus klau 
simus: J. Kardelis — į reika 
lą Kanadai turėti savo kon 
•ulfE. Daniliūnas reikają 
padėti 
ms: B. 
Dienos 
siūlo L. 
skirti Kr. V-bai, kas ir pri 
imama: K. Mikšys siūlo ruoš 
ti parodas Toronto parodų 
metu; K. Baronas — suruoš 
ti parodos metu Kanados liet. . . . -
Šokiu Diena; P. Januška — zerskiui, p. Kalvaičiui ir p 
suvažiavimo protokolą išsiun Miehąusfkui nuoširdžią pad* 
tinėti apylinkėms ir tt.

Šeštadienis užbaigtas

mažosioms apylinkė 
Sakalas sekančios L. 
klausimą: V. Meilus 
D. gryno pelno pusę

ką reiškia
ML Seimelio Prezidiumas.



2 PSL. NEPRIKLAUSOMA L I E T U V 1959. XII. 2. — Nr. 49 (663)

jVEPPJLLA JSMAAA H£WV3į
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

Pasisako skaitytojai.
DĖL PROTESTO 

TELEGRAMOS
Neseniai skaičiau žinutę, 

kad KLB Krašto Valdyba pa 
siuntė protesto telegramą 
premjerui Diefenbakeriui dėl 
Kanados prisijungimo prie so 
vietinio bloko, renkant J. T.

PADĖKOS K. L BENDRUOMENES REIKALAI

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA".

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rales:

Kanadoje .....................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50

Saugumo Tarybos naująjį na 
rį-

Kyla klausimas, ar tik vien 
lietuviai padarė šį teisingą žy 
g}? Jei taip, tai kur gi kitų pa 
vergtų tautų atstovai Mažiau 
šia bent Baltų Taryba? Laba 
abejotina, ar padaro kokio no 
rs įspūdžio vien lietuviai sa

Canada ..............................$ 5.0C vo telegrama. Panašiais reika
America & S. America .$ 5.5C lais reikėtų susirišti su kito

Visur kitur ......................$6.00 Other Countries ............$ 6.00 mis lutomis ir, jei nevisoms,
tai bent didesniam jų skaičiui

Adresu pakeitimas 25 et (su prenumerata arba sm. pašto i.) siusti protesto raštus Kanado"
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų. vyriausybei. Juk tai liečia ne 

vien lietuvių tautą. Tik tada ga

Kalėdų belaukiant
Įima laukti ir tikėtis didesnio 
efekto bei norimų vaisių. Vis 
tiek ši KLB Krašto Vaidybos

Rodos nepastebimai prabėgu 
gražioji vasara; tyliai prasiin 
ko malonus rudenėlis, ir žie 
mos pirštai jau čiupinėja ir 
žmones ir visą gamtą. Jei šal 
čio paliesta gamta sustingsta 
žiemos miegui, tai žmonės pa 
judrėja, nebetiek ilgai užtrun 
ka prie vieno krautuvės lango, 
bet per tą laiką apibėga bent 
kleis vis žiūrėdami ir gėrėda 
miesi gausiomis kalėdinėmis 
dovanomis, vis planuodami, ką 
pasiims sau, savo šeimai, drau 
gui, pažįstamam, nes Kalėdų 
Senelis geraširdis visiems, tik 
jo dosnumu reik paisnaudot. 
Daugelis lietuvių Kalėdų pro 
ga bent dalinai pakeis ir savo 
drabužių spintos dekoraciją: 
dėvėtą išims, naują įdės.

Jau girdisi Kalėdų Senelio 
dvylikos briedžių į roges pa 
kinkytų ir žvangučiais papuoš 
tų skambėjimas, kiekvienam 
nešantis kalėdinį džiaugsmą. 
Tai ženklas, kad Kalėdos jau 
čia pat ir greit sėsime prie tur 
tingo Kalėdų stalo. Jau būsi 
me vieni kitiems išsiuntę milio 
nūs sveikinimų „Linksmų Ka 
ledų ir Laimingų Naujų Me 
tų“. Dar pakartotinai vieni ki 
tiems spausime rankas ir bu 
čiuosimės linkėdami geriau 
sios laimės. Ne vienam iš mū 
sų ir gaili ašara nuriedės, kad 
šį iškilmingą vakarą negalime 
būti savųjų tarpe, nes esame 
geležinės uždangos atskirti.

Kalėdų naktį daugelio mū 
sų mintyse prabėgs visa Lietu 
vos istorija: Jos didinga praei 
tis, dabartinė tragedija ir neat 
spėjama ateitis, dėl kurios mes 
dabar gyvename ir dirbame. 
Galvodami apie savos tautos 
ateitį visuomet prisimename 
nors ir seną, bet niekuomet ne 
pasenstančią taisyklę: — Vie 
nybėje galybė, — arba Lietu 
vos kariuomenėj buvusį šūkį, 
— vienas už visus, visi už vie 
ną. Todėl Kalėdų proga ir reik 
tų ne vien kalėdine nuotaika 
pasidžiaugti, ar dėl savųjų 
priespaudos ašarą nušluostyt, 
bet ir pagalvot, ar nieko savai 
tautai nebegalim padėti? Jei 
rastume, kad ir mažytę galimy 
bę, kad ir nevisai tautai, bet 
bent jos daliai ar bent jos da 
liai ar pavieniams asmenims, 
nelikime pasyvūs ir tas galimy 
bes išnaudokime. Vaduodamie 
si šūkiu „vienas už visus, visi

už vieną” surastume ir vieny 
bę.

Jei Lietuvos prispaudėjas 
kadaise dar leido plačiam pa 
šauly gyvenantiems lietuvia 
ms su savo pavergtais broliais 
dalintis tuo pačiu turto trupi 
niu, tai šiandien tą ir uždraudė. 
Šiandien, jei nori saviems pa 
dėti, tai turi išmesti nemažas 
sumas pinigų, kurių dalį, mui 
to pavidale, ir pats prispaudė 
jas pasiima. Bet vis dėlto ge 
rai įsižiūrėjus ir anapus geleži 
nės uždangos galima surasti 
lietuvių gyvenamų vietovių, ku 
riuose tie varžtai netaikomi ir 
galima ten pasiųsti dėvėtų dra 
bužių ir avalynės be muito mo 
kesčio, sumokant tik pašto iš 
laidas: už 20 svarų $4.00. Būt 
labai gražu ir lietuviška, jei 
lietuvia į šį reikalą atkreiptų dė 
mesį. Yra tikra, kad daugelis 
peržiūrėję savas drabužių spin 
tas rastų gerų drabužių, kurių 
jis nebėdėvi ir nebedėvės. O 
ten gavę tą dovaną daugiau 
džiaugtųsi, negu mes nauja nu 
sipirkę. Persiuntimo išlaidos 
tokios menkos, kad nevienam 
negali būti apsunkinimas.

Laukdami šių Kalėdų, pasi 
rašykim sau šūkį „vienas už 
visus, visi už vieną“. Atjausda 
mi savo vargstančius brolius ir 
seses lietuvius, nebūdami nei 
diplomatais, nei visuomeniniu 
kais, prisidėkime prie savos 
tautos gelbėjimo ir kalėdinę 
nuotaiką pajusime geresnę, nes 
būsime atlikę lietuvišką ir ar 
tymo meilės darbą.

Tikiu prašymų keletas tūks 
tančių yra šiuo adresu: Mr. 
Bronius Saplys, 1558 Daven 
port Rd.. Toronto, Ont., telef. 
LE 7-1503.

Šias mintis skaitantieji Ame 
rikos lietuviai tokių prašymų 
taip pat tūkstančiais rastų 
BALFe: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y., USA.

Norintieji tokius siuntinius 
žymėkite, kokius drabužius 
pasiųsti prašydami adresų pa 
siųstumėt, tai būt galima pa 
rinkti laiškai, nes juose pažy 
mėta, koki asmenys pagalbos 
reikalingi: vyrai, moterys ar 
vaikai.
Atkreipkime lietuvišką širdį į 
vargstančius lietuvius.

Ignas Šajauka..

padarytą žingsnį reikia tik už 
girti ir kviesti daugiau bendra 
darbiauti su kitomis pavergto 
mis tautomis ypač ten, kur lie 
čia visus bendras reikalas.

Z. Pulinauskas.
NL red. pastebi, kad bend 

ras, sutartas ir organizuotas vi 
rų Kanados mažumų vei' 
būtų ir efektyvesnis ir našes 
nis. Tam tikslui yra reikalin 
gas visų mažumų pastovus or 
ganas. Baltų Tarybai paran 
kiausia tokį organizuoti.

PAJ IEŠKOJIMĄ i
— Jieškomas Jacevičius Vy 

tautas, Jokūbo s., gimęs 1922 
m. Beiitrakių (km., Kaišiado 
rių valse., Trakų apski.

* * *
— Venckutė Eugenija, karo 

metu išvykusi iš Telšių mies 
to. Pajieškomoji ar žinantieji 
apie ją prašomi atsiliepti: A. 
Rudokas R. R. 6 Tillsonburg, 
Ont.

* * *
— Jonas Petkelis pajieško 

Pranciška Bratkowska ar Brot 
kauskienę, gimusią ir augusią 
Lietuvoje, Švenčionių mieste, 
Vilniaus apygardos, apie 51 
metų. II pasauliniam karui bai 
giantis. iš Lietuvos pasitraukė 
į Vokietiją, gyveno Bad No 
hens miestelyje, Gaus Hessen 
apygardos. Iš tenai išvažiavo 
namų ruošos darbams 1949 ar 
1948 metais kai tik prasidėjo 
emigracija. Spėjama, kad ji tu 
ri būti Kanadoje. Daryta žy 
gių jieškoti per Lietuvos kon 
sulatus Amerikoje ir Lenkų 
ambasadą Kanadoje, bet be pa 
sėkmių. Viena viltis liko jieš 
koti per Kanados lietuvių spau 
dą. Prašau, kas apie ją žino, 
pranešti Jonui Petkeliui, 615 
Maple St., Rockford, Ill., U. 
S. A.

KANADOS L. KATALIKIŲ 
Moterų Dr-jos Montrcalio sky 
riaus narių susirinkimas yra 
kviečiamas š. m. gruodžio 6 d.

Prieš susirinkimą, tuoj po 11 
vai. pamaldų, bus Dr. Andru 
kaičio paskaita, kurion kviečia 
ma ir visa Montiealio visuome 
nė skaitlingai dalyvauti.

Paskaita žada būti labai įdo 
mi, nes Dr. Andrukailis yra ži 
nomas nervų specialistas.
K. L. Katalikių Moterų Dr-jos 

Montrealio Skyr. Valdyba.

PASKIRSTYMAS 1000 - ties
17 deimantų LAIKRODŽIŲ
Kiekvienas skaitytojas, kuris teisingai išspręs žemiau duodamą už
davinį, gaus pirmos rūšies šveicarišką 17 deimantų vyrišką ar mo
terišką rankinį laikrodėlį specialia žema $ 10.00 kaina (plius 90 
centų pašto ir persiuntimo išlaidoms).
Laikrodžiai bus jums pasiųsti C. O. D. su vienų metų garantija. Jei 
nepatiktų, pinigai grąžinami, grąžinus laikrodį laike 10 dienų.
UŽDAVINYS: sudėti skaičius 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuščiuose lan
geliuose taip, kad juos sudėjus horizontaliai, vertikaliai, ir Įžambiai 
suma būtų 15.
Siųskite šio uždavinio sprendimą kartu su jūsų 
tiksliu adresu (malonėkite rašyti spausdintom rai
dėm) sekančiai:
CORDON’S LIMITED, 475 Barrington St., 
Halifax, N. S.
Malonėkite pažymėti duotuose kvadratuose (prie 
laikrodžių) kurį jūs pasirenkate.

Didžiai Įvertindamos mums 
teikiamą paramą, labai nuošir 
džiai dėkojame mūsų Rėmėjų 
būreliui, ypač pirmininkei p. 
Ir. Lukoševičienei ir visai vai 
dybai, už taip rūpestingai reng 
tą ir sumaniai pravestą „baza 
rą“.

Dėl vietos stokos neįmano 
ma čia surašyti visų taikiniu 
kų ir talkininkių, kepusių 
ragus, siuvusių prijuostėles, 
rinkusių faktus ir padėjusių vis 
ką sutvarkyti ir pravesti. Vi 
siems ir visoms labai dėkui. 
Ačiū visiems, aukojusiems pi 
nigais ar daiktais.

Gili padėka priklauso Gerb. 
klebonui J. Borevičiui, SJ., už 
moralinę paramą, skelbimus ir 
leidimą pasinaudoti parapijos 
inventoriumi. „N. Lietuvai“ 
taip pat dėkojame už palankų 
visuomenės informavimą. Ačiū 
visiems atsilankiusiems ir to 
kiti būdu mus parimusiems.

Pavasarį Rėmėjų būrelis pa 
žade}* padėti sutvarkyti mūsų 
naująją sodybą. Tą savo paža 
dą įvykdė puikiai ir pilnai. Ka 
dangi pats sodybos tvarkymas 
reikalavo daug darbo ir ilgai 
tęsėsi, tai neturėjome progos 
padėkoti visiems tiems talki 
ninkams, kurie net po kelias 
dienas savo darbu prisidėjo. 
Matėme, koks sunkus buvo 
darbas, ir labai įvertiname jū 
sų pagalbą. Džiugu buvo maty 
ti, kad ir mūsų jaunimas nesi 
baido aukos ir, pagal savo jė 
gas, padėjo akmenis renkant ir 
pn. Dėkui visiems: vyresnie 
rrts ir jaunesniems talkininką 
ms ir tai talkai vadovavusiam 
p. Petrui Lukoševičiui.

Mūsų miela kaimynė, visie 
ms žinoma savo paslankumu 
įvairiems geriems darbams,— 
Anastazija Stankienė yra surin 
kusi 82.00 Švč. M. Marijos sta 
tūlai. Pats statulos pastaty 
mas yra atidėtas kitiems meta 
ms, bet jau dabar ačiū visiems 
aukojusiems.

Taip gražiai pasisekusio „ba 
zaro“ pajamos pilnai paden 
visas sodybos tvarkymo išlai 
das: už tvorą, gyvatvorio me 
delius, akmenis, velėną ir kt. 
Gal dar galėsime Įsigyti ir žo 
lei pjauti mašiną.

Tik Jūsų visų pagalba įga 
liną mus visa tai padaryti. Te 
atlygina Viešpats visiems Ju 
ms už dosnumą ir pasiaukoji 
mą.
Nek. Pr. Švč. Marijos Seserys.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų 
vestuviniame pokylyje visiems 
dalyvavusiems, mus ta proga 
sveikinusiems ir dovanojusie 
ms mums biangias dovanas. 
Ypatingą padėką reiškiame po 
būvio tvarkytojoms-jams, šei 
mininkėms-ams p. Padvaiskic 
nei, p. Šaltenienei, pp. Ražana 
ms ir visiems kas kuo prisidė 
jo. Visiems ačiū!

G. ir J. Račinskai.

SLA REIKALAI
Gruodžio mėnesį įvyksta SL 

A Pildomosios Tarybos nomi 
nacija.

Mes dabar turime labai gerą 
prezidentą Dargi, sekretorių 
Viniką, kasininkę Gugienę, 
daktarą kvotėją Biežį ir iždo 
globėją Mikužiūtę, bet i vice 
prezidentus reikėtų išrinkti 
daugiau energijos ir sumanu 
mo turintį tautietį. O tokių S 
LA veikėjų eilėse yra. Turiu 
galvoje Aleną Devenienę ilga 
metę Pildomosios Tarybos na 
rę, bet kai ji buvo išrinkta Vii 
ko Vykdomosios Tarybos pir 
mininke ir išvyko Europon, iš 
SLA veikėjų turėjo pasitrauk 
ti. Antru iždo globėju reikė 
tų išrinkti naują ateivį, nes 
proporcingai imant naujų atei 
vių SLA eilėse yra daugiau, ne 
gu septintoji dalis. Mes turi 
me red. Joną Kardelį, kuris ga 
lėtų būti geras iždo globėjas.

Jei mes papildysime Pildo 
mąją Tarybą šiais dviem žmo 
nėmis, SLA reikalai žymiai kil 
tų augštyn. Tad ir gruodžio 
mėnesį per nominacijas ir bal 
suokime už juos.

St. Paulauskas.
SLA. narys.

SKELBIAMAS MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO 
KANDIDATŲ SĄRAŠAS

Nr. Pavardė ir vardas
1. Ambrasas Kazys
2. Adomaitis Jonas
3. Adomonis Jonas
4. Andruškevičius Kostas
5. Balzaras Leonas
6. Buja-Bijūnas Bronius
7. Barauskas Vytautas
8. Barauskas Stasys
9. Ivaškevičius Kostas
10. Kudžma Augustinas

11. Lapinas Zigmas
12. Mlyė Augustinas
13. Maliska Jonas
14. Norkeliūnas Albertas
15. Paukštaitis Pranas
16. Petrulis Jonas
17. Peleckas Petras
18. Pusarauskas Alfredas
19. Pužauskas Vaclovas
20. Simaniūkštis Ričardas
21. Šiaučiulis Juozas
22. Žižys Vaclovas

Rinkiminė komisija dėkoja 
Pr. Paukštaičiui, kuris savano 
riškai talkininkavo renkan 
kandidatus į seimeli. Montrea 
lio organizacijos, kurių priskai 
tomą daugiau kaip dvidešimt, 
pristatė 9 kandidatus, tuo tar 
pu P. Paukštaitis — 10.

Kadangi organizacijos labai 
vėlavo su kandidatų pristaty

Gim. data Užsiėmimas
1904 darbininkas
1902
1913
1910
1903
1924 Tarnautojas
1913
1906 Dardininkas
1897 Tarnautojas

Statybininkas
1925 Braižytojas
1921 Darbininkas
1914 Profesionąlas
1925 Draud. atstovas
1910 Darbininkas
1915 Statybininkas
1923 Elektrikas
1932 Inžinierius
1908 Darbininkas
1912 Mechanikas
1915 Darbininkas
1923 Draud. agentas.

mu, dėl to Rinkiminė Komisi 
ja vieną savaitę pavėluotai 
skelbia kandidatų sąrašą.

Rinkimų data — gruodžio 
13 d. Atidėti rinikmus po Nau 
jų Metų būtų nepalanku nes 
naujai išrinktam seimeliui i 
tų per rrfaža laiko suruošti Va 
sario 16 dienos minėjimą.

Rinkiminė Komisija.

