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Politinių įvykių savaitė 
ISTORINĖ TRIUMFALIŠKOJI AMERIKOS 

PREZIDENTO KELIONĖ
D. Eisenhovveris paskelbė karą badui ir baimei. — 

Chruščiovas veržiasi pas Popiežių. —

VATIKANAS IŠLEIDO PAŠ TO ŽENKLUS PAGERBTI 
LIETUVAI

POPIEŽIAUS JONO XXIII KALĖDŲ DOVANA 
LIETUVIŲ TAUTAI

(Specialus pranešimas iš Romos).
Šiandien, gruodžio 14 d. Va nklo Įrėminimu: „V. K. Jony 

tikano valstybės paštas, Lietu nas Dis. - 1st. Pol. Stato - Qui

Pasaulinėje politikoje vyks 
ta didelė fermentacija. Valsty 
bių vyrai bei politikai bando 
apčiuopti tikrovės stuburą ir 
tiesti gaires ateitin. Žinoma, 
pirmoje eilėje

VYKSTA LAISVĖS KOVA 
SU NELAISVE,

nors tos dvi sąvokos skirtingai 
aiškinamos. Ir negalima teig 
ti, kad ta kova visai nieko ne 
atsiektų. Reikia tačiau pabrė 
žti. kad

LAIMI TAS, KAS VEIKIA.
Veiklumas yra pagrindinis 
„šaltojo kai o“ laimėjimų šal 
tinis ir garantija. Jeigu Ameri 
ka visą laiką taip būtų veikusi 
kaip dabar, kai prezidentas iš 
vyko istor. kelionėn. Amerika 
jau seniai būtų daug ką laimė 
jusi, ir nereiktų jai būti apsi 
gynimo pozicijose.

Štai,
PREZIDENTO EISENHO 
WERIO KELIONĖ TAPO 
IŠTISAI TRIUMFALINE 

KELIONE,
kokios neturėjo Chruščiovas 
keliaudamas su Bulganinu ir 
dabar keliaudamas vienas. Ir 
ras jrodo, kad Vakarų pozici 
jos yra tvirtos, tiktai Vakarai 
neturi apsileisti ir turi ne gin 
tis, bet pulti. O ištiktųjų 
PRIEŠO POZICIJOS NEPA

PRASTAI SILPNOS.
Chruščiovas visų pirma bruz 

Mūsų mielą kolegę ir mokytoją
P. E. NAVIKĖNIENĘ SU ŠEIMA, 

mirus jos mylimai sesutei
FELICIJAI ZARANKIENE1, 
liūdesio valandoje užjaučia

Šeštadieninių mokyklų mokytojai, 
Kultūros Fondo Įgaliotinė ir 
Tėvų Komitetas.

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
Pp. NAVIKĖNŲ ir Pp. V. KUDŽMŲ ŠEIMOMS 

dėl p. Navikėnienės sesutės,
F. ZARANKIENĖS

mirties reiškia nuoširdžią užuojautą
A. Gauriai.

ELENAI NAVIKĖNIENEI
ir giminėms, Bostone mirus sesutei

FELICIJAI ZARANKIENE1, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Čečkauskai.

da, šokinėja, giriasi ir grasina 
kitiems todėl, kad pačiai sovie 
tijai yra labai riesta.

Labai svarbu, kad
RUSIJOS PAVERGTOSIOS 
TAUTOS PRADEDA PRI 
BRĘSTI IR SUSIPRASTI.

Visose Rusijos pagrobtose 
ašlyse auga tautinis sųsiprati 
mas ir visos Rusijos pavergtos 
tautos, kurių yra apie 150, tro 
kšta laisvės ir pačios tvarkyti 
savo reikalus, be nurodymų iš 
Maskvos, ypač, kad tos visos 
tautos mato, jog jos yra Mask 
vos išnaudojamos.

Kai Eisenhoveris triumfališ 
kai keliauja per viduriniuosius 
Rytus, kur jam milionai žmo 
nių kelia avacijas, kur mokslu 
įstaigos suteikia garbės laips 
nius, kur ji nešioja ant rankų 
tai
CHRUŠČIOVAS DESPERA 
TIŠKAI SIEKIA SUSITIKTI 

SU POPIEŽIUM
ir net baigti karą su šiuo di 
džiuoju komunizmo priešu.

Reikia žinoti, kad jeigu Ch 
ruščiovas ruošiasi j didžiąją 
kelonę Kanoson, tai jis tą da 
ro ne dėl gražių Popiežiaus 
akių, — jis tą daro iš despera 
cijos kaip nors sustiprinti sa 
vo pozicijas.

Bet ir Chruščiovas veltui žy 
gių nedaro.
MASKVA JAU SENAI ZON 
DUOJA GALIMYBES KAIP 

Adv. Mykolo Sleževičiaus 20 
m. mirties sukakties paminėji 
mas Įvyko gruodžio 13 d. L. Vy 
čių salėje. Buvo kalbų ir me 
ninė dalis. Minėjimą suorgani 
zavo Lietuvių Teisininkų Dr- 
jos Čikagos skyrius.
PRALEIDO RETĄ PROGĄ

Kartais žmogus ko nors šie 
kia visą gyvenimą, ir kada ga 
lėtų pasiekti, vėl ateina nesėk 
mė. Taip atsitiko ir su Cicero 
liet, kolonijos gyventoja Pet 
riene, kuri norėjo pamatyti sa 
vo Lietuvoje likusios sesers 
dukrą — Jūratę Daktaraitę, ku 
riai pasitaikė proga kartu su 
Sov. S-gos krepšinio rinktine 
atvykti Amerikon ir būti neto 
Ii Cicero esančiome Peorijos 
mieste. Tačiau čia koją paki 
šo paprastas nežinojimas, ir ka 
da ji apie tai sužinojo — jau 
buvo pervėlu.
• Prel. M. Krupavičius, kuris 
prieš kiek laiko atsikėlė gyven 
ti Į Cicero liet, koloniją, Šv. 
Antano bažnyčioje Įvykusių

NORS SUSITARTI SU 
ROMA.

Gal dar peranksti kalbėti 
apie visai atvirą koegzistenci 
ją, bet Maskva tikrai jai yra 
pasiruošusi.

Šis Maskvis manevras yra 
Įsidėmėtinas. Jis aiškiai nori 
susilpninti Eisenhowerio ke 
lionės ir pareiškimų Įspūdi, gal 
svarbiausia, kad

JAV PREZIDENTAS PA 
SKELBĖ KARA BADUI 

IR BAIMEI.
Tai yra rimti žingsniai, ku 

rie tiesiog kerta Maskvos pa 
stangas vargo ir bado pagalba 
išlaikyti pavergtas tautas. O 
jos ju aiškiai nerimauja. Iš Ru 
sijos vis daugiau ateina žinių, 
kad šen ir ten prasiveržia „na 
cionalizmas“; tai vienur, tai 
kitur pasireiškia net streikai, 
kaip paskutiniu metu Karagan 
doje ir. kas nemažiau svarbu, 

. . dėl stokos maisto! Tai vis 
reiškiniai, kurie neduoda gali 
mybės ramiai miegoti Mask 
vos diktatūrai, iš tikrųjų sto 
vinčiai ant molinių kojų.

JEIGU VAKARAI BŪTŲ 
PASLANKESNI,

Maskvos diktatūra seniai jau 
būtų išnykusi, kaip dūmas.

Įsidėmėtinas dalykas, kad 
JAV PASIŽADĖJO PADĖTI

INDIJAI
karo atveju su Kinijos komu 
nistais. Ir JAV sekretorius 
Herter, išvykdamas i NATO 
posėdžius Paryžiun, taip pat 
pasakė, kad Vakarai turi būti 
pajėgūs gintis.

Atrodo, kad praėjusioji sa 
vaite gerokai praskaidrina pa 
saulinę padangę.

/LietuvosA
■), /tjaciona,in,c \ 

40 vai. atlaidų metu pasakė 
gražių, patriotinių pamokslų.
• Cicero Augštesniosios Litu 
anistinės mokyklos mokinių 
rengiamas vakaras Įvyks gruo 
džio 26 d. šv. Antano parap. 
salėje. Programą išpildys dai 
nininkai Genovaitė ir Antanas 
Peškiai ir Žilvičių šokėjų gru 
pė.
• Lietuvių Auditorijoje jos šei 
mininkai Mab’oriai ruošia tra 
dicini Naujų Metų sutikimą. 
Jie taip pat rengia kūčias vien 
gungiams, kurie negali šio va 
karo praleisti savo šeimos tar 
pe.
• Čikagos LSK Neris — di 
džiausiąs Čikagos Lietuvių 
sporto klubas, gruodžio 25 d. 
rengia kalėdinį šokių vakarą 

PASIKĖSINIMAS Į VLIKO 
VYKD. TARYBOS — 

BŪSTINĘ
Pasikėsintojai — kurių kil 

mę gali kiekvienas be paaiški 
nimų atspėti — š. m. lapkričio 
28 Į 29 d. (iš šeštadienio į sek 
madienį) Įsilaužė į VLIKo 
Vykdomosios Tarybos - Eltos 
būstinę Reutlingene ir išvogė 
„Eltos Informacijų“ bei „Elta- 
Pressedienst“ biuletenių adre 
synus (adresavimo aparatui pa 
ruoštas korteles).

Įsilaužėliai tąja proga ap 
daužė dar dvi Įstaigos rašoma 
sias mašinėles, lyg norėdami 
simboliškai išreikšti savo prie 
šiškumą lietuviškai Įstaigai.

Įsilaužikų nuotaikas apibū 
dina dar faktas, kad jie nume 
tė į aslą gražią lietuvišką lėlę 
— lietuvaitę tautiniais drabu 
žiais.

Įsilaužikai — tai reikia pri 
nažinti — savo „uždavinį“ atli 
ko ne medžiaginio grobio tiks 
Jais. Jų tikslas buvo aiškus. Iš 
vogė jie savo laiku estų ir lat 
vių kartotekas, išvogė PLB 
Vikietijos krašto valdybos kar 
toteką Weinheime. Pasikėsini 
mas į VT — Eltos būstinę 
1955 metais nuėjo niekais. Pa 
sikėsinimų vykdytojai galėjo 
keistis, bet pasikėsinimų suma 
nytojai buvo vis tie pates, jie 
vairavo tuos „žygdarbius” iš 
už geležinės uždangos.

Jie truputį sutrukdė mūsų 
darbą, bet jo užgniaužti nepa 
jėgė. „Eltos Informacijų“ ir 
„Elta - Pressedienst“ biulete 
niai eis į laisvąjį pasaulį kaip 
ėję ir skelbs toliau pasauliu', 
kad Lietuva yra pavergta ir lie 
tuvių tauta siekia laisvės. Jei 
Afrikos negrų tautoms šutei 
kiarna vienai po kitos neprik 
lausomybė — Lietuva tuo 
labjau nori atgauti laisvę.

Viso laisvojo pasaulio tautie 
čiai, tikimės, po šio Įvykio dar 
labjau sukrus paremti Lietu 
vos laisvinimo veiksnių darbą.

vos Globėjo Šv. Kazimiero 
500 metų gimimo sukakties 
proga, išleido Lietuvai pagerb 
ti pašto ženklus. Tai nedvipras 
miškas Šv. Sosto prielankumo 
parodymas kenčiančiąjai lietu 
vių tautai.

Serija susideda iš dviejų 
ženklų : vienas rudos spalvos 
50 lirų vertės (apie 8 ameriko 
niški centai). Atspausdinta 
950.000 egz. Antras, žalios 
spalvos, 100 lirų vertės (apie 
16 amerikoniškų centų). Išleis 
ta 900.000 egzempliorių.

Pats ženklas yra pailgos for 
mos. Dešinėje, didelėje aureo 
Įėję. Šv. Kazimiero profilis: as 
keto veidas, ilgi plaukai, kuni 
gaikščio vainikas, ermelino 
ploščius. Aplink aureolę įra 
šas: ,.S. Casimirus - primarius 
- Lithuaniae - Patronus“ Šv. 
Kazimieras — Pagrindinis — 
Leituvos — Globėjas. Augš 
tai, dešisiajame kampe sukak 
tuvinės datos: 1458—1958.

Kairėje ženklo pusėje augš 
tai matyti Gedimino pilis ir že 
mai Vilniaus katedra. Po kated 
ra. kampelyje, yra ženklo kai 
na. Pačioje apačioje seka įra 
šas: „Poste Vaticane“. Po že 

MIRĖ ARKIVYSKUPAS ME 
TROPOL1TAS JUOZAPAS 

SKVIRECKAS
Š. m. gruodžio 3 d. Tiroly, 

Austrijoje, mirė Lietuvos arki 
vyskupas metroploitas dr. Juo 
zas J. Skvireckas, 86 metų am 
žiaus.

VLIKo Vykd. Taryba, tele 
grama patyrusi apie arkivysku 
po mirti pareiškė užuojautą ir 
padėjo prie velionies kapo Lie 
tuvos laisvinimo veiksnių vai 
niką. Arkivyskupas metropoli 
tas Skvireckas visą savo gyve 
nimą iki pat amžiaus galo tikė 
jo Lietuvos ateitim ir pašven 
tė jai visas savo jėgas, veikda 
mas savoje, bažnytinėje srity 
je. Toje srityje jis nuėjo nepa 
prastai sėkmingą kelią. Kaip 

i tik šių metų vasarą suėjo jam 
60 metų nuo kunigystės ir 40 
metų nuo vyskupystės šventi 
mu. (Gimė 1873 m. rugs. ,18 
d.j.

Velionis J. E. Juozapas Skvi 
rėčkas buvo netik Lietuvos 
Bažnytinės provincijos metro 
politas, netik Kouno arkidioce 
zijos arkivyskupas, bet ir Šven 
to sosto asistentas, Jo Švente 
nybės rūmų prelatas, Romos 
grafas, Kauno Vytauto Didž. 
universiteto profesorius.

Kokį ilgą laiką mūsų tėvy 
nės laikotarpį, apėmė a. a. arki 
vyskupo Skvirecko veikla, ma 
tyti, kad ir iš to, jog jis jau 
1902 metais buvo paskirtas Že 
maičių kunigų seminarijos pro 
fesorium ir prefektu. Romos 
kurija jau 1913 m. jį parinko 
įpėdiniu į Žemaičių vyskupo 
Girtauto sostą, tačiau carinė 
valdžia tam pasipriešino ir tik 
1919 metais J. Skvireckas bu 
vo paskirtas Žemaičių vysku 
po Pranciškaus Karevičiaus pa 
gelbininku. Įkūrus Lietuvos 
bažnytinę provinciją, vysk. 
Skvireckas skiriamas pirmuo 
ju Kauno arkivyskupu ir met 
ropolitu. Antrojo karo meto ir 
okupacijų pasėkoje pasitraukė 
Į tremties gyvenimą ir ilgus 
metus gyveno vienuolyne Za 
tns (Tirolyje).

Be bažnytinių pareigų visą 
savo amžių pasišventė milžiniš 
kam darbui: Šventojo rašto 
vertimui i literatui inę lietuvių 
kalbą. Pirmiau išėjo Naujojo 
įstatymo leidinys (paplitęs po 
visą pasaulį, kur tik yra lietu 
vių katalikų), vėliau paruošė 
viso Šventojo rašto tekstus. 
Tuo kruopščiu darbu jis Išira 
šė didžiomis raidėmis į lietuvių 
rašto istoriją.

Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
neteko savo Ganytojo, Lietuva 
neteko savo žymaus sūnaus. Vi 
so pasaulio lietuviai dar ilgai 
didele pagarba minės arkivys 
kūpą metropolitą Skvirecką ir 
liūdės su juo atsisveikindami.

(Elta).

eti Ine.“ Ženklai atspausdinti 
kalkografiniu būdu.

Šių ženklų išleidimas yra is 
torinis įvykis lietuvių tautai, 
nes atkreips j Lietuvą viso pa 
šaulio dėmesį ir išris aglutinai 
polemiką, kam priklauso Šv. 
Kazimieras. Būtų labai gražu, 
kad visi lietuviai, įvertindami 
šį Šv Sosto prielankumo paro 
dymą Lietuvai, vieningai padė 
kotų Popiežiui Jonui XXIII te 
legramomis ir raštais. Jei savo 
laiku mes lietuviai mokėjome 
protestuoti, gindami Lietuvos 
interesus, pašlijusius prie Vati 
kano dėl mums nelaimingai 
susidariusių aplinkybių, mokė 
čime šiandien ir padėkoti už 
šį gražų ir taip reikšmingą ges 
tą..

Telegramas ir raštus siųsti: 
To Holy Father John XXIII 
arba to His Eminence Card. 
Tardini — Vatican City.

M0NTR1ALI8
KAUKIŲ BALIUS

kurį ruošia Montrealio šau 
lių kuopa, įvyks 1960 m. sau 
šio 30 d. Aušros Vartų salėje. 
Programa numatyta įvairi ir 
įdomi. Jau dabar kvieČiamiruoš 
ti kaukes, Įdomiausios ir gra 
žiausios bus premijuojamos 
vertingomis dovanomis. Su 
kaukėmis įėjimas laisvas. 
Veiks turtingas bufetas, lote 
rija, šokiams, gros geras or 
kestras.

Pelnas eis šaulių vėliavos Įsi 
gijimo reikalui. Kuopos valdy 
ba maloniai kviečia visus, 
ypač jaunimą atsilankyti į ne 
eilinį, nuotaikingą ir malonų 
žiemos meto pobūvį.
• Galdikas Pranaa, atvykęs iš 
Anglijos, apsigyveno Montrea 
lyje ir jungiasi į lietuviškąjį gy 
venimą.
• Kas primtų du lietuvių vai 
kus, 12 ir 14 metų, Kalėdų lai 
kotarpiui. Šeimos gali priimti 
po vieną vaiką. Skambinti B. 
Jaseckaitei kasdien tarp 9—5 
valandų telefonu: WE 5-4686. 
O gal kas žino, kas galėtų pri 
imti tuos vaikus, tai prašoma 
šiuo telefonu nurodyti. Atsilie 
pimai laukiami iki šeštadienio.
• Apie B. Hondūrą straipsnis 
buvo J., ne S., Stonkaus.
• P. Bernotienė, pagimdžiusi 
kūdikį, buvo jau sugrįžusi na 
mo, bet susirgi ir turėjo grįžti 
Į ligoninę operacijai.
• Sniegas Montreal} gana gau 
šiai apklojo jau antrą kartą, 
nes pirmasis storas sluogsnis, 
kurį patyrė iš visos Kanados 
suvažiavę KLB Krašto Tary 
bos nariai, buvo visiškai iŠtir 
pęs. Dabartinis grečiausia pasi 
liks visai žiemai, kuri prasidė 
jo gražiai — minkšta ir švelni.
• A. Matulis pardavė savo res 
toraną, esantį LaSalle, Edvar 
do gatvėj.

KALĖDŲ IR NAUJŲ 
METŲ SVEIKINIMŲ 

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

AUKOS „N. L”
N. Raktis,

Atlantic City, USA . .0.94
Pr. Vitas, Mtl........................ 5.00
A. Patamsis,
Deer Park. N. Y., USA. 6.20
Kun. P. Ažuablis,

Toronto, Ont. ............10,—
A. Tamasonis,

Verdun, P. Q....................L—
K. žižiūna, Mtl.................... 2.—

Lietuviškosios spaudos rė 
mėjams nuoširdžiai dėkoja

N.
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Lietuvos arkivyskupija
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

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

per bolševiko akinius
MIZARA APIE LIETUVOS KUNIGUS

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje ........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ....................$6.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Gyvybės
Lietuviškosios gyvybės, eg 

zistencijos klausimu dažnai 
tenka kalbėti ir rašyti, nes tai 
pagrindinis ir esminis mūsų, 
kaip lietuvių, klausimas. — ti 
kslas, uždavinys ir siekinys.

Emigracijoje, kur ji bebūtų 
ir kokia ji bebūtų, mes išliksi 
me tiktai tada, kada mes būsi 
me, kaip ilgai ir kaip pastoviai 
išsilaikysime lietuviais. Prie 
šingu atveju mes išnyksime 
kaip senos, garbingos ir vertin 
gos tautos žmonės ir drauge su 
tuo neteksime individualybės, 
kuri yra būtina progresui — vi 
sokeriopai pažangai ne tiktai 
mūsų tautos, bet ir visos žmo 
nijos.

Ši tema yra didelė, plati ir 
labai svarbi. Tačiau, baigiau 
tis metams, visada yra gyva 
viena jos dalis, kuri liečia spau 
dą. Tat šį kartą apie spaudą

Lietuviškoji spauda, šalia 
lietuviškų parapijų arba tiktai 
jų atšvaistes — lietuviškųjų 
kur nors pripuolamų, nepasto 
vių pamaldų; šalia lietuviškų 
jų mokyklų arba net ir jų pa 
kaitalo — šeštadieninių mokyk 
lų; šalia lietuviškųjų organiza 
cijų su pasauline bendruome 
ne pryšakyje; šalia visokių me 
no susibūrimų — dailės, muzi 
kos. dainos, šokio; šalia viso 
kių sporto sambūrių; šalia eko 
nominių organizaųijų — ko 
operatinių, akcinių, individua 
linių; šalia visko, kas reiškiasi 
lietuvių vardu bei titulu, — 
lietuviškoji spauda yra vienas 
svarbiausių ir pagrindinių lie 
tuvybės gyvybės reiškinių ir 
veiksnių.

