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TARPsVENTINĖS PASAUL NĖS NUOTAIKOS
Viršūnių susitikimas Fe gairių dar. —
Maskvos diktatūrai septynmetis nesiseka. — 
Lietuva bendrame sovietiš ku nesėkmių katile. —

Naujienos iš pasaulio sostinės
PAVERGTŲJŲ SEIMAS LINKI 1960 METAIS 

TEISINGOS TAIKOS

PRICE 15 et XX METAI

Sparčiai auga Airi 
Netekome Quebeco

Šventės, kaip visada, Į žmo 
nių gyvenimą įneša natūralios 
eigos sutrikimų. Jos gerokai 
paveikia ir tarptautinę žmoni 
jos gyvenimo raidą. Šventės, 
taipgi nelieka be Įtakos ir tarp 
tautiniam politiniam gyveni 
mui, nes

ŠVENČIU METU KAIP 
NORS PASISAKO 

VALSTYBIŲ VADAI, 
ir tie pasisakymai šiokiu ar 
tokiu būdu paliečia kitas vals 
tybes, ir dėl to iškyla ne tik 
tai naujų minčių, bet ir naujų 
nesantaikų, jeigu jos esti pri 
brendusios.

Ir šios paskutinės šventės— 
1959 metų Kalėdos ir Nauji, 
jų Metų, 1960 metų, šventės 
neliko be savaimingu pėdsakų.

Švenčių metu pasisakė Po 
piežius, pasisakė ir valstybių 
galvos. Ypač žmonija atkreipė 
dėmesį
I DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ 

VADŲ PASISAKYMUS.
Jeigu Popiežius kalbėjo apie 

q-,įopagn'ados išpučaimąją ne 
teisingą taiką, tai Amerikos 
Jungtinių Valstybių preziden 
tas iškėlė naują taikos savo 
kos formulavimą ir kalėdinėje 
ir naujametinėje kalboje pasi 
sakė
APIE TAIKĄ TEISYBĖJE.

Nes ne kiekviena taika yra 
teisinga. Yra tokia rūšis tai 
kos, kai viena šalis yra paverg 
ta ir taikos laikosi tiktai todėl, 
kad neįstengia kovoti, neišga 
Ii griauti neteisingos taikos. 
Todėl prezidentas šį reikšmių 
gą faktą išryškino ir kalbėjo 
už taiką, bet už taiką teisybė 
je, teisinga taika, taika be prie 
vartos, laisvėje ir žmonišku 
me. Tas reiškia, kad taika ver 
gijoje, prievartavime — ne tai 
ka. Tokie ir panašūs pasisaky 
mai ne visiems patinka. Kana 
dos lietuviai komunistai pasi 
gardžiuodami pučia, kad. gir 
di, jiems svarbu taika, nežiū 
rint kokia kaina ir kokiomis 
priemonėmis. Taigi, komunis 
tai siekia neteisingos, prievar 
tinės taikos, kurioje laimėtų 
prievartautojas, pavergėjas, 
smurtininkas. Jie dabar pučia 
propagandą prieš tai, kad Ka 
nada nepasinaudotų atomine 
energija, branduolinais gink 
lais, bet

NĖ VIENU ŽODŽIU NEPRA 
SITARIA, KAD IR RUSIJA 

ATSISAKYTU
ATOMINIŲ GINKLŲ, 

kurių yra prisigaminusi sande 
liūs ir vis dar daugiau gamina. 
Apie Rusijos ginkląvimąsk ir 
grasinimą visam pasauliui ato 
miniu sunaikinimu komunistą 
rus burna neprasiveria, lyg ji 
būtų pilna vandens prisemta.

Kalbų ir pareiškimų, o po 

L
 Mielam Tetėnui

A. f A NIKODEMUI BURBAI 
mirus, skausmo prislėgtus

(lukteri ALDONĄ GAURIENĘ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Vytautas ir Augustinas
Kudžmai su šeimom.

kos tautų jėga. — 
premjero Sauve. — 
to svarstymų akivaizdoje, vis 
dėlto ruošiamasi ir viršūnių 
konferencijai. Chruščiovas pa 
galiau sutiko, kad ji Įvyktų ge 
gūžės 16 dieną. Tiktai, kai at 
sistojama arčiau prie \os kon 
ferencijos, vis aiškiau mato 
ma, kad tai
VIRŠŪNIŲ KONFERENCI 

JAI NĖRA GAIRIŲ.
Ką jis svarstys? Berlyno 

klausimą? Juk tai yra tiktai 
viena mažiausių pasaulinių 
problemų dalis. O esmingesnis 
reikalas, kaip taikos sutarties 
sudarymas, jau Maskvai nepri 
imtinas, nes Maskva nesutiks 
su Vokietijos sujungimu lais 
vės sąlygose. Maskva žino, 
kad laisvės sąlygos diktatūrą 
nužudys. Todėl, jeigu toks pa 
lyginti tiktai dalinis pasauli 
nių problemų objektas jau ne 
liestinas konferencijoje, tai ko 
kius kitus, rimtesnius klausi 
mus, gali spręsti viršūnių kon 
ferencija?

Dabar jau prasitariama, kad 
pirmuoju klausimu
VIRŠŪNIŲ KONFERENCI 
JA SVARSTYS NUSIGINK 

LAVIMO KLAUSIMĄ, 
o tiktai antruoju Vokietijos.

Bet problemų yra ir ne pa 
saulinių, bet jas tiesiogiai vei 
kiančių.

Štai Maskvoje įvyko kom 
partijos čeko susirinkimas, ku 
riame paaiškėjo, kad
CHRUŠČIOVUI NESISEKA 
SEPTYNMEČIO PLANAS.

Ypač esą bloga žemės ūkio 
srityje. Kolūkiečiai aiškiai sa 
boluoja prievartą. Tat, kaip 
pavysi Ameriką? Žinoma, Ame 
rika Maskvos panaudojama tik 
tai propagandos tikslu : girdi 
pralenkime Ameriką, atseit — 
dirbkime išsijuosę, nors ir ai 
kani, nors ir nuplyšę, nors ir 
negaudami' minimalių pragy' 
venimo sąlygų. O Rusijos žmc 
gus ne toks jau kvąilas, kad 
duotųsi „vadams“ apgauna 
mas. Rusas supranta suktu, 
savo „tėvelių ir globėjų“ su 
manymus ir... nedirba. Koks 
atlyginimas — toks ir darbas.

Žinoma, „kaip danguje, taip 
ir žemėje“. Todėl

IR LIETUVOJE TOS 
PAČIOS BĖDOS,

bet čia dar prisideda ir Vaka 
rų Įtaka, nes Lietuvos žmonės 
priklauso Vakarų pasauliui, 
Vakarų kultūrai. Jie ypač jaut 
rūs, nes juos gi slegia okupa 
ei ja. Todėl Lietuvos komu 
nistų čekas paskutiniame su 
sirin kilme ypač buvo susirū 
pinęs Vakarų Įtaka, atseit — 
revizionizmu ir kitomis sunkio 
mis ligomis. Nesiseka prievar 
tauti. žmogus vis daugiau su 
sipranta ir mato savo bosų už 
mačias.

Naujųjų Metų išvakarėse 
Pavergtųjų Seimo pirminio 
kas ir gen sekretorius pasiuntė 
sveikinimo telegramas JAV 
prezidentui, Eisenhoweriui. Po 
piežiui Jonui XXIII, JT visuo 
tinio susirinkimo pirmininkui 
V. Belaude, prezidentui De 
Gaule, kancleriui Adenauer 
iui„ min. Pirmininkui Macmil 
lanui, NATO narių — valsty
bių ministeriams pirminiu 
kams, valstybės sekretoriui 
Herteriui ir Europos Tarybos 
sekretoriui L. Benvanuti.

Prezidentui ,‘Eisenhaweriui

MASINU FONDO VAJUS
„N. L." Mašinų Fondo vajus 

tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Bertašius Jonas,

Chicago, USA . . . .$ 10.00
Mūsų mielas prenumreato 

rius, agronomas Jonas Berta 
sius, siųsdamas metinę pienu

Susipranta ir kitų kontinen 
tų tautos.
AFRIKOS TAUTOS REIKA 

LAUJA
SAVARANKIŠKUMO.

Iškyla visa eilė: Kamerų 
nas, Kongo, Togo, Nigerija, 
Kenija, Tanganijka, Zanzibar, 
Uganda, Urundi-Ruanda, So 
mali ja. Jos bus nepriklauso 
mos valstybės ir bus priimtos 
į- Jungtines Tautas. JTO sek 
retorius Dag išvyko jų lanky
ti. Jas lankė Belgijos karalius, 
o dabar išvyksta lankyti ir 
DB premjeras Macmillan. Te 
gyvuoja laisvos tautos visuose 
žemės kraštuose.

Žinoma,
TA TEISĖ PRIKLAUSO IR 

LIETUVIŲ TAUTAI, 
kuri neša rusų jungą ir kenčia 
išnaudojimą. Bet ir Lietuvai 
vėl ateis laisvės dienos, kurios 
atneš kūrybines sąlygas ir jė 
gų pakilimą, kitų tautų drau 
gystėje ir bendradarbiavime, 
neišskiriant nei rusų tautos.

Kanadą švenčių metu ištiko
QUOBECO PREMJERO 

SAUVE MIRTIS.
Parodęs daug didesnių suge 

bėjimų ir daug didesnį žmonis 
kurną, negu anksčiau buvęs, 
jis mirė netikėtai, širdies prie 
puoliu.
DANIJA IR FED. VOKIETI 

JA NUTARĖ ĮSTEIGTI
BENDRA BALTUOS JŪROS 

GYNYBOS ŠTABĄ
Karo atveju išėjimas iš Balti 

jos jūros būtų griežtoje 
kontrolėje.

(Elta). Žiniomis iš Kopenna 
gos, Danijos vyriausybė nuta 
rė pritarti bendram Danijos- 
-Fed. Vokietijos karo laivyno 
štabo Įkūrimui Baltijos jūrai 
ginti. Danų vyriausybe taip 
pat pranešė Šiaurės alijantų 
kariniams štabams, kad Kopen 
haga sutinka su britų admiro 
lo Tovvnsesd paskyrimu bend 
ro Baltijos jūros gynybos šta 
bo viršininku. „Stockholms 
Tidningen“ pranešimu, nauja 
sis nutarimas esąs tik formalu 
mas, nes tikrovėje ir*toliau vei 
ks Baltijos jūros gynybos pla 
navimo štabas, į kuri be danų 
ir vokiečių ieina dar ir britu, 

sveikinimo telegrama, primi 
misi jo taikos siekimo pastai 
gas ir dėkodama už jo paramą 
sovietų pavergtosios Centro ir 
Rytų Europos valstybių lais 
vės kovai, linkėdama, kad 
„I960 metus žymėtų laisvojo 
pasaulio drąsi ir ryžtinga pa 
žanga i patvarią ir teisingą tai 
ką“, kartu pabrėžia, kad „to 
kia taika yra nepasiekiama tol, 
kol ištikimiausieji Vakarų są 
jungininkai — pavergtosos Eu 
ropos tautos — yra atimtos sa 
vo aisvo apsispredimo nenusa 
vinamą teisę“.

meratą, atsiuntė ir 10 dol. šė 
rili-, skirtam Nepriklausomos 
Lietuvos Mašinų Fondui pa 
remti. Tai yra priedas prie J. 
Bertašiaus jau turimų šėrų.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausorna Lietuva“ Valdyba.

amerikiečių ir prancūzų kari 
niai atstovai.
TARPTAUTINIS EUCHA 
RIŠTINIS KONGRESAS

šiais metais įvyks Miunchene, 
Vokietijoje, nuo liepos 31 die 
nos iki rugpjūčio mėnesio 7 
dienos. Paskutinysis buvo 19 
55 metais Rio de Janeiro, Bra 
zilijoje.

KITOS ŽINIOS
— Chruščiovas lankysis In 

donezijoje ir pakeliui sustos 
Indijos sostinėje, New Delhi, 
kur tarsis su Nehru.

— Vakarų Vokietijoje pasi 
rodė nącių svastikų tepliotojai, 
dėl to kilo susijaudinimas.

— Amerikos profsąjungos 
pasisakė prieš prievartą ir ko 
lonializmą.

— Rokfeleris atsisakė kan 
didatuoti į JAV prezidentus 
ir nuo respublikonų liko tiktai 
Nixonas. Nuo demokratų išky 
la senatorius J. Kennedy kan 
didatūra.

— Ču-En-lai pasiūlė Indijai 
naujas derybas, nuvedus ka 
riuomenę 20 kilometru nuo šie 
nos. Šis pasūlymas, atrodo, 
bus priimtas.

— Nehru, kalbėdamas Bom 
bejuje, kreipėsi Į Isdijos tau 
tą ir kvietė visus laikytis vie 
nybės.

— Laoso valstybėje krizė. 
Valdžia karių rankose, bet, 
kaip jie. pareiškė, tiktai laiki 
nai.

— V. Vokietija Čilei duoda 
12 mil. dol. paskolos.

— Japonijos specialistai pa 
kviesti i Peru tvarkyti hidro 
elektrinių.

— Švedijos karaius priėmė 
Pabaltijo tautų atstovu.;, kurie 
jam Įteikė atminčiai adresą, dė 
kodami už prieglaudą.

— JAV specialistai Rusijai 
statys tekstilės fabriką 30 mil. 
dol. vertės.
• Buv. Latvijos užs. reikalų 
ministeris Munters po 19 me 
tų tremties Rusijoje grįžo Į 
Rygą. 1939 m. jis pasirašė L,at 
vijos — Sov. S-gos savitarpio 
pagalbos sutarti, bet 1940 me 
tais, sovietams Latviją pilnai 
okupavus, buvo ištremtas, 
kaip ir Lietuvos užs. reik, rni 
nisteris Urbšys. E.

Bronius K. Balutis, Justinas Kibirkštis
Nepilka nuomas Lietuvos ats Generalinio štabo pulkninkas, 
tovas Anglijoje susilaukęs 80 kovojęs frontuose už Lietuvos 
metų sukaktuvių. Ilgamečiu! laisvę ir nepriklausomybę. 
Lietuvos diplomatui linkime Plačiau žiūrėkite šio NL nume 

ilgiausių metų! rio trečiame puslapyje

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS S U L AI T 1 S 
ATVYKO IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Apolonija Pušinskienė, 70 
metų amžiaus senutė, atvyko 
pas dukteris Chicagon. Tai bu 
vo gražiausia Kalėdinė dova 
na jos artimiesiems, suteikta 
kelias dienas prieš Kalėdas, ge 
rokai netikėta ir nelaukta. Bu 
vo galvojama, jog ji ši kraštą 
galės pasiekti tik 1960 m. pa 
vasari, todėl jos ankstyvas pa 
sjrodymas visus gana 'malo 
niai nuteikė.

Naujai atvykusioj! Ameriko 
je nėra naujokė. Ji Ciceroje 
išgyvenusi 12 metų, 1931 m. 
kartu su savo šeima lankėsi 
Lietuvoje, kur pasiliko su sa 
vo vyru, viena dukra ir sūnų 
mi. Keli kiti šeimos nariai po 
viešėjimo Lietuvoje sugrįžo at 
gal Amerikon.

Užėjęs II pasaulinis karas 
ją su vyru ir sūnumi užklupo 
Lietuvoje. Viena sesuo pasi 
traukė Į Vakarus, o ji pasiliko 
namie. Nors ir dėjo nemažai 
pastangų išvykti Amerikon, ta 
čiau jos nedavė jokių vaisių. 
Sunkaus gyvenimo sąlygos pa 
kirto sveikatą jos vyrui, ir jis 
1949 metais mirė. Tačiau ji iš 
silaikė ir sulaukė dienos, kada 
vėl galėjo išvykti pas savo dūk 
ras bei kitus artimuosius.

Šiuo metu ji apsigyveno pas 
dukrą J. Šimaitienę Marquet 
te parko kolonijoje. Kitos dūk 
ros Bernice Shelman ir Mar 
cella Berg taip pat gyvena Chi 
cagoje. A. Pušinskienė pirmą 
kartą pamatė ir savo 7 anūkus, 
gimusius Amerikoje. Ji savo 
artimiesiems turėjo daug ką 
papasakoti ir pasidalinti su

PASAULINIS LAISVŲJŲ 
PROFESINIŲ SĄJUNGŲ 
KONGRESAS PRIEŠ D1K 
TATŪRAS, PRIESPAUDĄ 

IR KOLONIALIZMĄ
Šeštasis pasaulinis laisvųjų 

profesinių sąjungų kongresas 
Briuselyje (gruodžio 3 — 11 
d.) priėmė eilę rezoliucijų, iš 
kurių kelios yra svarbios ir pa 
vergtosioms Rytų Europos 
tautoms.

T. k. priimta rezoliucija, 
smerkianti visas komunistines 
ir kitokias diktatūras, kur jos 
pasireikštų. Laisvosios prote 
sinės sąjungos pasižada atei 
tyje dar didesniu ryžtingumu 
kovoti prieš diktatūrą ir pries 
paudą.

Kitoje rezoliucijoje 'laisvų 
jų profesinių sąjungų kongre 
sas pasisakė prieš bet kuri ko 
lonializmą ir sveikina visas 
pastangas, nukreiptas i kolo 
nializmo reiškinių naikinimą.
• Antroji Kauno jėgainės tur 
bina pradėjo suktis gruodžio 
20 d.
• Laivais per Klaipėdą šiemet 
iš Lietuvos į Olandiją ekspor 
tuota dauiiau kaip 1.700 ark 
lių. Kitais (1960 m.) numato 
ma eksportuoti dar 5.000 Lie 
tuvos arklių (nepaisant to, kad 
arklių skaičius Lietuvoje jau 
ir taip yra gerokai sumažėjęs.
• Už dujas, natūralines, Kana 
da iš JAV tikisi šiais metais 
gauti 150 mil. dol. pajamų. 

jais savo vargais bei džiaugs 
mo nuotrupomis. Prie Kūčių 
stalo ji po daugelio metų vėl 
galėjo tvirtai jausti žemę po 
kojomis ir alsuoti prieš bemaž 
30 metų paliktos laisvos Ame 
rikos oru.

Kitais A. Pušinskienės per 
gyvenimais gal galėsime šioje 
vietoje pasidalinti kiek vėliau.
• „Neries“ krepšinio koman 
da jau laimėjo 3 rungtynes 
Marquette parko krepšinio 
pirmenybėse, kuriose dalyvau 
ja 8 komandos. Iš viso čia rei 
kia sužaisti 14 rungtynių (du 
ratai po 7). Žaidžiama kiekvie 
na sekmadienį.
• Biletai Į „Dainavos“ ansamb 
lio statomą „Vestuvių" muzi 
kine premjerą, Įvykstančią sau 
šio 24 d. Marijos Aukšt. mo 
kyklos salėje, jau pardavinėja 
mi. Juos galima įsigyti „Skal 
sos“ maisto krautuvėje Marqu 
ette parke, ,,Royal Blue“ mais 
to krautuvėje Brighton parke 
ų- „Dainavos1 televizijų par 
duotuvėje Bridgeporte.
• Dr. A. šlepetytė, kuri dėsto 
Fardhamo universitete New 
Yorke, lankėsi Čikagoje ir čia 
dalyvavo modernių kalbų pro 
fesorių suvažiavime) vykusia 
me gruodžio 27-30 d. d.
• Rapolas Skipitis šiuo metu 
rašo savo atsiminimus, kurių 
yra numatęs išleisti 4 tomus. 
Pirmuosius du tomus žada už 
baigti šį pavasarį.
• Kalėdinė eglutė Cicero liet, 
kolonijos vaikams įvyks sau 
šio 3 d., 4 vai. šv. Antano pa 
rapijos salėje.
• Dvylikai studentų, lankau 
čių Augštuosius Pedagoginius 
Lituanistikos kursus Čikagoje, 
Lietuvių Studentų Šalpos Fon 
das paskyrė 300 dolerių užsi 
mokėti už mokslą.
• D. Kuraitis Lietuvių Audi 
torijoje rodė filmus, padary 
tus savo kelionių metu.
• Illinois Liet. Gydytojų Dr- 
jos pagalbinis moterų vienetas 
Jaunimo namuose buvo suren 
gęs šeimynini pobūvį, kurio 
pelnas ėjo lituanistinės mokyk 
los V-to skyriaus vadovėlio iš 
leidimo išlaidoms padengti.' 
Šis vadovėlis, kurio išleidimą 
finansavo minėtas moterų vie 
netas, jau pasirodė iš spaudos.
• Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga, „Pasaulio lietuvių sos 
tinėje“ žinių autorius siunčia 
visiems N L skaitytojams ge 
riausius linkėjimus. Tegul 
šventės būna linksmos ir malo 
nios, o 1960-ji metai teatneša 
vilčių išsipildymą!