Mielam
STASIUI MEKŠRIONUI,

gilioj liūdesio valandoj, jo brangiai žmonai Anelei 
mirus, jį nuo širdies atjaučia ir kartu su juom liūdi

Emilija ir Viktoras Petrovai

KOSTAS KUBILINSKAS
(Parafrazė)

Iškamšų muzėjuje.
Ir iš kur toks atsirado — 
Iškamšų niurnėjus!
Dėbso mumijos be žado, 
Vos vidun įėjus. . .

Į kiekvieną godžiai žiūri 
Didelės, kaip blakės, 
Šitų iškamšų paniurę 
Ir užkiūte akys.

Jiems tėvynė — 
Ubagynė.
Lai sau liaudis miršta. . .
Palanga
Ir Kačerginė,
Kyšis, 
Vziatka, 
Grybšta.

Pamainom į valdžią kimba, 
Godžiai iždą semia, 
Laiko ryšį 
Ir už kyšį 
Vienas kitą remia.

Jiems pastatė
Šį muzėjų
Rytų demokratai
Ir lankyti
Jį pradėjo
Draugai biurokratai.

Vaikšto ruskis, 
Vaikšto driskis, 
Vaikšto ir stiliaga, 
(Apsilanko tartum kiškis,) — 
Ir jų kalbos klega.

Štai Paleckis įkinkytas, 
Sniečkus pabalnotas, 
Ir Šumauskas pažabotas, — 
Oželis kuprotas. . .

Čia kolekcija valdinė,
Čia rašytojinė,
Čia nauja komviščiukinė — 
Kom-žunalistinė. . .

Šimkus, Korsakas, Šarūnas, 
Zimanas ir Molis,
O čia dar koks pataikūnas 
Ar pavergtas brolis?

KALĖDŲ IR NAUJŲ 
METŲ SVEIKINIMŲ

galima gauti Nepriklausomos 
Lietuvos redakcijoje: 7722 Ge 
orge St., LaSalle, P. Q. Svei 
kinimai bendro pobūdžio, ne 
senstanti, gražiose kortelėse, 
su pritaikytais vokais — 1 dol. 
už 20 sveikinimo kortelių.

Va, koks Šito draugo vardas? 
Kas gi šitas draugas?
„Vieno vardas — 
Baisus skurdas, 
Kito — tikras vergas.

„Rojus!“—Iškamšos sujudo... 
Dyvų dyvai dedas. . .
Ir į priekį išsigrūdo 
Komunistų vadas.

„Galim Lietuvą parduoti, 
Ar gi jos mums gaila. . . 
Ir Maskvoje investuoti 
Kaipo kapitalą. .

„Ką ministrai ir kom-vyrai, 
Ką ten jūs po plynių. . . 
Ar neturime Sibiro 
Mes plačioj tėvynėj?. . .

Kazachstanas, Karaganda 
Ir Solovkai laukia. . .
Tai geriausia, ką surandam. 
Savanoriai plaukia. . .

Taip lietuvius išbarstysme 
Po plačią tėvynę,
Ir maskolių prisodinsme, — 
Bus jau kom-gadynė.

Va, koks šito draugo vardas? 
Iš kur tiek jų imas?
„Vieno vardas — 
Baisus skurdas, 
Kito — pavergimas”.

Okupantų pataikūnai 
Viens kitą aplenkę,

Šių laikų tikri siaubūnai, 
Jau Chruščiovui lenkias:

„Manim prašau pasikliauti, 
Tik ne šiuo kolega, 
Aš parduodu darbo liaudį — 
Pigią darbo jėgą“.

„Sakot —- pigią? Mums 
nereikia. . .

Mes broliškai dirbam, 
jūs žemes apkarpėm veikiai 
Liaudis — dykai dirba.

..O kas būtų štai va šis — 
Laižo Maskvos batą?
— Tai režimo gi ašis — 
Ir melagis ir vagis — 
Rytų demokratas. . .

Susikibę susiriejo 
Už nelygią vertę, -— 
Visą iškamšų muzėjų 
Būtų jie nuvertę.

Ir dabar tenai jie riejas 
Į pakaušius šaudo, — 
Toks jų „broliškas“ muzėjus 
Liaudis. . . tiktai rauda.

<

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

Ir dabar apsiputoję 
Priešais laisvių šalį 
Vienan ruporan jie loja, 
Bet,. . įkast negali.
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Pasakoja ypatingi s 
l\Kvl) valdinink is

DALYVAVĘS LIETUVOS IR LENKIJOS OKUPACIJO 
JE IR SOVIETINĖS VALDŽIOS ĮVEDIME

(Tęsinys iš NL. Nr. 40-654)

DIDŽIAUSIS RYTINĖS i_i TUVOS ŽMONIŲ
APIPLĖŠIMAS

pasiduokite maskolių agitaci 
jai! Būkite vieningi! Laisvė 
ateis! Laimėjimas — vieningo 
je kovoje!” Arba lenkai skel 
bė: „Lenkija bus išgelbėta. 
Priešinkimės okupacijai!"

Atsišaukimai buvo parašyti 
rašomąja mašinėle, arba tiesiog 
ranka ant tvorų ir sienų: „Mir 
tis stalininei bandai!”
NKVD už tai baudė žmones, 
ant kurių namų ar tvorų pasi 
rodydavo tokie parašai. Tas 

vertė juos anksti keltis ir ap 
sivalyti.

Buvo bandyta lapelių platin 
tojus pagauti, bet nesisekė. Pa 
galiau vis dėlto jie buvo suras 
ti ir suimti. Kaip šita buvo pa 
daryta?

Kalėjime sėdėjo vienas šau 
lys, rodos paverde Kraviec. 
NKVD valdininkams pasisekė 
jį užverbuoti. Jis buvo paleis 
tas iš kalėjimo.
Šitam šauliui buvo pavesta iš 
aiškinti slaptąją organizaciją. 
Kraviec per trumpą laiką išaiš 
kino tą organizaciją ir visus 
20 asmenų vieną naktį suėmė. 
Suėmė ir patį išdaviką — Kra 
viecą. Suimtieji pasirodė—jau 
nimas, buvę studentai. Pas 
juos buvo rasta 3 rašomos ma 
šinėlės, apie 200 kilogramų bal 
to popieriaus, o jų vadas buvo 
ūkininkaitis. Tai ši organizaci 
ja buvo likviduota, bet ant šie 
nų, tvorų ir NKVD propagan 
dinių atsišaukimų užrašai vis 
buvo kartojami. Matyt, ne visi 
priešininkai buvo suimti. Ir pa 
sipriešinimas vyko. D. b. 
SOVIETIJOJE TIKTAI PO

40 METŲ ATSIRADO 
„ŽURNALISTAI”...

Ligšiol Rusijoje ir jos pa 
vergtuose kraštuose žurnalis 
tų nebuvo. Po 40-ties metų, šie 
met jie suorganizuoti pačioje 
Rusijoje ir, žinoma, jo pavyz 
džiu, ir pavergtose valstybėse, 
šių tarpe ir Lietuvoje.

Po 40 metų organizavimosi, 
įvyko pirmasis sovietijos žur 
nalistų suvažiavimas. Taip bu 
vo oficialiai pranešta. Taip pa 
daryta pagal Vakarų modelį, 
bet ne iš esmės. Esmė gi yra 
ta, kad sovietijoje žurnalitsų, 
Vakarų prasme, nėra ir nebus. 
Nes sovietinis laikraščio tvar 
kytojas yra enkavedistas, ne 
žurnalistas. Jis turi akiai klau 
syti kompartijos, ir kitaip ne 
gal,i pasielgti. Taį ir ta organi 
zacija, kuriai duotas žurnalis 
tų organizacijos vardas, yra 
fikcija, apgauti Vakarams.

Sovietiniai „žurnalistai" yra 
tiktai smulkus valdžios apara 
to ratelis, absoliutiškai priklau 
sąs nuo saugumo - žvalgybos 
centro, nuo kompartijos. Tai 
gi, sovietijoje, kaip nėra lais 
vės, taip nėra ir žurnalistų.

1940 metų pavasary buvo 
vykdoma didžiulė ir pagrindi 
nė rytinės Lietuvos .;i. on..ą 
apiplė Šimo operacija. Šiai ope 
racijai įvykdyti neužteko vieti 
nių jėgų, todėl buvo duoti pa 
pildomi kadrai iš visos Rusi 
tos ir jos dalių.

žmonių apiplėšimo operacijoje 
dalyvavo:

visi rajonų ir apygardos valdy 
bos valdininkai, specialiai šiai 
operacijai vykdyti NKVD Bie 
lorusijos ir NKVD Rusijos 
f <VD bendradarbiai. Kiek 
< .nas rajoninis skyrius gavo 
papildomai po 3—5 operatyvi 
nius bendradarbius, o apygar 
dos NKVD gavo per 30 žmo 
nių.

Tai buvo operacija, kurios 
tikslas buvo

atimti iš žmoni ųvisokias 
vertybes.

Tai buvo tikras žmonių apiplė 
Šimas — grabiož. Iš žmonių 
buvo atimama: radio priimtu 
vai, automobiliai, motociklai, 
^ukfcas, brangakmeniai, gink 
lai ir kitas vertingas turtas.

Drauge su apiplėšimu, buvo 
ypatingas rajonų valymas: 
žėslaujos, Drujos, Plisti, Dys 

nos, Lokšičių, Krivičių, Vi 
ų. Buvo suimami it išveža 

mi visi gali būti sovietų vai 
džios priešais.

Valant šiuos rajonus, slap
tai iš SSSR NKVD buvo pra 
nešta, kad šitie rajonai bus pri 
skirti prie Polocko apygardos, 
— specialiu Rusijos komisarų 
tarybos nutarimu. Šitas, ryti 
nės Lietuvos sričių, prijungi 
mas nebuvo įvykdytas, nes su 
trukdė karas. Bet apiplėšimas 
ir trėmimai buvo Įvykdyti. Be 
to, jau buvo pradėti organizuo 
ti kolchozai.

Pasiprieišnimo nebuvo.
Bet kaip jis galėjo būti? Tik 

tai Harvardo universiteto prof. 
G. Fišer mano, kad tai buvęs 
„inertiškumo reiškinys”, o 
mes, NKVD vaidininkai, šita 
aiškiname paprasčiau; ginklai 
iš žmonių atimti ir jų nėra kur 
gauti; visi galį būti akty ves 
niais žmonės suimti ir įkalinti 
arba išvežti į Rusijos gilumą; 
NKVD tinklas didžiulis; kom 
partijos pirštai apkabino kiek 
vieną pilietį, kad jis ir pajudė 
ti negali, — kaip gi čia sukilti 

kaip pasipriešinti?
Bet

vis dėlto buvo ir 
pasipriešinimas.

1940 metų pavasary rytinėje 
Lietuvoje NKVD organai visą 
laiką keliuose, ant namų sienų, 
telegrafo stulpų rasdavo atsi 
šaukimų, kurie skelbė: „Žmo 
nės! Nenustokite vilties! Ne

Jungtinių Valstybių plieno 
streikai, kurie po ketui ių mė 
nešiu laikinai yra nutraukti 80 
dienų laikotarpiui pagal Jung. 
Valstybių teismo sprendimą, 
panaudojant taip vadinamą

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

IŠRAIŠKOS ŠOKIO STUDIJOS VEDĖJA MONTREA 
LYJE BIRUTĖ VAITKŪNA1TĖ

gruodžio 6 dieną, sekmadienį, 8 vai. 30 min. vakaro Jesu 
Holl, 1200 Bleury, ruošia išraiškos šokio koncertą, o salės to 
je — dailininko Vytauto Remeikos tapybos darbų paiodą. 
Koncerto programos pirmoje dalyje bus įvairių kompozito 
rių kūriniai, antroje dalyje busišpildyta indėnų legenda „Hia 
vatos giesmė“. Koncerte dalyvauja dešimt šokėjų, kurių far 
pe keturi vyrai svečiai.
Dekoracijos dail. V. Remeikos; muzikinis apipavidalinimas 
Z. Lapino. Tautiečiai kviečiami koncerte atsilankyti.

Ruoškitės dabar
savo

Kalėdinėms Siu n t o m s
IŠVENKITE SUSIGRŪDIMŲ...

PASINAUDOKITE

ŠIAIS PAPRASTAIS PATARIMAIS:

• PASITIKRINKITE SAVO SIUNTI
MAMS JŲ ADRESŲ TIKRUMĄ.

• APSIPIRKITE DABAR IR ĮSIGYKITE 
IŠ ANKSTO UŽTEKTINAI PAŠTO 
ŽENKLŲ.

• APSIRŪPINKITE VYNIOJAMU PO
PIERIUM SIUNTINIAMS.

• RENGIANT SIUNTINIUS IŠSIUNTI
MUI, UŽRAŠYKITE GAVĖJO IR 
SIUNTĖJO ADRESĄ ANT SIUNTINIO 
VIRŠAUS IR ĮDĖKITE Į SIUNTINIO 
VIDŲ.

• PASVERKITE SIUNTINIUS PRIEŠ 
IŠSIUNČIANT KAIMYNINĖJE PAŠ
TO ĮSTAIGOJE.

PAŠTO ĮSTAIGAS LAPELIAI BUS PRISTA

TYTI Į JŪSŲ NAMUS, KURIUOSE BUS PARA

ŠYTA PATARTINOS PAŠTO 
IŠSIUNTIMO D^TOS. 1

CANADA POST OFFICE 
■ .7"

Sovietijos
Viena kelionė Sovietų S-gon 
nepadaro sovietų ekspertu .

Skaitantiems kamerikieŲšką 
ją ir kanadiškąją anglų spau 
dą pasidaro juokinga arba net 
pikta atradus nemaža straips 
nių apie Sovietų Sąjungą, ku 
rie yra labai toli nuo teisybės, 
o šie straipsniai kaip tik daugu 
moję rašomi tokių žmonių, ku 
rie neseniai grįžę iš kelionės 
po Sov. Sąjungą.

Įdomiausią, kad tokius iš 
kraipytais faktais, neteisingus 
ir klaidinančius straipsnius 
apie sovietus rašo ne paprasti 
eiliniai Šiaurės Amerikos gy 
ventojai, bet bankų ir pramo 
nės įmonių prezidentai, prote 
šoriai, žurnalistai ir panašiai, 
kurių socialinė padėtis ir jų iš 
simokslinimas tikrai padeda su 
klaidinti skaitytojus.

Taft - Hartley įstatymą, labai 
žiauriai palietė ir Kanados au 
tomobilių pramonę. Beveik 
dauguma dalių Amerikos tipo 
automobilių, kuriuos dirba Ka 
nados fabrikai, priklausantieji

Amerikos automobilių bendro 
vėms, yra gaminama čia, Ka 
nadoje, bet tam tikros dalys ir 
formos ateina ir iš Amerikos. 
Kada gamyba ten sustojo dėl 
plieno stokos, tai gamyba sa

„žinovai
Apie šiuos klaidinančius so 

vietų reikalų „ekspertus“ gana 
įdomų straipsnį paraše kelių 
knygų autorius Eugene Ly 
ons. Šis straipsnis buvo at 
spausdintas net keliuose žy 
mesniuose Kanados ir Jungt. 
Amerikos Valstybių žurnaluo 
se ir laikraščiuose. Toliau pa 
duodama šio viršpaminėto str 
aipsnio santrauka.

Šiais metais daugiau kaip 
10.000 žmonių iš Šiaurės Ame 
rikos lankysis Sovietų Sąjun 
goję, o tai yra dvigubai dau 
giau kaip praėjusiais metais. 
„Inturisto“ — sovietų ' agen 
tūros kuri gano ir iš akių neiš 
leidžia užsieniečius svečius, 
globoje, šie svečiai iš šiaurės 
Amerikos praleis nuo savaitė: 
ligi vieno mėnesio laiko Sov. 
Sąjungoje, lankydami labri 

vaime stoja ir čia, Kanadoj. 
Mūsų paveikslas rodo apmiru 
šią surinkimo liniją, kuri yra 
Ontario prov. Oshavoj, Gene 
ral Motor fabrikuose. (CS) 

kus, kolektyvinius ūkius, mo 
kyklas. Sugiįžę namo jie iš 
lukštena savo Įspūdžius ir nuo 
menes netik savo šeimoms ir 
draugams, bet, dar skaito pas 
kaitas Įvairiuose klubuose ar 
net perduodama per ladiją ir 
televiziją.

Čia ir iškyla klausimai; —

Kiek galima tokiais praneši ( 
mais ir raportais pasitikėti 
ir ar tai visa priartins mus 

prie tikros tiesos apie 
Sovietų Sąjungą?

Būtų labai malonu, jei toks 
didelis turistų Sovietų Sąjun 
goję pakilimas padėtų apšvies 
ti nesovietinio pasaulio žmo 
nes. Tačiau, labai gaila, kad 
visa tai tik dar labjau supamio 
ja ir šiaip jau miglotą Sovietų 
Sąjungos vaizdą. Žinoma, kiek 
vieno turisto Įspūdžiuose mes 
atrandame ir tiesos krislelius, 
bet dauguma pasakojamų ar 
aprašomų įspūdžių yra labai 
paviršutiniški, neparemti fak 
tais, arba toki, kokius norėtų 
pavaizduoti sovietiniai turistų 
vadovai. Ir kuo daugiau turi 
me turistų Sov. Sąjungon, tuo 
didesnis skaičius klaidingų 
nuomonių,' nukrypimų nuo tie 
sos ir klaidinimų apie Sovietų 
S-gą jie atgabena namo — Š. 
Amerikon, o labjąusiai gaila 
ir stebėtina, kad šių mėgėjų 
„atradimai“ ar „išradimai“ su 
silaukia didelio pasisekimo ir 
daug nekritikuojančių kiaušy 
tojų.

Sovietų Sąjunga yra labai 
keistas kraštas, o apie tai gali 
patvirtinti ir tie, kurie ten yra 

daugelį metų gyvenę.
Geriausia ir patikėtina infor 
macija apie Sov. Sąjungą gali 
me atrasti bibliotekose. Kele 
tas Šiaurės Amerikos universi 
tetų turi specialius skyrius 
vien tik sovietų reikalų studi 
juv.i ui. Tačiau viso to nežiū 
rint. Šiaurės Amerikoje kur 
suoja mitas, kad tiktai nese 
niai grįžęs iš Sov. Sąjungos tu 
ristas, nors tai yra ir nekvali 
fikuotas stebėtojas, yra pats 
geriausias ir patikimiausias, ži 
nių šaltinis. Atrodo, kad ne 
svarbu, kas vyktų Sovietų Są 

ingon — biznierius, dvasiš 
kis ar pasaulį norinti pamaty
ti ponia — jie, tuojau peržen 
gę sovietinę sieną, pajunta sa 
vo pačiu užsidėtą pareigą — 
teisti r i vertinti kraštą ir žmo 
nes, kurie kitoje kurioje nors 
šalyje pasitenkintų tik vaizdų 
stebėjimu, čia staiga pavirsta 
sociologais, ekonomistais ir ki 
tokiais ekspertais.