Kol bus gyva lietuviškoji 
spauda, tol bus gyva lietuvy 
bė, tol bus gyvi lietuviai. Spau 
da yra pagrindinis ir esminis 
lietuvybės gyvybės rodiklis. 
Draugijos, klubai ir net para 
pijos gali pakeisti savo kalbą 
ir tapti kitų kalbų susibūri 
mais. Tktai spauda buvo, yra 
ir bus tiktai lietuviška. Arba 
jokia. Jį arba gyvens, arba 
mirs. Ir jeigu mirs, tai tas 
reikš, kad mirė ir lietuviai. Ir 
šia prasme šie metai mums jau 
atnešė nuostolių: Amerikoje 
užsidarė seniausias lietuvių 
laikraštis, o kitas — iš dien 
raščio sumažėjo ligi savaitraš 
čio. Mes tuos laikraščius gali 
me vertinti kaip norime, bet 
faktas lieka faktu: tai lietuvis 
kos spaudos nuostolis.

Tat spaudos, būtent — lie 
tuviškosios spaudos klausimas 
yra labai svarbus. Štai kodėl 
metams baigiantis susirūpina 
ma spaudos platinimo reikalu. 
Šiame reikale didžausi mūsų 
talkninkai ir rėmėjai yra patys 
skaitytojai, kurių pagaloos ir 
prašome. Labai būsime dėkin 
gi, jeigu patys skaitytojai, siek 
darni laikraščio tobulėjimo, pa 
talkins platinimo tikslui — su 
ras bent po vieną naują skai 
tytoją. Tokių pionierių būtų 
malonu paskelbti ir pavardes. 
Dėkojant seniems ir nenuils 
tantiems talkininkams - platin 
tojams, juos taip pat prašome 
nenustoti energijos ir nesigai 
lėti aukos šiam tikrai šventam 
tikslui.

Kalbant apie save konkre 
čiai, reikia pasakyti, kad šie 
met įvyko svarbi permaina: 
„Nepriklausomą Lietuvą“ per
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America & S. America. .$ 5.5C
Other Countries ........... $ 6.00

klausimu
ėmė leisti faktinai Spaudos 
Bendrovė „Nepriklausoma Lie 
tuva“, kuri tam buvo ir sukur 
ta, kad leistų šį laikraštį. Tat 
pagrindiniu „Nepriklausomos 
Lietuvos” leidėju dabar yra 
Spaudos Bendrovė „Nepriklau 
soma Lietuva“ šėrininkai-akci 
ninkai, kurie naujais įstatais 
sudarė valdybą, pasistačiusią 
sau svarbių uždavinių.

Bendrovės .,N. L.“ Valdyba 
yra pasiryžusi eiti prie spaus 
tuvės pertvarkymo visai nau 
jais pagrindais — visai prie 
naujo spaudos būdo, kuris už 
tikrintų ne tiktai Jaikraščio pa 
gerinimą, patobulinimą, pagra 
žinimą, bet ir leistų dirbti ki 
lūs spaudos darbus, kad tuo 
būdu šėrininkų įdėtas į Šerus 
kapitalas neštų procentus. Ta 
kryptimi jau yra daromi žy 
giai. Todėl nepaprastai svar 
bu, kad sparčiai augtų N L Ma 
šinų Fondo kapitalas,, nes per 
sitvaikymas reikalingas didės 
nio kapitalo. NL Bendrovė 
labai dėkinga visiems, kas pa 
rėmė ir kas parems Mašinų 
Fondą.

Visi esame darbo žmonės, 
todėl darbo žmogaus interesai 
laikraščiui yra svarbus reika 
las. Kovosime už darbo žmo 
gaus, darbininko, interesus. 
Aiškiai pasisakome už laisvas 
darbininkijos sąjungas - uni 
jas, kurios gintų darbininką 
nuo išnaudojimo ir kovotų už 
socialinių jo reikalų gerinimą 
__ už ligonių kasas, kad dar 
bo žmogaus sveikata būtų ap 
drausta pastoviai jir valstybi 
niu mastu, o ne privačiose ar 
ba laikinėse organizacijose, ku 
rioms rūpi tiktai pelnas ir kad 
maitintojui susirgus, būtų ap 
rūpinta jo šeima; už senatvės 
pensijų padidinimą ligi rea 
lauš pragyvenimo minimumo, 
nustatomą valstybės indek 
sais.

Spaudos Bendrovės „Nepri 
klausoma Lietuva“ Valdyba 
yra nusistačiusi laikraštį vesti 
bendruomeninėje dvasioje, tar 
naujam visų pirma informaci 
jai ir lietuvybei, kur ri kap ji 
besireikštų, kad tiktai būtų gy 
vybinga. Šis uždavinys vykdo 
mas pagrindinio laikraščio šū 
kio — už Lietuvos išlaisvnimą 
ir už ištikimybę Kanadai — 
principu. Visos lietuviškos or 
ganizacijos, parapijos, mokyk 
los, tikybos yra vertinamos, 
kad tiktai eina lietuvybės ke 
liais.

Mūsų — ii Bendroves Vai 
dybos ir Redakcijos — pas 
tangos ir rūpestis yra nukreip
tas į tai, kad skaitytojai gau 
tų galimai geresnį ir Įdomesnį 
laikraštį. Žinoma, bus sėkmin 
giausia to siekiama, kada visi 
mes patys gyvai prie to prisi 
dėsime. Dideliam mūsų bend 
radarbių skaičiui, aukojančiam 
savo poilsį ir ramybės valan 
das laikraščiui, reiškiame nuo 
širdžią padėką. Bendradarbių 
darbas yra didžiai vertingas, 
nes tai yra pasiaukojimo lie 
tuvybei darbas.

Malonūs Skaitytojai, šeri 
ninkai ir visi geros valios lie 
tuviai — visus prašome tai 
kon, visus kviečiame į bendrą 
darbą, kuris visų pirma yra lie 
tuvybės išlaikymui.

J. Kardelis.

Amerikos lietuvių bolševikų 
neva rašytojas Rojus Mizara, 
paliktas Lietuvoje pravalgyti 
ir pragerti neva už jo ten išleis 
tą knygą honorarą — „judo 
šiauš grašį“, „Laisvėje“ apra 
šinėja, kaip jis lankėsi pas Kau 
no arkivyskupijos valdytoją 
kan. dr. J. Stankevičių ir ką 
jis kalbėjosi su kapitulos kuni 
gaiš. Kai kas yra įdomu iš to 
pasikalbėjimo, todėl patiekia 
ma skaitytojams. R. Mizara ra 
šo:

„Sužinojęs, kad būsiu kuni 
gų seminarijoje, Kauno arki 
vyskupijos ir Vilkaviškio vys 
kupijos valdytojas kanaunin 
kas Dr. J. Stankevičius pasi 
kvietė mane vakarienės.

Bet vos įžengus į šį kamba 
rį, mano dėmesį atkreipė kas 
kita: tuojau po dešinei, kam 
pe, ant augšto pjedestalo sto 
vi poeto A. Strazdo-Strazde 
lio stovyla, o kitam salono kam 
pe — baltas, apskritas Joanos 
Arkietės bareljefas.

Kan. Stankevičius jautė, kas 
mane pirmiausiai ir labjauisiai 
domina, tad jis, rodydamos į 
Strazdo stovylą, sakė:

— Matote! A. Strazdas ka 
daise buvo išmestas iš kunigi 
jos, o dabar jis pas mane už 
ima girbingiausią vietą.

Taip, poeto A. Strado ir Jo 
anos Arkietės buvimas pas 
vyskupijos valdytoją garbin 
giausioje vietoje nemaža paša

Jo rezidencija, kanceliarija 
ir salės susirinkimams yra Vii 
niaus gatvėje, Kaune. Tai di 
delis, ilgas dviejų augštų na 
mas su įdomia praietimi.

Kun. J. Stankevičius čia gy 
vena nuo 1930 metų.

Kai 1945-46 metais tarybi 
nė Lietuvos vyriausybė visus 
didžiulius namus nacionaliza 
vo, tai nacionalizavo, aišku, ir 
šį, bet visą antrąjį augštą pa 
liko arkivyskupijos valdytojo 
žinioje.

Čia aš kanauninką ir radau. 
J. Stankevičius — tvirtas, vi 
duramžis vyras, augštoko 
ūgio.

Pajuokavus, sakau:
— Amerikos lietuviai tams 

tą pagarboje laiko už tai, kad 
įsijungėte į taikos šalininkų 
gretas, kad su visa lietuvių 
tauta, su visomis tarybinėmis 
tautomis išvien darbuojatės už 
taikos pasauly išlaikymą.

— Na, na. smagu tai girdė 
ti. Smagu!

Tuoj pasirodė ir kiti svečiai, 
tarp kurių buvo: seminarijos 
rektorius kan. A. Lapė, jo pa 
dėjėjas kun. J. Vosylius ir pro 
kuratorius kun. R. Stundžia.

Šeimininkas pradėjo vedžio 
ti mane po sales. Pirmiausia 
įėjome į jo darbo kabinetą.

Už rašomojo stalo stovi su 
augštu atlošu vyskupiškas 
krėslas-sostas. Jis prašo mane 
sėstis jin. Žinoma, griežtai at 
sisakiau. Jis pats ten sėdosi, o 
aš — kitoje stalo pusėje — 
ten, kur drebėdami sėdi nusi 
kalteliai kunigėliai, kai ateina 
pas valdytoją aiškintis dėl sa 
vo „paklydimų“.

Kitas didelis kamabrys — 
kanceliarija, su dviem dide 
liais rašomasiais stalais — tai 
kanclerių, valdytojų padėjėjų 
salė.

Veda jis mane ilgu, platoku 
koridorium į patį namo galą, 
į salę mitingams. Koridoriaus 
šonuose nemaža kėdžių. Pati 
salė neplati, ir per visą drie 
kiasi stalas, o aplink jį — kė 
dės, arti šimtas jų. Čia, vadina 
si. vyksta svarbios konkliavos.

Iš ten užsukome į svečių 
kambarį, atseit salioną, kuria 
me, matyt, priimami tik pa 
tys „išrinktieji”. Kambarys 
erdvus, skoningai ir ištaigiu 
gai įruoštas. Viduryje stovi že 
mas, rodos, apskritas stalas, 
ant jo — meniškai padirbta di 
džiulė stiklinė, pilna saldainių. 
Aplink stalą, nuo jo atokiau 
— minkštos kėdės, rausvu ak 
sominiu audeklu apmuštos. Pa 
gal vieną sieną graži, taip pat 
rausvu, aksominiu audeklu ap 
mušta, sofa, žodžiu, salonas 
puikus.

ko. Būtent, pasako, jog Tary 
bu Lietuvos katalikų dvasiniu 
kija įsisąmonina erą, kurioje 
ji gyvena, pradeda jausti, su 
prasti, kad nori nenori, ji turi 
keistis, turi demokratėti. turi 
taikstytis prie naujų gyveni 
mo sąlygų!

Mes kilome eiti. Staiga J. 
Stankevičius sako:

— Gal norite pamatyti ma 
no mėgiamo užsiėmimo vai 
sius?

— Prašau parodyti, — at 
sakiau, nežinodamas, ką paro 
dys.

Jis atvertė didoką albumą, 
kuriame buvo pilna spalvotų 
nuotraukų, gamtos vaizdų.

— Mėgstu fotografuoti,, tu 
riu gerą foto aparatą. Tai, ot, 
laisvalaikiu ir fotografuoju, vi 
sa, kas akiai mieliausio.

Nuotraukos, sakysiu, meniš 
kai padarytos, retas darbas.

— Ar tamsta nemanote, kad 
aš, kaip fotografas, galėčiau 
daryti gyvenimą, jei prisieitų? 
— nei iš šio nei iš to jis užklau 
sė.

Sakau, žnoma, galėtumėte.
Paskui jis parodė nuotrau 

kas, darytas Vengrijoje. Kaip 
žinia, praėjusią vasarą Lietu 
vos dvasininkijos delegacija, 
vadovaujama J. Stankevičiaus, 
lankėsi Vengrijos Liaudies 
Respublikoje. Ir ten, aišku, 
vengrai juos fotografavo.

— Kaip gi vengrai tamstas 
sutiko?

— Labai svetingai, — buvo 
atsakyta.

— Plačiai ten važinė jote?
— Pavažinėjome, pasidairė 

me, su Vengrijos dvasininkija 
apie bendrus reikalus pakalbę 
jome.

Ėjome vakarienės.
Ilgokas, dailiai papuoštas 

stalas buvo gausiai apkrautas 
visokiomis gėrybėmis. Šeimi 
ninkas sėdosi gale stalo ir pra 
šė, kad aš sėsčiaus prie jo.

Išsivystė pokalbiai. Jis klau 
sinėjo mane apie Amerikos lie 
tuvius, apie dipukus, ypatin 
gai apie tai, ką dabar veikia di 
pukiški kunigai. Kalba lietė ir 
pabėgėlius vyskupus.

— Norėčiau iš tamstos ir 
aš kai ką sužinoti, — klausiau 
šeimininką, — apie vyskupus 
pabėgėlius. Pas mus, Ameriko 
je, plačiai ir rimtai šnekama, 
IWacT ąrk. Skvįreckas, vysku 
pai Padolskis ir Brizgys Vati 
kane gavo iš popiežiaus Pi 
jaus XII-ojo nemaža pylos. Ai
tai tiesa?

— Popiežius jų už pabėgi 
mą iš Lietuvos, žinoma, nepa 
glostė, — atsakė J. Stankevi 
čius.

Visi garsiai nusijuokė, o vie 

Dėl brangios sesers
A. A. F. ZARANKIENĖS 

mirties, Ponią E. NAVIKĖNIENĘ su šeima
Jos didelio liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

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

A. A. F. ZARANKIENEI 
mirus, ir vėl didelio skausmo prislėgtas

PP. E. NAVIKĖNIENĘ IR G. KUDŽM1ENĘ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučia

A. Gražys su šeima.

nas, berods, rektorius, sakė:
— Padaryti, kaip jie pada 

rė, jokiomis aplinkybėmis ne 
leistina. Neužilgo mes ruošia 
mės siųsti į Romą pasimoky 
mui du jaunus vyrus.

— Su tarybinės vyriausy 
bės žinia?

— Taip!
J. Stankevičius pasakojo:
— Mes čia šiomis dienomis 

netekome vieno vyskupo: mi 
rė Ramanauskas, tik vakar grį 
žau iš laidotuvių, iš Telšių.

Kai kas gal paklaus: kodėl 
gi kan. J. Stankevičius yra 
Kauno arkivyskupas ir Vilka 
viškio vyskupijos valdytojas? 
Kaip tai atsitiko?

Atsitiko tai dėl to, kad Kau 
no arkivyskupijos arkivysku 
pas Skvireckas, karui baigian 
tis pabėgo į užsienį, taipgi ir 
Vilkaviškio vyskupijos vysku 
pas Padolskis. Pirmasis šiuo 
metu randasi Austrijoje, ant 
rasis Romoje. Vadinasi, einant 
Romos katalikų dvasininkijos 
priimtais nuostatais, kol gyvi 
abudu šituodu asmenys dar te 
besiskaito minėtų vyskupijų 
valdytojais, ir kol jie bus gy 
vi, tol nebus galima paskirti 
toms vyskupijoms kitų vysku 
pu.

Tačiau, jeigu yra vyskupi 
jos, tai jas ir privalo kas nors 
valdyti, tvarkyti. Tuo būdu ir 
buvo paskirtas J. Stankevi 
čius šių minėtų vyskupijų vai 
dytoju. Nors J. Stankevičius 
šiandien oficialiai nėra vysku 
pas, bet jis tikrumoje turi di 
desnę galią už kai kurį vysku 
pą, nes jis, be kitko, valdo dvi 
vyskupijas. Jis ištiktųjų sėdi 
arkivyskupo soste. Ir aš ma 
čiau, aš girdėjau, kaip kunigai 
ir seminarijos rektorius vadi 
na J. Stankevičių „ekscelenci 
ja“-

Teiravausi, kas, šeimininko 
nuomone, bus Kauno arkivys 
kupijos vyskupu, kai mirs 
Skvireckas, kuris, kaip žino 
ma, jau gerokai nusenęs. O jei 
gu popiežius Jonas XXlII-sis, 
mirus Skvireckui, atsisakytų 
vyskupą paskirti, kas tuomet 
būtų?

— Be vyskupo nebūsime. 
Jei popiežius nepaskirs, tai 
mes čia patys kaip nors jį su 
rasime.

Apie ark. Skvirecką, kiek pa 
tyriau, Lietuvos katalikų dva 
sininkija yra ne kokios nuomo 
nės. Čia pat, prie stalo, išgir 
dau tokių dalykų, kokių nebu 
vau ligi tol girdėjęs: Skvirec 
kas, pasirodo, jau senokai ser 
ga, gyvenąs antrąją vaikystę, 
jau ir nebenukalba kaip reikia. 
Ir jis labai bijosi mirti!

Skvireckas taip bijosi mirti, 
kad nedrįsta atsigulti! Jis nie 
kad negula — miega sėdėda 
mas, kadangi jaučia: kaip 
greit atsiguls, taip jau ir ne 
beatsikels!

Jei būčiau tai girdėjęs kur 
nors kitur, vargiai tuo būčiau 
tikėjęs.

Staiga rektorius A. Lapė už 
klausė:

— Koks ten pas jus, Ameri 
koje, yra kunigas Balkūnas.

Pasakiau, primindamas, jog 
popiežius Pijus XII-asis pa 
darė jį prelatu, matyt, už tai, 
kad turi aštrų liežuvį komunis 
tams niekinti.

— Įdomu — atsakė rėkto 
rius. — Keletą kartų girdėjau 
aš jo pamokslus, sakytus per 
„Amerikos balsą” — taikytus 
Lietuvos katalikams. Pasaky 
siu: labai seklūs, paviršutinis 
ki, netobuli, nepritaikomi Ta 
rybų Lietuvos žmonėms. Bal 
kūnas mūsų žmonių nepažįs 
ta.

Ir taip užkandžiaudami ir 
gurkšnodami, kas stiklelį vy 
no, kas konjako, kas alaus, šne 
kėjomės apie visokius didės 
nius ir mažesnius dalykus. Kai 
klausimas liesdavo Lietuvą, 
jei kuris iš valgytojų ką nors 
„ne taip“ prasitardavo, tai šei 
mininkas jį tuojau pakorektuo 
davo, primindamas, jog tary 
binė santvarka, tiek katalika 
ms. tiek nekatalikams darbo 
žmonėms, — gera santvarka. 
O, jeigu dar jaučiama šen ir 
ten trūkumų, tai netrukus jie 
bus pašalinti.

Staiga šeimininkė atneša jau 
nutėlės karštos paršienos, ku 
rią valgant, rodosi, žmogus lie 
žuvį prarysi.

KALĖDINĖS MINTYS 
APIE ŠALPĄ

Pro skubėjimą, dienos rūpės 
čius ryškėja ženklai, kad mūsų 
mintys nesulaikomai subėga į 
pasiruošimą sutikti Kalėdų 
šventes ir Naujuosius Metus. 
Čia ir dienos trumpėja, kad eg 
lučių šviesos ryškiau spindėtų, 
ir pirmosios snaigės dengia be 
subaigiančių metų raukšlėtą vei 
dą. Nenuostabu, kad mintys 
vis dažniau sustoja prie mums 
brangių ir artimų žmonių, pa 
keliui jau siuntinėliai artimie 
siems Lietuvoje ir tremtyje, 
jieškome dovanų čia esantie 
ms, galvojaame jau apie kalėdi 
nes sveikinimų atvirutes.

Nepilnas bus šv. Kalėdų 
džiaugsmas, jei neprisiminsi 
me tų, kuriems niekas neruo 
šia kalėdinių dovanų ir sveiki 
nimų. Nepaslaptis, kad daugu 
mai su šventėmis susiję išlai 
dos yra ribotos. Todėl šalpa 
siūlosi į talką šiuo praktišku ir g 
jau anksčiau praktikuotu ke 
liu: atsisakyti nuo sveikinimų 
pažįstamiems savame mieste, 
dalinai gyvenantiems šiame 
kontinente ir tam skirtas išlai 
das perduoti vietoje Apylinkės 
Šalpos K-tui arba žemiau nuro 
dytu adresu.

Bendras sveikinimas šv. Ka 
ledų ir Naujų Metų proga arti 
miesiems ir draugams bus pa 
talpintas „Nepriklausomoje 
Lietuvoje“ ir „Tėviškės Žibu 
riuose“ su parašais tų, kurių 
auka ar pažadas atkeliaus že 
miau duotu adresu iki š. m. 
gruodžio mėn. 20 d., o vėliau 
atsiliepusieji bus paskelbti po » 
Naujų Metų.

KLB Šalpos K-to p-kas 
I. Mališka.

2085 Bcaudet Place, 
Ville St. Laurent, P. Q.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 16 
LIETUVI, SKIRK VIENOS 

DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

— Neatsimenu, ar aš savo 
gyvenime, kada nors tokio gar 
durnelio būčiau ragavęs,! — 
komplementavau šeimininkę.

Klausiau, ar katalikai leidžia 
sau kokios nors literatūros.

— Spaudos — knygų, žur 
nalų, laikraščių — Lietuvoje 
užtenka visiems. O kiek mu 
ms religinams riekalams reika 
linga, atsspausdiname.

(J. Stankevičius nepasakė, JĮ' 
bet aš vėliau iš kitų šaltinių pa W 
tyriau tokį dalyką: kai kurie 
augštieji dvasininkai norėtų 
leisti žurnalą tikybiniams rei 
kalams aptarti, ir tarybinė vy 
riausybė jų norus sutiktų pa 
tenknti, bet reakciniai dvasi 
ninkai tam nepritaria, — to 
kiam žurnalui priešingi, girdi, 
jei mes tokį žurnalą čia leistu 
me, tai užsienyje gyvenantieji 
tėvynainiai neturėtų pagrindo 
sakyti, jog katalikų žodis Lie 
tuvoje suvaržytas).

