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Kanados vyriausybė pripažįsta kad kiekvienas šeštas Kaandcs pilietis yra naujas ateivis po 
antrojo pasaulionio karo. Tat a rti pusės Kanados piliečiu yra naujakanadiečiai, kalbą 31 kai 

ba, kuriomis Kalėdų proga ir sveikinami visi kanadiečiai.

Politinių įvykių savaitė
SAVAITINĖ PASAULINIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

— Kennedy sudarė JAV vy 
riausybės kabinetą, kurio sekre 
torium paskyrė Dean Rusk, ko 
munistų labai nemėgiamą.

— Laose gen. Nosovan iš vi 
jo sovietinius dalinius iš sosti 
nes Vietnamo.

— Etiopija pergyveno du 
perversmus; karaliui H. Salasi 
išvykus į Braziliją, sūnaus t:tu 
lu buvo padarytas perversmas 
tikslu padaryti šalyje reformas,

DVIDEŠIMTMEČIO SPAUDOS BALIUS BUS 
NEPAPRASTAS

Dailininkė A. Tamošaitienė šiam baliui skiria tautisj drabužį 
iš parodai išaustų audinių. —

,.Nepriklausoma Lietuva“ skiria du išlošimus po 50 dolerių. — 
Trys šokiai su balionais bus premijuoti. — 

Bus referendumas ir staigmenos. —
1961-aisiais metais sueina 20 

metų kai eina „Nepriklausoma 
Lietuva“, leidžiama Kanados 
Lietuvių Centro Tarybos ir 
Spaudos bendrovės „Nepriklau 
soma Lietuva“. Tat sausio 1 
dieną įvykstantis Montrealio lie 
tuvių Spaudos balius bus sukak 
tuvinis. Tai bus reikšmingas N. 

MYKOLUI PUSARAUSKUI 
staigiai mirus,

JO ŠEIMĄ IR GIMINES 
nuoširdžiai užjaučia

P. G. H. Paškevičiai.

A. f A. mylimam tėvui mirus
ALFREDĄ PUSARAUSKĄ IR ARTIMUOSIUS 

liūdesio valandoje giliai užjaučiame.
Montrealio Ateitininkai.

iirn 11 «nii—iirL i iiTiiira i ininniMTii i iimMiiiiiniiiiniii iiimi imi hhi imi—

I
 Mielam prieteliui ir geram tautiečiui

A. f A.
M. PUSARAUSKUI 

mirus,

PONIAI ST. PUSARAUSKIENEI, 
INŽINIERIAMS A. PUSARAUSKAMS

IR P. POVILAIČIAMS 
gilią užuojautą reiškia

A. Kavaliūnaitė
ĮBK: ..... I HM K t...... III............ I

A. f A. MYKOLUI PUSARAUSKUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame

P. V. PUSARAUSKIENE, V. A. PUASRAUSKUS 
ir E. P. POVILAIČIUS 
ir kartu su jais liūdime.

E. Navikėnienė
V. ir L. Giriūnai.

tačiau Saltsie atskubėjus per 
versmas „atverstas“.

— JAV įteikė Rusijai notą, 
kurioje apkaltino Maskvą siun 
čiant į Indokiniją karo dalinius, 
už ką visa atsakomybė tenka so 
vietinei diktatūrai.

— Filipinų valdžia apkaltino 
sovietus intervencija Laose ir 
Vietname.

— Maskva reikalavo iš JI O 
paleisti Konge suimtus komu

L. dvidešimtmečio balius. Ka 
nados lietuvių gyvenime tai yra 
didelis ir svarbus faktas. 20 n»e 
tų Kanados lietuvių tarnyboje 
— didelis ir nelengvas uždavi 
nys, pareikalavęs daugelio pa 
siaukojančių tautiečių geros va 
lios, gražiausių pastangų — vi 
sų patriotinių ir sąmoningų he 

nistus ir išvaikyti Mobutu vai 
džią, leisti Konge valdžią pa 
imti komunistams. JTO sekr. 
Dag. atsakė, kad sovietai kiša 
si į Kongo vidaus reikalus, ko 
JTO nepripažįsta.

— Nepalo karalius susodmo 
į kalėjimą visą buvusį kabinetą, 
apkaltinęs jį kenksmingu veiKi 
mu.

— Paryžiuje 18 Europos 
valstybių ir JAV su Kanada su 
darė ekonominę ir išvystymo są 
junga-

— Sovietai naujoje Afrikos 
valstybėje, Gvinėjoje, įkūrė sa 

tuvių bendras darbo vaisius. O 
ypatingai Montrealio lietuvių, 
kuriems, šiaip ar taip versime, 
„Nepriklausoma Lietuva“ dau 
giausia pasitarnauja. Tat Mont 
realio lietuviai ypatingai turėtų 
skirti dėmesį šiam baliui, ku 
rio tikslas sutelkti lėšų, kad laik 
raštis galėtų egzistuoti. Tai bū 
tų kiekvieno sąmoningo lietu 
vio pareiga.

Bet šalia to. Spaudos balius 
kuris bus pirmasis Naujųjų Me 
tų balius, bus viena išimtinų 
progų, metų bėgyje nepasiKai 
tojanti, nes Spaudos balius 
yra didžiausis sezono parengi 
mas, kurin suplaukia ne tiktai 
Montrealio lietuvių visi tautiš

Spaudos baliaus loterijai
Malonūs tautiečiai NL Spau 

dos baliaus loterijai siunčia dau 
giau fantų:
21. E. Bernotienė, kojinės nail.
22. K. Maculevičienė, šokola 

do dėžė.
23. A. Pranevičius, 5 dol.
24. J. Tumas, alaus 2 tuz.
25. Jonas Jackus, laikrodėlį mo 

terišką.
26. J. K., 3 vertingos kn.
27. L. O., 3 žiebtuvėliai.
28. P. Kringelis, Martini b.
29. A. Mankuvienė, du setai 

stiklų.
30. P. Staškevičius, 1 dol.
31. P. Pocauskas, 1 dek 

DAILININKO JUOZO AKSTINO
dailės darbų paroda atidaryta 
penktadienio vakare, susirin 
kus apie šimtui kviestų asmenų, 
kurių tarpe buvo ne tiktai lietu 
vių, bet ir kitataučių ir ne tik
tai baltų, bet ir kitokių spalvų 
asmenų, ir tai buvo labai ispū 
dingą.

KLB Kultūros Fondo pirmi 
ninkas T. J. Borevičius atidary 
mui tarė gražiai paruoštą žodį. 
Menas, sakė KF Pirmininkas, 
liudija didžią žmogaus dvasią, 
kaip sakė šv. Augustinas. To 
dėl mums malonu didžiuotis, 
kad mes turime didžiadvasių 

vo karine bazę.
— Sovietinio Lulumbo šąli 

ninkai Kongo provincijoje 
Oriente paskelbė baltųjų žudy 
nes, — taigi Maskvai rasinė dis 
kriminacija negera Amerikoje, 
bet gera Afrikoje.

— Los Angeles teismas ap 
kaltino gydytoją ir 4 advokatus 
prekyba merginų kūdikiais. Jie 
iš netekėjusių merginų pirkda 
vę kūdikius po 1500 dol., o par 
duodavę bevaikėms šeimoms 
po 7000 dol.

— Jungtinių Tautų pilnatis 
priėmė Afrikos ir Azijos šalių 
rezoliuciją orieš kolonializmą, 
atmetus Maskvos pasiūlytąją 
rezoliuciją.

— De Gaulle lankantis Al 
žyre kraštutinių liaušese žuvo 
130 asmenų. Bet de Gaulle pa 
siryžęs Alžyru! duoti apsispren 
dimo teisę.