Mums vėl ir vėl pakartoti 
nai nušviečiami ir paaiškinami 
patys paprasčiausieji sovietų 
gyvenimo faktai. Ar sovietinis 
padavėjas ima ar neima arbat 

ūgius, kad vaikai žaidžia 
gatvėse, kad visur kabo Chruš 
čiovo paveikslas ir t. t. Flori 
dos gubernatorius Le Roy Col 
lins pirmą vakarą bevaikščio 
damas Maskvos gatvėse pama 
tė jaunus žmones susikabinu 
sius rankomis (gal būt iaikan 
čius viens kito rankas) ir toji 
žinia tuojau buvo telegrafuota 
namo...

1956 metų liepos mėnesį, jei 
gu kas norėjo sužinoti, kaip 
Maskvos gyventojai apsiren 
gę, tai turėjo pasirinkimą dvie 
jų, tuo pačiu laiku į paskelbtą 
raportą. Rašydamas „Life“ žur 
nale žurnalistas James Shep 
ley, apie maskviečių apsirengi 
mą išsireiškė, kad „stačiai ne 
įmanoma Įsivaizduoti, kaip 
prastai rengiasai sovietų žmo 
nės jų nemačius“. Gi rašyda 
mas „The Nation" liberalas 
profesorius Frederic L. Shu 
man apie tai išsireiškė, kad 
Maskvos gyventojai yra dau 
gumoje gerai apsirengę. Išva 
da, kad asmens ideologija da 
ro įtakos regėjimui... Teisinga 
ar neteisinga tačiau tokie da 
lykai yra nekenksmingi.

Tikroji žala ar nuostolis 
prasideda, kai toks trumpalai 
kis turistas pradeda politinius 

ir ekonominius įvertinimus.
• Tik ką grįžusi iš trumpos ke 
lionės po Sov. Sąjungą, viena 
amerikietė ponia savo miesto 
laikraštyje rašo apie stebėtiną 
sovietų pažangą pramonėje, 
mokslo srityje, literatūroje, te 
atro srityje ir net „žmonių dva 
siškame yvenime". Šias visas 
sritis sunkiai galėtų padengti 
ir aprašyti tik grupės šios sn 
ties ekspertų, kurie turėtų dirb 
ti ir stebėti Sov. Sąjungą išu 
sus mėnesius. Gi šioji moteris 
kėlė telegrafavo savo straipsių 
namo jau trečioje savo vizito 
dienoje Sovietų Sąjungoje.

Dr. Bob Puree, prezidentas 
evangelikų organizacijos 
„World Vision, Ine.“, aprašy 
damas savo kelionę Sov. Sąju.i 
goję praėjusiais metais, išgyrė 
„labai matomą religinę laisvę 
Rusijoje“. Jis pasiliko nežinąs, 
kokią baudžiančiąją diskrimi 
naciją kenčia viešai tikėjimą į 
Dievą pripažįstantieji Sov. Są 
jungoje. Pavyzdžiui, jie negali 
priklausyti valdančiąjai parti 
jai. „Joks pasiaukojimas nėra

Nukelta į 6-tą pusi.
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Gera knyga
„The Emergence of Modern 

Lithuania“, Alfred Erich Senn. 
Kolumbijos Universiteto, New 
Yorke, 1959 m. leidinys, 272 
psi., kaina 6 dol.

Knygos autorius A. E. Senn 
yra sūnus prof. Alfred Senn, 
šveicariečio, 1922 — 1930 m. 
Lietuvos universitete desčiu 
šio ligvistinius dalykus. Dabar 
jis yra Pensilvanijos universite 
to profesoriumi. Gyvendamas 
Lietuvoje, vedė lietuvaitę, o jų 
sūnus, knygos autorius, 1932 
m. gimė J. V. Dabar jis yra is 
torijos profesorius Rutges um 
versitete, N. J. Kolumbijos uni 
versitete, jis Įsigijo doktoiata.

Mums, lietuviams, yra ne 
tik knyga, bet ir pats jos auto 
rius Įdomūs.

Skaitydamas knygą, tuojau 
susiduri su daugybe autoriaus 
nurodytų ir panaudotų šalti 
nių: lietuvių, anglų, vokiečių, 
prancūzų, lenkų, rusų ir kt. 
kalbomis. Skaitydamas Įsitiki 
ni, kad nedaug knygoje yra pa 
straipų, Lietuvos reikalus lie 
čiančių, kurios nebūtų atitinka 
mais šaltiniais paremtos. Tarp 
gausybės pateikiamų faktų ar 
nuomonių, autorius padaro ir 
savus Įvertinimus.

Knyga apima visai trumpi 
Lietuvos atkūrimo laikotarpį: 
nuo 1917 m. rugsėjo iki 1920 
m. gegužės, t. y. nuo pirmo 
sios Lietuvos konferencijos 
Vilniuje, ligi Steigiamojo Sei 
mo Kaune. O juk tai buvo pats 
sunkiausias ii pats tragiškiau 
sias metas, savąją valstybę at 
kuriant.

Sustojant ties panaudotinais 
šaltiniais, reikia pasakyti, kad 
autorius juos rinko ir naudojo 
be didesnės jų kritikos. Jis nau 
dojosi ne tik dokumentais, ofi 
daliais komunikatais, bet dau 
geliu atvejų ir paprasta perio 
dikos publicistika. Jis gausiai 
naudojosi ir sovietiškais lietu 
vių, rusų ar kitomis kalbomis 
spausdintais raštais, juos ei 
tuodamas arba jų pateiktu •> 
„faktus“ kondensuodamas. To 
ks nekritiškas šaltinių panau 
dojimas gal būt ir bus priežas 
timi, kad knygoje yra stambių 
klaidų, ypač žinomų apie Lietu 
vos vidaus gyvenimą.

Pav., 12 psl. sakoma, kad 
„Lietuvių Ūkininko“ turėtų 
būti Lietuvos, steigėjais buvę 
dr. J. Šaulys ir M. Sleževičius? 
24 psl. teigiama, kad 1917 m. 
Petrapilio lietuvių seime sočia 
listai stovėję, kad Lietuva pa 
siliktų Rusijos dalimi; 26 psi. 
sako, kad 1917 m. Pirmoje Lie 
tuvos konferencijoje Vilniuje,

apie Lietuvą
vokiečių okupacinė valdžia bu 
vusi paskyrusi kelius atstovus. 
51 psl. sako, kad 1918 m. lap 
kričio 23 d. buvę pašaukti sa 
vanoriai ir t. t. Visos šios čii 
minimos klaidos autoriau nė 
ra išgalvotos, bet paimtos iš 
vienų ar kitų šaltinių. Tokių 
klaidų yra ir daugiau. Tatai 
greičiausia įvyko dėl perdide 
lio susmulkėjimo šaltiniuose ii 
jų panaudojimo be didesnės 
kritikos.

Tačiau, kiek panašių klaidų 
bepriskaičiuotume, tos klaidos 
esmiškai Lietuvos atkūrimo 
vaizdo neiškraipo ir knygos 
vertė Lietuvos atžvilgiu ne 
daug tenuvertina. Jos vertė di 
dėlė. Didelė todėl, kad auto 
rius daug didesnę knygos dalį 
paskyrė, ne atsikuriančios Li 
tuvos vidaus gyvenimo fakta 
ms pavaizduoti, bet svarbiau 
šia, lietuvių tautos ryžtingu 
mą ir nepaprastą atkaklumą pa 
siskelbtąją savos valstybės ne 
priklausomybę visomis įmano 
momis priemonėmis ir jėgo 
mis apginti ir išlaikyti.

Autorius labai vaizdžiai pa 
rodo, kiek daug ir kokių dide 
lių priešų Lietuva buvo apsup 
ta, kurių, Lietuvos priešų, tam 
tikros šaknys buvo ir krašto 
viduje: bolševikai, lenkai, ber 
montininkai - kolčakininkai. 
Tuo tarpu jokių draugų, išski 
riant Amerikos lietuvius, ku 
rių rolė buvo svarbi, Lietuva 
neturėjo. Todėl ir pirmosios 
Vokietijos pagalbos reikia Įver 
tinti visai objektyviai, atme 
tant bet kokius iš šalies proger 
manizmo priekaištus Lietuvai.

Iš pateiktosios dokumentaci 
jos ir aprašymų, kiekvienam 
skaitytojui susidarys vaizdas, 
kad pikčiausiu Lietuvos prie 
šu buvo Lenkijos ir Lietuvos 
lenkai. Jie puolė Lietuvą gink 
luotomis pajėgomis; jie 1919 
m. organizavo Lietuvoje per 
versmą (POW); jie vedė su 
Lietuva derybas, pasirašinėjo 
sutartis, jas laužė; jie atkak 
liausią priešinosi pačiam nepri 
klausomos Lietuvos valstybės 
buvimui; jie pikčiausiai šmeižė 
ir niekino Lietuvą Vakarų pa 
šaulyje, primesdami tai provo 
kiškumą, tai probolševizmą. 
Lenkai įtikinėjo ameiikiečiu ■. 
kad lietuvių tauta tamsi, nepri 
klausomybės nenorinti, o ma 
žam lietuvių inteligentų būriui 
diktuojanti Vokietija. (224 
psl.).

Autorius pateikia daugybę 
dokumentų, kuriais ir min. pir 
mininkas M. Sleževičius ir Lie 

Nnkelta Į 5-tą psl.

KU I/rUR WEgKRCWIK A
„PENKIŲ STULPŲ” 

ANGLIŠKOJI VERSIJA x 
VASARIO MĖNESJ

A. Landsbergio dramos „Fi 
ve Posts in the Market Place“ 
(Penki Stulpai Turgaus Aikš 
tėję) premjera numatoma 
New Yorke, Off - Broadway, 
1960 m. vasario pradžioje. Re 
žisuoja Boris Tumarin, produ 
ceris Jon Lothas. Dėl teatro 
dar tariamasi. Aktorių apklau 
sinėjimas pradėtas lapkri 
čio 25 d. Tiksli pastatymo 
ta, teatro adresas ir biletų 
gijimo būdas bus pranešti 
laikraščio skiltyse.

Pastatymo biudžetas šiuo 
metu yra $12,000. Viena akci 
ja („sahre“) — $180.00. Mi 
nimalus investavimas — tree 
dalis akcijos, $60.00. Bcsido 
mintieji investavimu į šį pasta 
tymą (investavimas gali būti 
ir grupinis), platesnės infor 
macijos gali kreiptis šiuo ad'v 
su: A. Landsbergis, 87 — 
125 Stret, Richmond Hill 
New York.

ĮSI 
šio

20
18,

M. K. ČIURLIONIO 
MINĖJIMAI

Dailininko - kompozitoriaus 
M. K. Čiurliinio 84 gimimo me 
tinių proga minėjimą suruošė 
Kauno Taikomosios dailės mo 
kyklos meninis būrelis. Moki 
niai skaitė savo referatą apie 
M. K. Čiurlionio gyvenimą ir 
kūrybinį kelią, taip pat Salo 
mėjos Nėries eilėraščius iš cik 
lo apie Čiurlionį. Vilniaus Pe 
dagoginio instituto vyr. dėsty 
tojas V. Liandzbergis skaitė 
paskaitą apie Čiurlionio muzi 
ką. Kauno Valstybinio M. K. 
Čiurlionio dailės muzėjaus 
vyr mokslinė bendradarbė V. 
Karužienė papasakojo apie 
Čiurlionio — kompozitoriaus 
-tapytojo ryšį su liaudimi.

M. K. Čiurlionio metines pa 
minėjo ir Kauno 
institutas. Čia 
Žmuidzinavičius 
vo atsiminimus
Čiurlionį, pianitsė Langevičie 
nė paskambino 5 kompozito 
riaus preliudus ir noktiurną.

• Baltų Draugijos Vokieti jo 
je lietuvių sekcijos pirm. Dr. 
A. Gerutis buvo nuvažiavęs i 
Miuncheną, kur su tos draugi 
jos vadovaujamais veikėjais V. 
Banaičiu ir A. Griunbaumu 
(gen. sekretorium) aptarė bū 
simo suvažiavimo darbų tvai 
ką. Suvažiavimas šaukiamas 
kitų metų kovo mėn. Bad Pyr 
mont.

Politechnikos 
dailininkas 

pasakojo sa 
apie M. K.

PASKELBS DOKUMEN 
TUS, KURIE LIEČIA IR 

LIETUVĄ.
Kaip praneša DPA, bus pra 

dėta leisti buv. Vokietijos ka 
ro pajėgų vadovybės oficialūs 
dienoraščiai apie karo veiks 
mus nuo 1939 iki 1945 
Pirmiausia išeis iš eilės 
45 metų dienoraščiai.

aišku, 
operacijos

metų.
1944- 

Dieno 
lie

kompozito

raščiuose, savaime 
čiamos ir karinės 
Lietuvoje. E.

• Lietuvoje mirė 
rius pedagogas Aleksandras 
Kačanauskas. Palaidotas Kati 
ne lapkričio 18 d.

PAMINĖTAS „DRAUGO” 
JUBILĖJUS

„Draugo“ dienraščio 50 me 
tų sukaktis buvo paminėta lap 
kričio 15 d. Marijos Augšt. 
ne programos dali atliko Čiur 
lionio ansamblis, kuris išpildė 
daugumoje jau ne kartą girdė 
tas liaudies dainas. Ansamblio 
4 dalių: mišrus choras, vyrų 
choras, moterų choras su kank 
lių orkestru ir mišrus choras 
su kanklių orkestru ir lumzde 
liais. Solo partijas išpildė E. 
fStempužienė, N. Aukštuolie 
nė, V. Jurgelis, A. Liutkus ir 
A. Kavaliūnas. Ansamblio pra 
nešėjomis buvo: R. Stonišky 
tė, M. Mazoliauskaitė, J. Gai 
liušytė ir I. Stasaitė.

Po programos buvo pagerb 
tas ansamblio dirigentas A. Mi 
kulskis, taip pat švenčiantis 
50 m. amžiaus sukaktį. JĮ 
„Draugo“ vardu pasveikino 
kun. A. Miciūnas, o D. Santa 
raitė sukaktuvininkui Įteikė is 
torinės Lietuvos vaizdų albu 
mą. Taip pat dirigentas u so 
•’itl^i buvo apdovanoti .gėlė 
nūs.

Pirmoje koncerto dalyje bu 
vo „Draugo“ suorganizuoto 
lengvosios muzikos premijų pa 
skelbimas ir premijuotų kuri 
nių išpildymas. Čia paaiškėjo, 
kad pirmoji premija atiteko Vy 
tautui Kerbeliui, o antroji —Ar 
turui Jakavičiui. Kadangi A. ja 
kavičius prieš kurį laiką mirė 
Čikagoje, premija 200 dol. su 
moję buvo Įteikta našlei Jaka 
vičienei. Premijuotus kūrinius 
išpildė Alice Stephens daini 
ninkės.

Žiūrovų prisirinko pilna sa 
lė ir visos 1280 vietų buvo už 
imtos, o api e50 stovėjo. Taip 
pat nemaža iš viso nepateko Į 
salę.

sąs

ta

Lapkričio 16-tą Washingto 
no lietuviai minėjo garbingą 
prof. Vlado Stankos 75 metų 
sukaktį.

Vladas Stanka — biržietis. 
Gimė 1884 m. ūkininko š 
je. Pradžios mokslą ir tris kla 
es gimnazijos išėjo Biržuose. 

Vėliau persikėlė į Petrapilį. 
Baigęs gimnaziją 1903 m., įsto 
jo Į Petrapilio universiteto tei 
rių fakultetą, kurį biagė 1908 
m. Kelerius metus jis buvo Ru 
rijos Dūmos darbiečių grupės 
sekretorius. Revoliucijai prasi 
(tėjus, buvo paskirtas Į Darbi 
ninku kareivių ir valstiečių ta 
rybą, kaip karininkų atstovas. 
Jis taip pat Įėjo Į Tarybos Vyk 
domojo Komiteto ir Biuro
tatą kaip darbiečių partijos ats 
tovas.

Aleksandrui Kerenskiui 
pus ministeriu pirmininku, jis 
pasirinko Vladą Stankų savo 
kabineto viršininku. Po dviejų 
mėnesių buvo paskirtas Laiki 
nosios Vyriausybės Komisaru 
prie Šiaurės Fronto Karino 
menės Vado. Per bolševikų su 
kilimą Stanka buvo Petrapily 
je ir dalyvavo sukilimo maiši 
nime. Grįžęs Į Lietuvą 1923 
m., Stanka politiniame gyveni 
me nebesireiškė. Tačiau kaip 
advokatas gynė ne vieną tuo 
laiku pagarsėjusią politinę by 
lą, tame tarpe J. Purickio, A. 
Voldemaro, „kuopininkų“ ir 
kitas.

Dalyvavimas politinėje veik 
loję ir emigracijoje paliko gi 
lią žymią Stankos kūryboje: 
„Atsiminimai — Karas ir revo 
liucija (1920); Rusijos tautų 
likimas (1921); Didžioji šiau 
rė (1823; visos trys rusiškai).

Stanka kaip teisininkas su 
domino fakulteto vadovybe dar 
universiteto suole. 1923 m. 
Stanka grįžo prie baudžiamo 
sios teisės ir teisės filosofijos 
dėstymo, Kaune, vėliau ir Vii 
niuje.

Šis laikotarpis buvo ir pats 
kūrybingiausias. Štai prof. 
Stankos knygų ir didesnių žui 
nalistinių straipsnių sąrašas: 
Baudžiamosios teisės paskai 
tos (1926): Atsakomybės są 
vokos išsivystymo pamatiniai 
bruožai (1932), Pasaulinės 
ūkio istorijos dinamika (vokiš 
kai, 1934); žvaigždė iš rytų; 
Karalius Asoka (vokiškai, 
1937) ; Didelės ir mažos vals 
tybės (1938); Lietuvos statu 
tas ir Mammurabi 
(1940).

Antroji bolševikų 
privertė profesorių 
viską mesti ir keltis Į vakarus. 
Baltijos Universitete Stanka

Kodeksas

okupacija
ir šeimą

1949 m., 
į ryšį su 
bei insti 

jam dary

PROF. VL. STANKAI — 75 METAI
dėstė baudžiamąją ir valstybi 
nę teisę ir teisės filosofiją. Bu 
vo ir lietuvių skyriaus rėkto 
rius ir 1048 - 49 m. universite 
to prezidentas.

Emigravęs Į JAV 
Washingtone suėjo 
keliais universitetais 
tufais, kurie pavedė
ti mokslinius tyrinėjimus Ko 
ngreso Bibliotekoje. Tą darbą 
tedirba ir šiandieną.