Kan. J. Stankevičius auto 
grafavo man dvi knygas: „Lie 
tuvos katalikų kalendorių“, ku 
rį jis pats redagavo, ir „Katali 
kų maldaknygę”, kurią jis su^ 
taisė. Abidvi knygos švariai iš“ 
leistos. Abidvi spausdintos 
valstybinėje „Vaizdo" spaustu 
vėje Vilniuje.

Be to, kan. J. Stankevičius 
man dovanojo rankomis aus 
tą gražią juostą.

Padėkojęs šeimininkui už 
vaišes, skubėjau į viešbutį gul 
ti, nes laikas jau buvo apyvė 
lis.“

Taip rašo R. Mizara. Visų 
pirma yra klausimas, ar teisin 
gai jis atpasakoja kunigų pa 
sisakymus. O jo pataisyti nie 
kas jau nepataisys, kaip kad 
kun. Stankevičius „taisė” sa 
vo kolegas. Vis dėlto Mizaros 
aprašymas turi įdomių pro 
švaisčių, kurias verta įsidėmė 
ti. Be ko kita, žymi ir naujoviš 
ka okupanto taktika Lietuvo 
je.
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Kaip galima įsikurti 
Britų Hondūre

RAŠO V. JONIKAS, LANKĘSIS BRITŲ HONDŪRE

Mūsų bankai ir palūkanos

Perskaitęs ,,N. L.’’ Nr. 48 
S. Stankaus straipsni „Vėl Bri 
tų Hondūras“, norėčiau ii aš 
ten savo trigiašį primesti. Tas 
kraštas lietuviams dar mažai 
žinomas, nes ligi šiol, be prof. 
K. Pakšto, tik du kiti lietuviai 
teatsilankė tenai mūsų įsikv.r 
dinimo reikalais. Vienas iš tą 
buvau aš pats, praeitą vasarą 
tenai praleidęs trumpą laiką.

Galiu pasakyti, kad kraštas 
nėra baisus, o veržlesnei lietu 
viii grupei ten yra daugybė ga
limybių visai padoriai ir pasitu 
rinčiai įsikurti. Man atrodo, 
kad viena iš geriausių golimy 
bių jau bus tai, kad vietinė vai 
džia pirmiausia nori ūkininkų 
ir einantiems ten grupėmis 
duoda vieonje vietoje po 100 
skėrių žemės, maždaug po 3 
iol. už akeri išsimokėjimui per 

5 metus. Taipgi prižada ir pa 
gelbą bei paskolą tai žemei nu 
valyti, pradėti kultivavimą. 
Vienas toks mums patartas sk 
lypas iš apie 10.000 akelių yia 
netoli Stann Creek miestelio 
su uostu, tik valdžia tenai no 
ri žmonių, kurie užvestų gy 
vulininkystės - pienininkystės 
ūkius, nes vieta yra prie van 
deningų upelių ir tinkama ga 
nykioms. Pavieniams žemės te 
nai neparduoda, bet jos galima 
ir kitur gauti.

Praktiškai reikia taip dary 
ti: parašyti kolektyvų praŠy 
mą nuolatinio apsigyvenimo ii 
ūkininkavimo tikslu Britų 
londure žemei pirkti „Loca 

tion Tickets“ sąlygomis ir pri 
dėti kaip galima ilgesni sąrašą 
žmonių - pirkėjų. Gausesnės 
šeimos gali įrašyti atskirai sa 
vo kitą, nors nepilnameti, šei 
mos narį žemės pirkėju. Jei su 
sidarys nors 50—100 atskirų 
ūkio vienetų, bus graži pra 
džia ir bus galima prašyme pa 
žymėti, kad likusią žemę prie 
pasirinktos vietovės rezervuo 
tų tolimesniam laikui. Prašy 
mą siųsti tokiu adresu: Mr. E. 
A. Anderson, Acting Director 
of Surveys, Lands and Survey 
Department, Poslow Bldg.. Be 
lize, British Hinduras. Gausi 
te aiškų atsakymą. Prašykite 
prie Stann Creek ar Į pietus 
nuo tos vietovės, nes ta sritis 
dar mums geriausia.

Ūkininkavimas tenai daug 
lengvesnis, negu Lietuvoje, ka 
dangi nėra žiemos ir nereikia 
paruošti gyvuliams sauso paša 
ro. Laiką galima sunaudoti so 
dybų pagražinimui ir kultūri 
niams reikalams. Prie gyvuli 
ninkystės ūkių tenai tinka sod 
nai, kai kur galima laikyti bi 
čių.

Lietuvių išradingumas tenai 
jstų sau veiklos. Svarbu, kad 

ūkyje dirbtų savi žmonės, no 
rs vietinės darbo jėgos galima 
nebrangiai pasamdyti. Svarbu, 
1 ad būtų savų moterų ir vai 
kų, tada gyvenimas ten atsie 
ks savo prasmę. Vyrai, kurie 
dėl įvairių priežasčių tapo lai 
mės aplenkti šeimos kūrime, ga 
lėtų ir vietinių moterų rasti 
rimtam gyvenimui, nes daug 
iš jų yra visapusiškai naudin 
gos ir gražios, žinoma, iš tų 
šviesiųjų rasės. Geriausia orien 
tuotis į savas, jei tiktai jų atsi 
ras.

Sveikatos ir sanitarijos ap 
sauga ten veikia, tačiau būtų 

-ąsiau didesnei mūsiškių gru 
Ji turėti savo gydytoją, o jei

Betty Tomlinson nešiojamo sitaikančius CBC pasikalbėji 
jo aparato pagalba užrašo pa mus, žinias ir tt.

galėtu sukurti sveikatos punk 
tą su pora gydytoju ir pora, tre 
jetu galestingųjų lietuviu se 
seru, būtų idealus dalykas jau 
pačiai mūsų garbei. Reikia sa 
vanorių - pionierių, tokių, ku 
rie kadaise Lietuvą atkūrė. Gy 
dytojai ar kitų profesijų žmo 
nės turėtų imti žemes bendro 
je lietuvių kolonijoje, nes už 
tokią kainą verta Įsigyti tevis 
kę šeimai, o jos apžiūrėjimas 
atskirų sunkumų nesudarys.

Atsargumas pradžioje reika
lingas, todėl reikia gerti virin 
tą vandenį, dieną dėvėti tropi 
nius šalmus, moterims — leng 
vas skrybėlaites. Vėsos periode 
tinka ir lengvesni kostiumai, 
lietpalčiai. Šiltų rūbų tenai ne 
reikės. Mašineriją ir įrankius 
galima įsivežti be muito. Gali 
ma laikyti medžioklinius gink 
lūs. Verta pradžiai turėti ma 
žas, gazolino motorais varo 
mas elektros stoteles. Elekt 
ros srityje tenai dar daug dar 
bo ir galimybių. Grupės, kurios 
rengiasi ten vykti, turėtų vis 
ką apsvarstyti ir tikamiau pa 
siruošti.

Lieka tik vadams išsiaiškin 
ti su Br. Hondūro valdžia tei 
sinius mūsų klausimus ir išsi 
derėti daugiau savivaldos tei 
siu kultūros ir ekonominio or 
ganizavimosi sritims. Reikia 
veikti tuojau, nelaukiant, kas 
anglų kalboje ir jų teisinėje 
terminologijoje pilnai pajėgus. 
Man ten būnant rūpėjo tik 
praktiški ūkio klausimai, nes 
tolimesnei veiklai nesijaučiau 
esąs pajėgus. Norėkime ir da 
rykime! Turime daugiau drą 
įsių, (išlavintų žmonių, kurie 
tiems reikalavimams geriau ati 
tiks. |Refkėt)ų kelfetos jaunes 
nių vyrų, kurie yra tarnavę 
Comenwalth'o valstybių ka 
riuomenėse ar policijoje, nes 
tokie būtų anglams priimtiniau 
si sudaryti mūsų kokią nors sa 
vivaldą, net apsaugą, kuri tar 
pininkautų ir gintų mūsų rei 
kalus torp mūsų ir kolonijos 
valdžios. Vokiečių - olandų 
menonitai turi panašius asine 
nis. Kas norės suprasti mūsų 
tikslą, tai mokės ir elgtis. Bū 
tinai reikia doresnio ekonomis 
to, kufis galėtų organizuoti 
kokią gomybinę ir prekybinę 
lietuvių bendrovę ir bankelį, 
nes be to būtų sunkoka verstis. 
Reikia tenai kiekvieno geros 
valios tautiečio.

Viskas kas čia suminėta, ži 
noma, yra tik patys pagrindi 
niai mūsų siekiamos koloniza 
cijos elementai. Vėliau viskas 
išsivystytų į tobulesnę formą, 
jei laiku pradėtumėm. Pirmiau 
šia reikėtų sutartinai užsitikrin 
ti pilną kultūrinę savivaldą su 
spauda, religija, mokyklomis, 
visų paskirčių bendrovėmis ir 
organizocijomis, kokios bus 
reikalingos, su teise vartoti sa 
vo kalbą viešiems užrašams ar 
vietovių pavadinimams. Sto 
darni ant šitokio pagrindo ne 
bijotumėm, kad mūsų darbas 
nueis niekais ir tada, jei anot 
p. Stonkaus būtų vykdoma ir 
priverstina emigracija. Visi 
lietuviai vistiek tenai nesuva 
žiuos, o tie, kurie nori ir gali 
tai daryti, susilauks paramos. 
Tik reikia dar kartą įsidėmėti; 
visi vykstame kaip ūkininkai, 
nes tai yra viena iš tikriausių 
galimybių ten patekti, ir iš 
vengti samdinio likimo.

DOVANŲ SIUNTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS
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Sovietijos „žinovai
3.

KĄ PATYS SOVIETŲ ŽMONĖS GALVOJA IR KAIP JIE 
JAUČIASI,

suprasime iš paduodamo gru 
pės rusų studentų laiško, ku 
ris buvo įteiktas vienam ameri 
kiečiui, besilankančiam Mask 
voje.

„Mums labai skaudu matyti 
kad atvykę Sov. Sąjungon tu 
ristoi gauna neteisingą supra 
timą apie mūsų gyvenimą. Tu 
ristai gauna neteisingą supra 
bučiuose, valgo geriausiuose 
restoranuose ir lanko kitas vie 
tas, kurios buvo pastatytos dar 
prieš revoliuciją ir pastatytos 
daugiau svetimšaliams negu 
mums.

Kam kalbėti apie sovietų 
žmonių gerą gyvenimą, jei 
sovietų darbininkas uždirba 
nuo 600 ligi 1000 rublių, o po 
ra batų 300—400 rublių ir net 
paprasčiausi marškiniai kaš 
tuoja 100 rublių.

Mes neturime noro planuoti 
mūsų turistų kelionių po Sov. 
Sąjungą, tačiau mes norėtu 

me, kad jiems būtų leista vyk 
ti kur jie tik nori. Kadangi sve 
timšaliai turistai mažai žino 
apie sovietinio gyvenimo są 
lygas, tai jie savo neapgalvo 
tais žodžiai tik paremia - pa 
tvirtina Nikitos Chruščiovo me 
lą ąpie sovietų žmonių gerą gv 
venimą. Mes esame nustebinti 
sužinoję, kad sovietų laikraš 
čiai yra laisvai pardavinėjami 
Jungt. Amerikos Valstybėse, 
o tuo tarpu sovietų žmonės net 
nežino, kaip amerikietiški laik 
raščiai išrodo. Jūs galite lais 
vai klausytis radijo transliaci 
jų iš Sov. Sąjungos, tačiau 
„Amerikos Balso“ transliacijos 
yra trukdomos. Netikėkite 
Chruščiovui, jeigu jis sako, kad 
sovietų žmonės nenori kiaušy 
tis „Amerikis Balso“. Tegui 
jis sustabdo radijo trukdymus 
ir duoda mums teisę klausytis 
svetimų valstybių radijo trans 
liacijų.

Šis laiškas yra parašytas jau 
nų studentų ir studenčių, ku 
rie gimė ir užaugo laike sovie 
tinio režimo ir kurie nėra matę 
kitokio kaip sovietinis gyveni 
mas. Šis laiškas yra tai, ką dau 
gelis sovietų žmonių galvoja, 
bet to negaii pasakyti. Labai 
gaila, kad dėl suprantamų prie 
žasčių mes negalime šio laiš 
ko pasirašyti“.

KOKIĄ PAŽANGĄ IR 
KOKIUS PAGERINIMUS

Sovietu Sąjungoj pianeša 
„greitieji ekspertai“ („Intrus 
t‘o apšviesti“). Žinoma, apie 
sovietų pramonės ir technolo 
gijos didžiulę pažangą. Kadan 
gi šie dalykai pakėlė Krem 
liaus karinę galią ir užsienių 
prekybą, tai atkreipia didžiau 
sį mūsų dėmesį. Tačiau iš 
kitos pusės mes turėtume prisi 
minti lamai žemą sovietinių 
prekių kokybę, mažą sovietų 
darilbninko produktyvumą, o 
ką besakyti apie tokius svar 
bins dalykus, kaip sovietų žino 
nių kentėjimai, jų išnaudoji 
mas ir bereikalingos mirtys.

Sovietų augimas pasilieka 

neĮšlygintas ir nesubalansuo 
tas.

PATS KARŠČIAUSIAS SO 
VIETŲ ŽMONIŲ JUOKAS 
yra: „Praėjusiais metais mes 
gavome „sputniką“, o šiais me 
tais — „luniką“, o kada nors 
vienais iš ateinančių metų, mes 
netgi galime gauti batus“.

Visos Sov. Sąjungos gyveni 
mas, išskyrus keletą propagan 
gos darbo jėga yra žemės 
tų, daugelyje atvejų pasiheko 
toks pat primityvus, kaip buvo 
prieš 50 metų.

Nors 50 proc. visos Sov. S- 
gos darbo jėgos yra žemės 
ūkyje, (Jungt. Amerikos Vals 
tybėse 10 proc ), tačiau jaučia 
mas chroniškas maisto trūku 
mas. Despotiškos valstybės vi 
suomet sugebėdavo pasiekti ste 
binančių rezultatų todėl, kad 
būdavo koncentruojamasi ribo 
tais tikslais ar siekimais ir ne 
buvo kreipiama dėmesio, kiek 
žmonių gyvybių ir kiek medžią 
gų tie tikslai kaštuos. Tokiu 
būdu Egipto faraonai pastatė 
piramides.

Nėra jokio tikslo palyginti 
metinį pramonės augimą (pro 
centais) Sov. S-goje ir paly 
ginti su tokiais pačiais davi 
niais JAV-se. Labai supramo 
ninintam krašte, kaip JAV-ės, 
žinoma, pramonės augimas 
imant procentais, bus mažesnis 
už kiekvienos vlastvbės, kuri 
tik pradeda savo pramonę plės 
ti. Dabartinį greito sovietų pra 
monės augimo periodą galima 
palyginti su JAV-bių pramo 
nės augimu 1870 — 1910 me 
tais. Gi tiems, kurie stebisi so 
vietų ekonon^inįiu progresu, va 
dindami tai komunizmo magi 
ja, galėtų prisiminti feodalinę 
Japoniją, kuri taip pat tapo la 
bai greitai pramonės kraštu 
pradėjusi dar su mažesniu pu 
grindų. Gi po paskutinio karo

VAKARŲ VOKIETIJA I’1 
PRANCŪZIJA RODO PRA 

MONĖS AUGIMA TOKI 
PAT ĮSPŪDINGA KAIP 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE.

Būtų kažkas nepaprasto, jeigu 
diktatūrai su milionais žmo 
nių ir su šeštadalio pasaulio 
medžiaginiais ištekliais, visai 
paniekinamai nekreipdami dė 
mesio į žmonių ir medžiagų iš 
teklius ir išlaidas, nepasisektų 
pasiekti laimėjimų kai kuriose 
srityse, ypač tose srityse, ku 
rios yra svarbios Sov. S-gos 
jėgai ir galiai. Be to, per 42 me 
tus bet kokia sistema Rusijoje, 
būtų padariusi didelę pažangą.

Tiems svetimšaliams turistą 
ms, kurie duodasi suklaidina 
mi komunistinės propagandos, 
priskiriančios visą, kas pasie 
kiama, gero Kremliaus valdo 
vams, o viską, kas nepasisekta 
ar bloga, priskirdami praeičiai, 
patartina truputį pastudijuoti 
Rusijos istoriją f ne komunisti 
nę laidą), o tas juos išgelbėtų 
nuo daugelio klaidų ir „Intou 
rišt“ vadovų klaidinimų.

Savotiškas raportas apie So 
vietų S-gą buvo patiektas JA

Perskaičius pono E. Sudi 
ko (žiūrėk N. L. Nr. 47) strai 
psnį — „Kodėl?“, rodos nie 
ko neliktų pridėti, kas liečia 
bendras Hamiltono, Toronto 
ar Montrealio lietuviui! bapke 
lių bėdas ar pasisekimus, ne 
bent palinkėti dar glaudesnio 
tarpusavio bendradarbiavimo, 
pasitikėjimo mūsų bankais, 
daugiau narių — indėlių, taigi 
daugiau naudos mūsų pačių 
tarpe. Iš viso tokie straipsniai 
yra sveikintini.

Deja negalima nutylėti ne
tikslumų, kuriuose painiojasi 
P. E. Sudikas, aiškindamas, 
apie palūkanas.

Daugumas iš mūsų nesame 
baigę — mokinęsi kad ir vidų 
rinio algebros kurso. Tuo lab 
jau, kad net ir baigę augštąją 
matematiką, kartais susipainio 
ja palūkanų dydžio aiškinime, 
kaip, kad buvo atsitikę banke 
„Litas“ Montr.

Kad visi suprastume, aš ne 
vartosiu algebros firmulių pa 
aiškinant apie palūkanas.

Nuo seno ir dabar metinės 
palūkanos skaitoma susitartas 
% nuo kiekvieno paskolinto 
100, užmokant po metų laiko.

Deja, yra dar du daugiausia 
praktikuojami procentų mokė 
jimo būdai:

Užmokant palūkanas iš kai 
no ir mokant terminais pav. 
kas mėnuo.

Tik mokant palūkanas gale 
metų laiko pasiskolinęs moka

V Louisian'os senatoriaus Al 
len J. Ellender, po jo paskuti 
nės kelionės Rusijoje. Jis pa 
reiškė, kad tik komunizmu vai 
dant šis kraštas sugebėjo „at 
sikelti iš pavergtosios ir pamin 
to svalstybės, nukamuotos vi 
daus kovų ir nešančios sunkią 
naštą alkanų, nusivylusių bau 
džiauninkų klasės žemdirbių...“ 

Toliau šis „gudruolis“ sena 
torius pasakoja, kad carizmo 
opozicija buvo negailestingai 
išnaikinta slaptosios policijos, 
kurios veikimo būdas ir meto 
dai nebuvo skirtingi nuo meto 
dų, kuriuos naudoja komunis 
tai... Dar toliau jis sako, kad 
beveik kiekvienam rusui atro 
do, nesą daugiau naudingesnės 
sistemos negu toji (suprask, 
komunistinė!), kurioje jis da 
bar gyvena...“ Jeigu sovietų 
pilietis atranda, kad nesą kito 
gereter.io gyvenimo, kaip tik 
valdant komunizmui, tai

KODĖL KREMLIAUS VAL 
DOVAI TURI VARTOTI

MIRTIES BAUSMĘ, 
kad sumažintų mėginimus pa 
bėgti iš šio „raudonojo ro 
jaus“ Caristinių laikų teise, 
netgi santykiuose su savo poli 
tiniais priešais buvo daugiau 
liberališka, jeigu ją palygnti 
su sovietine teise. Caro slapto 
ji policija turėjo apie 5000 
agentų, o komunistinė slaptoji 
policija turi apie milioną agen 
tų. Prieš revoliuciją caro kalėji 
muose buvo apie 25—30 tūks 
tančių kalinių, o sovietai turi 
milionus.

Kas link baudžiavos, kuri bu 
vo panaikinta caro Aleksand 
ro II-jo, tai sovietinis komuniz 
mas ją atstatė — atgaivino 
valstybės feodalizmo formoje.

Speciali J. A. Valstybių se 
nato komisija tyrinėjanti ko 
mlnistų taktiką, yra pasakiu 
si: „Tiems, kurie nori suprasti 
komunizmą, mes rekomenduo 
jame ne 15 dienų kelionę Ru 
sijoje, bet 15 dienų biblioteko 
je pastudijuoti komunistinę 
konspiraciją (sąmokslą)“. Tai 
yra labai sveikas patarimas ne 
tik turistams Sov. S-goje. bet 
ir tiems, kurie klauso grįžusių 
iš Sov. S-gos pranešimų. Po 
komunizmo studijų biblioteko 
,se šie žmonės galės atskirti 
realybės grūdus nuo komunis 
tinės propagandos pelų. Gi su 
pratimas, tokio milžiniško ir 
komplįkuoto fenomeno, kaip so 
vietinis komunizmas, negali bū 
ti greitai ir pigiai nupirktas 10 
ar 30 dienų „Intourist“ globo 
Ernoje kelionėje po Sov. Sąjun 
g-b J. Skardi*.

nei daugiau, nei mažiau kam su 
tartus metinius procentus - pa 
lūkanas. Visais kitais procen 
tų mokėjimo atvejais pasisko 
linęs moka didesnius, negu su 
tartus, metinius procentus.

Palaipsnis — kas mėnesinis 
kapitalo grąžinimas čia nieko 
bendro neturi su %.

