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Politinių įvykių savaitė 
TARPTAUTINĖ POLITIKA ATSIDŪRĖ 

PRIEŠTARAVIMŲ SANKRYŽOJE
Chruščiovas atsidūrė tarp prieštaravimų pats sau. — 
Eisenhoweris savo istorine kelione sukelia ir nepasitenkinimo. 
Brazilijoje sukilimai. — . .
Ceilone paleistas parlamentas. —
Amerikos Jungtinės Valstybės susirūpino jaunimu. — 
Beždžionės laksto padangėmis. —
Tebevyksta didžiulis pasauli 

nis „politinis Babelis“, kuria 
me įtemptai jieškoma bendros 
kalbos, bet jos ne tiktai neran 
dama, bet tiesiog skęstamą 
prištaravimuose.

Po Chruščiovo atsilankymo 
Amerikoje, prasidėjo konkre 
tus
JAV IR SSSR KOEGZISTEN 

CIJOS LAIKOTARPIS.
Konkretus, nes prasidėjo 

„kultūriniai mainai“ ir sporti 
nis svečiavimasis, kurin pate 
ko net ir Lietuvos sportinin 
kai, vyksta pilnu tempu. Suda 
ryta sutartis keistis moksliniu 
kais. Sportininkai dabar gast 
roliuoja Amerikoje. Gal užsu 
ks net ir Kanadon?

Bet tą koegzistencija, dėl ku 
rios buvo didelio skeptiškumo, 
kažkaip nenatūraliai vyksta. 
Jos vykdyme perdaug dirbti 
numo. Išskyrus JAV komunis 
tus, kurie neriasi iš kailio su 
tikdami draugus, koegzistenci 
joje nėra nuoširdaus susiglau 
dinimo, nes, atrodo, susitinka 
„kirvis su akmeniu“.

Ir taip kitose pasaulinės po 
litikos srityse, kur 
esmingai ir PAGRINDI 
NA1 SKIRIASI LAISVOJO 
PASAULIO IR SOVIETUOS 

TIKSLAI.
Todėl ir skęstamą priešta 

ravimuose. Chruščiovas Ame 
rikoje kolbėjo apie taiką, o 
Vengrijoje visam pasauliui gra 
sino sunaikinimu, kuriam tiks 
lui Anglijos ekspertai suskai 
čiavo Rusijoje ir jos pavergtuo 
se kraštuose per 100 raketų ba 
zių.
RUSIJOS RAKETŲ BAZIŲ 

ESĄ IR LIETUVOJE, 
ir kitose Pabaltijo valstybėse.

Chruščiovas kalba apie tau 
tų laisvę nuo kolonializmo, bet 
pats tautas kolonizuoja ir ne 
leidžia joms apsispręsti. Ne tik 
tai Vengrijos pastangas apsi 
spręsti paskandino kraujuose, 
bet ir Vokietijai, su Berlynu 
imtinai, nesutinka duoti tei 
sės apsispręsti laisvais balsavi 
mais, kuriuose patys gyvento 
jai galėtų pasakyti savo norus 
ir valią.

SOVIETIJA PASKENDO 
MELUOSE IR 

PRIEŠTARAVIMUOSE. 
Chruščiovas kalba apie tau 

tų teisę, o rytinei Vokietijai 
diktuoja prievartą — nesutin 
ka duoti teisės apsispręsti.

Eisenhoweris gruodžio 3 d. 
išvyko istorinėn kelionėn, kaip 
ją budina JAV viešoji nuomo

MASINU FONDO VAJUS

nė. Bet, jau išvykimo metu pa 
sireiškė Irano nepasitenkini 
mas, kad jis Teherane tiktai 
trumpam sustos. Tą nepasiten 
kinimą pasigavo Maskva ir 
įkandin tam pakišo Irano ša 
shui savo atstovą.

JAV politikai nėra būdinga, 
bet
JAV PREZIDENTAS LAN 

KO IR POPIEŽIŲ.
Eisenhoweris Romoje, susi 

tikęs su Italijos prezidentu 
Gronchi, pareiškė, kad jis ve 
žąs į visus kraštus pareiškimą, 
jog

AMERIKA SU VISAIS 
NORI GYVENTI TAIKOJE. 
Tai, žinoma, yra geras noras, 
bet ką Amerika darys, kai Chr 
uščiovas grasina Amerikai su 
naikinimu? Ar ne todėl Ameri 
koje

KYLA MORALINIO 
NUOSMUKIO 
KLAUSIMAS?

Ar ne todėl iškyla susirūpi 
nimo jaunimu klausimas? Išky 
la prieštaravimai visu dydžiu. 
Ypač, kai statomas klausimas 
AR TAIKA, LAISVĖ YRA

DALOMI DALYKAI?
Klausimas: kai bus pavergti 

kiti kraštai, ar Amerika atlai 
kys savo laisvę? — Viena pati 
tikrai neatsilaikys. Todėl ar 
yra prasminga eiti pavergėjui 
i nuolaidas be ribų?

O imperialistinis pavergė 
jas, kolonizatorius nemiega, 
— jis budi dieną ir naktį; jis 
budi be pertraukų; jis planuo 
ja nuolat naujus planus.

I Prieštaravimų akivaizdoje, 
valstybių galvos nerimsta, vie 
ni kitus lanko, tariasi ir nesusi 
taria.

Italijos premjeras tarėsi 
Londone, Adenaueris Paryžių 
je, Eisenhoweris aplankys net
II valstybių. Kai visa tai daro 
ma kaip
PASIRUOŠIMAS VIRŠŪNIŲ 

KONFERENCIJAI, 
tai, juo daugiau tariamasi, juo 
mažiau lieka galimybių, kad ta 
konferencija pavyktų.

Kaip koegzistencijai, taip ir 
konferencijai nėra realių gerų 
galimybių. Jeigu Chruščiovas 
sako, kad Vokietija nebus su 
jungta, jeigu Berlynas turi bū 
ti „laisvas“, tai ką gali padary
ti konferencija, kuri tegali pri 
imti tiktai Maskvos diktatą?

Tuo tarpu, kai vyksta globa 
liniai pasiruošimai,
YRA IR VIETINIO POBū 

DŽ1O BĖDŲ.
Prancūzijos rivjeroje trūkus

K. L. B. Krašto Tarybos me 

tu suvažiavę iš įvairių Kana 

dos lietuvių kolonijų Krašto 

Tarybos nariai „Nepriklauso 

mos Lietuvos“ Mašinų Fondo 

vajui paskyrė:

$ 10.00

Kun. P. Ažubalis,
"‘oronto ...................... $20.00

Vyt. Meilus,
Toronto . . .

Pr. Matulionis,
Winnipeg ....................$10.00
Remiamiems savąją, lietu 

viškaja, spaudą nuoširdi pade 
ka. N. L.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLA

Gruodžio 5 d. įvyko antrasis 
naujosios KLB Kr. Valdybos 
posėdis, kurin susirinko visi 
jos nariai. Pirm. Stp. Kęsgai 
la visus pasveikino, ypač pa 
brėždamas, kad siekiant visų 
lietuvių vienybės, V->boje daly 
vauja vyresniosios ateitijos vi 
suomenės veikėjas Povilas Pet 
ronis ir čia gimęs jaunas ad 
vokatas Juozas Mileris. Toliau 
sekė dienotvarkės svarsty 
mas.

Montrealio Lietuvių Seime 
lio Prezidiumo pirm. J. Malaiš 
kai pasiūlius, renkamųjų Sei 
mėlio narių skaičius nustaty 
tas 15. Tat šiais rinkimais, ku 
rie įvyks sekmadienį, gruo 
džio 13 d., bus išrinkti 15 na 
rių.

Džiovininkų atkvietuno iš 
Vokietijos klausimu, trūks 
tant informacijų, nutarta pa 
laukti iš ten atvykstančio kun. 
Avižos, kuris atvyksta gruo 
džio 8 d., ir tada daryti žygių, 
jei ligšiol nieko tuo reikalu ne 
padaryta, nors yra manoma, 
kad reikalas yra pavėluotas, 
nes iš Voiketijos į Kanadą jau 
atvyko pirmoji džiovininkų par 
tija.

Vykdant KLB Kr. Tarybos 
suvažiavimo nutarimus, paves 
ta suvažiavimo sekretoriatui 
suformuluoti suvažiavimo nuta 
rimus, kurie bus paskelbti span 
doje.

Lietuvos konsulo klausimu 
nutarta daryti žygių pirmiau 
šia išsiaiškinant reikalą ir kliu 
vinius.

Lietuvių Dienos ateinan 
čiais metais ruošimo reikalu 
nutarta, laikantis vykdomos ro 
tacijos tvarkos, siūlyti tą die 
ną ruošti Toronto Bendruome 
nei.

Jaunimo Dienos ruošimo rei 
kalu — neužbėgti už akių Kul 
tūros Fondui, kurio kompeten

cijoje yra visi jaunimo klausi 
mai, bet prašyti, kad šis klau 
simas būtų aptartas pirmoje ei 
Įėję ir referuotas Kr. V-bai, 
kuri galutinai jį išspręs.

Keiičlar^is valdyboms, nu 
tarta prašyti, kad buv. Kr. V- 
ba tuojau persiųstų bylas, iii 
ventoriaus sąrašą ir, išsiaiški 
nūs perėmimo klausimą, giles 
nė ir platesnė informacija bus 
atlikta asmeniško kontakto bit 
du

Pagerbiant Nepriklausomos 
Lietuvos kariuimenę, savano 
rius-kūrėjus, partizanus, nu 
tarta prie Aušros Vartų bažny 
Čios esamos paminklinės ien
tos padėti y vi; gėlių vainiką, nių atsakymų, 
sekmadieni, vykstant specialio 
ms iškilmėms.

Susirinkimus nutarta dary
ti antradieniais, 7 vai. vakaro.

Susirašinėjimui skelbiamas 
KLB Krašto Valdybos pirmi 
ninko adresas: Steponas Kęs 
gaila, 1577 rue de Seve, Mont 
real 20, P. Q. Tel.: POntiac 
7-5956. KLBKV1.

Kalba iš Lietuvos Amerikon 
atvykę lietuviai sportininkai

OKUP. LIETUVOS SPORTI NINKAI AMERIKOJE
Viena krepšininkė ir krepši 

nio treneris per Geležinę už 
dangą atvyko iš Lietuvos į 
Ameriką kartu su Sov. S-gos 
krepšinio rinktine, beviešinčia 
šiame krašte. Jie čia atvažiavo 
lapkričio 23 d. ir žada pasilik 
ti iki gruodžio mėnesio vidų 
rio.

Neskaitant Birutės Zalagai 
tytės - Kalėdienės, kuri jau pra 
ėjusią vasarą lankėsi JAV, šie 
du yra vieni iš nedaugelio da 
bartinės Lietuvos sporto atsto 
vii, turėjusių progą užsukti į 
Ameriką. Vienas iš jų yra lie 
tuviams sporto mėgėjams ge 
rai pažįstamas krepšininkas, 
šiuo metu Sov. Sąjungos mo 
terų krepšinio rinktinės vyr. 
treneris Stepas Butautas, o 
antroji — tos rinktinės žaidė 
ja, 23 metų amžiaus Kauno Po 
litechnikos Instituto dėstytoja 
Jūratė Daktaraitė.

Juos abu teko susitikti jų ant 
roję JAV sustojimo vietovėje
— Poerijoje, III., kur jie kar 
tu su 30 žmonių grupe buvo at 
skridę. Prieš rungtynes, jų me 
tu ir po jų ■— viešbutyje teko 
išsikalbėti įvairiais klausimais, 
su šiais retais svečiais ir pasi 
dalinti mintimis, rūpimaisiais 
klausimais.

Pokalbiuose dažnokai daly 
vaudavo didesnės lietuvių gru 
pės, nes daugumas, net iš Či 
kagos atvykę, norėjo bent šį 
tą išgirsti apie dabartinę L,ie 
tuvą. Daugumas klausinėjo 
apie savo pažįstamuosius dar 
iš Neprikl. Lietuvos laikų, kiti
— apie dabartinę sporto pade 
tį, sportininkus ir pan. Politi 
nės temos nelabai buvo liečia 
mos, nes savaime aišku, į jas 
nebuvo galima tikėtis tiksles

kuris nė kiek 
pasikalbėjimų,

Juozas

Mielą Bendradarbę
JOANĄ BLAUZDIŽŪNIENŲ SU ŠEIMA, 

motinai mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia
Šeštadieninių Mokyklų Mokytojai,
Tėvų Komitetas ir
Kultūros Fondo Įgaliotinė.

Mylimai motinai Lietuvoje mirus,
1 PONIAI J. BLAUZDŽIŪNIENEI 

, gilią užuojautą reiškiame

Kat. Mot. Rosemounto R

M O N T R E A LI S
I D. L. K. VYTAUTO N. 

KLUBO VALDYBĄ 
1960 metams išrinkti šie asme 
nys: pirmininkas
Džiaugis, vicepirm. — Pr. Pan 
kštaitis, sekretorius — Kaspa 
ras Alinauskaas, baro sekreto 
rius — Kazimieras Gudžiūnas, 
šėrų sekretorius — Mykolas 
Gudas, kasininkas — Petras 
Botyrius; Pašalpinės dr-jos 
sekretorius, Leonas Gudas; di 
rektoriai: Kazys Ambrasas, Ai 
fonsas Greibus, Pr. Janulionis, 
Kazys Juška ir Juozas Pet 
rauskas; Revizijos Komisija— 
Jonas Adamonis, Juozas Bulo 
ta ir Juozas Lesevičius.

Šie nariai įstojo į klubo pa 
šalpinę dr-ją: Jonas Mališaus 
kas, Jonas ir Julė Šveikauskai, 
Antanas 
Valence.

ŠV. 
parapijos 
binas pakrikštijo G. ir J. Sa 
dauskų sūnų Lorens Kazimie 
ro vardais.

Klaida įvyko minint Šv. Ka 
zimiero varpų šventinimo daly 
vių skaičių: dalyvavo daugiau 
kaip 500 asmenų, ne 200.

SVARBUS SLA KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyks gruodžio 20 dieną. Šia 
me metiniame susirinkime bus 
SLA Centro organų nominaci 
ja ir mūsų kuopos valdybos 
rinkimai. Visi nariai prašomi 
pasiruošti ir būtinai dalyvauti. 
Susirinkimas bus neilgas, bet 
labai svarbus. Plačiau kitame 
NL nr.

MŪSŲ SPORTO KLUBO 
vyrų komanda įregistruota 
Montrealio krepšinio lygoti. 
Mergaičių komanda dalyvaus 
Immaculiata Conception lygo

Tautkus ir Zuzana

S. Butautas, 
nevengė tokių 
sakėsi nelabai susižavėjęs Ame 
rika, nors pirmąją dieną jį kiek 
daugiau jį dominusi. Kalbėjo 
jog yra patenkintas šiuometi 
ne savo padėtimi ir pasistatęs 
namuką žada ramiai Kaune gy 
venti. Dabai sakėsi tokios 
ramybės neturintis, nes dažnai 
tenka važinėti su krepšiniu 
kais, neskaitant dėstymo Kau 
no Politechnikos Institute. Spa 
lio mėnesį tekę praleisti Mask 
voje, kur jo vadovaujama rink 
tinė laimėjo pasaulio krepši 
nio meisterio vardą, po to gale 
jo trumpai grįžti Į Kauną, o ta 
da vėl turėjo vykti į Maskvą 
treniruotėms išvykai į Amen 
ką.

Jis pasisakė, jog iki šiol nė 
ra partijos (komunistų) na 
rys, tačiau grįžęs gal į ją įsto 
siąs, nes partiečiams esą ge 
riau kai kuriais atvejais. Su 
abejojus dabartiniu Lietuvos 
laikraščių žinių kokybe, jis pa 
brėžė, jog dėl to jis nė kiek ne 
abejojantis. Amerikos Balso 
neklauso (neturi laiko), ameri 
kietiškos sportinės spaudos ne 
seka (jos niekas neužsako), 
svaiginamų gėrimų negeria ir 
nerūko (neturi noro). Pasakovandens užtvarai, žuvo 300 

žmonių. Kiti nuostoliai skai 
čiuojami.

Brazilijoje karininkai bandė 
perversmą, bet nepavyko.

Ceilone kraštutiniam elemen 
tui keliant galvą, paleistas par 
lamentas.

JAV į Padanges buvo pa 
leista beždžionė, kuri laimin 
gai sugrįžo Žemėn.

Hawajuose vyksta ugniakal 
nio išsiveržimas.

Tarp Inįijos ir Kinijos ko 
munistų tebevyksta nesantai 
kos, bet kinai Indijai tebėra ag 
resorius.
ŠV. KAZIMIERO GARBEI 

PAŠTO ŽENKLAI
Reuteris paskelbė iš Vatika 

no oficialią žinią, kad lapkričio 
16 d. Vatikano pašto adminis 
tracija paskelbė, jog gruodžio 
14 d. bus išleistaas pašto ženk 
ių rinkinys (setas) paminėti 
500 metų sukaktuves šv. Ka 
zimiero, Lietuvos karaliaus ir 
patrono gimimo (angliškai — je. Krepšinio treniruotėms yra 
the 500 h aniversary of the gauta pati moderniausia apy 
birth of St. Casimir, patron gardoje salė — St. Richard, 
and king of Lithuania^,

KAZIMIERO 
klebonas kun. J. Bo

Verdune. Treniruotės vyksta

kiekvieną šeštadienį nuo 6—8 
vakaro. Be to, treniruotės vy 
ksta ir A. V. parap. salėje. Vi 
sos trys krepšinio komandos, 
meargaičių, senjorų ir jaunių 
sparčiai ruošiasi Kanados kre 
pšinio pirmenybėms, kurios 
įvyks Toronte sekančių metų 
pradžioje. Šia proga nuošir 
džiai dėkojame visiems sporto 
bičiuliams, atsilankiusiems į 
klubo pasilinksminimą. Pelno 
turėjome 47.75 dol. (AV).
® Dr. E. Andriukaitis gruodžio 
6 d. AV salėje turėjo paskai 
tą apie proto ligas ir atsakine 
jo į klausytojų duodamus už 
klausimus.
• Kalėdos AV kunigai šią sa 
vaite: N. D. G., Ville St. Lau 
rent, Duvernay, Mtl. West, 
Cote St. Luke; Greenfield 
Park, Ville J. Cartier, Longue 
uill, Point St. Charles.
• Antradienį —Marijos N. P^O 
šventė. Tai yra bažnyčic 
kyta šventė, kurią tur 
veikos išklausyti švei^

jo, kad girtuokliams turi gerą 
vaistą •— juos tuojau kiša po 
šaltu vandeniu. Esą neteisybė, 
kad Lietuvoje yra žadama pa 
keisti raidyną ir apie tai tik 
Amerikoje sužinojęs. Lietu 
voje į mokslą einančiųjų skai 
čius vis didėja, dabartiniu me 
tu yra jaučiamas pagerėjimas 
įvairiose srityse, kolchozų gy 
vulių šėrėjai dėvi baltus chala 
tus, Miestuose yra įvairių au 
tomatų maistui, gėrimams, ei 
garetėms ir kitoms gėrybėms 
(tik dar nematęs „muzikos dė 
žiu“).

Jūratė Daktaraitė, kuri dar 
yra naujokė Sov. Sąjungos 
krepšinio rinktinėje (pirmą 
kartą žaidė pasaulio pirmeny 
bėse Maskvoje), apie Ameri 
ką irgi nebuvo labai geros nuo 
monės. Jai keista jog čia juo 
dūkai nėra skiriami nuo baltų 
jų ir nelabai suprato, kada juo 
das policininkas atėjo vyti lie 
tuvius nuo sportininkių suolo. 
Labai mėgstanti moderniškus 
šokius ir norėtų parsivežti šios 
muzikos plokštelių. Lūpų da 
žymas ir kitoki Amerikos mote 
ru vartojami kosmetikos reik 
menys jos nebaugina ir jau pa 
ti bando tuo sekti. Ji galvojo, 
kad viešbutis, kuriame buvo 
Peorijoje atvykėliai apgyven 
dinti, yra tik „dėl svečių” (t. 
y. tik rinktinei publikai ar iš 
kitur atvykusioms). Atsisveiki 
nant ji padovanojo sovietinių 
ženkliukų, kurio viename bu 
vo naujojo tarybinio herojaus 
— šuns „Laikos“ galva.

Dabar apie pačias rungty 
nes. Čia, kaip ir New Yorke, 
buvo pasidalinta po vieną lai 
mėjimą: pas moteris pergalę 
pelnė Sov. Sąjungos atstovės, 
o vyrų susitikimą laimėjo ame 
rikiečiai. Moterų grupėje vieš 
nios žaidė su sustiprinta Nash 
ville Business College komari 
da ir ją įveikė 46—42. Vyrai 
kovojo su Peorijos Cats (fab 
riko komanda) ir pralaimėjo 
63:67.