Nepadėjo nė plunksnos. 
Štai vėlyvesnieji darbai; Pa 
saulinės istorijos didysis am 
žius (angliškai, 1946); Džiau 
gsmas kaip civilizacijos šalti 
nis (rusiškai, 1950); Egzisten 
cializmo tamsa ir šviesa 
(1954). Be to, visa eilė mažės 
niųjų darbų lietuviškoje, rusiš 
koje ir angliškoje spaudoje.

Ta proga profesoriui Stan 
kai — Ilgiausių mestų! (D).

BALTARAGIO MALŪNO 
plokštelių pirmoji laida jau iš 
sibaigė. Kadangi Montrealio 
Lietuvių Dramos Teatras yra 
gavęs daug užsakymų, tai da 
bar gaminama antroji laida, 
kuri bits išleista prieš Kalė 
das. Užsakymų yra ne tiktai iš 
Kanados, Amerikos miestų ir 
farmų, bet ir iš Australijos ir 
Europos kraštų. Kas nori plo 
kštelių užsisakyti, gali rašyti 
adresu: 157 7 rue de Seve, 
Montreal 20, P. Q., Canada.

• Prof. St. Žymantas, iš Vo 
kietijos atvyko nuolatiniam ap 
sigyvenimui Į JAV. Pirmąsias 
savaites leidžia pas savo gau 
sius draugus Washingtone, 
New Yorke, Philadelphijoj ir 
kt. Lapkričio pabaigoje mano 
vykti pas uošvį prof. M. Bir 
žišką į Los Angeles, Calif.

• Nuo spalio 17 d. iki lapkri 
čio vidurio Ženevoje buvo su 
ruo^ša dailininko Gabrieliaus 
Stanulio paveikslų paroda. Lie 
tuvių dailininko kūryba susi 
laukė palankaus įvertinimo. 
Ženeviškiai Įsigijo kelis Stanu 
lio paveikslus.

„NAUJAS SPORTAS“, 
pilnas įdomių rašinių, iiiustra 
cijų. Naudojami P. Navalins 
ko šaržai. Žurnalas, kurį reda 
guoja Kęstutis Čerkeliūnas, 
yra kultūringai, Įdomiai tvar 
komas. 16 psl. Leidžiamas kas 
2 mėn. Metams 3 dol. „Spor 
to” adm. adresas: 19 Kiely Pla 
ce, Brooklyn 8, N. Y. Redakci 
jos adresas: 66—48 75th Stre 
et, Middle Village 79, Queens, 
New York, USA. Segančiam 
nr. medžiagą siųsti iki š. m. 
gruodžio 31 d.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS 

PENKIOLIKTOJI DALIS — PABAIGA
42.
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Iš koridoriaus pro duris buvo matomas kampas kambario 

su Įžambiai stovinčiu stalu. Nuo stalo Į duris grubiai išskap 
tuotu siauruoju apatiniu galu, į kuri rėmėsi numirėlio kojos, 
kyšojo karstas. Tai buvo tas pats stalas, ant kurio prieš tai 
rašė Jurij Andrejevič. Kito kambaryje nebuvo. Rankraščius 
nurinko į stalčių, o stalą pastatė po karstu. Galvugaivio pa 
galviai buvo supurtyti ir stovėjo taip augštai, kad kūnas kars 
te buvo pakilęs Į augštį, kalnu.

Karstą supo daugybė gėlių, tiesiog krūmai tada sunkiai 
gaunamų alyvų, ciklamenų, cinerarijų puoduose ir krepšiuose. 
Gėlės užstojo langų šviesą. Šviesa vos »kverbėsi pro sustaty 
tas gėles Į vaško spalvos velionio veidą, karstą ir jo apmuša 
lūs. Ant stalo gulėjo gražus piešinys šešėlių, tartum tiktai ką 
nustojusių suptis.

Į tuos laikus plačiai buvo paplitęs lavonų deginimo pa 
protys. Tikintis gauti vaikams pensiją, rūpinantis jų moksli 
nimu ir nenorint kenkti Marinos tarnybai, atsisakyta bažny 
tinio laidojimo ir pasitenkinta civiline kremacija. Atatinka 
moms organizacijoms buvo pranešta,. Laukti atstovai.

Jų laukiant, kambaryje buvo tuščia, kaip atlaisvintame 
bute tarp išsikėlimo senųjų ir atvykimo naujųjų gyventojų. 
Šią tylą ardė tiktai atsargūs žingsniai atsisveikinančiųjų. Jų 
nedaug buvo, bet vis dėlto daugiau, negu galima buvo tikėtis. 
Žinia apie mirtj beveik nežinomo žmogaus, nuostabiu būdu 
aplėkė visą ratą. Susirinko didokas žmonių būrys, pažinusių 
jų velionį Įvairiais jo gyvenimo laikais ir Įvairiais laikais jo 
išbarstytų ir užmirštų. Jo mokslinė mintis ir mūza susilaukė 
dar didesnio skaičiaus nežinomų draugų, niekad nemačiusių 
žmogaus, kuris juos traukė prie savęs ir atėjusių į jį pažiūrėti 
paskutinio atsisveikinimo žvilgsniu.

Tomis valandomis, kai bendroji tyla, neužpildoma jokio 
mis apeigomis, slopino atsiskyrimu, vienos tiktai gėlės buvo 
nesamų apeigų pakaitu.

Jos ne taip sau augo ir kvepėjo, bet tartum choru, galbūt 

tuo pagreitindamos trūnijimą, skleidė savo kvapą, ir, apdalin 
damos visus savo kvapo jėga, tartum kažką vykdė.

Augmenijos karaliją taip lengva sau įsivaizduoti mirties 
karalijos kaimyne. Čia, žemės žalumoje, kapinių tarpmeažiuo 
se, tarp išėjusiųjų iš auglių eilės buvo sutelkta, galbūt, kitimo 
paslaptys ir gyvybės slėpiniai, ties kuriais mes kankinamės. 
Atsikėlusio iš karsto Jėzaus Marija pirmąją minutę nepažino 
ir priėmė kaip einantį sodininką.

14
Kai velionį atvežė Į jo butą Kamergerskoje ir nelauktos 

mirties pritrenkti draugai subėgo Į plačiai atvertas jo buto du 
ris, Marina pusiau pamišusi nuo baisios žinios, raičiojosi po 
žemė, vaitojo ir daužėsi galva Į dėžę. Ji liejo ašaras, kažką 
šnabždėjo ir vaitojo neturėdama jėgų susilaikyti ir susival 
dyti. Kai daktaro kūną atvežė, ji įsikabino į jo kūną ir nie 
kaip jos negalima buvo nuo jo atplėšti. Ligi kitos dienos ji ap 
siramino, nors vis dar savęs nejautė. Šia ji išbuvo visą dieną 
ir visą naktį, niekur neišeidama. Čia jai buvo atnešę pamaitin 
ti Klavą ir buvo atvedę Kapą su jaunute aukle. Ją supo savi 
žmonės, lygiai su ja sielojęsi, Dudarov ir Gordon. Prie jos 
prisėsdavo ir tėvas, triukšmingai smaugeliojęsis Maikei. Bu 
vo atėję verkdamos motina ir seserys.

Ir daugelio žmonių antplūdyje buvo du žmonės, vyras 
ir moteris, iš visų išsiskirią. Jie nepretendavo Į didesnį arti 
niurną, negu suminėtieji. Jie nelenktyniavo su Mauna ir ki 
tais artimaisiais sielvartavimų ir jiems teikė pirmenybę. Jie 
neturėjo pretenzijų į mirusį, bet buvo jaučiamos jų kažkokios 
ypatingos teisės. Šitų nesuprantamų ir nepeskelbtų įgalioji 
mų niekas nelietė ir niekas neginčijo. Šitie būtent žmonės, ma 
tyti, pasiėmė laidotuvių rūpesčius ir elgėsi taip ramiai ir tik 
rai, kad atrodė, jog jiems tai sudaro malonumą. Šis dvasinis 
jų kilnumas visiems buvo matomas ir sudarė keistą įspūdį. At 
rodo, lyg šitie žmonės buvo dalyviais ne tiktai laidotuvių, 
bet ir mirties, ne kaip kaltininkai dalyviai, bet kaip asmens, 
kurie jau po mirties davė sutikimą šiam Įvykiui, su juo susitai 
kę. Nedaugelis juos žinojo, kiti spėliojo, o treti, ir tokių buvo 
dauguma, apie juos neturėjo mažiausio supratimo.

Bet kai šis susidomėjimą keliąs žmogus su siauromis kir 
giziškomis akimis ir ši be rūpinimosi graži moteris Įeidavo Į 
kambarį, kuriame gulėjo numirėlis, tuojau visi žmonės išeida 
vo iš to kambario, neišskiriant nei Marinos. Taip atsitiko ir 
šį kartą. Likę vieni jie susėdo ant suoliukų ir pradėjo kalbą 
apie reikalus.

— Ką jūs sužinojote, Jevgraf Andrejevič?
— Kremacija šį vakarą. Už pusvalandžio kūno paimti at 

važiuos iš medprofsąjungos ir nuveš Į profsąjungos klubą. 
Ketvirtą valandą paskirta civile panichida. Nė vienas jo doku ( 
mentas nebuvo tvarkoje. Darbo knygutė nepratęsta, piofsą 
junginis biletas senas ir nepakeistas, nario mokestis keli mc 
tai nemokėtas. Visa tai reikėjo sutvarkyti. Dėl to ir pasivėli 
nimas. Prieš išlydint, aš jus paliksiu vieną, kaip prašėte. Bet, 
girdite, telefonas skambina. Atsiprašau minutei.

Sugrįžęs Jevgraf toliau tęsė pasikalbėjimą:
— Po kremacijos neišnykite, prašau jus, Larisa Fiodorov 

na. Aš Į jus turiu didelį prašymą. Aš nežinau, kur jūs susto 
jote. Pačiu artimiausiu laiku aš noriu sutvarkyti brolėno po k 
pierius. Man labai bus reikalinga jūsų pagalba. Jūs daug ži 
note, turbūt daugiausia už visus kitus. Gal galiu sužinoti, kur 
jūs sustojote? Jūs praeinom suminėjote, kad tiktai antra die 
na kai atvykote iš Irkutsko ir Į šį butą patekote visiškai kitu 
tikslu, nieko nežinodama, kad čia paskutinius mėnesius gyve 
no brolis ir kad čia kas įvyko.

— Jūs sakote, kad jums neaišu, kaip aš čia esu. Aš atva 
žiavau į Maskvą, atidaviau daiktus i apsaugą ir nuėjau j mies 
tą dairydamasi ir nepažinodama jo. Eidama užtikau pažįsta ( 
mą Kamergerski. Čia būdamas studentu gyveno mano vyras, 
sušaudytasis Antipov, ir kaip tiktai šiame kambary, kur mes 
dabar sėdime. Ir kaip perkūnijos trenkta nustebau: durys at 
viros ir kambary numirėlis. Ir koks numirėlis?

— Atleiskite, Larisa Fiodorovna, kad aš jus pertrauksiu. 
Nei aš, nei brolis ir nemanėme, kad su šiuo kambariu tiek 
daug įdomių prisiminimų. Apie Antipovą, pagal karinu - re 
voliucinį veikimą — Strelnikovą, aš vienu laiku kasdien gir 
dėdavau, ir kartą ar du mažiau jį iš arti., nemanydamas, kad 
jis mane palies šeimyniniais reikalais. Bet, atleiskite, aš iš jū 
su išgirdau posaki — „sušaudytasis Antipovas”. Ar gi jūs 
nežinote, kad jis pats nusišovė?

— Tikra versija yra, bet aš ja netikiu.
— Bet juk tai yra visiškai tikra. Antipov nusišovė ties 

nameliu, iš kurio jūs išvykote Į Juriatiną, vykti Į Vladivosto 
ką. Tai įvyko netrukus po jūsų išvykimo. Brolis nusišovusį su 
tvarkė ir įvyko laidotuvės. Ar gi jūsų nepasiekė šitos žinios?

— Ne. Aš turėjau kitų žinių. Tai, reišia, teisybė, kad 
jis nusišovė. Kokią svarbią naujieną jūs man pasakėte! At 
leiskite, tai jis buvo Živago susitikęs? Kalbėjosi?

— Miręs brolis man pasakojo, kad jie turėję ilgą pasikal 
bėjimą- Daugiau bus,
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Mosklo - Technikos naujienos
RAKETA APLINK MĖNULĮ

GERA KNYGA...

1959 metu spalio 4 d. fary 
bu Sąjungoje buvo paleista tre 
čioji kosminė raketa. Raketoje 
yra įrengta automatine tarp 
planetinė stotis.

Paleidimui buvo panaudota 
daugelio pakopų raketa. Pas 
kutinioji raketos pakopa, pa 
siekusi reikiamą greitį, išvedė 
automatinę tarpplanetinę sto 
tį į norimą orbitą.

Automatinės tarpplanetinės 
stoties orbita parinkta taip, 
kad stotis praskristų netoli Mė 

j"dio ir apskrietų jį.
Automatinė tarpplanetinė 

stotis praskrido pro Mėnulį 
Maždauk už 10 tūkstančių ki 
lometrų.

Automatinė tarpplanetir 
stotis buvo įrengta paskutinio 
joje raketos pakopoje. Išėjus į 
orbitą, stotis buvo atskirta 
nuo raketos. Paskutinioji ra 
ketos pakopa skrieja orbita, ku 
ri yra artima stoties orbitai. 
Stotis turi mokslinę ir radio 
techninę aparatūrą, taip pat 
šilumos režimo automatinio re 
guliavimo sistemą. Mokslinė 
ir radiotechninė stoties apara 
tūra elektros energiją gauna iš 
Saulės baterijų ir cheminių sro

\s šaltinių. Stotis iš viso sve 
< <3 278,5 kg. Be to, paskuti 
nėję raketos pakopoje yra ma 
tuojamoji aparatūra su maitini 
mo šaltiniais: svoris — 156,5 
kg-

Mokslinę informaciją ir au 
tomatinės tarpplanetinės sto 
ties skridimo parametių mata 
vimo rezultatus perdavinėja du 
radijo siųstuvai.

Automatinės tarpplanetinės 
stoties aparatūra valdoma iš 
Žemės, iš koordinavimo skai 

’avimų centro.
Raketos parametrus matuo 

ia automatizuotas matavimo 
kompleksas, kurio antžeminės 
stotys yra įvairiose Tarybų S- 
gos vietose.

Spalio 7 dieną 6 vai. 30 min. 
Maskvos laiku automatinėje

Mėnulio pusę ir davė komandą 
įjungti fotoaparatūrą.

Mėnulis buvo fotografuoja 
mas apie 40 minučių, ir buvo 
gauta gana daug Mėnulio nuo 
traukų dviem skirtingais mas 
teliais.

Fotofilmai buvo apdoroti au 
tomatiškai tarpplanetinėje sto 
tyje.

Mėnulio fotoatvaizdų signa 
lai buvo perduodami į Žemę 
specialia radiotechnikos siste 
ma. Ši sistema įgalino tuo pa 
čiu metu pei duoti moKslinių 
matavimų duomenis, nustatyti 
savo orbitos elementus, o taip 
pat perduoti į tarpplanetinę 
stotį komandas, kuriomis regu 
liuojamas jos darbas. Televizi 
jos aparatūra įgalino perduoti 
pustoninį atvaizdą didele rys 
kūmo galia.

Nematomosios Mėnulio pu 
sės pirmosios nuotraukos su 
reikalingais aprašymais spau 
doje, moksliniuose leidiniuose 
jau paskelbtas.

Krateriams, kalnagūbriams 
ir kitoms nematomosios Menu 
lio dalies ypatybėms pavadin 
ti TSRS Mokslų akademija su 
darė komisiją.

Automatinėje ,tarpplanetinė 
je stotyje taip pat buvo apara 
tūra, skirta moksliniams tyri 
mams tarpplanetinėeje erdvė 
je. Gautus mokslinių tyrimų 
rezultatus užrašė juostelėje Že 
mės stotys ir šiuo metu apdo 
rojami.

„SKRENDANTIS” MO 
TOCIKLAS - AUTOŽIRAS

Mintis sukurti pigų, visiems 
prieinamą, patikimą „skraidau 
tį“ motociklą patraukia išradę 
jų dėmesį. Amerikiečių kons 
truktorius Igoris Bensenas iš 
sprendė šią problemą gana ori 
ginaliai, tam panaudojęs už 
mirštą autožirą. Tai yra savo 
tiškas „žirokopteris“, turįs dvi 
menti rotorių, atvirą sėdynę la 
kūnui, važiuoklę su priekiniu

Atkelta
tuvos delegacijos Taikos kon 
ferencijoje pirm. A. Voldema 
ras visokeriopai turėji kovoti 
prieš nepaprastus lenkų puoli 
mus.

Kitas, kad ir mažesnis prie 
šas parodomas Bermontas ir 
Kolčakas. Kai Lietuvos dele 
gacija Taikos konferencijoj rei 
kalavo Lietuvos valstybės pri 
pažinimo, tai rusai emigrantai 
tam griežtai priešinosi. Tuo at 
veju, Alijantai rado reikalo at 
siklausti rusų caro generolo 
Kolčako, su armijos likučiais 
kovojusio su bolševikais. Visa 
tai p. Senn mums savo knygo 
je atskleidžia. Ir lenkai ir ru 
sai ir bolševikai Lietuvą nore 
jo sugriauti ir iš išorės ir iš vi 
daus. Lietuva savo pastango 
mis pirmiausia 1919 m. vasa 
rą iš savo žemės išvijo bolševi 
kų Raudonąją armiją ir jos 
durtuvų pagalba laikytąją va 
dinamąją V. Mickevičiaus - 
Kapsuko vyriausybę. Lietuva 
tų pat metų rudenį sumušė 
Bermonto .dalinius siautusius 
Lietuvoje, Lietuva, nors ir pra 
radusi sostinę Vilnių, apgynė 
savo nepriklausomybę prieš 
Lenkiją.

Nors viestcmis autorius V. 
Mickevičiaus - Kapsuko vyriau 
sybę pastato prieš M. Sleževi 
čiaus liaudininkų ir valstiečių 
partijos lyderio, kaip jis ją pa 
vadino, vadovaujamąją Lietu 
vos vyriausybę, tačiau tuojau 
pasakoma, kad Kapsuko vy 
riausybė rėmėsi Raudonąja ai 
mija, o Sleževičiaus — lietu 
vių tauta. Sleževičiaus vyriau 
sybė savo rankose turėjusi vi 
so krašto kontrolę ir ji buvusi 
populiari, žadėdama pravesti 
žemės reformą. (100 — 104 
psl.) Apie didelį lietuvių tau 
tos dvasios pakilimą ir pilna sa 
vaja vyriausybe tautos pasiti 
kėjimą gerai žinoję ir Alijan 
tai. Tatai buvęs didžiausias ir 
reikšmingiausias ginklas nuga 
lėti visus alijantus ir priversti 
juos skaitytis su Lietuvos vrl 
tybės buvimo faktu.