Pavyzdžiui: pasiskolinęs $ 
1200.00 iš 12% metinių moka 
nt palūkanas kiekvieno mėne 
šio gale tai yra $ 1.00 už $ 100. 
00 kapitalo per mėnesį ir grąži 
nant kas mėnuo po $100.00 ka 
pitalo gale pirmo mėn. sumo 
kės $12.00 palūkanų ir grąžins 
$100.00 kapitalo. Per antrą mė 
nesį jis teturės pasiskolinęs tik 
$1100.00 (o ne $1200.00!) ii 
gale antro mėn. sumokės jau 
tik $11.00 palūkanų ir vėl grą 
žins $100.00 kapitalo ir tt. kol 
gale metų, tai yra — po 12-to 
mokėjimo jis grąžins paskuti 
nius $100.00 kapitalo ir tesu 
mokės $1.00 palūkanų, nes pei 
12 mėn. jis teturėjo pasiskoli 
nęs tik $100.00.

Sudėję visas jo išmokėtas 
palūkanas (12 plius 11 plius.. 
1) gausime $78.00, o ne $144. 
00 kaip turėtų būti, jei mes 
normaliai būtume išlaikę pas 
kolą visus metus ir gale metų 
grąžinę visą paskolą iš karto ir 
už ją sumokėję visas palūka 
nas.

Deja grąžindamas kapitalą 
kas mėnesis po $100.00, sko 
lintojas vidutiniškai per visus 
metus teturėjo (1200 plius 
1100 plius 1000 plius ... plius 
100) $78.000 padalyta iš 12 
mėnesių arba $650.00 (o ne $ 
1200!) paskolos.

$650 paskola iš 12% meti 
nių kaip tik ir sudaro $78.00 pa 
lūkanų.

Taigi jokio sutartų palūka 
nų % sumažėjimo nėra ir ne 
gali būti, bet priešingai!

Kadangi bankas iš skolinto 
jo $78.00 palūkanų atsiėmė 
ne gale metų, kaip pagal teisy 
bę turėtų būti, bet jau no pir 
mo mėn. atskaitydamas $12.00 
ir tt. arba vidutiniškai per vi 
sus metus bankas iš skolinto io 
išlaikė pusę tų palūkanų, t. y. 
$39.00, arba bankas pagal tei 
sybę paskolino ne $1200 00, 
bet tik $1161.00 arba viduti 
niškai per ištisus metus skolin 
tojas turėjo pasiskolinęs ne $ 
650.00, bet tik $628.89, už ku 
riuos sumokėjo $78.00 palūka 
nu, o tai sudaro ne 12%, bet 
12,4%!

Dar didesnis metinis % iš 
eina kai palūkanos atskaito 
mos mėn. pradžioje, kaip tai 
praktikuojama dideliuose ma 
gazinuose-krautuvėse perkant 
skolon.

Asmeniškai esu žemesnių % 
arba mažėjančio tarp imamų iš 
skolintojų ir iš mokamų (in 
dėlininkams) % skirtumo par 
tizanas.

' Džiauf5uoO’ konstaituoda 
mas, kad Montrealio bankas 
„Litas“ dabar ima mažiausius 
Kanados lietuvių bankelių tar 
pe procentus ir dar metų gale 
grąžina 5% įmokėtų palūka 
nų.

Indėlininkams didinant ir 
skolintojams mažinant metinių 
%, mes eitume kaip tik tuo ke 
liu, kuris tikriausiai veda prie 
visų lietuvių kapitalo sutelki 
mo į lietuviškus bankus, ar ko 
operatyvus, ar panašiai. Tai 
kelias į teisingą savitarpinę pa 
gelbą, arba vienybėje — stip 
rybė!

Inž. J. Bulota.
M. Banko „Litas“ revizijos 

k-jos pirmininkas ir D. L. K. 
Vytaauto klubo revizijos k-jos 

sekretorius.
• Vasario 16-sios gimnazijos 
rėmimo vajus, kurį vykdė A 
Gulbinskas davė neblogų pai 
sėkmių. $uvo užsimotai surink, 
ti 500 dol., o jau yra gauta 531 
do>. Aukos plaukia ir toliau.
• Čikagos „Ateities“ šokėjui
grupė gruodžio 10 d. televizi 
jos programoje „Polka go ram 
nd” pašoks, du tautinius, to
kius. _____
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Birutes Nagienės
MODERNAUS ŠOKIO KONCERTAS

V

Šiandieną žodis „modernus“ 
yra labai dažnai vartojamas, 
girdimas ir visiemsgerai pažįs 
tarnas. Mes turime progos tais 
naujais moderniškais .išradi 
mais palengvinti kasdieninį gy 
venimą, greitai prie jų pripras
ti ir išmokti moderniškai gy 
venti. Tuos materialinius daly 
kus mes priimam ir jais džiau 
giamės. Bet kas liečia moder 
nu meną, mes nesame taip grei 
tai pasiruošę juo gėrėtis.. Kaip 
ir viskas, menas vietoje nešto 
vi, vystosi, jieško naujų kelių 
turi savo pionierių bejieškan 
čių naujo dvasinio pasaulio, 
naii’oj modernioi formoi. iš 
raiškoj. Progresas necnsto’a. 
nauios idėios ir kūrybinio trnx, 
Vimas vra neii?gestan*;' 
na nuo senu laiku. Gal būt mū 
sn kasdieniniame <rvvenime 
vr nevisai ?r iwinwt cnnran 
tarnas ar nakank-amai įvertina 
mas tas . mnderniiq 
bet mes turime ta litdėl’ma 
■nrinažinti ir duoti nrno-ns ca,, 
natiems ii arčiau nažinti.

Gruodžio K-ta diena Te<su sa 
lėle ^vvkn R. Macienės '-r o 
dtrnaus šokio koncertas su stu 
djins "rune, svečiais solistais 
ir V. Remeikos paveikslu naro 
da.

Ju darbas, pasiaukojimas ir 
tas kūrybinis troškimas mums 
davė gražia proga arčiau susi 
pažinti su tos srities moderniz 
mu ir įvertinti menininkus iŠ 
mūsų tarpo.

Koncertas prasidėjo intro 
dukcija i meno šoki. Primas, 
būgno ritmo pritariamas šokis 
nuteikė labai maloniai ir iš pi r 
mo etiudo buvo aiškiai matyti 
nauja kryptis šokyje. Du se 
kantieji etiudai, atlikti su Pou 
lene muzika, turėjo jauną švy 
gumą.

Vasaros ciklas parodė mums 
gražią vasaros nuotaiką. B. Na 
gienės solo šokis savo šiluma ir 
moteriškumu perkėlė į vasaros 
vidurį, kada saulė yra šilta, 
maloni, — muzika Honneger. 
Grupinis šokis su dideliu pasi 
sekimu parodė vaizdingą lietų- 
-vasaroje „Saulėje” — Rims 
kj Korsakoiv. B. Nagienės tech 
niškas ir nuotaikingas šokis 
man priminė zvimbiančią bitę 
tarp vasaros gėlių.

„Žydėjimas”—Sshmitt, atlik 
tas grupės, buvo kiek silpnės 

sija
Tautinės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

1649 N. Broadway, Melrose Park., 111., USA.
Prenumerata: JAV ii kitur 3 dol. metams.

nis ir vietomis nuotaika nutrū 
ko.

Ciklas pasibaigė pirmuoju 
šokiu B. Nagienės, kada vėl vis 
kas grįžta į tą pačią saulės ku 
piną vasarą.

Antroji koncerto dalis buvo 
skirta vienam kūriniui H. W. 
Longfelow „Hiawath'os gies 
mė“. B. Nagienės parinktas 
šio autoriaus kūrinys yra gra 
žus ir dėkingas.

H. W. Longfelow (1807- 
82), gimęs Postland, Maine, 
yra šiaurės Amerikos poetas 
gerai žinomas savo krašte ir Ii 
teratūriniam hirizonte lyriš 
kom poemom ir giesmėm. 
Tarp kitų dalykų yra narašes 
ak^dijos prancūzų „Evangeli 
ne“.

Ši lyrinė indėnų legenda 
„Hiawath'os giesmė” buvo 
vaizdžiai pastatyta J. Heron, 
įvairūs ritmai, muzika ir efek 
tingi garsai prisidėjo nrie išpil 
dimo, indėnu tradicijoje. Gru 
nė su solistais atitinkamai nėr 
siėmė indėnų dvasia, ritminei 
žingsniai-iudėsiai aiškiai naro 
dė ta simbolinę nuotaiką iš jų 
gyvenimo.

Hiawath’os jaunystė, kova, 
meilė Minnchaha’i, vestuvių 
puota, badas ir Minnehah'os 
mirtis, jo nusivylimas ir iške 
liavimas į kraštą be grįžimo.

Meilės duetas pagavo tą ly 
rini Longfellow stilių ir nuo 
taikinga vestuvių puota buvo 
ivoiri ir linksma. Pažymėtinas 
yra Hiawath'os šokis — kova 
su burtininku. Badas, Hinneha 
ho's mirtis su efektingo garso 
pritarimu išgavo tragišką mir 
ties pergalę.

Grupiniai šokiai atlikti nuo 
taikingai, ritmiškai skoninga 
me indėnų stiliuje, bet jautėsi 
trūkumas erdvės, nlataus jude 
šio, tolumos. Šokiu choreogra 
fija parodė, kad menininkė jieš 
ko naujų kelių, naujos išreiš 
kingos formos.

Veikalas buvo drąsus užsi 
mojimas, įdėta daug kūrybos 
ir darbo, bet reikia apgailestau 
ti, kad techniškos nenumaty 
tos kliūtys neleido mums pa 
matyti originaliai planuoto vei 
kalo. Šokių choreografija, kos 
tiumai B. Nagienės, Muzikos 
efektai Z. Lapino, dekoracijos 
V. Remeikos. Koncertas buvo 
maloniai priimtas. Sveikiname
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ČIKAGOS AUGŠTESNIO 
S1OS LITUANISTIKOS 

MOKYKLOS LEIDŽIAMIE
JI VADOVĖLIAI

Domas Velička, „Lietuvių 
Literatūra”, I dalis. Tautosa 
ka. Trumpas tautosakos kur 
sas su chrestomatija ir litera 
tūros teorijos pagrindais augs 
tesniosios lituanistinės mokyk 
los penktajai klasei. Pasako i 
moję tautosakoje suklasifikuo 
tos pasakos, sakmės, legendos, 
oracijos, raudos. Dainuojamo 
joje — surūšiuotos dainos ir 
dainuojamosios pasakos. Smul 
kiojoje — mįslės, patarlės ir 
priežodžiai. Tikėjimuose nag 
rinėjama: dievai ir dvasios. Pa 
pročių skyriuje nagrinėjami 
švenčių bei įvykių papročiai. 
Pabaigoje trumpai apžvelgia 
mi kai kurie svetimtaučiai ir 
lietuviai žymesnieji tautosaki 
ninkai.

Domas Velička, „Lietuvių 
Literatūra“, II dalis. Tikybi 
nės ir šviečiamosios literatu 
ros laikotarpis. Trumpas lietu 
vių literatūros istorijos kursas 
su chrestomatija ir literatūros 
teorijos pagrindais augštesnio 
sios lituanistinės mokyklos še 
štąjai klasei. Pradedama mūsų 
raštijos pradžia (Mažvydas, 
Vilentas, ir kt.), po to seka 
tautinio atgimimo apžvalga 
(Poška, Valiūnas, Stanevičius, 
Daukantas, Valančius, Straz 
das, Baranauskas, Vienažin 
dys ir kt.). Spaudos draudimas 
(knygnešiai), 'draudžiamoji 
spauda („Aušra“, „Varpas“ ir 
kt.). Draudžiamojo laikotar 
pio svarbesnieji rašytojai. Lie 
tuvių raštijos tyrinėtojai (pro 
fesoriai Mykolas ir Vaclovas 
Biržiškos ir kt.). Lietuviškieji 
lenkų rašytojai (Mickevičius, 
Kraševskis, Kondratavičius).

Juozas Masilionis, „Lietuvių 
Literatūra“, III dalis. Poauš 
rio laikotarpis. Trumpas lietu 
vių literatūros istorijos kursas 
s'u chrestomatija augštesv) o 
sios lituanistinės mokyklos sep 
tintąjai klasei. Nagrinėjamieji 
autoriai: Pietaris, Kudirka, 
Maironis, Vaičaitis, Žemaitė, 
Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ra 
gana, Vaižgantas, Biliūnas, Vy 
dūnas ir kt., 411 psl. (Jau iš

mūsų menininkus, linkėdami 
jiems toliau sėkmingai jieško 
ti naujų kelių ir troškimų išsi 
pildymo.

Galina Šimaitienė.

KALĖDŲ IR NAUJŲ 
METŲ SVEIKINIMŲ

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

kulturtvWkrojvika
VYDŪNO VARDO 

PREMIJĄ,
kurią yra paskelbusi Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos 
centro valdyba už parašytą 
mokslinį ar grožinį literatūros 
kūrinį, kuris pasitarnautų Ma 
žosios Lietuvos vardo iškeli 
mui ir prisidėtų prie jo lietu 
viškumo įrodymo, — Jury ko 
misija dauguma balsų nutarė 
gautiems veikalams neskirti i* 
pasiūlyti premijos skelbėjui 
atidėti dar dvejiems metams, 
nes iš komisijos gautųjų trijų 
veikalų nerasta nė vieno, kuris 
galima būtų premijuoti.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Dr-jos Centro valdyba plačiau 
formuluos Jury komisijos tari 
mus ir pareikštas sugestijas, o 
taip gi savo nusistatymą.

PROF. ZIGMUI 
ŽEMAIČIUI

sukako 75 metai amžiaus. Z. 
Žemaitis yra matematikas, ii 
gą laiką buvęs Matematikos - 
- Gamtos fakulteto dekanu 
Kauno universitete. Baigęs yra 
Odesos universitetą; Odesoje 
dalyvavęs lietuvių veikloje ca 
ro laikais, vedęs ten chorą; pa 
ts neblogai skambina fortepio 
nu. Dabar jis dėsto Vilniaus 
universitete ir Dailės institute 
architektams augštąją matema 
tiką. Ilgiausių metų sukaktuvi 
ninkui.

ėjusi iš spaudos ir platinama).
Juozas Masilionis, „Lietu 

vių literatūra“, IV dalis. Nau 
josios literatūros laikotarpis. 
Trumpas lietuvių literatūros 
istorijos kursas su chrestoina 
tija aukštesniosios lituanisti 
nės mokyklos aštuntajai kla 
sei. Šiame vadovėlyje apžvel 
giama po spaudos draudimo ir 
nepriklausomos Lietuvos lite 
ratūra. Nagrinėjami autoriai: 
Krėvė, Vienuolis, Lindė-Dobi 
las, Vaičiūnas, Kirša, Šeinius, 
Savickis, Mykolaitis - Putinas, 
Sruoga, Baltrušaitis, Binkis, 
Brazdžionis, Aistis, Miškinis, 
Grušas ir Vaičiulaitis, ši kny 
ga jau renkama.

Visi vadovėliai atitinkamai 
iliustruoti, su lietuvių litera 
tūros žemėlapiais, retesniųjų 
žodžių žodynėliais, įrišti kie 
tais viršeliais, bus per 400 psl. 
ir kainos po 5 dol. (su persiun 
timu).

Užsakymai vykdomi tik už 
įmokėjusiems, o pirmiau tie 

ms, kurie užsisako visas ketu 
rias dalis. Visas dalis užsisa 
kiusius laikome vadovėlių lei 
dimo talkininkais ir jiems iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame.

Užsakymus ir pinigines per 
laidas siųsti šiuo adresu: Va 
dąvėlių Leidimo Komisija, 56 
20 So. Claremont Ave., Chica 
go 36, Ill.

Vadovėlių Leidimo Komisija.

„BALTARAGIO MALŪNO” 
PLOKŠTELĖS

K. Borutos. „Baltaraigo Ma 
iūno“ pūkštelės, kurias iiašė 
Montrealio Lietuvių .Dramos 
Teatras, turi didelį pasiseki 
mą. Pirmoji plokštelių laida 
;au išpirkta. Kadangi yra užsa 
kymų iš įvaiiių lietuvių vieto 
vių, esančių įvairiuose konti 
nentuose, tai teatras dabai lei 
džia antra laidą. Tikimasi, kad 
antroji laida pasirodys dar 
prieš Kalėdas.

„Baltaragio malūno” plokš 
ielės švariai Victor'o įrašytos. 
Aktorių kalba, atkurianti teks 
tą, perpinta muzika, daina ir 
yra lengvai klausoma. Žodis 
gražus ir jo pertiekimas — su 
gestyvus, patrauklus, įspūdin 
gas. Muzikinės - daininės įtar 
nos vykusios ir taikliai įterp 
tos.

Įdomu pastebėti, kad kaiku 
rie balsai plokštelėje žymiai 
pakitę, lyg netekę savo temo 
ro. Perdaug deklamacijos ir 
patoso ir kaikuriems momen 
tams permaža paprastumo. Pa 
sirodo, kad tai, kas tinka see 
nai, ne su visomis detalėmis 
tinka plokštelei.

Bendrai gi, „Baltaragio ma 
lūnas“ labai puiki pradžia. Plo 
kštelė kupina lietuviškos dva 
sios. kuri trykšta iš puikaus K. 
Borutos pasakojimo - kalbos, 
minties, tikroi pasemtos iš lie 
tuvių liaudies tautosakos. Plo 
kštelė verta įsigyti ir patarti 
na šeimoms ir lietuvių mokyk 
loms.
JAV IR KANADOS LIETU 
VIŲ 1961 M. DAINŲ ŠVEN 

TĖS REPERTUARAS,
I sąsiuvinys jau išspausdintas. 
Čia sudėtos dainos mišriam 
chorui: Malda už Tėvynę — J. 
Dambrausko, Lietuviais esame 
mes gimę — St. Šimkaus (žo 
džiai Sauerveino), Dainų dai 
neles — J. Naujalio (žodžiai 
Maironio), Augo girioj lie 
pelė St. Šimkaus, Vėjužėlis — 
A. Vanagaičio, Parsivedžiau 
mergužėlę lepūnę — M. Pet 
rausko, Siūbau , lingau paukš 
ttižėlis — J. Zdaniaus, Tremti 
nių ir išvežtųjų giesmė — VI. 
Jakubėno (žodžiai Brazdžio 
nio), Lietuvos partizanų dai 
na — Br. Markaičio, S. J., Pa 
busk pasauli — J. Bertulio (žo 
džiai Gaidžiūno). Leidinys tu 
ri 30 pusi.

LIETUVOJE TRŪKSTA 
GAIDŲ IR PLOKŠTELIŲ
Mariampolės (Kapsuko) mu 

zikos mokyklos dėstytojas V. 
Gulmanas rašo L. ir M. savait 
raštyje, kad Lietuvoje labai 
trūksta gaidų ir patefono plo 
kštelių: kad jų reikia jieškoti 
Maskvoje, o provincijos rnies 
tai jų visai neturį. O muzikos 
mokyklos be gaidų negali nė 
vienos dienos veikti.

LEIDŽIAMI DU DIDELI 
ALBUMAI

Artimiausiu laiku Nemunas 
išleidžia du puošnius, vertin 
gus leidinius: 1) Lietuvos vaiz 
dų albumą, plačios apimties, 
kokio iki šiol nesame turėję. Ja 
me teikiamas ypatingas dėme 
sys mūsų gamtos peisažui. 
Daug nuotraukų skiriama gra 
žiam pajūriui, upėms, ežerams 
ir kitoms būdingesnėms vieto 
vėms. Platus skyrius, liečiąs 
mūsų miestus, miestelius bei 
kultūrinius pastatus. Bus iš 
Nepriklausomos Lietuvos lai 
kotarpio išskirtinas skyrius 
kultūros - kutūrilnių bei švieti 
mo pastatų.

2) Kitas leidinys — Ame 
rikos Lietuvių kutūrinės veik 
los albumas. Šio albumo apim 
tyje kultūriniai religiniai pasta 
tai, ansamblių, draugijų teatri 
niai pastatymai ir kiti mūsų 
tautinės kultūros įvykius vaiz 
duoją paveikslai - nuotraukos. 
Čia bus taip pat skyrius, pa 
vaizduojąs Amerikos lietuvių 
pastangas Lietuvos valstybės 
atstatymui ir šio meto žygiai 
ją išlaisvinti iš raudonųjų ver 
gijos.

Kiekvienas šių albumų bus 
didelio formato: 260 — 320 
psl., gerame popieriuje ir įriš 
tas į kietus viršelius. Prenu 
meratoms vieno ir kito kaina 
po 10 dol. Prenumeratorius šis 
albumas turėtų pasiekti maž 
daug po pusmečio. Prenumera 
torių pavardės bus paskelbtos 
leidinio gale..

Šia proga maloniai prašoma 
ateiti talkon, užsiprenumeruo 
jant šiuos abu arba vieną kurį 
iš jų. Kartu su užsakymais, 
prašoma siųsti ir prenumera 
tos mokestį visą, ar bent jo da 
lį, adresu: Nemunas, 6051 So. 
Ashland Ave, Chicago v6, III, 
USA.

Istorinės Lietuvos Albumas 
išleistas liuksusiškai, didelio 
formato, 268 psl., Įrištas j kie 
tus viršelius, tekstas lietuvių 
ir anglų kalbomis, vertingas ir 
retas leidinys. Jo kaina dabar 
15 dol, tačiau tiems, kurie pre 
numeruos abu, ar vieną kurį 
leidžiamų albumų, kaina bus 
tik 12.50 dol.

PIRMAS LIETUVIŲ 
KALBININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS
prieš 50 m., 190'm. buvo vasa 
ra, Seinuose, dalyvavo: Juozas 
Balčikonis, Kazimieras Būga, 
Jonas Jablonskis - Rygiškių 
Jonas, Juozas Laukaitis, Seinų 
kunigų seminarijos lietuvių kai 
bos profesorius, Sibire miręs 
ir J. šlapelis.