— ĮVyko 3 lėktuvų kutastro 
fos, kurių metu žuvo 200 asme 
nu. Vienas lėktuvas nukrito į 
Miuncheną, kitas į Brooklyną

— Sovietai gabena ginklus 
Lumumbos šalininkams i Oderi 
to prov.

— Tautinės Kinijos atstovas 
Dr. Tsiang labai gerai apibūdi 
no Rusijos kolonialistinius ka 
rus, kurių eigoje pagrobtos :r 
Pabaltijo valstybės.

kai gyvi lietuviai, bet ir atvyks 
ta ir iš kitų vietų ir nei iš Jung 
tinių Amerikos Valstybių tau 
tiečių.

Sausio 7-tos dienos Spaudos 
balius bus ypatingas. Pirmą Kai
tą baliui bus panaudotas iš Ne 
priklausomos Lietuvos spaudos 
balių, jiems specialiai sukurtas 
Spaudos baliaus valsas, kuris 
bus premijuojamas. Premijas
teiks baliaus premijų mecena 
tai, kurių dabar yra pasižadėję 
trys, bet laukiama dar daugiau.

Pabrėžtina, kad šiam Spau 
dos baliui mūsų žymioji tauti 
nių audinių žinovė, daii. A. 
Tamošaitienė tautinį drabužį, 
suvaikinio stiliaus, skiria iš sa 
vo audinių rinkinio, kurį ji ke 
lis metus kaupia savo darbų pa 
rodai. Dailininkė jį vertina 2UC 
dolerių. Be to, 100 dolerių ski 
ria ir „Nepriklausoma Lietu 
va“. Televizijos ir radio specia 
lietas p. Paknys loterijai duoda 
radio aparatą. Bus ir kitų ver 
tingų fantų, kurių Kiekiui padi 
dinti maloniai prašomi malonūs 
tautiečiai. Tai visi sausio 7 d. 
būkime spaudos baliuj.

32. A. Jonelis, gėrimo b.
33. St. Morkūnas, 1 dol.
34. J. Malaiška, 1 dol.
35. V. Baršauskas, 2 dol.
33. Dr. V. Pavlianis, 2 dol.
37. J. Akstinas, paveikslą.
38. M. Juodviršis, 1 dol.
39. J. Pakulis, 1 dol.
40. Ig. Bytautas, 1 dol.
41. Dr. J. Mališka, 3 dol.

Daugiau bus.

Visiems turtintojams NL 
Spaudos baliaus loterijos nuo 
širdžiai dėkojame. Kas kuo ga 
Ii prisidėti, maloniai prašome 
ir už tai būsime dėkingi. N. L.

žmonių, kurie palaiko musų 
dvasią ir džiaugsmo ir sūkio 
mis valandomis. Tat ir šios pa 
rodos įvvkiu mes nuoširdžiai 
galime pasidžiaugti.

KLB Kultūros Fondo, Kraš 
to V-bos ir savo , kaip saulės 
šeimininko, vardu T. J. Borevi 
čius sveikino dail. J. Akstiną ir 
linkėjo jam kūrybingumo.

Dail. J. Akstinas po to pa 
dėkojo visiems atsilankiusiems 
kaip bičiuliams ir draugams ir 
„tam asmeniui, kuris švenčių 
metu jam, Juozui Akstinui, kaip 
dailininkui, padovanojo... tuš

Kalėdų švenčių proga nuoširdžiausiai sveikiname mielus 
bendradarbius, skaitytojus, rėmėjus, platintojus, šėrininkus ir 
visus tautiečius Kanadoje ir visus lietuvius laisvėje, linkėdami 
sveikatos, sėkmės ir patvarumo išsilaikyti lietuvių tautai vertoje 
augštumoje, o pavergtos, kolonializmo kankinamos ir išnaudo 
jamos Lietuvos tautiečiams linkime jėgų, ištvermės ir tvirtos 
vilties, kad pavergimui ateis galas, — laisvė, bendras darbas 
ir kūrybingumas vainikuos visų mūsų vienybę.

NL, KLCT ir SBNL.

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI
Malonu yra jus visur pasaulyje prisiminti ir Šventąją N ak 

tį maldoje pavesti Kristaus ir visos Šventosios Šeimos globai.
Kristus gimė atnešti žmonijai ramybę ir grąžinti žmonių 

tarpan pagarbą bei meilę, kurias nuodėmė ir blogi žmonių pa 
pročiai buvo sunaikinę. Derama pagarba ir meilė žmogaus 
žmogui dar ir šiandien nėra pakankama, antikrikščioniška ir 
antihumaniška dvasia dar ir šiandien yra labai galinga, jos au 
ka yra mūsų tauta, mums brangių asmenų yra žymiai daugiau 
vergų tsovykiose Rusijoje ir Sibire, negu daugeliui yra žinoma.

Kova ir veikla už savo tautos ir visų laisvę, už tarpusavy 
meilę bei pagarbą yra ne menkos vertės, o tąsa misijos, prade 
tos Kristaus gimimu. Švęsdami Kristaus gimimą atsinaujinkime 
toje dvasioje.

Tesuteikia Viešpats palaimintus 1961 metus visai žmonijai, 
bet ypatingai to linkiu kiekvienam lietuviui, kenčiančiam musij 
tautai ir tėvynei Lietuvai.

Su meile jums visiems Kristuje.
J Vysk. V. Brizgys.

Visiems Kanadoje gyvenantiems Lietuviams linkime Ka 
ledų švenčių ir Laimingų Naujų 1961 metų nuoširdžiai linki

P. L. B. Kanados Krašto Valdyba,
K. L. B. Kultūros Fondas,
K. L. B. Šalpos Fondas ir
K. L. B. Politinis Komitetas.

Montrealio lietuviams Linksmų Kalėdų Švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų!

Seimelio prezidiumas.

Džiaugsmo Šventoms Kalėdoms ir Viešpaties palaimos 
Naujiesiems Metams mieliesiems parapijiečiams, bičiuliams ir 
visiems lietuviams nuoširdžiai linki

Aušros Vartų Parapijos Kunigai
Tėv. J. Borevičius, S. J.
Tėv. J. Aranauskas, S. J.
Tėv. S. Kulbis, S. J.

-Sesėms ir broliams Šauliams Tėvynėje, Sibiro kančiose ir 
tremtyje Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga linkime vilties ir 
ryžto.

Montrealio L. K. Mindaugo Šaulių kuop,

Švenčių proga širdingiausi sveikinimai visiems klubieciams.
Juozas Džiaugis,

D. L. K. Vytauto N. Klubo Pirmininkas.

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus Šventų Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga.
(Vietoj individualinių sveikinimų skiriame auką Šalp. Fondui).

Irena ir Petras Lukoševičiai.

MASINU FONDO VAJUS
Kalėdų ir Naujųjų Metų pro 

ga „Nepriklausomos Lietuvos“ 
bičiuliai, skubindami NL Muši 
nų Fondo vajų, paskyrė:
Šulmistras Mykolas,

Montreal..................... $ 20.UU
Inž. Bulota Juozas, 

Montreal..................$20.00
R. Vabolis, 

Quebec, P. Q.........$20.00
Lukauskas Vincas,

Montreal..................... $ 10.00
Kreivys Antanas,

Lachine, P. Q............. $ 10.00
J. Leknickas, 

Montreal ...................50.00
J. Šiaučiulis, 

Montreal ................50.00
J. Girinis, 

Montreal ...................50 00
D. Norkeiiūnas, 

Montreal ................. 50.00
A. Jonelis, 

Montreal ................ 20.00
Dr. J. Senikas, 

St. Jean, P. Q...........20.00
Dr. B. Matulionis,

Wallum Lake, JAV . .50.00
D-ro B. Matulionio gražus 

laiškas, palydėjęs 50 dol. čeki, 
čia cituojame ištisai:

Gerb.2 „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ Redakcija!