Moterų susitikime Sov. S- 
gos komanda pasiekė pelnytą 
laimėjimą ir jos susižaidimas 
buvo geresnis. Amerikietės 
žaidė daugiau pavieniai ir ne 
išvystė jokio tempo. Be Dakta 
raitės jos sudėtyje buvo ir dvi 
latvaitės, tačiau viena iš jų, 
kaip ir mūsiškė, prasėdėjo ant 
suolo. Pasirodė tik naujoji žvai 
gždė Skaidrytė Smildzia, per 
baigmines pasaulio pirmeny 
bių rungtynes Maskvoje pel 
niusi 26 taškus. Šį kartą ji pa 
taikė tik du kartus. Daugiau 
čia taškų iš viešnių komandos 
padarė Kostikova 17, o ameri 
kiečių Nėra White — 15.

Vyrų rungtynėse amerikie 
čiai šį kartą neturėjo labai leng 
vą kovą. Pirmame kėlinyje, 
gal būt per daug nesistengda 
mi, jie buvo atsilikę ir jį baigę 
25—29. Po pertraukos žaidi 
mas darėsi vis daugiau įtemp 
tas ir amerikiečiai pradėjo ce 
mentuotis. čia viena po kitos 
buvo duodamos baudos ir už 
jas turėjo aikštę palikti 5 ru 
sai ir 3 amerikiečiai. Viso bu 
vo priteistos 72 asmeniškos 
baudos, iš kuių 43 padarė ru 
sai. Amerikiečių žaidėjas Jack 
Adams iš baudų surinko net 
13 taškų (iš 14 galimų) ir pri 
dėjęs 3 metimus buvo geriau 
siu taškų rinkėju. Latvis mil 
žinąs Janis KruminŠ, 7*3“ cent 
ras ir Viktor Zubkov sukalė po 
11 taškų.

Amerikoje svečiai sužais 
dar 4 rungtynes, o po to gal at 
važiuos į Kanadą. Paskutinis 
susitikimas Amerikoje bus 
gruodžio mėn. 10 d. Seattle, 
Wash. Edv. Šulaiti*.

KALĖDŲ NAUJŲ 
METU

galimai redakcijoje: 7722 Ge
p* Svei 
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SVEIKINIMAI
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybai

K. L. B. IV-toji Krašto Ta plaka kartu su Jūsų širdimis, 
ryba, susirinkusi savo I-jon jaučiančiomis savo brangiosios 
Sesijon š. m. lapkričio mėn. 28 žemes meilę. Mes puikiausiai 
—29 d. d. Montreal mieste, suprantame ir jvertiname Jū 
Quebec Provincijoje — Kana su kančias ir sielvartus, Jūsų 
doje, sveikina Pasaulio Lietu milžinišką pasišventimą besi 
vių Bendruomenė sValdybą, rungiant nelygioje kovoje su 
vieningai jungiančią viso pa žiauriuoju okupantu. Tegu Vi 
šaulio lietuvius kilniam lietu sagalis suteikia Jums jėgų ir 
vybės išlaikįymo išeivijoje ir kurstyti Jūsų širdyse degančią 
brangios Tėvynės Lietuvos va Tėvynės Meilės ugnį ir laisvės 
davimo darbui. viltis.

Lietuvai Lietuviams išeivijoje
K. L. B. IV-toji Kr. Taryba Su didžiausiu susikaupimu, 

nuoširdžiai svekina savo bro tvirtu ir kietu lietuvišku pasi
6-0® liūs ir seseris Lietuvoje, mūsų yžimu ir karšta meile visiems 

visų Biangioje Tėvynėje, tau savo broliams ir seserims išei 
tosegyvybės išlaikymo sargy vijoje> kviečįa paremtl jos pla 
°Brangūs broliai ir sesers, nus ir darbus lietuvybės išlai 

mūsų ir, nors ir šiame krašte kymui ir mūsų visų Brangios 
gimusių, mūsų vaikų širdys Tėvynės išvadavimui.

Pasakoja ypatingas

REIKŠMINGI DARBININKŲ RINKIMAI
Sudburyje seniai jau vyksta 

rimta darbininkų kova, kuri 
kasmet vis daugiau išaiškėja. 
Sudburio darbininkija vis dau 
giau pradeda skirti grūdus nuo 
pelų, kurie labai dulka, bet iš 
kurių naudos nėra.

Šių metų INCO darbininkų 
sąjungos - unijos rinkimai 
ypač gražiai praėjo. Už demo 
kratinių darbininkų bloko kari 
didatą Don Gillis darbininkai 
padavė 7,221 balsą, t. y. — 1, 
318 balsų daugiau, negu už ko 
munistų bloko kandidatą N. 
Thibalt.

Don Gillis išrinktas jau ant 
rai kadencijai, nes darbininkai

įsitikina, kad dabartinis blokas 
tikrai ir nuoširdžiai rūpinasi 
ir kovoja už darbininkų gerbū 
vi.

Bravo, Sudburio darbiniu 
kai! Darbininkas.

PARDUODAME
66 Whitaker St. netoli Spruce 
St. Sudbury, Ont. 4 šeimų 2 
po 3 ir 2 po 2kambarius, viso 
pajamų $3,000 metams. Lau 
kiame pasiūlymų kainos atž 
vilgiu. P. Adomonis, District 
Estate Brokers 177 Sherbro 

oke St. W. Montreal, Que.
VI 2-8501.

I
 Dėl brangios mamytės

ELENOS LAPAITIENĖS 
ji mirties Lietuvoje,P. JOANĄ BLAUZDŽIŪNIENĘ, 

jos didelio liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

K. L. K. Moterų Dr-jos Montrealio Skyrius.

Didžiai Gerbiamas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Pirmi 
ninke,

Gerbiamas Prezidiume, 
Krašto Tarybos nariai ir ma 
lonūs svečiai!

išvary NKVD valdininkas
DALYVAVĘS LIETUVOS IR LENKIJOS OKUPACIJŲ 

JE IR SOVIETINĖS VALDŽIOS ĮVEDIME

pasirodytų, jog ištikro 
toji vaga nėra labai tiesi, gal 
teks pagalvoti ir apie arklių su 
keitimą, kad sekančioji vaga 
būtų tiesesne. . .

Naujosios Krašto Valdybos 
daugumą sudaro įvairių politi 
nių grupių nustatymo žmonės. 
Žmonės, kurie atėjo ne atsto 
vauti savo politines grupes, 
bet, gerbdami vieni kitų Įsitiki 
nimus, kartu dirbti kilnų bend 
ruomeninį darbą, apjungiant 
visus Lietuvos laisvės trokštan 
čius tautiečius, gyvenančius 
Kanados žemėje.

Krašto Tarybos nariai, ku 
rie ne pirmą kartą yra išrenka 
mi į Krašto Tarybą, neginčys 
fakto, jog kiekvienoje sesijoje 
mes susitinkame daugumoje 
tie paatys veidai. Su nedidelė 
mis išimtimis tie patys veidai, 
gal kasmet kiek duagiau raukš 
lių juose — kiek daugiau švie 
sėjančiais plaukais ant galvų. 
Kur mūsų jaunimas — priau 
gančioji karta, Kanados univer 
sitetus baigusieji? O koks gra 
žus būrys jų yra kiekvienoje 
didesnėje apylinkėje,—o kiek 
jų teįsijungia aktyviai į mūsų 
bendruomeninį darbą? Vakar 
Krašto Taryba savo posėdyje 
parodė ypatingą susirūpinimą 
šiuo reikalu. Nemažiau jis rū 
pės ir naująjai Krašto Valdy 
bai. Juk tai pagrindinys lietu 
vybės išlaikymo uždavinys. 
Jei tos kilnios bendruomenės 
idėjos — meilės Lietuvai, mei 
lės broliui lietuviui, nepajėgia 
įskiepyti pasišventęs savo dar 
bui šeštadieninės vargo mo 
kyklos ar lituanistinių kursų 
mokytojas, tai kur glūdi to 
priežastys? Pajieškokime jų 
pirmiausia tarpe savęs. Daugu 
mas mūsų gyvenę laimingą gy 
venimą Nepriklausomoje Lie 
tuvoje, buvome įsijungę į įvai 
rias politines grupes-partijas. 
Varžydamiesi dėl šiltų vietų 
ministerijose išmokome ne tik 
vienas kitą per daug kritikuo 
ti, bet ir šmeižti. To neužmir 
šome ir tada, kai po savo kojų 
pasijutome nebeturį Lietuvos 
žemės. Lietuviškų laikraščių 
skiltyse, atsiminimų knygose 
bei jų kritikose dergiame ne tik 
buvusius Lietuvos valstybės 
vyrus, bet ir pačią Lietuvą. At 
siranda rašeivų, kurie įrodinė 
ja, jog paskutinis Nepriklauso 
mos Lietuvos dešimtmetis bu 
vo blogesnis, negu bolševikinė 
okupacija! Todėl nesistebė 
kim, jog yra šeimų, kuriose tė 
vas ar motina eina lietuviško 
laikraščio cenzoriaus pareigas 
ir jį sunaikina anksčiau, negu 
jis patenka į sūnaus ar dukros 
rankas, nes bijo, kad nebūtų 
sunaikintas jų per eilę metų 
kurtas gražios - idealios Lietu 
vos vaizdas. O mes skundžia 
mės, jog jaunimas (nekalbu 
apie išimtis) nesijungia akty 
viai į Lietuvos laisivnimo ar 
bendruomeninį darbą, neskai 
to lietuviškų knygų, laikraš 
čių... Tad vykdykime nuošir širdžiai prašo visų Tamstų pa 

sitikėjimo ir pagalbos jos veik 
loję, o per Jus ir visų Apylin 
kių Valdybų ir visų mielų Tau 
tiečių.

Tad, Dieve mums padėk!

mo narys Tamstoms perskaitė 
Naujosios Krašto Valdybos su 
dėtį bei pareigų pasiskirstymą. 
Gal šių žodžių ir užtektų nau 
josios Krašto Valdybos prisi 
statymui. Juk praktiškai nebu 
vo laiko išdirbti ir oficialiame 
posėdyje priimti savo darbų de 
klaracijos. Tačiau jaučiu, jog 
Tamstos norėtumėt išgirsti 
daugiau. Tai pilnai supranta 
ma. Nepaslaptis, jog daugelis 
Krašto Tarybos narių iki šiol 
apie Montrealio Bendruomenę 
turėjo susidarę savotišką nuo 
monę, — jog montrealiečiai 
sunkiai telpa Bendruomenės rė 
muose, jų atstovai į Krašto Ta 
rybos sesijas atvyksta su savo 
tiškais pasiūlymais, o vienoje 
sesijoje buvusios Krašto Tary 
bos narys viešoje kalboje paša 
kė, jog nėra ko su mintrealie 
čių siūlymais skaitytis ir kreip 
ti į juos dėmesį. Tad ir norisi, 
keliomi s mintimis paryškinti 
tuos naujosios Krašto Valdy 
bos susirūpinimus, kurie ją slė 
gia pradedant savo atsakingą 
darbą. Gal tai prisidės prie to, 
kad suprastume, jog montrea 
liečiams nemažiau rūpi Bend 
ruomenės reikalai, negu kitų 
kolonijų nariams. Juk Montre 
alis yra Kanados lietuvių Ben 
druomenės lopšys. Daugelis 
naujosios Krašto Valdybos na 
rių buvo prie to lopšio, kada 
Kanadoje Bendruomenė gimė. 
Tikėkim, jog jie mokės ištiesti 
ranką ir vesti ją toliau, jau da 
bar gražiai užaugusią ir išbu 
jojusią. . .

Mūsų veiklos pagrindas yra 
Apylinkės. Kažin kiek posė 
džiautų, rūpintųsi, raštų rašy 
tų Krašto Valdyba, jei Apylin 
kės savo veiklos negyvins — - 
Bendruomenė merdės. Todėl 
naujoji Krašto Valdyba jau 
šiandien kreipiasi į visas apy 
linkės, nežiūrint ar jos skaitliu 
gos ar mažos, ar jos tolimos ar 
artimos, piašydama nuošir 
daus bendradarbiavimo. Iš sa 
vo pusės Krašto Valdyba pasi 
žada gyventi kiekvienos Apy 
linkės rūpesčiais ir kartu 
džiaugtis jos atsiektais laimėji 
mais.

Prieš renkant naująją Kraš 
to Valdybą, montrealiečiai pra 
Šė, kad ši Krašto Valdyba bū 
tų renkama vieneriems meta 
ms. Tai siūlė dėl to, kad 
montrealiečiai per metus pa 
vargs. Mums rūpi Montrealio 
geografinė padėtis. Dideli nuo 
toliai nuo tirščiau apgyventų 
lietuvių koionijų Noras vieniė 
ms pas kitus atsilankyti... Na, 
žinoma, po metų bus išvaryta 
pirmoji naujosios Krašto Vai 
dybos vaga. Juk ir artojas, iŠ 
ėjęs į lauką arti ir išvaręs pir 
mąją vagą, valandėlei stabteli 
ir atsigręžęs pasižiūri į išvary 
tosios vagos tiesumą, puikiai 
žinodamas, jog nuo pirmosios 
vagos tiesumo priklauso ir ki 
tų vagų tiesumas. O jei kartais ką ranką, užmirškim politines

jog montrealiečiai

12.
BRĖSLAUJOS GYVENTOJO CHEIFECO BYLA

Kaikada NKVD organai su 
imdavo tą ar kitą asmenį ir 
paskiau, nežiūrint įrodymų, jį 
paleisdavo. Taip atsitikdavo la 
bai paprastu būdu: paleistasis 
dirbdavo sovietų pasienio tar 
nyboje sovietų naudai.

Bet pasitaikydavo ir kitoki

rietenas. Dabar neturim minis 
terijų — gerai apmokamų tar 
nybų — nėra ko vieni kitiems 
pavydėti — peštis. Jei tik tuo 
keliu mes eisim, tik tada gale 
sim tikėtis, jog jaunimas seks 
mus.

Didelio susirūpinimo kelia 
Naująjai Krašto Valdybai mū 
sų Lietuvos vadavimo veiks 
nių susiskaldymas, 
ma, 
tik į Karšto Valdybos, bet ir 
Apylinkių veiklą. Teks ypatin 
go takto ir atsargumo savo 
veikloje laikytis, kad tie nesu 
tarjmai kiek galint mažiau pa 
liestų mūsų veiklą. Ne mūsų už 
davinys yra smerkti tuos, ku 
rie nuo bendro stalo pasitrau 
kė ar tuos, kurie, alkūnėmis 
badydami, tam pasitraukimui 
sudarė sąlygas... Viename iš 
Montrealio Bendruomenės Sei 
mėlio posėdžių esu pasakęs. 
Jei jau negalime kitaip, mels 
kimės kiekvienas iš savo mal 
daknygės, jei esame šventai 
taip įsitikinę, bet žiūrėkime, 
kad kiekvieno mūsų malda bū 
tų kenčiančiai Tėvynei Lietu 
vai... Turime Įvairių tikybų 
tautiečių, visi jie telpa bend 
ruomenėje. Šiandien negalime 
pasakyti, katrų iš jų malda yra 
arčiau Dievo. Tikėkim, jog lai 
kas yra geriausias viso to gy
dytojas. Su laiku išsilygins ir 
šie nesklandumai ir turėsime 
vieną Lietuvos laisvinimo ins 
tituciją, vieną tvirtą visus tau 
tiečius apjungiančią bendruo 
menę. . .

Nesustosiu čia ilgiau prie 
taip pat labai svarbių mūsų 
veiklos šakų — švietimo, spor 
to, meno, šalpos ir kitų. Ten 
ka pasidžiaugti iki šiol anksty 
vesnių Krašto Valdybų gražia 
šiose srityse veikla ir pasimo 
kyti iŠ jų, kad ir sekančiais me 
tais ji nemažėtų, bet augtų ir 
klestėtų.

Baigiant noriu dar kartą pa 
brėžti, jog šios gal ir palaidos, 
tačiau šiuo metu taip opios, 
mūsų veiklai mintys, nėra Nau 
josios Krašto Valdybos posė 
dyje aprobuotos, nes praktiš 
kai tam per maža buvo laiko, 
dėlto už jas visą atsakomybę 
pasilieku sau.

Naujoji Krašto Valdyba, 
pradėdama savo pareigas, nuo

Tai, žino 
atsiliepia ir atsilieps ne

atvejai. Buvo asmenų, kurie 
dirbdavo prieš sovietus ir bu 
vo antikomunistai.

BRĖSLAUJOJE 1941 METŲ 
PAVASARĮ BUVO SU1M

TAS „DARBININKŲ GVAR 
DUOS“ NARYS

žydų tautybės, tūlas Cheifec. 
Jis dirbo kaip operatyvinis mi 
licijos įgaliotinis Breslaujos 
rajone. Tačiau, dirbdamas rajo 
ne, Cheifec tuo pačiu metu dir 
bo ir prieš sovietiją nukreipto 
je organizacijoje, kurios cent 
ras buvo kažkur toli Lietuvoje 
(greičiausia tai yra NKVD iš 
piršto išlaužta organizacija, ko 
kivi NKVD visur randa, pati 
jas išgalvodama. Red.). Ši or 
ganizacijos grupė Cheifeco bu 
vo valdoma protingai ir atsar 
giai. Jis, turėdamas sovietinės 
milicijos žinias, savo instruk 
cijas derino su turimomis ži 
niomis. Bet kai vis dėlto jis bu 
vo susektas, aš

BIELORUSIJOS VIDAUS 
KOMISARO PAVADUOTO 

JO Iš MINSKO BUVAU 
STIPRIAI IŠBARTAS.

Jeigu man viskas praėjo pa 
lyginti lengvai, tai tik dėka ap 
linkybių: Visų pirma rekomen 
dacijas Cheifecui gavau iš NK 
V D ir antra — tuojau prasidė 
jo su Vokietija karas.

Vis dėlto aš turėjau vykti į 
Minską ir ten Specialiame sky 
riuje aiškintis. Mane apkalti 
no „budrumo atbukimu“ ir „ne 
rūpestingumu pildant liaudies 
komisaro įsakymus ir instruk 
cijas". Ir taip atsitiko, kaip ma 
tome, ne dėl mano kaltės, nes 
aš reikalą tvarkiau remdama 
sis kitų organų autoritetu.

VALYMAS TŲ, KURIE 
KITUS VALĖ

Valymas sovietijoje yra ne 
sibaigiantis procesas ir valdy
mo sistemos ašis. Kiekvienas, 
kas dalyvauja valyme, gerai ži 
no, kad ir pats bus išvalytas, 
kaip silkė išskrostas.

Atvykę, kaip anksčiau sa 
kyta, valyti Rytinės Lietuvos, 
kuri buvo pavadinta vakarine 
Bielorusija ir iš tikrųjų vėliau 
prie Bielorusijos prijungta, 
kaip dovana „broliškai respub 
likai“. Ištiktųjų,

MASKVOS IMPERIALIZ 
MO TIKSLUOSE YRA 
„SUVIRŠKINTI” VISĄ 

LIETUVĄ, 
bet kad nebūtų tas perdaug 
rėksminga ir perdaug aišku, 
tai Maskva yra nutarusi Lietu 
vą virškinti palaipsniui. Taip 
gi ir Latviją, Estiją, Koreliją, 
Besarabiją ir kitas ne rusiškas 
sritis Tuo tikslu

LIETUVA APKARPYTA Iš 
RYTŲ IR IŠ VAKARŲ:

iš Rytinės Lietuvos atplėšta 
daugelis rajonų, kaip Vidžių, 
Breslaujos, Pastovių, Smurgai 
nių ir kt., o iš vakarinės pusės 
— visa Mažoji Lietuva.

Taigi, operuodami Rytinėje 
Lietuvoje, mes ją valėme nuo 
sovietijai priešingo elemento. 
Ir tai, kas buvo sukišta į kale 
jimus, buvo tiktai mažoji da 
lis to, ka sbuvo išvežta į sovie 
t'ijos gilumą, ypač — į Sibirą, 
kurį lietuvių tauta gerai atme 
na dar iš carinių laikų valymų.

Tačiau, kai valymą įvykdė 
me, mus pasiekė žinios

KAD IR MES, NKVD, 
BŪSIME IŠVALYTI.

Ir tikrai, netrukus visas Ry 
tinėn Lietuvon atsiųstasis NK 
VD aparatas buvo taip išvaly 
tas, kad iš jo liko tiktai ne 
skatlingi vienetai. D. b.

ATRADO DAUG SENOVI 
NIŲ LIETUVOS PINIGŲ
Kelmės rajono Laugiriškių 

apylinkės arimuose vaikai ne 
seniai atrado didelį skaičių se 
nų lietuviškų monetų. Nunešę 
į mokyklą parodė mokytojai, 
o ši apie radinį pranešė Šiaulių 
„Aušros“ istoriniam-etnografi 
niam muzėjui, kurio vedėjas 
Adolfas Nezabitauskis nusta 
tė, kad tai daugiausia XVI-jo j. 
amžiaus! pradžios Žygimantei 
III sidabriniai rgašiai ir kitos" 
monetis. Bekasinėjant, toje 
dirvije rasta ir daugiau seno 
vės liekanų — odinio maišiu 
ko liekanos ir molinio indo šu 
kės. Muzėjaus mokslinės bend 
radarbės Irenos Griškaitės pa 
reiškimu, tai esąs pirmas toks 
stambus radinys Žemaitijoje 
pastarais laikais. Monetų radi 
nys mokslininkams suteiks, be 
kita ko, naujų duomenų apie 
anų laikų krašto ūkinę padėtį.