AUKOS „N. L”
S. Jaspelkis, Mtl................. L—
V. Ingelevičius, 

Brooklyn, N. Y........... 3.50
J. Misevičius, 

Regan, Ont.................5.00
J. M. Shaltenis,

Chacago, III.......................1.—
K LB Winnipego Ap. ..10.—
A. Kenstavičius, 

Boston Bar., B. C...... 2,—•
Nuoširdžiai dėkojame. NL,
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa
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Įžengus 1960 metuosna
PATIESINKIME GAIRES 

VEIKSMUS IR
IR PAPLANUOK1ME 

DARBUS
DABARTIES laikais, kada 

žmogaus išsivystymas ir jo pro 
tinis bei dvasinis subrendimas 
nėra pakankamas, kad jis gale 
tų gyvenimą tvarkyti visažmo 
nišku mastu, siekiančiu visa 
me Žemės rutulyje visiems 
žmonėms, visoms rasėms ir vi 
soms tautoms rūpinti galimą 
gerbūvį, laisvą nuo visokių bai 
mių ir atidarantį visas galimy 
bes į visokeriopą progresą, — 
dabartiniais laikais dar tenka 
gyventi ir lokaliniu bei sriti 
niu gyvenimu. Todėl ir tautų 
gyvenimas, daugiau ar mažiau 
savaimingas, turi ir ateityje tu 
rėš savo prasmę. Ir todėl ir 
mes — lietuviai, — kaip ir ki 
tos tautos, turime teises į sa 
va jį, savarankiškąjį gyvenimą. 
Jeigu šitą teisę turi prancūzas, 
vokietis, rusas, amerikietis, 
anglas, tai lygiai ir mes — lie 
tuviai — turime šitą teisę. Tu 
rime neginčijamai. Ir turime 
ne tiktai savo gimtajame kraš 
te, bet ir visur kitur gyvenda 
mi.

Bet kad mūsų gyvenimas, 
mūsų veikla, mūsų darbas bū 
tų ne tiktai produktingas, bet 
ir reikšmingas bei efektingas, 
mes turime būti organizuoti 
ir veikti organizuotai.

Dabarties laikais — elektro 
nikos ir visokių satelitų (fizi 
nių ir politinių) — žmogus 
jau yra pripratęs veikti ne pa 
laidai, „kaip Dievas davė“, ar 
ba „kaip likimas lėmė“, bet pla 
ningai veikti — nutiesus gai 
res į tolimesnę ateitį ir suda 
rius planus, kuriu vykdymu bū 
tų siekiama užsibrėžtų tikslų.

ORGANIZUOTA visuome 
nė negali neturėti tikslų ir tie 
ms tikslams siekti planų. Pro 
tas ir realybė jam tą diktuoja. 
Tiktai neorganizuoti, kultūriš 
kai nepribrendę, žmonės gyve 
na primityviu būdu, besirūpin 
darni vien kasdienine duona.

Ar šioje srityje mes toli esą 
me pažengę?

Faktinė būsena yra tokia, 
kad mes — lietuviai — orga 
nizacijų turime daug. Tat iš 
šios pusės atrodo, kad mes esą 
me organizuoti. Tačiau ar mū 
su organizacijos turi tokias 
gaires, kurios visus mus vestų 
į bendrą tikslą?

Atrodo, neginčijamas koope 
ratinis tikslas—„vienybėje — 
galybė“. Ir taip gi atrodo ne 
ginčijama, kad vieningas visų 
darbas yra produktingiausis ir 
efektingiausis. Išeinant iš šių 
sumetimų, atrodo, neginčija 
mas tikslas mums turėti bend 
ras gaires ir bendrą organiza 
ciją, kuri bent derintų mūsų 
veikimą, siekiantį visiems mu 
ms vieną tikslą, nors kiekvie 
na mūsų organizacija turi sa 
vo specifinių tikslų. Ir net la 
bjausiai specifinga organizaci 
ja vis dėlto turėtų įsiderinti į 
bendrųjų gairių kelią, ir siekti 
to paties tikslo, kuris būda 
mas tautiškas, drauge būtų ir 
visažmoniškas.

BENDRUOMENĖ ir yra ta 
bendrinė organizacija, kuri ap 
ima visus lietuvius visame pa 
šaulyje ir su visomis jų oiga 
nizacijomis.

Ar nebūtų gerai, kad šiuos 
metus mes skirtume Bendruo 
menės įesminimui — jos išsi 
aiškinimui ir įsisąmoninimui? 
O šita atsiekę, mes — lietu 
viai __  visame Žemės rutulyje
sudarytume vieną didelę lietu 
vių Bendruomenę. O šios pir 
masis ir pagrindinis tikslas— 
lietuvybė, kurios būsena me 
tai po metų darosi vis trapes 
nė, vis nepastovesnė ir kelia 
vis didesnį susirūpinimą.

LIETUVYBĖ ne kaip sau 
tikslas, bet kaip priemonė, ku 
ri praturtina ne tiktai pačios 
tautos gyvenimą, bet ir kaip 
priemonė praturtinti žmonijos 
įvairumą, taip reikalingą gyve 
nimo harmonijai ir didesnei 
žmonijos laimei.

Šia kryptimi mes turėtume 
eiti visi, be jokių išimčių ir ne 
žiūrėti nei į politinius, nei reli 
ginius skirtumus. Mus turėtų 
jungti vien mūsų lietuviškoji 
originalioji prigimtis, visiems 
lietuviams ta pati ir visus lie 
tuvius organiškai jungti.

Tat, įžengę į naujuosius, 19 
60-lfūosfus, metus, mes turi 
me patiesinti gaires ir papla 
nuoti veikimą ir darbus, kad 
jie būtų našesni ir naudinges 
ni ir mums — lietuviams — 
ir visai žmonijai.

J. Kardelis.

Paskutiniame KLB Kr. V- 
bos posėdyje, gr. 29 d. patvir 
tintos komisijos: Kultūros 
Fondas — Tėvas Jonas Bore 
vičius, SJ, Dr. H. Nagys, V. 
Jonynas, I. Gražytė ir R. Si 
niūtė; pirmininko adresas — 
Rev. J. Borevičius, SJ, 1465 
rue de Seve, Montteal 20, P. 
Q.; Šalpos komitetas — Izido 
rius Mališka, I. Lukoševičie 
nė, J. Kęsgailienė, A. Zubie 
nė ir G. Rukšėnas; pirmininko 
adresas — I. Mališka, 2085 Be 
audėt, Montreal, P. Q.; Poli 
tinio Komiteto pirmininko ad 
resas — Jonas Žmuidzinas, 
4503 Decarie Blvd. Apt. 2, 
Montreal, P. Q.

Džiovininkų klausimu paaiš 
kėjo, kad Kanada jų įsivežė iš 
Italijos ir Vokietijoje apie tai 
nieko nedaroma. Vis dėlto Kr. 
Valdyba tuo reikalu užklausė 
atatijikamup Vokietijoje esą 
mus lietuvių organus.

Nutarta patikslinti piktą 
prasimanymą „Dirvoje“, kad 
KLB Kr. Tarybos suvažiavi 
mas „paskyręs kun. Mincevi 
čiui algą“, kas yra visiškas pra 
simanymas.

Bendro JAV ir Kanados B- 
nių premijų skyrimo Jaunimo 
Dramos konkursui reikalu nu 
tarta: laikantis senosios Kr. V-

bos įsipareigojimų, siūlyti ant 
rajai premijai skirti 500 dole 
rių.

Metinės Lietuvos Nepriklau 
somybės šventės minėjimo rei 
kalu nutarta išsiujntinėti vai 
dyboms ir paskelbti spaudoje 
atsišaukimą.

Nutarta Vatikanui, išleidu 
šiam Šv. Kazimiero 500 metų 
sukaktuvėms atžymėti ir tuo 
pagerbti Lietuvai pašto ženk 
lūs, išreikšti padėką.

Prašyti politinį komitetą re 
aguoti į paskleistus prasimany 
mus žurnale Liberty ir Mont 
realio dienraštyje „The Gazet 
te“.

KLB Kr. Valdybos pirminin 
kas St. Kęsgailą painformavo, 
kad Montrealio Lietuvių Dra 
ma Vasario 16-tai vyksta į Nia 
gasos pusiasalį su B. Sruogos 
trilogija „Milžino paunksmė 
je“ ir kad ta proga jis toje sa 
Įėję, kurioje buvo Vilniečių 
suruoštos Joninės ir kur bus 
„Milžino paunksmės“ vaidini 
mas, turės Vasario 16-tai die 
nai pritaikytą Niagaros pusią 
salio tautiečiams žodį. Valdy 
ba, žinoma, visai pritarė šiam 
ir Teatro ir Kr. Valdybos pir 
mininko žygiui ir palinkėjo 
sėkmės 'šiam gražiam Niaga 
ros pusiasalio lietuvių sumany 
mui. KLBKVI.

Miesto tėtušiai yra susirū 
pinę gyventojų mieste mažėji 
mu. Nes mažėjant gyventojų 
skaičiui, mažėja ir provincijos 
teikiamos subsidijos, o mies 
to išlaidos nė kiek nemažėja. 
1957 metais miestas turėjo 
122,044 gyventojų,- 1958 *— 
120.719, o praėjusiais 1959 m. 
119,201. Daline gyventojų ma 
žėrimo prježastimi yra prie 
miesčiai Riverside, Sandwich 
East, Tecumseh, Sandwich 
West ir Ojbway, kurie pasku 
tiniais metais smarkiai plečia 
si.

Mažėjant bendram gyento 
jų skaičiui, jų tarpe mažėja ir 
lietuvių, bet organizacinė r eik 
la vis dar gyva. Neseniai iš 
rinkta Apylinkės Bendruome

s Valdyba sausio 16 d. (šeš 
dieni)
ruošia pirmąjį šiais metais 
pasilinksminimą — nuotai 
kingą lietuviškos Dainos 

vakarą,
kuris įvyks gerai žinomoje kro 
atų salėje, 2520 Seminole St. 
ir prasidės 6 vai. vakaro. Pro 
gramoje dalyvauja solistė Švil 
paitė Danutė iš Londono, Ont. 
ir Windsoro Lietuvių mišrus 
choras, vad. J. Sodaičio. Po 
meninės programos bus šokiai, 
o šeimininkės pastiprinimui 
ruošia stiprų ir įvairų bufetą.

Rengėjai tikisi sulaukti gan 
saus apylinkės, ypač Detroito, 
lietuvių atsilankymo, nes tą 
dieną kaimyniniame Detroi 

te didesnių subuvimų nėra 
ruošiama.

DIDYSIS MONTREALIO LIETUVIŲ VAIKŲ BALIUS 

Šeštadieninių mokyklų Kalėdų eglutė
Kalėdų eglutė, kurią kas 

met ruošia šeštadieninių mo 
kyklų Tėvų Komitetas drauge 
su mokyklų mokytojais, o Eg 
lutės programą paruošia kuri 
nors šeštadieninė mokykla, — 
yra didžiausis Montiealio lie 
tuvių vaikų balius, į kurį susi 
renka iš visų Montrealio da 
lių tėvai su vaikučiais. Kasmet 
jų vis daugiau ir daugiau. Šie 
met buvo daugiausia, palygi

jauniausi — Rita Alinauskai 
tė, Virginija Bunytė, Eugeni 
jus Bunys, Algis Bunys, Sau 
liūs Brikis, Mikas Kisielius, 
M. Kisielius, J. Kirkiolionytė, 
E. Latvis, V. Malčiūtė, Lidija 
Selenytė, Angelytė Valentai 
tė, Linas Veselka, Vidutė Žit 
kūtė, Rimutis Žitkus,, Tomas 
Žižys ir Laimutė Skučaitė,

Voveraičių ir kiškiukų šokį 
šoko Dalia Kudžmaitė, Milda

VAKARIEČIAMS JAU 1944 METAIS BUVO AIŠKU, 
KAD SOVIETAI UŽGROBTŲ KRAŠTŲ NEIŠLEIS IŠ 

RANKŲ

Dar kai kas iš generolo de Gaulles atsiminimu
Iš Prancūzijos generolo de 

Gaullės karo atsiminimų dar 
paminėtina, kad generolui ir 
kitiems Vakarų valstybininką 
ms jau 1944 metais buvo aiš 
ku, kad Maskva tų kraštų, į ku 
riuos yra koją įkėlusi, jau ne 
atiduos. Kai de Gaulle su pran 
cūzų delegacija 1944 m. gruo 
džio mėnesį Maskvoje derėjo 
si dėl naujos Paryžiaus - Mask 
vos sutarties, Stalinas ir Mo 
lotovas visai aiškiai davė su 
prasti, ko jie sekia, kai karas 
baigsis. Iš tu atsiminimų aiš 
kėja, kad generolas tose dery 
boję, vis dėlto, stengėsi nors 
Lenkijai išgelbėti savistovu 
mą, nepriklausomybę. Bet 
Maskva reikalavo vadinamo 
„Liublino komiteto“ (komunis 
tinės vadžios) pripažinimo. Ge 
nerolas nesutikęs komitetą pri 
pažinti, laikydamas lenkų eg 
žilinę vyriausybę Londone le 
galės Lenkijos valdžios tęsi 
niu. Tik kai de Gaulle pagrą 
sino išvykti iš Maskvos sutar 
ties nepasirašęs, Stalinas nusi 
leido ir Prancūzijos - Sovietų 
Sąjungos sutartis buvo galų 
gale pasirašyta, be Liublino ko 
miteto pripažinimo.

Generolui de Gaulle esant 
Maskvoje, Stalinas jo paklau 
sė, ar nenorėtų jis nuvykti į 
frontą ir aplankyti prancūzų 
karo lakūnų dalinio ,,Norman 
dija-Nemunas“, kuris tada ko

vėsi sovietų pusėje prieš vo 
kiečius. Dalinys tuo metu bu 
vo ties Įsručiu (Insterbur 
gu). Kai generolas tokios ke 
lionės atsisakęs, Stalinas davęs 
įsakymą tam daliniui su visais 
lėktuvai prisirįtatyti Ma,skvo 
je. Taip ir įvykę. Vieną naktį 
įvykusi nepaprasta puota, da 
lyvaujant sovietų karinei ir 
politinei vadovybei bei diplo 
matijos atstovams. Alkoholis 
tekėjęs srovėmis. Girtas Stali 
nas, pastebėjęs, kad sovietų 
Įliplomatjai Molotovas, Dekano 
zovas, Bogomolovas kalbasi su 
vakariečių diplomatais ir ne 
gali susitarti rūpimais klausi 
mais, sušuko: „E, tie diploma 
tai, reiktų atsigabenti kulkos 
vaidį ir juos visus nudėti“.

Arba kitas incidentas; Pasi 
šaukęs vertėjus rusus, kurie 
jam vertėjavo kalbantis su de 
Gaulle, Stalinas jiems tiesiai 
rėžė: „Jūs perdaug sužinojote. 
Man būtų didžiausias malonų 
mas Jus pasiųsti į Sibirą“. Ne 
sivaržė Stalinas ir santykiuo 
se su savo karo vadais. Pasišau 
kęs de Gaullės akivaizdoje so 
vietų aviacijos štabo viršinin 
ką Novikovą, Stalinas rodė 
pirštu į užfrontės pajėgų virsi 
ninką ir tarė; „Jei jis savo už 
davinio neatliks, kaip reikiant, 
jį pakarsime, kaip sako šios ša 
lies papročiai“,

nūs su kitais praėjusiais me 
tai. Šiemet buvo pilna Aušros 
Vartų salė, gal 700, o gal ir 
daugiau. Tai tikrai gražus at 
žalynas, kuriuo gali pasi 
džiaugti visi tėvai ir visi lie 
tuviai.

L. Barauskas, pranešęs apie 
vakaro tvarką, apramino 
ūžiančią salę. Kultūros Fon 
do Įgaliotinė p. Rimkevičienė 
susirinkusius pasveikino ir 
pranešė, kad Kalėdų senelis, 
kurio visi Jaukia, tikrai atvyko 
su dovanomis. Bet apie jį dar 
scenoje kalbėjo ir susirinkę 
vaikai, kurie svarstė „Kodėl 
švenčiame Kalėdas“. Bet, pir 
miausia Rimųtis Kuliavas pa 
sveikino svečius eilėraščiu ir 
Donatas Baltuonis akordeonu. 
Po to ėjo byla apie Kalėdas, 
kurias aiškino dėdė A. Ališaus 
kas, o svarstė vaikai: Violeta 
Vasiliauskaitė, Vytukas Ma 
kauskas, Arvydas Krikščiokai 
tis, Vytukas Kudžma, Jonukas 
Žukauskas,' Česius Vasiliaus 
kas, R. Kuliavas, A. Petraus 
kas, Laima Bakaitytė, E. Nara 
vičiūtė, N. Kazlauskaitė ir Rū 
ta Skučaitė.

Meškiukų šokį šoko patys

NUNUODIJIMO AFEROS 
MIUNCHENE UŽKULISIAI

Buvo atidengtas pasikėsini 
mas nunuodyti „Free Europe“ 
darbuotojus, įbaišius į stalo 
druskines nuodu „atropino“. 
Ryšium su tąja afera, amerikie 
čių karo pajėgų Europoje vy 
riausios būstinės informacijos 
skyrius Heidelberge t. k. pa 
skelbė, kad amerikiečių kontro

Markauskaitė, Lįlia Rutkaus 
kaitė, Marytė Mačiukaitė, Irę 
na Valentaitė, Nijolė Vasiliaus 
kaitė, Danutė Lukauskaitė, 
Loreta Žižytė, Marolina Ma 
čiukaitė ir Violeta Kisielaity 
tė-

Snieguolių šokį šoko — Vi 
dutė Blųuzdžiūnaįi'tėį Raselė 
Bunytė, Daina Kerbelytė, Bea 
tė Lymantaitė, Dalia Sabalytė, 
Julytė Žukauskaitė, Silvija 
Žiųrkevičiūtė ir Audrutė Žiųr 
keyičiūtė. Angelais buvo Kris 
tina Burčikaitė ir Nijolė Išga 
naitytė. Choru kalėdines gies 
mes giedojo visi Rosemoųnto 
mokyklos mokiniai. Geismes, 
šokius ir kitą muziką fortepio 
nu išpildė Raimundas Kličius, 
nors programoje buvo įrašyta 
kita pavardė. Saviveiklinį pa 
sirodymą ruošė E. Navikėnie 
nė, J. Gečienė ir J. Baltuonię 
nė. Labai vykusiai Kalėdų se 
nelįo uždavinį atliko V. Saba 
lys, apdalijęs visus vaikus do 
vanomis. Į galą viskas užsį 
baigė vaikučiu balium. Jie dai 
navo, žaidė ir buvo vaišinanr 
saldumynais. Visą balių nųfil 
mavo G. Šimaitienė. Balius bu 
vo sėkmingas,

Muzikos Studijos mokinę

SILVIJĄ KUNCEVIČIŪTĘ SU MOTINĖLE, 
SESUTE IR BROLIUKU, 

netekus mylimo tėvelio,

PETRO KUNCEVIČIAUS, 
didelio liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

E. Kardelienė ir Studijos mokiniai.

PETRUI KUNCEVIČIUI

mirus,

ŽMONAI IR ŠEIMAI
reiškia gilią užuojautą

Montrealio šeštadieninių mokyklų mokytojai, 
Tėvų Komitetas ir 

Kultuos Fondo Įgaliotinė.

Brangiam vyrui ir tėveliui

A. A. PETRUI KUNCEVIČIUI 
mirus,

P. ANTOSEI KUNCEVIČIENEI, 
SŪNUI IR DUKTERIMS,

Sunkioje skausmo valandoje, gilią ir nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Gricių ir Šimonėlių šeimos. h

žvalgybos agentai pasikėsini 
mą atidengė aiku iri apie tai 
tuoj pranešė „Free Europe*, 
vadovybei. Amerikečių įstai 
gos pranešė apie įvykį ir vokie 
čių teisingumo organams. Ame 
rikiečių armijos žvalgybos dųo 
menimįs, čekoslovakų vicekon 
sulas Salzburge, Jaroslav Ne 
mec, jau lapkričio 16 d. vienam 
komunistiniam agentui Įdavęs 
druskinių, kuriose buvo atro 
pino. Druskinės buvo numaty 
tos išdėlioti „Free Europe“ 
darbuotojų valgykloje, Agen 
tui buvę aiškinama, kad drus 
kinėse esą milteiai, nuo kurių 
pasileidžia viduriai. Patikri 
nūs druskines rasta jose atro 
pino tokiose dozose, kad gali 
rimtai pakenkti sveikatai.