Visai teisingai knygos auto 
rius konstatuoja, kad po vokie 
čių, pirmieji pagalbos ranką 
Lietuvai ištiesė Britai. Jie pn 
pažino Lietuvą de facto, jie 19 
19 m. ir materialiai, kuomet 
Lietuva išgyveno didelę tinan

iš 4 pusi.
sinę krizę, parėmė. Tie visi įvy 
kiai ir faktai plačiai ir išsamiai 
aprašyti ir įvertinti.

Autorius, kad ir labai trum 
pai, pateikia ir to meto Lietu 
vai vadovavusių asmenųcharak 
treistiką.

Valstybės Tarybos pirmini 
ko A. Smetonos rolė buvusi la 
bai svarbi, bet jis pats nebuvęs 
veiklus vyriausybės lyderis. 
(86 psl.). Tiumpai buvęs min. 
pirm. prof. Dovydaitis pats sa 
ve apibūdinęs: „Aš netinku po 
litikai ir tur būt dėl to niekas 
nenori su manimi dirbti“, (99 
psl.). M. Sleževičiaus, kaip vy
riausybės galvos, patarnavi 
mai Lietuvai esą būtų sunku 
pervertinti. Jis buvęs mažumos 
partijos lyderis, ir turėjęs sun 
kūmų su Taryba. Bet jis išve 
žęs didžiąją 1919 m. sausio kri 
zę, kuomet bolševikai puolė 
Lietuvą, nes jis visuomet ture 
jęs prie širdies kuodidžiausią 
susirūpinimą savo krašto reika 
lais.

Autorius labai abejoja, kad 
Pažangos partija būtų galėju 
si taip dinamiškai ir taip popu 
liariai ką nors panašaus pada 
ryti, ką padarė Sleževičius, tuo 
labjau, kai Pažangos partijos 
„grietinėlė” jau buvusi užsieny 
je. (173 psl.) (Čia turima gal 
voje A. Smetonos, Voldemaro 
ir M. Yčo, bolševikų pavojaus 
akivaizdoje, 1918 m. gruodžio 
21 d. staigų išvykimą į užsie 
nį).

Malonu yra konstatuoti au 
toriaus išvadinęs mintis. Jis 
sako, kad lietuviai, griežta 
prasme, parodę savo didelį tau 
tini vieningumą. Jie tuomet su 
silaikę nuo bet kokių savo vi 
daus politinių ginčų. Net ir 
ano meto 1918—1920 m. spau 
da nerodžiusi tarpusaviu vidų 
jinių nesutarimų. Tuomet vi 
sos jėgos tarnovusios didžią 
jam reikalui — nepriklausomy 
bei ir laisvei.

Kas šią knygą beskaitys, jo 
je ras gausios medžiagos pa 
žinti mūsų tautos sunkias ko 
vas ir kančias, per kulias buvo 
iškovota laisvė ir valstybės ne 
priklausomybė. Ras ir tai, kad 
tauta buvo sąmoninga ir buvo 
pribrendusi savarankiškai tvar 
kytis. Daugiau tokių knygų!

J. Audėnas.

DO 5-0373

Marche
7585 Edward St.

DO 5-0373

Lasalle
LaSalle

Šviežia mėsa, alus, įvairiausia groserija, 

nemokamas pristatymas.

Kas savaitę kas nors nauja
dovanai ar už menką kainą.

Lietuvis savininkas J. Vizgardiškis,

NIAGAROS PUSIASALIS
NAUJA VKLS-GOS ST. CATHARINES SKYRIAUS 

VALDYBA.
Susirinkime buvo išrinkta 

nauja skyriaus valdyba. Sky 
riaus uždaviniams ir darbams 
didėjant, prireikė į skyrių ir 
valdybą įtraukti daugiau darbŠ 
čių ir energingų žmonių. Buvu 
šiam pirm. K. Bogušiui toliau 
tose pareigose atsisakius, sky 
riaus pirm, vienu balsu išrink 
tas St. Ulbinas, iš Niagaros, 
vicepirm. Ign. Šajauka, sekr. 
J. Dilys, ižd. J. LeleviČius ir 
v-bos narys E. Jurkuvėnaitė- 
-Ruakūnienė; kalndidatais liko 
M. Sauka ir K. Skrebutcnas. 
Perduodant senajam pu m. pa 
reigas buvo padėkota už jo ge 
rą ir sąžiningą penkerių metų 
vadovaujamą darbą, o naujam 
pirm, palinkėta geriausios klo 
ties darbuose.

Naujasis pirm. St. Ulbinas 
yra iš Vilniaus Krašto. Tame 
krašte gimęs ir augęs ir kaip 
didelis patriotas nukentėjęs 
nuo lenkų ir bolševikų. Dar ir 
dabar neseniai yra gavęs iš tė 
viškės žinią, kad jo brolis Juo 
zas jau po karo dabartinio oku 
panto tapo žiauriai nukanain 
tas. Dabar Kanadoj gyvenda 
mas St. U. aktyviai reiškiasi 
lietuviškoj visuomeninėj veik 
loj.

Kitas energingas asmuo įėjo 
į valdybą — stojo i lietuviška 
veiklą vykdydamas savo brolio 
kankinio testamentą. Jis 20 
metų jaunuolis provokaciniu 
būdu lenkų buvo nukankintas. 
Jis mirdamas paliko nerašytą 
testamentą: „Aš mirštu už Lie 
tuvą. Likusieji dirbkite to

liau“. Reikia tikėtis, kad šios 
sudėties skyriaus valdyba nu 
veiks dar didesnius darbus, o 
jų pavyzdžiu paseks ir kiti, nes 
kankinio Vlado Jurkuvėno tęs 
tarnentas „likusieji dirbkite to 
liau...” įpareigoja visus lietu 
vius.

VILNIEČIAI PAINFOR 
MUOTI APIE VLIKO 

SESIJĄ
Šiais metais VLIKo sesijos 

posėdžiuose dalyvavo ir Kana 
dos vilniečių atstovai: K. Ba 
ronas buvo pakviestas padary 
ti apie paskutinę VLIKo sesi 
ją pranešimą lapkričio 1 d. 
VKLS-gos St. Catharines sky 
riaus narių visuotinam susirin 
kimui. Visi domingai išklausė 
pranešimą; nes kiekvienam bu 
vo įdomu ką nors gera sužino 
ti ir apie augštesnius mūsų 
veiksnius.

JAUNIMO ŠVENTĖ — 
ŠEŠTOSIOS JONINĖS,

1 f'6O metais bus ten, kur ir per 
nai buvo, (Merritton Commu 
nity Centre Hali) dar su didės 
nėmis iškilmėmis, negu per 
nai, birželio 25 d. Visas susirin 
kimas pritarė, kad ateinantis 
ms metams reikia snortas pra 
plėšt ir papildyt kitos visos die 
not-.|nrogratro; t’alys. neaplen 
kibnt televizijos. Iš pasiruo 
Šimo ir atliktų darbų matyti, 
kad ateinančioje šventėje mū 
sų lankytojai bei rėmėjai galės 
matyti ir pasigėrėti daugel 
naujų įdomybių.

tarpplanetinėje stotyje buvo 
įjungta aparatūra, skirta gau 
ti Mėnulio dalies, kuri nemato 
ma iš Žemės, atvaizdui ir vė 
liau persiųsti šiam atvaizdui 
į Žemę.

Mėnuliui fotografuoti auto 
matinė tarpplanetinė stotis tu 
ri orientacijos sistemą ir foto 
televizijos aparatūrą su specia 
liais įtaisais fotofilmams auto 
/ tiškai apdoroti.
" Fotografavimo proceso lai 
kas buvo parinktas toks, kad 
stotis savo orbitoje būtų tarp 
Mėnulio ir Saulės, kuri apšvies 
tų apie 70 procentų nematomo 
sios Mėnulio pusės. Tada sto 
tis buvo už 60 — 70 tūkstan 
čin km nuo Mėnulio.

Pagal specialią komandą 
įjungta orientacijos sistema pa 
suko stotį taip, kad fotoapara 
to objektyvai būtų atgręžti į

jį
® TAISAU S
a televizijos ir radio aparatus. $ 
f Darbas garantuotas. ®
<r Albinas Pranevičius. sį

DOminic 6-6637 ®

ratu ir lengvą 40 AJ oru auši 
namą variklį. Pakrauto moto 
ciklo svoris — 254 kg. Jo sk 
ridimo greitis gali keistis nuo 
80 iki 130 km-val. Be to, jis 
gali važiuoti žeme iki 50 km 
-vai. greičiu.

DYKUMOS NUGALĖTAS 
MIESTAS

Kiniečių /geologai, tirdami 
Takla-Makano gelmes, aptiko 
šioje dykumoje seno miesto 
pėdsakus.

Dar prieš išvykstant į eks 
pediciją, juos sudomino pada 
vimas apie tai, kad gilioje se 
novėje rajonas, kur dabar tę 
siasi dykuma, buvo padengtas 
žydinčios augalijos. Kažkada 
čia užėjo „juodas uraganas“, 
siautęs 40 dienų. Jis pavertė 
žydintį kraštą dykuma, nepa 
likdamas nieko, išskyrus vie 
ną seną miestą. Toliau legen 
doje sakoma, kad nuo šio mies 
to kai kada ataidi gaidžių gie 
dojimas ir šunų lojimas. Ta 
čiau niekas ir niekada nematė, 
kur yra gaidžiai ir šunys.

Gražus, pasakiškai turtin 
gas, kaip minima legendose, 
buvo miestas Takla-Makane. 
Tačiau legendos iki pastarojo

St. CATHARINES, Ont.
NAUJA BENDRUOMENĖS VALDYBA

| £sso
:! STOVE OIL

DEALER
DO 6-05 15

RAYMOND BROS.
ESSO GAMINIAI 

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

laiko nepasitvirtino. Tik nese 
niai geologai aptiko įdomų ra 
dinį — senojo miesto likučius. 
Sprendžiant iš įvairiausių ras 
tų daiktų, manoma, kad čia bū 
ta gana turtingo miesto. Iš 
džiūvus upei ir pradėjus slink 
ti smėliui, matyti, jo gyvento 
jai buvo priversti persikelti į 
kitas vietas. Mokslininkai gal 
voja, kad šis miestas egzista 
vo ne anksčiau kaip prieš 1700 
metų.

Centrinėje dalyje ir šiaurės- 
-rytų dykumos pakraštvje taip 
pat buvo rasta keramikos, va 
rio ir kitų senų dirbinių. Tai su 
stiprina mintį, kad Takla-Ma 
kanas senovėje nebuvo toks, 
koks jis dabar yra, kad jį palai 
nsniui nusiaubė stichinės ne 
laimės.

KRISTALIUKAS 
NIEKO SAU

Vienoje kasykloje netoli Ir 
1 utsko darbininkai surado ste 
l ėtino dydžio žėručio klistalą. 
Jis svėrė daugiau kaip pusant 
ros tonos. Didžiausias iki tol 
surastas žėručio kristalas svė 
rė 1026 kg ii* buvo taip pat ten 
rastas.

NAUJAS 
AUTOMOBILIUKAS

Vokietijos Federatyvinėje 
Respublikoje ruošiamasi ga 
minti lengvus lengvus dvivie 
čius automobilius „Mopetta“. 
Jų kėbulai kaminami iš plast

masės, susideda tik iš dviejų 
dalių. Tokie automobiliai spar 
čiai gaminami ir montuojami, 
jų pardavimo kaina bus žema. 
Turėdamas užpakalyje mažą 
variklį, „Mopetta” išvystys 80 
km-val. kreitį.

PERSODINTA GERKLĖ
Šanjdunio medicinos institu 

to ausų, gerklės ir nosies meto 
diniame kabinete atlikta įdomi 
operacija : vieno šuns gerklė 
persodinta kitam. Opeiacija 
vyko esant lengvai narkozei. 
Praėjus pusei metų po jos atli 
kimo, pas operuotą šunį pilnai 
normalizavosi kvėpavimo funk 
cijos, balsas ir maisto priėmi 
mas.

Kinų chirurgo operacija 
svarbi nagrinėjant panašių opc 
racijų atlikimo galimumus 
žmogui.

• Lietuvių tautinių šokių grt 
pė Los Angeles, Cahf., gruo 
džio 5 d. pasirodys vietinėje te 
levizijoje, 9 kanale. Grupei va 
dovauja Liudas Reivydas, jr.

• S. Krasauskas Lietuvoje 
iliustravo naują laidą Vaižgan 
to knygos „Dėdės ir dėdie 
nes“.

• Kariuomenės šventės minėji 
mas Prisikėlimo salėje šį sek 
madienį sutraukė netikėtai 
gausų dalyvių skaičių — pilną 
salę. Paskaitą skaitė H. Stepai 
tis.

Balsavimo būdu sudaryta se 
kanti valdyba: pirm. Jonas Gri 
gas, 13 Chestnut East St., St. 
Catharines, Ont., tel. MU 4- 
3944; vicepirm. Petras Polgri 
mas; sekr. J. Girevičius; ižd. 
J. Kavalėlis ir v-bos nariu J. 
Dilys; kandidatais paliko J. 
Švažas ir Pr. Dauginas. Revi 
zijos komisija pasiliko ta pati: 
Al. Zubrickas, V. Statkus ir A. 
Gverzdys. Sąstatas puikus, ti 
kimės ir geros veiklos. Dabar 
tinės sąlygos yra gana sun 
kios ir joms nugalėt reikia ge 
rų pastangų.

TORONTO „VARPAS” TRE 
ČIUS METUS KONCERTUO 

JA „RAMOVEI”.
Vietos kariai ramovėnai jau 

keli metai iš eilės rengia ka 
riuomenės sukakties minėji 
mą ir programai pasikviečia 
„Varpą“. Šiais metais šios iš 
kilmės atšvęsta gan iškilmin 
gai lapkričio 14 d. Paskaitą 
skaitė pulk. Saladžius ir pulk. 
Liormanas. Labai puikiai pasi 
rodė su nauja programa „Var 
pas“, sugebėjęs sužavėti visus 
klausytojus. Lapkričio 15 d.

10 vai. ryto Tėvų PranciŠko 
nų koplyčioje įvyko pamaldos 
už žuvusius lietuvius karius. 
Pamaldas laikė Tėvas Tercijo 
nas, kuris ta proga pasakė to 
ms iškilmėms pritaikintą pa 
mokslą. Tenka priminti, kad 
savo .pamokslais jau ne pirmą 
kartą savo parapijiečius Tėvas 
yra sužavėjęs, o dėl savo tau 
tiškumo bei taktiškumo visų 
yra mylimas.

DAUG LIETUVIŲ 
BEDARBIAIS.

Amerikos plieno streikas, ii 
gai užsitęsęs, atsiliepe ir St. 
Catharines. Vienas iš didžiųjų 
vietos fabrikų auto mašinų Mc 
Kinnon (General Motor) fab 
rikas, pradedant lapkričio 1 d., 
iki šiol atleido 4300 darbinin 
kų ir į jų skaičių pateko be 
maž visi ten dirbantieji lietu 
šiai. Spėliojama, kad į darbą 
grįžti galės tik po Naujų Me 
tų, bet šiomis dienomis spaudo 
je pasirodė žinutė, kad dalis 
darbininkų į darbą grįžta gruo 
džio 7 dieną. Bet ar ilgam, jei 
streikas dar negalvoja baigtis?

Bedarbis.

(
GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS |

D. E. BELANGER ft SONS
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE p

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

M. MACIUKAS

MEDŽIAGOS

KOKYBĖS
DARBAS

AUGŠTOS
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ
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AVŪSU ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

LEDO RUTULIO ŽA1DY NĖS LIETUVOJE
Besiartinant žiemos sezo 

nui, vertėtų trumpą žvilgsni 
mesti j ledo rutulį, nors jo kul 
tivavimui sąlygos nėra leng 
vos, kadangi visoje Lietuvoje 
”aturima dar dirbtinio ' 
(čiuožyklos - stadiono). Tad 
ir nustatyta 1959-60 m. progra 
ma gali pakibti ant plauko, ka 
dangi atšilus orui, visos rung 
tynės turės būti atšauktos.

'Ilžičiau pasižiūrėkime, ką 
įdomesnio žada Lietuvos ledo 
rutulininkams ateinančioji žie 
ma. Pirmiausiai, tai Lietuvos 
A klasės pirmenybės Kaune va 
sario 1—7 d. d. kuriose daly 
vaus trys Kauno komandos, 
dvi Vilniaus ir viena Plungės, 
o jauniai rungtyniaus Vilniuje 
vasario 18—21 dd. Taip pat, 
geriausia Lietuvos komanda, 
dalyvaus vienoje grupėje su 
Latvija, Estija, Gudija ir Uk 
raina tų tautų pirmenybėse. 
Tačiau sprendžiant iš anksty 
vesnių pasirodymų, lietuviai 
tarptautiniuose susitikimuose 
nevaidina svarbios roles. Kaip 
galima spręsti iš kitų šaltinių, 
ledo rutulio lygis, palyginus jį 
su prieškariniu, yra gerokai 
kritęs.

Nėra kalbos, kad besiarti 
nant žiemužei, kai kurios spor 
to šakos turės laikinai užleisti 
savo vietą kitoms rungtims. 
Prie tokių pi įklauso futbolas, 
tad ir tikrumoje, laipkričio pa 
baiga yra tas metų laikas, ka 
da batai kabinami bent trims 
mėnesiams „ant vinies“. Ir 
taip,

LIETUVOS B KLASĖS 
PIRMOJO RATO 

PIRMENYBĖS
jau yra užbaigtos. Pirmoji vic 
ta atiteko Kauno Politechni 
kos Instituto studentams, ku 
rie surinko vienodą taškų skai 
čių su Kėdainių AEG koman 
da, tačiau turėjo geresnį ivar 
čių skaičių. Trečioje vieloje, 
su keturiolika taškų, atsidūrė 
Telšių Mastis. To paties mies 
to Džiugo komanda, gražiai 
pradėjusi rungtynes, vėliau ne 
sėkmingai kovojo ir rudens ra 
tą užbaigė uodegėlės pabai 
goję.

Tuo tarpu

LIETUVOS AUKŠČIAUSIO 
JE KLASĖJE,

į pirmą vietą išsimušė Vilniaus 
Spartakas, pralenkdamas tik 
vienu tašku Plungės Linų Au 
dinius. Paskutinę vietą užima 
Klaipėdos Audra, kurios eilė 
se daugiausiai žaidžia atvykę 
liai rusai, beveik kiekvienais 
metais keisdami klubo vardą.