PLANUOJA Į MARSĄ
Dr. W. von Braun planuoja 

artimiausiu laiku raketas į Mai
šą ir Venerą. Raketa, kuri tu 
rėtų pasiekti Marsą, turėtų bū 
ti paleista iš žemės vasario pa 
baigoje ar kovo pradžioje. Iki 
Marso raketa turi padaryti 
apie 560 milionų km. Tam rei 
kia apie 247 dienų.

džiai paskelbtą buvusio Lietu 
vos Respublikos Prezidento 
Dr. Kazio Griniaus amnestiją, 
paduokim vienas kitam broliš
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PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W„

Toronto. Tel. EM 4-4025.

• Čikagos BALFo apskrities 
pirmininko kun. St. Šantaro 50 
m. amžiaus ir 25 m. kunigys 
tės jubilėjaus minėjimas {vyko 
lapkričio 22 d. Jaunimo Cei. 
re suruoštame pobūvyje.

• LSK Neries rengiamas šotf 
kių vakaras įvyks gruodžio nM 
25 d. (Kalėdų I dieną) Liet. 
Auditorijos didžs. salėje.

— Suomių imigrantas Alto 
nen nuteistas kalėti 5 metus 
už grasinimą išmušti prezi 
dentui Eisenhoweriui dantis.

• Sunkiai susirgo žurn. Julius 
Susmaras-Sula. Gydomas Šv. 3 
Antano ligoninėje dr. Tumaso i 
nio priežiūroje.

• Riebuliams jaunuoliams su 
sidaro 
kurios 
sisako 
—• esą

nemalonumų, nes kai 
Montrealio kolegijos at 
juos priitmi į mokslus, 
riebūs blogai mokosi...

PASKIRSTYMAS 1000 - ties
17 deimantų LAIKRODŽIŲ
Kiekvienas skaitytojas, kuris teisingai išspręs žemiau duodamą už
davinį, gaus pirmos rūšies šveicarišką 17 deimantų vyrišką ar mo- 

oc-» 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.

o c • s 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.
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Ties musų bendruomenės veikla
BUV. K. L. B. KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKO VYTAUTO MEILAUS ŽODIS KRAŠTO 

TARYBOS SUVAŽIAVIME
Didžiai gerbiami Krašto Ta 

rybos atstovai,
Leiskite man šį kartą nu 

krypti nuo standartinės Krašto 
Valdybos veiklos pranešimo 
formos, kuri kasmet daugiau 
ar mažiau, apsiribodavo negau 
siu Valdybos atliktu darbų ra 
ortu. Trumpai tik suminėsiu, 

kad pagrindinis praėjusių me 
tų uždavinys buvo pravedimas 
Krašto Tarybos rinkimų, ku 
rie praėjo sklandžiai. Noriu pa 
dėkoti už atlikta darbą Vyr. 
Rinkimų Komisijai Toronte, 
kuriai pirmininkavo inž. Jokū 
bas Sližys ir sekretoriavo Vy 
tautas Rimas-Plūkas. Lygiai 
taip pat dėkojame visoms rin 
kimų komisijoms apylinkėse.
'e komisijų buvo kaltė, kad 
.nkimuose tedalyvavo, per 

są Kanadą, tik 1287 bendruo 
menes nariai, palyginus su 
1737 balsavusiais per 1956 me 
tų rinkimus. Balsavusių ska' 
čius krito 450-čia arba beveik 
visu trečdaliu balsų. Vaigu ar 
mes būtume teisūs jei įieško 
tume atpirkimo ožių, bandyda 
mi versti dėl šio liūdno reiški 
nio B-nės Valdyboms. Žino 
ma, energingiau pravesta rin 
kimine kampanija turėtų duo 
ii kiek geresnius rezultatus. 
Bet esmė yra ne tame. Ji yra 
tame, kad lietuvis kaskart vis 
daugiau ir daugiau atšąla iie 
tuviškiems reikalams.

Noriu kalbėti labai trumpai. 
Todėl, trejus metus išbuvus 
Krašto Valdybos pirmininku, 
vietoj detai'.škesn’o raporto, 
noriu tik keletą pastabų ir iš 
kelti vieną kitą minti diskusi 
joms.

Valdyba yra tik vykdomasis 
organas ar, paprasčiau sakant 
— mišinys tarp raštininko ir 
sargo, gi tarybos suvažiavimas 
yra mūsų B-nės forumas, iš ku 
rio turi gimti idėjos Krašto ir 
Apylinikų Valdybų veiklai. To 
dėl būtų labai naudinga, jei 
mes savo suvažiavimą išnaudo 
tume diskusijoms iš esmės, gi 
techniškais klausimais sugaiš 
tume mažiausia laiko.

Mes visi tur būt sutariame, 
kad pagrindinis mūsų B-nės už 
davinys yra veikla, yra tauti 
nės ir lietuviškos kultūros sri 
tys. Iš daugiau mums šian 
dieną rūpimų problemų yra 
mūsų mokyklos, mūsų jauni 
mo suinterasavimas ir prilaiky

turos negausumas. Deja, vis; 
me mūsų darbe,

mes susiduriame su amžinuoju 
lėšų klausimu.

Negalime planuoti šeštadieni 
nių lietuviškų mokyklų išsilai 
kymą tikėdamiesi, kad pasi 
šventę mokytojai tęs šį darbą 
be galo. Senieji mokytojai pa 
vargę pasitrauks, gi jaunesnie 
ji, jeigu ir pavyktų mums jų 
prisiauginti, neatsineš tokio 
idealizmo. Turime jieškoti bu 
dų atlyginti mūsų mokytojus 
bent vidutinio darbininko va 
landiniu atlyginimu. Jaunimo 
stovyklų padėtis, bent didės 
niuose mūsų centruose, yra 
kiek geresnė, dalinai tėvų in 
tereso išleisti savo vaikus į lie 
tuvišką atmosferą ir gryną 
orą, dalinai dėl, sakyčiau, sv 
ko rungtyniavimo tarp stovyk 
lų rengėjų. Bet ir organizaci 
jos ar parapijos, kurios rengia 
jaunimo stovyklas, turėtų susi 
laukti finansinės paramos iš 
bendruomenės. Jaunimo litera 
tūros klausimas negali būti 
sprendžiamas vieno kurio kraš 
to mastu, bet mūsų, kaip stam 
besnės ir pajėgesnės bendruo 
menės, materialinis prie šio rei 
kalo prisidėjimas yra būtinas. 
Jei bendruomenės narys visi 
šitų reikalų neparems, lietuvy 
bės išlaikymas liks tik idealis 
tinė frazė. Beveik per kiekvie 

' ną mūsų suvažiavimą iškelia 
me klausimą:

ką turime daryti, kad 
surinktume daugiau lėšų?

Deja, lėšų surinkimo planas, 
kad ir kaip geriau paruoštas iš 
viršaus, bus bevertis, jei apy 
linkėse neatsiras talkininkų, 
kurie eis nuo vienos lietuviš 
kos šeimos prie kitos, išpešda 
mi po tuos porą dolerių. Lietu 
vis dar nėra galutinai atbukęs. 
Daugumas dar atiduoda savo 
įnašą kai yra paprašomas, tik 
beveik nebeatsirado tokių, ku 
rie patys pasiūlytų.

Bendruomenės politinė veik 
la yra mūsų sąlygomis, antra 
eilė. Šitoje srityje mes ttg 
lime būti tik talkininkais i 
sų vyriausiems organams, ir 
veiksniams, kurie specialiai š: 
darbą dirba. Manyčiau, kad at 
ėjo laikas reviduoti mūsų lai 
kyseną šiame krašte, kiek ji 
liečia mūsų politinius pasireiš 
kimus. Daugumas mūsų esame 
Kanadoje tarp dešimties ir dvy 

mas prie visko, kas yra lietu likos metų. Daugumas mūsų Krašto Valdyba skaito, kad 
viška, taip pat jaunimo liter; esame pasidarę šio krašto pi ji atliko savo pareigą politinė

Gręžimas gauti natūraliųjų dujų Waterton laukuose, Albertoj. Dujų laukai yra labai 
žiaurioje kalnų daly provincijos pietvakarių kampe. Kanados Shell Oil B-vė jau 
turi penkius šulinius, kurie produktuoja du jas iš požemių nuo 12.000 ir 14.000. 

pėdų gylio.

liečiais, kas įpareigoja musų lo 
jalumą šiam kraštui.

Mūsų politiniai pasireiškimai 
turi būti gerai apgalvoti 

ir gerai pravesti.
Tik tada bus jie efektyvūs. 
Per dažni rezoliucijų priėmi 
mai ir siuntinėjimai ministerio 
pirmininko adresu yra mums 
tiesiog nenaudingi, nes dažnu 
mas susilpnina jų svarumą. Ma 
nyčiau, kad mes turime apsin 
boti tik per masinius Vasario 
16-tosios minėjimus ir, žino 
ma, svarbiais, atskirais atve 
jais. Tas pat liečia ir visą mūsų 
reprezentavimąsi prieš kana 
diečius. Vien tik protokole 
mes dar labai šlubuojame. Daž 
nai, nesugebėdami reprezen 
tuotis ir per dažnai varginda 
mi augštus valdžios pareigu 
nūs kviesdamiesi juos į mūsų 
parengimus, mes susilaukiame 
priešingų rezultatų, negu, kad 
tikimės. Geras pavyzdys buvo 
šių metų lietuvių Diena Hamil 
tone, kurioje kalbėjusi immig 
racijos ir pilietybės ministerė 
drėbė mums į veidą, kad, gir 
di: „šiandieną jūs save laikote 
lietuviais, gi jūsų anūkai ir 
praanūkai jau šito žodžio nebe 
žinos“. Arba, ten pat klabėjęs 
kitas garbės svečias, būtent — 
vietos burmistras pareiškė, 
kad jį erzina tokie pasivadini 
mai, kaip kad Lithuanian - Ca 
nadians ar kitokie — Canadia 
ns. Girdi, jau laikas jums būti 
tik Canadians.

Kvieskime augštus valdžios 
pareigūnus retai ir mokėkime 

juos atatinkamai priimti.
Lietuvių Diena turi palikti gry 
nai mūsų pačių šventė. Tokia 
ji bus mums ir brangi ir labai 
reikalinga. Vietoj tampymo 
valdžios pareigūnų, mes ture 
tume jieškoti ir draugystės su 
kanadiečiais kultūrininkais, 
menininkais ir spaudos žmone 
mis. Čia mes daugiau pasitar 
nausime Lietuvos ir lietuviš 
kos propagandos reikalams, ne 
gu kad bendraudami su politi 
kieriais, kuriems mes ištikrų 
jų esame reikalingi tik prieš vi 
sokius rinkimus. Aš noriu pa 
reikšti padėką tarybos atsto 
vams Petrui Januškai ir Jonui 
Simanavičiui, kurie sugebėjo 
užmegzti tamprius ryšius su 
radio srities žmonėmis, išsirū 
pindami pastovias, kasmetines 
programas, ypač Vasario 16-to 
sios proga. 

je veikloje. Mes rašėm, telegra 
favom ir protestavom, kai įvy 
kiai to pareikalavo, ar tai bu 
vo mūsų pasiuntinybės prie Va 
tikano krizės metu, ar John 
Foster Dulles ligos ir mirties 
proga, ar, paskutiniu atveju, 
kai Kanada palaikė saugumo 
Taryboje komunistinės Lenki 
jos kandidatūrą, kai mes pa 
siuntėme ministeriui pirminin 
kui telegramą, į kurią mums at 
sakė užsienio reikalų ministe 
rijos pasekretorius, prirašyda 
mas pusantro puslapio išsisuki 
nėjimų.

Yra tačiau kraštų, kur Lie 
tuvių Bendruomenė, kad ir ne 
gausi būdama, turi geresnes są 
lygas reikštis politinėje srity 
je. Tai yra

kraštai, kur svetimšaliai arba 
negauna arba neima pilietybės 

ir gyvena kaip savo krašto 
nacionalai.

Čia aš ypač turiu galvoje Ita 
liją, kur šimto asmenų nesie 
kiančiai LB-nei nenuilstamai 
vadovauja Kun. Dr. Vincas 
Mincevičius, kuris šiuo metu 
lanko šį kontinentą ir prieš po 
rą savaičių viešėjo Hamiltone 
ir Toronte. Tie, kurie girdėjo 
jo pranešimus, nustebę sėdėjo 
klausydamiesi apie didelį poli 
tini darbą jų tenai atliekamą. 
Dvi kasdieninės radio valandė 
lės, Eltos biuletenis italų kai 
ba, Nepriklausomybės, šv. Ka 
zimiero minėjimai, į kuriuis su 
sirenka net per tūkstantis ita 
lų, jų tarpe daugelis augštų ir 
įtakingųų asmenų, nuolatiniai 
spaudoje pasirodą straipsniai 
Lietuvos bylos ir lietuviškos 
kultūros klausimais, šimtai lai 
kraščių, kurie naudoja Eltos 
biuletenį, kaip pastovų inlor 
macijos šaltinį ir t. t.

Atvažiavo kun. Mincevičius 
su nusiskundimu, kad Vlikas 
teduoda jam lėšų išleisti Eltos 
biuletenį tik kas antrą mėnesį, 
kai yra gyvas reikalas padary 
ti jį mėnesiniu, nes per du mė 
nesiūs informacija gerokai pa 
sensta. Tik už $50.00 papildo 
mų dolerių į mėnesį, Italijos 
lietuvių Bendruomenė galėtų 
tai padaryti. Aš žadėjau kun. 
Mincevičiui šį reikalą iškelti 
mūsų suvažiavime ir prašau 
tam jūsų pritarimo.

Gerbiamieji, mes gauname 
progą prisidėti prie didelio dar 
bo, kuriam atlikti mes neturi 
me sąlygų šiame krašte. Todėi 
aš siūlau prisiimti mums šią 
mažą naštą, skiriant iš mūsų 
sąmatos Italijos L. B-nei 600. 
00 dol. per ateinančius metus, 
kad italų kalba leidžiamas Ei 
tos biuletenis galėtų išeiti kas 
mėnesį. Mes sugebėsime tai pa 
kelti, o patarnavimą Lietuvos 
laisvinimo reikale padarysime 
nemažą.

Baigdamas norėčiau dar pa 
informuoti, kad

mes visą laiką stengėmės 
palaikyti glaudžius santykius 

su JAV LB-nės Centro 
Valdyba.

Mes keitėmės informacija, tu 
rėjome šiais metais drauge su 
jais ir PLB Valdyba bendrą 
posėdį Toronte. Taip pat pla 
nuojame bendrą literatūros 
konkursą, ties kuriuo plačiau 
sustosime svarstydami sąmatą.

Norėjiau dar priminti, kad 
mūsų visų, t. y. ne vien tik Kr. 
Valdybos, pareiga yra remti 
PLB Valdybą. Ji irgi atliks sa 
vo uždavinį, jei turės lėšų. To 
dėl jieškokime būdų ją parem 
ti viso krašto mastu.

Krašto Valdyba baigė savo 
kadenciją. Treji metai gal ir 
per ilgas laikas tam pačiam są 
štatui eiti pareigas. Mes bu 
vome tokie patys, kaip ir visi 
kiti, su eile kitų įsipareigoji 
mu ir asmeniškų rūpesčių. Gal 
pavargom į galą, gal neatli 
kom viso to, ką būtume turėję 
atlikti. Kasmet bandėm atsi 
statydinti, bet vis nepavykda 
vo. Visuomeninis darbas nėra 
dėkingas. Dažnas iš mūsų sta 
tom klausimą, ar verta jį iš vi 
so dirbti. Bet, yra kažkas, kas 
/nūs įpareigoja. Tol, kol mes

Ruoškitės dabar
savo

Kalėdinėms Siuntoms
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 ĮSTAIGOS LAPELIAI BUS PRISTA

TYTI Į JŪSŲ NAMUS, KURIUOSE BUS PARA

ŠYTA PATARTINOS PAŠTO

IŠSIUNTIMO DATOS.

CANADA POST OFFICE

Sovietijos
2.
Aiškiai matomos „naujos kla 

sės“ privilegijos Sov. Sąjungo 
je yra sunkiai pakeičaimos vi 
sų sovietų žmonių. Suprati 
mas, kad laike trumpo vizito 
turistas galėtų pareikšti savo 
sprendimus ir nuomones apie 
valtsybę ir jos institucijas, yra 
daugiau kaip naivus. Kaip ga 
Ii turistas per kelias savaites 
susidaryti teisingą ir vertingą 
nuomonę apie tokią Sov. Sąjun 
gą, milžinišką kraštą, kur jis 
negali nelydimas ir negioboja 
mas keliauti ir tokiame krašte 
kuriame

svetimšaliams „akių muilini 
mas“ yra pats svarbiausis

tikslas
ir šis sovietų menas teleidžia 
tik labai nedideliam skaičiui tu 
ristų suprasti ar net įtarti tą so 
vietinį rūgimo procesą, tą tero 
rą ar desperaciją (beviltišku 
mą) besislepiančia už totalis 
tinio sovietų fasado.

1958 metais, laike J. A. Vals 
tybių kandidato į prezidentus 
Adlai Stevenson kelionės Sov. 
S-goje. vienas kartu su juo ke 
liavusios grupės amerikietis ar 
siskyrė nuo kitų Taškento 
mieste ir pradėjo pasikaibėji 
mą su vienu gatvejė sutiktu so 
vietų piliečiu, kuris pasiūlė 
amerikiečiui nueiti į Lenino 
vardo fabriką ir nufotografuo 
ti ten dirbančius darbininkus. 
Jis dar pabrėžė, kad tai būtų 

jausimės esą lietuviai, tol, kol 
mūsų kraštas neišsivaduos iš 
pavergėjų jungo, tol nė vienas 
iš mūsų neturime teisės kraty 
tis lietuviško darbo.

Visos Valdybos vardu, dėko 
ju Krašto Tarybai už mums 
parodytą pasitikėjimą. Būsi 
mąjai Valdybai — nuoširdžiai 
linkime geros sėkmės. — 
Kr. Taryba bu v. Valdybai už 
darbą išreiškė padėką). (N. L.

„žinovai“
ameirkiečiui jaudinantis ir ii 
gai prisimintinas patyrimas. 
Dar nebaigus pasikalbėjimo 
viršpaminėtas

sovietų pilietis buvo toje pat 
vietoje suimtas civilių sovietų 

saugumo agentų,
o amerikiečiui turistui tai bu 
vo lyg žaibas, apšvietęs žiau 
rią realybę. Tačiau tokių atsi 
tikimų mažai pastebima ra 
miai ^rodančiame sovietinio 
gyvenimo paviršiuje, nes juk 
sovietai yra sovietinio apgau 
dinėjimo meno specialistai.

Kada Rusijos imperatorienė 
Katerina Antroji keliavo per 
rusų žemę, tai jos favoritas Po 
temkin norėjo, kad ji laike šios 
kelionės susidarytų gerą įspū 
dį. Tose vietose kur Katerina 
turėjo pravažiuoti, Potemkin 
pastatė švarius ir gerai išro 
dančius kaimus, kuriuose ge 
rai aprėdyti rusai valstiečiai tu 
rėjo įsakymą suvaidinti nepap 
rastai laimingą gyvenimą. Nuo 
to laiko sinonimas

„Potemkino kaimai“ yra 
žinomas visame pasaulyje, 

kaipo menas apgauti nekaltus 
pakeleivius.

Kremliaus valdovai padaro 
dar geriau, pristatydami pa 
vyzdinių mokyklų, pavyzdi 
nių - parodymui kalėjimų ir pa 
vyzdinių ūkių, kad tik susila 
rytų gerą įspūdį užsieniečiams 
svečiams. Buvęs Jungt. Amen 
kos Valst. vice - prezidentas 
Henry A. Wallace, pavyz 
džiui, prisipažino, kad jis laike 
paskutinio didžiojo karo Jbu 
vęs auka didžiausios soivetų 
apgavystės, i tai įvyko laike jo 
vizito Sibiro Magadan rajono, 
kuriame sovietai buvo pristei 
gę daugybę darbo vergų — pri 
verčiamojo darbo stovyklų. Jis 
net pasakęs kalbą vienoje to 
kioje darbo vergų stovykloje 
švariai aprengtiems kaliniams 
ir jų piižiūrėtojams ir net sa 

Nukelta į 7-tą pusi.
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JUOZAS KRALIKAUSKAS.