Papildomomis žiniomis iš 
Salzburgo, minimas konsulas 
Nemec esąs kaž kur dingęs.

Dar vienas atentatas 
Miunchene.

Miunchene nenutrūksta ei 
lė politinių atentatų prieš Ry 
tų Europos egzilines instituci 
jas ir asmenis. Per porą mene 
šių buvo trys tos rūlies įvv 
Iriai: spalio 15 d. rastas nunuo 

Nukelta į 7-tą psl.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Barčas Ant., Jagminas Kos 

tas, Jakūnas Pov., Jankauskai 
Dzidorius ir Viktorija, Kuz 
minskas Jonas, Kuzminskas 
Norbertas, Lembutis Izid., Ra 
šytinis Kazys, Rupeika Aug,, 
Samulionįs Paulinas, Siauliū 
nas Karolis, Stepanavičiene 
Jįeva, Stonys Pranciškus, Šul 
cienė Teresė, Tautkaitė-Krąų 
zė, Elzbiea-Liza, UrbštaviČius 
VI., Vasilįūnienė-Rųdytė Ona, 
Živatkauskienė - Atkočaitytė 
Ona, Zubriękas Juozas,

Jieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti į:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y„ USA.
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VEDYBŲ — ŽINIŲ — 
AGENTŪRA

Dėmesio „Nepriklausomos 
Lietuvos“ skaitytojai!

Teikiu žinias apie D S ir Kana 
dos padorių vedybų biurų ad 
resus už mažą raštinės atlygi 
nimą! Prašau, suinteresuoti 
abiejų lyčių skaitytojai, kreip 
ris su pasitikėjimu laiškais, pri 
dedant $1,- pinigais pas že 
miaų išvardintą atstovą. Mano 
atstovybė veikia be apgaulių.

Mr. Alex Dering
20 Bellevue Ave, 

Brockton 39, Mass., USA.
Tel.: JUniper 6-6755
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Justiną Kibirkštį
GN. ŠTABO PULKININKĄ PRISIMINUS 

RAŠO GENERALINIO
KAZYS

Juo istorijos lapai nuneša 
Lietuvos nepriklausomybės ko 
vų įvykius toliau į praeitį, tuo 
prisiminimai apie tuos, kurie 
tas kovas laimėjo ir sudėjo 
augščiausią auką Tėvynei, da 
rosi mums labjau brangūs, 
nors savo detalėse vis daugiau 
išblunka iš atminties. Jų ano 
meto kovos žygiuose priaugan 
čios mūsų tautos kartos randa 
sau gaivinančių pavyzdžių nau 
jam pasiryžimui už Lietuvą, 
kai tik išsilaisvinimo valanda 
vėl bus atėjusi.

Vieną tokių pavyzdžių pa 
liko mums a. a. Justinas Ki 
birkštis, miręs jau prieš 25 me 
tus dar nepriklausomoje Lietu 
voje, kurios prisikėlimui buvo 
1919—1920 m. paskyręs visas 
savo jėgas ir rizikavo savo gy 
vybę aktyviosios kovos veiks 
muose paeiliui prieš visus ano 
meto Lietuvos priešus: rusus- 
-bolševikus, vokiečius-bermon 
tininkus ir lenkus.

Justiną Kibirkštį asmenis 
kai pažinau nuo 1915 metų, 
studentavimo laikų Petrapily 
je. Jis lankė ten Politechnikos 
Institutą, o aš buvau įstojęs į 
Petrapilio Komercijos Institu 
tą. Kai kurį laiką net gyveno 
me drauge viename lietuvių 
moksleivių bendrabutyje. Jus 
tinas buvo rimtas, tvirto lietu 
viškai patriotinio nusistatymo 
jaunuolis ir veiklus lietuvių są 
jūdžio už Lietuvos atkūrimą 
dalyvis, ypač moksleivijos tar 
pe.

Tokiomis aplinkybėmis jo, 
kaip ir kitų lietuvių studentų, 
nė kiek nevyliojo rusų kariniu 
ko munduras, nežiūrint inten 
syvios iš rusų pusės propagan 
dos, kad moksleivija stotų į ka 
ro mokyklas bei pasidarytų ka 
rinkikais Rusijai gelbėti. Lie 
tuviai studentai tokiai pagun 
dai nepasidavė, nes jų lietu 
viškasis įsisąmoninimas liepė 
jiems taupyti savo jėgas atei 
ties kovai už Tėvynę - Lietu 
vą, o ne rizikuoti savo gyvy 
bes už jos pavergėją—Rusiją.

Deja, likimas nulėmė kitaip: 
rusų karininko munduro jau 
nesniajai 'lietuvių in>teligen?.i 
jos kartai, būtent tai, kuri bu 
vo per I-jį Pasaulinį karą pas! 
traukusi į Rusiją, vistik nepa 
vyko išvengti. 1916 metais, 
kai rusams pritrūko kandida 
tų užpildyti skaitlingas karo 
mokyklas, rusų karo vadovybė 
ėmėsi kraštutinės priemonės 
— griebė tam tikslui visų tri 
jų pirmųjų mokslo metų stu 
derttus ir juos, prieš jų norą, su 
varė į karo mokyklas. Tuo bū 
du ir lietuviai studentai buvo, 
po trumpo apmokymo karo 
mokyklose, įvilkti prieš jų va 
lią į rusų karininkų mundu 
rus: Kibirkštis buvo padary

ŠTA BO PULKININKAS 
ŠKIRPA

astas artilerijos karininku, o 
— pėstininku.

Bet lietuviškoji patarlė 
ko: nėra to blogo, kas neišeitų 
į gera. Čia augščiau apibūdin 
tas likimo kaprizas su lietuvis 
kąja moksleivija Rusijoje išė 
jo Lietuvos kovai už vastybine 
nepriklausomybe didžiai į nau 
tą. Tarnavimas rusų karinome 
nėję suteikė lietuviškajam jau 
nimui praktišką galimybę susi 
pažinti su kariuomenės organi 
zacija, pramokti kaip naudotis 
ginklais bei karo technika, ka 
riškai pasimankštinti ir įgyti 
šiek tiek patyrimo kautynėms 
vesti karo lauke. To viso, kaip 
kad ir pačių karininkų, būtų 
Lietuvai tikrai labai stigę kai
1918 m. gale Lietuvos Vyriau 
sybė pažadino lietuvių tautą 
lemtingai kovai ir pašaukė sa 
vanorius griebtis ginklo Tėvy 
nei - Lietuvai gelbėti.

Visi buvę rusų kariuomenės 
lietuviai karininkai to tik ir 
laukė. Justinas Kibirkštis vie 
nas pirmųjų atsiskubino vyk 
dyti savo patriotinį įsipareigo 
jimą: 1918 metų gruodžio 29 
d. jis stojo savanoriu į Pane 
vėžio srities apsaugos būrį, o
1919 m. sausio 25 d. buvo pa 
skirtas vyriausiuoju karininku 
į I-ją Artilerijos bateriją, ką 
tik pradėta organizuoti. Pra 
ėjus vos vienam mėnesiui lai 
ko, būtent kovo 31d. mes ma 
tome Justą Kibirkštį su visu 
artilerijos būriu jau fronte 
ties Žasliais prieš rusus - bolše 
vikus.

Čia atsinaujino mudviejų se 
na pažintis, tik jau nebe kaip 
jaunuolių, tesvajojusių apie 
Lietuvos nepriklausomybę, bet 
jau kaip jos karininkų, vyk 
dančių savos Karo Vadovybės 
pavedimą atstumti bolševisti 
nį priešą nuo Žasljų.-Žiežmariu 
linijos. Aš tada buvau Atskilo 
Bataliono vadas, bataliono, ku 
rio organizavimą tebuvau vos 
įpusėjęs. Bet kovo 31 d. ga 
vau įsakymą išvykti į frontą 
ties Žiežmariais. Tuo būdu pir 
mąjį kautynių krikštą gavome 
su Kibirkščių tuo pačiu metu: 
aš — puolant priešą su man 
pavestuoju pėst. batalionu, o 
Justinas — triuškindamas tą 
priešą artilerijos ugnimi ir teik 
damas tuo būdu efektyvios pa 
spirties pėstininkams.

Po to sekė eilė kitų Kibirkš 
čio kovos žygių ir veiksmų, 
kur jis vyriškai atliko savo, 
kaip artilerijos būrio vado, pa 
reigą, pražygiuodamas sker 
sai ir išilgai Lietuvos teritori 
ją ir taiklia artilerijos ugnimi 
visur naikindamas Lietuvos 
priešus. Be Žaslių, užtenka čia 
suminėti sekančias pažymėti 
nas Kibirkščio kovos veiksmų 
vietas: Zarasai, Kalkūnai,

sa

Kaukonys. Radviliškis, Dau 
girdiškis ir kt.

1920 m. rugsėjo 9 d. Ki 
birkštis buvo paskirtas Tvirto 
vės Diviziono 3-čios baterijos 
vadu. Ši baterija vėliau išsivys 
tė i I-ją sunkiosios artilerijos 
bateriją, kurios pirmuoju va 
du buvo irgi J. Kibirkštis.

Nepriklausomybės karui pa 
sibaigus, Kibirkštis apsispren 
dė likti karo tarnyboje. Kadan 
gi jis nebuvo joks karjeristas 
ir žiūrėjo i karininko pareigas 
su prideramu rimtumu, tai, 
nors jau ir įgijęs geros patir 
ties kariniuose dalykuose, to 
liau tobulinosi savo profesijo 
je: išėjo Augštuosius Karinin 
kų Kursus, o 192 7 metais bai 
gė Čekoslovakijoj Kai o Akade 
miją ir buvo 1929 metais pri 
pažintas generalinio štabo ka 
rininku.

Po sugrįžimo iš čekoslova 
kijos J. Kibirkštis buvo visų 
pirma paskirtas Karo Mokslų 
Valdybos viršininku ir tuo pa 
čiu metu Augštųjų Karininkų 
Kursų viršininko padėjėju. 
Padirbėjus porą metų Kr. Ap 
saugos Min-jos centre J. Ki 
birkštis vėl buvo grąžintas į ri 
kiuotę — 1929 m. gegužės 25 
d. buvo paskirtas 2-jo artileri 
jos pulko vadu, Kėdainiuose.

Už pasižymėjimą kovose už 
Lietuvos nepriklausomybe J. 
Kibirkštis buvo apdovanotas 
Vyties Kryžiumi su kardais, 
jo krutinę puošė Lietuvos Ka 
riuomenės kūrėjo - savanorio 
medalis, o už nuopelnus tai 
kos metu buvo pagerbtas DL 
K Gedimino III-jo laipsnio or 
dinų. Kadangi Kibirkštis nau 
dojosi dideliu pasitikėjimu ir 
simpatijomis karininkų tarpe, 
tai jam buvo nekartą užkrau 
narnos ir įvairios papildomos 
pareigos, kaip, pavyzdžiui lai 
kino Kariuomenės Teismo na 
rio, Vyties Kryžiaus Tarybos 
nario, Lietuvos Karininkų Ra 
movės seniūnų Tarybos nario 
ir kt.

Progresuodamas iš laipsnio 
į laipsni vis augštyn, J. Kibi r 
kštis buvo užsitarnavęs gen. 
št. pulkinlinko laipsnį, ncžiū 
rint kad tebuvo tik 4 0 metų. 
Deja, 1934 m. lapkričio 7 d. 
staigi širdies liga nukirto jo 
gyvenimą, nutraukdama jo vai 
singą darbą atsakingose pulko 
vado pareigose.

Justino Kibirkščio asmeny 
je Lietuvos Kariuomenė nete 
ko kovose užsigrūrinusio ka 
rio ir vieno iš geriausiai kvali 
fikuotų jos pulkų vadų.

Kazys Škirpa.

Mirė A. R. Mosher, žymus Ka 
nados darbininkijos vadas. Be 
veik per 60 metų aktyvus pro 
tęsinių sąjungų vadovas, Mr. 
Mosher Įkūrė 1907 metais Ka 
nados Brotherhood of Rail 
way Employees, ir buvo Įta 
kingas žmogus kuriant Kana 
dos Darbo Kongresą ir pasili 
ko tokiu ligi šių laikų toje pa 
čioje organizacijoj. Ligi pasku 
tinio momento jis buvo garbės 
prezidentu, nors turėjo 78 me 
tus ir gyveno Lake Bernard, 
Quebec. (CS)

General - Majoras Hatton ligi 
1954 m., kada jis išėjo į atsar 
gą, tarnavo Britų armijoj, NA 
TO sausumos armijoj, Civili 
nėj gynyboj buvo kelis metus, 
bet atsistatydino paaiškėjus 
skirtumams tarp jo ir vadovau 
jamos Kanados gynybos poli 
tikos. (CS).

AAŪSU SPORTAS
VEDA KAZYS

MEISTERIŲ LAIMĖJIMAI 
IR PRALAIMĖJIMAI

Tik pustrečio mėnesio išsi 
laikė A. Varanausko rutulio 
stūmime atsiektas Sov. Sąjun 
gos rekordas. Lapkričio 21 d. 
Armėnijoje V. Ovsepian, nu 
stūmės 18,0, m pataisė lietu 
vio rekordą dviem centimet 
rais. Tačiau rusas treneris D. 
Markov sako, kad lietuvis tu 
ri geriausią techniką visoje S 
S. Mes iš savo pusės norėtume 
taip pat pridėti, kad A. Vara 
nauskas yra dvejais metais jau 
nesnis už Ovsepianą ir spren 
džiant iš nuotraukų, žymiai fi 
ziškai stipresnis, kas ypač yra 
labai svarbu rutulio stūmime. 
Tikėkime, kad ateinančiais me 
tais, lietuvis vėl paverž meiste 
rio vardą į savo rankas.

Prie progos, reikia pažymė
ti, kad tik lapkričio mėn. Ciu 
riche, Tarptautinė Lengvosios 
u-Netikos S-ga patvirtino 
Zalagaitytės - Kalėdienės 
saulinį rekordą — 57,49 
kartu su Europos rekordu, 
rs jis buvo atsiektas 1958 
spalio mėn.

BARONAS

B. 
pa 
m 

no 
m.

Br. JONUŠO
12 lietuviškų maršų plokštelė 
turi nepaprastą pasisekimą ir 
jau baigiama išparduoti; kai 
na $7,-. Gaunamos: J. Karvelis 

3322 S. Halsted Str.

STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

Iš stalo, teniso gyvenimo, 
reikia pranešti, apie įvykstan 
čias visos Sov. S-gos pirmeny 
bes. Be abejo, Lietuva kaip pir 
maujanti šioje sporto šakoje, 
buvo įvertinta, nes jai rusai 
„leido“ išstatyti didžiausią da 
lyvių skaičių, net 21 žaidėją. 
Po Lietuvos eina Maskvos 
miestas su 19 dalyviu, Estija
— 15, RTFSR — 14, Ukraina
— 12, Leningradas ir Latvija 
po 10 ir t. t.

Šis dalyvių paskirstymas pa 
darytas ryšium su Lietuvos 
stalo teniso augštu lygiu, nes 
ši šaka populiariausia yra Es 
tijoje, 
2% 
8% 
Maskvoje ir Leningrade po 
5% ir t. t.

LIETUVIAI RUNGĖSI 
SU LENKAIS

Esame trumpai pažymėję 
Kauno Politecsnlkos Institu 
to studentų rankinio koman 
dos išvyką į Gdanską, kur vy 
ko didelis turnyras. Šį kartą, 
galime kiek plačiau parašyti. 
Pasirodo, kad lietuviai užėmė 
antrą vietą, blogai apskaičia 
vę savo jėgas. Tik atvykę au 
tobusais į Gdanską, (ir Lietu 
vos lengvosios atletikos rinkti 
nė į Gdanską vyko autobusais

kur stalo tenisą žaidžia 
gyventojų, o Lietuvoje 1, 
(apie 45 tūkst. žaidėjų),

1,

Broliai Miner, Manly ir Jasper, prie jų garsios paukščių prieglaudos Kingsville, 
Ontario. Abu yra sūnūs Jack Miner, kuris mirė 1944 m. ir kuris buvo žymiau 
sias šiaurės Amerikos paukščių mylėtoja, ir : augotojas. Jis įkūrė šią prieglaudą 
1904 m. ir ją pavertė tikra laime pralekiantiems paukščiai! s. Paveikslas rodo prie 
glaudą naudojimosi laiku. Paskutinį rudenį vien mėlynųjų žąsų čia atsilankė per 
14.000. .. j (Canadian Press, CS).

Pasiklauskite savo gydytojo 
ar vaistininko
ČESNAKAS

YRA JUMS SVEIKA
PADEDA jums išsilaikyti stip 
riais ir sveikais. Per amžius mi 
lionai žmonių naudojo čcsna 
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 paleng 
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.

jo 
ga 
an

5 per Gardiną, Baltstogę ir t. 
t.), jie tuoj pat stojo į kovą su 
„Spuinia“ komanda ir po ryž 
tingos kovos įveikė ją 17:11. 
Antrą dieną, vėl lietluviai „už 
miršo“ apie baigmines kovas, 
išplėšdami laimėjimą iš AZS 
komandos (senas lenkų studen 
tų klubas, o vardas likęs dar 
iš nepriklausomybės laikų — 

, Akademicki Zwiazek Sporto 
i wy — K. B.) pasekme 14:7.
■ Tokiu būdu, patekę į baigmę
■ prieš „Gwardją Wybzerze“ ir 
, turėję keletą sužeistų žaidėjų, 
i lietuviai turėjo pralaimėti pa 
: sėkmė 9:16. Iš lietuvių geriau 
. šiai sužaidė Samuolis, nors pa 
, skutinėse rungtynėse jis tepei 
i nė du įvarčius.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
i

— Lietuvoje įsteigta augštų 
jų mokyklų sporto klubų tary 

‘ ba. Taryba veiks prie „Žalgi 
į rio“ draugijos ir kartu vado 
į vans studentų sportiniam gy 

venimui.
— Sudaryta slidžių s-gos 

valdyba iš J. Skernevičiaus, S. 
Petkaus, Normanto ir Pavilio 
nio.

— Kauno „Raudonosios vė 
liavos“ stalo teniso komanda 
(su meisteriu R. Paškevičium, 
Venskūnaite ir Čepaičiu) lan 
kėši Mažeikiuose, nugalėdami 
žemaičius 14 ;1.

— Panevėžio I-osios vid. mo 
kyklos sportininkai lankėsi Ry 
goję, kur su Latvijos sostinės 
I-osios vid. mok. mokiniais, su 
žaidė eilę rungtynių. Lietuviai 
laimėjo stalo tenisą, berniukų 
tinklinį, mergaičių krepšinį 50 
:31, berniukų — 48:40, pralai 
mėdami tik šachmatus ir mer 
gaičių tinklinį.

— Maskvos spauda (Prav 
da, Izvestija, Komsomolskaja 
Pravda) ir kartu pavergtos Lie 
tuvos, plačiai rašo apie 1960 
m. augštosios SS futbolo ly 
gos komandų skaičiaus padidi 
rūmą iki 22 klubų ir tuo pačiu, 
pakeliant lygį visoje SS, nes 
bus duotos galimybės ir paski 
rų „respublikų“ komandoms 
dalyvauti pirmenybėse. Vilniš 
kiame „Sporte“ yra pasirodę 
keletas straipsnių tuo reikalu, 
kurių rimčiausias (nepasirašv 
tas, tačiau sprendžiant iš min 
čių, jį reiktų priskirti N. Lie 
tuvos rinktinės žaidėjui 
beržiuo — K. B.) yra 
lapkričio 21 d.

— Lietuvos rekordas
1. st. plaukime priklauso R. 
Puodžiukynui iš Kauno. Jo 
laikas yra 59,1 sek. Moterų 
grupėje, tame pačiame nuoto 
lyje, rekordas priklauso taip 
pat kaunietei A. Lasytei — 1 
min. 12,4 sek.

— Lietuvos krepšinio pir 
menybėse, po keturių rungty 
nių, pirmoje vietoje randasi K 
KI komanda, prieš KPI, ŽŪA, 
Kauno Audinis ir tt. Moterų 
grupėje, pirmoji viea tenka K 
PI, prieš KKI ir tt.