Taip pat, vertėtų pastebėti, 

BELL.AZZI - LAMY, INC
; DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašate.
• fvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. | 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

SIUNTINIAI
LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūsių siuntiniai pigiausiomis kainomis

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

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

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

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

___ V

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

f ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

I Dr. Roman Pniewski :
« Daugiametė praktika didelėse iigonine.se ir klinikose

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
j 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623
$ Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

( A. NORKELIUNAS
į Commissioner of the Superior Court of Montreal
| MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.
6695—3$-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

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

• STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON
Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos X 

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas

Aug. M Y L Ė
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus. yš

jį LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

i O A i T / f
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U Č I U L I S 

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

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, 

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

I

kad dabartinėje Lietuvoje, 
svarbią rolę vaidina vakarinė 
jos dalis — Kretinga, Plungė, 
kurių komandos žaidžia ne tik 
Lietuvos augščiausioje futbo 
lo lygoje, bet taip pat ir ledo 
rutulio. Prieškariniame gyve 
nime — Kybartai, Vilkaviškis 
— tiek daug davę mūsų valsty 
bei gerų sportininkų ir rinkti 
nės žaidėjų, šiandieną yra ge 
rokai smukę. Kur reiktų prie 
žasčių jieškoti, sunku x yra pa 
sakyti.

Nors krepšinį esu pavadinęs 
(dėl masinio jo kultivavimo) 
mūsų tautiniu sportu, tačiau 
nuo jo netoli atsilieka ir

STALO TENISAS, 
kuris taip pat yra labai popu 
barus, o savo laimėjimais gal 
net lygiai pastatomas su krep 
šiniu. Lietuviai pirmauja šioje 
sporto šakoje visoje Sov. Są 
jungoje, (meisteriais yra A. 
Saunoris, R. Paškevičius, Žile 
vičiūtė, Balaišienė ir kt.), ko 
dar vienu įrodymu gali būti vi 
sos SS surengtos Rygoje kur 
čių-nebylių pirmenybės. Nors 
moterų grupėje tik baigmėje 
pralaimėta latvėms, tačiau vi 
rų pusėje, finalą pasiekė abu 
lietuviai A. Kavaliauskas ir 
Gruodis (nugalėjo pirmasis), 
lygiai iškovodami ir dvejetą.

MIKĖNAS — ĖJIKAS
Negalime tylomis praeiti ir 

pro ėjiką A. Mikėną, kurio pa 
vardę šio laikraščio puslapiuo 
se esu atžymėjęs keletą kartų 
lengvosios atletikos sezono me 
tu, minėdamas daugiausiai Pi 
pynę, Zalagaitytę, Baltušniką 
ar Varanauską. Pasibaigus 
lengvosios atletikos sezonui, 
Antaną Mikėną vertėtų atski 
rai paminėti (1956 m. Mel 
bourno Olimpiadėje jis laimė 
jo sidabro medalį) ne tik kaip 
gerą sportininką, bet n pavyz 
dingą, nes nežiūrint 35 m. am 
žiaus jis ir toliau skina gražius 
laimėjimus, nors neretai dėl ša 
liškų rusų teisėjų sprendimų 
(dvisavaitinis „Sportasė* Nr. 
122 tai taip pat pripažįsta!) 
yra nuskriaudžiamas labai na 
prastai — diskvalifikacija. Ta 
čiau jo atsiekta pasekmė 10 
km ėjime, nežiūrint užimtos 
trečios vietos, yra geresnė už 
pasaulio rekordą. Laikas — 49 
min. 59,8 sek. Vienu žodžiu, 
A. Mikėnas, šiuo metu yra pri 
skaitomas prie geriausių SS 
ėjikų ir jį greičiausiai matysi 
me 1960 m. Olimpjadoje Ko 
moję.

Malonu yra pavergtos Lietu 
vos spaudoje skaityti atsišau

nepriklauso ma LIETUVA

kimus, kuriuose nerandame 
nei žodžio apie „plačiąją Tėvy 
nę”, Staliną, Leniną ar Chruš 
čiovą, kuriuose prasiskverbia 
gryna lietuviška širdis, kuriuo 
se įdėta tiek daug idealizmo 
mūsų jaunimo — studentų į 
lietuviškąjį sportinį gyvenimą. 
Toks straipsnelis spaudos pus 
lapiuose yra kaip ir aukso gys 
la, einanti aplink mūsų kraštą! 
Tad ir Kauno Kūno Kultūros 
Instituto studentų atsišauki 
mas į Lietuvos pradedančiuo 
•sius ir jaunuosius sportiniu 
kus, ateiti jiems su patarimai , 
visais sportą liečiančiais klau 
tsifrnais (treniruotės^ varžybų 
rengimas, inventorius ir t. t.) 
— yra tikrai sveikintinas žing 
nis, nes visa tai, ką jie išmoks 
iš lietuviškų rankų ir lūpų, bus 
naudinga atsikūrusiai neprik 
lausomai Lietuvai!

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Vilniaus Spartakas išvy 

ko į Lenkiją draugiškoms fut 
bolo rungtynėms. Vilniečiai 
žais Varšuvoje prieš vietos Le 
giją ir Bydgošče prieš Zaviše 
komandą.

— Į bolševikų revoliucijos 
sukaktuvių minėjimą, plačiau 
buvo įjungtas ir Lietuvos spor 
tas. Nesitenkinta vien tik įvai 
riomis rungtynėmis didesniuo 
se miestuose, bet taip pat ir pa 
skirti kolūkiai pravedė krepši 
nio, jojimo ir kt. rungtynes „re 
voliucijos garbei“.

— Mokytojas Matas Grigo 
nis (dėstęs Panevėžio, Anykš 
čių gimnazijoje) tapo pagerb 
tas jo 70-ties metų amžiaus 
proga, įteikiant jam garbės or 
dina, už jo išleistas knygas jau 
nimo pramogoms, kaip tauti 
niai žaidimai, rateliai, fiziniai 
pratimai.

— Klaipėdietis Vytautas Se 
lenis pasiekė naują Lietuvos 
Maratono bėgimo rekordą, pra 
bėgęs 42 km per 2 vai. 2 7 min. 
•38,2 sek.

— Į didelį rankinio turnyrą 
Gdanske, kuriame, be šeiminin 
kų lenkų, dar dalyvaus vokie 
čiai ir danai, pakviesti liko ir 
Kauno Politechnikos .studen 
tai.

— Įdomus posėdis įvyko 
augščiausiame Lietuvos spor 
to organe — LTSR sporto 
drauigjų ir oiganizacijų S-gos 
tarybos prezidiume — kuria 
me apsvarstyta eilė klausimų 
ir minėjimų nuo komunistinio 
kelio. Prie tokių priklauso dvi 
račių sekcija, tad ir apie ją pa 
darytas išvadas tame posėdy 
je, cituojame ištisai iš vilniškio 
Sporto Nr. 121. „Spauda ir 
sportinė visuomenė ne kartą 
kėlė aikštėn žalingą kai kurių 
dviračių sportui vadovaujančių 
asmenų elgesį, įnešusį nesan 
taikos ir disonanso nuotaika 
darnią ir apskritai draugišką 
mūsų dviratininkų šeimą. Ta 
atskirų asmenų nesantarvė pa 
sireiškė įvairiomis intrigomis 
ir net nacionalistiniais (mano 
pabraukta—K. B.) išpuoliais”. 
Čia reiktų paaiškinti, kad dvi 
račių sporte gan plačiai reiš 
kiasi rusai atvykėliai, įvairiais 
būdais, skverbdamiesi į pirmas 
vietas, dėl ko nukenčia sąžinin 
gi ir ramaus būdo lietuviai. 
Norėdamas lietuviams dalomas 
skriaudas atitaisyti, tos sekei 
jos vadovas K. Balčiūnas buvo 
iš savo vietos pašalintas. Be 
abejo, jo vieton bus paskirtas 
rusas.

ŽIEMOS OLIMPINIAI 
ŽAIDIMAI

Olimpiniai žaidimai, kurių 
Amerikoje nėra buvę nuo 1932 
m., vėl sugrįžta į šį kraštą. Se 
kančiais metais čia bus VII 
Olimpiniai žiemos žaidimai, 
lutiems vieta parinkta Sqr 
Valley, Calif, — pati geriausi? 
žiemos sporto vietove šiame 
kontinente. Ten nuo 1960 m. 
vasario 18 iki 28 d. varžysis 
geriausieji pasaulio žiemos 
sporto specialistai, rungtynia 
darni įvairiose rungtynėse.

Šį kartą žaidimuose bus vie 
na nauja rungtis — dvikovė 
(slidinėjimas ir šaudymas). 
Kitos rungtys: figūrinis čiuo 
žimas (vyrams ir moterims), 
ledo rutulys, slidinėjimas (vy 
rams ir moterims), greitasis 
člųrK’.rr.as (vyrams ir mote 
rims).

JA Valstybių ringtinės viso 
ms šioms rungtims jau yra bai 
gihmoM sudaryti. Jų sudaijy 
mu rūpinasi JAV Olimpinis 
Komitetas, kuris yra paskyręs 
Įvairių komandų vadovus bei 
kitus reikalingus asmenis. 
Šiuo metu yra sparčiai vykdo 
ma žaidėjų atranka, pav. ledo 
ritulio rinktinės žaidėjų atran 
ka dabar vyksta atskirose kraš 
to srityse. Iš jų bus sudaryta 
22 žaidėjų komanda, kuri susi 
rinks JAV kariškoje akademi 
joje West Pointe, N. Y. baig 
minei atrankai, numatytai nuo 
gruodžio 27 iki sausio 15 d. Ta 
da bus atrinkta 17 žaidėjų, ku 
rie ir sudarys galutinę rinkti 
nės sudėtį. Po to ši rinktinė 
dar žais eilę draugiškų rungty 
nių įvairiose Amerikos vieto 
vėse. Panašiai yra sudaromos 
ir kitos rinktinės, nes noiima 
išrinkti pačius geriausiuosius 
Amerikos reprezentantus, ku 
rie, be abejo, turės nelengvą 
kovą su kitų valstybių atsto 
vais. Žinant Skandinavų tautų, 
austrų ir kitų kraštų pajėgu 
mą žiemos sporte, amenkie 
čiams reikės žaidimuose gero 
kai pasitempti.

Lygiagrečiai su rinktinių su 
darymu ir paruošimu, vyksta 
darbai ir pačioje varžybų vie 
tovėje — Squaw Valley, kuri 
tudės priglausti apie 1,000 
sportininkų ir apie 35,000 ste 
bėtojų.

Sportininkams jau yra už 
baigtas Olimpinis kaimelis. 
Jiems skirti namai turi po 78 
kambarius, kurių kiekviename 
bus apgyvendinta po 4 žaidy 
nių dalyvius. Taip pat baigia 
ma statyti Sportininkų Cent 
rą, kurio valgomasis kambarys 
bus pajėgus sutalpinti visus 
sportininkus iš karto. Yra sta 
tomas ir Sportininkų Pramogų 
Centras, turintis du kino teat 
rus, minkštų gėrimų barą, šo 
kių salę ir kt. Be to, baigiama 
įrentgi pašto stotis, skalbyk 
los ir kitos patarnavimų vietos.

Žiūrovams yra pastatyti du 
didžiuliai namai: Nevada Olim 
pic Center ir California Olim 
pic Center, kuriuose įrengti 
restoranai, barai ir kt. Žiūro 
vų apnakvindinimui bus suda 
rytas specialus biuras, kuris 
padės surasti nakvynes aplin 
kinese vietovėse. Pagal pasku 
tines žinias, 50 mylių spind• 
liu nuo žaidynių vietos bus ga 
Įima apnakvindinti 35,721 as 
meni. Už parą tose vietose bus 
imama nuo 5.00 iki 12.50 dol. 
Toliau apisgyvenusius žiūro
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Cenqpionui uždegama. Tabako augintojas David Shortt iš 
Bayham, Ontario, kuris tautinėse tarp valsčių tabako augini 
mo varžybose Simcoe parodoje laimėjo augščiausiąją vietą, su 
silaukė tikrai užtarnauto pagerbimo iš Howard lorton, iš 
William Stone Company, Ingersoll, kuri ruošė šias varžybas. 
Mr. Shortt paveržė laimėtojo karūną iš rekordinio eksponen 
tų skaičiaus, kurių buvo per 60 iš šešių įvairių Ontario provin 
cijos pietų - vakarų valsčių. Jis išaugino laimėjimą atnešusį 
tabako pavyzdinį augalą 550 akrų farmoje, septynios mylios 
nuo Aylmer. Šio 200 akrų ūkio yra tabako žemė. Farmos sa 
vininkas yra Martin Coldwell, Toronto pradinės mokyklos 

mokytojas.

vus į žaidynių viteą veš specia 
lūs autobusai, o tie, kurie va 
žiuos nuosavomis mašinomis, 
ras pakankamai vietos joms pa 
statyti.

Taip pat šiuo metu yra bai 
giamas statyti 200 mylių ilgu 
mo 4 linijų vieškelis nuo San 
Francisco į Squaw Valey, ku 
ris dabar yra 50 minučių atstu 
me nuo Reno, 2*4 vai. nuo 
Sacramento ir 4% vai. nuo San 
Francisco.

Žiemos žaidynėms yra ren 
giamos didžiulės atidarymo ir 
uždarymo ceremonijos. Jų va 
dovu žaidynių organizacinis 
komitetas paskyrė žymią fil 
mų figūrą Walt Disney. Jis 
planuoja pastatyti iš plieno ir 
ledo 80 pėdų augščio „Tower 
of Nations“, kuriame bus iš 
kabintos visų dalyvaujančiųjų 
tautų vėliavos ir ženklai. Olim 
pini chorą sudarys pats didžiau 
sias choras Olmipinių žaidimų 
istorijoje, susidedantis iš 2,000 
asmenų ir 1,000 muzikantų. 
Olimpinė ugnis bus atvežta iš 
Graikijos į Los Angeles lėktų 
vu, o iš ten ją atneš bėgikai. 
Priartėjus Squaw Valey su 
pančius kalnus, ji bus patai 
pinta į helikopterį, o nuo vie 
no kalno viršūnės ji bus atneš 
ta slidininko. E. Šulaitis.

• Nesant pakankamai statybi 
nės medžiagos, Lietuvoje na 
mai statomi panaudojant moli, 
spalius, pjuvenas ir pan. Vii 
niaus radijas pranešė, kad Gri 
giškio popieriaus fabriko dar 
bininkai sienoms gaminti pa 
naudoją — durpių pelenus.
O Klaipėdos komunistai jau 
pradeda ruoštis Klaipėdos „iš 
vadavimo" 15 metų sukakčiai 
(t. y. nuo sovietų kariuomenės 
įžygiavimo į Klaipėdą 1945 m. 
sausio mėn.).

ŽINOVAI...
Atkelta iš 3-čio psl. 

perdidelis rusui, jei tai tik nau 
dingą komunistų partijai", ra 
šo dr. Bob Pierce ir dar pride 
da, kad „tačiau kaip ten nebū 
tų, jis (rusas darbininkas) yra 
(valstybės savininkas“,... Ištik| 
rujų, nedaug atraasime rusų, 
kurie su džiaugsmu tą vadina 
mą „savininkystę“ priima. Jie 
yra tokie pat savininkai, kaip 
kaliniai yra kalėjimo savinin 
kai.

William Saroyan, amenkie 
tis dramaturgas ir rašytojas 
neseniai pareiškė „Maskvos 
Naujienoms“, kad daugiausia 
jam įspūdžio padariusi nepaly 
ginama ir persverianti perga 
lė Sov. Sąjungoje — knygos 
pergalė! Tai pasakyta 
apie tokį kraštą, su griežčiau 
šia cenzūra ir kur šimtai rašy 
tojų mirė darbo vergų stovyk 
lose, kur pasižymėjusiam rašy 
tojui Borisui Pasternakui ne 

leidžiama priimti 
Nobelio premijos.

Amerikiečiai, savaime su 
prantama neturi monopolio to 
kiai savo „turistų išminčiai”. 
Britų dvasiškis iš Birkehead, 
pavarde Albert Howarth savo 
raporte pabrėžė, kad „Sovietų 
Sąjungoje esanti tikra laisvė“, 
o prancūzų konservatyvus par 
lamento atstovas Edmond Ba 
rachin, po 10 dienų kelionės 
Sovietų Sąjungoje, rašė, kad 
gyvenimo sąlygos čia sunkios, 
tačiau nežiūrint to, sovietų gy 
ventojai susidarę nuomonę, 
kad nei vienas individualas šia 
me krašte neturi daugiau už 
kitus privilegijų.

Bus daugiau.
Kenčianti tėvyne įpareigoja, 

kad padėtumei vargan 
patekusiems jos sūnums 

ir dukroms.

s
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HAMlf&LTOlV Port Arthur ir Fort William, Ont.
FORT WILLIAM IR PORT 

ARTHUR, ONT. ŽINIOS
IŠSIKĖLĖ į NAUJĄJĄ 

ZELANDIJĄ

RUOŠIAMAS JAUNIMO VADOVŲ PAGERBIMAS

LONDON, Ont.

Šiais metais mūsų skauu 
kas jaunimas neteko net trijų 
energingų vadų, pasitraukit 
siu iš aktyvaus veikimo: p. Vi 
Jonienės, Juozo Trečioko ir 
Zigmo Laugalio.

Hamiltono Skautams Remti 
D-jos V-ba nutarė suruošti jie 
ms oficialų pagerbimą, kuris 
įvyks gruodžio 12 d., šeštadie 
nį, parapijos salėje. Visus tau 
tiečius v-ba kviečia dalyvauti

gęs ir turėjo atsigulti j ligoni 
nę, kurioje jam padaryta opera 
cija. Ligonis jau sveiksta.

MIRĖ JONAS GYLYS
Lapkričio 13 d. mirė naujas 

ateivis Jonas Gylys, 52 metų 
amžiaus. Palaidotas per liet;: 
vių A. V. bažnyčią. Velionis 
buvo viengungis. Visą savo 
turtą užrašė seseriai Angeli 

i Dums.
ir tuo pareikšti šiems ilgame 
čiams skautų vadams padėką 
už jų įdėtą pasiaukojimą.

Norintieji dalyvauti prašo 
mi iki gruodžio 6 d. užsiregis 
truoti pas G. Breichmanienę, 
233 Locke St. So. Tel. JA 8- 
46z9. Pagerbimo vakarienės iš 
1« ' ims padengti moterys mo 
1M - dol. ir vyrai 3 dol.