Mums, lietuviams, kasmet 
Kūčių vakaras ir Kalėdos tebė 
ra didžiosios metinės šventės.

čius rėmus“, suprantama, kad 
jis juos užpildytų, t. y. — kaip 
dailininkas dirbtų ir reikštųsi. 
Tą iniciatyvą dail. ir pagerbė 
pirmosios parodos proga.

Ir šių eilučių autorius, kaip 
NL redaktorius ir asmuo, nuo 
širdžiai sveikina didelį mūsų ko 
lonijos kultūrininką ir, šį kartą, 
dailininką. Sveikina jį pirmą 
kartą išeinantį į viešumą pirmą 
ja solo paroda, kuri rodo jį tu 
rint žymių dailininko sugebėji 
mų, kūrybinių galių ir p asiryži 

Kūčių vakarą prie bendro siaio 
sueina net išblaškytieji šeimos 
nariai, susitinka artimieji, drau 
gai ir prieteliai ir vienas kitą 
sveikina, o sukauptos mintys 
lanko už okeanų likusią mūsų 
tėvynę ir ten maskolių vergiją 
kenčiančius mūsų artimuosius. 
Atėjus Kalėdų šventėms, non 
me džiaugsmo suteikti savo ar 
timiesiems ir duodame jiems do 
varių; rūpinamės, kad kurio 
nors mums artimo asmens nepa 
mirštumėm. Bet ar dažnai pa 
galvojame, kad mūsų tautinė 
spauda yra vienas iš svarbiausių 
jų mūsų lietuviškos šeimos na 
rių?

Ar pasirūpiname metinių 
švenčių proga tą garbingąjį mū 
sų lietuvių šeimos narį pagerb 
ti nors kuklia dovanėle? Juk 
mūsų tautinė spauda yra mūsų 
dvasinių jėgų šaltinis; be šio 
gaivinančio šaltinio bematant 
pavirstumėm neveiksminga, Š 
mirštančia klajūnų sauja.

Linkėdamas „Nepriklauso 
mai Lietuvai“ ir visiems jos ben 
dradarbiams ir rėmėjams geros 
kjloties ateinančiais 1961 me 
tais, kad mūsų „Nepriklauso 
moji Lietuva“ augtų ir tobulė 
tų, siunčiu 50 dol į „Neprikišu 
somos Lietuvos“ šėrų vajaus 
fondą. Dr. B. Matulionis.

mo meno kūrybai duoti ir savo 
įnašą, savaimingą ir originalų. 
Montrealio lietuvių kolonijos 
gyvenime tai yra ne eilinis įvy

Per šio savaitgalio 3 dienas 
J. Akstino parodą aplankė aid 
1000 žmonių, iš kurių tai po nu 
pirko paveikslus: Prof, dr V. 
Pavilauis, Dr. J. Šemogas, p. 
Oborne (du), inž. I. Mališka, 
G. Rukšėnas, K. Andruškevi 
čius, p. Valiulis, inž. Rimša J. 
Adamonis, D. Jurkus, Klebonas 
j. Borevičius ir dar kiti, (k.)
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Betliejaus šviesoje
TėV. j. BOREVIČIUS, s. j.

K. L BENDRDOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO VALDYBA RUOŠIA 1961 METŲ 

BENDRUOMENĖS VEIKLOS PLANĄ

Slenka amžiai. Laikas piau 
kia nesulaikomai, bet amžinybė 
stovi vietoje. Ir žmonijos ilgo 
je 'bei neramioje procesijoje 
mūsų tikėjimas, kuris yra amži 
nybės atstovas šioje žemėje, 
niekad nesikeičia ir teikia 
mums vidinio tikrumo, ramy 
bės bei dvasios poilsio.

Šventos, tylios Betliejaus 
nakties istorija, kad Amžinasis 
Žodis gulėjo tvarte ant šiaudų, 
nepasikeitė ir niekad neišnyko 
iš tikinčiųjų širdies ir minties. 
Ir nors Betliejus yra šaltinis 
šviesiausio džiaugsmo, jį £au 
bia kartu ir gilus skausrT>aS’,Ir 
mes pilnai suprasime luieviško 
jo Kūdikio paslaptį, kai įžvelg 
sime į Betliejtus džiaugsmą bei 
skausmą.

Prieš mus žvilgsnį atsklei 
džia nuostabūs vaizdai. Joks me 
nininkas nepajėgs išreikšti to, 
kas glūdi tikinčiosios širdies gel 
mėje, kai Kalėdų varpai suaidi 
žiemos vidurnaktį. „Dievas gu 
Ii ant drėgnų šiaudų. Blizga 
gyvulių akys prieblandoje. Ir iš 
tamsos prieš mūsų akis išnyra 
praeitis, dar negimusios ateities 
kartos, kurių mįslingus veidus 
supa netikrumo šešėliai“.

Roma — giliai sumigusi po 
triukšmingai praleistos dienos 
cirke, išlieto kraujo ir orgijų. 
Atėnuose filosofai ir išminčiai 
budi prie knygų. Tarp miegan 
čių, senų palmių, vaikščioja, 
lyg šešėlis, mirusi Babilonijos 
garbė. Paslaptingi Kinų imperi 
jos miestai, apsupti sienomis, n 
Indijos auksu žėrinčios šventyk 
los, pilnos maldininkų. Žiaurių 
jų Amerikos Astekų šalyje nuo 
milžiniškų aukurų kyla juodi 
dūmai ir pasakiškų staoų ran 
kos apgniaužia kraujuojančias 
paaukotų žmonių širdis.

Betliejus. Tyli naktis. Pieme 
nys skuba prie tvarto pagarbin 
ti Kūdikį. Prastuoliai ir betur 
čiai tampa pirmieji Mesijo sve 
čiai ir iprmieji Diediškojo Kū 
dikio garbintojai. Jie nežinojo 
didžios pasaulio politikos, jie 
nebuvo girdėję naujausių svais 
čiojimų apie meną, mokslą ir 
herezijas, bet jie suprato di 
džiausią dangaus paslaptį — 
kad Dievas tapo kūnu ir gyve 
na tarp mūsų. Išgirdę angelo 
nuostabius žodžius, kad gimė 
Tas, Kurio laukė amžiai, jie pa 
siima avinėlį ir nuneša jį tam 
nuostabiąjam Kūdikiui, tam 
Dievo Avinėliui, kuris aukojasi 
už paklydusią žmoniją. Taip 
piemenys atranda čia savo Ge 
rąjį Ganytoją ir Išganytoją.

Tyrlaukiais slenka karava 
nas iš rytų. Kupranugarių var 
peliai rėžia Sacharos tylą. Ke 
liauja trys išminčiai. Vėliau, 
prieš Kūdikį ant motinos kelių 
suklaupę, pareiškę Jam savo di 
dį džiaugsmą bei dėkingumą. 
Žvaigždė bei trys išminčiai, 
kaip ugningi meteorai, perskro 
džia Dieviškojo Kūdikio gyve 

Mielam
MYKOLUI PUSARAUSKUI 

mirus,

PONIAI PUSARAUSKIENEI, 
DUKRAI IR SŪNUI SU ŠEIMOMIS 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Leonas Černišovas.

nimo horizantą. Tūkstančiai 
matė žvaigždę, bet tik trys iš 
minčiai įžiūrėjo joje Dievo 
ženklą, kuris juos kvietė į toli 
mą kelionę. Sekdami žvaigždės 
šviesą, jie suranda savo Dievą.