— SS rinktinės žaidėjas S. 
Stonkus savo straipsnyje nuro

St. Pa 
tilpęs

100 m

do, kad ankstyvesniais metais 
(suprask — okupacijos metu 
— K. B.) lietuviai pasižymėjo 
greitu, agresyviu žaidimu. 
Šiuo metu, reprezentacinei ko 
mandai, trūksta greito puoli 
mo. Tuo reikia ir aiškinti už 
imtos žemos vietos SS krepšį 
nio pirmenybėse, paskutiniai 
siais metais.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Vengrijos futbolo rinkti 

nė Florencijoje sužaidė lygio 
mis su italais — 1:1.

— Europos Futbolo S-ga iš 
traukė burtus ketvirfinalinia 
ms meisterių susitikimams, ku 
rių įdomiausias bus tarp Ang 
lijos meisterio ir Ispanijos.

— Europos jaunių futbolo 
turnyras bus pravestas Vieno 
je Velykų švenčių dienomis.

— Izraelio futbolo taurę 
laimėjo Tel-Avivo Makabi, 
baigmėje nugalėdama Hapoel 
2:1.

— Geriausiu amerikietiškojo 
futbolo žaidėju laikomas lietu 
vių kilmės žaidėjas J. Jonaitis 
(anglai rašo Unites).

■— Austrijos futbolininkai 
pralaimėjo du susitikimus: 
vengrams 1 :2 ir prancūzams 
2:5.

—- Švedijos ledo rutulio rink 
tinė Įveikė S. S-gą 3:1. Rung 
tynęs Maskvoje stebėjo apie 
15 t. žiūrovų.

— Liuksemburgo futbolo fi
ga labai pasipiktino, kada ru 
sai atšaukė savo susitikimus 
šioje valstybėlėje, nors visi bi 
lėtai buvo anksčiau išparduoti, 
atidėtos pirmenybių rungty 
nės. Kalbama, kad po silpnų 
pasirodymų Anglijoje, rusai ne 
norėjo pralaimėti „nykštukui“. 
Vokiečių laikraštis „Kicker“ 
klausia, ar S. S-gos futbolinin 
kai eidami tuo keliu, išlaikys 
savo prestižą — garbę. Mes at 
sakome, SS nežino ir nepažįs 
ta jokios garbės.

— Prie 4 0.000 žiūrovų Es 
sene Lenkijos futbolo rinkti 
nė Įveikė vakarų Vokietijos 
mėgėjus 3:0. Lenkai yra favo 
ritai vykimui į Romos olimpia 
dą, nes jie savo grupėje jau 
yra įveikę du kartus suomius.

— Geriausio Švedijos spor 
tininko vardas 1959 m. atiteko 
ne pasaulio meisteriui I. Jolian 
nsonui, bet 24 m. futbolinin 
kui A. Simmonsonui. Jis žai 
dė vidurio puolėju Švedijos 
vineuolikėje, išvesdamas ją 
1958 m. i antrą vietą pasauly 
je (baigmėje pralaikėjo Bra 
zilijai) ir šiemet tapdamas Įvar 
čių „karalium“.

— Malonu buvo teievisijoje 
stebėti amerikoniško futbolo 
rungtynes tarp Baltimorės ir 
New Yorko, kurias laimėjo pir 
mieji, nes Baltimorės koman 
doje žaidė geriausias 1959 m. 
futbolininkas lietuvis Jonas Jo 
naitis, kuris savo komandai iš 
plėšė pergalę ir kartu JAV 
meisetrio vardą. Tai jau ant 
ras Amerikos lietuvis, prisidė 
jęs prie neoficialaus pasaulio 
meisterio vardo įgijimo, nes 
pirmuoju buvo beisbolininkas 
Jonas Poderis, apie kurį pla 
čiai aprašė paskutinis Lietu 
vių Dienų Nr.

Nukelta į 6-tą pusi.
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Vilniaus Universitetas
IR 

LIETUVIŲ LITERATŪRA
Kaip jau buvo rašyta. Vii 

niaus universitetui suėjo 380 
metu. Šios sukaktuvės Lietu 
voje buvo paminėtos pagal 
maskvinio okupanto trafaretą, 
prikergiantprie to net universi 
tetui primestąji Kapsuko vai
dą ir jo „nuopelnus“. Bet Vii 
niaus universtietas paminėtas 
ir už Lietuvos ribų, nes jis yra 
vienas iš seniausių augštojo rno 
kslo Įstaigų Europoje, senesni; 
ir už Maskvos universilet ..

Nors sovietiniai šaltiniai, ži 
noma, viską tempia ant bolsevi 
kinio kurpalio, vis dėlto „Lile 
ratliros ir Meno“ paskelbtame 
G. Adomaičo ir J. Bulotos 
straipsnyje yra ir nauja. Ka 
dangi tai svarbu, todėl dali’s to 
straipsnio žemiau skaitytojams 
ir patiekiama.

Seniausia šalyje augštoji mo 
kykla, jie rašo, — Vilniaus 
Universitetas — yra išvariusi 
gilią vagą lietuvių mokslo, švie 
tirno, kultūros srityse. Ji su 
vaidino didžiuli vaidmenį ir lie 
tuvių literatūros raidoje. Įvai 
riais savo gyvenimo laikotar 
piais ši mokykla stimuliavo su 
sidomėjimą lietuvių kultūra, 
ugdė literatūrines pajėgas, se 
nojoje savo spaustuvėje išlei 
do nemaža veikalų, reikšmių 
gų literatūriniu bei literatūri 
nės kalbos kūrimo atžvilgiu.

Įsikūrusi Vilniaus Akademi 
jos vardu, vadovaujama Jėzui 
tu ordeno, vienintelė tuo me 
tu Lietuvoje augštoji mokyk 
ja buvo, žinoma, reikšminga, 
□et drauge ir istoriškai ribota. 
Nepakankamas dėmesys lietu 
vių kalbai bei literatūrai kilo 
iš to fakto, kad po Liublino 
unijos ima stipriai veržtis į 
Lietuvą lenkų kultūra bei kai 
ba, — ypač Į diduomenės šiuo

darbas
REDAKCIJA;

J. Kiznis, 112 Jerome St.
Brooklyn 7, N. Y.

ADMINISTRACIJA:
V. Gervickas, 86—03

76 Woodhaven 21, N. Y. 
Jau išėjo iš spaudos 1959 metų 3 numeris, kuriame įdėti Įdomūs Šimonėlio, Merkio, Ruko, 
Greimaus, Rėklaičio, Kaminsko, Kizinio ir kitų autorių aktualiomis temomis straipsniai. 
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gsnius, į inteligentiją. Vilniaus 
Akad emijos profesoriai išlei 
džia nemaža knygų svetimo 
mis kalbomis, veikalų, tyrinę 
jaučių tolimiausių kraštų kai 
bas, o tuo tarpu lietuvių kalba 
domisi tik atskiri asmenys.

Vis dėlto, su Vilniaus Akade 
mijos seniausiuoju laikotarpių 
susiję visa eilė labai reikšmių 
gų kalbinių ir literatūrinių dar 
bų. Mums trūksta lyškesnių 
duomenų apie M. Daukšos ry 
sius su Akademija, tačiau nė 
ra abejonės, kad jo darbų pa 
sirodymui reikšminga buvo ir 
ši augštoji mokykla.

Lietuvių kalbos tyrinėjimą, 
literatūrinės kalbos normini 
mą. lietuviškų raštų leidimą, be 
abejo, suaktyvino apie 1620 
m. prie Akatemijos Įkurta lie 
tuvių kalbos katedra. Su šios 
katedros veikla susiję ir Aka 
demijos profesoriaus K. Širvy 
do darbai. Tęsdamas M. Dauk 
šos tradicijas, šis žymus lietu 
vių kalbos mylėtojas 1629 m. 
„studijuojančios jaunuomenės 
naudojimuisi“ išleidžia „Trijų 
kalbų žodyną' , kuris per kelis 
metus buvo parankine knyga 
mūsų kalbininkams ir literatą 
ms. Yra žinių, kad K. Širvy 
das parašęs ir lietuvių kalbos 
gramatiką (apie 1630 m.), ta 
čiau ji neišliko. Be to, K. Sir 
vydas yra parašęs dviejų to 
mų originalių pamokslų sant 
raukas — „Punktai sakymų“, 
kurie vertingi ne tiktai kalbi 
niu, bet ir literatūriniu atžvii 
giu.

Su Akademija susiję J. Jak 
navičiaus religinio pobūdžio 
darbai, S. M. Slovočinskio 
„Giesmės“ (1646 m). Pasta 
rojo giesmynas yra reikšmin 

VISUOMENĖS MOKSLŲ, MENO 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS

atstovauja žmogų, laisvą nuo prietarų ir baimės; gina kultu 
ra, pagristą humanistinėmis vertybėmis; stebi Lietuvos, iš 
eivijos ir pasaulio gyvenimą; apjungia kūrėjus, kurių kritiška 
mintis ir šviežias žodis atveria skaitytojui naujus akiračius.

Išeina keturis kartus metuose.
Norintiems susipažinti vienas numeris siunčiamas dovanai.

gas lietuvių eiliuotų tekstų 
raidos požiūriu.

Pasaulinės grožinės lietuvių 
poezijos užuomazgomis reikia 
laikyti įvairius proginius eilė 
raščius, kurių atsiradimas taip 
pat sietinas su Vilniaus Akade 
mija. Čia gimė vienas pirmųjų 
lietuviškųjų tekstų Didžiojoje 
Lietuvoje, pirmasis hegzamet 
ru parašytas lietuviškas eiiėraš 
tis — „Pasveikinimas šviesia 
jam ir galingajam kunigaikš 
čiui Vadisiavui Žygimantui 
„Ver f.ukismanum“ jr kt.

Vilniaus Akademijos mok-, 
liniukai nemaža ya išleidę mo 
kslinių veikalų lenkiškai ir lo 
tyniškai. Su lietuvių literatūra 
daugiau susiję raštai lotynų 
kalba. Vilniaus Akademijos 
auklėtinio lenko N. Sverbievi 
jaus gyvenimas didele dalimi 
susijęs su Lietuva. Šis talen 
tingas poetas, vadinamas „kri 
kščionių Horacium“, žavėjosi 
Lietuvos praeitimi, Lietuvos 
gamta ir šiomis temomis sukū 
rė augšto meninio lygio kuri 
nių. Jis jautriai, su romantiniu 
atspalviu apdainavo Vilnių, 
Gedimino pilį vadinamoje 
„Odėje Vilniui“, sukuria tikrą 
himną Lietuvos gamtai „Miškų 
žaidimuose“.

A. V. Kojelavičius, buvęs 
Akademijos profesorius ir rėk 
torius, mokslinių ir publicist! 
nių veikalų autorius, reikšmin 
giausias mums istorijos veika 
lais, o savo „Lietuvos istorija“ 
Įdomus ir literatui.

XVIII amžius Vilniaus Aka 
demiją degraduoja. Šis amžius 
— ir lietuvių literatūros dėka 
danso amžius. Panaikinus 
1773 metais Jėzuitų ordiną. 
Viniaus Akademija peieina i 
vadinamosios Edukacinės ko 
misijos rankas, pavadinama Vy 
riausiąja Lietuvos mokykla. 
1803 m. Lietuvai atsidūrus Ru 
sijos imperijos valdžioje, ši

Nukelta i 5-tą psl.
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PAS1RADYMAI
A. Kuprevičius, V. Marijošius, Z. Nomeika

I960 metais numatoma visa 
eilė žymių mūsų muzikos me 
nininkų pasirodymų, kuriuos 
tenka vertinti kaip jų iškovo 
tą pripažinimą plačiu mastu.

Andrius Kuprevičius sausio 
3 dieną dalyvavo kaip solistas 
Cleveland© Simfoninio orkest 
ro konserte,, kurio dirigentu bu 
vo Louis Lane. Jo fortepiono 
solo buvo Gershwino „Rhapso 
dy in Blue“.

Kovo 6 d., 2.30 po pietų, 
New Yorko Tow Hall žymųjį 
New Yorko orkestrą „Sympho 
ny of Air“ diriguos Vytautas 
Marijošius, o solistu bus A 
Kuprevičius ir skambins Barto 
ko ir Rachmaninovo koncer 
tus. Be to, šiame koncerte bus 
išpildytas ir koks nors lietu 
vio kompozitoriaus kūrinys.

V. Marijošius neseniai diri 
gavo Kanados kompozitorių 
kūrinius.

Zenonas Nomeika atsidėjęs 
ruošiasi vargonų koncertui 
Miami, Floridoje, kur bus spe 
ciali vargonų dedikacija.

LIETUVIU DAINOS 
AMERIKOJE

Lietuvių Enciklopedijos lei 
dejas J. Kapočius, Bostone, iš 
leido tautosakininko Jono Ba 
lie surinktas, fonografų ūžia 
šais ir kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno iš fonografo Į gai 
das pervestas Lietuvių Dainas 
Amerikoje, kurios leidinyje ira 
šytos, kaip pasakojamosios dai 
nos ir baladės, viso 472 dainos 
ir joms gaidos. Toks leidinys 
yra pilnavertis, nes kaip kal
tais kaikas daro, kad užrašo 
dainos žodžius ir neužrašo jos 
melodijos, dėl ko tos dainos 
neturi nei pusės savo vertės, 
nes daina be melodijos, be gai 
du nėra daina. Kadangi leidi 
nys, 360 puslapių, yra ir gra 
žiai išleistas ir puikiai Įrištas, 
tai yra labai vertingas leidi 
nys. Taip gi svarbu, kad kiek
viena daina turi tiksliai surašy 
tą metriką. Be to, yra santrau 
kos ir paaiškinimai duoti ir ang 
lų kalba, kas ji daro prieinamą 
ir angliškai kalbantiems.

Šituo leidiniu galės pasinau 
doti muzikai, kompozitoriai, 
lietuvių kalbos mokytojai, tau 
tosakos aiškintojai ir kiti kul 
tūrininkai. Tai tikrai vertin 
gas ir naudingas leidinys. Jis 
svarbus dar ir tuo, kad Įamži 

na lietuvių liaudies dainas, iš 
Lietuvos atsivežtas ir tuo iš 
gelbsti ši brangų lietuvių liau 
dies — tautos turtą.

Leidinio kaina 5 dol. Leidinį 
galima gauti Lietuvių Enciklo 
pedijos adresu: 265 — C — 
Street, So. Boston 27, Mass, 
USA.

KETURIŲ AMŽIŲ 
DOKUMENTAI

Lietuvos Mokslų Akademi 
jos Istorijos institutas paruo 
šė leidinį „Prūsijos valdžios 
gromatos, pagraudenimai ir ap 
sakymai valstiečiams lietuvia 
ms“. Iš 96 dokumentų 56 skel 
biami pirmą kartą. L. ir M. pra 
neša, kad „Šie didelės moksli 
nės vertės turintieji dokumen 
tai yra svarbūs šaltiniai Lietu 
vos vakarinės dalies XVI — 
XIX amžiaus baudžiaviniams 
santykiams pažinti“. P. Žostau 
taitės apie tai rašomame strai 
punyje be ko kita sakoma: 
„Leidinyje daug vertingos me 
džiagos galės rasti ne tik isto 
rikai ir kalbininkai, bet ir rašy 
tojai, gydytojai, miškininkai, 
teisininkai, veterinoriai, nes 
iki šiol senųjų raštų chrestoma 
tijos buvo sudaromos beveik 
tik iš tikybinių raštų, katekiz 
mų, giesmių knygų ir pan. Šio 
je knygoje surinkti visi XVI— 
XIX a. Prūsijos karalių ir ka 
marųvaldytojų'apsakymai, gro 
matos, pagraudenimai, rokun 
dos, išdavimai ir paliepimai“.

A. LANDSBERGIO „PENKI 
STULPAI” STATOMI

New Yorke vasario pradžioje. 
Režisuoja B. Tumarin. Pastaty 
mą vykdo J. Lotas. Pastaty 
mo biudžetas sudarytas 12, 
000 dol. Viena akcija 180 dol.;
minimalus investavimas 60 do 
lerių. Informacijų duoda A. 
Landsbergis, 87 — 20, 125th 
Street, Richmond Hill 18, N. 
Y,

sėja
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KULTŪRINĖ AUSTRALI 
JOS LIETUVIŲ VEIKLA

® Australijos lietuvių jauni 
mas labai gyvai dalyvauja spor 
tinėje veikloje. Australijos lie 
tuvių jaunimas yra labai gy 
vas, veiklus. Be sporto, daly 
vavimo choruose, skautuose ir 
kitose organizacijose, Austrą 
lijos jaunimas gyvai domisi ir 
kultūrine bei poltine mintimi.
• Arkiv. J. Matulaičio kuopos 
Sydnėjaus ateitininkai, kurie 
kasmet ruošia Kristaus Kara 
liaus švente, šiemet tą dieną tu 
rėjo didele šventę su pamaldų 
mis, vėliavos šventinimu ir po 
to akademija, kurios metu da 
vė Įžodi.
• Architektas G. Procuta per 
spaudą Įnešė sumanymą: kad 
visų kolonijų lietuviai pasiūly 
tų vietos bibliotekoms išsira 
šyti Zobarsko išleistas anglis 
kai lietuviškas pasakas. Geras 
sumanymas, kurį turėtų pasek 
ti ir kitų vietų lietuviai. Dabai 
jau ne tiktai pasakas, bet ir lie 
tuviškąją beletristiką.
• „Aušros“ tuntas Bankstow 
ne, Australijoje, atšventė 10- 
ties metų sukaktuves. Iškil 
mės vyko Lietuvių namuose, 
kuriuos Bankstovno lietuviai 
neseniai įsigijo. „Aušros“ tun 
tas yra labai skaitlingas. Iškil 
mės buvo gražios.

ENCIKLOPEDINIS MUZ1 
KINIS ŽODYNAS

Vilniuje išleistas „Didžio 
sios tarybinės enciklopedijos“ 
leidyklos, 300 pusi, dydžio, 70. 
000 tiražu. Leidinys taikomas, 
kaip rašo L. ir M., meno savi 
veiklos dalyviams ir _yadova 
ms, muzikos mokyklų pedago 
gams ir moksleiviams, rnuzi 
kantams profesionalams ir kiek 
vienam mėgstančiam muziką. 
Žodyne esą daugiau kaip 4,500 
terminų, liečiančių Įvairiausias 
muzikos meno šakas ir trum 
pai aprašomi mūsų liaudies ins 
trumentai ir šokiai ir kt.

• Mykolaičio - Putino romaną 
„Altorių šešėly“ lenkų kalbon 
išvertė Lau-Gniadovska. Ro 
manas jau išleistas — ,,W cie 
niu oltarzy“.

l
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— O aš, tiesa, turiu ko papasakoti, — toliau tęsė Tania. 

— Aš, man pasakojo, esanti kilusi ne iš paprastų. Ar sveti 
mi man tą pasakė, ar aš pati savo širdyje tą išsaugojau, tik 
tai aš girdėjau, kad mano motinėlė, Raisa Komarova, buvu 
si besislapstančio Baltųjų Mongolijoje rusų ministerio, drau 
go Komarovo žmona. Ne tėvas, ne gimtasis man jis buvo, 
reikia spėti, tai šis pats Komarov. Na, žinoma, aš nemokyta 
mergaitė, be tėtės, be mamos augau našlaite. Jums, galbūt, 
juokinga, ką aš pasakoju, tiktai aš sakau, ką žinau, reikia su 
prasti mano būseną.

Taip. Taigi, visa tai buvo, apie ką aš jums toliau papasa 
kosiu. Tai buvo už Krušicų, kitame Sibiro gale, už kazoki 
jos, arčiau Kinijos sienos. Kai mes, tai yra, raudonieji pi adė 
jo artintis prie jų, baltųjų, svarbiojo miesto, tai tas Komaro 
vas, ministeris, mano motinėlę su visa šeima įsodino į specia 
lų traukinį ir Įsakė išvežti. Juk motinėlė buvo Įbauginta 
ir be jo nedrįso nė žingsnio žentgi.

O apie mane jis net nieko nežinojo, Komarovas. Neži 
nojo, kad aš esu tokia šiame pasaulyje. Motinėlė ilgame atsi 
skyrime mane pagimdė ir vos nemirė, bet jis neturėjo to ži 
noti. Jis bais to nemėgo, kad bute būtų vaikų, ir rėkdavo, 
ir kojomis trypdavo, kad girdi tai vienas purvas namuose 
ir neramumas. Aš, jis rėkė, šito pakęsti negaliu.