VISUOMENĖS VEIKĖJAS
Marcelinas Gugis buvo susir

S A LIŪDŽIU S, B. L., S

X Nr>tnra>
$ INo'arv Public) \

{
V Advokatas ii Lietuvos. '•
X Namų, žemės ar bet kurio \ 
$ biznio pirkimo-pardavimo 
& dokumentų sudarymas ir 't 

visi kiti notariniai reikalai.
Teisiniai patarnavimai.

Morgičiai. $
■S įstaiga: JA 7 5575; $
fl Namų: FU 3-8928. $
< 20 King Street East, 
J; Hamilton. S

NAUJAS LIETUVIS 
VERSLININKAS

Hamiltone jau plačiai žino 
mas kirpėjas, kuris seniau tu 
rėjo nuosavą kirpyklą 63 Ja 
mes St. N., dabar įsigijo labai 
modernišką kirpyklą 668 Fen 
nell Avė. E (tel. FU 3-8455). 
Šalia jo dar dirba 3 padėjėjai. 
Visas kirpyklos įrengimas yra 
labai moderniškas. Ta kirpyk 
la vadinasi: Hamilton Court 
Barber Shop. Jos savininkas 
Stasys Savickas yra plačiai ži 
nomas lietuvių tarpe.

Kai kas mano, kad tos rū 
sies amatas nėra jau toks pel 
ningas. Bet visi klysta, kurie 
mano, kad tuo amatu verčian 
tis negalima sutelkti kapitalo. 
Juk žmogus gražiai apkirptas, 
visada gražiau atrodo ir sveti 
mų akių maloniau sutinkamas. 
Todėl visi lietuviai būtinai tu 
retume palaikyti savo tautietį.

V. G.
AR APGALVOTAS HAMIL 

TONO B-NĖS ŽYGIS?
Lapkričio 15 d. į Hamiltoną

Seniai bebuvo žinių iš mūsų 
padangės. Atostogavome. Spa 
lio mėn. įvyko KLB mūsų apy 
linkės pirmasis susirinkimas p. 
p. Jokubauskų bute, 128 Ro 
wand g-vė, Fort Ąilliam.

TRUMPA APYSKAITA UŽ 
PRAEITI.

Pavasario parengimas davė 
pajamų 32.75 dol.

Rinkiminę komisiją į KLB 
Krašto Tarybą sudarė: mok. 
L. Radzevičienė pirm., nariai 
A. Kaminskienė ir J. špokaus 
kas. Talkininkavo H. Poškus, 
p. Tvarionavičius, V. Radaus 
kas, p. Škėma ir kt., atstovau 
darni dirbančius miškų kempė 
se. Tad pirmą kartą KLB Kr. 
Tarybos rinkimuose dalyvavo 
didesnis skaiičus iš tolimesnių 
plotų.

iš Italijos atvažiavo Romos B- 
nės pirmininkas kunigas Min 
cevičius, kuris kreipėsi į Ha 
miltono B-nės V-bos pirm., pra 
šydamas, kad B-nės V-ba pa 
remtų Romos Bendruomenę pa 
skirdamas tam tikrą sumą pini 
gų, ką B-nės pirm, ir padarė— 
paskirdamas iš B-nės kasos 30 
dol., nors prieš tai kun. Mince 
vičius su aukų lapu po pamal 
dų salėje tai pačiai B-nei surin 
ko 86 dol.

Aš, kaipo B-nės narys, ma 
nau, kad turiu pilną teisę tuo 
reikalu užklausti B-nės V-bą, 
kas per degantis reikalas buvo 
sikrti Romos B-nei 30 dol.?

Čia, Kanadoje, turime tokių 
bendruomenių, kurios reikaiin 
gos piniginės paramos. Jau ne

I
 TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.

Išduodamos paskolos iki 3.000 dol.. morgičių paskolos iš 
; 7% iki 50% turto vertės. ■;

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiau.>ta. V 
; Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. » 
į vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus « 

)•: įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 
į: vai. p. p.. Parapijos bibliotekoje. 58 Dundurn St. N.

Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

kartą spaudoje buvo tų Bend 
ruomenių nusiskundimų, kad 
dėl stokos lėšų neturi iš ko iš 
laikyti vargo mokyklų, neturi 
lėšų pasamdyti salės minėjimu 
ms arba paremti į vargą pate 
kusį tautietį, ir tt. Bet ar jas 
parėmė kas?

Visi atsimenam, kad 1958 
m. Hamiltono B-nė nupirko H. 
L. N. vieną šėrą už 100 dol., 
tai kiek dėl to buvo triukšmo,

K. Kaminskas su žmona ir 
trims vaikais pardavė savo biz 
nį, namus ir išvyko į N. Zelan 
diją.

Pažymėtina, kad p. Kamins 
kas šiame krašte atsiekė labai 
daug. Jis čia gavo darbą priva 
čioj įmonėj Plumbing & Hea 
ting Co. Išmoko tą darbą, iš 
laikė dvejopus egzaminus, rei 
kiamus specialybei įgyti. Prieš 
3 metus pradėjo savarankų biz 
nį vardu Charlie’s Plumbing & 
Heating Co. Dirbo labai daug. 
Jau turėjo savo krautuvę, dide 
liūs namus. Pas jį nuolat dirbo 
5 darbininkai su 5 mašinomis, 
sekretorius, krautuvės vedė 
jas.

Artėjant rudeniui, pardavė 
viską ir su šeima išvyko N. Ze 
landijon, į Auckland. Jau ten 
nusipirko namus, vaikai eina 
mokyklon. Tikiu, kad jam ir 
ten pasiseks gerai susitvarky 
ti, nes žmogus yra darbštus, 
sumanus ir turi laimę.

R. Kaminskas buvo įruošęs 
čia pirmojo savo namo rūsy ga 
na gražią ir patogią salę, kurio 
je mes galėdavome daryti mū 
su apylinkės susirinkimus. Jie 
visada buvo jautrūs lietuviš 
kiems reikalams, o ypatingai 
A. Kaminskienė visada ir vi 
sur savo darbu ir rūpesčiu bū 
davo geras talkininkas. Tikrai 
buvo gaila skirtis.

Liteuviai suruošė išleistuves 
ir atminimui įteikė dovaną — 
lietuvišką albumą. Linkime 
jiems geriausios sėkmės kurian 
tis naujame kontinente.

— P. Ramonas vedė ameri 
kiete, čia nusipirko namus.

— P. Paukštys vedė torontiš
kę. Įsigijo namus.

Abi šeimos susilaukė po 
dukrą.

— Bruno Kalibatas, televizi 
jos ir radio įstaigos savininkas, 
susilaukė ketvirtojo šeimos 
prieauglio — sūnaus.

— Mr. Mc Kinnon ir gail. 
sės. Stella Giedraitytė — Mc 
Kinnon susilaukė pirmgirfiės 
dukros.

Nuoširdžiai sveikiname vi

Agentūra “GINTARAS”
(K. KUDUKIS)

LONDON, ONTARIO
1702 Whitehall Drive. Tel. GL. 1-0821
Įvairūs siuntiniai ir vaistai į Lietuvą ir kitus kraštus. 
Čia gaunamos visokios lietuviškos knygos, vadovėliai, 
ir atvirutės. Parduodami Įvairūs vokiški radio aparatai 

ir patefonai. Philko firmos televizijos aparatai.
ŽYMIAI ŽEMESNĖS KAINOS KAIP KITUR.

Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
•i vai. po pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. r.

TO RINITO
KUN. MINCEVIČIAUS PRANEŠIMAS

Kaip reikia ne vien tik žo 
džiu, bet ir kietu darbu ir užs
sP,ttumu‘ Lietuvai, poros 
tuiinų torontiečių grupi’ 
j° sužinoti trečiadieni i
nci salėje B-nės suruo: • , i
~ j,®?
išįjo iš ligoninės ir grįžu m
Pt.

P. Druktenis yra po sunkios 
operacijos, gerėja jau. Visie 
ms linkime geriausios sveika 
tcs.

Italijos atvykusio kun. 
Mincevičiaus pranešime.

P. Leo Druktenio uošvis p. uždą 
^uznik staiga mirė.

V.
Šis

įdomus žmogus, karš tas pat 
riotas ir kietas bei sumanus 
veikėjas, pradėjęs nuo Italijos 
lietiuvių gyvenimo, papasakojo 
apie Lietuvos Pasiuntinybes 
Vatikane padėtį, savo ir kitų 
infolrmacinį darbą. Italijoje bei 
Vatikane ir susitikime su Lie 
tuvoįs „katalikų delegatu. 
Romioje.

Kiun. Mincevičius aiškino, 
kad Vatikanas pasiuntinybės

P. Leo Drukteniui, Poniai 
ir visai šeiami reiškiame gihą 
Nuojautą.

Juozas Straupys tragiškai 
mirė. Jis palaidotas prieš 2 sa 
v:iites Port Arthure, Ont. ka 
talikų kapinėse dalyvaujant lie 
tMviamą ir Father Bathurst 
&V. Andriejaus bažnyčios kle 
t>c>nui. Sekančią savaitę apylin 
"k^s lietuviai užprašys atlaiky 
J1 Šv. Mišias už jo

ryti nenorėjęs, tačiau bu 
vęs priverstas tai padaryti tei
siniais sumetimais, lenkams iš 
prov(okavus. Jis pastebėjo, kad 
didiriigi -Lietuvos Pasiuntiny 
bės rūmai Romoje, Mussoli 
niui Lietuvą pripažinus sovie 
tams, buvo perduoti mūsų pa 
vergėjams be jokio pasiuntiny 
bės pareigūnų protesto, tuo tar 
pu panašioje padėtyje atsidūrę 
kiti savo turtą sugebėjo per 
duoti Vatikanui, ir taip juos iš 
saugojo.

Svečias aplink radęs buvo iš

Įvairūs siuntiniai

Į LIETUVĄ,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U. S. S. R

Dėmesio!
VAISTAI IŠ EUROPOS VALSTYBĖS

ATPIGINTI NUO 10% IKI 4 0%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp. ” 
f vaistų katalogą Nr. 2.
' . aip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame nncfll Jūsų sudaryti ir apdrau
paprastu ir iJdolll stus Įvairius siuntinius.

Turime pardavimui suknelėms, kostiumams ir ypatingai la 
hai geros rūšies vyr. paltams medžiagų, priedų ir įvairių 

’ kitų prekių.
* Prieš sudarant siuntini prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 

medžiagas bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai 
būsite patenkinti.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svari; gry 
z- > svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 
( valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 

gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. JA 8-3098, 
SKYRIAI :

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. T._.A 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

kiek valdybai buvo priekaištų, 
kam „švaistosi“ bendr. pini 
gaiš, ir net revizijos komisija 
griežtai tą valdybos žygį pa 
smerkė (buvo net spaudoje).

Šiandieną tie 100 dolerių 
jau atnešė B-nei pelno 30 dol. 
Valdyba tuos pinigus gali atsi 
imti kada nori. Bet šis B-nės 
valdybos neapgalvotas žygis 
ar tikrai nėra švaistymasis vi 
suomeniniais pinigais.

Kanadiečiams, kuriems tik 
rai reikia paramos, tų nemato, 
bet remia svetimą, pašalinę, 
net kitoj valstybėj B-nę, ir 
klausimas ar iš viso jai ta para 
ma reikalinga?

R. Lukoševičius.
Hamiltono B-nės narys.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

untntinnntnnmtmmmmnmnnnt

I
 A. E. McKAGHeJ

Barrister and Solicitor x 
Advokatas ir Notaras K 

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

330 Bay Street, X 
TORONTO 1, Ontario. §

M . XX—~~—-X

Lietuvio Advokato Įstaiga
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 

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

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

***<■' ' ww.....T">*

sas keturias šeimas ir linkime 
jiems geriausios sėkmės beau 
ginant jaunąją kartą.

RENKAME SOLIDARUMO 
MOKESTĮ

už 1959 metus. Jau dauguma 
yra užsimokėję. Visi, kurie dar 
nespėjote tai padaryti, labai 
prašytume užsimokėti. Tie du 
doleriai metinis mokestis yra 
nedidelis, bet visų bendras rei 
kalas yra labai svarbus. Šie 
met gana rūpestingai moka ir 
miškuose dirbantieji.

P. Krupaitis užsimokėjo pa 
rs ir dar iš kitų 13 žmonių su 
rinko. P. Krupaičiui didelis lie 
tuviškas ačiū. J. Zigmantas ža 
dėjo nepasiduoti, o dai
giau surinkti. Džiaugiamės 
tuo ir laukiame jo darbų.

RINKLIAVA ŠALPAI
Taip pat dabar darome rude 

ninę rinklivą seneliams, ligo 
niams Vokietijoj Kalėdų šven 
čių proga ir Vasario 16 Die 
nos gimnazijai remti. P. Tvari 
jonavičius jau surinko 48 dol., 
p. Škėma 36 dol.

Nuoširdžiai dėkojame rinkė 
jams ir maloniai prašome vi 
sus, kas tik gali, paaukoti tam 
svarbiam reikalui.

YRA IR NELAIMIŲ
Šią vasarą čia daug lietuvių 

sirgo bei buvo susižeidę miško 
darbuose. Visi pasitaisė. Da 
bar dar yra A. Savickas St. Jo 
seph's ligoninėj, Port Arthur: 
jau apie mėnesį laiko jis ten 
gydosi. Alb. Broumanas jau
•tntnnitrnnnnmnnĮttfuuiii 11»: w 

DRAUDIMAI

I
 Automobilių, namų, 

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

PRANO BARAUSKO 
DRAUDIMO 
AGENTŪRA

Į 49 Cameo Cres.,
j Toronto 9, Ont.
MUiiiiinnini;iiiiiiiiiiiiiinmtmm«tF

IŠRINKTA NAUJA 
VALDYBA

Lapkričio 8 d. įvyko visuoti 
ąpylinkės susirinkimas ir 

P°būvis.
Išrinkta nauja apylinkės vai 

dyba. Prašėme atstovus iš 
kiekvienos kuipos bendradar 
biauti.

Sekančiais metais nutarta 
vėl ruošti parodą. Tad iš anks 
to visus prašome prisidėti prie 
to darbo.

KITOS ŽINIOS
Mok. L. Radzevičienė, 274 

Argyle St., Port Arthur, Ont., 
tel. 47185 yra sutikusi tarpi 
ninkauti siuntinių siuntimui į 
Lietuvą iš Anglijos — Londo 
no, lietuviškų siuntimo kompa 
nijų. Manau, tas yra tikrai ge 
ras būdas.

P. Radzevičienė greitai 
gaus katalogą, iš kurio bus ga 
Įima pasirinkti įvairiausių da 
lykų ir visokių kainų siunti 
niams.

— Pp. Kaminskai atsiuntė 
laišką iš N. Zellandijos, dėko 
ja labai visiems už suruoštas 
išleistuves ,už nuoširdų išlydė 
jimą stoty ir prašė perduoti 
geriausius linkėjimus visiems 
lietuviams, su kuriais jiems te 
ko susitikti.

— Balys Giedraitis su žmo 
na atšventė 20 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuves. Vietos 
lietuviai padarė staigmeną su 
ruošdami iškilmes — minėji
mą jų pačių namuose ir įteikė 
dovanas. Pp. Giedraičiai yra 
malonūs mūsų bendradarbiai. 
Jie augina 3 vaikus: 2 sūnų ir 
1 dukrą. Nuoširdžiai sve>’ 
me pp. Giedraičius ir linkime 
jiems geriausios sėkmes ir ii 
giausių metų! J.

leidęs krūvas savo straipsnių 
apie Lietuvą italų spaudoje, 
plakatus, fotografijas, Eltos ži 
nias (jo vieno darbas) ir kt.

Iš ankstyvesnių žinių spau 
dzye, jO čia išvystytų darbų ir 
žodžių, susidaro vaizdas, jog 
šis žmogus atlieka didelį dar 
bą Lietuvos labui. Dažnam nu 
sivylus mūsų žodiniais veikė 
jais — tikra pagarba šiam 
sišventusiam ir su laiko pulsu 
gyvenančiam žmogui, (a)
• Pašventinta L. K. Kūrėjų-sa 
vanorių vietinio skyriaus vėlia 
va, su kuria jie jau dalyvavo 
viešame kar. šventės minėjime.
• „Neo-Lithuania“ skyrius at 
šventė 37 m. sukaktuves Liet. 
Namuose.
• Adventinis parapijos susi
ktupimas šiais metais bus 17— 
20 d. gruodžio. Pamokslus sa 
kys Hamiltono klebonas, kun. 
dr. J. Tadarauskas.__________
• Biletai į Naujų Metų sutiki 
mą, kurį Pr. par. salėje rengs 
parapijos komitetas, bus pi adė 
ti pardavinėti gruodžio pra 
rižioje.
• Anketa senelių namų reikalu 
vra susilaukusi didelio atgarsio 
ir jau gana didelis skaičius pa 
rapijiečių anketas yra grąžinę 
atgal. Kviečiame visus pasisa 
kyti ir atsakymus siųsti paštu 
ar juos sumesti į specialią tam 
tikslui dėžutę prie bažnyčios 
durų. Dar primename, kad sa 
vo pasisakymais parapijiečiai 
savęs niekuo neįpareigoja. Nuo 
monės senelių namų reikalu at 
sakymuose yra nepąprastai įvai 
rios ir informatyvios. Kviečia 
me visus pažymėti, kodėl jie 
yra už ar prieš kuriame norą 
klausime. (Pp)

I
 Taupyk ir skolinkis kredito kooperat

„P A R A M A”
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus.*.

Darbo valandos:

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

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.Toronto, Ont. Td. LE 2-8723.
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MOKT^REA!
PRANEŠIMAS DLK VYTAU 
TO KLUBO ŠĖRININKAMS

Gruodžio 6 d., tuojau po P.i 
šalpinės dr-jos susirinkimo i” ' 
ks balsavimas už naujus 1960 
metams išstatytus kandidatus. 
Balsavimas uždaromas 5 vai. 
vakaro. Kviečiame skaitlingai 
dalyvauti

Šie kandidatai yra išstatyti 
balsaivmui:

Į šėrų sekretroius:
1. Barauskas Vytautas,
2. Gudas Mykolas

Į direktarius:
1. Adomonienė Elena,
2. Ambrasas Kazys.
3. Ambraziūtė-Bohemier

Juzė,
4. Greibus Alfonsas,
5. Janulionis Pranas,
6. Juška Kazys,
7. Petrauskas Juozas.
Naujųjų Metų sutikimas

tuviams ruošiamas D. L.
Vytauto klube.

Klubo Valdyba.
ŠV. KAZIMIERO

lie
K.

Į MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELĮ RINKIMAI 

įvyksta gruodžio 13 d.
Šv. Kazimiero parapijos sa 

Įėję nuo 10—1 vai. ir 8—9 vai. 
vakare.