Suvažiavimas užtruko 2 mė 
nesiūs ir aptarė gramatikos 
terminus ir nusprendė grama 
tikos rašymą pasidalyti: Bū 
ga paruošti rašybos vadovėlį, 
Rygiškių Jonas — sintaksę, 
Šlapelis — etimologiją.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

PENKIOLIKTOJI DALIS — PABAIGA T
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44.
Ir štai Larisa Fiodorovna Antipova pradėjo atsisveikini 

mą paprastais, kasdieniškais, budraus, nesivaržančio pasikal 
bėjimo žodžiais, laužančiais realybės rėmus ir neturinčiais 
prasmės, kaip neturi prasmės chorai ir tragedijų monologai, 
ir eiliavimo kalba, ir muzika ir kiti sąlygingumai, pateisinami 
tiktai susijaudinimu. Sąlygingumu esamojo įvykio, pateisinau 
čio tiktai lengvo, nedirbtinio pokalbio, sąlygingumu jos ašarų, 
kuriose skendo, maudėsi ir plaukiojo jos gyvenimiški ir šven 
tadeniški žodžiai.

Atrodė, kad šitie šlapi nuo ašarų žodžiai patys jungėsi į 
meilingą ir skubų plepėjimą, kaip šlama nuo vėjo šilkinė ir 
drėgna lapija, supainiota šilko lietaus.

— Štai ir vėl mes drauge, Juročka. Kaip Dievas vėl mus 
suvedė pasimatyti. Kokia baisybė, pagalvok! O, aš negaliu! 
Ir Viešpatie! Bliauju ir bliauju! Pagalvok! Štai vėl kažkas 
iš mūsų būdo, iš mūsų arsenalo. Tavo išėjimas, mano galas. 
Vėl kažkas stambaus, nepakeičiamo. Gyvenimo slėpinys, mir 
ties slėpinys, genijaus grožis, nunuogėjimo grožis, šita, pra 
Šau, mes supratome. O smulkūs gyvenimiški reikaliukai, kaip 
Žemės rutulio perdalinimai tai, atleiskite, atsiimkite, tai ne 
mūsų srities.

Sudie didis ir brangus mano, sudie mano džiaugsmas, 
sudie mano skubusis ir gilusis upelis. Kaip aš mėgau visadic 
nį tavo čiurlenimą, kaip aš mėgau pasinerti tavo šaltose bau 
gose.

Atsimeni, atsisveikinome su tavim tada ten, prieangy 
je! Kaip tu mane apgavai! Ar gi aš be tavęs važiuočiau? O, 
aš žinau, tu tą padarei per jėgą, mano įsivaizduojamam gėriui. 

Ir tada viskas nuėjo vėjais. Dieve, ką aš ten iškentėjau! Bet 
tu juk nieko nežinai. O, ką aš padariau, Jura, ką pridariau! 
Aš tokia nusikaltėlė, tu supratimo neturi! Bet aš nekalta. 
Aš tada tris mėnesius ligoninėje išgulėjau, ir vieną visai be 
sąmonės. Nuo to laiko man ne gyvenimas, Jura. Nėra sielai 
ramybės dėl atgailos ir kančios. Bet aš juk neatidengiu svai 
biausio. Ištarti tai negaliu, neturiu jėgų. Kai aš prieinu prie 
šios savo gyvenimo vietos, Man pradeda krutėti iš baimės 
plaukai ant galvos. Ir netgi aš neteigsiu, kad esu visiškai nor 
mali. Bet matai, aš negeriu, kaip daugelis daro, nenueinu 
šiuo keliu, nes girta moteris tai yra galas, tai kažkas neįmano 
ma, ar ne tiesa.

Ir ji kalbėjo dar kažką ir vaitojo ir kankinosi. Staiga ji 
nustebusi pakėlė galvą ir apsižvalgė. Kambaryje seniai jau 
buvo žmonės, susirūpinimas, sambrūzdis. Ji nulipo nuo šuoliu 
ko ir, svyruodama, pasitraukė nuo karsto, perbraukė per akis 
plaštakų lyg išspausdama dar dar neišverktą ašarų likutį, kad 
jį galėtų nupurtyti ant grindų.

Prie karsto priėjo trys vyrai ir pakėlė jį trim rankšluos 
čiais. Prasidėjo išlydėjimas.

17
Larisa Fiodorovna kelias dienas praleido Kamergerska 

me. Rankraščių atrinkimas, apie kurį kalbėjo Jevgraf Andre 
jevič, buvo pradėtas jai dalyvaujant, bet nebaigtas. Įvyko ir 
pasikalbėjimas, kurio ji prašė iš Jevgrafo Andrejevičiaus. Jis 
iš jos sužinojo kažką svarbaus.

Kartą Larisa Fiodorovna išėjo iš namų ir daugiau nesu 
grįžo. Matyti, ji buvo suimta kažkur gatvėje ir mirė arba ne 
žinia kur dingo, užmiršta su kokiu nors bevardžiu numeriu iš 
kokio nors dingusio sąrašo, viename iš nesuskaitomų bendrų 
arba moterų šiaurės konclagerių.

ŠEŠIOLIKTOJI DALIS — EPILOGAS
1

Tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt trečiųjų metų 
vasarą, pralaužus ties Kursku lanką ir išlaisvinus Orią, atski 

rai grįžo į su.vo karinius dalinius neseniai pakeltas į leitenan 
tus jaunesnysis leitenantas Gordon ir majoras Dudorov, pir 
masis iš tarnybinės komandiruotės į Maskvą, o antrasi iš trijų 
dienų atostogų iš ten pat.

Grįždami abu susitiko ir apsinakvino miestelyje Černi, iš 
ardytame, bet ne visai sunaikintame, kaip ir daugelis vieto 
vių iš šios „dykumos zonos“, nutrintos nuo žemės paviršiaus.

Tarp miesto griuvėsių, sudarančių krūvas akmenų ir 
plytų laužo, išliko daržinė, kurioje abu ir apsinaktujo. Jiems 
nesimiegojo. Jie kalbėjo visą naktį. Dienai brėkštant, apie 
trečią valandą nakties, užsnūdusį Dudorovą išbudino Gordo 
no bruzdesys. Nevalyvais judesiais, kaip vandeny, nardyda 
mas ir persiversdamas šiene, jis rankiojo savo našulio reikme 
nis ir slinko prie durų.

— Kur tu dabar taip susiruošei ? Dar naktis.
— Einu prie upelio. Noriu apsiskalbti.
— Beprotis tu. Vakare būsime savo dalinyje, baltinių 

tvarkytoja Tanka duos naują pamainą. Kodėl nepakenti?
— Nenoriu atidėlioti. Permirkau prakaitu, užsinešiojau. 

Rytas karštas. Greit pertrinsiu, tuojau saulėje išdžius. Išsi 
maudysiu, persivilksiu.

— Vis dėlto, žinai, nepatogu. Sutik, karininkas esi vis 
dėlto.

— Anksti. Visi aplink dar miega. Aš kur nors už krū 
mo. Niekas nepamatys. O tu miegok, nekalbėk. Miegą nu 
vaikysi.

— Aš jau daugiau neužmigsiu. Aš su tavim drauge eisiu.
Ir jie nuėjo prie upelio, praeidami pro griuvėsius, jau spė 

jusius saulėje įdegti. Tarp buvusių gatvių, ant žemės, saulės 
atokaitoje miegojo suprakaitavę, kriokdami, išraudę žmonės. 
Daugumoje tai buvo vietiniai, be pastogės likę žmonės — se 
niai, moterys, vaikai, tiktai pavieniai, savo dalinius besiveją, 
raudonarmiečiai. Gordon ir Dudorov atsargiai, kad neužmin 
tų miegančių, ėjo tarp jų.

— Kalbėk tyiau, nes dar išbudlinsi miestą, ir tada mano 
žugtas sudie. Ir jie pusbalsiu tęsė vidunakčio kalbą.

Daugiau bus. ______ M
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K. L BENDRUOMENES REIKALAI
ŠALPOS FONDO PRANEŠIMAS TARYBOS SESIJOJE 

MONTREALYJE.

DO 5-0373

Šalnos Fondas turbūt ne vi 
sai užtarnautai nešioja toki 
garbingą Fondo vardą. Jį stei 
giant, buvo nemažai entuziaz 
mo ir tikėtasi, kad iš jo šalia 
Bendruomenes centrinių orga 
nu išaugs stambi lietuviška šal 
pos organizacija. Steigėjų užsi 
degimui išblėsus, Fondas atsi 
dūrė prieš pilką kasdienybę. 
Darbas, tiesa, buvo dirbamas, 
bet be reikiamo užsidegimo, to 
dėl ir to darbo rezultatai neiš
ėjo tokie, kokių reikėtų laukti.

Didžioji Š. F. lėšų dalis nu 
krypsta tiems tautieičams, ku 
rie tebegyvena Vokietijoje pa 
bėgėlių stovyklose, arba tiems, 
kurie del senatvės ar ligos yra 
atsidūrę atitinkamose institu 
cijose. Šių kategorijų asmenų 
priskaitoma per 1000 ir jų šel 
pimas užsitęs ilgai. Nebent 
(3 perkeldintų į Amerikos 

.itinentą ir čia juos apsiim 
tų išlaikyti turtingesni kraštai, 
kaip Kanada ir Amerika. Tas 
klausimas atatinkamų vyriau 
sybių yra svarstomas, todėl 
galbūt neužilgo susilauksime 
konkrečių žygių.

Antroje vietoje š. Fondas iš 
tradicijos yra apsiėmęs globo 
ti t. vadinamas vargo mokyk 
las. Mes manome, kad tų mo 
kyklėlių šelpimas yra labai 
vietoje, nes, viena, šelpiami ne 
pasiturinčių tėvų vaikai ir, ant 
ra, netiesioginiai paremiama 
Vas. 16 gimnazija, nes ji iš tų 
mokyklėlių daugiausia sušilau 
kia sau mokinių.
■ Tasario 16 gimnazijos šelpi 
Hias yra savaime aiškus, nes 
su būrelių1 perdavimu Š. F. sa 
vaime jam atiteko gimnazijos 

"šelpimo našta.
Suvalkų trikampio lietuvių 

ir bendrai geležinės uždangos 
kraštų šelpimas nėra galutinai 
išryškėjęs. Dėl visiems gerai 
žinomų priežasčių, nei Balfui, 
o tuo labjau mūsiškiam Fon 
dui organizuotai ten įeiti ne 
galima, todėl lieka asmeniškas 
siuntinėlių siuntinėjimas, dėl 
kurio tikslumo yra įvairių nuo 
monių.

Todėl Š. F. pasirinko neut 
ralią poziciją. Kiek patys au 
kotojai, arab vietos šalpos oi 
ganai imasi iniciatyvos tam 
tikslui rinkti lėšas, Š. F cent 
ras neprietšarauja ir mielai tar 
pininkauja lėšų persiuntime. 
Pagal įstatus dalis Š. F. lėšų 
turėtų būti skiriama vietos 
žmonių šalpai. Kaip praktika 
rodo, ši pozicija labai menkai 
jišnaudojiama. 'Pųiežasties rei 
kia jieškoti tame, kad Š. F. ne 
ra perdaug populiarus žmonė 
se, todėl, jei kam ir reikia, m 
drįsta į jį kreiptis. Antraver 
tus gyvename neblogus laikus. 
(ėl ne taip daug reikalaujan 

.ų paramos iš šalies. Be to, jei 
ką staiga ištinka bėda, teikia 
pagalbą parapijos ir kanadiš 
kos institucijos.

Š. F. ryšiai su apylinkėmis, 
nežiūrint dėtų pastangų, nepa 
vyko tinkamai pastatyti ir pa 
gyvinti. Šiaip paėmus, daugu 
moję veiklesnių apylinkių Š. 
F. vietos komitetai arba įga 
liūtiniai veikė normaliai ir su 
rinktas šalpai lėšas prisiunčia

centrui reguliariai. Ankstyves 
niais metais buvo akcentuota 
centralizacija. Tačiau patyri 
mas parodė, kad šitą tikslą pil 
nai pasiekti neįmanoma. Yra 
asmenų, kurie labai vertina be 
tarpinį kontaktą su šelpiamai 
siais, todėl suriktas lėšas pa 
siunčia patys ir už tai, kaip at 
lyginimą gauna padėkos laiš 
kus. Psichologiškai tas argu 
mentas yra gana svarbus, to 
dėl Centras iš savo pusės bijo

Marche
7585 Edward St.

DO 5-0373

Lasalle
LaSalle

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
JAV STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS

Šviežia mėsa, alus, įvairiausia groserija, 

nemokamas pristatymas.

Kas savaitę kas nors nauja 
dovanai ar už menką kainą.

Lietuvis savininkas J. Vizgardiškis. ::

TAISAU 
televizijos ir radio aparatus. 

Darbas garantuotas. 
Albinas Pranevičius.

DOminic 6-6637

A

damas nepakenkti bendram šal 
pos reikalui nebedarė spaudi 
mo.

Iš veiklesniu apylinkių pa 
minėtinos sekančios: Hamilto 
nas, Montrealis, Torontas, Ed 
montonas, Firt William, St. 
Catharines ir Sault Ste, Ma 
rie. Vasario 16 d. gimnazijai 
remti būrelių šiuo metu dar 
turime 17. Apylinkėmis jie pa 
siskirsto sekančiai: Hamiltone 
—6, Toronte—7, Winnipege—
1, Vancouvery—1, Sudbury—
2. Šiais metais likivdavosi Lon 
dono ir Windsoro 2 būreliai. 
Yra pavojus, kad ir daugiau to 
kių atsiras.

Keletas žodžių dėl Š. F. fi 
nansų. Pagal įsigaliojusią tra 
diciją piniginė apyskaita duo 
dama kiekvienai Tarybos sesi 
jai. Šiais metais vyksta antroji 
sesija, todėl apyskaitos duome 
nys neapims pilnų metų. Tik 
ra Š. F. metinė apyvarta gali 
ma porodyti tik po Naujų Me 
tų, kada suplaukia iš visų apy 
linkių surinkti pinigai. Imant 
laikotarpį nuo š. m. vasario 10 
iki lapkričio 23, Š. F. kasa pa 
jamų 
sumą 
kurie 
jai.
sekančiai
Vas. 16 gimnazijai ..1481.66 
Vargo mokykloms . . . .616.75 
Seneliams ir ligoniams 397.89 
Sibiro lietuviams .........225.00
Suvalkų trik, liet......... 25.00
Kūrėjams-savanoriams . .24.00 
Pašto ir bankinių išlaidų 18.95 
Kasos likutis .................... 95.96

2885.21 
Centro Komiteto sudėtis bu 

vo sekanti: Pirm. V. Sonda, vi 
cep. Dr. E. Norvaišienė, ižd. 
Ona Indrelienė, sekr. p. Šadei 
kienė ir laisvas narys V. Sen 
dzikas. Komiteto viduje visą 
laiką vyko sklandus bendra 
darbiavimas. Pasinaudodamas 
šia proga, tariu nuoširdų ačiū 
komiteto seniausioms narėms 
pp. Dr En. Norvaišienei ir O. 
Indrelienei, kurios dirbo komi 
tete nuo pat Šalpos Fondo įsi 
steigimo dienos, taip pat dėko 
ju p. Šadeikienei ir p. V. Sen 
dzikui, kurie į komitetą sutiko 
įeiti pastaras metais.

V. Sonda.
TEATRO SAVAITĖ 

LIETUVOJE 
užbaigta paskyrimu premijų— 
piniginių ir garbės raštų be! 
padėkų pareiškimu. Geriau 
šiai įvertinti Vilniaus Dramos 
teatras, Klaipėdos vai. teatras 
ir Telšių liaudies teatras; ant 
roję vietoje Kauno, Panevėžio 
ir Kapsuko. Liaudies teatrai 
yra mėgėjų teatrai, ne profe 
sionališki.
• Dr. Antanas Klimas Roches 
terio universitete vadovauja ru 
sų kalbos departamentui. Dr. 
Klimas dėsto ir vokiečių kai 
bą.
• Kun. dr. Stasys Žilys pa 
kviestas lektoriauti į Romos 
popiežiškąjį Laterano universi

turėjo 1968.26 dol. Į tą 
įeina ir būrelių pinigai, 
išimtinai skirti gimnazi 

Pinigai buvo paskirstyti 
$

::I « €sso
STOVE OIL 

DEALER
DO 6-051 5

RAYMOND BROS.
ESSO GAMINIAI 

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

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

TAUTOS FONDO KANADOJE PRANEŠIMAS

Tautos Fondo užuomazga 
buvo padaryta Lietuvoje, kuo 
met mūsų rezistenciją sudarė 
visų grupių vieną Vyriausią 
Lietujvos Išlaisvinimo Komi 
tetą. Lėšos jam buvo parūpina 
mos visuomeninių organizaci 
jų ir iš aukų pavienių asmenų. 
Vlikui pasitraukus į Vakarus, 
atsirado reikalas parūpinti, Lie 
tuvos bylai ginti, pastovių ir 
pakankamų lėšų.

Todėl Vykdomos Tarybos 
pasiūlymu. Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo K-to buvo įsteig 
tas Tautos Fondas, kurio už 
davinys — telkti lėšas okupuo 
tos Lietuvos laisvinimo reiks 
lams. Pirmutinių ir stambiau 
siu piniginių aukų TF-das yra 
sulaukęs iš senųjų emigrantų 
JAV per Amerikos Lietuvių 
Tarybą.

Ir Kanados Lietuvių Centro 
Taryba, tuomet apjungusi dau 
gumą lietuvių organizacijų, pri 
tarė Vlikui ir savo posėdyje 
1948 m. rugs. 16 d. nutarė 
steigti TF-do Atstovybę Kana 
doje, paskirdama Mariją Ar 
lauskaitę tos Atstovybės pirmi 
ninke. Visose stambesnėse lie 
tuvių kolonijose buvo įsteigti 
TF-do skyriai, o mažesnėse — 
TL-do Įgaliotiniai.

Dėka tautiečių pasitikėjimo 
ir pritarimo, lėšos TF-dui iš vi 
sų lietuvių kolonijų Kanadoje 
pradėjo vis didėti ir, išskyrus 
JAV lietuvius, Kanados lietu 
viai pirmauja TF-dui sukeltų 
lėšų didumu. Aukos T-F-dui 
gaunamos pagal nusistovėjusią 
tradiciją per Vasario 16 d. mi 
nėjimus, kada kiekvienas susi 
pratęs lietuvis aukoja paveig 
tos Tėvynės laisvinimui, o taip 
pat per vykdomus TF-do au 
kų vajus, atsilankant į namus, 
pelnas nuo gegužinių ir kitų 
parengimų. Tautos Fondo Ats 
tovybė Kanadoje nuo įsteigi 
mo pradžios iki 1959 m. lapkri 
Čio 1 d. gavo aukų išviso 47, 
617.12 dol. Per tą patį laiką pa 
siųsta TF-do Centro Valdybai 
46,384.37 dol.; smulkių išlai 
dų turėta tame laikotarpyje 
817,61 dol.; likutis 1959 lapkr. 
1 d. 415.14 dol.

Kiekvienais metais TF-do 
Atstovybė skelbia abiejuose 
Kanadoje išeinančiuose laikraš 
čiuose — 
tuvoj” ir
Se“ savo metinę apyskaitą, iš

Metinis JAV Lietuvių Stu 
dentų S-gos suavžiavimas įvy 
ko lapkričio 27-29 d. d. puoš 
niame Courad Hilton viešbuty 
je. Čia dalyvavo apie 200 stu 
dentų ir svečių.

Suvažiavimo metu buvo kai 
beta apie sąjungos organizaci 
nius reikalus bei nagrinėtos 
studentiškos, politinės ir kult.i 
rinės temos. Organizacine su 
važiavimo dalis buvo atlik 
prabėgomis, nes susirinkusieji 
kreipė maža dėmesio į jos pun 
ktus. Kiek didesnių diskusijų 
susilaukta, nagrinėjant disku 
sines temas.

Čia buvo apžvelgtos šios 
temos: „Žvilgsnis ateitin“ — 
E. Kaminskas, L. Mockūnas, 
R. Stakauskas, moderatorius 
— R. Mieželis; „Santykiai tarp 
jaunimo organizacijų: kova ar 
bendradarbiavimas“ — V. Ka 
volis. V. Vardys, mod. A. Mic 
kevičiaus; „Lietuviai išeiviai ir 
politika šiandien“ — M. Mac 
kevičius, J. Paplėnas, K. Šid 
lauskas, P. Narbutas (jie ars

tovavo 4 partijas ar sambų 
rius), mod. J. Šmulkštys; „Išei 
vis lietuvis — studentas“ — L 
Užgirienė, K. Skrupskelis, S. 
Šimoliūnas; mod. A. Iljasevi 
čius; „Aš, Amerika ir Lietuva 
XX amžiaus pusėje. Perverti 
nimas ir išpažintis“ — Jonas 
Mekas.

Kai kurios iš šių temų buvo 
išdiskutuotos kiek plačiau, o 
kitose pasitenkinta tik piane 
šėjų nuomonių pareiškimu ir, 
dėl laiko stokos, susilaikyta 
nuo klausytojų - pranešėjų dis 
kusijų. Daugiausia laiko buvo 
pašvęsta politinės temos na 
grinėjimui, tačiau ji labai ma 
ža konkrečių minčių tedavė.

Atskiros studentų grupės 
turėjo dar savo suėjimus.