Taigi, kai pradėjo artintis raudonieji, motinėlė pasiuntė 
pašaukti sargę Marfą į traukinių prasilenkimo vietą Nagor 
naja. tai už trijų stotelių. Aš tuojau paaiškinsiu. Pirma sto 
tis Nizovaja, po to prasilenkimo vieta Nagornaja, o po to 
Samsonovo persiritimas. Aš dabar taip suprantu, iš kur mo 
tinėlė žinojo sargę. Manau, sargė prekiavo mieste žalumy 
nais, vežiojo pieną. Taip.

Ir štai aš pasakysiu. Matyt aš kažko čia nežinau. Gal 
voju, mamytę apgavo, ne tą jai pasakė. Papasakojo jai ka 
žin ką, sako laikinai, tiktai kuriam laikui, dviem dienom, kol 
maišatis nusiramins. O ne taip, kad visam laikui Į svetimas 
rankas. Visiems laikams auklėti. Motinėlė tikrai nebūtų ati 

davusi tokiomis sąlygomis savo vaiko.
Na, reikalas, žinoma, vaikiškas. Prieik prie tetos, teta 

duos riestainį, teta gera, tetos nebijok. O kaip aš vėliau 
ašarose skendau, kaip vaikiška širdis kentėjo, geriau apie tai 
nepasakoti. Norėjau pasikarti, jaunutė vos iš proto neiš 
ėjau. Maža juk aš dar buvau. Marfušai tikrai davė pinigų 
mano mitybai, daug pinigų.

Kiemas prie posto buvo turtingas, karvė ir arklys, pau 
kščių žinoma visokių, nusavintoje srityje žemės kiek tiktai 
pageidauji, ir savaime — nemokamas butas, sargybos prie 
pat kelio. Iš gimtųjų vietų traukinys iš klonių, traukinys 
vos Įkopdavo, labai sunkiai įveikdamas pakilimą, o iš jūsų 
pusės, nuo Rasiejos traukinys įsirėdėdavo ir reikėdavo stab 
dyti. Rudenį, kai miškas praretėdavo, stotis Nagornaja bu 
vo matoma, kaip ant lėkštės padėta.

Patį dėdę Vasilijų aš ūkininkų būdu tėtyte vadinau. Jis 
buvo linksmas ir geras žmogus, tiktai perdaug pasitikintis ir 
neblaivus būdamas nepaprastai plepus būdavo. Pirmam su 
tiktam žmogui jis visą sielą išliedavo.

O sargei man niekad liežuvis neapsisukdavo pasakyti 
mamyt. Gal aš motinėlės nebuvau pamiršusi, arba dar dėl 
kažko, bet šita teta Marfuša buvo tokia baisi. Taip. Taigi, 
sargę aš vadindavau teta marfuša.

Na ir ėjo laikas. Metai ne vieni praėjo — neatsimenu. 
Aš jau su flagu išbėgdavau prie traukinio. Arklį nukinkyti 
ar nueiti karvės pažiūrėti man buvo nenaujiena. Teta Mar 
fuša mane mokė verpti. O apie namus nėra kas ir sakyti. 
Grindis pašluoti, ką nors sutvarkyti, ką nors išvirti, tešlą 
Įmaišyti tai man buvo niekis, visa tai aš mokėjau daryti. Na, 
užmiršau pasakyti, aš slaugiau Pietenką. Pietenka buvo tie 
jų metų, sausom kojytėm, nevaikščiojo, gulėjo, tai aš jį slau 
giau. Kiek jau metų praėjo, o man ir dabar kūnas eina pa 
gaugais, kai atsimenu, kaip teta Marfuša žiūiėdavo į sveikas 
mano kojas, kodėl, girdi, mano kojos ne sausos. Geriau, kati 
mano kojos būtų sausos, bet ne jos Pietenkos, girdi, aš blo 
gom akim jį nužiūrėjusi, sugadinui. Pagalvokite, kokių pik 
tų žmonių esama, kokio tamsumo.

Dabar klausykite, nes tai buvo tiktai, kaip sakoma, žie 
deliai, o uogos dar bus. Kas bus toliau, jūs tiktai nusistebė 
site.

Tada buvo NEPas, tada tūkstantis rublių eidavo už vie 
na kapeiką. Vasilij Afanasjevič pardavė karvę, paėmė du 
maišus pinigų, — kerenkomis buvo vadinami, ar leisite, ne 
— limonais, buvo vadinami limonais, — išsigėrė ir nuėjo per 
visą Nagornaja pasakoti apie savo turtus.

Atsimenu, buvo vėjuota rudens diena, vėjas plėšė dang 
ti ir vertė iš kojų žmogų, garvežiai neįstengė įkopti į pakili 
mą, nes vėjas jiems trukdė. Matau aš, kaip eina senelė, ve 
jas purto jos sijoną ir skarelę. Ji laikosi už pilvo ir aimanuo 
ja, mirtis atėjusi. Prašosi ji į kambarį. Paguldėme ant šuo 
lo, o prašosi nuvažama į ligonine. Tėtulis pakinkė Udalogo 
ir nuvežė į ligoninę už penkiolikos viorstų, į žemietijos Ii 
goninę.

Su teta Marfuša mes gulame miegoti, bet girdime už lan 
go sužvengė Udaloj. Kažkas peranksti. Na teta Marfuša 
įpūtė ugnį, užsivilko megztinį ir nelaukdama kada tėtukas 
ateis, pati atidai o duris.

Atidaro duris, o prie slenksčio ne tėtukas, bet nepažįsta 
mas mužikas, juodas ir baisus, ir sako: „Parodyk, sako, kur 
už karve gautieji pinigai. Aš, sako, tavo vyrą miške nttdo 
biau, o tavęs, bobos, pasigailėsiu, jeigu tu pasakysi, kur pi 
nigai. O jeigu nepasakysi, tai pati žinai, pasigailėsi. Geiiau 
su manim nesmarūdyk. Nėra man laiko su tavim šaldytas

Ai, broleliai, brangūs draugai, kas su mumis darėsi, jei 
kite į mūsų padėtį! Drebame, nei mirę, nei gyvi, kalbos nete 
kome iš baimės. Pirmiauisa, Vasilijų Afansjevičių jis nukir 
to kirvu, pats šoko. O antra, mes vieni su galvažudžiu sar 
gybinėje. Čia matyt tetai Marfušai akimirksniui atėmė pro 
tą. O reikia laikytis, nereikia išsiduoti.

Teta Marfuša pradžioje puolo jam į kojas. Pasigailėk, 
sako, nežudyk, Žinoti nežinau, girdėti negirdėjau apie tavo 
pinigus, pirmąkart apie tai girdžiu. Bet gi jis ne toks papras 
tas, prakeiktasis, kad žodžiais nuo jo atskalbėtum. Ir sta. 
ga jai mintis į galvą, kaip jį apgauti. „Na, gerai, sako tebus, 
kaip tu nori. Po grindimis, sako, pajamos. Štai, sako, aš 
pakelsiu uždarą, o tu lipk pogrindin“. O jis, nelabasis, mato 
jos gudrumą. „Ne, sako, tau, šeimininkei, patogiau. Lipki, 
sako, pati. Nori lįsk po grindim, nori lipk ant dangčio, bet 
kad būtų pinigai. Tiktai, sako, su manim tu nesukčiauk, su 
manim žaisti bloga".

O ji jam: „Dievas su tavim, neabejok. Aš ir pati uorė 
čiau, bet man neparanku. Aš tau, sako, nuo antrojo laiptuko 
pažibinsiu Tu nebijok. Kad sakau tikrai, aš su tavim pasių 
siu savo dukterį“, reiškia, mane.

Pagalvokite, mielieji, kas su manim pasidarė. Na, ma 
nau, galas. Man akys aptemo, kojas pakirto. Bet jis, ne kvai 
las, mato, kad manęs jai negaila, tai pasičiupo Pietenką viena 
ranka, kita atidarė grindyse duris ir sako, — žibink, na ir su 
Pietenka nusileido į požemį.

Daugiau bus.
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VILNIAUS UNIVERSE ..
Atkelta iš 4 pusi.

mokykla gauna universitetoto 
vardą. Parsideda naujas, labai 
vaisingas šios augštosios mo 
kyklos laikotarpis, didėja jos 
įtaka Lietuvos kultūriniam bei 
literatūriniam gyvenimui. Įžy 
mių profesorių — J. Lelevelio, 
I. Danilavičiaus, I. Onacevi 
čiaus, J. Labokos, L. Borovs 
kio, E. Grodeko ir kt. — vei 
kiami, studentai domisi Lietu 
vos praeitimi, jos kultūra, lite 
ratūra. Šalia nenutautė jusiu jų 
Lietuvos bajorų, į visuomeni 
ni ir literatūrinį darbą įsijun 
gia valstiečių kilmės atstovai, 
kurių lyginamasis svoris vis 
auga. Studentai buriasi į drau 
gijas, jie domsi visuomeniniais 
-politiniais ^klausimais. Lietu 
viai studentai dalyvauja filoma 
tų - filaretų draugijoje. Atro 
do, jie buvo sudarę ir savo ats 
' rą būrelį (apie tai galima 

ręsti kad ir iš S. Stanevi 
čiaus odės „Žemaičių šlovė“). 
Universiteto auklėtiniai — S. 
Valiūnas, S. Stanevičius, S. 
Daukantas, K. Nezabitauskas 
ir kt. — pasirodo ir su savo 
kūryba. Su universitetu susiju 
si ir kitų mūsų rašytojų — Ks. 
Bogušo, D. Poškos, A. Straz 
do — veikla.

Deja, didžiulis kultūrinis ir 
litratūrinis pakilimas staiga nu 
trūko: po 1831 metų sukilimo 
ėmė siautėti carinė reakcija. 
1832 m. univesrsitetas buvo 
uždarytas.

Toliau suminėti autoriai bū 
'liną, savo požiūriu, Vilniaus 

liversitctą pilsudskinės oku 
pacijos metais, kai Vilniaus 
universiete net lietuvių kalbos 
katedra buvo panaikinta; pas 
kui vertina nacių okupacijos 
metais, kai universitetas vėl 
buvo uždarytas. Žinoma, iš 
„giesmės žodžių išmesti nega 
Įima“, tai giedama sovietinės 
okupacijos garbei ir šlovei. 
Bet... pasigirti auklėtiniais ne 
ra kuo. Suminimi tiktai T. Ros 
tovaitė, V. Šulcaitė, V. Rudo 
kas. G. Kanovičius, V. Dautar
tas, R. Kasauskas. Derlius ne 
gausiausias, o ir pačių jauniau 
siu suminima tiktai šešetas. 
Gaila, kad taip negausu. Be*, 
gal, todėl, kad literatūrai nė 
ra sąlygų tarpti; perdaug sau 
sa ir liesa sovietiška literatūri 
nė dirva. . .

Sukaktuvių proga, Vilniaus 
universitetui reikia linkėti, 
kad jis išeitų į tikro mokslo pa 
dairas ir nusikratytų visu tuo, 
kas primetama iš viršaus ir ne 
siderina su objektyvia tiesa, 
kuriai universitetas turi, priva 
lo, tarnauti.

® Tiltą per Šv. Lauryno upę 
statys Three Rivers mieste. 
Šio naujo tilto statymas atsi 
eis apie 30 mil. dol.

0 — 0| A. NORKELIUNAS į
Commissioner of the Superior Court of Montreal \

I MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
£ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. £
£ 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAytnond 7-3120.
£ 12 metę patyrimas.

Ssso
STOVE OIL 

DEALER
DO 6-0515

Netoli Pakistano - Afganistano sienos Kanada pagal Colombo planą dalyvauja di 
dėlių įnašu vykdant didelės užtvankos projektus siekiant pastatyti W a r s a k 
elektros jėgainę Pakistane ir tuo pačiu vandens atsargas žemės drėkinimui. Jau 
yra įdėta per 37 milionų dolerių ir darbai bus baigti 1960 m. vidury. Mūsų pa 
veikslas rodo Kanados inžinierius prie darbų pilant cementą. (CS).

Dabartinės Lietuvos gyventojai
VIETOJE 4 MILIONŲ TIKTAI 2,7.

Prof. Žardancevo Sovietų 
ekonominės geografijos vado 
vėlyje, išleistame 1954 m. Ma 
skvoje, nurodoma, kad 1954 
m. Lietuvoje buvo gyventojų- 
Lietuvių 2.300.000 85 % 
Rusų 290.000 10,7%
Lenku 80.000 3 %
Gudų 22.000 0,8%
Žydų,

latvių ir kt. 13.000 0,5%
Iš viso 2.705.C00 100 %

Šių metų pradžioje padary 
tas visuotinis Sovietų S-gos gy 
vcntojų surašymas t odė, kad 
Sovietų administruojamoje 
Lietuvos teritorijoje — LTSR 
— tėra tik 2.713.000 gyvento 
jų. Tuo būdu nuo 1954 iki 19 
59 m. Lietuvos gyventojų skai 
čius padidėjo tik 8.000 žmc 
nių.

Neprikausomos Lietuvos 
laikais natūralus gyventojų 
prieauglis buvo 1.000-čiui gy 
ventojų 10,5 arba 1% į metus. 
Tačiau, imant ilgesnį laiko tal
pą, tas prieaugis būdavo žy
miai didesnis. Taip pav.: 1923 
m. Lietuvoje, be Klaipėdos 
krašto, buvo 2.028.970 gyven 
tojų, o po 16 metų, t. y. 1940 
m. pradžioje tame pačiame plo 
te jau buvo 2.442.770 žmonių. 
Vadinasi, per tą laiką gyvento 
jų padaugėjo daugiau, kaip 20 

RAYMOND BROS.!
ESSO GAMINIAI «

ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KURO A L Y V A. H 
Pristatymas laike 1 valandos. H 
288—1 Ave., Ville LaSalle.

%. Reikia atsiminti, kad pir 
maišiais nepriklausomo gyve 
nimo metais iš Lietuvos buvo 
emigracija į Pietų Amerikos 
kraštus, ypač Braziliją, Argen 
tina, Urugvajų ir kt. Kaiku 
riais metais emigruodavo net 
po keliolika tūkstančių. Tad 
faktinai prieauglis buvo aiš 
kiai didesnis, nei 1% į metus.

Paėmę pagrindu prof. Žer 
dancevo paduotą Lietuvos gy
ventojų skaičių ir tepiiskaitę 
1% metinio prieauglio, gausi 
me, kad 1959 m. Lietuvoje tu 
rėjo būti ne 2.317.000, bet 2. 
843.000 gyventojų. Matome 
kad tik 5 metų bėgyje susida 
rė 130.000 gyventojų nedatek 
liūs. O juk šitame periode, 
kaip žinome, dalis ištremtųjų 
grįžo, tad turėjo gyventojų 
skaičių papildyti. Tad kur gi 
dingo 130.000 Lietuvos gyven 
tojų? Juk prof. Žerdancev sa 
vo duomenų iš piršto neišlau 
žė. Jis turėjo juos paimti iš 
kurių patikimų šaltinių.

Toks didelis gyventojų trū 
kūmas jokiu būdu negali bū 
ti išaiškintas vien prieauglio 
sumažėjimu. Dėl skurdo ir ne 
tikro rytojaus gyventojų prie 
auglio sumažėjimas yra gali 
mas, tik, žinoma, ne tokiu ka 
tastrofingu mastu.

Jeigu žvilgterėsime atgal, 
gausime dar liūdnesni vaizdą. 
1940 m. Lietuvoje 62.3 78 kv. 
km plote buvo apie 3.030.000 
gyventojų; Vokiečių jokupacj 
jos meto statistika rodo, kad ta 
da Lietuvos teritorijoj 67.199 
kv. km plote buvo likę tik 
2.789.587 gyventojų. Šis skai 
čius leidžiasi lengvai patikrin 
ti, paėmus 1940 m. gyventojų 
skaičių, iš jo atmetant 52.600 
repatrijavusių į Vokietiją, 34. 
000 bolševikų išžudytų ir de 
portuotų, 220.000 vokiečių iš 
žudytų žydų ir padarius eilę 

Baltica Investment Corp.
Autorizu .as kapitalas $ 120.000

Perka - parduoda žemę, sklypus, pelningus namus.
prez. 1 Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.

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

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

kitų korektyvų ryšium su gy 
ventojų žudymu, teritorijos 
pasikeitimu, natūraliu gyvento 
jų prieaugliu ir kt. Vadinasi, 
tiek 1940 m., tiek 1942 m. duo 
menys yra gana tikslūs. Savo 
statistikoje vokiečiai žydų jau 
nebenurodė. Jie, matyt, buvo 
laikomi ncbenurodytinais, nors 
tuo laiku dar nebuvo visi išž-u 
dyti.

1942 m. gyventojų skaičių 
sumažinę iš Lietuvos pasitrau 
kusiais apie 80.000 gyvento 
jų, atmetę 83.000 asmenų dėl 
teritorijos ploto sumažėjimo ir 
at- ,‘žvelge i natūralu prieaug 
lį, gausime, kad 1944 m. bolše 
vikams antrą kartą okupuojant 
Lietuvą, dabartinėse jos ribo 
se turėjo būti nemažiau, kaip 
2.684.000 gyventojų. Priskai 
tant 1% natūralaus metinio 
prieauglio, 1954 m. Lietuvoje 
turėjo būti bent 2.965.000 gy 
ventojų. Iš prof. Žerdancevo 
statistikos matome, kad 1954 
m. Lietuvoje buvo 290.000 ru 
sų. Tuo tarpu 1940 m. statis 
tika rodo, kad tada Lietuvoje 
rusų buvo tik apie 66.000, o 
1942 m. jų būta 85.000 (tur
būt dėl teritorijos pasikeiti 
mo). Kaip betikrintume, vis 
tiek iki 1954 m. į Lietuvą bu 
vo prigūžėję per 200.000 rusų. 
Šitoji aplinkybė pasako, kad 
1954 m. Lietuvoje buvo 460. 
000 vietinių gyventojų ma 
žiau negu jų tuo laiku turėjo 
būti.

Atlikdami labai atsargius to 
ūmesnius skaičiavimus, vis dėl 
to mes gauname, kad šių metų 
pradžioje dabartinėse LTSR 
ribose turėjo būti ne 2.713.000 
gyventojų, bet mažų-mažiau 
šia 3.086.000 vietinių gyvento 
jų. Jeigu ir leisti, kad rusų 
skaičius Lietuvoje nuo 1954 
m. nėra padidėjęs, kas neįtiki 
ma, tai vistiek mes gauname, 

kad dabar Lietuvoje yra 5 73. 
0-00 gyventojų nedateklius.

Tiesa, reikia nepamiršti, kad 
iš Lietuvos tam tikras skai 
čius lenkų repatrijavo į Len 
kiją. Jų tarpe galėjo būti ir 
kiek lietuvių, kurie gal būt ti 
kėjosi tuo keliu atsidurti lais 
vėje. Bet tie skaičiai yra toli 
nuo mūsų paduoto ned; 
liaus. Vadinasi, tik maža trem 
tinių dalis yra sugrįžusi. Kitų 
likimas mums nėra žinomas: 
Kiek jų yra tremty ir kiek jų 
žuvo?

Normalioms sąlygoms 
esant Nepriklausomos Lietu 
vos gyventojų skaičius šiais 
metais būtų pasiekęs 4 mil. Na 
ciams savo imperialistinių tiks 
lų, o bolševikams net ir viso 
pasaulio užvaldymo siekiant, 
Lietuva buvo trempiama, o jos 
nekalti gyventojai žudomi, ka 
linami, kankinami ir tremiami. 
Šitas mūsų dviejų didžiųjų kai 
mynų siautėjimas iki šiol pa 
reikalavo iš mūsų tautos apie 
1.290.000 nuostolio žmonėmis 
ir milžiniškų materialinių nuos 
tolių. (M. J.).

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
PASISEKIMAS

Vyt. Kasiulis šiemet turėjo 
tris sėkmingas parodas: Ko 
penhagoje, Paryžiuje ir Žene 
voje. Pastaroji atidaryta gruo 
džio 1 d. Kasiulio paroda vi 
sur praeina dideliu pasiseki 
mu. Kopenhagoje išpirko jo vi 
sus darbus. Šveicarijoje nese 
niai išleista V. Kasiulio mono 
grafija. Leidėjas: Pierre Cail 
ler, Geneeve.

Pasisekimo susilaukė ir kiti 
du lietuviai dailininkai, Anta 
nas Moneys ir Pranas Gailius, 
dalyvaudami įvairiose parodo 
se. E.