Jau už durų
klasikai ir heroika

Juoząs Masilionis. Lietuvių literatūra, III dalis. Po 
aušrio laikotarpis. Trumpas lietuvių literatūros istorijos kur 
sas su chrestomatija augštesniosios lituanistinės mokyklos 
septintąja! klasei. Išleido Čikagos Augštesnioji Lituanisti 
kos mokykla, 5620 So. Claremont Ave, Chicago 36, Illinois. 
Viršelis ir titulinis puslapis dail. A. Kurausko. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Korektoriai A. Dundulis ir A. P. Bag 
donas. Tiražas 1000 egz.

Vadovėlio išleidimą finansavo Marija ir Antanas Ru 
džiai.

„Lietuvių literatūros žemėlapis“ paruoštas inž. Vyt. Vi 
tarto. JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdybos 1958 
m. lapkričio mėn. 6 d. posėdžio nutarimu šis vadovėlis pri 

pažintas ttnkamu augštesni'osioms lituanistinėms mokyk 
loms.

1. VADOVĖLINĖ DALIS
Vadovėlinė dalis užima 152 

puslapius — maždaug trys aš 
tuntosios visos knygos. Supa

V. Pietariui — 8 psl.
V. Kudirkai — 11 „
Maironiui — 20 ,,
Pr. Vaičaičiui — 8 „
Žemaitei — 16 „
Lazdynų Pelėdai — 15 „
Šatrijos Raganai —13 ,, 
Vaižgantui — 27 „
J. Biliūnui — 12 „
Vydūnui — 7 „
Jakštui — y2 „
Bitei — % „
Aišbei — % „
J. Žiliui Jonylai — % „

Ką galėtų reikšti ši proper 
cijų lentelė, nes vadovėliui 
privalu kuodidžiausias objek 
tyvumas. Vietą kiekvienam 
mūsų poaušrio literatūros bei 
kultūros didžiūnui pagal jo 
reikšmę ir svarbą? Ar, šaky 
sime, Vaičaičio reikšmė ir įta 
ka būtų 16 kartų svaresnė ne 
gu A. Dambrausko - JaKŠto? 
Ar Jakštas ištikrųjų tebuvo 
tiktai nykštukas taip kitų:
130 kartų mažesnis už Vaiž 
gantą (jei skaityti puslapių 
skaičių su chrestomatine dali 
mi)? Vaižgantui paskirta di 
džiausioji dalis, Marioms — 
antroje vietoje, o Kudirka — 
jau net septintoje. Sis vado 
vėlis apie Poaušrio literatūrą 
— o kada buvo parašyti Pra 
giedruliai, Šeimos, vėžiai, De 
dės ir Dėdienės?

A. METODAS.
Autoriaus įvadinio žodžio 

pradžioje įgauni vilties, kad 
vadovėlyje rasi kažkokį nau 
ją, beveik revoliucinį metodą, 
....tenka keisti ii dėstymo me 
todas, nors jis būtų buvęs ge 
riausias“. Suabejoji, ar rizi 
kuotina keisti geriausią meto 
dą: geriausią tegalima išmai 
nikauti tiktai į prastesnį. Bet 
toliau savo „kiek kitokį meto 
dą“ autorius jau vadina „pa 
prasčiausiu ir lengviausiu in 
formuojamuoju recenzuoja 

žindinama su 15 poaušrinio 
laikotarpio rašytojų:

— 1 devynioliktoji vadovėlio.
— 1 keturioliktoji ,,
— 1 aštuntoji „
— 1 devynioliktoji „
— 1 dešimtoji „
— 1 dešimtoji „
— 1 tryliktoji „
— 1 šeštoji ,,
— 1 tryliktoji „
— 1 dvidešimtantroji ,,
— 1 trys šimtai ketvirtoji „
— 1 šeši šimtai aštuntoji „ 

muoju metodu“. Ir ten pat ga 
Įritinai paaiški: „...atskiri rašy 
tojai nagrinėjami įprasta tvor 
ka: gyvenimas ir asmuo, raš 
tai, kūryba, rašytojo vertė“. 
Ta|gi,Jprasta tvarka, tikrai-ko 
kio nors naujo metodo čia ne 
matyti. Dar ^daugiau — čia 
nėra ištisai vieno metodo, bet 
tradicinių samplaika. „Leng 
va pastebėti, kad gana dažnai 
naudojamas lyginamasis |me
todas, kuris, kaip mokykline 
praktika rodo, vra gana nau 
dingas“ (8 psl.).

Pati didžioji naujovė čia 
yra ta, kad šis vadovėlis visai 
atvirai jau taikomas mokinia 
ms, kurie pačių veikalų nėra 
skaitę. (Ir jau liks neskaitę!). 
Veikalų turinių santraukos 
(siužetų atpasakojimai) apy 
tikriai užima 53 puslapius, va 
dinasi — visą trečdalį vadovė
linės dalies. Ši naujovė ne tik 
nustebina: ji tiesiog nugązdi 
na, nes tai sąmoningai ir vi 
ešai jau sutinkama pripažinti 
normalybe. Per vadovėlį ši 
nuosmūkinė naujovė preten 
duoja tapti jau mūsų naujuo 
ju metodiniu principu. Kaip 
geraširdiškai bežiūrėtumėm, 
negalima pateisinti, jei siuže 
to atpasakojimas vadovėlyje 
įvedamas pakaitalu veikalo 
skaitybai. Veikalo skaitymą 
pavaduoti siužeto santrauka— 
labai ir labai nelaiminga nau

jovė. Tėra tiktai vienas tikras 
kelias į literatūros veikalą — 
skaityba. Nėra visai jokio ki 
to tilto (ir jokio revoliucinio
metodo!) j autentiškąjį dailio 
sios literatūros žodį, kaip pa 
ts skaitymas.

Geriau tegu mokinys per 
skaito vieną veikalą, negu pus 
kapį „turinio santraukų“. Nau 
dingiau išnagrinėti vieną per 
skaitytą kūrini negu puskapį 
siužeto atpasakojimų. Ne 
santrauka, o būtinai pats vei 
kalas. Veikalo toli gražu ne 
gali atstoti jokia net pati ge 
riausia santrauka.

Jei mokinys nėra skaitęs 
veikalo — net nėra nei matęs, 
nei turėjęs rankose — koks 
begali būti to veikalo nagri 
nėjimas? Ką bekalbėti tada 
apie to veikalo kompoziciją, 
veikėjus, idėjas?

Ką duoda mokiniui „turinio 
santrauka“? Gal siužeto atpa 
sakojimas lavina mokinius es 
tetiniu atžvilgiu? Gal parodo 
rašytojo stilių, jo originalumą 
bei kūrybinį individualumą? 
Ar nėra pagal santraukas ne 
skaičiusio sąmonėje rašytojai 
ir veikalai suveliamai vienodi 
narni (niveliuojami ir unit or 
minami) ?

Pasisakykime pagaliau vieną 
kartą atvirai: ar jau net iki 
to begalima nueiti j kompro 
misą su „sąlygomis“? Visai 
atvirai ir drąsiai atsakykime 
šį didįjį mūsų laiko klausimą: 
kurgi pagaliau bus praradimo 
riba? Iki kur bebus galima vy 
tis paskui sąlygų blogėjimą?

ero begalima tikėtis iš to 
kių nuolaidų ir nusilenkimo?

Kas bus jei taip sparčiai 
atitrūkstame nuo pagrindinių 
šaltinių? Ar galėjome prieš 
keletą metų įsivaizduoti savo 
lietuviškąją mokyklą, kurioje 
mūsų klasikai būtų už klasės 
durų?

B. TEMOS IR PRATYBOS.
Temos ir pratybos pridėtos 

rašytojo nagrinėjimo pabaigo 
je. Pratybos taikytos įdėtąjai 
chrestomatinei ištraukai, o ti 
mos — rašytojui gana plačia 
apimtimi. Iš viso — 44 (t. y. 
23 plus 11 lyginamųjų) temos 
ir 64 pratybos. Kiekybe ir ko 
kybe Jos visai tvarkoje, 'j 
čiau jų mokyklinė vertė ir 
praktiškoji nauda bus tiesiog 
proporcinga pačios rašytojo 
kūrybos pažinimui (t. y. į- 
įskaitymui). Sėkmingiausio ji 

ir naudingiausioji literatūrinė 
pratyba yra pačių kūrinių skai 

mas. Betarpiškas bei auten 
tiškas kūrinio pažinimas ii iš 
gyvenimas tevyksta tik pačio 
skaitymo metu — ne kitaip. 
Jei pats veikalas liks neskaity 
tas, tai net ir gudriausi „na 
grinėjimai“ tebūtų tįk maža 
reikšmiai šnekaliojimai, para

Nnkelta į 5-tą psl.

IvULTŪRLVE«RWIKA
LIETUVOS PASIUNTINYBĖS BRAZILIJOJE RŪMŲ 

KONKURSAS
Naujai statomoje Brazilijos 

sostinėje Brasilia paskirtas sk 
lypas Lietuvos pasiuntinybei 
greta Indijos ir Graikijos pa 
siuntinybių. Nors dar nežinia, 
ar tuos rūmus bus galima grei 
tu laiku statyti, Lietuvos Pa 
siuntinio min. F. Mejerio incia 
tyva Pasaulio Liet. Inž. ir Ar 
chitektų S-ga paskelbė konkur 
są tarp lietuvių architektų pa 
siuntinybės rūmų projektui pa 
ruošti.

Lapkr. 28—29 New Yorke 
posėdžiavo konkurso jury ko 
misija ir peižiūrėjusi vienuoli 
ka gautų projektų, pagal komi 
ijos balsų daugumą premijas 

paskyrė šiems architektams: 
mąją Edm. Arbui - Arba 

čiauskui, AIA, Sacramento, 
Calif.;

II-ją Algim. Žemaičiui, Či 
kaga;

III-ją dviem ko-autoriams,
Germanui ir Kęst. Gečui, 

Čikaga.
Jury komisiją sudarė pirm. 

K. Krikšičukaitis ir J. Gimbu 
as iš Bostono, VI. Švipas ir A. 

Novickis iš New Yorko ir Br. 
Elsbergas iš Trenton, N. J. 
Premijas suaukojo PLIAS na 
riai.
(KYLA SUSIDOMĖJIMAS 

RYTŲ EUROPA
Dr. Boris Meissner, žino 

mas Sovietų Sąjungos žino 
vas ir publicistas, kuris prieš 
keletą metų išleido knygą 
„Die Sowjetunion, die Balti 
schen Staaten und das Voelke 
rrecht“, nuo šių metų lapkri 
čio 1 d. paskirtas Kielo univer 
siteto Teisių Fakulteto profe 
sorium Rytų Europos klausi 
mams. Kartu jis eis „Rytų Eu 
ropos politikos ir teisės semi 
naro“ direktoriaus pareigas. 
Dr. Meissner, be to, įeina į 
„Rytų kolegijos“ Koelne di 
rektoriją. — Dr. Hellmuth 
Weiss, buv. Herderio institu 
to bibliot. vedėjas, paskirtas 
to instituto vadovaujančiu di 
rektorium. Herderio institu 
tas, kaip žinoma, tyrinėja 
ypač Rytų - Vidurio Europos 
klausimus, jų tarpe ir Pabalti 
jo kraštų problemas. Institu 
to bibliotekoje yra šiuo metu 
apie 45.000 leidinių Rytų Eu 
ropos klausimais, kurių nema 
žas skaičius liečia Pabaltijo 
kraštus. Institutas, be kita 
ko, leidžia žurnalą „Zeitschri 
ft fuer Ostforschung“. — Dr. 
Peter Ccheibert, anksčiau 
Koelno universiteto docentas, 
perėmė Rytų Europos istori 
jos katedrą Marburgo univer 
sitete. Dr. Georg Stadtmueller 
paskirtas Rytų ir Pietų Rytų 

Europos istorijos profesorium 
Miuncheno universiteto Filo 
sofijos fakultete. Prof. Dr. 
Heinrich Falk SJ paskirtas 
„Rytų akademijos“ Koenig 
šteine Bavarijos skyriaus ve 
dėju. E.

APRAŠYS ŽYMIAUSIUS 
LIETUVOS ŽURNALISTUS

Vincas Uždavinys „fėvy 
nės Balse“ skelbia, kad būsiąs 
išspausdintas straipsnių ciklas 
apie „žymiausius Tarybų Lie 
tuvos žurnalistus“. Ciklas „T. 
B.” 84-me numeryje pradėtas 
straipsniu apie Joną Karosą, 
Lietuvos Žurnalistų s-gos da 
bartinį pirmininką. T. k. mini 
ma, kad jis gimęs Vilniuje 19 
12 m. Jo tėvai savo vaikus lei 
dę mokytis į Vytauto D. vai
do gimnaziją. 1931 m. įstojęs 
į Vilniaus universitetą, iš ku 
rio 1935 m. buvęs pašalintas. 
Į komunistų partiją įstojęs jau 
1930 m. ir nuo 1932 m. redaga 
ves pogrindinius laikraščius. 
Pirmosios sovietų okupacijos 
metu redagavęs Vilniuje „Pra 
wda Wilenska“, paskiau „Vii 
niaus Balsą“. Nuo 1944 iki 19 
55 m. buvo Vilniaus „Tiesos" 
vyr. red. pavaduotoju, o po to 
iki dabar redaguoja žurnalą 
„Komunistas“. Vilniaus uni 
versitete jis vadovauja Žurna 
listikos katedrai. Be viso šito 
ruošias veikalą „Lietuviškos 
spaudos istorija“. Pirmasis to 
mas (1760 — 1860) greit bū 
siąs baigtas.

PATEFONO 
PLOKŠTELĖS

Yra gautos Čikagos operos 
solisto Citvaro įdainuotos pa 
tefono plokštelės. Vienoje ii 
go grojimo elastiškoje, 12-kos 
colių, plokštelėje yra šie daly 
kai: 1. Sasnausko Jau slavai su 
kilo, 2. Šimkaus Mano gimti 
nė, 3. Kačanausko Stipiybės 
šaltinis, 4. Giuodžio Amžinas 
keleivis, 5. Naujalio Kad skaus 
mas man širdį suspaus, 6. Jaku 
bėno Aš svajojau svajonėlę, 7. 
Šuberto Klajotojas; kitoje pu 
sėje — 1. Šimkaus Tamsiojoj 
naktelėj, 2. Šimkaus Oi kas, 3. 
Planquette Kornevilio vaipai,
4. Verdi arija iš „I Vespri Si 
ciliani“ Tremtinio grįžimas ir
5. Rosini arija iš op. „Sevilijos 
kirpėjas“ — Šmeižimas. Plokš 
teles kaina 6 dol. Ją galima gau 
ti Nepr. Lietuvos redakcijoje: 
7722 George St., LaSalle, P. 
Que.

• Krašto Valdyba pavedė J. 
Stankaičiui rūpintis Vargo 
mokyklų reikalais.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
DRAMOS TEATRAS

Vasario 16 dienos šventei
su „Milžino paunksme“ vyks 
į St. Catharines, Ont. Teatrą 
sutarė KLB Kr. Tarybos • 
važiaviman atsilankęs J. G 
gas.

UŽ SVEIKINIMŲ 
LAIŠKUS

Į išsiuntinėtas mano pažįsta 
miems kalėdines ir Naujų Me 
tų iš Balto atvirutes į Montre 
alį ir Kanadą, atsilygino tik 
25%.

Mano garantija Baltui, kad 
kanadiečiai atsilygins 150%, 
apvylė mane ir Balfą, gi aš tu 
riti atsilyginti su Balfu.

Tikiu, bus pametę mano ad 
resą, todėl pakartosiu seną; 
2% Ten Eyck, Brooklyn 6, N. 
Y., USA, arba naujas adresas:

294 Union Avė, apart. 2, 
Brooklyn II, N. Y. USA. J. Pa 
rojus. Abejais laiškais laukiu 
laiškuos kanadiško dolerio, su 
pilna viltim, kad kanadietis lie 
tuvis, kaip buvo, taip yra ma 
žiau paliestas to nesveiko, žu 
dančio materializmo.

Širdingai dėkodamas už to 
kius nuoširdžius atsilyginusių 
laiškus, siunčiu iš visad išlto 
New Yorko šaltai apsnigtai Ka 
nadai mano visiems prieteliams 
ir draugams gero ir šilto gyve 
nimo vėjo.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kipras Bielinis. PENKTIE 

JI METAI. Leidinyje vaizduo 
jami revoliuciniai įvykiai 
tuvoje: didieji 1905-6 m. dva' 
rų darbininkų streikai, rinki 
mai į Rusijos valstybės Dūmas 
ir kt. Be to, prieduose skelbia 
ma daug svarbių dokumentų, 
jų tarpe ir LSOP atsišauki 
mas, išleistas Muravjovui pa 
minklo 1898 m. atidengimo 
proga.

Knygą išleido Amerikos Lie 
tuvių Socialdemokratų Sąjun 
gos (ALSS) Literatūros Fon 
das. Leidinys 592 psl., įrištas į 
kietus viršelius. Jo kaina 6 dol. 
Leidinį galima užsisakyti paš 
tu, prisiunčiant čekį ar money 
orderį 6 dol. sumai šiuo adre 
su: K. Bielinis, 70 Fifth Avee 
nue, 9th floor New York II.. N. 
Y.

Toronto 236 SLA kuopos 25 
METŲ JUBILĖJ1NIS KA 
LENDORIUS 1960 ME 
TAMS. 60 puslapių. Kaina 1 
doleris. Kalendorius gaunamas 
„Nepriklausomos Lietuvos“ re 
dakcijoje: 7722 George St„ La 
Salle, P. Q.

Kalendorius turi krikščio 
niškus ir grynai lietuviškus 
tautinius vardus. Kalendarius 
iliustruotas ir gražiai išleistas.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

43.
PENKIOLIKTOJI DALIS — PABAIGA

14
— Ar teisybė, kad Antipovas buvo susitikęs su daktaru 

Živago? — klausė įdėmiai Larisa Fiodorovna Antipova Jev 
grafą Andrejevičių Živago.

— Tą man pasakojo Jurij Andrejevič Živago. Juk dakta 
ras jį ir palaidojo. Tai yra tikras faktas.

— Ačiū Dievui. Taip yra geriau. — Ir Antipova pamažu 
persižegnojo. — Koks nuostabus, iš augščiau nulemtas įvy 
kių sutapimas! Jūs man leiskite vėliau plačiau jus išklausi 
nėti apie šita. Čia man brangi kiekviena smulkmena. O da 
bar aš nepajėgiu išklausyti daugiau. Aš perdaug sujaudinta. 
Aš truputį patylėsiu, atsikvėpsiu ir sutelksiu mintis.

— Na žinoma.
— Ak, tiesa, tik ką neužmiršau. Jūs gi prašote, kad po 

kremacijos aš neišvažiuočiau. Gerai. Pažadu. Aš neišnyksiu. 
Aš sugrįšiu į šį butą ir pasiliksiu tiek, kiek būsiu reikalinga. 
Mes peržiūrėsime visus daktaro rankraščius. Aš jums pade 
siu. Aš, galimas dalykas, būsiu naudinga. Tas ir mane paten 
kins. Aš širdies krauju, kiekviena gyslele jaučiu kiekvieną jo 
plunksnos vingį. Be to, aš į jus taip pat turiu reikalą. Juk jūs 
juristas, ar visokiu atveju dabartinės tvarkos žinovas, kaip 
ir buvusios. Be to, labai svarbu žinoti, į kokią įstaigą su ko 
kiu reikalu reikia kreiptis. Juk ne visi šita žino. Man bus rei 
kalingas jūsų patarimas vienu baisiu, slegiančiu reikalu. Rei 
kalas liečia vieną vaiką. Bet apie šita vėliau, kai sugiįšime iš 
kremacijos. Visą gyvenimą man tenka vis ką nors jieškoti. 
Sokykite, jeigu taip būtų reikalas pajieškoti vaiko pėdsakų, ar 
tam tikslui yra koks nors visasąjunginis biuras, kuriame gali 
ma būt^ pajieškoti vaiko, atiduoto aulkėti? Ar yra kokia įs 
taiga, kuri registruoja tokius benamius vaikus? Bet dabar man 
neatsakinėkite. Vėliau. O kaip baisu! O koks baisus dalykas 

gyvenimas, ar netiesa? Aš nežinau, kaip bus toliau, kai atva 
žiuos mano duktė, bet kol kas aš galiu pabūti šiame bute. Ma 
no Katiuša pareiškė žymius dramatinius ir muzikalius gabu 
mus. Ji nuostabiai pamėgdžioja kitus ir vaidina ištisas savo 
kūrybos scenas ir be to, dar išdainuoja ištisas operų partijas. 
Nuostabus vaikas. Aš ją noriu atiduoti į teatro mokyklą ar 
ba konservatoriją, kur priims, ir atiduoti į internatą. Tuo tiks 
lu ir atvažiavau viena viską sutvarkyti, o paskui išvažiuosiu. 
Tačiau ar viską išpasakosi. Bet apie tai vėliau. Bet mes per 
ilgai sulaikėme kiridoriuje publiką. Man rodos, kad kažkas 
jau beldėsi į duris. Atidarykite jas ir leiskite laukiantiems Ju 
ročkos draugams įeiti. Na dar palaukite. Reikia pastatyti šuo 
liukas, nes negalima pasiekti, o juk reiks atsisveikinti. Apei 
gos to reikalauja. „Ir bučiuokite mane paskutiniu pabučiavi 
mu“. O negaliu! Kaip skaudu!