Susipratusio lietuvio garbės 
pareiga remti Liet. Bendruome 
ne, todėl visi kviečiami bal 
suoti. Tie, kurie nebūtų įtrauk 
ti į sąrašus, galės padaryti vie 
toje, laike balsavimų.

Rinkiminė Komisija.
SVEČIAI NL 

REDAKCIJOJE
Kr. Tarybos suvažiavimo 

proga „Nepr. Lietuvą“ aplan 
kė iš Toronto Šv. Jono Kr. pa 
rapijos klebonas kun. P. Ažu 
balis ir kun. dr. Gutauskas, 
lydimi AV klebono J. Borevi 
čiaus, iš Winnipego Pr. Ma 
tulionis, iš Ąindsoro P. Janus 
ka, ir St. Catharines I . Q", 
gas. • .. c

LTAS ČARTERIS
Šaulių kuopos valdybos rū

1.
2.
3.

4.

bažnyčios varpai sekmadienįj pėsčiu ir didele advokato šau 
iškilmingai pašventinti. Iskil. Juozo Milerio bei kitų as 
mėse dalyvavo per 200 asm® menų parama iš Quebeco yra 
nu. Vakarienės meru, varpi i gautas Kanados valdžios var 
intencija suaukota tiek, ka< 1 išduotas atsikūrusios ,trem 
visos skolos išlygintos. Var 
pai įkelti į varpinę lapkričio 
30 d. Varpų šventinimo iški.l 
mėse dalyvavo Šv .Jono para 
pijos klebonas Kun. P. A žili 
balis su kun. dr. V. Gutausku 
iš Toronto, A V klebonas T ■ 
tas J. Borevičius ir kt. kuni 
gai.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Vinco Krėvės vardo; premija 

skiriama M. L. Akademinio 
Sambūrio už geriausią 1957-53 
metais išleistą grožinės litera 
tūros kūrinį, kuri bris įteikta 
1960 m. sausio 23 d. A. A. pą 
rapijos salėje.

Premijai paskirti yra suda 
rytą jury komisija, į kurią jei 
na: M. Jonynienė, R. Siniūtė, 
I. Gražytė, J. Kardelis ir dr. H. 
Nagys.

Sekantis Ak. Sambūrio suki
rinkimas įvyks grudožio 11- d. « Šnulių prgatyza^ija ,sausio 

30 d. ruošia kaukių balių. Tą 
datą jie prašo palikti jiems. 
• Kr. Tarybos nariai Pr. Ma 
tulionis iš Winnipego ir Pet 
ras Januška iš Ąindsoro, viešė 
ję pas pp. Girinius ir pp. Kar 
delius, lankėsi NL redakcijo 
je, pas pp. Adomaičius, 
Rupšius, pp. Žilinskus. 
Tarybos suvažiavime tai 
vo tolimiausių apylinkių 
tovai.

gautas Kanados valdžios var

tyje Lietuvos Šaulių S-gos vei 
kimui Kanadoje čarteris, leidi 
irias, leidžiantis pilnai veikti ir 
puoselėti šaulių s-gos idėjas ir 
tradicijas šiame krašte. Veiki 
mui leidžiama įsigyti nekilno 
jamas ir kitokis turtas, turėti 
savo vėliavą ir viešai nešioti 
uniformą.

Ta proga visi buvusieji šau 
liai ir šaulės 
Lietuvoje 
ti, ypač 
kviečiami 
lio šaulių 
į lietuviško veik’” barą tėvy 

meilės pagrindu.

• Didelė nelaimė ištiko p. Po 
causka- jis M o įso n o įmonėje 
dirb^ym^s, /ty/Js laiptams, 
nukrito' ir sunkiai susižeidė. 
Nuoširdi užuojauta ir linkėji 
mai g’rw&wre. -įrusi tA'rAi.

SOLISTĖ JONĖ PAULIŪTĖ
dalyvaus meninėje Lietuvos akriuomenės 

minėjimo dalyje, kurioje padainuos solo

VISUOMENEI 
jimą atsilankyti
gerbti tuos, kurių įnašas kovo 
je už mūsų tautos laisvę, buvo 
lemiantis.

Šventei Ruokti Komitetas.

PRANEŠIMAS 
gruodžio 6 d., 3.30 vai. po oie 
,ų, 220 Pine Ave., D'Arcy Mc 
Gee salėje įvyksta Liet. Kari’, 
nenės šventės minėjimas. 
VIontr. liet, visuomenė kviečia

nepriklausomoje ■ 
ir norintieji jais bū 
jaunimas, maloniai 
įsijungti j Montrea 
gretas, — įsijungti

šventės 
dainų.

ir tuomi pa

Susirinikme bus diskutuoja 
mas modernaus meno klausi 
mas, dalyvaujant dailininkams 
V. Remeikai ir R. Bukauskui. 
Susirinkimo vieta 
ta vėliau.
• M. Žukienė su 
sikėlė gyventi į 
Conn, kur gyvena jos motina 
ir giminės, 
mės naujose
• Pp. Burbų 
7702 George 
savus namus.

WINDSOR, Ont
BENDRUOMENĖS

Gruodžio 6 d., sekmadienį, 
8 vai. p. p., Kroatų salėje, 252, 
^eminole St., yra šaukiamas 
Windsoro ir Apylinkės lietu 
vių Bendruomenės visuotinas 
narių susirinkimas. Dienotvar 
kėje be kitų klausimų bus vai 
dybos pranešimas, Revizijos 
Komisijos pranešimas, Disku 
sijos dėl pranešimų. • Naujos 
valdybos ir Revizijos komisi 
jos rinkimas, Sumanymai ir 
pastabos dėl tolimesnės veik 
los ir kita. Nurodytu laiku ne 
susirinkus užtenkamam skai 
čiui, po valandos t. y. 4 vai.

SUSIRINKIMAS.
p. p. toje pačioje vietoje susi 
rinkimas įvyks nežiūrint daly 
vaujančių skaičiaus. Prašome 
visus Apylinkės lietuvius susi 
rinkime dalyvauti.

Apylinkės
„TRADITIONAL
radio pusvalandis,
iš A. B. E. stoties banga 1550, 
kiekvieną šeštadienį nuo 10 
vai. 30 min. iki 11 vai. ryto.
Šios programos metu duoda 
ma dažnai ir lietuviškų dainų 
ir muzikos. Pasiklausykite!

P. J.

Valdyba.
ECHOES“ 

duodamas

bus paskėlb

vaikais per 
Waterbury,

Linkėjimai sėk 
sąlygose.

šeima LaSalle, 
Str., įsigijo nuo

pp.
Kr.
bu
ats

MontreaInitium semestri 
lio studentai turėjo labai gra 
žų. Jame dalyvavo 
akademikų.

per 200

Office 5441 Bannantyne 
fkamp. Woodland) 

Verdun. Tel. PO 7-3175.
Priėmimo valando*: 

pirmadieni ir ketvirtadieni 
7 — 9 p. m. 

antradienį ii penktadieni

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

trečiadieni 2-4 >r 7-9 p. m. 8 
‘ v< šeštadienį 11 — 1 p. m. JĮ 
\ <> ba pagal susitarimą.

Namų tel. PO 6-9^64

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

UN 1-8933
DANTŲ GYDYTOJAS

D r. J. MALIŠKA
5441 Bannantyne, Verdun.

PO 8-4547 ; namų: PO 8-0496

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

ADVOKATAS I
JOSEPH P. MILLER, :

B. A., B. C L
Suite 205

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

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

*
į Dr. E. A ndrii kai tis
£ 956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
A V 8-3115.

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

ĮDOMI
DR. E. ANDRUKAIČIO 

paskaita įvyks šį sekmadieni, 
gruodžio 
tų parap. 
pamaldų.

K. L. K. Moterų Draugijos 
Montrealio skyrius maloniai 
kviečius visus lietuvius atsilan 
kyti. ir šią įdomią paskaitą iš 
klausyti.
• Tuokiasi Jonas Ūsas, Aušros 
Vartų parap.š su Carol Ste 
wart, šv. Garbieliaus parap.
• Ketvirtadieni švenčiame di 
džiojo Katalikų Bažnyčios mi 
sionierius šv. Pranciškaus 
Ksavero šventę. Šis šventasis 
yra vienas pirmųjų Jėzuitų Or 
deno narių. Bažnyčia paskel 
bė jį visų misijų globėju. Be to 
ir Kanada jį yra pasirinkusi sa 
so ypatingu globėju. Tą dieną 

’’prastomis sąlygomis kiekvit 
nas gali laimėti visuotinus at 
laidus mūsų baž jnyčioje. AV
• Kalėdosime Westmount, N.

Ville St. Laurent, Town 
°f Mount Royal, Duvernay. 
Greenfield Park, Ville J. Cat
tier, Longueuill. (AV).
• Mokytojas A. Krivickas Vo 
kietijos Kr. V-bos lapkričio 1 
d. paskirtas Lietuvių Vasa 
rio 16 Gimnazijos berniukų 
bendrabučio vedėjo padėjėju.

A. KAVALIŪNAITĖ
yra gavusi iš Anglijos Londo 
no daug naujų medžiagų siun 
tiniams pavyzdžių. Teirautis 

tel.: WE 2-3709 arba
HU 6-1479.

6 dieną, Aušros Var 
saleje, tuoj po 11 vai.

16 VASARIO GIMNAZIJAI 
AUKOJO:

Andruškevičius K. 5 dal., Ma 
liškienė D. 2 dol., po 1 dol.: 
Čarnišovas L., 
Šulmistras M. 
B., Baršruf kas

, Jurėnas J.
Aukos gi.utos per M. Juod 

viršį, kaip SLA atstovą (1577 
rue de Seve, Montreal 20).

Per A. Kavaliūnaitę paau 
kojo: O. Bieliūnaitė 5 dol., E. 
Urbonaitė 5 dol., D. Mališkie 
nė 3 dol., Abramonis 2 dol., 
po 1 dol.: X, E. Ševčiuk, E. 
Navikėnienė, J. Blauzdžiūn 
nė, J. Gečiene, J. Gečienė, M. 
Malcienė, J. Baltoniene, D. 
Kirkilionis, P. Žukauskas.

KUN. DR. J. GUTO 
PASKYRIMAS

Šv. Jono Bažnyčios vikaras 
kun. dr. Jonas Gutas gavo pa 
skyrimą i Delhy ir perimti iš 
kun. Rickaus, kuris išeina j 
pensiją, lietuvių parapiją, šioj 
vietovės apylinkė yra žinoma 
tabako auginimo ūkiais, kur 
daugelis senų ir naujųjų lietu 
vių ateivių yra pasiturinčiai 
įsikūrę.

Ilgus metus dirbusiam Šv. 
Jono parapijoje ir turinčiam 
daug simpatijų visuomenėje 
kun. dr. J. Gutui gruodžio 13 
d. ruošiamos išleistuvės.
ĮSPŪDINGAS KARIUOME

NĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 22 d. praėjo su 

dideliu pasisekimu, sutraukęs 
pilną erdvę Prisikėlimo salę, 
daug ir jaunimo, kurio kita/ 
metais buvo pasigendama. V

Minėjimas prasidėjo abiejo 
se bažnyčiose pamaldomis. 
Šv. Jono bažnyčioje organi 
zuotai dalyvavo k. - savano 
riai, šauliai ir abiejų tuntų 
^kautai su Savo vėliavomis. 
Prieš sumą kun. P. Ažubalis 
pašventino naujai įgytą, dail. 
T. Valiaus darbo, puošnią kū 
rėjų - savanorių skyriaus vė 
liavą.

Iškilmingas mišias laikė 
kun. dr. J. Gutas, o tai dienai 
prasmingą pamokslą pasakė 
kl. kun. P. Ažubalis. Per mi 
šias giedojo muz. St. Gailevi 
čiaus vedamas parapijos cho 
ras. ■

Po pamaldų savanorių v<^ 
liava su kitomis nunešta prie 
žuvusiems už laisvę paminkli 
nės lentos, kur šaulės mo 
rys sudėjo puokštes gėlių ir 
kun. dr. J. Gutas tarė jautrų 
žodį.

Tą dieną prie abiejų bažny 
čių k.-savanoriai surinko lais 
vės kovų invalidams sušelpti 
300.82 dol.

4 vai. 40 min. Prisikėlimo 
parap. salėje minėjimą įžangi 
niu žodžiu atidarė šventei ruoš 
ti kom-to pirm. J. Jankaitis. 
Scenoje prie papuošto Vyčio, 
šaulių ir skautų vėliavų išsi 
rikiavo kūr. - savanoriai. Pa 
gerbus žuvusius už laisvę, bu 
vo pakviestas V. Meilus įteik 
ti kūrėjų - savanorių skyriui 
Įgytą vėliavą. Į sceną nešinąs 
vėliavą įėjo dr. K. Liutkus ir 
ją įduodamas B-nės Krašto V-

KLB TORONTO APYL1N 
KĖS 111 TARYBOS 

išrinktųjų narių ir Toronto 
liet, organizacijų atstovų ži 
niai:

Pranešama, kad 1959 m., 
gruodžio 6 dieną, 4 vai. p. p. 
šaukiamas naujai išrinktos III 
Toronto apylinkės tarybos 1 
sesijos susirinkimas sekančia 
dienotvarke:

Susirinkimo atidarymas, 
Prezidiumo sudarymas, 
Praeito Tarybos sus-mo pro 
tokolo skaitymas, 
Komisijų rinkimai,

5. Pranešimai: a) Vaidybos 
pirmininko, b) Kultūros Fon 
do įgaliotinio, c) iždininko, 
Šalpos Fondo apylinkės Komi 
teto, e) Revizijos Komisijos.
6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Apylinkės v-bos ir revizijos 
komisijos rinkimai.

8. Ateinančių metų sąmatos 
svarstymas ir priėmimas.

9. Pranešimas iš K. L. B. Kr.
Tarybos suvažiavimo,
10. Klausymai ir sumanymai.
11. Uždarymas.

Išrinktieji nariai į KLB To 
ronto apylinkės III Tarybą i 
Toronto organizacijų nauji ir 
seni atstovai prašomi skaitlio 
gai dalyvauti.

Apylinkės Valdyba.
LIETUVIŲ BANKAS 

„PARAMA“
kaskart įgaudamas vis didesni 
lietuvių visuomenės pasitikėji 
mą smarkiais žingsniais žen 
gia pirmyn ir artinasi prie mi 
lioninio ^alanso. Tą sukaktį at 
žymėti žadama suruošti šėrinin 
kams - nariams neapmokamą 
arbatėlę ir ta proga visiems pa 
sidžiaugti atsiektais laimėji 
mais.

Lapkričio 1 d. bankelio ba 
lanso skaičiai rodo: narių — 
1286, šėrų indėlių — $251.435, 
paprastų einamųjų indėlių $ 
54 8.650, išduota vekseiinių pas 
kolų $54 5.14 7, investuota į bo 
nūs ir nekilnojamąjį turtą $54. 
500.

SLA 236 KUOPOS 
visuotinis, labai svarbus susi 
rinkimas šaukiamas gruodžio 
13 d., sekmadienį, 2 vai. po 
pietų Lietuvių Namų patalpo 
se. Susirinkimas svarbus, nes 
jame bus renkama kuopos vai 
dyba ir nominuojami nariai į
SLA centrą, — todėl kviečia bos pirm. V. Meilui kūrėjų-', 
mi dalyvauti visi nariai.

PAMALDOS 
EVANGELIKAMS

Toronto Lietuvių Evangeli 
kų Susivienijimo parapijos pa 
maldos įvyks gruodžio 13 d., 1 
vai. po pietų Grace Lutheran 
Church 1424 Davenport Rd. 
Pamaldas laikys kun.. P. Da 
gys iš New Yorko.

Parapijos Valdyba.
• Inž. A. Stauskas, dirbęs lėk 
tuvų pramonėje Toronte, vie 
nos tos srities firmos kvieti 
mu, buvo išskridęs į Los An 
gėlą ir gavo pasiūlymą gėrės 
nėmis sąlygomis ten persikel 
ti.

— Chruščiovas, nežiūrint, 
JTO sprendimo, vyksta į Ve 
nrgiją pirmadienį.

Tel.:

Gražienė V., 
Staškevičius 

A., Adomaitis

IŠNUOMOJAMAS 
4 kambarių butas 

Ville LaSalle.
Kreiptis DO 6-9976

Kalėdines 
eglutės 

šviežiai nukirstos, 
augtšos rūšies, 

įvairus pasirinkimas 
(spruce, pine, balsam) 

Kainos $ 1.00.
Sklypas 585 Gerald St., 

LaSalle, P. Q.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

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

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

vanorių skyriui, kaipo jo as 
menišką dovaną. V. Meilus 
gražiu žodžiu apibūdindamas 
k.-savanorių atliktus žygius 
ir įgytos vėliavos reikšmę, per 
davė skyriaus pirm. prof. dr. 
A. Zubriui, o pastarasis sky 
riaus vėliavininkui A. Jakitrž 
vičiui. v

Pareikšta padėka vėliavos 
fundatoriui dr. 
dail. T. Valiui, J. 
p. Puniškienei.

Graži buvo H. 
skaita.

Meninėje dalyje sol. V. 
metytė ir sol. Marijošius 
pildė solo dainų. S. Ramanaus 
kas padeklamavo. Muz. St. 
Gailevičiaus vedamas „Varpo“ 
choras padainavo.

Prie įėjimo surinkta 162 
dol. aukų. Bs.

K. Liutkui, 
Naujokui ir

StepaiČio pa

Že 
iš

Prieškalėdinis išpardavimas:
Duplex 10 metų Ahuntsic 
10603 Tolhurst St. 2X4 atskiri 
kambariai, visai atskiras. Cent 
ralinis šildymas. Atskiras ga 
ražas.
P. Adamonis. District Estate 
Brokers. VI 2-8501. RA 2-2472

I. G. ELECTRIC R'dJ
Elektros kontraktorius *Elektros

IGNAS
3260

Montreal.

kontraktorius

GURC1NAS
Curatteau

Tel. CL 5-5515

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

N. Baltrukonis CR 6-5075
Įasutis.................LA 2-7879

CR 9^9793
. RA 2-8035
RA 2-2472

. LA 6-2084

D.
F.
A. Markevičius
A. Budriūnas
P. Adamonis .
P. Baltuonis . .
Pr. Rudinskas .... HU 1-2957
Sekite mūsų skelbimus apie 

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

Juozas Gražys 
siuva naujus ir taiso senus 

kailinius paltus.
Didelis kailių pasirinkimas. 

Darbas sąžiningas ir 
pigesnis negu kitur.
3365 Masson St., 

Montreal.
Tel. RA 1-6005.
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