MASKVOS RAŠYTOJAI 
VILNIUJE

Jų atvykę buvo apie deši 
mt. Viešėjo savaitę laiko. Vii 
nių jiems rodė Žukauskas, Bo 
rūta, Churginas, Abromavi

Be knygos nėra kultūros 
j r*1

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

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

1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi......................... 1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .................... 3.00
Stp. Kairys. LIETUVA BUDO, atsiminimai .................. 5.50
Gen. St. Raštikio. LIETUVOS TARNYBOJE, II t. ...6.50 
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 /hglų kaibai................................................. . 4.50
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... l.oO
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...................................................... 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,POSAK1A13.50 
„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 ŽE.MAIČIUOSE ...................2,2J
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................... 1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ...... .1,50 
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS...............................••..............1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas............................................ 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ........................... 0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ.... 2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$ 2,—■
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ........................... $ 1,50
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 3,— 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ..................................$ 2,—
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1.50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ..............................$ 0.75
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams...........$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ..............................$ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS...........................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETU OS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Pranas Naujokaitis. ŠVIE 

SOS MERGAITĖ. Lyrinė po 
ema. 1959. Išleido „Ateitis“, 
916 Willoughby Ave, Brook 
lyn 21, N. Y., USA. 72 pusi., 
kaina nepažymėta.

Dr. V. Tercijonas. PROF. 
PRANAS GUDAS-GUDAVI 
ČIUS, 1876—1056. 160 pusi. 
Autoriaus leidinys, 1959. Spal 
votas viršelis dail. Br. Murino. 
Kaina 1.50.

Autorius šią knygą parašė 
pagal paties prof. Pr. Gudavi 
čiaus atpasakotus atsimini 
mus. Aprašyta daug įdomių ir 
svarbių dalykų, žinotinų visuo 
menei. Šie atsiminimai jau bu 
vo spausdinti Naujienose. Ta 
čiau prieš spausdinant knygą, 
jie buvo papildyti ir sistemin 
gai paruošti.

Turinys paskirstytas į 12 
pagrindinių skyrių: Gudų-Gu 
daVičių kilmė, Studentavimo 
metai Rusijoje, Studentavi 
mas Berlyne, Atsiminimai apie 
soc. rev. Garšunį ir Černovą, 
Gudų šeima ir 1905 m. revoliu 
cija, Antrosios Valstybės Dū 
mos atstovas, Apie kontraban 
dą, knygnešius Bielinį ir kt., 
Dorpatas — Valstybiniai eg 
zaminai, Apie gydytojo prak 
tiką Lietuvos kaime, Privatus 
gyvenimas, V. D. Universite 
to profesorius, Gyvenimas 
tremty, JAV, Mirtis.

Kny^ą galima įsigyti atsiun 
tus nurodytą mokestį šiuo ad 
resu: Sėja, 1649 N. Broadway, 
Melrose Park, Illinois, USA.

čius. Rašytojų namuose jie tu 
rėjo pasikalbėjimą, o Filharmo 
nijos salėje literatūros vakarą, 
kuriame skaitė savo kūrinius, 
o lietuviai rašytojai vertimus. 
Buvo susitikę su rusų kalbos 
ir literatūros dėstytojais ir stu 
dentais. Šis rusų lankymasis 
turi tikslą „užmegzti tampres 
nius ryšius“ — gilesnį pavergi 
mą ir rusinimą.

I
S I U N TI N IA I t

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. |

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis X

per Janiną ADOMONIENĘ. ©

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, x

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 4 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt. g

Užsakymai iš kitur primami paštu g
Siuntiniai pilnai apdrausti. %

Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, $Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. f

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE | 

i 

Daromos {vairios durys, langai, virtuvėms kabitai x 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. g

SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U C I U L 1 S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika X 

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. v

Lietuviams nuolaida. x
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, XMontreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. g
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$ Verdun PO 6-5641 £
$ H IC K Š b N GROCERY
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Mosklo - Technikos naujienos
DR. ŽYGAS — PIRMASIS „KURU” LIGOS 

TYRINĖTOJAS

Šviežia mėsa, alus, įvairiausia groserija, 

nemokamas pristatymas.

Kas savaitę kas nors nauja 

dovanai ar už menką kainą.

Sydnėjaus dienraštis „S. M. 
Herald” aprašo paslaptingą ii 
ga N. Gvinėjoj, kuri iki šiol 
klaidingai buvo vadinama „Juo 
ko liga". Loughing Death).

Ši liga sutinkama Forey ger. 
tyje, kuri turi apie 11.000 na 
rių. „Forey" tarpe praktikuo 
jama kerėjimai, ritualiniai žu 
dymai ir savo mirusių valgy 
mas. Kaip žmonės jie yra ats 
tumiantys.

Forey kalboje ši liga va 
dinama „Kuru”, kas reiškia 
drebėjimą.

Pirmą pranešimą apie ligos 
reiškinius administracija pada 
vė 1953 m. Straipsnio auto 
rius G. Soutes rašo, kad, dėl 
šios ligos tyrimo yra buvę tam 
tikro trynimosi tarp vietos su 
interesuotų sluogsnių ir užsie 
nio. Amerikos antropologas, Se 
atle u-eto prof. K. E. Read 
prieš kurį laiką savo laiške„He 
raldui" kaltino australus „stati 
ra parapijine laikysena" truk 
dant amerikiečiams tirti N. 
Gvinėją. Straipsnio autorius 
G. Soutes atmeta kaltinimus, 
tvirtindamas, kad niekam ne 
trukdoma ugdyti bet kokius ty 
rinėjimus Ausralijos adminis 
truojamoj N. Gvinėjoj.

Toliau G. Soutes rašo: „Pir 
masis gydytojas pradėjęs tirti 
„Kuru“ ligą buvo dr. Vincent 
Žygas, Goroka distrikto gydy 
tojas.

1956 m. spalių mėn. dr. V. 
Žygas praleido keletą savai 
čių Okapoje (Okapa), kur su 
rinko serumo pavyzdžius, ku 
riuos kartu su vienos Kuru Ii 
gos aukos smegenimis pasiun 
tė į „Walter & Eliza Hall" Ins 
titutą Melburne.

1957 m. prie Dr. V. Žygo 
prisidėjo Dr. D. C. Gaidusek, 
amerikietis moksjininkas, ku 
ris tuo metu dirbo minėtam 
institute Melburne. Abu pra 
dėjo intensyviai dirbti. Jie nu 
statė, kad liga retai tęsiasi ii 
giau kaip metus; liga paliečia 
apie pusę Forey genties mote 
rų ir vieną dešimtąją vyrų. Kli 
niškai Kuru liga panaši Į Par 
kinsono ligą. Kuru prasideda 
judėsiu koordinavimo sutriki 
mu, vėliau lydimą stipresnių 
sukrėtimų. Po kelių mėnesių 
ligonis negali nei vaikščioti,

I $® TAISAU \
^televizijos ir radio aparatus. S
W Darbas garantuotas. 
$ Albinas Pranevičius.

\ DOminic 6-6637

nei stovėti; kalba darosi nesu 
prantama; pirmose ligos sta 
dijose ligonis darosi perdėtai 
jautrus; blaškosi tarp nesuva' 
domo juoko ir depresijos, iš ko 
ir kilo klaidingas vardas „Juo 
ko liga".

Dėka stropaus tyrimo ir la 
boratorijų pagalbos iš Austro 
lijos ir Amerikos, Žygas ir Gai 
dusek nustatė, kad užkrėti 
mas, nepakankamas maitini 
mas, nuodai ar isterija, nėra 
šios ligos priežastys.

Kaip viena iš ligos priešas 
čių galėtų būti paveldėti defek 
tai Forey giminėje.

Šiuo metu prie tyrimų prisi 
dėjo grupė gydytojų iš Adelai 
dės un-to, kurie pradėjo darbą 
tarp 62 šeimų, kurias dr. Žy 
gas ir dr. Gaidusek nurodė 
kaip Kuru ligos paliestas. Tuo 
pačiu metu minėti gydytojai 
pardėjo tirti kitų 191 šeimos 
kilmę.

Baigdamas, p. G. Soutes pa 
stebi kad, australų atatinka 
mos įstaigos turėtų daugiau su 
sidomėti šia liga. Visiems bū 
tų geriau, įskaitant pačius 
vargšus Firey žmones, jei bū 
tų dirbama harmoningai. A. š.

ŠILDYMAS 1NFRARAUDO 
NAISIAIS SPINDULIAIS
Labjausiai žinoma spindu 

liuojančio šildymo forma yra 
šiluminių vamzdžių įmontavi 
mas į sienas ir grindis vietoj 
radiatorių.

Pigesnis būdas yra patalpų 
šildymas infraraudonaisiais 
spinduliais. Šilumos tiekėją ga 
Įima pakabinti ivršuje ir tada 
šildymui visai nereikia vamz 
dzin. Vokiečių mokslininkas 
Švank sukonstruavo infrarau 
donųjų spindulių generatorių, 
dirbantį paprastomis dujomis.

Pagrindinė generatoriaus 
dalis yra perferuotas kerami 
nis degiklis, kurio viename kv. 
cm yra 30 skylučių. Didelis 
skylučių skaičius ir keraminės 
šukės fizinės savybės įgaliną 
pasiekti augštą (iki 1650 1.) 
temperatūrą. Šiluminė energi 
ja, gaunama degant dujoms, 
degiklio paviršiuje virsta inf 
ra raudonaisiais spinduliais, 
kurie sudaro elektrlomagneti 
nes bangas. Jas lengvai suge 
ria kūnas ir aplink esantieji 
daiktai. Šie spinduliai, kaip ir 
saulės, šildo tik kūną, o ne orą, 
per kurį jie eina. Spinduliams 
atsimušus į kūną, elektromag 
netinė energija vėl virsta šilu 
mine. Tokį agregatą panaudo 
jant, gaunama 20—50% eko 
nomijos priklausomai nuo pa 
talpos kubatūros.

Lietuvis savininkas J. Vizgardiškis.

Agentūra “GI N T A R AS”
(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. i.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville LaSalle

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą

Mr. Manfreed Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
G IFT PARCEL SERVICE

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

WINNIPEG, Man.
BEPRASMIŠKI NESUTARIMAI TRUKDO GERA 

SUGYVENIMĄ IR DARNŲ VISUOMENINĮ DARBĄ

P. TAUTVAIŠAS — ILLINOIS ŠACHMATŲ 
MEISTERIS

Prieš 10 metų į JAV atvy
kęs šachmatininkas Povilas 
Tautvaišas jau šeštą kartą ta 
po Illinois šachmatų meiste 
riu. Paskutinį kartą šį titulą jis 
užsitikrino gruodžio 4, 5, 6 d. 
d. Čikagoje įvykusiose pirme 
nybėse, kuriose jis nepralaimė 
jo nė vienos partijos. Čia, daly 
vaujant 64 šachmatininkams. 
Tautvaišas laimėjo 5 partijas 
ir 1 sužaidė lygiomis (prieš 
lietuvį V. Palčiauską) ir atsi 
stojo I vietoje. Po to II, III 
ir IV vietas dalinosi tokie žy 
mūs žaidėjai: C. Henin, C. Hil 
linger ir Leopoldi.

Šio laimėjimo proga, pažvel 
kime į musų meisterio praeitį. 
Jis pats pasakojo, jog šachma 
tais pradėjo žaisti būdamas 13 
metų amžiaus. Taigi šiemet 
jam sukanka 30 metų akty 
vaus žaidimo, nes jam dabar 
yra 43 m. Pirmąsias žaidimo 
pamokas gavo iš motinos, ku 
ri buvusi gana gera žaidėja. 
Pirmąjį didesnįjį laimėjimą 
pasiekė būdama 18 m. am 
žiaus— laimėjo Kauno univer 
siteto pirmenybes.

Vėliau jam teko Lietuvą ats 
tovauti dvejose šachmatų 
olimpiadose: Miunihene ir Bu 
enos Aires. Gyvendamas Vo 
kietijoje, Tautvaišas dalyvavo 
visoje eilėje didelių turnyrų iš 
kurių ne viename gražiai pasi 
rodė. Iš 4 partijų sužaistų su

dabartiniu Vokietijos didmeiste 
riu Unzickeriu jis pralaimėjo 
tik vieną, o kitas baigė lygio 
mis. Žaizdamas su didmeiste 
riu Bogoliubovu jis 2 pralaimė 
jo ir dvi sužaidė lygiomis. 
Prieš išvažiuodamas Ameri 
kon, 1949 m. jis dalyvavo di 
deliame tarptautiniame . r -,y 
ve Oldenburge ir jį laimėjo.

Atvykęs į Ameriką, vienus 
metus praleido Bostone, kur 
laimėjo miesto šachmatų pir 
menybes. Tada, atvykęs į Čika 
gą, tuojau tapo Chicagos ir 
Illinois meisteriu ir šiuos lai 
mėjimus ne kartą yra pakarto 
jęs. Tarp 1955 ir 1957 metų 
jis tris kartus iš eilės laimėjo 
didelius Trans-Mississippi tur 
nyrus.

Tautvaiša yra dalyvavęs ir 
lietuvių rengtose pirmenybėse 
ir atstovavęs lietuvių klubus. 
Šiuo metu jis priklauso Chica 
gos LSK Neries šachmatų ko 
maudai. Jis yra davęs nemaža 
simultanų amerikiečiams, ku 
rie augštai įvertina žaidimą. 
Jis šių metų lapkričio pradžio 
je buvo pakviestas į Bostoną, 
kur davė simultaną miesto ša 
chmatininkams. Tautvaišas 
skundžiasi, jog jis negali pa 
tenkinti daugelio kvietėjų, nes 
dirba vakarais ir dėl to turėtų 
pasitraukti nuo darbo. Taip 
pat dėl darbo ir lėšų stokos jis 
negaji ‘dalyvauti toliau vyks

Su dideliu apgailestavimu 
reikia pasakyti, kad skelbtasis 
visuotinis Winnipego lietuvių 
bendruomenės apylinkės na 
rių susirinkimas nepasisekė ir 
daugelį nuvylė.

Mūsų kolonija neskaitlinga. 
Lietuvių skaičiumi mes stovi 
me ketvirtoje, o gal ir penkto 
je vietoje. Atrodo, esame sau 
jelė ir, atrodo, kad visi galėtu 
me sugyventi kaip geri broliai 
ir geros seserys. Ko gi čia 
mums trūksta? Darbo? Visuo 
meninio darbo? Na gi tegul 
dirba kiekvienas, kas tiktai 
nori ir kas tiktai gali. Taigi vi 
su mūsų bendras uždavinys ir 
tautinė pareiga.

Bet ne. Atsiranda skandalis 
tų, triukšmadarių, kurie kaž 
ko nori, bet nepasako to, ko 
nori, — tiktai kelia triukšmą. 
O kai reikia eiti į darbą, pasi 
šalina. Ir suprask, žmogus, ko 
jie nori ir kokiu tikslu kelia 
triukšmą.

Tenka spėlioti, ko jie nori. 
Ir tas spėliajimas arodo gali

būti tiktai vienas — kažkou 
jiems svarbu sugriauti Benu 
ruomenės organizaciją. Tiktai 
klausimas, ką jie iš to laimė 
tų?

Ne, seserys ir broliai, tas, 
kas griauna, tas tikrai nieko 
nepastatys. Tiktai tas, kas sta 
to ir palaiko kitų geras pastan 
gas statyti, — tiktai tie ir pa 
tys sugebės ką nors pastatyti.

Štai, po visuotinio susirinki 
mo, iš kurio visi triukšmada 
riai, kai atėjo naujos valdybos 
rinkimai, pasitraukė, ir liko se 
noji valdyba, bet iš jos išėjo 
pirmininkavęs Mykolas Janus 
ka ir vicep. Marija Janušk 
nė, abu veiklūs ir sugyvenim.. 
gerbia žmonės, ir liko valdybe 
je tiktai 3 nariai: p. ŠaižlUS 
kas, p. Demereckas ir p. Stri 
kaitis. Kas dabar daryti? Ir šie 
ms pasitraukti, ir palikti Win 
nipegą be bendruomenės orga 
nizacijos? Tai gi nežmoniška! 
Kur mes einame?

Dalyvis.

DO 6-9343 8

Infraraudonųjų spindulių ge 
neratorių galima pakabinti 2 
—18 metrų augštyje (augštis 
nemažina spinduliavimo efek 
to).

tančiose pirmenybėse. Jo troš 
kimas yra pabandyti laimę JA 
V „open" šachmatų varžybo 
se.

Tautvaišas turi žmoną Mo 
niką ir du sūnus Povilą — 14

n

M. MACIUKAS
X 
i*

VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKU RŪBŲ

KOKYBĖS

DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

AUGŠTOS

RANKŲ

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

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

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

m. ir Arūną 11 m. amžiaus. 
3u jais dažnokai jis jau žai 
džia šachmatais ir juos lavina. 
Jaunasis Povilas, 195 7 m. bū 
damas vienoje vasaros stovyk 
loję, jau laimėjo jos stovyklai! 
tojų šachmatų turnyrą.

E d v. Šulaitis.

sidėjimą prie gero sovietų pa 
sirodymo Amerikoje. Kaip jau 
buvome rašę. Sov. S-gos mote 
rų treneriu yra lietuvis Stp. Bu 
tautas, o moterų ir vyrų rinkti 
nėse žaidė ir lietuvių bei lat 
vių. Vyrų rinktinės kapitonu 
buvo latvis M. Valdmanis.

SOV. SĄJUNGOS KREPŠĮ 
NINKAI AMERIKOJE

,Sov. S-gos kiepšininkai Ame 
rikoje jau baigė savo gastroles 
ir gruodžio 12 d. iš Seattle, 
Wash, per Londoną išskrido 
Maskvon. Planuotas susitiki 
mas su Kanados krepšininkais 
nebuvo reali'uotas.

Sovietų vyrai iš 6 turėtų 
rungtynių laimėjo tik dvi. Cle 
velande prieš Akrono Goodye 
ai Wings ir Denveryje D-C 
Truckers. Jų priešininkais čia 
buvo industrinės lygos koman 
dos, kurių tarpe buvo ir 1959 
m. mėgėjų meisteris Wichita 
Vickers.

Sovietų moterys čia pasiro 
dė visoje savo stiprybėje ir lai 
mėjo visus 6 susitikimus. Ame 
rikiečiai čia buvo sudarę rink 
tinę, bet šiek tiek silpnesnę ne 
gu Pan-American žaidynėse, 
tačiau jai labai trūko susižei 
dimo. Be to, amerikiečiai į mo 
terų rungtynes nekreipė daug 
dėmesio ir daugumoje rūpino 
si tik vyrų susitikimais, bet ir 
čia pervertina savo jėgas ar ne 
norėjo suprasti, kad laimėji 
mus prieš amerikiečius sovie 
tai išnaudoja ir politinei pro 
pagandai.

Kai kuriose Amerikos vieto 
vėse išeinantieji laikraščiai iš 
kėlė pabaitieč. kiepšininkų pri

TRUMPAI IŠ VISUR.

Atkelta iš 3 čio psl.
— Pasirašyta sutartis tarp 

sunkiasvorių I. Johansono ir 
F. Pattersono jų susitikimui 
pasaulio meisterio vardo išaiš 
kinimui. Rungtynės įvyks bir 
želio mėn. New-Yorke.

— Geriausiais 1959 m. Ka 
nados sportininkais išrinkti R. 
Jackson ir slidininke Anne 
Heggtveit. Tuo tarpu Vokie 
tijoje, ši garbė atiteko lengva 
atlečiui M. L.aueriui ir dailiu 
jo čiuožimo meisterei Marikai 
Kilius.

— Tarpvalstybinėse bokso 
rungtynėse, Sov. S-ga du ka 
tus laimėjo prieš V. Vokieti 
ją. tom pačiom pasekmėm 14 : 
6. Už S. S-gą boksavosi lietu 
vis R. Tamulis, kurį vokiečių 
spauda labai augštai iškelia, 
tačiau nieko nežymi apie jo 
tautybę. Rungtynės įvyko 
Dortmunde n Hamburge.

— Nors Ispanija su SS jo 
kiti diplomatinių nei sportinių 
santykių nepalaiko, tačiau Eu 
ropos futbolo taurės rungtynė 
se, tarptautinis komitetas Pa 
ryžiuje nusprendė, kad abi 
valsytbės turi susitikti 29ge 
gūžės Maskvoje ir 9 birželio 
Madride.