„Sugrįžo išminčiai į savo ša 
lį ir piemenys prie savo avųi, 
kai Juozapas ir Marija skubėjo- 
į tremtį. Neramiai miegojo Kū 
dikis prie mylinčios motinos 
krūtinės. Dykumą gaubė nejau 
ki tyla, smėlynais švilpė vėjas 
ir vaitojo vienišos palmės. Ry 
tų saulėje jau išniro Raudono 
sios jūros vandenys. Pagaliau, 
tarp žaliuojančių lygumų pasi 
rodė Heliopolio miestas, kepina 
mas kaitrios Egipto saulės. Gal 
vės pilnos žmonių, skubančių, 
rėkiančių, perkančių bei parduo
dančių... Saulei besileidžiant, 
minios grūdosi į šventyklas. 
Baubė „šventieji“ jaučiai, kai iš 
auksinių indų kilo Arabijos- 
smilkalai ir draikėsi apie stabų 
kojas, rankas, galvas... Marija, 
pertraukė savo darbą prie rate 
lio. Juozapas sustojo pjovęs ien 
tą. Judviejų akys nukrypo į Kū 
dikį, kuris ištarė pirmąjį žodį. 
Nežinia, ar tąj buvo Dievo var 
das ar Motinos. Amžinasis Žo
dis prabilo ir susvyravo Egipto 
stabai.

„Septynių metų berniukas 
su Marija ir Juozapu keliavo 
atgal į savo tėviškę, į Galilėją. 
Jo giliose akyse švietė paslaptis. 
Paslaptingai įciomus buvo Jam 
Golgotos kalnas, kurį jis matė 
už Jeruzalės miesto vartų. Mi 
rė jau ir Erodas klaikia mirtimi 
— jį, visų apleistą, suėdė kir 
minai. Mirė ir Neronas. Senoji 
Romos imperija suklupo ant ke 
lių prieš Betliejaus Kūdikį. Ne 
kaltų bernelių kapai apžėlė us
nimis ir erškėčiais. Pasauks 
įžengė į naują amžių, kuriame 
viešpataus Betliejaus Kūdikis. 
Tiesa, jam daugelis prieštaraus, 
bet daugelis ras jame išganymą 
ir savo suvargusiai sielai ramy 
bę.

Žengdami į Naujuosius Me 
tus, mes žengiame per Betlie
jaus angą. Iš Betliejaus trykšta 
džiaugsmas ir ramybė tiems, ku 
rie turi gerą valią ir savo gyve 
nimą bei kūrybą įjungia į Amži 
nuosius Planus, kaip rytų iš. 
minčiai, kurie, besiaukodami, 
sudėjo prie Betliejaus Kūdikio- 
kojų savo mylinčio bei tikinčio 
širdies dovanas.

Amžiai slenka. Laikas plan 
kia, bet amžinybė stovi vietoje 
Gyvas yra Betliejaus Kūdikis, 
kaip lygiai gyva yra ir Betue 
jaus istorija. Šventosios Nak 
ties šviesioji žvaigždė teveda vi 
są pasaulį, kartu su išminčiais .r 
piemenimis į paslaptingą Bet 
liejaus Kūdikį, kuris žada vi 
siems taiką, ramybę ir tikrąjį 
džiaugsmą. „Tyliąją naktį bai. 
sas sugaudė, kelkit, piemenys. 
Dievas užgimė“...

1960. XII. 13. posėdyje KL 
B Kr. v-bos pirm. St. Kęsgailą 
visų pirma painformavo apie žy 
gius ryšium su kolonializmo pa 
naikinimo klausimu Jungtinių 
Tautų organizacijoje. Būtent: 
Politinis komitetas, kaip anks 
čiau buvo nutarta, paruošė pi o 
memorijtt ir jai pasiųsti lydraš 
čius, kuriuos Kr. v-bos prezidiu 
mas išsiuntinėjo 83 delegaci 
joms prie Jungtinių Tautų. Be 
to, Kr. v-bos prezidiumas KL 
B apylinkėms išsiuntinėjo kolo 
nializmo klausimu aplinkraštį ir 
medžiagą bei adresus valstybių, 
kuriems patarė pasiųsti savo pa 
sisakymus. Pirmininkas pasi 
džiaugė, kad daugumas apylin 
kių Į tai gyvai atsiliepė ir pada 
rė. ką tiktai galėjo. Šiuo reika 
lu buvo painformuotas ir VLI 
Kas ir LLKas.

Svarstant Geležinio fondo rei 
kalą, kuriuo įgalioti v-bos na 
riai, Dr. J. Šemogas ir G. Ruk 
šėnas, tarėsi su advokatu, — iš 
kilo čarterio klausimas. V-ba 
nusistatė KLB-nei išrūpinti čar 
terį, tuo pačiu juridiškai įteisi 
nant ir Geležinį fondą.

Pirmininkas referavo ir 1961 
metų Bendruomenės veiklos 
planą, kurio kai kurie punktai 
turėtų įgauti ir permanentinę 
prasmę. Nors planas bus pa 
ruoštas tiksliai ir konkrečiai 
formuluotas, bet jau dabar ver 
ta suminėti kaikuriuos punktus :

1. Paskirti spaudos platinimo 
menesį, gruodį ar sausį, kurio 
melu B-nės nariai aplankytų vi 
sus savo kolonijos lietuvius ir 
paragintų, kas neprenumeruo 
ja, užsiprenumeruoti lietuviškų 
laikraščių.

2. Įpareigoti, kad į Mokyto 
jų dienas atvyktų bent vienas 
apylinkės mokytojas.

3. Suorganizuoti jaunimo ra

PASVEIKINIMAS ŠV. KALĖDŲ DIENOJE
Kalėdos! Ramiai jau prabilo varpai, 
Padangėj lyg aniolų girdisi balsai; 
Su džiaugsmu nepaprastu sveikinam rytą, 
Ir akys kiekvieno linksmybe nušvito. 
Į šventą bažnyčią jau skubinas minios, 
Ir veržias jausmniga malda iš krūtinės. 
Kalėdos! maloni mums šypsos viltis, 
Kad ūkana baigias ir saulė nušvis! 
Kad valanda Dievo Sūnaus užgimimo 
Palengvins Adomo vaikų ištrėmimą, 
Na, sveikinu, broliai! tegu gi ta šventė 
Per amžius pradžiugin kiekvieną, kas kentė. 
Tegu gi nežūsta tas džiaugsmas Kalėdų! 
Jos mus teaplanko su dangišku rėdu; 
Ir šventą ramumą teduoda šiandieną, 
Tegu visos širdys suauga j vieną!

| M a r g a 1 i s.

Laiškai iš Lietuvos
LAIŠKAS IŠ KOLŪKIO

Redakcijai jį atsiuntė viena 
augštaitė iš Amerikos. Jis skel 
biamas tarmiškai.

,, . . . Gavau jūsų laišką. La 
bai greit anas ataja, tik devy 
nias dienas pūškaja per marias. 
Ale mum dyvai, kad aną jūsų 
registruotą laišką negavam, i 
kur anas galėja pasidėtie? Aš 
paklausiu paštininkų, gal anas 
kų pasakys. Matai, yra pašti 
ninku i nesąžiningų.

Untra blaga navy na, kad da 
bar negalima liekarstų atsiųstie 
be receptą. Mėginsma takį re 
ceptų gautie, ale ar gausma, tai 
nežinant. Saka, gydytojai takių 
receptų užsienin neduoda. E 
mana (Jndrė, va, sėdi ažu stala 
i vaiva: Tai dabar man jau 
mirk be šitų liekarstvų. E kur 
gi jų gausi. Dabar tai jau pra 
sidės spekuliacija, ale iŠ kur 
tiek pinigų paimtie. Nu, vistiek 
sprabavasma gaut receptų, kai 
keliai kiek pasitaisys.

Ar gavai mūsų sveikinimų? 
Apibarau sava anūkų. Ašpec 
kiaja kunvertų, tai pa savaitės 
gavau atgalias, tadėl i pasivė 

telius ir baigiant mokslo metus 
suruošit apylinkės jaunimo są 
skrydį su sporto, žaidimu ir me 
nine programa. KLB Kr. v-ba 
parems neišgalinčius finansiš 
kai.