— Tuojau visus įleisiu. Bet dabar štai kas. Jūs taip pa 
slaptingai kalbate ir tiek daug klausimų iškėlėte, matyti, jus 
kankinančių, kad man sunku atsakyti. Bet noriu, kad jūs vie 
na žinotumėt. Noriai visa siela jums padėsiu visais jums rūpi 
mais klausimais. Ir atsiminkite: niekad ir jokiomis sąlygomis 
nereikia nusiminti. Turėti viltį ir veikti — mūsų pareiga ne 
laimėje. Neveiksmingumo nusiminimas — užsimiršimas ir 
pareigos apleidimas. Tuojau aš įleisiu laukiančius.

Bet Antipova jau negirdėjo paskutinių jo žodžių. Ji ne 
girdėjo, kaip Jevgraf atidarė duris ir kaip minia įsiveržė iš ko 
ridoriaus; negirdėjo, kaip jis tarėsi su laidotuvininkais; negir 
dėjo Marinos raudų, susirinkusiųjų kosėjimo, moterų ašarų ir 
vaitojimų.

Kamšatis ją svaigino; jai darėsi silpna. Bet ji stiprinosi 
iš visų jėgų, kad nenualptų. Alpo jos širdis, skėlė jai galvą. 
Nulenkusi galvą, ji skendo svajose, prisiminimuose. Ji užsi 
miršo, paskendo, tartum laikinai, kelioms valandoms nusikėlė 

kažkokį būsimą gyvenimą ir amžių, kurį galbūt dar neprigy 
vens, kuris ją sendino keliomis dešimtimis metų ir ją darė se 
ne. Ji pasinėrė į mąstymus, tartum nuskendo į patį jų gylį, į 
patį savo nelaimių dugną. Ji galvojo:

„Nieko neliko. Vienas mirė. Kitas pats save užmušo. Ir 
gyvas liko tiktai tas, kurį reikia užmušti, prieš kurio gyvybę 
ji kėsinosi, bet nepataikė. Tai svetima, nereikalinga niekybė, 
jos gyvenimą nuvedusi į nusikaltimų grandinę. Ir ši pabaisa 

blaškosi mitiškais Azijos užkampiais, žinomais tiktai pašto 
ženklų kolekcionieriams, ir nieko iš artimų ir reikalingų ne 
liko.

Ai, bet juk tai buvo Kalėdomis, prieš sumanytą šūvį j pa 
baisą buvo kalba su Paša Antipovu šiame kambaryje,, ir su Ju 
ra, su kuriuo šiandien atsisveikinama“.

Ir ji dėjo pastangas įtempti atmintį ir atsiminti pasikal 
bėjimą su Pašenka, bet nieko negalėjo prisiminti, tiktai žva 
kę, degusią ant palangės ir ištirpusį ant lango stiklo ledą.

Ar ji galėjo tad pagalvoti, kad šitą šviesią akelę matys 
pravažiuodamas pro šalį dabar gulįs mirėlis ir atkreips į tai dė 
mesį? Kas dėl to, iš išorės pamatytos liepsnos, — „žvakė 
degė ant stalo, žvakė degė“ — jo gyvenime tapo lemtim?

Jos mintys pakriko. Ji pagalvojo: „Kaip gaila vis dėl 
to, kad jo nelaidoja bažnytiškai! Laidotuvių apeigos tokios 
didingos ir iškilmingos! Daugumas mirusiųjų jų neverti. O 
Juročka — tokia gera priežastis! Jis taip to vertas. Jis taip 
visiškai pateisintų ir atpirktų „raudas prie karsto kuriantil 
giesmė, aleliuja“!

Ir ji pajuto pasitenkinimo bangą ir palengvėjimą, kaip 
visada kad būdavo jai pagalvojus apie Jurijų Andrejevičių 
neilgų gyvenimo laikotarpių metu arti jo esant. Laisvės ir 
nerūpestingumo dvelkimas, visada iš jo sklidęs, ir dabar ją 
apėmė. Ji nekantriai atsikėlė nuo suoliuko, ant kurio sėdėjo. 
Kažkas su ja darėsi nesuprantama. Jai norėjosi, jo pagalba, 
nors trumpam išsiveržti į laisvę, į tyrą orą iš supusių ją kan 
čių ir pajusti, kaip būdavo, išsilaisvinimo džiaugsmą. Tokia 
laime ji sau vaizdavosi atsisveikinmą su juo proga ir teise 
vienai pačiai prie jo išsiverkti. Ir ji skubiu žvilgniu nematau 
čiu nieko, ir ašaromis patvinusiu žvilgsniu peržvelgė minią, 
ir visi pajudėjo, smaugeliojosi, pradėjo šalintis iš kambario, 
palikdami, pagaliau, ją vieną už pridarytų durų, o ji skubiai 
žegnodamasi, priėjo prie karsto, pakilo ant Jevgrafo pastaty 
to suoliuko, lėtai mirusį triskart peržegnojo ir pabučiavo 
kaktą ir rankas. Ji kažkaip nepajautė, kad atšalusi kakta 
kažkaip susiaurėjo ir rankos susirietusios į kumštelius. Ji 
apmirė, ir kelis momentus nekalbėjo, negalvojo ir neverkė, 
savim pridengusi pusę kartso, gėlių ir kūno — galva, krūtine 
ir siela ir savo rankomis, didelėmis, kaip siela.

Daugiau bus.
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DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą
Mr. M a nf reed Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCELSERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 
Montreal 2, P. Q., Canada.

WINNIPEG, Man.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.

NIAGAROS PUSIASALIS
KARIUOMENĖS ŠVENTEI PRAĖJUS

Lapkričio 21 d. Winnipego 
lietuvių kolonija iškilmingai pa 
minėjo kariuomenės šventę. 
Tai dienai pi įtaikytą progra 
mą sudarė KL, B-nės Winnipe 
go apylinkės valdyba.
ą.iepuB Buiifąuitu -d ’d ubą g 

B-nės p-kas M. Januška. Jis sa 
vo įžanginiame žodyje apibūdi 
no Lietuvos kraiuomenės ko 
vas, dėl nepriklausomybės. Pa 
baigęs savo kalbą, programai 
pravesti, jis pakviečia v-bos se 
kretorių K. Strikaitį. Tai die 
~iai pritaikytai paskaitai skai 
yti pakviečamas Kr. Tarybos 

narys ats. kpt. Pr. Matulionis. 
Prelegentas apibūdina šios die 
nos reikšmę, iškeldamas klau 
simą: „Ar ši svarbi diena 
neturėtų būti minima kartu su 
motinos dienos minėjimu, nes 
kaip tik tokioje dienoje dauge 
lis Lietuvos sūnų yra paguldę 
savo galvas dėl Lietuvos lais 
vės? Po to, kalbėtojas kviečia 
susirinkusius atsistoti vienos 
minutės tylai ir tuo pagerbti 
žuvusius Lietuvos karius už 
Tėvynės laisvę.

Pr. Matulioniui baigus kai 
bą, pakviečiamas tarti žodį vie 
nas savanorių - kūrėjų, Pov. 
Liaukevičius, kuris apibūdina 
savanorių - kūrėjų kovas 1919- 
18 metais. Po jo sveikinimo kai 
bą pasakė latvių atstovas Blaz 
manis.

Po sveikinimo prasideda me 
ninė programa. Br. Mališaus 
kas, mažiukas, akordeonu pa 
groja maršą, šeštadieninės mo 
kyklos mergaitės, puikiai pa 
ruoštos mokytojos G. Galmi 
nienės, paoško — „Noriu 
miego”. P-lė Pranevičiūtė iš 
pildo vieną muzikos dalykėlį 
nianu. Po jos, scenoje pasiro 
<o Dr. P. Vytė. Jis išpildo: iš 
Rigoleto Širdys mergelių. Da 
bar, šeštadien. mokyklos ber 
niukai ir mergaitės pašoka 
„Rugelius”. J. Demereckas pa 
sako Jakubėno eilėraštį „Aud 
ros”.

Pabaigai Dr. P. Vytė ir inž. 
Stepulionis padainuoja duetą 
— „Karys Sargyboje“. Publi 
ka sausiai ploja.

Minėjimas užbaigiamas Tau

TAISAU S
it televizi/<>* ir radio aparatus. S 

Darbas garantuotas. į) 
Albinas Pranevičius. 3

DOminic 6-6637 | 

tos Himnu. Po minėjimo sekė 
šokiai, kuriems grojo graži lat 
vių muzika:

Tenka išreikšti nuoširdi pa 
dėka v-bos vicep. Marijai Ja 
nuškienei, kuri pasirūpino to 
dais gražiais solistais, mokyt. 
G. Galminienei už vaikučių pa 
ruošimą tautiniams šokiams ir 
solistams Dr. P. Vytei ir inž. 
Stepulioniui už tokias gražias 
dainas, kurie savo gražiais bal 
sais sužavėjo publiką. Be to, 
nuoširdi padėka visiems kitie 
ms, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo prie parengi 
mo. Minėjimas ir vakaras pui 
kiai pasisekė ir B-nei atnešė 
57,04 dol. pelno. Prie įėjimo 

ovėjo Tautos Fondo atstovas 
M. Šarauskas. Kstr.

ŽINIOS
— Krašto Tarybos narys Pr. 

Matulionis šiomis dienomis bu 
vo išvykęs Į Montreal} IV-tos 
Krašto Tarybos I-mąją sesiją.

— Ponia Dobrovolskienė at 
šventė savo gimtadienį. Jos vy 
ras buvo atvykęs iš miškų. 
Gimtadienio vakaras praėjo 
gražiai.

— Agr. J. Malinausko žmo 
na sunkiai susirgo ir buvo pa 
guldyta į ligoninę. Visuome 
nės veikėjui agr. J. Malinaus 
kui reiškiama užuojauta ir lin 
kima kuo reičiau pasveikti.

— KLB-nės Winnipeg© apy 
linkės valdyba baigia savo ka 
denciją ir ruošiamasi naujiems 
v-bos rinkimams. Rinkimų die 
na bus pranešta atskirai.

— Jonas Kvedaras šiomis 
dienomis darbovietėje buvo 
sunkiai susižeidęs ranką, bet 
baigia pasveikti ir greit grįžta 
į darbą.

IL'JETUVIŲ VASARIO 16 
GIMNAZIJOS VAJAUS

KOMISIJA
Tėvui A. Bernatoniui pasitrau 
kus iš Lietuvių Vasarii 16 gim 
nazijos vajaus komisijos, Vo 
kietijos Kr. V-ba nutarė su 
daryti pradinę vajaus komisi 
ją iš šių asmenų: Dir. Dr. J. 
Griniaus, mokyt. F. Skėrio ir 
p. A. Makarsko. Vajui surink 
tus pinigus nutarta laikyti 
gimnazijos sąskaitoje, nenau 
dojant jų kitiems reikalams.

• Aleksas Laurinaitis, LSK, 
LSK Neries narys, atstovavo 
klubą sporto darbuotojų šuva 
žiavime Ročesteryje, N. Y. 
Taip pat ten dalyvavo ir kitas 
klubo atstovas — Br. Ketura 
kis.

1959 m. lapkričio 23-sios Die 
nos kariuomenės šventės minė 
jimas susidėjo iš Pr. Sala 
džiaus paskaitos, T. L. choro 
„Varpo“ koncerto ir pamoldų 
už žuvusiuosius karius dėl Lie 
tuvos laisvės. Pamaldas laikė 
kun. Tarcizijus Garbukas OF 
nai pritaikintą pasakė pamoks 
M ir nepaprastai gražų, tai die 
lą. Norisi pažymėti, kad kun.

G. yra neseniai atvykęs į St. 
Catharines iš Italijos, kupinas 
europietiškos dvasios ir malo 
nūs lietuviškai sielai dvasios 
vadovas, už ką ramovėnai reiš 
kia pagarbą.

Pr. Saladžiui gili padėka už 
atvykimą į niagariečių ruošia 
mą kariuomenės šventę su pa 
skaita, kuri sudarė minėjimo 
dalyviams rimties valandėlę. 
Buvusiam Klaipėdos krašto ko 
mendantui p. Liormanui, už iš 
gyvenimo papasakotus prisimi 
nimus, nuoširdžiai dėkojame. 
T. L. chorui „Varpas“, muz. 
St. Gailevičiui ir solistui Bi 
kauskui už išpildymą taip gra 
žų lietuviškai širdžiai malonų 
koncertą nuoširdžiai dėkoja 
me. Jo garsai pasiliks ilgai 
skambėti ausyse vaikų Lietu 
vos...

Taipgi dėkojame bufeto dai 
buotojams pp. Polgrimams,

St. CATHARINES, Ont.
B-NĖS RINKIMAMS 1 11AĖJUS

St .Catharines b-nės valdy 
bos rinkimai vyko labai sun 
kiai. Prieš rinkimus buvo spau 
doje rašyta, kad rinkimuose 
reikia dolyvauti ir tt. V-bos 
rinkimai įvyko tuojau po pa 
maldų, toje pačioje koplyčioje. 
Tačiau, pamaldoms pasibaigus, 
žmonės ėmė skirstytis namo. 
Pirmininkui prašant pasilikti 
susirinkime, teko išgirsti netei 
singų užgaulių iš P. š. girdi, 
nebuvo spaudoje paskelbtas su 
sirinkimas. Pirmininkas teigė, 
kad šios dienos susirinkimas bu 
vo paskelbtas Nepriklausomo 
je Lietuvoje ir Tėviškės Žibu 
riuose, tačiau neįtikino, ir reikš 
damas protestą išvyKO į na 
mus.

Kad buvusi b-nės valdyba 
liktų teisi, tai dar kartą piane 
šam, kad St. Catharines B-nės 
lapkričio 8 d., buvo paskelbti 

anados lietuvių laikrašičuo 
se: Tėv. Žib. 1959. IX. 17 d. 
Nr. 38, pusi. 4 ir Nepr. Lietu 
vos 1959. IX. 16 d. pusi. 2. Tu 
rinys T. Ž.: „K. L. B-nė St. 
Catharines aply. valdyba šau 
kia lapkričio 8 d. 11 vai. visuo 
tiną narių susirinkimą. Susirin 
kimas įvyks Tėvų Pranciškonų 
koplyčioje — 75 Rolls Ave. St. 
Catharines, Ont. Kviečiame vi 
sus dalyvauti, nes bus renkama 
nauja apyl. valdyba. V-ba.“

Nieko nepadarysi: B-nės dar 
bas nėra pelinngas, bet kiekvie 
nam lietuviui reiki aatlikti savo 
pareigą. Yra skaudu būti netei 
singai šmeižiamam. Panašūs pa 
sisakymai atbaido nuo bendru© 
menės, ir yra labai sunku suda 
ryti b-nės valdybą.

J. Šarapnickas
Buvęs b-nės pirmininkas.

JAU UŽ DURŲ KLASIK...
Atkelta 

frazuojant mokytojo (arba va 
dovėlio) žodžius.

2. CHRESTOMATINĖ 
DALIS

Chrestomatinė dalis užim? 
248 psl., vadinasi, penkias aš 
tuntąsias visos knygos.

Čia iškyla abejonė dėl san 
dermės: sandermės tarp vado 
vėlinės ir chrestomatinės da 
lies. Tikslas apsprendžia šitą 
sandermę: tiek kiekybės, tiek 

Grigams, Ališauskienei, p-lėms 
Piliponytei, Balsytei, Grigaitei 
ir Bogušytei, pp. J. Grigui, Bu 
šauskui, J. Kavolėliui, V. Bie 
liūnui ir Janušoniams už pasi 
darbavimą loterijoje, taipgi lo 
terijos aukotojams. V. ir J. 
Alonderiams už rūpestį sve 
čius priimant ir visiems kitie 
ms, vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie minėjimo 
ruošimo. Gili padėka visiems 
minėjimo dalyviams už rengė 
jų darbo įvertinimą ir skaitlin 
gą dalyvavimą minėjime.

„Ramovės*’ Sk. Vaidyba.
— 1959 m. gruodžio 19 d. 

nuo 12 vai. dienos metu įvyks
Bieliūno ūkyje, R. R. 1 Wel 

land, Ont., tradicinis, iš 12 co 
medžioklinių ir 22 cal. sporti 
lių šautuvų kalakutų šaudy 

raas, kuriame maloniai kviečia 
me visus apylinkės tautiečius 
ir tautietes skaitlingai šiam 
sporte dalyvauti.

Kas neturi šautuvo galės 
uti vietoje, nes šautuvai ir 

©viniai rungtynių dalyviams 
bus duodami šaudymo vietoje.

Geresniam aiškumui infor 
macijos reikalais prašome 
kreiptis pas sporto vadovą J.
Ikeivelą, 4 Garnet St., St. Cat 

narines, Ont. Tel. MU 4-1919.
„Ramovės“ Sk. Valdyba.

AUKOS ŠALPOS 
REIKALAMS

KLB St. Catharines apylin 
kė šalpos reikalams aukojo šie 
asmenys: 8 dol. A. Valtinber 
gas (latvių tautybė;:) ; 6 dol. J.
Šarapnickas; po 5 dol.: J. Gi 
revičius ir J. Kulainis; 3 dol. J. 
Dilys; po 2 dol.; J. Alonderis, 
K. Boguža-, P. Dauginas, J. 
Dainora, J?. Meškauskas, J. 
Mockevičius, Z. Jokūbonis, Ig. 
Šajauka, St. Šetkus, K. Stun 
džia, P. Šukys; po 1 dol. J. Ali 
šauskas, A. Balevičius, J. Čepo 
rius, K. Galdikas, H. Gailiu 
nas, M. Gverzdienė, K. Jesevi 
čius, K. Jonušas, V. Jonušas, 
A. Jovaišas, J. Langa, Tėv. V. 
Mikalauskas, A. Panumis, V. 
Platakis, M. Sauka, A. Švažas, 
A. Staugaitis, J. Skeivelas, V. 
Šetkus, L. Ulbinas, St. Vait 
kus, A. Viniautas, J. Vyšniaus 
kas, J. Žemaitis.

Pagal aukų lapą aukotojai 
skyrė sekančiai: Vasario 10 
gimnazijai 19 dol., Seneliams 
ir ligoniams Vokietijoje 21 d., 
Suvalkų trikampio lietuviams 
10 dol., Sibiro lietuviams 15

1., Karo invalidams 8 dol.

Viso 73 dol.

Surinktus pinigus Šalpos 
Fondo Valdyba pasiuntė Cent 
rui, Šalpos Fondo iždininkui 
p. Indrelienei Toronto, Ont.

ažymėtina, kad A. Valtin 
* bergas yra latvių tautybės, bet 
lietuviams sušelpti aukojo stam 
biausią sumą.

Už aukas visiems nuošir 
džiai dėkojome.

Šalpas Fondo Valdyba.

iš 4 pusi.
ir kokybės (arba atrinkimo) 
atžvilgiu. Tad į kurį tikslą vi 
sų pirmiausia atsižvelgtina, iš 
renkant dalykus chrestomati 
nei daliai? Savo turėtąjį tikslą 
Juozas Masilionis įvadinia 
me autoriaus žodyje pasakė: 
„Mokinių skaitybai paskatinti 
ir vadovėlio aiškinimas pa 
remti įpinama chrestomatinė 
dalis“. Toks tikslas, be abejo, 
nepeiktinas, bet jis nėra nei 
pirmasis, nei pagrindinis. Pir

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. Vizgarch kis. 1

mapradinis tikslas — kuo ge 
riau su klasiku rašytoju u 
žindinti per įsijautimą, įsigy 
venimą bei pagavą.

Poaušrio literatūrą Juozas 
Masilionis teisingai apibūdi 
na: heroine patriotinė litera 
tūra (9 psl.). Bet- chrestoma 
tinėje dalyje parinkimas ta 
prasme nėra nei atitinkąs, nei 
paremiąs. Išrinkta rūpestin 
gai ir nuolankiai taikantis 
prie „naujojo mokinio“, t. y. 
nusilenkiant malūnui, 
prisitaikymo pagal chrestoma 
tinę dalį poaušrio literatūros 
charakteris bei veidas susida 
ro jau gerokai nebe tas.

Svarbus klausimas, ar valia 
mums savo praeitį ir istorinį 
palikimą „sumoderninti“, kaip 
nusipirktoje troboje virtuvę 
arba prausyklą? Tiesa, atrink 
ta visa eilė stiprių psichologi 
nių ir žmoniškojo gėrio ištrau 
’-ų. Bet iš visumos matyti kaž 
kokį egzistencinį žmogų. Ge 
rai geras žmogus, bet kurgi po 
aušrinis personažas? Dėl taiky 
mosi prie „naujojo mokinio" 
ir „naujųjų sąlygų“, atsidūrė 
ir jis už klasės durų — bėroji 
nis patriotinis poaušrio perso 
nažas, savo asmens laimę au 
kojęs tautos reikalams.