K. E.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON |

Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos x 
mašinos, laikrodžiai ir kt. X

per X
Lithuanian Trading Co. London, England. X

Montrealyje Atstovas v
A u g. M Y L Ė |

991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q. $
Tel. UN 1-1176. $

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.
Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus. %

| Dr. Roman Pniewski I
J; Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
ii 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 8

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

ME7-6727 sav. p. rutkauskas |
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haaaiAL T O.V
HAMILTONO LIETUVIŲ TVIRTOVĖ

„Namai pragarai -
Lietuviško centro arba lie 

tuviu namų Įsigijimo istorija 
Hamiltone yra beveik tiek pat 
sena, kaip ir pati lietuvių ko 
lonija.

Susibūrus didesniam tau tie 
čių skaičiui Hamiltone, neapsi 
eita be ruošimo Įvairių pramo 
gų, susirinkimų ir minėjimų, 
kurie yra tikras rodiklis tos ko 
Jonijos kultūrinio gyvumo.

Tuoj pat teko susidurti su 
sunkumais gauti reikalingu lai 
ku patalpą ir, be to, savų tau 
tiečių sudėti pinigai atiduoda 
mi kitiems. Taip 1950 metais 
kilo mintis pirkti savo reikalą 
*'s salę. Tuo laiku jauna lietu 

ų kolonija buvo ekonomiš 
ka* dar nepajėgi, o b-nės valdy 
ba, kaip ir dabartinė, neturtin 
ga. Bet visgi ji ėmėsi iniciaty 
vos ir tokią salę, nors ir nedi 
dėlę, surado ir, finansiškai pa 
dedant gerb. Dr. kun. J. Tada 
rauskui, užpirko. Deja, ne dėl 
v-bos kaltės toji salė perėjo i 
privataus asmens rankas ir, ke 
letui metų praslinkus, buvo 
parduota.

Įau tada Hamiltono koloni 
joje kilo didelė audra, kuri, 
laikui bėgant, nuitlo. Bet no 
ras turėti savo pastogę, nediti 
go ir kiekviename visuotinia 
me b-nės susirinkime iškilda

Buvo sudarinėjamos lietu 
vlškos pastogės įsigijimo rei 
kalu komisijos, kurios parink 
davo namams pirkti pasižadė
jimus, padarydavo susirinki 
muose pranešimus ir taip, nie 
ko konkretaus nepadariusios, 
savo darbą užbaigdavo. Taip 
tęsėsi net keletą metų.

Tik 1956 metais imtasi rim 
to darbo: organizuojami pini 
gai, platinant šėrus. Per dve 
jus metus intensyviai dirbant 
buvo sukelta daugiau kaip 50 
000 dolerių ir buvo užpirkti 
lietuvių namai Hamiltone. Tie 
namai dar nėra toki, kokius 
mes norėtume matyti. Bet vis 
tik juose turi savo kamputį, 
skautai ir „Aukuras“. Be to, 
buvo pasiūlytas kambarys ir 
„Talkai“, kuriai minėtas pasiū 
lymas buvo nepriimtinas ir 
juo nepasinaudojo.

Lietuvių namai yra ant tvir 
to ekonominio pagrindo ir pa 
tys mokasi, kartu duodami šė 
rininkams daug didesnį nuo 
šimtį, negu kad laikytų pini 
gus kitose taupymo Įstaigose.

Taip pat lietuvių namai su 
šelpia mūsų jaunimo organiza 
cijas, kaip skautus, ateitinin 
kųs, šeštadieninę mokyklą ir

_  be namų negerai“.
šalpos fondą. Deja, toji pašai 
pa dar nėra pakankama, kokią 
daug kas norėtų matyti. Bet 
reikia atsiminti, kad lietuvių 
namai, kaip tas naujagimis, 
dar žengia tik antruosius sa 
vo gyvenimo metus ir per 
daug visus paremti negali.

Liet, namų b-vė turi pirma 
atsiekti savo tikslą: įsigyti sa 
vo salę, kuria būtų galima pa 
sinaudoti bet kokiu savaitės 
laiku, kad ji patenkintų visus 
mūsų kultūrinius ir organiza 
cinius reikalavimus.

Namų b-vės v-ba, šio pagrin 
dinio tikslo siekdama, telkia 
lėšas ir atideda atliekamą kapi 
talą, kad, progai pasitaikius, 
galėtų nupirkti salę arba že 
mės sklypą, kuriame būtų pra 
dėta statyba.

Siam tikslui atsiekti, reikia 
ne tik pinigo, bet ir laiko. Grei 
čiau tai įgyvendinti, reikia vi 
sų susipratimo - vieningumo.

Kaip kad kiekviena idėja tu 
ri savo pasekėjų ir priešų, taip 
ir Liet. Namai Hamiltone. Vit 
ni stengiasi dirbti kuriamąjį 
darbą, kiti sąmoningai arba ne 
sąmoningai jį trukdyti. Vieni 
jų egzistencijai pilnai pritaria 
ir juos remia, kiti vienu plunks 
nos pabraukimu norėtų juos 
likviduoti, skaitydami nesan 
taikos židiniu. Bet juos likvi 
davus, ar padėtis pagerėtų? V- 
ba mano, kad ne. Tik būtų gai 
la tiek daug įdėto darbo ir vii 
ties turėti tai, ko liet, b-vė tro 
ško nuo 1950 metų. Namų b- 
vės v-ba ne tik nemano esamus 
namus likviduoti, bet juos lai 
kys ir toliau, kaip pastovų pa 
jamų šaltinį, kuris vėliau pa 
dės išmokėti ir išlaikyti sale.

Netolimoje praeityje Lieit. 
namai pergyveno gana dide 
liūs puolimus, kurie, laimei, ne 
įnešė jokio nedarnumo - šeri 
ninku tarpą. Tai yra geriau 
sias barometras, kad 400 šeri 
ninku vien tik iš Hamiltono 
prataria Liet, namų stiprėji 
rnui ir augimui.

Pasekime mūsų tautos senu 
priežodžiu: „Namai pragarai 
— be namų negerai“ ir visi 
dėkimės prie kūrybinio darbo. 
Tada išnyks iš mūsų tarpo vi 
si nesklandumai.

Namų v-ba kviečia visus Ha 
miltono ir apylinkių lietuvius 
jungtis su savo kapitalu į šeri 
ninku eiles ir pagreitinti pa 
statyti lietuvių tvirtovę Hamil 
Done, i<ųri patenkintų visus 
mūsų reikalavimus.

Baigiant, namų valdyba vi

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.
Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš 

7% iki 50% turto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybe apuiausta.

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. 
vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 
Įstaigoje H aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

siems šėrininkams ir ptijau 
čiantiems lietuvių namų idėjai 
linki sėkmės ir laimės I960 
tais.

m c

į

RlXAIL
CANNON (APOTHEKE) DRUGS 

James N. ir Cannon gatvių kampas

Telef. JA 2-5110

Namų Valdyba ir 
Kontrolės Kombisija.

PIRMI PO N. METŲ 
ŠOKIAI

rengiami sportininkų sau 
23 d. Knights of Colum 
salėje. Hamiltoniečiai pra

yra
šio
bus
šomi ruoštis, nes kaip ir visuo
met, taip ir šį kartą, sportiniu 
kai duos eilę staigmenų.

ŠĮ SEKMADIENĮ, 

sausio 10 d. tuoj po pamaldų 
VA V parapijos salėje, šaukia 
mas visuotinis sporto klubo 
Kovas narių susirinkimas. Vi 
siems sportininkams dalyvavi 
mas yra būtinas.

\ A. L J 0 D ’. I U S, B. L., |

Viešasis Notaras
( Notary Public) $ 

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

Teisiniai patarnavimai. $ 
Morgičiai. X

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

20 King Street East, 
Hamilton.

DAUG NELAIMIŲ
būta švenčių metu Hamiltone. 
Blogiausiai, kai vairuotojai su 
maišo alkoholį su benzinu, ne 
tik patys užsimušdami, bet ir 
kitus užmušdami. K. B.

o

St. CATHARINES, Ont.
PRODUKT1NGAS KLB ST. CATHARINES APYL1N 

KĖS SUSIRINKIMAS.

1959 m. gruodžio 20 d. St. 
Catharines parapijos patalpose 
vyko KLB St. Catharines 
Apylinkės susirinkimas. Ta: 
pirmas susirinkimas naują v- 
bą išrinkus. Valdyba susirinki 
mui prisistatė su pradiniais nu

įgautų naujų jėgų ir naujai at 
gimtų. Šiam sumanymui nuo 
širdžiai pritarė KLB Wellan 
do apylinkė ir todėl Vasario 
16 ruošia dviejų apyinkių vai 
dybos.

St. Catharines v-bos pirm.

::

::

Siunčia vaistus į 

Lietuvą, Latviją, Lekniją ir kitus kraštus. 
Taipgi į Sovietų Sąjungą bei Sibirą.

Sąžiningas patarnavimas. 

Turi daug padėkos laiškų iš gavėjų.

Aptiekos (Drugs) savininkas kalba daugeliu Europos 
kalbų ir yra savo srities didelis žinovas. Klaidų ne 

pasitaiko. Visi maloniai kviečiami įsitikinti!

Sav. G. E i k e r t s.

DĖMESIO!

Visi Hamiltono lietuviai, jei Jūs norite gražiai atro 
dyti, turite dėvėti eleganiškai - gražiai pasiūtus rūbus.

Geriausiai Jums patarnaus

Harry ZwiUing's
firma, kuri yra

Hamiltone, Ont„ 591 King Street East.

Firmos savininkas kalba daugeliu Europos kablų, 
jų tarpe ir lietuviškai.

Didžiausias angliškų medžiagų pasirinkimas.
Garantuotas darbas ir elegantiškas skonis!

Jūsų maloniai laukia

HARRY ZWILLING
CustmTailor,

Į

I Į v a i r ii s s i u n t i n i a i
CĮ LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp, ” •’* 
vaistų katalogą Nr. 2.

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

1 š K a n a <1 o s:
Siunčiame 
paprastu ir oro paštu Jūsų sudarytus ir apdraus 

tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

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

,, Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098

SKYRIAI:
105 Cannon St. E„ Hamilton, Ont. T.i JA 8*6686 

ponia V. Juraitis.
94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 

ponia M. Venskevičienė.
Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v.
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto ik. 3 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

veiktais darbais ir prašė para 
mos ateities darbuose. Atlikti 
darbai — 4 valdybos posė 
džiai St. Catharinėje ir du 
Wellande su Wellando Apylin 
kės Valdyba. Jame klausimai 
ir valdybos atsakymai, keletas 
pasiūlymų bei papildymų pri 
imti be mažiausių ginčų. Vi 
siškas valdybai pasitikėjimas 
ir jos užsimotiems darbams pri 
tarimas. Kultūringas susirin 
kimas. Tokiu susirinkimų bu 
vo tik keletas pirmaisiais lietu 
vių atvykimo į St. Catharines 
metais iki nelemtojo Montrea 
lio seimo. Šis susirinkimas duo 
da daug vilčių ateičiai. Lai 
mingas sutapimas, kad į vai 
dyba įėjo ryžtingi ir mokantys 
vieningai dirbti lietuviai, ku 
rie pasiryžo apylinkėje versti 
naują lietuvių istoiijos lapą, 
tinkamai atšvenčiant Vasario 
16-tosios šventę. Sumanyta 
vietoj kalbų duoti gyvą Lietu 
vos istorijos vaizdą. Tam rei 
kalni pasirinko Montrealio Lie 
tuvių Dramos Teatrą su B 
Sruogos trilogija „Milžino Pa 
unksmė“, per kurią lietuviai

Lietuviai advokatai 
NEIMAN. BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

I
 A. E. McKAGHeI

Barrister and Solicitor X 
Advokatas ir Notaras x 

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

1008 North Ontario Bldg, &
330 Bay Street, a 

TORONTO 1, Ontario. g

V- ----X1C------HX... -"MK"”" ' "X

Lietuvio Advokato Įstaiga

Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

T o r o n t o, Ont.
Telefonas EM 2-2585

f. Grigo, aistovavusio St. Cat 
harines lietuvius KLB Tary 
bos suvažiavime Montrealyje, 
pasakojimu ir ten buvę disku 
tuojama, kaip surasti Vasario 
Šešioliktosios ir kitų švenčių 
minėjimui naujas formas. Tai 
gi minčių sutapimas su St. Cat 
harines apylinkės valdybos. 
Garbė St. Catharines ir Wei 
lando apylinkių valdyboms, 
kad jos pirmosios tas formas 
surado ii jau vykdo.

Apylinkės v-ba netik Vasa 
rio 16 šventei, bet ir bendrai 
imasi naujų formų, gal tiks 
liau būtų reformų. Ji Milžinu 
Paunksmę piimiau iškvietė ir 
tik tada šaukė susirinkmą pra 
šydama jos darbą paremti. Pa 
gal senąją praktiką būt reikė 
ję pirma šaukti susirinkimą, 
kad tokiam veiksmui pntar 
tų. Tokiu atveju būt įvykę ke 
■ lų vaandų diskusijos ir, grei 
čiausiai, jokių nutarimų nebūt 
padaryta, nes nebūt drįsę im 
tis tokio užsimojimo. Ar yra 
galimybė tokį didelį meninį vie 
netą i Niagaros pusiasalį iš 
kviesti ar ne, šiuo atveju dis 
kusijos atpuolo. Beliko tik pla 
nuoti, kaip daugiau žmonių 
sukviesti, kad šventės pasise 
kimas būt geresnis.

Jei naujoji KLB Krašto Vai 
dyba, perimdama pareigas, pra 
šė visus lietuvius jos darbuose 
paramos, tai Niagaros pusiasa 
lio lietuviai 60 m. Vasario 16- 
tosios proga to paties laukia iš 
Krašto Valdybos. Laukia mo 
ralinės paramos, kad ji savo 
žodžiu primintų plačiųjų apy 
linkių lietuviams šioje šventė 
je gausiai dalyvauti. Tikėda 
masi, kad jai bus abipusė para 
ma, gal ir visa lietuvių bend 
ruomenė įgyja naujas ir gyvy 
bingesnes formas. Tad į dar 
bą, broliai. . .

„Milžino Paunksmės“ iš 
kvietimui daug drąsos davė 
praeities darbai. Kai spaudoje 
atsirado skelbimai, kad į peniv 
tąsias vilniečių jonines atvyks

DRAUDIMAI

Automobilių, namų, 
:i! gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832 i

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

ta Čirliinio ansamblis, ne vie 
nas pasakė, kad gera jiems 
švaistytis tokiais ansambliais, 
kai tuir iš ko padengti pasida 
riusius nuostolius. Betgi bu 
vo ne nuostoliai, o pelno. Tą 
padaryt įgalino ryžtingas dar 
bas ir kitų organizacijų para 
ma. Pereitų metų atmainos St. 
Catharines ir Wellando apyl. 
V-bos nuoširdžiai rėmė Čiur 
lionio ansamblio iškvietimą 
tuo mesdamos bendruomeninį 
grūdą į derlingą dirvą, ir šian 
dien jau yra vaisiai — vilnie 
čiai bendruomenės rėmuose ak 
tyviai dalyvauja „Milžino Pa 
unksmės“ iškvietime. Todėl ir 
yra daugiau drąsos, nes prak 
tika rodo, kad yra galimybių 
ir didesnius veiksmus atlikti, 
jei vieni kitiems talkininkauja. 
Daug daugiau laimėsime ir au 
gščiau iškilsime vieni kitiems 
nuoširdžiai talkininkaudami, ne 
gu pavydulingai ant kulnų lip 
darni.

Susirinkime svarstytas ir pa 
rengimų klausimas. Per eilę 
metų Niagaros pusiasalyje tą 
pačią datą parengimų susiduri 
mas yra sukėlęs nemažų gin 
čų. Tačiau šis reikalas nuodug 
niau bus svarstomas sausio 10 
d. visų Niagaros pusiasalio or 
ganizacijų atstovų susirinki 
me, kur žadama nustatyt pa 
rengimų tvarką ir prašyt tą 
tvaiką Krašto Valdybą pa 

tvirtinti, kuri įsigaliotų kaip 
bendruomenės statutas.

Ignas Š.

ST. CATHARINES 278 SLA 
KUOPOS NARIŲ SUSIRIN 

KIMAS APSVARSTĖ SVAR
BIUS REIKALUS

Gruodžio 12 d. Harding ho 
telio patalpose, dalyvaujant iš 
Toronto SLA atstovui J. Straz 
dui, įvyko SLA kuopos narių 
susirinkimas, kuriame J. Straz 
das davė keletą paaiškinimų 
iš SLA veiklos ir organizaci 
nių neaiškumų. Ypatingai ii

gai aiškintasi dėl invesuotinų 
į Kanadą pinigų. Pasirodo, kad 
dėl nedidelio Kanadoje skai 
čiaus narių kol kas šis klausi 
mas yra atidėtinas tolimes 
niam laikui. Be to susirinkime 
buvo įteikti naujam nariui 
Aleksui Liaksui dokumenai ir 
padaryti rinkimai kandidatų į 
Pildomąją Tarybą.

Paaiškėjo, kad kaip praėju 
siais metais, taip ir šiais me 
tais kuopa rengia Klaipėdos iš 
vadavimo sukakties minėjimą, 
kuris įvyks 1960 m. sausio 23 
d., šeštadienį, Urkainiečių sa 
Įėję, 177 Niagara St., St. Cat 
harines, Ont. Programoje nu 
matoma iš Toronto Tomašaus 
ko paskaita, koncertas ir šo 
kiai. Pradžia 7 vai. vak. Šiam 
darbui kreiptasi ir į visus kuo 
pos narius bendros paramos, 
o taip pat tikimasi, kad ir iš 
visos visuomenės kuopos vai 
dyba susilauks nuolankaus pri 
tarimo. Dalyvis.

NUNUOD1JIMO AFEROS...

Atkelta iš 2-ro psl.
dytas ciankali nuodais tikrai 
mečių laisvės kovotojas Bau 
dera. Dar ir dabar ne visai 
aišku, ar Bandera buvo iš pa 
salų nunuodytas, ar priverstas 
sau gaą pasidaryti. Lapkričio 
Imėnesį įvyko pasikėsinimas 
„Free Europe“ radiofono dar 
buotojus nunuodyti Šitas įvy 
kis dar nėra galutinai išaiškin 
tas — jau pranešama iš Miun 
iheno apie naują įvykį: Grtio 
džio 21 d. rusų emigrantų cent 
re (Zope), Leipcigo gatvėje 
4, anksti ryte sprogo dvi kurnš 
čio dydžio bombos. Žmonės ne 
nukentėjo. Išardyta tik durys 
ir langai. Rusų emigrantu 
spaustuvė iš tų namų jau anks 
čiau buvo išsikrausčiusi. E.
• R. Karalevičius, dirbęs Dow 
ir išėjęs į pensiją, ties Bed 
ford, P. Q., nuispirko žemės 
ūkį, kurin persikelia gyventi.

I
$

Taupyk ir skolinkis kredito kooperal ”

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

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus.-. 
Darbo valandos:

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5J4—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.
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MONTREALIO LIETUVIŲ
SEIMELIO SUSIRINKIMAS

Pranešama, kad 1960 metu 
sausio mėn. 10 d. 4 vai. po pie 
tų Aušros Vartų posėdžių sa 
Įėję (po klebonija) šaukiamas 
Montrealio Lietuvių Seimelio 
susirinkimas.

Dienotvarkėje:
1. Atidarymas.
2. Dienos prezlldiumo sudary 

mas.
3. Praeitos sesijos protokolo 

skaitymas.
4. Seimelio prezidiumo piane 

Šimas.
5. Kontrolės k-jos pranešimas.
6. Dskusijos dėl pranešimų.
7. Seimelio prezidiumo ir kont 

rolės komisijos rinkimai.
8. Klausimai ir sumanymai.

Prašoma organizacijų atsiųs 
ti savo atstovus į Seimelį su 
įgaliojimais.

Po valandos, nežiūrint da 
lyvių skaičiaus, susirinkimas 
skaitomas teisėtu.

Seimelio Prezidiumas.
BANKAS „LITAS” METUS 
suvedė tokiu būdu: metinė 
apyvarta $919,000, indėlių 
gauta $305,000, paskolų išduo 
ta $255,000, pelno gauta $13, 
085.

„Lito" valdybos posėdis įvy 
ks šį sekmadienį, sausio 10 d. 
8 vai. 30 min. ryto banko pa 
talpose.