Šio suvažiavimo pirminin 
kais buvo Kęstutis Skrupske 
lis (šiuo metu studijuojantis 
Toronte) ir Juozas Kregž 
dys), sekretorius — Dalia Ger 
manaitė, Nijolė Remeikytė, 
Valentina Pajaujytė, Marytė 
Čikotaitė.

Krašto Tarybai 1959 m.
kurios manoma, kiek kuris sky 
rius per metus surinko aukų T 
F-dui.

TF-do Atst. Kanadoje vei 
kia šie skyriai: 1. Britiš Kolum 
biją — pirm. K. Skrinskas, Cal 
gary — pirm. A. P. Nevada, 3. 
Edmonton — F. Kantautienė, 
4. Hamilton — J. Mikšys, 5. 
London — B. Misius, 6. Leth 
bridge Alta — S. Noreika, 7. 
Montreal — K. Toliušis, 8. St. 
Catharines — J. Šarapnickas, 
9. Delhi — E. Kairys, 10. Fort 
William — Dr. E. Jasevičiūtė, 
11. Sault St. Marie — V. Moc 
kus, 12. Ottawa—A. Rodžius, 
13. Pembroke — P. Kiškis, 14. 
Rodney — S. Jasinskas, 15. To 
ronto — V. Užupis, 16. Sudbu 
ry — J. Bataitis, 17. Welland 
— A. Žinaitis, 18. Wawa — J. 
Vinslovas, 19. Windsor — P. 
Januška, 20. Winnipeg — M. 
Šarauskas.

TF-do talkininkais yra viet 
os KLB Apyl. V-bos, orgam 
zacijos ir šimtai susipratusių 
lietuvių, kurie pašvenčia savo 
poilsio valandas, rinkdami au 
kas kovai už Lietuvos išlaisvi 
nimą iš raudonosios tiranijos. 
Ta proga TF-do ir savo vardu 
reiškiu nuoširdžią padėką vi 
soms TF-do Atstivybėms, TF- 
do Įgaliotini, ; s ir Apylinkių 
V-boms Kanadoje už Jų pasi 
aukijimą organizuojant ir ten 
kant aukas TF-dui, taip pat 
širdingai dėkoju aukų rinkėja 
ms, kurie lankė kiekvieno lie 
tuvio namus, prašydami aukos, 
o didžiausia padėka tenka vi 
siems gerosvalioslicJ uviams au 
kavusiems tam kilniam, dide 
liam reikalui — Tėvynės lais 
vinimui.

Visų sujungtomis jėgomis 
bendras darbas padarys daug. 
Aukokite kiekvienas. Centas 
prie cento išaugs į šimtus ir 
tūkstančius. Kaip upė pavasa 
rį išneša ledus, taip pinigai, su 
aukoti Lietuvos laisvinimo rei 
kalams, nuneš baisius šaltus le 
dus, kurie dabar laiko sukaus 
tę kryžių ir vargų žemę — gra 
žią Nemuno šalį, mūsų myli 
mą Tėvynę Lietuvą.

V. Vaidotas,
TF-do Atst. Kanadoje P-kas. 
• Br. Budriūnas pakviestas 
Los Angeles miesto chorvc 
džiu (tituluojamas „Staff Con 
ductor“). Jam teks vadovauti 
net keletos tautybių chorams.

Mosklo - Technics naujienos
ŠIRDIES PASLAPTYS

Nepriklausomoj Lie 
„Tėviškės Žiburiuo

i

CBC dainininkė. Joan Fairfax dalyvaus Kalėdų radio ir te 
levizijos programoje, todėl iš anksto susirūpino paruošti 

kalėdines dovanas.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 
GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave. Ville LaSalle

Net tolimoje Šiaurėje, kur 
siaučia dideli šalčiai, o skirtu 
mas temperatūros tarp gyvu 
no bei aplinkos kartais siekia 
iki 80 laipsnių, tų kraštų gy 
ventojai“ nuo šalčio retai žū 
na. Puikia apsisaugoijmo prie 
mone jiems tarnauja kailis, 
plunksnos ir riebalų sluogsnis. 
Tačiau net toks kailis, kokį tu 
ri, pavyzdžiui, baltoji meška, 
negalėtų apsaugoti kūno nuo 
šalčio, jeigu jo kūnas nesuge 
betų kompensuoti prarastą ap 
linkai šilumą. Aplinkos paimti 
šilimos nuostoliai padengiami 
vidaus šiluma.

Įdomu tai, kad kuo mažės 
nis yra gyvūnas, tuo intensy 
viau jam tenka gaminti vidaus 
šilumą, kadangi jo kūno pavii 
šius daug greičiau atšaldomas.

Kodėl taip yra? Paimkime 
kubą, turintį 1 mil. kubinių 
cm. Jo paviršius turės 60.000 
kvadratinių cm. O dabar suma 
žinkime kubo tūrį 1000 kartų. 
Pasirodo, sumažinto kubo pa 
viršius sumažėjo ne 1000, o tik 
100 kartų — dabar jis turi 600 
kvadratinių cm.

Iš to seka, kad santykis 
tarp kūno tūrio bei jo pavir 
šiauš mažų gyvūnų yra mažės 
nis negu didelių. Todėl pirmie 
siems ir reikia žymiai intensy 
viau gaminti vidaus šilumą, jų 
organizme turi rgeičiau vykti 
medžiagų apykaita.

Medžiagų apykaita negali 
vykti be deguonie ir maisto 
medžiagų. Jomis organizmo 
ląsteles aprūpina kraujas. Be 
to, kraujas iš ląstelių pašalina 
anglies dvideginio ir kit. nerei 
kalingus medžiagų apykaitos 
produktus. Palaikant normalią 
medžiagų apykaitą organizme, 
širdis privalo atlikti didžiulį 
darbą, varinėdama krajagyslė 
mis reikalingą kiekį kraujo.

Didelių gyvūnų širdys dir 
ba žymiai lėčiau negu mažų, 
kadangi jų organizme lėčiau 
vyksta medžiagų apykaita. 
Dramblys vidutiniškai sveria 
3000 kg. Jo širdis per minutę 
susitraukia 46 kartus. Arklio 
svoris maždaug 380 kg, o pul 
sas — 55. Šuo sveria apie 6.5 
kg; šuns širdis per minutę su 
sitraukia jau 120 kartų. Tuo 
tarpu kai kurių mažų paukščiu

kų širdis dirba dešimteriopai 
greičiau net už šuns išrdį! Jų 
pulso be specialių prietaisų ne 
besuskaičiuosi.

Gali atrodyti, kad širdis, bū 
dama taip smarkiai apkrauta, 
dirba be jokio poilsio. Ne. Mo 
kslininkai apskaičiavo, kad 
žmogaus širdis per parą dirba 
apie 15 vai., o 9 vai. esti pilno 
je ramybėje. O štai mėlynosios 
zylės širdelė per minutę spėja 
susitraukti net 1000 kartų, per 
parą 1 mln. 440 tūks. kartų! 
Kada gi jai ilsėtis?., šio paukš 
telio širdies susitraukimas tru 
nka 0,038 sek., ramybė — tik 
0,002 sek. Tačiau jeigu mes su 
skaičiuosime darbo ir ramybės 
laiką, tai pamatysime, kad ir 
zylės širdis dirba ne daugiau 
už žmogaus širdį.

Kaip matome, širdis ne tik 
aprūpina organizmą reikalin 
gomis medžiagomis, bet kartu 
jį šildo.

ANTIBIOTIKAI ŠVARINA 
VANDENĮ

Laikant žuvis akvariumuo 
se, daug nemalonumų sudaro 
vandens gedimas — jo užterši 
mas pelėsiais. Vanduo prade 
da dvokti, pasidaro neskaid 
rus.

Kovai su šiuo reiškiniu bu 
vo panaudotas penicilinas. Ta 
bletė ištirpinama akvariumų 
vandenyje — 25 tūkst. viene 
tų kibirui vandens. Penicilino 
veikimas pasireiškia po 12—14 
vai., priklausomai nuo akvariu 
mo užteršimo laipsnio: dings 
ta blogas vandens kvapas, ža 
lia paviršiaus plėvelė ir burbu 
lai. Akvariumų floros atžvilgiu 
pakitimų nepastebėta.

Žuvims minėtoji antibiotikų 
dozė nekenkia. Netgi patino- 
makropodo žaizdos, kitos žuvę 
lės padarytos, greičiau užgijo. 
Matyti, penicilinuotų vonių 
metodas gali būti taikomas gy 
dant kai kuriuos žuvų susirig 
mus.

Penicilinuoti pagedusį van 
denį galima įvairiais atvejais, 
kai vanduo saugomas ilgą lai 
ką, o tai būna, pavyzdžiui, to 
limųjų plaukiojimų laivuose, 
tose gyvenvietėse, kuriose nau 
dojamas atvežamas vanduo ir 
t. t.

DO 6 9343

M. MACIUKAS

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

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS
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AtŪSU^S'PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

KANADOS SPORTO APY GARDOS KREPŠINIO IR 
TENISO PIRMENYBĖS 
pirmeny 
sekančia

6—7
S. K.

vyrų

STALO
1960 m. K. S. A. 

bės bus pravestos 
tvarka ir datomis:

1. Vyrų ir moterų krepšinio 
ir jaunių bei jaunučių (berniu 
kų ir mergaičių) stalo teniso 
pirmenybės Įvyks vasario 
d. d. Toronte. Veda P. P. 
„Aušra“.

2. Jaunių krepšinio ir
bei moterų stalo teniso pirme 
nybės Įvyks sausio 16 d. Ro 
chestervĮe. Veda Rochesterio 
L. S. K. „Sakalas“.

3. Jaunučių (berniukų ir 
mergaičių) krepšinio pirmeny
bės įvyks sausio 2 d. Toronte. 
Veda P. P. S. K. „Aušra“.

Jaunių klasių gimimo datos:
A — krepšiniui: 1 — jaunia 

ms 1941 m. sausio 1 d. 2 — jau 
nučiams (berniukams ir mer 
gaitėms) 1944 m. sausio 1 d.

B — stalo tenisui: 1 — jau 
niams 1942 m. sausio 1 d. 2 — 
jaunučiams (berniukams ir 
mergaitėms) 1945 m. sausio 1 
d.

Smulkesnes informacijas iš 
siuntinės pirmenybių rengėjai.

Jei atsirastų klubų, turinčių 
tinklinio komandas, prašom 
tuoj pat pranešti K. S. A. va 
dovui: J. Uogintas, 354 Win 
dermere Avė. Toronto 3, Ont. 
telef. RO 3-3038.

Visi pirmenybėse dalyvaują 
sportininkai turi būti regist 
ruoti FASKA’te.

Primename, kad šios pirme 
nybės yra kvalifikacinės, t. y. 
tik jose dalyvavusios koman 
dos galės vykti į Š. Amerikos 
Lietuvių Žaidynes. K. S. A.

LENKAS APIE LIETUVOS 
SPORTININKUS

Lenkų komunistų partijos 
ofisiozas „Trybuna Ludu“ lap 
kričio 10 d. Nr. gan plačiai ra 
šo apie Lietuvos sportą. Strai 
psnio autorius T. Sobanski ap 
žvelgia Lietuvos krepšinį prieš 
karą, pažymėdamas, kad 1937 
ir 1939 m. Nemuno krašto žai 
dėjai yra buvę Europos meis 
teriais. Kiek plačiau Sobanski 
sustoja ties dabartiniu Lietu 
vos sportiniu gyvenimu, iškel 
damas į pirmą vietą taip pat 
krepšinį ir jo augštą lygį, ku 
ris pagal autorių, atsiektas dė 
ka senesnės kartos atstovų (bi 
jo užsiminti, kad tas atsiekta, 
dėka N. Lietuvos augšto žai 
dimo lygio) ir talentingo jau 
nimo. Nenuostabu, kad lietu 
viai iškovojo du kartus Sov. S- 
gos meisterio vardą.

Atrodo, kad autorius į antrą 
vietą stato boksą, kuris pagal

Sobanski yra nepaprastai popu 
liarus. o Algirdas Šocikas, lai 
mėjęs šešis kartus SS meiste 
rio varčią, Europos meisterio 
varda Varšuvoje, nugalėjęs da 
bartinį pasaulio meisterį I. Jo 
hannsoną 
lietuvių boksininkas.
dviejų šakų, lenkas dar išvar 
dina lengvąją atletika ir stalo 
tenisą ir tų šakų geresnius 
sportininkus: J. Pipynę, B. Ka 
lėdienę, Varanauską, vienuo 
likmetę L. Balaišytę. Straips 
nio pabaigoje, lenkas siūlo ta 
mpresnių ryšių užmezgimą 
tarp Lietuvos ir Lenkijos spor 
tininkų.

DU ŽYMŪS STALO TENI 
SO ŽAIDĖJAI —

V. Variakojis ir B. Vitartaitė- 
-Balaišienė šiuo metu eina tre 
nerių pareigas sutelkdami į sa 
vo rankas geriausią Lietuvos 
atžalyną. Pirmasis gyvena Pa 
nevėžyje, Vitartaitė — Vilnių 
je. Norėdami peržvelgti savo 
prieauglio lygį, jie ir suruošė 
draugiškas stalo teniso rung 
tynęs, jaunių, jaunučių ir vai 
kų grupėje. Tikiu būdu, kiek 
vienas treneris turėjo po šešias 
komandas, arba išviso po 18 
žaidėjų. Rungtynės vyko sos 
tinėje ir jas laimėjo Vitartai 
tės - Balaišienės anketiniai 40. 
14 pasekme. Tai buvo labai 
gražus mūsų jaunimo jėgų pa 
lyginimas ir kartu jaunųjų ta 
lentų pasirodymas, išsiskiriant 
vienuolikos metų vilniečiui Au 
dručiui Pietai, Daukšai ir kt.

Tuo tarpu, didesnio baltojo 
kamuoliuko lauko teniso žaidy 
nėse Užgorode vlniečiams ne 
labai vyko „susidoroti“ su šei 
mininkais ir Minsko rinktine, 
pralaimint abiems komandoms 
vienoda pasekme — 3:5. Čia 
Lietuvos meisterė Naujelytė 
netikėtai pralaimėjo Gudijos 
Vicemeisterei Ščerbakovai, o 
dvejete Trumpa su Paltaroku, 
taip pat pralaimėoj netikėtai 
gudams.

Kiek geriau pasisekė lietu 
viams Liepojoje, kur buvo su 
rengtas didelis krepšinio tur 
nyrąs, dalyvaujant Klaipėdai, 
Šiauliams ir patiems šeiminin 
kams. Nors Šiauliai pralaimė 
jo Liepojai 72—87, tačiau įvei 
kę Klaipėdą (83:46) ir tuiėda 
mi geresnį krepšių santykį, 
(Klaipėda netikai įveikė Lie 
poją) laimėjo turnyro nugalė 
tojo vardą. Moterų grupėje 
Klaipėdai ėjo viskas kaip „per 
sviestą“ — jos lengvai nugalė 
jo abu miestus.

yra iškiliausias 
Po šių

NIAGAROS PUSIASALIS
NIAGAROS PUSIASALYJE BUS DIDELĖS 

VESTUVĖS
Didelės reikšmės įvykis, či 

kogos Dainavos ansamblis su 
Vestuvėmis atvyksta į Kana 
dą, į Niagaros pusiasalį.

Kaip žinoma iš spaudos Dai 
navos ansamblis dabar rengia 
si statyti J. Ignatonio veikalą 
„Vestuvės“. Lietuviškų papro 
čių, šokių, dainų ir muzikos py 
nė. Premjera bus Čikagoje sau

paša

meis

su t išio pabaigoje. Todėl jie 
ko ateinančiais metais birželio 
25 dieną tą pati veikalą pasta 
tyti ir kanadiečiams per vilnie 
čių rengiamą Jaunimo šventę 
— šeštąsias Jonines Niagaros 
pusiasalyje, kurios įvyks Mer 
ritton Community Hali salėje, 
Merritton, Ont. Ten pat, kur 
ir Čiurlionis koncertavo. Kor.

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

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

į SIUNTINIAI
] LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
Iper ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur primami paštu.

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

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

orte“ į T. J. Vaišnio S. J. strai 
psnį „Laiškuose lietuviams“, 
kur nurodoma, kad šachmatai 
nėra sportas atsako, kad šach 
matai nėra žmogaus fizinis la 
vinimas, tačiau jo giminingu 
mas su sportu ar prijungimas 
prie sporto atsiranda tik dėl 
jų svarbiausio elemento — ru 
ngtyniavimo. K. Merkis toliau 
nurodo, kad šachmatuose rung 
tyniaujama pavieniai, koman 
domis, miestų ar valstybių rink 
tinėm. Jo išvada yra aiški: 
šachmatus reikia pi iškaityti 
prie sporto.

— Š. Amerikos lietuvių žai 
dynių pavasario ratas bus pra 
vestas New-Yorke.

— Kanados apygardos lietu 
vių krepšinio pirmenybės suau 
gūsių grupėse (vyrų ir mote 
rų) numatoma pravesti sausio 
mėn. Toronte, jaunių —* Ročes 
teryje, o stalo teniso — Hamil 
tone.

ŽVILGSNIS I PRAĖJUSĮ 
DEŠIMTMETĮ

Jau praėjo 10 metų kai lietu 
viai sportininkai Šiaurės Ame 
rikoje išėjo į organizuotą, ak 
tyvešnę sporto veiklą. 1949 me 
tais čia pradėjo steigtis lietu 
vių sporto klubai ir cemantuo 
tis bendras mūsų sporto judė 
jimas. Todėl tuos metus mes 
ir laikome lietuvių sportinės 
veiklos šiame krašte užuomaz 
ga-

Per praėjusį dešimtmetį lie 
tuvių sporto organizacija iš 
gana kuklios pradžios išaugo i 
tvirtoką vienetą, kurio tobulė 
jimui, žinoma, ribų nėra. Jos 
pulsą tinkamai tegali pajusti 
tik tie, kurie arti jos stovėjo, 
sielojosi jos augimu, drauge 
džiaugėsi ir liūdėjo. Net ilgiau 
šiame straipsnyje nebūtų gali 
ma apibūdinti tuos kelius, ku 
riais sporto darbuotojai ir spor 
tininkai ėjo, klupo, stojosi ir 
vėl dėjosi naštą ant pečių.

Atmintyje stojasi 1949 me 
tų vaizdai, kada iš tremtinių 
stovyklų atvykusieji: jąunuo 
liai ir paaugiai su vienu, kitu 
bežilstančiu plauku stojo lip 
dyti mūsų sportinio veikimo 
branduolius — soprto klubus 
ir esamus apjungti — bendri 
nę sporto vadovybę.

Naujo krašto svetima aplin 
kurna, naujos sąlygos ir vargai 
atsistojo jiems prieš akis. Įvai 
rios šio krašto pramogos, ma 
lonumai pasiūlė jiems pasinau 
doti ir ne vieną taip sugundė. 
Čia įsimaišė ir žaliasis doleris, 
kurį irgi nemažas būrys nuse 
kė. Kiti, laikui bėgant, suabe 
jojo šio darbo prasmingumu, 
o dalis — palūžo po sunkia naš 
ta ir pasitraukė poilsio.

Tačiau, nepaisant pažymėtų 
juodesnių taškų, buvo tokių, 
kurių neatbaidė jokios pagun 
dos, ir šiandien mes vis dėlto

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— V. Volungevičius vilnis 

kiame „Sporte“, rašydamas 
apie Lietuvos lengvaatlečių 
viešnagę Pamaryje, pažymi, 
kad prie Dancigo, Bydgoščo ir 
kitur, jis sutikęs daug gyven 
tojų, kalbančių lietuviškai. 
Kai kurie jam tiesiog ir 
kė, esą iš Vilinaus.

— Lietuvos šachmatų
teris, atvykėlis rusas R. Chal 
mov už girtuokliavimą sparta 
kiados metu Maskvoje, vengi 
mą bet kokio darbo, Lietuvos 
šachmatų sekcijos buvo siūlo 
mas diskvalifuoti vieneriems 
metams. Tačiau rastos švelni 
nančios aplinkybės (gydosi 
nuo alkoholizmo) ir bausmė su 
mažinta iki „sąlyginai vienie 
ms metams“. Mat, rusui visuo 
met randamos švelninančios 
aplinkybės.

— Mariampolėje vyksta Lie 
tuvos B klasės zoninės šach 
matų pirmenybės, dalyvaujant 
Žagarės, Šilutės, Kaišiadorių, 
Biržų, Mariampolės komando 
ms. Po dviejų ratų pirmauja 
šeimininkai.

— Šiauliuose viešėjo Rygos 
geležinkeliečiai ir sužaidė 
krepšinio ir stalo teniso rung 
tynęs su odos ir avalynės kom 
binatu. Visas runtgynes laimė 
jo latviai: stalo tenisą 9:2, mo 
teru krepšinį 63 :24 ir vyrų — 
73:36.
IŠ TREMTIES GYVENIMO

— Lietuvos Bibliografinis 
Institutas (ved. A. Ružanco 
vas) pažymėjo, kad penki tre 
mties laikraščiai, turi įsivedę 
nuolatinius sporto skyrius, jų 
tarpe ir Neprilkausoma Lietu 
va.

— Kiekvienas sporto mėgė 
jas privalo užsiprenumeruoti 
tremtyje leidžiamą „Sportą“. 
Administracijos antrašas: 
Sportas, 19 Kiely Place, Bro 
oklyn 8, N. Y. Prenumerata 
metams 3 dol.