4. Palaikyti chorus, ansamb 
liūs, literatūrinius bei meninius 
susibūrimus.

5. Ateinančiais metais sueina 
lu metų nuo atvykimo dipukų, 
kuriems atvykti padėjo anks 
čiau atvykusieji taubečiai, — 
tat suruošti tų sukaktuvių mi 
nėjimą ir pagerbti naujų atvy 
kėlių rėmėjus — „sponsorius '.

6; Šalpos vajų vykdyti vienu 
metu visose lietuvių kolonijose 
ir tam tikslui numatyti laiką, 
tur būt, nuo spalio 15 iki gruo 
džio 1 d.

7. Solidarumo mokesčiui 
rinkti taipgi nustatyti mėnesį, 
kad tas nesitęstų per visus rne 
tus ir neįkyrėtų.

8. KL Bendruomenės tiks 
lams ir uždaviniams išaiškinti 
(kad Bendruomenė jokios ki 
tos organizacijos veikimo ne 
kliudo, o atvirkščiai, kiekvienai 
rūpinasi padėti) skirti tam tikrą 
dėmesį ir tūlą veiksmingumą

9. Patarti minėti Lietuvos 
valstybės ir tautos asmenų su 
kaktuves, kurios 1961 metais su 
kanka, nežiūrint jų pasauiėžiū 
rinių bei politinių ar religinių 
skirtumų, kad tuo būdu būtų 
ugdomas visų lietuvių solidaru 
mas ir vienybė, drauge sernian 
tis jėgų iš praeities, kaip sako 
mūsų himnas.

10. A.tsižvelgti į atskirų apy 
linkių pajėgumą ir, kiek tiktai 
bus įmanoma, jas aplankyti ir 
joms padėti tvarkytis.

Ši programa bus, galimas 
dalykas, papildyta, daugiau de 
talizuota ir konkretizuota.

KLB KV L

liną. Matai kap būva. Anūkėlis 
rašė i kur tai pridėja be reikalą 
uodegyti, žinai, iš ta smagumą. 
Tadu saka — tegu nudžiūsta, 
išskusiu. Baiki, sakau, niekas 
nepaturas tas tava uodegėlės. 
E anas saka: Ne, man sarmata 
su klaidu siųstie. Į atklijava, iš 
taisė klaidu, ale kai reikėją aš 
klijuotie, tai ištrykšta klijų. Tai 
pa savaitei laika laiškų gavau 
algai su užrašu: „fspačkan 
konvert“... Aš taip susinerva 
vau, kad i aprašytie negaliu. 
Davanak, kų pavėlavam.

Šiaip gyvenam pa senybei. 
Laukiam naujų pinigų. Kap 
čia mes juos pamatysma. Kad 
supenėsma kiauliakų, tai gaus 
ma i naujų rublių, ale kažin.

Pas mumi elektra šviečia ge 
rai, dabar i laiškus vakari galiu 
rašytie. Vakar kalendravaja 
pas mumi kunigai, tai insukėm 
labai šviesių lempų, tai net ku 
nigas inėjis apsidžiaugė. Saka, 
A kaks gi čia panelis gyvena, 
kad taip šviesiai apsišvietis? 
Tai i būkit sveiki. . . B. L.

Windsoro „Traditiona'iEchoes” programos dešimtmečio sukak 
tuvių minėjimas įvyko Windsore. Atvaizdas pažymi mornen 
tą, kurio metu programos vedėjui J. Jeannette įteikiamas ad 
resas. Kairėje, programos lietuviškosios dalies iniciatorius ir 
dešimtmečio paminėjimo vedėjas Petras Januška, vidury pre 
gramos vedėjas John Jeannette, ir dešinėje Windsoro CB.E 

radio stoties vedėjas Mai Robinson.
Aprašymą žiūrėk 8.pusi.

KALĖDOS AMŽIŲ bėgyje
Prasidėjo Kalėdų šventės! 

Apie tos nakties įvykius pa 
prastai, bet tiksliai nupasakoja 
evangelistas Lukas. Marija su 
Juozapu atvyksta Betliejui! ir 
randa pastogę oloje, galvijų 
tvarte. „Atsitiko, kad juodvicm 
tenai esant, etėjo jai metas gim 
dyti; ir ji pagimdė pirmgimį sa 
vo Sūnų, suvystė jį vystyklais 
ir paguldė į prakartėlę, nes 
jiems nebuvo vietos užeigoje“.

VIII amž.: legenda apie 
Kalėdų eglutę

Visai vokiečių tautai yra ži 
nomas pasakojimas, kaip šv. 
Bonifacas iškirto milžinišką 
ąžuolą, pašvęstą pagonių die 
vui Thorui ir išgelbėjo nuo pa 
aukojimo dievačiui vyriausio va 
do Gundaro sūnų. Misionie 
riaus apaštalavimas taip povei 
kė visas vokiečių gimines, ku 
riom atrodė, jog pagonių dievy 
bė esanti bejėgė. Paskui nukici 
pė dėmesį į už jo stovinčią eg 
lutę, tęsdamas: „Šis mažasis 
medelis, jaunutis miško vaikas, 
šiąnakt bus jūsų šventas me 
dis“. Džiaugsmo eisena jie nu 
nešė aną eglutę į Gundaro na 
mus...

XII amž.: Kristaus gimimo 
bazilikoje, Betliejuje 

vainikavosi. . •
Lygiai per Kalėdas 1101 m. 

Kryžiaus karo kariai triumiališ 
kai iškelia savo vėliavas virš Je 
ruzalės mūrų, bent laikinai 
skelbdami karo paliaubas su. 
musulmonais Šventojoj žemėj. 
Flandrijos kunigaikštis Baldvi 
nas vainikuojasi pirmuoju kri 
kščionių karalium Palestinoj, 
Betliejaus Gimimo bazilikoj, 
apačioj įrengtoje kriptoje, kur 
gimė Kristus.
XIII amž.: pirmoji Betliejaus 

prakartėlė Grecio miškely 
Šv. Pranciškus Asyž. Kry 

žiaus karo metu aplankė Pales 
tiną. Ypač jam didelį įspūdį pa 
darė Betliejus ir Kalėdų šven 
tės. Sugrįžęs Asyžiun, 1223 m. 
šventasis su savo broliais Grec 
cio miške radęs didelį urvą, pa 
statė prakartę, pridėjo šieno ir 
atvedė jautį ir asilą. Taip pat 
sugūžėjo minios žmonių... Bu 
vo atlaikytos Piemenėlių mi 
šios.

Šv. Pranciškaus suruoštas 
Betliejus Greccio miškely, šutei 
kė nepaprastą įkvėpimą ii mei 
lę „betliejams“ mūsų bažnyčio 
se.
XV amž.: pirmosios Kalėdos 

Naujajame Pasaulyje
Oficialiai per Kalėdas 1492 

m. Kristupas Kolumbas ir jo lai 
vo įgula buvo pirmieji europie 
čiai Amerikoje. Tai įvyko šiau 
riniame San Domingo sa^s 
krante. Kūčių vakare 1 i v. Ko 
lumbo laivas „Santa Maria“ už 
plaukė ant seklumos ir sudu 
žo... Ankstų Kalėdų lytą indė 
nų vadas, sužinojęs apie laivo 
nelaimę, tuoj pasiuntė pagal 
bon laivelius ir juos išgelbėjo. 
Tai Kalėdų šventės garbei nau 
jąją salą pavadino „Užgimi 
mu“.