SKAUČ1Ų-SKAUTŲ 
tuntai sausio 16 d. ruošia šo 
kiti vakarą su įdomia progra 
ma. Plačiau vėliau.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
TELEVIZIJOJE,

kaip buvo pranešta, nebuvo. 
Kvietėjams atsilankius musų 
Skautų Vyčių Tautinių šokių 
būrelio repeticijon, paaiškėjo, 
kad jiems reikia tų šokių vai 
ku valandėlei, o mūsų šokėjai 
jiems buvę persuaugę.
• Trečiadienį — Trijų Kata 
lių šventė. Tai yra bažnyčios 
įsakyta šventė, kurioje, išim 
ties keliu, yra leista dirbti, bei 
turime pareigą išklausyti šv. 
mišių. Trijų Karalių švente A. 
V. bažnyčioje Mišių tvarka 
bus, kaip sekmadienį. Be to, 
bus šv. Mišios ir vakare 8 vai.
• Tėv. J. Borevičius, S. J. su 
jaunaisiais ..Tauro“ sporto klu 
bo krepšininkais buvo išvykęs 
į Torontą, į Kanados sporto 
apyga rdos rungtynes.
• Tėv. St. Kulbis, S. J. išvyks 
ta pastoraciniam darbui į U. S. 
A. Montrealin sugrįš vasario 
mėnesio pradžioje.

DR. J. Š E M O G A 5 
Office 5441 Bannantyne 

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

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį

I t
trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. K 

šeštadienį 11—1 p. m. 
arba pagal susitarimą.
Namų tel. PO 6-9964 v'

DANTŲ GYYTOJAS

D r. J. MALISKA
5441 Bannantyne, Verdun.

1'0^8-4547 ; namų: POJM)496

!
,Nosies, gerklės ir ausų « 

specialistas ir chirurgas x 
Dr. R. CHARLAND | 

78 St. Joseph Blvd. W.
| VI 2-9958 |

I
Dr.E.Andrukaitisi

956 SHERBROOKE E. j 
Tel.: LA 2-7236

KVIEČIAMAS
SAULIŲ SUSIRINKIMAS
Montrealio Lietuvių L. K. 

Mindaugo šaulių kuopos visuo 
tinis narių susirinkimas šaukia 
mas sausio 17 d., 12.30 vai. 
A. Vartų salėje.

Dienotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Valdybos pranešimas,
4. Revzijos k-jos pranešim.,
5. Naujų valdomųjų organų 

rinkimai,
6. Kausimai ir sumanymlai,
7. Susirinkimo uždarymas.

Po valandos, nežiūrint susi 
rinkusių narių skaičiaus, susi 
rinkmais šauksmas teisėtu.

Valdyba.
KAUKIŲ BALIUS

Kurį ruošia Montrealio Lie 
tuviu L. K. Mindaugo šaulių 
kuopa sausio 30 d. Aušros var 
tų salėje, artėja. Yra gyvas 
tautiečių susidomėjimas se 
niai buvusia pramoga, kuri ža 
da būti įdomi ir turininga.

Ruošiamos įdomios kaukės, 
kurios įdomiausios ir gražiau 
sios bus premijuojamos vertin 
igcjnils dovanomis.

Kaukėms įėjimas laisvas. 
Svečių malonumui veiks bufc 
tas. Loterija, šokiams gros or 
kestras.

Biletai jau platinami; jų ga 
Įima gauti pas visus valdybos 
narius. Juos įsigyti kviečiama 
jau dabar, kad nepraleidus tik 
ros, jaukios, retai esančios, tik 
karta metuose, pramogos.

J. Š.
MOKSLAS LIETUVIU 

MOKYKLOSE
pradedamas šį šeštadienį, sau 
šio 9 dieną, įprastomis valau 
domis ir tose pačiose mokyklo 
se.
LAS MONTREALIO SKY 

RIAUS VISUOTINIS 
SUSIRIKIMAS

Sausio mėn. 1 7 d., sekmadie 
uį, 12 vai., Aušros Vartų salė 
je šaukiamas LAS Montrealio 
skyriaus visuotinis - metinis 
narių susirinkimas valdomie 
siems organams išrinkti ir ki 
tiems svarbiems reikalams ap 
tarti.

Visiems nariams dalyvavi 
mas privalomas. Taipgi malo 
niai kviečiami ir naujai norin 
tieji mūsų organizacijon istoti.

Valdyba.

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

| ADVOKATAS 
f STASYS DAUKŠA, LL. D. T

v Suite 25—26
$ 152 Notre Dame St. E.
3 UN 1-8933 |

ADVOKATAS
J: JOSEPH P. MILLER, i
$ B. A., B. C. L.

Suite 205
168 Notre Dame St. E. 

Montreal. UNiveraity 6-7026
Res.: 40 Lafleur, 

t LaSalle, tel. DO 6-1570

(
NOTARAS |

JUOZAS BERNOTAS į
B. A., B. C. L. I

215 St. James West, §
7 augštas. §

Tel.: AV 8-3115. |

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

IŠNUOMOJAMAS 
4 kambarių butas 

Ville LaSalle.
Kreiptis DO 6-9976

MIRĖ 
NIKODEMAS BURBA

Sausio 5 dienos rytą LaSal 
le, 7730 Broadway, mirė Niko 
demas Burba, Ponios Gaurie 
nės tėvas, sulaukęs 7 7 metų 
amžiaus. Velionis buvo tylaus, 
ramaus būdo, darbštus ir vi 
siems mielas žmogus.

Nikodemo Burbos palaikai 
pašarvoti Verdune, Wilsono 
koplyčioje. Laidotuvės per A 
Vartų bažnyčią bus šeštadienį, 
sausio 9 dieną, 10 vai. ryto.

Užuojauta artimiesiems.
MIRĖ

PETRAS KUNCEVIČIUS
Ramus ir tylus, bet ir popu 

liarus, Petras Kuncevičius, po 
sunkios ligos mirė gruodžio 31 
d. ir per Aušros Vartų bažny 
čia palaidotas Montrealio kai 
no kapuose sausio 2 dieną. Ve 
lionio karstą aplankė daugelis 
žmonių, o bažnyčia prisirinko 
pilna žmonių, kurie užjautė 
perankstyvą mirtį, nes velio 
nis teturėjo tiktai 41 metus. Ge 
didingas pamaldas laikė Tėvas 
J. Aranauskas, šv. mišių metu 
giedojo op. sol. E. Kardelienė, 
vargonuojant muz. A. Ambro 
zaiciui ir lotyniškas mišias bal 
sų trio. Į kapus velionį palydė 
jo daugelis mašinų. Velionis 
paliko dideliame nuiūdime žmo 
na Antoniną ii tris mažame 
čilus vaikus. Nuoširdi užuo 
jauta šeimai ir giminėms.
ŠACHMATŲ SIMULTANAS 

BUVO SĖKMINGAS
Sekanti sekmadieni turnyras.

Šachmatų čempionas Ignas 
Žalys praėjusį sekmadienį AV 
salėje davė simultaną, kuria 
me lošė prieš 13 dalyvių. Si 
multanas užbaigtas p. Žalio per 
gale 91Ą prieš 3%. P. Žalys 
pralaimėjo p. Mylei, p. Žmui 
džinui ir p. Malaiškai, lygio 
mis sužaidė su p. Viliosiu, o vi 
si kiti jam pralaimėjo. Simui 
tanas užtruko 3 su puse vai.

Ateinantį sekmadieni, sau 
šio 10 d., tuojau po pamaldų 
A V salėje įvyks šachmatų tur 
nyrąs, kurin kviečiami visi 
šachmatininkai, nes norima pa 
siruošti Montrealio miesto žai 
dynėms.

„TAURO“ KLUBO 
MERGAIČIŲ 

krepšinio treniruotė įvyks sau 
šio 7 d., 7.30 vai. Aušros Var 
tų salėje. Yra gautas naujas 
treneris.

KALBŲ KURSAI 
ATEIVIAMS

Neokanadiečių organizaci 
jos ir Katalikų mokyklų komi 
sija skelbia nemokamus anglų 
ir prancūzų kalbų kursus, ku 
rie pradedami sausio 11 dieną 
šiose mokyklose:

Bourget, 1220, rue de la 
Montagne: Olier, 310, rue 
Roy; St. Aloysius, 1603, boul. 
Pie IX; St-Barthelemy, rue 
des Erables; St. Brendan's, 
593 7, 9e ave. Rosemont: St- 
-Pascal, 6316, chemin de la 
Cote-des-Neiges; St-Phįlippe, 
6839, rue Drolet; St-Ray 
mond, 5538, Chemin Upper La 
chine; St. Roch's, 7700, ave 
nue Ou.tre'mounIt; N.-D.-du>- 
Bon - Conseil, 4281, avenue 
Western.

Daugiau informacijų: 3737 
est, rue Sherbrooke, tel.: LA 
5-6311, ext. 325—327—362.
• V. ir V. Treigiai iš Orizo 
nos, kur šiemet leidžia žiemos 
laiką, taisydami sveikatą, Ka 
nados lietuviams atsiuntė per 
NL sveikinimus šiems, 1960 
metams.
• Janusui Zigmui, sulauku 
šiam 7 7 metų amžiaus sukak 
tuvių, sūnūs, dukros ir kiti ar 
timieji suruošė šaunias sukak 
tuves.

TORONTO
ATVYKO IŠ LIETUVOS

Į Toronto atvyko iš Lietu 
vos prieš dvejus metus pasi 
traukusi į Lenkiją ir dabar iš 
Lenkijos Kanadon Aldona Gir 
čienė su dukra Dalia. Toronte 
yra jų vyras ir tėvas Br. Gir 
čius. Laimingas Kalėdas at 
šventė susijungusi šeima.
SLA TORONTO KUOPOS 

narių susirinkimas šaukiamas 
sekmadienį, sausio 10 d., 2 vai. 
po pietų Lietuvių Namuose. 
Kviečiami nariai ir norį įstoti 
į šią savišalpinę organizaciją.

BENDRAS VAKARAS.
Sausio 30 d. Šv. Jono para 

pijos salėje įvyks Vilniaus Kr. 
Lietuvių S-gos ir sporto klubo 
„Vytis“ bendrai ruošiamas šo 
kių vakaras. Gros geras, šešių 
asmenų italų orkestras. Kadan 
gi pelnas skiriamas Suvalkų trį 
kampio lietuviams ir Toronto 
sportuojančiam lietuviškam 
jaunimui paremti, tai reikia ti 
kėtis, kad šį parengimą tautie 
čiai skaitlingai aplankys.

SPORTO SRITIS
— Sausio 17 d., 2 vai. p. p. 

Lietuvių Namuose įvyks spor 
to klubo „Vytis“ ir SLA jau 
nimo kuopos bendras visuoti 
nis, metinis susirinkimas. Bus 
renkamos abiejų organizacijų 
valdybos 1960-tiems metams. 
Narių dalyvavimas būtinas.

— Daug publikos sutraukė 
Kanados lietuvių jaunučių pir 
menybės. Gražų įspūdį paliko 
Montrealio „Tauro“ berniukų 
komanda, dėl nesėkmės ir pa 
kaitų stokos pralaimėjusi po 
pratęsimo „Aušrai“ 22 . 24. 
Mergaičių rungtynės — Vy 
tis 9: Aušra 48.

• Elzė Barauskienė, vilasalie 
tė, antradienį, sausio 5 d. lėk 
tuvu išskrido į Kaliforniją, 
kur viešės pas sesers dukterį.
• M. ir K. Šimkai, gyveną Be 
aurepaire, P. Q„ kur turi pa 
sistate savo bungalovą, lankė 
si Montrealyje ir, užsukę į N. 
L. redakciją, pratęsė 1960 rne 
tams prenumeratą ir šių metų 
Spaudos baliaus, kuris įvyks 
vasario 20 d., loterijai paauko 
jo 3 dol. Nuoširdus ačiū.
• L. Barauskas pardavė savo 
namus, buvusius ties AV baž 
nyčia ir naujus namus nusipir 
ko Rosemounte, kur jau per 
sikėlė gyventi.
• Lukoševičius Vidmantas, 
atostogas praleidęs Montrealy 
pas tėvelius, mokslų tęsti išvy 
ko į lietuviškąją gimnazija 
Amerikon.
• Mokamųjų tiltų, Victorijos 
ir Cartier, klausimą svarstys 
Quebeco seimas, nes gavo pa 
siūlymą nutraukti už perva 
žiavimą mokėjimus.
• S. J. Vekteriai susilaukė dūk 
relę, kuri gerai jaučiasi.
• O. Šulrnistrienė, dr. Šemogo 
priežiūroje, ligoninėje tyrė 
sveikatą, bet jau sugrįžo na 
mo.
• Telefonų 1959 metais Kana 
doje buvo 5,123,000, tat kas 
trečias Kanados gyventojas 
turi telefoną. Daugiausia tele 
fonų Montrealy, po to seka 
Torontas ir Vancouver is.
• R. Vabolis, nors gyvena Que 
beco mieste, bet save laiko 
veikliu KL Montrealio lietuvių 
Bendruomenės nariu, todėl, są 
žiningai pildydamas bendruo 
menės pareigas, atsiuntė bead 
ruomenės nario mokestį (2 
dol.) ir Vasario 16 gimnazijai 
vieno dolerio rinkliavai duok 
lę (per NL red.). Gražus pa 
vyzdys visiems.

Nuo vasario 1 dienos
IŠNUOMOJAMAS 

4 kambarių, apšildomas
BUTAS.

587 Gerald, LaSalle.
Gerame rajone. Mažai šeimai.
Teirautis telef.: PO 6-9964.

I
i TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve |

„LITAS”
< Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. » 

Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui. «< Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120i Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.^

NAUJUS METUS 
PASITINKANT

Reportažas iš Toronto
Salė gerokai padidinta ir 

žmonių prisirinko žymiai dau 
giau, palyginus su ta pačia vie 
ta, kur prieš dešimt metų bit 
vo sutikti Nauji Metai, čia jau 
beveik liuksusas. Salė praplės 
ta, pargąžinta ir papuošta. Įėji 
mas visai atskiras, patogi rū 
binė ir virtuvės beveik nema 
tyti. Daug pažįstamų veidų, ii 
gai nematytų ir per tą laiką 
gerokai pasikeitusių. Vieni 
daugiau subrendę, geru gyve 
nimu ir pasisekimu žydi jų 
šypsenos. Kiti senstelėję, žįls 
tančiais plaukais ir gilėjančio 
mis raukšlėmis. O treti pavar 
gę. Pavargę nuo neįprasto 
gyvenimo tempo, nuo besaikio 
skubėjimo ir nuo antrosios pa 
mainos besivaikant niekadėją 
pinigą.

Nežiūrint, kad senti niekas 
nenori, kad būtų labai gera gy 
venimo naštą sulaikyti kokiais 
vienais, kitais metais, bet visi 
patenkinti. Patenkinti, kad se 
nieji metai baigiasi, kad tuo 
jau prasidės Nauji. Labjausia 
patenkinti tie, kurie baigė mo 
keti skolas už antrąjį namą, ku 
rie nepagailėjo kelionei pinigo 
ir iš naujo pamatė senutę Euro 
pa su visais gražiais ir liūdnais 
prisiminimais. Nemažiau pa 
tenkinti ir tie, kurie vietoj to 
visko, su nekantriu džiaugs 
mu pastebėjo savo santaupas 
perkopus per pirmą dešimta 
tūkstantinę. Tai buvo kaip ir 
savaiminga sustojimo vieta, 
kaip ir taškas, ties kuriuo rei 
kia tas santaupas dar daugiau 
paspausti, kad neužtruktų tiek 
daug laiko. Gal į darbą prade 
ti pėsčiom eiti, gal sumažinti 
sekmadienio bažnyčios duok 
lę, o gal nebesiųsti skolos už 
tebesilankantį lietuvišką laik 
raštį? O gal siuntinius kiek 
pertraukti, juk jau sako, kad 
jie ten geriau gyvena. Paten 
kinti ir tie, kuriems praeitieji 
buvo negadų pilni: padaugin 
tas stiklelis pakelėje papainio 
jo stulpą ir to pasėkoje maši 
na nemažai nukentėjo; ten pa 
sipainiojo dar ligos ir kitos 
nelaimės su skolomis ir nebaig 
tais mokėjimais už televiziją ir 
kitus būtiniausius rakandus. 
Kaip ten bebuvo, bet tas vis 
kas jau praeityje.

Naujų Metų puota praside 
da įvaįrių valgių naikinimu. 
Valgyk, ką tik nori ir kiek tik 
nori. Yra ir išgerti. Ilgus sta 
lūs apsėdę žmonės tik kerta, 
tik šveičia įvairius skanėsius, 
kad net ausys linksta. Lėks 
čių turinys nedaug tesumažė 
ja ir pasisotinęs svietas kapitu 
liuoja. Vieni pradeda gerti, ki 
ti girkšnoja, o treti tik pavilgo 
džiūstančias lūpas... Su gyvė 
jančiom kalbom, su tirštėjan 
čiais tabaKo dūmais gerėja 
jau ir taip nebloga nuotaika. 
Nebloga muzika ir įvairūs gė 
rimėliai skatina šypsotis jau ir 
taip smagius dailiai nuspalvin 
tus ir gražiai nupudruotus vei

Pristatome p. S. Kuliavą mū 
sų įstaigos sekretorių. Yra per 
sitvarkyta, kad P. P. Adamo 
niui asmeniškai būtų daugiau 
galmybės būti prie tiesioginių 
jūsų pirkimo-pardavnno reika 
lų. P. Adamonis District Estą 
te Brokers. 177 Sherbrooke

St. W. VI 2-8501.

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
S. Kuliavas,

Sekretorius . . . . CL 4-2696
Sekite mūsų skelbimus apie 

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

Solistė Avne Paškevičienė
„Šatrijos“ skaučių tunto pa 

kviesta, šį šeštadienį, sausio 9 
dieną, koncerltuoja Toronto 
Prisikėlimo salėje 7 vai. vaka 
ro. Skautės tą vakaią ruošia 
po trumpo koncerto balių, ku 
riame bus daug prašmatnybių 
— šokiai, loterija, vertingas 
įžangos dalykas ir tt. Kas at 
silankys ne tiktai parems mū 
sų jaunimą, bet ir nepasigai 
lės praleidęs vakarą. P. A. Paš 
kevičienė Toronte dainuos pir 
mą kartą.

dus. Kalbų netrūksta, atsiian 
da problemų, ir salė virsta bi 
čių aviliu. Iš bufeto pradeda 
plaukti padėklai su sklidinais 
stiklais, o šalia jų rikiujas 
bonkų baterija.

Šeimininkas nepamiršta su 
sirinkusių : pasisveikins su vie 
nais, pakalba su antrais, prisė 
da prie trečiųjų. Taip laikas 
bėga, skuba nešdamas semto 
sius metus į nebesugrąžinamą 
amžinybe. Svietas siaučia, svie 
tas išeina pašokti ir grįžęs ra 
gina vienas kitą išgerti, ar už 
valgyti iš tų nė kiek nemažė 
jančių, stalus nukrautų lėks 
čių.

Pagaliau prisiartina ir 
daug žadantieji Nauji Metai. 
Muzikontai rėžia iš peties, o 
žmonės, nutraukę šokį, sveiki 
naši, linki vieni kitiems viso 
kių laimių ir bučiuojasi, bučuo 
jasi. Tai geriausia proga 
išsibučiuoti kiek tik dūšia tro 
kšte. Dabar gali bučiuoti savo 
artimus, draugus, bičiulius ir 
visai nepažįstamus. Kaip per 
šienapjūte darbuojasi vienas 
kitas sklaidydamasis po salę ir 
vis pataikydamas ant patrauk 
lesnio ir gudriau besišypsan 
čio veidelio. Net miela žiūrėti 
kaip linki žmonės vieni kitie 
ms daug gera.

Bet per tą patį svarbųjį mo 
mentą pasimato ir vienišesnis, 
kiek nuliūdęs pilietis. Jie sė 
dėjo prie bendro stalo, kartu 
valgė ir gėrė, ir štai dabar ne 
turi ko pasisveikinti. kam 
daug laimių palinkėti. Tai da 
lis tų indivydų, kurie, spat 
darni pinigą, nematė pasaulio, 
pamiršo draugus ir atprato 
nuo žminių. Dabar jiems atro 
dė neįprastai keista, kad žmo 
nėse yra tiek daug šilumos ir 
draugiškumo. Jie kažkaip ne 
galėjo ar neišdrįso įsilieti į tą 
bendrą Naujų Metų sutikimo 
džiaugsmingą nuotaiką.

S. Pranckūnas.

. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-551L
..............................Will............................. I..I.

H _

j Juozas Gražys

Į
siuva naujus ir taiso senus 

kailinius paltus.

Didelis kailių pasirinkimas, ž 
Darbas sąžiningas ir 

(pigesnis negu kitur.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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