3. KAS NEABEJOTINAI 
TEIGIAMA IR GRAŽU NAU 

JAJAME VADOVĖLYJE
1. Šios knygos išvaizda. La 

bai puošniai išleistas vadovė 
lis: maloniai nuteikiąs ir pa 
trauklus. Švariai ir kruopščiai 
atilktas spausdinimo darbas.

2. Lengvas ir taiklus Juozo
Masilionio žodis. Aiškus saki 
nys. Nors konspektinis, bet ga 
na sklandus visas dėstymas.

3. Labai gerai, kad įdėti ra 
šytojų atvaizdai. Švarūs ir gar 
bingi: tokie, kokius ir mes jau 
nose dienose matydavome.

4. Ištisi penki puslapiai re 
tesnių žodžių ir literatūrinių 
terminų paaiškinimui. Žodžiai 
bei terminai abėcėline tvarka; 
paaiškinimai gana tikslus.

5. Lietuvių literatūros žemė 
lapis. Tai tikrasis Juozo Masi 
lionio metodinis išradimas, mū 
sų mokyklinėje praktikoje iš 
tikrųjų originali vaizdingumo 
priemonė.

6. Juozo Masilionio toks pla 
tus lituanistinis užsimojimas 
ir įvykdymas. Tremtyje tokių 
idealistinių mohikanų jau ne 
daug belikę.

NAUJAS VASARIO 16 
GIMNAZIJOS ŪKVEDYS*
J. Stankaičiui ir A. Šukiu, 

iš pareigų pasitraukus, nuo 
lapkričio 1 d. Vokietijos Kraš 
to Valdyba nutarė J. Bataitį 
skirti Valdybos reikaių vedė 
ju ir gimnazijis ūčvedžiu.

— Latvijos komunistų va 
das Kalnberzin pašalintas iš 
pareigų, kad nesugeba nuslo 
pinti revizionizmo.

M. MACIUKAS

MEDŽIAGOS

KOKYBĖS 
DARBAS

AUGŠTOS
RANKŲ

ANGLIŠKOS

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

PIRMIEJI ST. LAURYNO 
JŪRŲ KELIO METAI

Lapkričio 30 d. Jūrų kelio 
St. Lauryno šliuzai bus uždary 
ti visai žiemai. Pirmasis sezo 
na : naujo didžiulio kelio bus 
baigtas. Ar jūrų kelio viltys pa 
siteisino?

Atsakymas be jokių abejo 
nių turėtų būti „taip“, nors 
krovinių kiekis, koks buvo pta 
našaujamas, nepasiekė ribos. 
Tam yra keli pateisinimai. Jū 
ros kelias nedirbo pilną sezo 
ną. Buvo keletas sunkumų, ku 
rie daugumoje paėjo is kelio 
naudotojų, kurie nebuvo įpra 
tę turėti reikalų su dideliais 
laivais kanalo ir šliuzų sąlygo 
se. Neįprastai didelis kiekis ka 
ro laivų naudojo kelią taip pat, 
kaip tarptautinis laivynas, ku 
ris dalyvavo atidarymo cere 
monijose, ir vėliau Kanados 
nacionalinės parodos proga, — 
ir tai buvo sąsakiton komerci 
nio judėjimo. O svarbiausia — 
plieno streikai, kurie sumažino 
geležies pakrovimą prie Didžių 
jų Ežerų.

Bet ir be to Jūrų kelias bus 
ligi pabaigos praleidęs apie dvi 
dešimt milionų tonų krovinio 
per 67% savo plaukiojimo lai 
ko. I960 metais laukiama smar 
kaus padidėjimo, kada laivų ka 
pitonai bus daugiau įpratę nau 
dotis kanalu ir šliuzais, ir kada 
Jūrų kelias bus atidarytas išti 
sus metus. Bendrai rezultatai 
šių metų yra daugiau negu 
džiuginanti. Niekas nėra nusi 
vylęs.

RAYMOND BROS.!
ESSO GAMINIAI į 

ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KURO A L Y V A į 

Pristatymas laike 1 valandos. į
288—1 Ave., Ville LaSalle. į

Csso
STOVE OIL 

DEALER 
■ ii ■ 

DO 6-05 15

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. Griganavičiūtė RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas DO 5-0224 

| GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS |

D. E. BELANGER SONS
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJ 1'. ’ $

GARANTUOTAS DARBAS. ii;
L 259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343 $

Tommy Common CBC radio 
ir televiizjos aktorius.
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MOSŲ^SPORTAS 
VEDA KAZYS BARONAS 

VINNIPEGAS LAIMĖJO
Kanados gubernatoriaus Ea 

rl Grey įsteigtoji 1909 m. fut 
bolo mėgėjams taurė, šiandien 
tapo didžiausiu sportiniu įvy 
kiu šio krašto gyvenime, nors 
tikrumoje dėl jos kovoja ne 
mėgėjai, bet jau profesionalai, 
žaidžią rytines ir vakarinės Ka 
nados komandose. Jau trečią 
Kartą iš eiles, į baigminį susi 
tikimą pateko dviejų miestų 
atstovai, Winnipego ir Hami> 
tono komandos, kurių žaidimą 
Toronte lapkričio 28 d. stebė 
jo apie 34 tūkst. žiūrovų, milio 
nai televizijos aparatuose, ar 
ba klausėsi rungtynių per radi 
ją-

Kaip ir praeitais metais, taip 
ir šiemet, rungtynes laimėjo 
Winipegas, įveikęs ambicingo 
Hamiltono miesto Tiger - Cats 
komandą 21:7 santykiu. Rung 
tynęs stebėjo Kanados ministe 
f)is [pirmininkas J. Dieienba 
ker, kuris pirmas spyrė kamuo 
lį, pradėdamas oficialiai rung 
tynęs, nors neoficialiai jos pra 
dėtos švęsti beveik savaitę an 
ksčiau, kada buvo pradėti pa 
siruošimai giažuolės rinkimą 
ms, šeštadienio dideliam para 
dui Teatro gatvėmis, išlytieji 
mais komandų (ypač didelis 
buvo Hamiltone) baigminiam 
susitikimui, na... ir lažybomis, 
„statant“ stambias sumas už 
vieną ar antrą klubą. Spėjama, 
kad tų lažybų apyvarta siekė 
milionines sumas.

Nors Toronto miestas ir po 
licija buvo pasiruošusi „atatin 
karnai“ sutikti rungtynių už 
baigimą (kai kurie viešbučiai 
buvo išnešę visus baldus iš fo 
je), taičau šiemet palyginus 
viskas praėjo labai ramiai, nors 
triukšmadarių ir perdaug įsi 
linksminusių gatvėse buvo ma 
tyti apsčiai.

Grey taurės laimėtojas dar 
tik „iškeptas“, tačiau jau visi 
klubai daro pasiruošimus se 
kančių metų rungtynėms, keis 
darni komandų trenerius (Mo 
ntrealis, Torontas), jieškoda 
mi naujų žaidėjų JAV, kurie 
čia yra labai gerai atlyginami, 
arba dar vis diskutuodami pa 
skatinės rungtynes Toronte, 
kurios nepasižymėjo savo gro 
žiu, kaip kad pereitais metais 
Vancouveryje.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Vilniškis Sportas Nr. 126 

rašo, kad užsienyje didžiau 
sios paklausos susilaukė V. Mi 
kėno šachmatų vadovėlis, F. 
Normanto „Slidinėjimas“, K. 
Labanausko „Sportininko hi 
giena“ ir V. Variakojo „Stalo 
tenisas“. Be abejo, omenyje tu 
rimi lietuviai emigrantai.

j BELLAZZI-LAMY, INC |
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale. į

jvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. į 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, s.tatybinis popieris.

;| SIUNTINIAI |
1 LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
į per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. <[

I'* Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
per Janiną ADOMONIENĘ. 8

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, S
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.

I
 A. NORKELIŪNAS Į

Commissioner of the Superior Court of Montreal < > 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |

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

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

— Lenkų rankinio koman 
dos treneris Maskvoje pareis 
kė, kad geriausius šios šakos 
žaidėjus turi Lietuva ir Ukrai 
na.

— Vilniaus Spartakas By d 
gošče laimėjo prieš antros len 
kų lygos komandą Zaviše 3:1 
pasekme.

— Rojus Mizara Sporto Nr. 
125 rašo, kad geriausių Lietu 
vos sportinininkų pavardės 
Amerikis lietuviams yra gerai 
žinomos, tačiau atsilankius su 
SS lengvosios atletikos rinkti 
ne Birutei Zalagaitytei, „pažan 
gieji“ JAV lietuviai norėjo su 
ja pasikalbėti, tač,au jiems ne 
sisekė — nebepajėgė jos pasi 
gauti, nors bandė. R. Mizara 
siūlo, esant New Yorke iš Lie 
tuvos skortininkams, paskam 
binti „mūsų“ laikraščiui.

— Vilniaus Spartakas, žai 
dęs susilpnintos sudėties (be 
Ramanauskaitės ir A. Sauno 
rio), draugiškose stalo teniso 
rungtynėse nugalėjo Azerbai 
džano Lokomotyvą 7:6, o 
Kauno Žalgiris juos įveikė 8:4.

— Naujas, puikus, pakaitas 
auga pasaulio meisterei B. Za 
lagaitytei — keturiolikos metų 
klaipėdietė Jūratė Miknytė, ku 
ri yra 1,67 m augščio ir sveria 
57,5 kg, taigi turi visus duo 
menis tapti gera metike (be 
to, gerai šoka į augštį, gerai 
žaidžia krepišnį ir... gerai mo 
kosi). Neseniai jos mesta jie 
tis nuskrido 41,19 m., kai tuo 
tarpu prieš metus, pirmose 
rungtynėse, ji įrankį tenumetė 
27,42 m. Pažanga po metų la 
bai didelė!

— Rudens bėgime Izmailo 
vo parke prie Maskovs, daly 
vių tarpe buvo ir iš Lietuvos 
atstovų, kurie pasiekė gražių 
laimėjimų. Jaunių gupėje 1000 
m bėgime po ruso Frelovo ant 
moju atbėgo lietuvis Jonušas, 
moterų 2.000 m. nuotolyje F. 
Karaliūnaitė buvo ketvirta 
(laikas — 6 min. 12 sek.), o 8 
km bėgime vyrams (pavasarį 
tą patį bėgimą laimėjo J. Pipy 
nė) kaunietis V. Andriuška at 
bėgo penkioliktas.

— Vilniaus Spartako futbo 
lo komanda B klasės pirmeny 
bėse užėmė penktą vietą, su 
rinkdamas tiek pat taškų, kaip 
ir Odesos klubas, tačiau vilnie 
čiai turėjo blogesnį įvarčių san 
tykį. Talino Dinamo liko aš 
tuntoje vietoje, o Rygos Dau 
guva — vienuolikta.

— Lengvosios atletikos są 
jungos prezidiumas ir trenerių 
taryba svarstė 1957-59 m.leng 
vosios atletikos išvystymo pla 
no įvykdymą, prieidama vie 
ningos nuomonės, kad daugu

MĖPRIKLADS O MA LIETUVA

Trans - Canada kelias, tiesiamas labjausiai neprieina 
momis sąlygomis paviršiaus atžvilgiu, eina prie pabai 
gos. Šis paveikslas rodo seno žvyruoto kelio gabalą, 
kuris vingiuoja Britų Kolumbijoj prie Frazes upės 
kalnų tarpekliais. Netoli — tarpeklio gilumoje — yra 
upės slenksčiai vadinami Hell’s Gate. Čia Trans - Ca 
nada kelias eis tuneliu iškaltu šone kalno. Tunelis 
tęsis pusę mylios ir kainos apie tris milionus dolerių.

(Canadian Press, ČS)

mas svarbių klausimų, liko ne 
išspręsta. Pasirodo, kad iš už 
planuoto dar 1956 m. medinio 
bėgimo tako Vilniuje, taip ir 
paliko planas tik popieriuje, ne 
baigtas stadionas Šiauliuose, 
trūksta šuoliams karčių ir bar 
jerų, o nuo 1955 m. 1955 m. 
neišleistas nei vienas leidinys 
lietuvių kolba apie lengvąją 
atletiką.

LIETUVIŲ SPORTO 
DEŠIMTMETIS 

ŠIAURĖS AMERIKOJE
Tokiu vardu iš spaudos išė 

jo Edv. Šulaičio redaguota ir 
išleista knygelė apie lietuvių 
sportinę veiklą Šiaurės Ameri 
koje 1949 — 1959 metų laiko 
tarpyje. Čia telpa aprašymai 
apie lietuvių sporto klubus, 
sporto apygardas, FASK’ą, 
sportinę spaudą, sporto žaidy 
nes ir kt. Leidinys turi 60 pus 
lapių ir yra gausiai iliustruo 
tas.

Norintieji jį įsigyti gali 
kreiptis jo redaktoriaus - leidė 
jo adresu (1330 So. 51st Avė., 
Cicero 50, III.). Vieno egzemp 
lioriaus kaina 1,50 dol. Taip 
pat šiuo adresu dar galima gau 
ti ir anksčiau išėjusį sporto lei 
dinį — „Lietuviškasis krepši 
nis*. Jo kaina 1 dol.

VARŽĖSI CHICAGOS 
KREPŠININKAI

Lapkričio 21—21 d. d. Čika 
goję buvo padėtas krepšinio se 
zonas. Tomis dienomis Foster 
parko salėje įvyko Čikagos lie
tuvių krepišnio pirmenybės, 
kuriose dalyvavo 5 komandos, 
kovojusios dėl kons. dr. P. 
Daužvardžio praeinamosios tau 
rėš. Čia meisterio vardą laimė 
jo ASK Lituanica, baigmėje 
įveikusi praėjusiųjų metų meis 
terį LSK Nerį 70 :64. Be taurės 
laimėtojams atiteko ir 100 dol. 

dovana, kurią per ALTS pa 
skyrė sportininkų bičiulis Juo 
zas Bačiūnas.

Iš viso pirmenybių metu bu 
vo sužeistos 7 rungtynės: 4 
pirmąją dieną ir 3 antrąją. Pir 
mąją dieną Baltijos Jūra įvei 
kė Arą 49:47, Neris II — Gin 
tarą 65:32, Lituanica — Bal 
tijos Jūrą 62 39 ir Neris I — 
Neris II 95:49.

Antrąją dieną Aras nugalė 
jo Gintarą 77:42, Baltijos Jū 
ra — Nerį II 49 :44 (dėl III vie 
tos) ir Lituanica — Nerį I 70: 
64 (dėl I vietos). Baigminės 
rungtynės pasižymėjo savo gy 
vumu ir įtampa. Jose žaidė 5 
pagrindiniai Š. Amerikos rink 
tinės žaidėjai, praėjusią vasa 
rą gražiai pasirodę P. Ameriko 
je. Trys iš jų: Valaitis, Varnas 
ir Šimkus atstovavo Nerį ir du 
__ Dirvonis ir Kamarauskas— 
Lituanicą. Rungtynių pradžio 
je pasekmė svyravo tai vienų 
tai kitų naudai ir tik pirmo kė 
linio pabaigoje Lituanica su 
krapštė 3 taškų pirmavimą, ir 
ji laimėjo 31:28. Po pertrau 
kos Lituanicai pradėjo geriau 
sektis metimuose ir jie išlaikė 
pirmavimą iki rungtynių pa 
baigos.

Pas laimėtojus žaidė: Kau 
nas 14, Kanapackis 19, Bos 
nauskas 14, Puodžiūnas, Dir 
vonis 7, Kamarauskas 10, Stu 
kas 6; pas Nerį: Varnas 25, 
Žvinakis 17, Šimkus 6, Valai 
tis 12, A. Barkus 2, Karsas 2, 
Al. Barkus.

Šiose pirmenybėse daugiau 
šia taškų per vienas rungty 
nes pasiekė Neries I koman 
dos žaidėjas Varnas — 28. Jis 
taip pat turėjo ir augščiausiąjį 
taškų vidurkį — 26.5. Antroje 
vietoje ėjo kitas Neries I žaidė 
jas — Žvinakis su 20.5 taškais.

Koamndos žaidynėse išsiri 
kiavo tokia tvarka: 1. Lituani

Mosklo - Technikos naujienos
12 MILIONŲ METŲ SENUMO RADINYS

1958 metų rugpjūčio mėn. 
du italų angliakasiai Bačinelo 
šachtoje, netoli Groseto, dirb 
darni 200 m. gylyje, užtiko kaž 
Lokį suakmenėjusį skeletą.

Netrukus į radinio vietą at 
vyko šveicarų poleontologas 
prof. Hiurceleris.

Bačinelo radinys — rečiau 
sios iškastinės beždžionės — 

. eopiteko skeletas. Iki šiol šis 
gyvūnas mokslininkams buvo 
žinomas tik iš kai kurių žandi 
kaulio ir dantų liekanų. Išty 
rus skeletą, nustatyta, kad jis 
yra 12 milionų metų senumo.

Oreopitekas artimas bezdžio 
nei, tačiau jis neturėjo uode 
gos ir atsikišusių ilčių. Jo ūgis 
apie 140 cm. Pasmakrys ir apa 
tinis žandikaulis panašus į 
žmogaus. Alnūnės ir šonkaulių 
kaulai savo požymiais irgi pu 
našūs į šiuos žmogaus kaulus. 
Matyti, oreopiteko galvos sme 
genys buvo didesni negu bez 
džionių.

Prof. Hiurcelerio nuomone, 
prieš 7 milion. metų iki žmogi 
nės beždžionės atsiskyrė nuo 
bendro augštesniųjų žinduolių 
kamieno. Prieš 25—30 milionų 
metų beždžionės pasiskirstė į 
tris šąkas. Viena jų davė pra 
džią žmoginėms beždžionėms, 
kita — žmogaus protėviams, 
trečia — dabartinėms žemes 
nėms beždžionėms.

Prieš šimtą metų Č. Darvi 
nas negalėjo atsakyti, kas bu 
vo žmogaus protėviai. Visų ta 
da rastų iškastinių gyvūnų tar 
pe- toks protėvis nebuvo žino 
mas. Darvino šalininkai spėjo, 
kad evoliucijos grandinėje yra 
nesurasta grandis, kuri turi su 
jungti žmogų su gyvūnijos pa 
šauliu. Jie buvo įsitikinę, jog 
kada nors mokslas atras ir šia 
grandį.

Per šimtą metų poleontolo 
gai surado ne vieną grandį, o 
visą eilę grandžių, jungiančių 
žmogų su jo senaisiais prote 
viais. Nustatyta, kad dabartį 
nio žmogaus protėviais buvo ne 
andertaliečiai, kurie gyveno 

ca, 2. Neris, 3. Baltijos Jūra, 
4. Neris II, 5. Aras, 6. Ginta 
ras.

Prieš baigmines rungtynes 
įvyko oficialioji dalis, kurios 
metu buvo įteikta Š. Amerikos 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos paskirta lentelė su 
atatinkamu įrašu dideliam 
krepšinio išvykos į P. Ameri 
ką rėmėjui Juozui Bačiūnui. 
Ją perdavė tos išvykos vado 
vas Vladas Adamkavičius. J. 
Bačiūnas, kuris šiuo metu yra 
pakeliui į savo 4 mėnesių kelio 
nę po P. Ameriką, taip pat ta 
rė sveikinimo žodį sportininką 
ms. Čia taip pat buvo įteikta 
Kanados Lietuvių Dienos Ha 
miltone rengėjų dovana jos me 
tu įvykusio krepšinio JAV — 
Kanados lietuvių rinktinių su 
sitikimo geriausiam žaidėjui— 
Neries atstovui Jonui - Rimui 
Valaičiui. Dovaną perdavė ir 
žodį tarė Lietuvių Bendruo 
menės Chicagos apygardos pir 
mininkas Jonas Jasaitis. Oficia 
liąją dalį piavedė Petras Pet 
rutis.

Pirmenybes stebėjo apie 300 
žiūrovų. Jų pravedimu rūpino 
si ASK Lituaniaa.

E. Šulaitis.*
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Europoje, Azijoje ir Afrikoje 
prieš 100—200 tūkstančių me 
tų. Jie išsivystė iš pitekantro 
pų ir sinantropų, gyvenusių 
Žemėje maždaug prieš 500 tū 
kstančių metų. Pitekantropai 
ir sinantropai jau naudojo ug 
nį ir grubius akmeninius įran 
kius. Jų protėviai buvo austra 
lopitekai — būtybės, gyvenu 
sios Žemėje prieš 1 — 2 milic 
nūs metų. Australopitekai vai 
kščiojo dviem kojomis, me 
džioklės įrankiais naudojo laz 
das, akmeins ir gyvulių kau 
lūs.. Austialopitekas gerai ži 
nomas iš daugelio Pietų Arli 
koje rastų skeleto likučių.