XIX amž.: 1818 m. gimė 
giesmė „Tyli naktis...“

Austrijoje, Oberdorf baž.nyt 
kaimyje, netoli Zalzburgo, per 

Kalėdas 1818 m. pirmą kartą 
suskambėjo iškilminga „Tyli 
Naktis...“ Tos parapijos vika 
rui J. Mohr buvo pranešta, kad 
Kalėdoms nesuspės pataisyti' 
vargonų. Vikaras sugalvojo pa 
daryti savo parapijiečiams 
staigmeną Kalėdų giesme. Jis 
parašė eiles... Užbaigęs, nusku 
bėjo į gretimą kaimą Arnsdoif, 
kur gyveno jo draugas T ranas 
Gruber, to kaimelio mokyto 
jas ir vargonininkas. Jis toms ei 
lutėms parašė gaidas. Per Ber 
nelių mišias žmonės klausėsi ir 
gėrėjosi „Tylios Nakties“ me 
lodija bei žodžiais.

Autoriai nežinojo, kad Kris 
taus gimimo dieną gimusi gies 
mė taip plačiai pasklis.

XX amž. Kalėdos 
dabartiniame Betliejuje

Kristaus gimimo miestas Ka 
ledas švenčia ne su eglutėmis 
ir žvakių mirgėjimu, bet pagal 
savo rytietiškus papročius.

Apie vidurnaktį prieš šven 
tęs sujuda Betliejus. Ant plokš 
čių stogų sulipę žmonės laukia, 
kada pasirodys Jeruzalės pat 
riarkas. Jis atvyksta 2 v., ap 
suptas pasipuošusių dvasiškių ir 
sargybinių. Mažą jo automobi 
lių karavaną iš Jeruzalės iki Bet 
liejaus (5 mylias) palydi rai 
toji policija.

Bazilikos aikštėje pasitinka 
muzika, vaikų choras, seminaris 
tai bei vienuoliai. Jie palydi pa 
triarchą į Gimimo baziliką, ku 
n priklauso graikų apeigom. 
Po valandėlės patriakas nueina 
į netoliese stovinčią pranciško 
nų šv. Katarinos bažny čią ir 
ten pradeda iškilmingus Kalė 
dų mišparus. Vidurnaktį jis ten 
pat atlaiko Pontifikalines Pie 
menėlių mišias. Po visų apeigų 
paima Kūdikėlio Jėzaus statu 
lėlę ir žygiuoja į Gimimo bazi 
liką ir ten kriptoje po didžiuoju 
altorium padeda prie sidabrinė: 
žvaigždės. Ten gi įrašyta: „Čia 
iš Mergelės Marijos gimė Jėzus 
Kristus“.

Gruodžio 25 Betliejuje ir Je 
ruzalėje nepastebėsi jokios 
šventės nuotaikos, — žmonės 
skuba į darbus, nes graikai, ma 
chometonai ir žydai tuo laiku, 
nešvenčia Kalėdų. (D).

SAN MARINO IŠLEIS PAŠ 
TO ŽENKLUS LIETUVIŲ

TAUTAI PAGERBTI
Vliko įgaliotinis Italijoje, 

kun. V. Mincevičius buvo pri 
imtas San Marino respublikos 
valstybės sekretoriaus, kuris pa 
žadėjo visokeriopai remti lietu 
vių tautos ir Vliko vedamąj-’ 
Lietuvos laisvinimo darbą. Sa 
vo prielankumui įrodyti, San 
Marino ketina išleisti specialius 
pašto ženklus kovojančiai už 
laisvę lietuvių tautai pagerbti. 
® Muzikologas Jurgis Mačiu 
nas Bostono Liet. Kultūros klu 
be turėjo įdomią paskaitą apie 
muziką. Paskaita buvo iliuslruo 
ta pavyzdžiais.
& Lietuvos laisvės kovų 20 me 
tų sukakties minėjimą buvo su 
rengusi Liet. Studentų Šauta 
ra gruodžio 9 d. Jaunimo Ctnc 
re.
@ Inžinierių metraštis, kurį ruo 
šia inž. K. Krulikas, greit išeis 
iš spaudos.
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki:
Mūsų geriausi Kalėdų ir Naujų Metų linkėjimai

„Nepriklausomos Lietuvos9 Skaitytojams

Banque Canadienne NatĮonale
LaSalle Skyrius

7658 Central St. ( • Lecompte, vedėjas

VERDUN COAL & OIL REG’D.
Sav. GERARD VIAU

727 Argyle Ave., Verdun. PO 7-0211, 7-0311

RAINBOW DISTRIBUTORS CO.
PANEVĖŽIEČIAI I. CHAZANAS ir A ANŠELEV1ČIUS 

409 Notre Dame St. W„ Montreal. VI 5-2238

Or. A. O. Jaugelienė
DANTŲ GYDYTOJA

Pharmacy Al. Couture
7670 Edward St., LaSalle. DO 6-4660

Janina Adomonienė
SIUNTINIAI LIETUVON

1319 St. Germain Blv. Tel. RI 4-6940

Dr. J. Semogas

Dr. E. An (Iru kastis
956 Sherbrooke St. E., Montreal LA 2-7236

Bronx Park Pharmacy
7531 Central St., LaSalle. DO 5-0770

GREITAS NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Dr. J. Maliska
DANTŲ GYDYTOJAS

Pharmacy Gagnon
7654 Central St., LaSalle. DO 6-9742

L G. Electric Reg’d.
IGNAS GURČINAS

3260 Curatteau, Montreal. CL 5-5515
i

Ch. Kaufmanas
Kaufman’s Woollens & Textiles

3997 St. Lawrence Bvd., Montreal. Victor 2-5319

Mūsų Gerbiamus Klijentus ir Mielus Prietelius nuoširdžiai 
sveikiname Kalėdų Šventėse ir linkime daug sėkmės 

pradedant Naujus Metus

O. ir A. Norkeliūnai

E. H asylyshen
PUBLIC RELATIONS REPRESENTATYVE 

CALVERT DISTILLERS LIMITED
1529 Sherbrooke St. W . WE 5-2451. Res. DU 9-7065

Broadway Pastry Shop & Delicatessen
TORTAI VISOMIS PROGOMIS PAGAL UŠSAKYMĄ.

7701 Broadway, LaSalle. DO 6-6311

District Estate Bn skers
PETRAS ADAMONIS

177 Sherbrooke St. W., Montreal. VI 2-8501

Paul’s Restaurant
SAV. P. JOCAS ir J. JANKUS

3852 Wellington St., Verdun. PO 9-0127

K. Gudžiūnas
KAILINIŲ PALTŲ SIUVĖJAS.

3365 Masson St., Montreal. RA 1-6005

De - Luxe Dry Cleaners
POVILAS RUTKAUSKAS

117—6th Ave., Lachine. ME 7-6727

Joe’s Butchery & Grocery
J. LAURINAITIS

Alus ir ėvairiausia groserija su pristatymu.
1918 Frontenac St., Montreal. LA 4-0209

DO 6-8080

Q uircoillcrie Jacob Hardware
REG’D.

7610 Central St. LaSalle.

Bellazzi - Lamy Inc.
DEVYNIOLIKA METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

7679 George St., LaSalle DO 6-6941

Ute Jlouse oį Seagram
Atst. L. SOSINSKI 

Office VI 9-5271 Res. HU 9-1613

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

Atst. MANFRED KORY 
1126 Sherbrooke St. W., Montreal. VI 4-4860

Riverside Hardware
Sav. YVAN SERRE

7584 Central St., LaSalle. DO 6-6060

„Rūta” Grocery
Sav. ANTaNAS GAURYS

7330 Broadway, Ville La Salle. DO 6-0976

A. B. C. PARCEL SERVICE
S. PROKOSH

3891 St. Lawrence Blvd., Montreal.

McCarthy Market
Alus, porteris.