— Sporto klubų atstovų ir 
sporto darbuotoji suvažiavi 
mas Ročesteryje lapkričio 14 
—15 d. d. praėjo labai darbin 
goję nuotaikoje. Visi nesklan 
durnai ir gal asmeniški nesusi 
pratimai buvo pilnai išlyginti, 
prieinant prie bendro tikslo— 
vieningo darbo tremties spor 
tinėje dirvoje. Suvažiavime da 
lyvavo per 50 atstovų. Nusi 

Į skųsta tik pačiu technišku su 
! važiavimo pravedimu — maža 

sale ir vietos keitimu.
i — 1947 m. Vokietijoje at 

siekta A. Kerniaus pasekmė 
šuolyje į tolį — 7,27 m prilygo

' ta Lietuvos rekordui. Taip pat 
tuo laiku Z. Puzinausko rutu 
lio stūmimas — 14,86 kurį lai 
ką buvo neoficialiu Lietuvos 
rekordu.

— Šachmatininkas K. Mer
\ kis, atsakydamas tremties „Sp jau turime žymiai geresnį vaiz

dą, negu kada turėjome prieš 
10 metų. Jeigu 1949 metais 
sportininkų šeimos pagrindą 
sudarė dar tėvynėje gimusieji 
ir ten brendusieji jaunuoliai, 

i tai dabar jau tokių užtinkame 
i nedaug, nes dauguma i spor 

to vienetus ateina jau išaugę 
svetimuose kraštuose. Šie žmo 
nės yra reikalingi ypatingos 
globos ir dėmesio ir tai jie ran 
da tik sportininkų šeimoje, nes 
kitur, dėl įvairių priežasčių, 
jie nenori ar negali pritapti.

Iš čia ir išplaukia vienas išei 
? vijos sporto organizacijos pa 

grindinių tikslų — lietuvišku 
mo mokykla, kuria stengiama 
si būti mūsų sporto klubai. Ne 
tenka aiškinti, jog per praėju 
si dešimtmetį šioje srityje yra 
daug nuveikta. Naujose aplin 
kybėse padiktuota ši pareiga, 
nors normaliose sąlygose ne 
buvusi reikalinga, sporto orga 
nizaciją įrikiuoja kitų mūsų or 
ganizuoto jaunimo grupių vir 
šūnėn.

Žinoma, lietuviškumo aspek 
tas neužstelbė ir sportinio mo 
mento sporto klubuose bei 
bendroje veikloje. Čia buvo jieš 
kotą naujų formų, krypčių ar 
sportinių varžybų. Ne mūsų 
pareiga yra spręsti kaip tai pa 
vyko ir kokias reikia paruošti 
iš to išvadas — tai padarys 
ateitis — geriausia mūsų žy 
gių įvertintoja. Turėdami as 
meniško intereso, mes kartais 
tampame nevisiškai objekty 
vūs ir galėtume ką nors neda 
vertinti ar pervertinti.

Bet vistiek šioje vietoje no 
risi pasidžiaugti kai kuriais 
įvykiais, kurie išsiskiria savo 
mastu bei apimtimi. Čia reikė 
tų paminėti metines (vykdo 
mas dvejomis dalimis) sporto 
žaidynes, sutraukiančias iki 
400 sportuojančio jaunimo; 
dar norėtųsi iškelti mūsų ini 
ciatyva gimusias pabaltiečių 
sporto varžybas, jungiančias 
trijų tautų sportininkus glau 

desnjiam bendradarbiavimui; 
ir pabaigai — lietuvių krepši 
nio rinktinės išvyką į Pietų 
Ameriką, savo išskirtina reikš 
me apvainikavusia pirmąjį mū 
su veiklos dešimtmečio barą.

Laisvoje tėvynėje sportiniu 
kai pasiekė gražių laimėjimų, 
kurie dar ir šiandien dirgina 
mūsų jausmus. Taip pat ir pa 
vergtos tėviškės sportininkai 
išeina pasaulio arenon su per 
galėmis, tačiau daugumoje oka 
pantų sąskaiton. Kitose šalyse 
nutūpę lietuviai sportininkai 
taip pat tęsia sportinę veiklą, 
rikiuodami savo gretas nepri 
klausomos Lietuvos linkui. 
Mes, šio kontinento gyvento 
jai, irgi bandome eiti ta pačia 
linkme. Vieną savo veiklos de 
šimtmetį jau perėjome ir ruc 
šiamės antrajam, kuris tebūna 
daug sėkmingesnis bei našes 
nis už pirmąjį.

Paigiame Pirmosiis Taut/i 
nės Olimpiados priesaikos žo 
džiais: te Visagalis mums tai 
padeda!

(Iš Ed. Šulaičio redaguoto 
leidinio „Lietuvių sporto 
dešimtmetis Š. Amerikoje)

• Komp. J. Strolia yra Roches 
terio liet, parapijos vargoni 
ninkas. Jis veda Ročesterio L. 
Bendruomenės chorą, kuris 
yra kartu ir Šv. Jurgio parapi 
jos choras.
• Muzikas, čelistas Petras Ar 
monas iš Rochesterio persike 
lia į Kaliforniją.

CBC reporteris Fred Tudor , 
užrašo lapų „kalbą”,, (

gaudžiant vasaros vėjeliui.

• Prof. Vladas Stanka ruošia 
spaudai veikalą „Joy in ac 
tion“.
• Ona Kaskas atvyko Rorhes 
rin Eastmano Muzikos Mokyk 
Ion mokytojauti.

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškoma Sofija Jele 

niauskaitė, gim. 1925 m„ gyve 
nusi Kaune, Duonelaičio g-vė 
Nr. 24. Išvyko iš Lietuvos 19 
44-45 m. su savo šeima: tėvais, 
sesute Olga, broliu Lioniu ir 
dviem jaunesniais broliukais, z 
Prašo atsiliepti Stefanija Rusiy 
laite, Kapsukas, Černiachovs 
kio 2—3, Lietuva.

* . . ■:
— Jieškoma Jašinskaitė Jad 

vyga, Petro duktė, gimusi 1922 
metais Jokūbavo kaime, Kre 
tingos apylinkėje. Prašo atsi 
liepti motina ir seserys adre 
su: Bronė Untulienė. Palanga, 
Vilniškės kaimas, Lietuva.

Pasiklauskite savo gydytojo 
ar vaistininko
ČESNAKAS

YRA JUMS SVEIKA
PADEDA jums išsilaikyti stip 
riais ir sveikais. Per amžius mi 
lionai žmonių naudojo česna 
ką dėl sveikatos, tikėdami 
gydomąja ir sustiprinančia 
lia. Česnakas yra natūralus 

tiseptinis vaistas, kuris 
apsaugo kraujo sistemą 

nuo nešvarumų.
Dauguma naudojančių jį ver 
tindavo kaipo lengvinantį art 
ričio ir reumatizmo skausmus. 
Adams Pearles Garlic (česna 
kas) turi savyje salicylamide 
— išbandyto skausmų palcng ( 
vintojo. Gryna česnako alyva 
yra ištraukta iš česnako gaivu 
tės ir šitokioje sukoncentruoto 
je formoje gaunate viską, ką 
šis veiksmingas augalas teikia. 
Adams Garlic Pearles (česna 
kas) yra be kvapo ir be skonio

— lengvai priimamoje 
kapsulių formoje.

Dar šiandien nusipirkite poke 
lį iš savo vaistinės ir pamatysi 
te, kaip jie ir jums galės padė 

ti. Jūs iš tikrųjų būsite 
patenkinti taip padarę.

j° 
ga 
an

i

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.

Šta Nu
| ALE7-6727

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

5727 Sav. P. RUTKAUSKAS

STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON 
$ Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamo: 

mašinos, laikrodžiai ir kt. 
per

Lithuanian Trading Co. London, England. 
Montrealyje Atstovas 

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

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

g

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. _____ l:

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š 1 A U Č 1 U L I S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praLiika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-386 1
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HAMILL T OM
„ŠIRVINTOS” IR „NEMUNO” TUNTAI

ruošia Kalėdų eglutę gruodžio 
20 d., 4 vai. p. p. parapijos sa 
Įėję. Programą išpildys patys 
skautai. Pasirodys nauja tau 
tinių šokių grupė, sudaryta iš 
jaunųjų skaučių bei skautų, 
vadovaujama p. Byeichmanie 
nės. Jaunųjų šokėjų grupė pa 
šoks Leniiūgėlį, Kalveli ir ke 
lis tautinius žaidimus.

Skautes ir skautus ta pačia 
proga aplankys ir Kalėdų se 
nelis su dovanomis.

Kviečiami atsilankyti skau 
čių-tų tėveliai, būsimeji skau 
tai ir skautės su tėveliais.

Tuntininkai.

A. L I O D Ž I U S, B. L., | 
Viešasis Notaras £ 
(Notary Public) X

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

Teisiniai patarnavimai. X
Morgičiai. X

Įstaiga: JA 7-5575; K 
Namų: FU 3-8928. S

20 King Street East, &
Hamilton. <£

f TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.
l išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš :į;
Į 7% iki 50% turto vertės.

■| Indėliai, paskolas ir nario gyvybė apdiausta.
< Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai.
> vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus

■ < įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2
? vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
| Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

St. CATHARINES, Ont
RASTI TRYS LIET. ENCI KLOPEDIJOS TOMAI

PADĖKOS
Lietuvos Kariuomenės Šven 

tės minėjimo, įvykusio 6. 12. 
1959, proga nuoširdžiai dėko 
jame: AV klebonui tėvui J. 
Borevičiui, Šv. Kazimiero para 
pijos klebonui kun. J. Bobinui 
už atlaikytas pamaldas ir tartą 
žodį žuvusiems paminėti, Dr. 
H. Nagiui už paskaitą, meni 
nės programos dalyviams, sol. 
J. Paluiūtei ir akomp. M. Sieg 
rišt, A. V. Parapijos choro da 
lyviams ir jų dirigentui A. Am 
brozaičiui, Skautų Vyčių Tau 
tinių šokių Grupės dalyviams 
ir jų vadovui Gyčiui Vazalins 
kui už dalyvavimą meninėje 
programoje. Taipogi nuošir 
džiai dėkojame A. Daugelavi 
čiui ir sesėms skautėms ir bro 
liams skautams už talką kon 
certo metu, o Montrealio vi 
suomenei už atsilankymą į mi 
nėjimą.

Šventei Ruošti Komitetas.
* ;jS *

Nuoširdžiai dėkojame visie 
ms prieteliams, surengusiems 
mums dešimties metų vedybi 
nių sukaktuvių staigmeną. 
Ypatingai ačiū iniciatoriams 
ir rengėjams pp. Čipkams, pp. 
Čečkauskams, pp. Dalmotams, 
pp. Petrauskams, kurie taip rū 
pestingai ir nuoširdžian suruo 
šė tą malonų mums netikėtu 
mą. Dėkojame visiems už taip 
brangią dovaną, sveikinimus

Pas vieną latvį yra L. E. 
XIV, XVI ir XVII tomai. Šias 
knygas gatvėje radęs prancū 
zų tautybės žmogus ir kaip la 
(‘^i gražiai išleistas, nors ir 

Hnodamas, kokia kalba, ne 
(orėjęs palikti sunykimui, bet

atidavęs savo pažįstamam lat 
viui. Pametęs minėtas knygas, 
gali kreiptis šiuo adresu:
Mr. Paipals, 19 Margery St., 
St. Catharines, Ont.

S. Šajauka.

SUNKUS LIETUVIŲ LIKIMAS LENKIJOJE

ir gražius linkėjimus. Nuošir 
di padėka visiems, kurie daly 
vavo asmeniškai ir taip pat tie 
ms, kurie prisidėjo prie šių su 
kaktuvių surengimo, bet nega 
Įėjo tą vakarą dalyvauti. Tas 
įspūdingas mūsų gyvenime mo 
mentas liks neužmirštamas,' 
brangus prisiminimas, visada.

L. Z. Balniai.

NEKALTO PR. SESELIŲ 
RENGTAM BAZARUI

be jau skelbtų aukojo dar se 
kantys aukotojai: Bagužienė. 
M. Aukštaitė, Bilevičienė. E. 
Talalaitė, Vitai, Mr. Jerry, Bar 
teška, Zavadskas, Petrulis. Ar 
lauskaitė, O. Kavaliūnaitė, Ot 
tienė, Venskienė, Mikalajū 
nas, D. Ramanauskienė, I. Pet 
rauskas, J. Gražys, Br. Bag 
džiūnas. P. Peleckas, V. Ka 
čergius, Br. Mozūras, K. To 
liušis, J. Adomonienė. V. Giri 
nienė, R. Ališaitytė, F. Safron 
čikas, J. Lukoševičius, J. Gau 
rys, A. Baršauskas, J. Valiu 
lis, A.Vaupshas, Matukas, Bač 
kauskienė, Maišauskienė, Tu 
masoniai. Rimkuvienė. Janus 
kos^ Rasimavičienė, IvanaMi? 
kienė, Andriejaugkienė, Šipe 
lienė, Juodviršienė, Rukšėnie 
nė, Kęsgailienė, Kubilienė, Br. 
Lukoševičienė, O. Motuzienė, 
B. Laurinaitienė, Erslovienė, 
E. Vopšienė, Mažulaitienė. J. 
Intas, Nutik, J. Dalmantas, J. 
Rimkevičienė, Bublien., Košt 
kienė, A. Stankienė, P. Mačio 
nienė, Archambaults, L. Bara 
dinskienė, Ratavičiai, Buįūnie 
nė, Gražienė, B. Žemgulytė. 
Rimšai, Staniulienė, Capuano, 
Kazanevičienė, E. Vaičekaus 
kįenė, Valiulienė, M. 'Žemai 
tienė, G. Mikalajūnienė, J. Vii 
kas, Monreau, N. Vasiliauskie 
nė, Ūsienė, Grybaitienė, Jo 
nyneinė, Rupšienė, Daukšte 
nė, Skruibienė, Stankai, Ben 
džiūnienė, K. Bakanienė, J. Ju 
rėnasl, L. Palubinskienė, A. 
Baršauskienė, V. Baršauskas, 
A. Morkūnas, B. Abromonis. 
D. Staškevičicnė, A. Staškevi 
čius, A. Ališauskas, E. Kerbe 
lienė, Iz. Mališka, A. Drevins 
kienė, Z. Urbonienė, L. Černi 
šovas, Balzarienė, J. Bijūnie 
nė, V. Piešinienė, P. Jocas, J.

LONDON, Ont.
KALĖDŲ EGLUTĖ

Londono šeštadieninėje mo 
kykloje 1960 m. sausio 2 die 
na — šeštadienį Kalėdų Eglu 
tę skautams, mokiniams ir vi 
siems Londono lietuvių vaiku 
čiams šį kartą ruošia skaučių 
„Žuvėdrų” skiltis.
. .Atvyks Kalėdų Senelis. Kvie 
čiami vaikučiai ir tėveliai gau 
šiai dalyvauti. L. E-tas.

LABAI PAVYKUSI KULTO 
RINĖ PRAMOGA

Londono lietuvių skautų rė 
rnėjų būrelis lapkričio pabaigo 
je visai lietuvių kolonijai da 
vė tikrai gražią progą papra 
mogauti. Atvykęs Detroito lie 
tuvių teatras, vadovaujamas 
režisorės Z. Mikšienės, labai 
vykusiai suvaidino L. Fuldos 
3 veiksmų komediją „Stebuk 
lingi vaistai“, kur tikrai vyku

šiai pašiepta šių dienų iki gy 
vo kaulo įkyrėjusi reklama il
su nieku nesiskaitantieji biz 
nieriai, surenka kartais milio 
nūs. Pagrindinė komedijos min 
tis tikrai augšto lygio. Tik tos 
minties apipavidalinimas kar 
tais apvilktas juoko forma. Bet 
yra sakoma: „Žmonės kartais 
ir juokais teisybę pasako“.

Bublika, kurios erdvioje 
bibliotekos auditorijoje galėjo 
būti ir daugiau, skirstėsi tik 
rai patenkinti ir detrotiškiams 
liko visi dėkingi.

Skautų rėmėjų būrelis di 
džiąją pelno dalį paskyrė Vasa 
rio 16 gimnazijai, Vokietijoj 
esantiems skautams ir skautiŠ 
kai spaudai paremti. Tenka 
tik labai užigrti būrelio veik 
lą — skautų užnugarį.

Agentūra “GINTARAS”
(K. KUDUKIS)

LONDON, ONTARIO
1702 Whitehall Drive. Tel. GL. 1-0821

Įvairūs siuntiniai ir vaistai į Lietuvą ir kitus kraštus. 
Čia gaunamos visokios lietuviškos knygos, vadovėliai, 
ir atvirutės. Parduodami įvairūs vokiški radio aparatai 

ir patefonai. Philko firmos televizijos aparatai.

ŽYMIAI ŽEMESNĖS KAINOS KAIP KITUR.
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
4 vai. po pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. r.

Be knygos nėra kultūros
(Ištrauka iš punskiečio laiško)

. . . Mūsų krašte vyrai greit 
sensta dėl to, jog neturi pa 
lankių gyvenimo sąlygų. Mū 
sų kraštas yra žemės ūkio kraš 
tas. Tas ūkis yra baisiai apleis 
tas, palyginus jį su centrinių 
Lenkijos vaivadijų ir Baltsto 
gės žemės ūkiu. Ir kitas daly 
kas, jog mūsų krašte nėra pra

menės. Taigi, tiems vyrukams, 
kurie nenori dangintis toliau 
Lenkijon, o šeimoje yra dau 
giau brolių ir seserų, nieko ki G 
to nelieka, kaip gyventi neve 
dusiems iki 40 metų, kad pas 
kiau būtų trumpesnis skurdas, 
arba ir visai nevesti, o mergai 
tės tuo tarpu išteka už svetim

Kisielaitis. M. Bakaitienė, E. 
Valentą, M. Adomaitienė, Bla
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LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U. S. S. R

taučių. 
eiti už 
sensta.
biausia mūsų nutautėjimo prie 
žastis, nes jei išteka mergaitė 
už svetimtaučio, tai netik jos 
vaikai jau būna svetimtaučiai, 
bet ir ji pati žūsta savo tautai. 
Tokių pavyzdžių nereikia toli 
jieškoti, jų yra kiekviename 

Aš pats šiemet pabai 
giu dvidešimt devintus metus. 
Laikas būtų pagalvoti apie ve 
dybas, bet sunkios gyvenimo 
sąlygos neleidžia to daryti, nes 
pirmiausia kliūtis ta, jog gyve 
nu tokioj pirkelėj, kuri stovi 
tik šiandien, o rytoj jau neži 
nia ar stovės. ..

o kitos, kurios nenori 
svetimtaučių, taip pat 
Taigi čia ir yra svar

uzdžiūnai, Ladygai, E. Karde 
lienė, Jaur'cliene, Paknienė, 
Zabieliauskienė, Šitkauskienė, 
žižienė, Akstinienė, Jocas, Rim 
kienė, Kasperavičienė, Jurgio 
nienė, Šveikauskienė, Lnkšie 
nė. L. Bendžiūtė, Bendžienė, 
Mažeikienė, Piečaitienė, Na 
vickienė, Ambrozaitienė, Gi 
riūnienė, Gedvilienė, Šemogie 
nė, Zubienė, Staškevičiai.

Jei apsirikus, kas nors yra 
praleisti, visus nuoširdžiai at 
siprašom ir visiems aukotoja 
ms yra nuoširdus lietuviškas 
ačiū.
N. Pr. Seselių Rėmėjų Būrelis.

Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

Mokyklai ir gyvenimui.. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ..3,50 
Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.

Dr. V. Tumėnienė. MANO ATSIMINIMAI ....................3.00
Lietuvių pasakos ANGLIŠKAI — Lithuanian folktales.

Tinka mokytis anglų kalbai..............................................
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA .....................
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS 

DOKUMENTUOSE...............................................

•1.50
1.30

VAISTAI IŠ EUROPOS VALSTYBĖS 
ATPIGINTI NUO 10% IKI 4 0%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspc" 
vaistų katalogą Nr. 2.

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

LAIKRODŽIUS ir kitką.

NL red. pataria Kanadoje 
apsigyvesusiems vyrams, ku 
rie čia neranda vestis lietuvai 
čių, atsikviesti lietuvaites iš 
Lenkijos. Kanados valdžia to 
kiu atveju duoda lengvatų. NL 
redakcija, kiek galėdama, pa 
tarpininkautų.

Siunčiame iviuill Jūsų sudaryti : ir apdrau
paprastu ir " IJcloLLI 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.

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

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

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

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

I
A.E. McKAGI E

Barrister and Solicitor j 
Advokatas ir Notaras

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

1008 North Ontario Bldg, j 
330 Bay Street, j 

TORONTO 1, Ontario.

LIETUVIŲ SOLEZ1EČ1Ų 
ŠILUVOJE

prie Cedar Lake, Indiana nau 
jų pareigų pasiskirstymas yra 
sekantis: Kun. Vincas Andriu 
nas — namų viršininkas ir' ad 
ministratorius kun. Antanas 
Sabaliauskas — misijų, salezie 
čių spaudos, Šiluvos koplyčios 
— šventovės statybai vajaus ir 
rėmėjų vadovas; kun. Anta 
nas Naujokas — Mažosios se 
minarijos — highschool dva 
sios vadas ir mokytojas; kun. 
Augustinas Sabas šiais metais 
paskirtas saleziečių mokyklos 
vedėju ir mokytoju Kanadoje 
(Salesian School - Jacquet Ri 
ver, N. B.) iš kur ateinančiais 
metais pažadėta jį grąžinti į 
Šiluvą.

• Panevėžyje, Kranto gatvėje, 
statytas 1614

metais (karaliaus Žygimanto 
laikais). Numatoma jį atnau 
jinti. Jame yra Panevėžio Kraš 
totyros muzėjaus skyrius.