Iš kur jie atsirado? Mano 
ma, kad australopitekai išsi 
vyste iš-driopitekų. Tačiau nė 
vieno driopiteko skeleto, nė vie 
nos sveikos jo kaukuolės nepa 
vyko rasti. O štai Italijoje ras 
tas pilnas į žmogų panašaus 
gyvūno skeletas. (M. ir G.)

HIDROELEKTRINĖS PRIE 
NEMUNO

Nemunas bus sukaustytas 8 
hidroelektrinėmis; 5-mis Lietu 
voje ir 3-mis Baltarusijoje. 
Šiuo metu baigiamas paruošti 
pačios žemurinės Nemuno kas 
kados jėgainės — Jurbarko hi 
droelektrinės statybos projek 
tas.

„Tėvynės Balso“ korespon 
dentas kalbėjosi su kompieksi 
nės geologinio tyrinėjimo gru 
pės vyriausiu hidrologu Vincu 
Krikščiūnu, kuris pasakė:

Parenkant vietą Jurbarko 
upio hidroelektrinei, buvo 

numatyti 3 variantai. Pats že 
mutinis — tai Viešvilės, vidų 
rinis — Smalininkų ir augštu 
tinis — Jurbarko. Atsižvelgia 
nt į geologines, reljefo, hidro 
energetines ir ekonomines są 
lygas buvo nuspręsta hidro 
elektrinę statyti Jurbarko apy 
linkėse.

Vandenį hidroelektrinės už 
tavnka pakels maždaug 14— 
15 metrų. Atsivers nemaža 
vandens saugykla. Ji sudarys

' esnes sąlygas Nemuno laivi 
ninkystei. Kaunas bus pilnuti 
nai apsauogtas nuo potvynių 
pavojaus.

Hidroelektrinės pastatas bus 
dešiniajame Nemuno krante, o 
kairiajame ir per Nemuno va 
gą nusitęs užtvanka. Jos ilgis 
— apie 1,5 km. Užtvanka at 
stos tiltą, kuris sujungs Jur 
barką su jo apylinkėmis, esan 
čiomis Užnemunėje.
Šalia lietuvių specialitų mūsų 

grupėje dirba geologai iš Lat 
vijos ir Baltarusijos, žmonės 
nuo Volgos ir iš Sibiro.

Tiktai klausimas, kada tos 
hidroelektrinės bus, nes Krikš 
čiūnas apie tai ir neužsiminė.

PATOBULINO RADARĄ
Vokiečių atstonomas Bon 

nos universitete Peter Leng 
russer sugalvojo naujos rūšies 
radarą, kuris toli pralenkia lig 
šiol vartojamus. Jam yra pavy 
kę ligšiolinio radaro tiesiai 
šaujančius spindulius pakreip 
ti taip, kad jie eitų su žemės 
apskritimu.

— Nehru parlamente pa 
reiškė, jog Indija kariaus su 
Kiniją, jei bus reikalas.

— Irake kariami žmonės, 
kaip ir Vengrijoje.

I ME7“67 27 Sav. P. RUTKAUSKAS |

v v
| STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON
k Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamo:
% mašinos, laikrodžiai ir kt.
1 P c r
& Lithuanian Trading Co. London, England.
w Montrealyje Atstovas
1 Aug. MYLĖ

a 991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.
| Tel. UN 1-1176.
t SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

įį Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SA V. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U C 1 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,
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santaikos židinį, likviduoti ar 
ba jų vardą pakeisti į kitą pa 
vadinimą kaipo mažai ką bend 
ro turinčiu su L. Namais pilna 
to žodžio prasme. Nes ištikrų

HAAA1
BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS.

Lapkričio 29 d. parapijos sa tuvių, reikalus. Reikia pripa 
Įėję, įvyko Hamiltono Liet. B- žinti tiesa, kad skirstant pel 
nės metinis narių susirinkimas, ną, Bendr. valdyba kartu su 
kuriame dalyvavo, po antrojo buv. šventės komitetu, per 
atidarymo, 51 narys. Susirin daug neapsižiūrėjo, palikda 
kimas nebuvo pakankamai gau mos nuošaly mūsų opiuosius 
sus, bet už tai gana triukšmin reikalus. Tačiau tai jau buvo 
gas. Po bendr. valdybos pir padaryta ir pataisymas neįma 
mininko ir kitų pranešimų, se nomas. Bet L. Namų akcinin 
kė klausimai ir diskusijos. Di kų akimis žiūrint, mažas patai 
delį nepasitenkinimą sukėlė symas dar buvo galimas ir to 
gautojo iš VI-os L,. Dienos mažo kabliuko užteko išvysty 
pelno paskirstymas, kai buvo ti didesnį puolimą prieš B-nės 
pamiršti Vasario 16 d. gimna valdybą ir buv. šventės rengė 
zijos ir šalpos reikalai, na ir jus, nežiūrint to, kad tas patai 
viena kita organizacija, reika symas sukompromituotų bend 
linga paramos. ruomenės valdybą ar net pačią

Susirinkime jautėsi aiški L. bendruomenę. Atrodo, kad 
Namų b-vės akcininkų daugu Liet. B-nės susirinkimas L. N. 
ma, kuriai pavyko ir susirinki b-vės vadovybės buvo panaudo 

\o pirmininku pravesti „sa tas „atsiskaitymo“ forumu 
vo“ žmogų. Iš jų kalbėtojų pu prieš minėtus L. B-nės darbuo 
sės buvo parodyta perdaug tojus, už buv. šventės laikus, 
karščio ir nelogiško reikalavi Pamirštiems reikalams šiek 
mo, svarstant mūsų pačių, lie tiek lėšų dar bus paskirta iš

500 dol. sumos, kurią B-nės 
valdyba gavo, kaipo dalį pel 
ną iš buv. šventės.

Čia aš patieksiu mažus susi 
rinkimo rėmus, bet paties pa 
veikslo neparodau, manyda 
mas, kad jis nieko gero ne 
duos ir neteiks perdaug malo 
numo.

Prie tos pačios progos, rei 
kia pasakyti, kad pas mus ne 
santaika atsirado kartu su L. 
Namais. Ir kuo toliau, tuo gi 
liau mes brendame ta krypti 
mi.

Pašaliečio akimis žiūrint, 
prašosi tik viena alternatyva: 
vadinamus L. Namus, kaip ne
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1 TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. 1 

ž Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš :?
7% iki 50% turto vertės. {

;» Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiauota.
« Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. S
» vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus
« įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-55 75. Sekmadieniai si2—2 ?
g vai. p. p., Parapijos bibliotekoje. 58 Dundurn St. N.
$ Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

Įvairūs siuntiniai 
L

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. " ’■> 
vaistų katalogą Nr. 2.

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

LAIKRODŽIUS ir kitką.

Iš Kana do s:
Siunčiame n<i£ln Jūsų sudaryti ir apdrau
paprastu ir UI tl ĮldoLLI stus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui suknelėms, kostiumams ir ypatingai la 
bai geros rūšies vyr. paltams medžiagų, priedų ir Įvairių 

kitų prekių.
> Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 

medžiagas bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai 
būsite patenkinti.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co 
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. T*J. iA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

jų tai yra tik biznio namai, ku 
rie duoda gerą pelną nuomo 
jant butus, parduotuvėm pa 
talpas ir kino teatrą. Taigi, iš 
šio pirkinio Lietuvių Namų 
dar nėra ir niekad nebus, nes 
neapsimoka įdėti tiek kapita 
lo, tokiais juos padaryti. Tai 
yra labai geras objektas lėšoms 
rinkti, jei mes mokėtume juos 
tvarkyti be tuščios ambicijos.

Z. Pulianauskas.
NL red. prie anksčiau parei 

kštų hamiltoniečiams sugesti 
jų, dar nori pridėti nuoširdų 
patarimą iš turimų LN neda 
ryti nesantaikos objekto. Jei 
gu LN, kokie jie yra, dabar 
dar nepatenkina lietuvių namų 
tikslo, tai jie ateityje, jei visi 
nuoširdžiai to norės, patenki 
ns. Vienas jau faktas, kad jie 
duoda pelną, jie jau save pa 
teisina, nes pelnas yra labai 
svarbus dalykas: jis pateisina 
įdėta kapitalą ir sudaro sąly 
gas pogresuoti ir siekti to, kas 
norima pasiekti. Vertinkime 
tai, kas yra pastovu ir ilgalai 
kiška, o nepasiduokime laiki 
niems, pereinamiems jausma 
ms. Kaip besvarstytume, LN 
tikslas yra geras, — todėl vi 
siems į juos reikia jungtis ir 
vesti reikalą taip, ka dLN bū 
tų tikrais lietuvių namais. Tik 
tai dalyvaujant ir veikiant ga 
Įima pasiekti siekiamųjų tiks 
lų. Eikime prie reikalo ne iš 
neigiamosios, griovybinės, bet 
iš teigiamosios , kūrybinės pu 
sės, — ir pamatysime, kaip vis 
ka snormuojasi ir tvarkosi.

STALIŲ STREIKAS
Hamiltono miestas pasižymi 

netik savo pramonės didumu 
bei gausumu, bet ir jos gamin 
tojų kova už būvį, geresnę eg 
zistenciją.

Praeitais metais tris mene 
sius užsitęsęs plieno darbinin 
kų streikas nors ir atnešė mi 
lioninių nuostolių darbininką 
ms ir fabrikantams kartu, bet 
darbininkai vistik šį tą laimė

Šiuo tlaiku vėl prasidėjo ko 
va tarp statybos firmų ir jų 
darbininkų - stalių, kurių pri 
skaitoma per tūkstantį. Vyks 
ta kova, bet be ginklų ir amu 
nicijos, tik humanišku keliu, 
ekonominėm priemonėm - strei 
ku. Kartu su staliais išėjo iš 
„rikiuotės“ apie 8000 darbinin 
kų. Sąrįšyje su streiku jau už 
sidarė 30 didžiųjų ir 30 mažų 
jų statybos firmų. Streikas tę 
siasi jau 19 dienų. Statybinių 
kų apskaičiavimu, streikas 
duoda nuostolių abiem pusėm 
kartu sudėjus per 1,8 mil. dol. 
per savaitę!

Dabartinis staliaus valandi 
nis atlyginimas yra 2.50 et. 
Jie prašo dar pridėti 50 et. va

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

1
A.E. McKAGUeI

Barrister and Solicitor 2
Advokatas ir Notaras į 

vTeI. EM 4-1394. EM 4-1395 L 
£ 1008 North Ontario Bldg. L 

330 Bay Street, L 
$ TORONTO 1, Ontario. J
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Lietuvio Advokato Įstaiga
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

landai per dvejus sekančius 
metus, bet dabar nusileido iki
30 et. Dėl atlyginimo galimas 
ir greitas susitarimas. Bet be 
to yra ir kitų klausimų, kaip 
tai pensijų, ligoninių ir dar ki 
tų mažesnės reikšmės. Žodžiu, 
kiek laiko streikas užsitęs, sun 
ku pasakyti. Z. P-as.

PRANEŠIMAS.
Ką tik išėjo „Knygnešių ka 

raliaus“ sūnaus Kipro Bielinio 
atsiminimai — „Penktieji mc 
tai“, 6 dol. Knygą galima gau 
ti pas Kostą Lukoševičių, 30 
Ontario Ave., Hamilton, Ont. 
Taip pat dar galima gauti pro 
fesoriaus Stp. Kairio-Kamins 
ko atsiminimus „Lietuva Bu
do“ $5.50 ir Kipro Bielinio at 
siminimus „Dienojant“ 6 dol. 
Prašau skambinti JA 2-5827. 
Knygos bus atneštos į namus.

SOVIETUOS „ŽINOVAI“..
Atkelta iš 3-čio psl. 

vo kalboje jis prilygino juos 
tiems amerikiečiams „pionie 
riams“, kurie atidarė Jungt. 
Ameirkos Valstybių Vakarus.

Daug daugiau įspūdžio suda 
ro ir palieka galvoje Sovietų 
Sąjungoje besilankančiam sve 
čiui, tai Intourist vadovų varo 
ma galvon begėdiškai melagin 
ga, bet savotiškai gudri propa 
ganda.

Labai sunku atspėti ar bent 
paviršutiniškai pažinti jaus 
mus ir nuotaiką 208 milionų so 
vietų žmonių — tokios kompli 
kuotos klasių, rasių ir kultūrų 
mozaikos su tokiais sKirtin 
gaiš ir prieštaraujančiais inte 
resais. Nepagelbsti turistu'; 
nei jeigu jis užkalbins rusą, 
nes jis kaip papūga kartos tai, 
ką sako komunistiniai šūkiai ar 
□balsiai. Gi

kitaip kalbėti eilinis Sov. Są 
jungos gyventojas negali, nes 

tai yra jo išsilaikymo 
reikalas.

Kiekvienas sovietų gyventojas 
laisvai kalbą su svetimšaliu, 
yra, kaip anglų kalboje išsireiš 
kiama — „a fool or a tool“ 
(„kvailys ar įrankis“). „Kvai 
lys“, nes už teisingą atvirą pa 
sisakymą jis galįs būti suim 
tas, o „įrankis“, t. y. vyriausy 
bės įrankis, jei jis kartoja ko 
munistinę propagandą.

Žymi asmenybė iš „General 
Electric“, Philip D. Reed, be 
savo nuomones apie sovietu 
pramonę, neiškentė nepridė 
jęs, kad laike savo kelionės S. 
S-goje jis visai nepastebėjęs 
„gilaus ar augančio neramu 
mo ar nepasitenkinimo prieš 
sovietų vyriausybę ar jos va 
dus...’’ Tačiau tūkstančiai bėg 
lių iš „komunistinio rojaus“ 
galvoja visai skirtingai. Vie 
nas iš jų, birželio mėnesį pabė 
gęs, 27 metų sovietų diplomą 
tas Rangūnc, Burmoje, pareis 
kė, kad jis mylįs sovietų žmo 
nes, bet neapkenčiąs sovietų 
vyriausybės ir jos žiauriosios 
slaptosios policijos, kuri laiko 
priespaudoje sovietų žmones.
Komunizmas yra blogas dar 
ir tuo, pareiškė jis, kad jis ati 

ma žmogui garbę ir 
savigarbą, 

o tai nusmukdo žmogų į tokį 
nežmoYiišką lygį ar padėtį, kur 
jis lieka tik komunistų parti 
jos ar jos vadovų vergas.

Šie pabėgusio Sovietų dip 
lomato žodžiai, kaip matome, 
yra visiškai priešingi kai ku 
rių „greituolių sovietų eksper 
tų“ nuomonei.

Bet, čia gali kilti dar ir to 
ks klausimas; Kodėl turėtų r.et 
kokia vyriausybė skirti tiek 
daug pinigų iš savo biudžeto, 
ir tiek žmonių panaudoti savo 
vidaus saugumui palaikyti, jei 
gu nejaustų savo viduje pavo 
jaus? Jau 42 ti metai, kai Krem

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

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

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

LONDON, Ont.

Agentūra “GINTARAS” 
(K. KUDUKIS)

LONDON, O NT AKIO
1702 Whitehall Drive. Tel. GL. 1-0821
Įvairūs siuntiniai ir vaistai į Lietuvą ir kitus kraštu*. 
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 
4 vai. po pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. r.

WINDSOR, Ont.
GRAŽIAI IŠKERTAS LIETUVOS VARDAS.

Lapkričio 21 d. moderniau senas šio amato specialistas, tu
šiame Windsoro viešbutyje 
„Elmwood“ įvyko tarptautinis 
subuvimas ir koncertas. Daly 
vavo 16 tautinių grupių. Sve 
čių tarpe buvo miesto burmist 
ras, didžiųjų įmonių ir įstaigų 
viršininkai, nemaža svečių bu 
vo iš kaimyninio Detroito. Lie 
tuvių B-nės Valdybos vardu 
dalyvavo Tleonora Čiuprins 
kaitė, kuri scenoje pasirodė 
gražiais tautiniais drabužiais 
ir neilgame savo pranešime 
čia susirinkusiems apie 700 da 
lybių priminė apie skambias lie 
tuvių dainas, gražią Lietuvos 
gamtą, jos auksą - gintarą, se 
ną Lietuvos istoriją, siekdama 
Lietuvos didybės Vytauto lai 
kus ir baigė šiais žodžiais: „... 
mūsų tautos graži ir didinga 
praeitis duoda mums jėgų ir 
noro dirbti, kad Lietuva ir vėl 
keltųsi iš žiaurios dabarties 
priespaudos naujam nepriklau 
somam gyvenimui“.

CHORO POBŪVIS
Lapkričio 21 d. Windsoro 

Lietuvių choras, vad. J. Sodai 
čio, turėjo savo kavutę ir pasi 
tarimą pp. Bedikonių patalpo 
se. Choras savo repertuare tu 
rėjo nemaža naujų dainų, dėl 
to numatyta sausio mėn. su 
ruošti choro vakarą. Vakarie 
nę paruošė choristės E. Puidie 
nė, B. Kozuhenė ir E. Eidukie 
nė, o „Labatt’s“ alaus kompa 
nija atsiuntė savo gaminių.
NAUJAS VERSLININKAS

Kairys Pr. ilgesnį laiką dir 
bes kaip kirpėjas 1769 Univer 
sity St. West kirpykloje, šio 
mis dienomis kirpyklą nupir 
ko, j? gražiai atremontavo, pa 
didino ir padarė vieną iš gra 
žiausių ir moderniausių kir 
pyklų Windsore. Kainos paly 
ginant yra žemos, o patarnavi 
mas, įskaitant ir patį savinin 
ką, yra geras. Pr. Kairys yra 

liūs, turėdamas absoliučią vai 
džią ir jėgą Sov. Sąjungoje, ne 
tik kad nedrįsta duoti savo 
žmonėms pačių elementarinių 
žodžio ir spaudos laisvių, bet 
dar naudoja šimtus tūkstančių 
vadinamų agitatorių, kurie 
vykdo sovietinių žmonių „sme 
genų plovimą“. Kremliaus vai 
dovai laiko slaptąją policiją ku 
riai niekur neatrasime prilygs 
tančios nei dydžiu, nei savo 
žiaurumu ir beatodairiniu vy 
riausybės įsakymų vykdymu. 
Sovietinė vyriaubė įvedusi vi 
sokeriopą cenzūrą, trukdo sve 
timųjų valstybių radio kiaušy 
mą ir yra didelis nusižengimas 
apleisti — palikti šį „kalėjimą- 
-kraštą“ be leidimo. Jei svetim 
šaliai turistai pasakoja apie so 
vietų žmonių tarpe populiarų 
entuziazmą šiam komunisti 
niam režimui, tai kam Krem 
liaus valdovai išleidžia tiek 
daug pinigų ir naudoja tiek 
daug žmonių nereikalingam te 
rorui ir priežiūrai. D. b. 

į Taupyk ir skolinkis kredito kooperat ** >
„P A R A M A” 35> •

£ 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.

't Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.
'S Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dunda* St. W.

Toronto, Ont. Tel. LE 2-8783,

rėjęs savo kirpyklą Lietuvo 
je, vėliau dirbęs savo specialy 
bėję Vokietijoje, Anglijoje, ir 
jau daugiau kaip 7 metus da 
bartinėje vietoje, nors amžių 
mi dar jaunas, dėlto pataiko 
kiekvienam į skonį ir visus gra 
žiai papuošia. Pr, Kairys visur 
prisideda savo pinigine para 
ma, aukoja visur, kur tiktai 
yra lietuviškas reikalas, pašto 
viai moka solidarumo mokestį 
Lietuvių B-nei, nuolatos skai 
to lietuvišką spaudą. Sėkmės 
naujam verslininkui, tikrai ver 
tam visų lietuvių paramos.
IŠSIKĖLĖ Iš WINDSORO

Buvęs „Blue Water“ viešbu 
čio savininkas Jonas Ilgutis. 
Sekmadienį, lapkričio 15 d. bū 
rys vindsoriečių pp. Ilgučiams, 
suruošė šaunias išleistuves. 
Erdvus p. Ilgučių namas bu 
vo perpildytas susirinkusiais, 
atėjusiais atsisveikinti ilgesnį 
laiką čia gyvenusių p. Ilgučių. 
Naujoje vietoje Hespeler, 
Ont., numatantiems įsikurti vi 
si palinkėjo geriausios sėkmės. 
P. Ilgutis yra senas „Nepri 
klausomos Lietuvos“ skaityto 
jas.

KRAŠTO TARYBOS SUVA 
ŽIAVIME MONTREALYJE
iš Windsoro dalyvavo Petras 
Januška, atstovaudamas Wind 
soro Aply. Valdybą.

B. BADIKONYTĖ
Amerikos Lietuvių Studen 

tų S-gos suvažiavime Čika 
goję. B. Badikonytė yra Ame 
rikos Liet. Studentų Centro 
Valdybos sekretorė ir kartu ak 
tyviai reiškiasi vietos visuome 
ninėje veikloje.