7631 Central, LaSalle.

VI 4-9098

DO 6-6262

Bronx Park Hardware Reg’d.
Inž. H. BELANGER

DO 6-0841 7363 Central Street, Ville LaSalle.

Tip Top T. V. Service
SAV. PETER HANCHERUK

7643 A Central Ave., LaSalle. DO 6-7532

SIUNTINIAI NAMIŠKIAM
Atstovas Aug. Mylė

991 St. Elizabeth Str. Montreal, 18. P. Q., 
tel. UN 1-8675.

Mamertas Mačiukas
JŪSŲ SIUVĖJAS 

81 St. Zotique St. E. Tel. CR 7-0051

BALTIC

Lietuviška medžio dirbtuvė

J. ALBERT PERRAS, J. P.

MAISON PERRAS

DO 6-6741

CENTRALE BAR —B —Q

DO 6-0981

Sav. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS BALDAI Sav. GUY FONTAINE



* P St.

K. BAH0NAS.

25 dienos Europoje
(Kelionės įspūdžiai)

5.
AUGSBURGO MIESTAS

man buvo artimesnis, tad ir 
mėgdavau vaikščioti jo siauro 
mis senamiesčio, gatvėmis 
(Augsburgas išaugo iš 15 m. 
pr. Kristaus gim. įsteigtos ro 
menu kariuomenės stovyklos 
Augusta Vindelicorum) stebėti 
jo pastatus, lyginti gyvenimą, 
matytą prieš trylika metų. Bet 
vakarais, grįžus į viešbučio 
kambarį, liūdna būdavo. Netu 
rėjau su kuo pasidalinti įspū 
džiais, pasikalbėti. Nenorėjau 
kiekvieną vakarą trukdyti J. G. 
Šileikių ar kt. lietuviškas šei 
mas, nes žinojau, kad jiems rei 
kia anksti keltis, eiti į darbą. 
Filmai visiškai netraukė, kame 
rinė muzika ir dramos spektak 
liai taip pat.

Nusprendžiau nueiti tik

| DONO KAZOKŲ CHORO 
KONCERTĄ.

Jis įvyko Liudvigsbau salėje, 
toje pat, kur mūsų buvo pasta 
tyta Coppelia. Salė neatnaujin 
ta, nešvari, dulkinos sienos. Iš 
pastatytų stalų ir staliukų rū 
komuose kambariuose nuspien 
džiau, kad joje vyksta laisvo 
mis dienomis pobūviai — šo 
kiai.

Spalio 16 d. p. J. Šileikio pa 
stangomis buvo sušauktas

AUGSBURGO LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS, 

kuriame padariau pranešimą 
apie Kanados lietuvių gyveni 
mą. Jiems perdaviau sveikini 
mus KLB, (Krašto Tarybos su 
važiavime Hamiltone buvau 
įgaliotas tai padaryti) VKLS- 
gos ir šio laikraščio redakcijos 
ir administracijos vardu. Jie 
daugiausia sielojosi savo vaikų 
auklėjimo problema. Šeštadie 
ninės mokyklos nėra ir nežiū 
rint to, kad pav. motina ar tė 
vas yra lietuvių tautybės, na 
muose vartoja lietuvių kalbą, ta 
čiau vaikai žaisdami ar gatvėje 
jau „griebiasi“ vokiečių kalbos 
Tėvai nusiskundė, kad Augs 
burge negalima gauti lietuviš 
kų plokštelių, lietuviškų dainų. 
Jie norėtų savo vaikams para 
dyti, kaip gražios yra mūsų 
liaudies dainos, melodijos, jie 
pageidavo, kad į plokšteles bū 
tų įkalbėtos lietuviškos paša 
kos, kad jos nors dalinai užpil 
dytų šeštadieninės mokyklos 
spragą. Čia paaiškinau, kad Ka 
nados Kultūros Fondas yra už 
projektavęs pasakų plokšteles 
(paįvairinant muzika) išleisti, 
tačiau tas surišta su išlaidomis, 
o dėl dainų (solo ar choro) gal

i-r Fl

vertėtų pasirūpinti BALFui ir 
Vokietijos LB.

Žinojau, kad kazokų chore 
dainuoja lietuvis St. Citvaras. 
Nusprendžiau su juo pasimaty 
Ii ir kiek pasikalbėti. Pusva'lm 
džiu anksčiau pasiekiau teatrą, 
tuoj pat nuėjau į užkulisį ir 
užklausiau rusiškai pirmą pusi 
taikiusį choristą, kur galėčiau 
pamatyti p. Citvarą. Turėjau 
laimės, nes užklaustasis ir buvo 
mano pajieškomas asmuo. Pri 
sistatau kaip NL bendradarbis, 
užduodamas keletą klausimų.

PASIKALBĖJIMAS SU 
SOL. CITVARU

— P. Citvarai, kodėl iš Čika 
gos periskėlėte į Europą, kazo 
kų chorą?

— Dėl materialinių priežas 
čių. Dabar galiu gyventi vien 
tik iš dainavimo. Be to, susida 
ro neblogi % % iš išleistų cho 
ro plokštelių.

— Ar choro sudėty yra kitų 
tautybių, ne kazokų — rusų?

— Taip, vienas latvis, estas, 
keli ukrainiečiai.

— Ar ilgai galvojate likti 
chore?

— Keletą metų, nes manau, 
kad tiek laiko liko pačiam cho 
rui „gyventi“. Nėra pakaito pa 
sitraukusių choristų vietoms už 
imti.

— Ar grįšite atgal į Čikagą?
— Ne, greičiausiai liksiu Vo 

kietijoj, nes čia daugiau yra kul 
tūrinio gyvenimo, lengviau 
„prasimušti“ į sceną.

— Jūsų linkėjimai?
— Pirmiausiai, pasveikinkite 

visus NL skaitytojus ii redaitci 
ją, o taip pat perduokite iinkė 
jimus JAV ir Kanados lietu 
viams, ypač p. Karveliui ii mu 
zikui Vi. Jakubėnui.

Turėjau atsisveikinti su mie 
lu atutiečiu (choras rengėsi į 
sceną), kuris čia išpildo ir solo 
partijas. Gaila, neišgirdau jo 
balso, nes į programą įtraukta 
jo solo partija su choru, publi 
kai pageidaujant, buvo pakeis 
ta į „večernj zvon“, kurioje 
kaip bosas, labai puikiai daina 
vo latvis.

Choro bendras meninis ly 
gis, palyginus jį prieš aštuonis 
metus, gerokai kritęs. Bet pil 
nutėlė salė klausytojų (dau 
giausiai vokiečių) negailėjo ap 
lodismentų kaip ir pirmoje da 
lyje, (skirtai daugiausiai pra 
voslavų bažnyčios giesmėms) 
taip ir antroje, jau grynai Ka?. o 
kiškoms ir rusiškoms dainoms.

Bus daugiau.

1'

Mosklo - Technikos naujienos
IŠRASTI VAISTAI NUO VĖŽIO?

PftiltLAUsoMA i U V A 1900. X!t. j*l. — Nr.

Tiktai Montrealio lietuvių Spaudos baliuje jaunimui gali būti taip linksma, smagu ir atvangu! Spaudos gi balius bus pirma 
sis 1961 metų ir Įvyks sausio 7 dieną, 7 valandą vakaro Karališkoje Slovakų salėje. Gerai tam baliui pasiruoškime ir už 

kvieskime savo draugus ir pažįstamus!