• Prel. M. Krupavičius paau 
kojo Čiurlionio Galerijai Čika 
goję prof. Ad. Varno meni kū 
rinį.

išliko namelis,

1.50
Dr. V. Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA.................$ 12.00
W. S. Maugham. DAŽYTAS VUALIS, arba svetimos

žmonos nevok .............3.00
„STUDENTŲ VARPAS” .........................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAK1AI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) ......................................................... 2.00
Studia Lituanica. MAŽOJI LIETUVA.............................$5.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS..........................$4.00
J. Balys. PATARLĖS $ 3.50
E. Tumienė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI .................$ 2.50
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ......... 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ............................. 0.50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO..................................... 1.50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE ...................... 2,20
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.......................................1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIU ............. 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE------1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS.................................... 1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas................................................ 2,fį0
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................... 0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ .. .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .......................... $
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, ROTA,

RUGIAGĖLĖS ............................................................. ..
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ...................................
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS . . ..........
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ...............................
S. Zobarskas,_RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... 
S. Zobarskas, ~ ~ 
S. Zobarskas, 
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS 
Vydūnas, TAURESNIO ŽMO

PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams 
GANYKLŲ VAIKAI ..............

. $

. $

. $
■ $

. $
$

. $

2,—

1,50 
3,— 
2,— 
1,50 
0,75 
0,75 
0,40 
0,80 
1,10 
0,30 
0,30 

$ 0.75

$
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito .............. $
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 

Montreal 32, P. Q., Canada.

“------—w—
Lietuvio Advokato Įstaiga 

Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 

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

Room 901, 

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

K 3*

DRAUDIMAI

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832

PRANO BARAUSKO 
DRAU D IMO 
AGENTŪRA 
49 Cameo Cres., 
Toronto 9, Ont. I

 Taupyk ir skolinkis kredito kooperal ’’ ■
„P A R A M A”

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— X

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus— 
Darbo valandos:

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

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. g
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HAAAlALTOhJ TO
MONTREALIO LIETUVIŲ 

SEIMELIN IŠRINKTI 
sekančiai kadencijai šie asmc 
nys (pagal balsų gavimo dau 
gumą) : L. Balzaras, A. Norke 
liūnas, J. Maliska, J. Adomai 
tis. Z. Lapinas, A. Pusaraus 
kas, J. Adomonis, A. Kudžma, 
K. Ivaškevičius, J. Šiaučiulis, 
K. Andruškevičius, A. Myiė, 
P. Peleckis, V. žižys ir St. Ba 
rauskas; kandidatais liko: B. 
Buja-Bijūnas, Pr. Paukštaitis, 
V. Barauskas. K. Ambrasas ir 
kiti. Rinkimų Komisija.

ŠV. KAZIMIERO 
parapijoje kleb. kun. J. Bobi 
nas pakrikštijo: Ritos ir Zig 
mo Bagotavičių sūnų Povilo- 
,-Kazimiero vardais; Mildred 
ir Rapolo Palasaičių sūnų Alf 
redo-Edvardo vardais.

Naujų Metų sutikimas bus 
parap. salėje gruodžio 31 d., 
8 vai, vakaro: bus vakarienė, 
muzika ir pasilinksminimas. Vi 
si kviečiami atsilankyti.

Naujų Metų naktį Šv. Kaži 
miero bažnyčioje mišių ir pa 
maldų nebus.
Kalėdų šv. mišios bus 12 vai. 
naktį, o pirmąją Kalėdų dieną 
šv. mišios kaip sekmadienį — 
8, 9 ir 11 vai. ryto.

Šv. Kazimiero parap. klebo 
nas primena parapijiečiams, 
kad kūčių plotkelių visada pas 
jį galima gauti ir pataria lietu 
viams palaikyti šią gražią kri 
kščionišką tradiciją.

APIE NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMĄ

DLK Vytauto Klubo valdyba 
praneša visuomenei, kad, kaip 
buvo numatyta, Naujųjų Me 
tų sutikimas Klube, dėl tam 
tikrų kliūčių, neįvyks.

Valdyba.
GRĄŽUOS PAGERBTUVĖS 
aną šeštadienį buvo suruoštos 
Leokadijai ir Zigmui Balnia 
ms, pp. Petrauskų namuose. 
Pp. Balniai giminių, bičiulių ir 
artimųjų buvo kolektyviai pa 
gerbti dešimties metų vedybi 
nių sukaktuvių proga. Ilgiau 
siu metų!

MŪSŲ SPORTO KLUBO 
pirmosios rungtynės šioje 
Montrealio krepšinio lygoje 
įvyks gruodžio 20 diena, 8 v. 
v. Mount St. Louis gimnazi 
jos salėje. Žais prieš Holy Tri 
nity komandą. Sėkmės ir lau 
rų!
• Šią savaitę kalėdos AV kuni 
gai Greenfield Park, St. Mar 
tin, Abord a Plauffe, Dorval, 
Town of Mount Royal. Ville 
St. Pierre ir kiti dar neaplan 
kyti parapijiečiai. (AV).

' ’ DR. J. Š E M O G A 5 ; 
i Office 5441 Bannantyne ' 

(kamp. Woodland) ' 
; Verdun. Tel. PO 7-3175. !

H Priėmimo valandos:
! ! pirmadienį ir ketvirtadienį ;

7 — 9 p. m.
J ; antradienį ir penktadienį

2 —4 p. m.
•; [ trdčiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. !! 
J Šeštadienį 11—1 p. m. t 
x arba pagal susitarimą. « 
jį Namų tel. PO 6-9964 |

LABAI SVARBUS SLA 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, gruodžio 13 
dieną, tuojau po pamaldų, AV 
patalpose, salėje po klebonija, 
šaukiamas metinis Susivieniji 
mo L. A. 123 kuo. Montrealyje 
susirinkimas, kuris yra labai 
svarbus, nes bus: 1. valdybos 
pranešimai, 
metams naujos valdybas rin 
kimai, 3. Nominacija kandida 
tų į SLA centrą, valdomuosius 
organus, 4. Reiks aptarti mū 
sų kuopos dešimties metų su 
kaktuvių minėjimas ir 5. Ap 
tarti einamuosius reikalus, ku. 
rių yra labai svarbių, nes cent 
ras pranešė naujus vajus, nau 
jus sumanymus, 6. Nusistatyti 
dėl mokesčių ryšium su JAV 
ir Kanados valiutų skirtumu.

Šį metinį susirinkimą yra bū 
tina aplankyti, nes tai yra pri 
valomas visiems nariams. To 
dęl visi Montrealio SLA kuo 
pos nariai būtinai turi daly 
vauti. Valdyba.

VAIKŲ EGLUTĖ DLK 
VYTAUTO 

bus šiemet, kaip 
tais, Montrealio 
kams šeštadienį, 
dieną, 2 vai. po 
patalpose. Tokia 
kad Klubas kasmet ruošia vai 
kams eglutę ir kviečia visus 
lietuvių vaikus, nežiūrint to, 
ar jų tėvai priklauso Klubui ar 
nepriklauso. Tai graži tradici 
ja.

MONTREALIO „LITAS” 
EINA PRIE TIKSLO

Jau vėl artinamės į metų ga 
lą. Litas gali pasidžiaugti, jog 
mūsų veikla seka numatytas 
gaires. Buvo numatoma, kad 
lndėĮi<^i ipasieks $300,000^— 
Šiuo metu turime $292,000.—. 
Tikimės iki metų galo susi 
ras taupytojų, kurie įneš ir šią 
sumą, ir galėsime pasidžiaugti 
įvykdę šimtu nuošimčių užsi 
brėžtą tikslą. Kitos numatytos 
sumos irgi laikosi savo užsi 
brėžtuose rėmuose. (Smulkiau 
pasišnekėsime visuotiniame su 
sirinkime vasario mėnesį).

Šia proga prašome skolinin 
kus ypač tiksliai mokėti gruo 
džio mėnesio palūkanų ir sko 
los ratas. Neužvilkinti, neper 
kelti mokėjimo į sausio mene 
sį ir nelaukti raginimų. Tuo žy 
miai palengvinsite valdybai su 
daryti metinę apyskaitą.

Lito vedėjas 1D. Jurkus.
• Gediminaičių dinastijos ku 
nigaikščiai Čartoryskiai iš Bra 
zilijos, atsikėlė gyventi į Mont 
realį, bet jie jau sulenkėję, 
kaip ir daugumas Lietuvos di 
dikų.

2. Ateinantiems

KLUBE 
ir kitais 
lietuvių 
gruodžio 
pietų, Klubo 
yra tradicija,

rne
vai
19

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. j ‘

Suite 25—26 |

152 Notre Dame St. E. x
UN 1-8933 f

DANTŲ GYDYTOJAS

D r. J. M A L I Š K A
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, j.

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

168 Notre Dame St. E. i 
Montreal. UNivergity 6-7026

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

Dr.E. Andr ukaitiss 
956 SHERBROOKE E. | 

Tel.: LA 2-7236

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
AV 8-3115.• Tel.:

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

LIBERA UŽ
ARK. SKVIRECKĄ

Praėjusį sekmadienį, gruo 
džio 6 d., po pamaldų buvo su 
giedotas J.ibera už Austrijoje 
mirusį Arkivyskupą - Metro 
politą J. Skvirecką ir pasimels 
ta už jo sielą. Reikia spėti, kad 
platesnis jo minėjimas bus su 
ruoštas vėliau, su atitinkama 
paskaita, kurioje bus prisimin 
ti

INTENSYVIAI DIRBA 
CHORAS

Ruošdamasis Šv. Kalėdoms 
ir po kalėdiniams parengima 
ms, Hamilton! lietuvių dhoras, 
vad. muz. kun. B. Jurkšo, la 
bai intensyviai dirba. Trūksta 
balsų. Todėl visi balsingieji lie 
tuviai turėtų stoti į chorą, o 
ypač plačiau turėtų įsijungti 
liet, jaunimas. Jis mielai lau 
kiamas! Kl. G.jo didieji darba.

ADVENTINIS SUSIKAUPIMAS COURTLANDE IR 
WEST LORNE

mas. Šv. Mišios pirmadienio 7 
vai. ryto.

Susikaupimą praves kun. dr. 
J. Gutauskas. Nuoširdžiai kvie 
čiami visi lietuviai katalikai ta 
me susikaupime dalyvauti. To 
se vietose bus galima gauti ir 
kalėdinių plotkelių.

Klebonas.

Šio mėn. 19 d. 7 v. v. Court 
landė konferencija ir išpažin 
tys. Sekmadienį. 20 d., 12.15 
min. šv. mišios ten pat. Išpa 
žinčių klausoma 1 v. prieš mi 
šias.

Tą patį sekmadienį, 5 v. po 
p. West Lome bažnyčioje kon 
ferencija ir išpažinčių kiaušy

JUOZAS LAURINAITIS
Joe’s Butchery & Grocery

Visų rūšių alus su nemokamų pristatymu.

Didelis pasirinkimas mėsos.

Savo gamybos dešros — šviežios ir rūkytos.

Lietuviški sūriai, varškė. Silkės. Švieži kalakutai.

1918 Frontenac St., Montreal.

IŠKILMINGAS 
UŽBAIGIMAS 

adventinio susikaupimo - reko 
lekcijų įvyko sumos metu. Su 
mą laikė ir pamokslą sakė re 
kolekcijų vadovas Tėv. J. Venc 
kus. Po pamaldų buvo pager 
bimas — pusryčiai.
Juose dalyvavo gražus būrys 
visuomenės. Įvykio organiza 
torės, K. L. K. Mot. D-jos na 
rėš, skaniai pavaišino. AV kle 
bonas Tėvas J. Borevičius nuo 
širdžiai padėkojo tėvui J. Venc 
kui, S. J. už apsilankymą mū 
sų tarpe ir rekolekcijas, ku 
rias jis vedė nuoširdžiai ir ak 
tualiai. Rekolekcijų dalyvės ge 
rėjosi gilia mintimi ir malonia 
forma, kuria rekolekcijų vado 
vas jas patiekė, — sakė AV 
klebonas. Misionierius plačiau 
papasakojo apie P. Ameriką 
ir jos lietuvius.

KLKM Dr-jos pirm. p. Gra 
žienė dėkojo rekolekcijų vado 
vui ir prašė perduoti linkėji 
mus Pietų Amerikos K. M. 
organizacijoms ir visiems lie 
tuvams.
• P. Navikėnienė su dukra, p. 
Kudžmienė, išvyko į Bostoną, 
kur mirė jos sesuo Felicija Za 
rankienė. Užuojauta pp. Navi 
kėnų šeimai ir artimiesiems.

IŠNUOMOJAMAS 
4 kambarių butas 

Ville LaSalle.
Kreiptis DO 6-9976

REIKALINGAS 
REAL ESTATE 
PARDAVĖJAS 

dirbti pilnu laiku gerai 
įsikūrusioje firmoje.

Kreiptis: 
Albert Rolland & Son, 

5977 Monk Blvd. 
PO 6-8551

LA 4-0209

SEKMADIENĮ BUS LABAI 
ĮDOMI PASKAITA

Šį sekmadienį tuojau po su 
mos A. V. parap. salėje Tėvas 
Venckus. S. J. skaitys labai 
įdomią paskaitą su spalvotais 
paveikslais apie Pietų Ameri 
kos gyvenimą ir ypatingai apie 
tenykščius liteuvius. Paskaito 
je dalyvauti kviečiama visa lie 
tuviškvji visuomenė.
DLK VYTAUTO KLUBAS 
baigdamas senuosius metus pa 
skyrė 
Vartų 
kurios 
auku;
KLB 
dui. Tai gražus Klubo gestas.
• Pp. žižiūnų šeima šeštadie 
nį jų pagerotuvių iniciatoriams 
ir bendradarbiams suruošė gra 
žų atsidėkojimo priėmimą, ku 
riame iškelta daug gražių 
čių. Vaišės buvo turtingos, 
kiai paruoštos ir gražiai 
ėjo.
• Kun. Dr. Mincevičius, 
mos lietuvių bendruomenės pir 
mininkas ir Eltos redaktorius, 
netrukus žada 
Montrealyje 
pranešimų.
• Jonas Ūsas, 
parapjos, su Carol Stewart, šv. 
Gabrieliaus parap., tuokiasi šį 
šeštadienį, gruodžio 12 d., AV 
bažnyčioje.

Šv. Kazimiero, Aušros 
ir prancūzų parapijai, 
ribose Klubas veikia, 
taipgi paskyrė auką ir 
Montrealio Šalpos fon

min 
pui 
pra

Ro

apsilankyti 
ir čia padaryti

Aušros Vartų

Kalėdines 
eglutės 

šviežiai nukirstos, 
augtšos rūšies, 

įvairus pasirinkimas 
(spruce, pine, balsam) 

Kainos $ 1.00.
Sklypas 585 Gerald St., 

LaSalle, P. Q.

POntiac 8-3651 Sav. W. Theroux

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

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

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

:į Ved. D Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120: į 
t Veikia sekmadien. 11-1 vai. A. V. par. salėje, Banko kambaryj;

KUN. DR. J. GUTAUSKO 
IŠLEISTUVĖSE, 

įvykusiose Šv. Jono salėje sek 
madienį dalyvavo apie 300 as 
menų. Su gerb. kunigu, išvyks 
tančiu klebono pareigoms į nau 
jai kuriamą lietuvių katalikų 
parapiją Delhi, atsisveikino 
daug organizacijų atstovų ir ki 
tų artimų 
daug gražių 
nų.
LIETUVIŲ 
LIUTERONŲ PAMALDOS 

TORONTE
Išganytojo liuteronų bažny 

čioje, 1601 Bloor Street West 
ir Indian Road kampe, gruo 
džio 20 d., 1 vai. po pietų įvy
ks pamaldos, su šventa vaka 
riene, kurias atlaikys kun. 
Sup. St. Neimanas.

Tuoj po pamaldų Alhamb 
ros bažnyčios salėje moterų 
draugija kartu su jaunimo ra 
teliu ruošia kavutę ir vaikų ka 
ledinę eglutę.

Gruodžio 24 d. 7.30 IŠgany 
tojo bažnyčioje įvyks kūčių va 
karo pamaldos, kuriose daly 
vaus ir vietinis kun. A. Lorch. 
Parapijos trūbininkai ir solis 
tai pagražins šias pamaldas.

Maloniai, kviečiame 
Toronto ir apylinkėse 
nančius evangelikus kuo 
lingiausiai dalyvauti.

Lietuvių Evangelikų Liuter. 
Parapijos Taryba.

bičiulių. Įteikta 
ir vertingų dova

EVANGELIKŲ

visus 
gyve 
skait

LIET. KAR.ŠVENTĖS MI 
NĖJIMO APYSKAITA.
Gauta pajamų:

Aukų prie įėjimo ...........84.50
Už programas .................. 15.30

Viso gauta ...........99.80
Padaryta išlaidų:

Salės nuoma .......................35.00
Akomponiatorei ............... 20.00
Paskait. už praleistus

viršvalandžius ............. 20.00
Už gėles ............................. 9.Si
Už progr. atspausdinimą 6.00 
Auka už pamaldas

abiems parapijoms ..10.00 
Transporto išlaid................ 5.00

Viso ................................ 105.81
Gauta pajamų .......... 99.80
Turėta išlaidų ...........105.81
Nedateklius.......................6.01
Nuostolį $6.01 et. padengė 

rengėjai.
LIET. KARO INVALIDAMS 
aukų prie abiejų paarp. bažny 
čių surinkta:
Šv. Kazimiero baž..............6.00
A. Vartų baž...................... 50.50

Viso ..56.50
Kar. šventei ruošti K-ja pi 

nigus pasiuntė Vokietijoje liku 
siems karo invalidams 28.25 
JAV L. Karo Invalidų
S-gai .....................................28.25

butas 
kamba 

šiltas

GERA PROGA
Pigiai išnuomojamas 
Montreal East — du 
riai ir virtuvė, vonia,
vanduo, centralinis šildymas, 
apmokėta elektra, šaldytuvas, 
elektrinė plyta, geras susisieki 
mas (eiti 2 min. į Hochelaga 
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.

Skambinti CL 6-6877.

PARDUODAMAS 
BUICK 1957 

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

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 
A. Budriūnas .... RA 2-8035 
P. Adamonis ........ RA 2-2472
P. Baltuonis...........LA 6-2084
Pr. Rudinskas . .. . HU 1-2957 
Sekite mūsų skelbimus apie 

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

PASTOVUS 
ATLIEKAMO LAIKO 

išvežiojimo darbas
šioje apylinkėje. Nereikia par 
davinėti Canadian Corporation 
platinančiai visame krašte iš 
reklamuotus gaminius, reikalin 
gas vietos gyventojas lengvam 
prekių pristatymui pastoviems 

šios apylnkės klijentams. 
Nereikalaujama patyrimo.

Kandidatas turi turėti gerą šo 
ferio praktiką, turi būti patiki 
mas, blaivus ir sąžningas su 
savo lengva mašina ar lengvu 
sunkvežimiu. Reikalinga ture 
ti $1.200 grynais. Darbas gali 
būti atliekamas dirbančio kitur.

Teirautis raštu:
Central Division, 
Suite 316, 
67. Jounge Street, 
Toronto, Ont.

• Kalėdų eglutė Toronto ir 
aplyinkių vaikams bus šį sek 
madienį, gruodžio 20 d., 3.30 
vai. p. p. Pris. par. salėje. Re 
gistracijos nėra, bet dovanos 
į vaikų darželį turi būti atneš 
tos iki sekmadienio.
• Skautų akademikų susirin
kime sekmadienį kalbėjo kun. 
dr. J. Gaida krikščioniškosios 
moralės klausimu temoje „Įsa 
kymas ir Žmogus“. Po paskai 
tos buvo gyvos diskusijos stu 
dentų tarpe. Z*> J
• Registracija šeštadienini 
mokyklos eglutei daroma po 
kiekvienų mišių kavinėje.

• Mišios Pr. par. laikomos 
tiek laik. bažnyčioje, tiek sa 
Įėję, bažnyčioje — 8. 9, 10, 11 
vai., o salėje 11.30.
• Mirė ligoninėje po sunkios 
ligos Ona Slabokienė. Lai 
dotuvės gruodžio 15 d., iš Pris. 
bažnyčios į Park Lawn kapi 
nes. Liūdesy liko vyras St. Sla 
bokas ir sesutė Br. Augustai 
tytė
• Pr. Par. adventinis susikau 
pimas prasideda šį ketvirtadie 
nį, 7.30 vai. vak. Susikaupimą 
praves dr. J. Tadarauskas. Mi 
šios penktadienio ir šeštadie 
nio rytą laikomos 7, 7.30, 8 ir 
9 vai. Pamokslai ir pamaldos 
ketvirtadienio, penktadienio ii 
šeštadienio vakarais, 7.30 v. 
Laike visų mišių ir laike vaka 
rinių pamaldų bus klausomos 
išpažintys.
• Šv. Tėvo patvarkymu, iki 
šiol veikęs kūčių dienos pas 
ninkas panaikinamas. Taigi 
kūčių dienoje, ir per kūčias ga 
Įima valgyti su mėsa. Kūčių 
dienos pasninkas atkeliamas 
vieną dieną aikšč-iau. .Tai,/" 
šiais metais gruodžio 23 d.

Viso ..56.50
Kar. Šventei ruošti K-tas.

• Metų ketvirtis. Šią savaitę 
yra metų ketvirtis. Trečiadie 
nį ir šeštadienį yra pasninkas 
ir dalinis susilaikymas nuo mė 
sjjtkų valgių, penktadienį — 
pasninkas ir visiškas susilaiky 
mas nuo mėsiškų valgių. (AV)
• Mirė pp. Dovydaičių moti 
na, gruodžio 5 d., vidudienį ir 
bus laidojama trečiadienį 9 v. 
iš A. V. bažnyčios.

I. G. ELECTRIC R'df
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

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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