PADĖKA
Tebūna leista mums iš gilu 

mos širdies išreikšti viešą pa 
dėką visoms ir visiems mūsų 
geriems prieteliams, kurie mū 
sų mielam tėveliui, Adomui 
Juodeliui, mirus, mus užjautė 
mūsų nuliūdimo valandoje ir 
taip gausiai aplankė jo karstą, 
apklojo gėlėmis ir užprašė šv. 
mišias, palydėjo į amžinojo 
poilsio vietą — į kapus. Taip 
gi nuoširdžiai dėkojame Šv. 
Kazimiero parapijos klebonui 
kun. J. Bobinui už suteiktą 
taip ryškų paskutinį bažnytinį 
palaiminimą. Dėkojam ir jo se 
šutei, mūsų tetai, Uršulei Pet 
raitienei už pasiryžimą atvyk 
ti su sūnum net iš Čikagos į 
laidotuves. Ypatingą padėly 
reiškiame visiems tiems, kurie 
mums patarnavo palaikydami 
visus su mielo tėvelio laidotu 
vėmis susirišimus reikaluose.

Tebūna visiems ir už viską 
nuoširdus ačiū.

Palieka nuliūdę trys anūkai 
ir dukterays —

Genė Taparauskienė, 
Eleonora Marcinkienė, 
Aldona Pakuiienė ir 
Berta Mažeika.
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SKELBIAMI MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO RIN 
KIMAI ŠIŲ 1959 METŲ GRUODŽIO 13 DIENĄ 

Čih patiekiamas kandidatų j Montrealio Lietuvių Seimelį 
sąrašas:

Eil. N r. Pavardė ir vardas Gim. data Užsiėmimas
1. Ambrasas Kazys 1904 darbininkas
2. Adomaitis Jonas 1902
3. Adomonis Jonas 1913 99

4. Andruškevičius Kostas 1910 jf

5. Balzaras Leonas 1903 99

6. Buja-Bijūnas Bronius 1924 Tarnautojas
7. Barauskas Vytautas 1913 f f

8. Barauskas Stasys 1906 Dardininkas
9. Ivaškevičius Kostas 1897 Tarnautojas
10. Kudžma Augustinas Statybininkas

11. Lapinas Zigmas 1925 Braižytojas
12. Mylė Augustinas 1921 Darbininkas
13. Maliska Jonas 1914 Profesionalas
14. Norkeliūnas Albertas 1925 Draud. atstovas
15. Paukštaitis Pranas 1910 Darbininkas
16. Petrulis Jonas 1915 Statybininkas
17. Peleckas Petras 1923 Elektrikas
18. Pusarauskas Alfredas 1932 Inžinierius
19. Pužauskas Vaclovas 1908 Darbininkas
20. Simaniūkštis Ričardas 1912 Mechanikas
21. Šiaučiulis Juozas 1915 Darbininkas
22. žižys Vaclovas 1923 Draud. agentas.

WINNIPEG, Man.
LABAI SVARBU WINNIPEG© LIETUVIAMS

Pranešame lietuvių žiniai, 
kad sekmadienį, gruodžio 13 
d. (tuojau po pamaldų) para 
pijos salėje šaukiamas KLB- 
nės visuotinis - metinis susirin 
kimas. Darbotvarkėje numaty 
ti ir 1960 metų naujos v-bos 
rinkimai. Valdyba.

LIETUVI, LIETUVE!
Savo varganų dienų bėgyje 

surask nors valandėlę laiko. 
Susibėkime į vieną krūvą, iš 
sirinkime Naujiems Metams 
Bendruomenės valdybą.

Tegu ji mums patarnauja, 
tegu ji žadina mūsų tarpe lie

tuvybės ugnelę, meilę savam 
kraštui, pareigą savai tautai. 
Tegu ji rengia minėjimus, va 
karus; tegu ji kartkartėmis su 
šaukia mus pasidalinti bend 
rais vargais, tėviškės ilgesiu 
ir bendrais rūpesčiais. Jog ne 
paslaptis, kad mes susibėgę, 
vėl atrandame bendrą kalbą ir 
aštriau prisimenam savo tėvy 
nę Lietuvą, bei joje mūsų bro 
liūs lietuvius ir seseris lietu 
vaites.

Tad mielas broli ir sese, at 
eik, nors i metini susirinkimą.

K. Š.

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 
mi

4 Rastinė: L E 4r4451

GYDYTOJAS

ii ::
1

Balsuoti prašoma ateiti 
šias vietas:

1. Švento Kazimiero parapi 
jos šalę, 3426 Parhenais, nuo 
10 iki 12 vai. dienos metu;

2. Aušros Vartų parapijos 
salę, 1465 rue de Seve, Cote 
St. Paul, 10—1 vai. dieną ir 8 
—9 vai. vakaro.

Balsuoti prašoma ne dau 
giau, kaip už 15 kandidatų, bet 
už mažiau galima balsuoti.

VISŲ MONTREALIO
Šį sekmadienį, gruodžio 13 

dieną, paskirti Montrealio Lie 
tuvių Seimelio rinkimai. Kaip 
žinoma, Montrealio Lietuvių 
Seimelio sudarymas yra su 
tartas visų lietuviškųjų organ: 
zacijų atstovų. Jis yra suda 
romas iš rinktųjų visų Mont 
realio lietuvių atstovų ir atsto 
vių, kuriuos į Seimelį pasiunčia 
org-jos. Orgniza-jos į Seimelį 
siunčia savo atstovus, kokius 
jos tiktai nori, o kitus 15 Sei 
mėlio narių renka visi Mont 
realio lietuviai.

Rinkimai dabar bus šį sek 
madienį, gruodžio 13 dieną ir 
vyks abiejų parapijų salėse: 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
nuo 10 vai. iki 12 vai. dienos 
metu ir Aušros Vartų parapi 
jos salėje nuo 10 iki 1 valan 
dos dienos metu ir nuo 8 iki 9 
valandos vakaro.

Visi Montrealio lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Visi užei 
kime nurodytomis valandomis 
į sales ir pabalsuokime, pasta 
tydami kryžiukus prie tų kan

l Balsavimo vietose visi gaus 
korteles su kandidatų sąrašu. 
Balsuojant reiks pastatyti kry 
žiukus prie tų kandidatų, ku 
riuos balsuotojas siūlys į Sei 
mėlio narius.

Visi Montrealio lietuviai 
kviečiami būtinai dalyvauti rin 
kimuose ir ateiti į sales paduo 
ti savo balsus už renkamus kan 
didatus. Rinkimų Komisija.
LIETUVIŲ DĖMESIUI 
didatų, kuriuos norime į Sei 
mėlį pravesti. Padarykime tai 
visi, nes bus labai gražu, jeigu 
visi mes rinkimuose dalyvau 
sime ir parodysime ir savo susi 
pratimą ir tautinį solidaumą.

Montrealio Lietuvių Seime 
lis tai yra visų lietuvių atsto 
vybė; jis yra tęsinys Kanados 
Lietuvių Tarybos, kuri jungia 
visus lietuvius, branginančius 
visų lietuvių vienybę ir solida 
rūmą. Dalyvaukime visi!

SKAUČIŲ, SKAUTŲ 
DĖMESIUI

Gruodžio 13 d., sekmadienį, 
vai. p. p. Aušros Vartų salė

je įvyks skaučių ir skautų tun 
tų sueiga. Bus rodomi šių me 
tū stovyklos šviesos paveiks 
lai.

Skautės ir skautai dalyvau 
ja pilnose uniformose. Visi 
tėvai ir Montrealio visuomenė 
mielai kviečiami dalyvauti.

Tuntininkai.
® Rimkevičienei Jievai, KF įga 
liotinei ir mokytojai, ligoninė 
je padalyta operacija. Linki 
me sveikatos.

4

DR. J. Š E M O G A S
Office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. PO 7-3175.

Priėmimo valandom: 
pirmadienį ir ketvirtadieni 

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. T 
šeštadienį 11—1 p. m. & 
arba pagal susitarimą. S 
Namų tel. PO 6-9964 | I

 ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26 
152 Notre Dame St. E.

$ UN 1-8933

POntiac 8-3651 Sav. W. Theroux

Quincaillerie LaSalle Hardware
ĮRANKIAI — DAŽAI — NAMŲ REIKMENYS.
7688 EDWARD LASALLE.

IŠRAIŠKOS ŠOKIO 
REČITALIS

įvyko Jesu Hali. Išraiškos Šo 
kio Studijos vedėja Birutė 
Vaitkūnaitė - Nagienė su sa 
vo mokinėmis išpildė visą ei 
lę išraiškos šokio dalykų, o su 
4 svečiais vyrais — Hiavatos 
giesmę. B. Nagienė į sceną iš 
vedė grupę gabių mergaičių, 
kurios jau gerai pribrendusios 
išraiškos šokiui. Rečitalio me 
tu salės fojė vyko dailininko 
Vyt. Remeikos tapybos darbų 
paroda, kurioje dailininkas pa 
rodė grupe spalvingų savo kū 
nnijų moderniškame stiliuje..

Apie rečitalį ir parodą žada 
būti plačiau parašyta.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Montrealy buvo paminėta 
gruodžio 6 d. IŠ ryto abiejose 
parapijose buvo iškilmingos 
pamaldos už kovose dėl Lietu 
vos laisvės ir nepriklausomy 
bės kritusius karius, savano 
rius, partizanus ir visus ki 
tus kovotojus. Pamaldų iškil 
mingumą sustiprino organiza 
cijų dalyvavimas su vėliavo 
mis, o A. V. bažnyčioje dar ir 
garbės sargyba prie paminkli 
nės Savanoriams - kūrėjams 
lentos, prie kurios naujoji KL 
B Krašto Valdyba padėjo gra 
žų vainiką, tikslu pagerbti su 
minėtus kovotojus už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausamybę. (Gė 
lių padėjo ir šventei ruošti ko 
misija ir V. A. Kudžmti šei 
mos).

Po pietų McGee salėje vy 
ko akademija, kurią atidarė L. 
Balzaras. AV chorui sugiedo 
jus „Kovoje jūs žuvot“, Dr. 
H. Nagys skaitė meniškai irn 
provizuotą. stipriai išreikštą, 
kūrybingą ir gilių minčių bei 
įspūdingai nupieštų vaizdų pa 
skaitą.

Meninėje dalyje sol. J. Pau 
liūtė ryškia tarena ir gera in 
terpretacija savo gražiu balsu 
labai sėkmingai padainavo tris 
dainas ir bisui dar vieną dainą. 
J. Pauliūtės asmeny bręsta rim 
ta ir pajėgi solistė.

Skautų Vyčių šokėjų grupė, 
vadovaujama p. Vazalinsko, 
gražiai pašoko tris tautinius šo 
kius.

Minėjimą užbaigė AV cho 
ras, vedamas A. Ambrozaičio, 
gražiai padainavęs dainas ir 
susilaukęs šilto tautiečių įver 
tinimo. Akademija buvo labai 
graži. Ji užbaigta Tautos Him

ADVENTINIS 
SUSIKAUPIMAS

Didžios mūsų Dangaus Mo 
tinos Marijos Nekalto Prasidė 
jimo šventės proga Aušros 
Vartų Bažnyčioje gruodžio m. 
10, 11 ir 12 d. d. ruošiamas ad 
ventinis susikaupimas visoms 
Montrealio lietuvėms moteri 
ms. Susikaupimą pravesti at 
važiuoja iš Čikagos žymus kai 
bėtojas tėvas Venckus S. J.

Konferencijos ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį 8 v. 
vakaro. Sekmadienį bendra ko 
munija ir po to agapė parapi 
jos salėje, ruošiama K. L. Ka 
talikių Moterų Dr-jos Montre 
alio skyriaus. Visos Montreo 
lio lietuvės moterys yra Kvie 
di^mos susikaupime skaitŲn 
gai dalyvauti.

Agapėje - pagerbime tėv. 
Venckaus, kviečiami dalyvauti 
visi parapijiečiai.

K. L. K. Mot. Dr-jos Mont 
realio skyrius nuoširdžiai d ė 
koja Dr. Andrukaičiui už 
mią ir turiningą paskaitą.

PAMALDOS 
EVANGELIKAMS 

su Šv. Vakariene įvyks Mont 
realyje gruodžio 13 dieną 12. 
30 vai., 3594 Jeane Mane;. 
Pamaldas laikys kun. A. Jūrė 
nas, svečias iš Bostono.

Parapijos Taryba.
KALĖDŲ SENELIS 

vėl aplankys mūsų mažuosius, 
Montrealio lietuvius. Tradici 
nės Kalėdų eglutės parengi 
mas įvyks sausio 3-čią dieną, 4 
vai. po pietų. Aušros saleje. 
Programą atliks Roąeniounto 
lietuvių šeštadieninės mokyk 
los mokiniai suvaidindami tai 
progai pritaikytą scenos vaiz 
delį, gi mūsų laukiamasis didy 
sis svečias iš tolimos šalies — 
Kalėdų senelis atsilankys su 
gausybe dovanų, kurias išda 
lins kiekvienam mažajam.

Veiks bufetas su skaniais py 
ragaičiais ir gavinančiais gėri 
mais. Didžiąjai šventei pajvai 
rinti gros muzika.

Tėvų Komitetas. 
, GERA PROGA 

išnuomojamas
— du 
vonia.

ido

butas 
kamba 

šiltas

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 
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

s Pigiai
g Montreal East 
» riai ir virtuvė,
X vanduo, centralinis šildymas, 
x apmokėta elektra, šaldytuvas. 
k elektrinė plyta, geras susisieki 
jį mas (eiti 2 min. j Hochelaga 
a arba Shedbrooke busą), iki ge 
« gūžės 1 d. — 50 dol., po gegu 
? žės 1 d. 65 dol., su kontraktu 

metams ar daugiau, galima 
ir nevedusiems.

i Skambinti CL 6-6877.
į • A. Matulis pardavė savo res 
i toraną, esantį LaSalle, Edvar 
i; do gatvėj.

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.
LIETUVIAI DALYVAUJA 

PARODOJE
Colour and Form draugija 

gruodžio 12—22 dienomis Jo 
hn Ross Robertson galerijo 
je, 20 St. George St., 3 ugš 
te ruošia parodą, kurioje daly 
vauja lietuviai menininkai p. 
Docienė ir p. Dagys. Iškilmin 
gas parodos atidarymas bus 
gruodžio 12 d., 2.30 vai. po 
pietų. Kasdien paroda atidary 
ta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro.
• Skautų akademikų valdybos 
narė programos reikalams stu 
dentė Sigita Skirgailaitė susi 
žiedavo su inžinierių V. Rama 
nausku, gyvenančiu JAV.
• Kalėdinių plotkelių jau gali 
ma gauti Pr. p. klebonijoje. 
Paskutinius 2 sekmadienius 
prieš Kalėdas plotkelės bus da 
lijamos prie įėjimo į bažnyčią.
• Adventinis parapijos susi 
kaupimas šiais metais bus 
trumpas ir užsitęs tik 3 dienas, 
gruodžio 17—20 dd. Pamoks 
lūs sakys Hamiltono liet, para 
pijos klebonas kun. dr. J. Ta 
darauskas. Iš anksto visus pa 
rapijiečius ir tikinčiuosius ma 
loniai prašome savo laiką taip 
susitvarktyi, kad susikaupime 
galėtų dalyvauti galimai didės 
nis skaičius. Nepraleiskime dy 
kai malonių laiko. (Pr. p.).
• Neturi galimybės kur sutikti 
Kalėdas ir atšvęsti kūčias, ma 
loniai prašomi paskambinti pa 
rapijos kunigams. Taip pat pra 
šome tuos, kurie galėtų pas 
save primti pavalgyti Kūčių 
tokius, kurie neturi kur nuei 
ti, pranešti parapijos raštinei. 
Mes pasistenksime patarpinin 
kauti. (P. p.).
• Advento laikas. Kadangi 
Bažnyčia nori, kad jis būtų 
susikaupimo laikas, todėl tebū 
na jis taip suprastas ir toje dva 
šioje užlaikomas. Susilaikyki 
me nuo triukšmingų pasilinks 
minimų rengimo ir juose daly 
vavimo. (P. p.).
• Kalėdų švenčių proga Vokie 
tijoje esantiems laisvės kovų in 
validams sušelpti savanorių 
skyrius pasiuntė 100 dol. au 
ką. Ta pačia proga 25 dol. su 
šelptas ir skyriaus narys k.-sa 
vanoris V. Puodžiūnas, po pra 
eitame rudenyje Wasagoje iŠ 
tikusios širdies atakos iš Col 
lingwoodo ligoninės grįžęs į 
Torontą ir gydytojo priežiūro

; je sveiksta namuose.

ir šeštadieniais 
susitarimą.I

D.. P. MORK1S
DANTŲ

Vakarais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4. $(j rytus nuo Dufferin St.) g

NEOLITHUANIA MINĖJO 
SUKAKTUVES

Lietuvių Namuose Lietuvos 
Universiteto buv. korporacija 
Neo - Lithuania minėjo 37 me 
tų sukaktį. Savo spalvomis pa 
sipuošę, minėjime dalyvavo kc 
liolika Toronte gyvenančių y 

nų ir keletas Toronte moksli 
einančių studentų, įsijungusių 
į atgaivintą Neo-Lithuania kor 
poraciją. Be korporantų, mi 
nėjime dalyvavo arti šimto 
kviestinių svečių.

Fil. A. Kiršonis, kuris mine 
jimą atidarė ir jį vedė, priminė 
bolševikų nukankintus,, žuvu 
sius už tėvynę ir šiaip mirusius 
korporantus ir jų pagerbimas 
buvo atliktas susikaupimo mi 
nute. Po to sekė jo išsamus re 
feratas apie korporacijos įsikū 
rimą, jos veiklą Vytauto Di 
džiojo Universitete ir tuo pat 
vardu atkūrimą tremtyje.

Korporacijos atžalos Filia 
Lithuania vardu gražų žodį JT 
rė mok. fil. O. Gailiūnaitė. M. 
to sekė sveikinimai.

Po to visi dalyviai buvo pa 
kviesti į kitą salę prie korpo 
rantų ponių puikiai paruoštų 
užkandžių. Čia sol. B. Marijo 
šius, akomponuojant muz. St. 
Gailevičiui, savo sodriu balsu 
padainavo. Besitęsiant nuotai 
kingoms vaišėms, iš senų kor 
porantų krūtinių išsiveržė lin 
ksmos jaunų dienų studentiš 
kos dainos. Vaišių programai 
vadovavo korp. p. Stepaitienė.

Pabūvis buvo baigtas sugie 
dant Gaudeamus.

Rytojaus dieną, sekmadienį 
už žuvusius, nukankintus ir mi 
rusius Neo Lithuania korpora 
cijos narius Šv. Jono bažnyčio 
je buvo atlaikytos Šv. Mišios 
su kleb. kun. P. Ažubalio pri 
taikintu pamokslu, kuriose or 
ganizuotai dalyvavo korporaci 
jos nariai. Bs.
• Visų kurie daro riarengimus 
Prisik. Parap. salėje, dėmesiui 
pranešame, kad parengimų me 

tu baras uždaromas 11.15 vai., 
o himnas grojamas 11.45 vai. 
Po himno visi svečiai nedels 
darni apleidžia salę. Ontario 
provincijos įstatymais visi < ) 
čiai jau turi būti išėję ir sale 
jau turi būti užrakinta 12 vai. 
Labai prašome šios tvarkos lai. 
kytis. (Pp.)
• Regina Kulienė, prieš porą 
metų Toronto un-te baigusi hu 
manitarinių mokslų fakultetą, 
šiemet parašiusi atitinKamą 
darbą, gavo magistro iaips 
nį sociologijoje (M. A.) R. 
Kulienė šiuo metu dirba Kata 
likų Vaikų Globos Dr-joje, taip 
gi yra veikli Šv. Jono par. Mo 
terų įdū-joje ir !akademikėse 
skautėse.

«

1 Ir.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel: LA 2-7236

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
Tel.: AV 8-3115.

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

IŠNUOMOJAMAS 
4 kambarių butas 

Ville LaSalle.
Kreiptis DO 6-9976

Kalėdinės 
eglutės 

šviežiai nukirstos, 
augtšos rūšies, 

įvairus pasirinkimas 
(spruce, pine, balsam) 

Kainos $ 1.00.
Sklypas 585 Gerald St., 

LaSalle, P. Q.

PARDUODAMAS 
BUICK 1957 

labai gerame stovyje, 
nepaprastai pigia kaina.. 
Teirautis DO 6-8995

i. G. ELECTRIC R'(
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktorius

GURČINAS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

w
Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. 

Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.
Ved. DJurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120

. Ava^ A.V. par. salėje, Banko kambary.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

- D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Jasutis.................LA 2-7879
A. Markevičius . . . .CR 9-9793 

i: A. Budriūnas . . . .RA2-8035
P. Adamonis .... RA 2-2472 

i: P. Baltuonis............LA 6-2084
Pr. Rudinskas . . . ,HU 1-2957 

!; Sekite mūsų skelbimus apie 
!■ paskirus objektus N. L., T. Ž., 

Star, La Press.

j 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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