Dr. J. M. Venckus, SJ, Drau 
ge aprašo, kaip faktą, kad vie 
na Urugvajaus chemikų - vais 
tininkų pora, Frederico ir Nata 
lia Diaz, susidomėję šunų mity 
ba (kad šunės užkasa mąsą į 
žemes), darė tyrimus ir kaip tų 
tyrimų pasekmę — išrado vais 
tus, kurie gydo vėžį >r kitas Ii 
gas. Vaistai pavadinti „Lisado 
de Corazon“. Jie dabar tiriami 
Montevideo Pasteuro vardo Vė 
žio institute, kur persikėlė iš 
Urugvajaus provincijos išradę 
jai. Deja, kol kas tikslių (luome 
nų apie naujus vaistus dar nė 
ra, nes jų tyrimas tėra tiktai 
pradinėje stadijoje. Tačiau 
konstatuojama, kad vėžiu ser
gantieji nuo vaistų jaučiasi ge 
riau.

SPALVOTA TELEVIZIJA 
PAPRASTAIS 

TELEVIZORIAIS
Spalvotos televizijos prob 

ma jau išspręsta. Ji jau pradeda 
ma įdiegti. Tačiau pradėjus 
transliuoti spalvotos televizijos 
laidas, teks keisti televizorius: 
paprastuose etlevizoriuose vaiz 
das bus nespalvotas. O ar n : 
galima gauti paprastuose tele 
vizoriuose spalvotą vaizdą? Pa 
sirodė, kad galima.

Neseniai Londono teležiūro 
vei buvo maloniai nustebinti: 
jie savo paprastos konstrukci 
jos televizoriuose pamatė spal 
votus, vaizdus.

Kaip tai galėjo atsitikti?
Vienas austrų inžinierius pa 

darė netikėtą atradimą. Jis nu 
statė, kad tam tikru ritmu kei 
čiant ryškumo kontrastus žino 
gaus regėjimo organuose susi 
daro subjektyvus spalvų suvo 
kimas. Priklausomai nuo to. ko 
kiu greičiu bus keičiami juodos- 
-baltgos spalvos impulsai, žino 

gus vietoj juodos-baltos spal 
vos matys žalią, raudoną, mėly 
na ir kitas spalvas. Tokiu būriu, 
keičiant juodos - baltos spal 
vos kontrastų ritmą, paprc.jto 
mis televizijos kameromis ;;ali 
ma bus perdavinėti spalvotas 
laidas, kurios bus matomos pa 
prastų televizorių ekranuose.

ATOMINIS LAIKRODIS
Iki šiol tiksliai' -ai einančiu 

laikrodžiu buvo laikomas dan 
gaus laikrodis — žvaigždžių 
sukimasis apie dangaus ašį. Pa 
gal žvaigždes astronomai tik 
rindavo observatorijos laikro 
džių ėjimą ir vykdydavo ,,i«u 
ko tarnybą“ per radiją.

Tačiau pastaruoju laiku pavy 
ko sukonstruoti žymiai tiksliau 
einantį atominį laikrodį. Pavyz 
džiui, JAV sukonstruotam alo 
mintam laikrodžiui „Antichron“ 
svyravimų generatoriumi panau 
dojamas cezio elementas, kurio 
atomai duoda 9192 miliardus 
virpesių per sekundę. Šiuos ato 
minius virpesius priima minia 
tiūrinis imtuvėlis, kuris ir re 
guliuoja labai tikslaus laikro 
džio ėjimą. Manoma, kad anti 
chrono ėjimo paklaida būsianti 
daugiausia 5 sek. per 300 metų 
ir kad tas ėjimo tikslumas oū 
siąs išlaikytas 30. OGU metų. Lai 
krodžio dydis 2,5X 0,8 m, svo 
ris 225 kg. Šis laikrodis atsi 
ėjęs 250.000 šveicarų frankų. 
AUGŠTO KALORINGUMO

KURO PAKAITALAS
Kinijos farmakologijos insti 

tuto mokslinis bendradarbis 
Coi-Cho Rimas pagamino kuro 
pakaitalą, sumaišęs tam tikro 
mis proporcijomis kalkes, grali 
tą, molį, valgomosios druskos 
tirpalą ir puvenas. Šitas kuro 
pakaitalas yra net 15 kartų kait 
resnis už antracitą.

WINNIPEG, Man.
POVILĄ JAUNIsKĮ PRISIMENANT

Šių metu rugpjūčio 23 dieną 
suėjo 5 metai, kai įkopęs į 78 
melus, mirė Povilas Jauniškis. 
Velionis buvo kilęs iš Utenos 
aps. Gaidžių kaimo. Kanadon 
atvyko 1904 metais ir apsistojo 
Manitobos proVincįjoje. Įvai

KILIMŲ FABRIKAS 
LIETUVOJE

įsteigtas Lentvaryje, Pšezdziec 
kių rūmuose. Fabrikas turi sa 
vo laboratoriją, kurioje atlieka 
mi įvairūs technologinio proc.c 
so kontrolės bandymai, dailinir. 
kų dirbtuves. Kilimų dydis .a 
bai įvairus, o piešinių — šešias 
dešimt. Jaunos dailininkės, ne 
seniai baigusios Vilniaus Dai 
lės institutą. Angelė BilevičL 
nė ir Genė Žilinskaitė moka gra 
žiai suderinti įvairiaspalvius tau 
tinius raštus.

Dabartiniai lietuviški kilimai 
remiasi lietuvišku ornumen.u, 
jie kuriami bendradarbiaujant 
su baldų specialistais ir todėl 
gražiai derinasi su naujais leng 
vais grakščiais lietuviškais b-n 
dais.

Lenkijoje surengvoje Lietu 
vos meno parodoje buvo labai 
augštai įvertinti lietuviški kili 
mai. Apie juos gerai atsilicp’a 
gausūs pirkėjai. Kilimai turi d> 
dėlę paklausą Ukrainoje, Mot 
davijoje, Latvijoje, Estijoje ir 
kitur.

Įmonei ir atskiriems garny 
bos barams vadovauja inzin.•; 
riai, baigę Kauno Politechnikos 
institutą ir Vilniaus universne 
tą. Verpalai gaunami iš kit \ 
Lietuvos vietų: vilną siunčia 
Kalvarijos vilnų verpimo fabn 
kas, medvilnę — Vilniaus ,,Au 
dėjo“ ir Klaipėdos „Trinyčių 
kombinatai, linus — Biržų „Su; 
lo“ ir Plungės „Linų audinių* 
fabrikai. 

riose provincijos vietose sun 
kiai bedirbdamas, susitaupė k e 
lėtą dolerių ir vėliau persikėle 
gyventi į Winnipego miestą. 
Čia, 1912 m. apsivedęs su Ur
šule Urbonaite, sukūrė šeimym 
nį gyvenimą ir išaugino 3-is 
dukteris ir sūnų. Dvi iš jų gy 
vena Amerikoj, o trečioji Kana 
doje. Hamiltone. Simus įsigijęs 
Anglijoj daktaro laipsnį, dabar 
gyvena Winnipegc ir verčiasi 
gydytojo praktika.

Veliohis buvo pavyzdingas 
lietuvis ir uolus demokratinės 
lietuvių spaudos rėmėjas ir jos 
platintojas. Jo kukliam namely 
je visuomet galėjo jo pažįstami 
ir ne pažįstami rasti įvairių lai k 
raščių ir knygelių pasiskaityti 
Be to, velionis buvo nuoširdus 
ir nesigailėdavo savo sunkiai 
uždirbtais pinigėliais vargan ai 
sidūrusiam artimui pagelbėti. 
Man, šias eilutes tašančiam, vos 
tik Winnipegan atvykus, teko 
jo nuoširdumą ir draugiškumą 
patirti. Po pavaišinimo ir nuo 
širdaus pasikalbėjimo išieisda 
mas iš buto užklausė: „Gal netu 
rite pinigų maistui nusipirkti, 
tai duosiu“ ir pridūrė, „kai tu 
rėsite tai atduosite, o jei ne, tai 
ir taip bus gerai“.

Velonies palaikai ilsisi, Ma 
ry‘s kapinėse, Winnipege.

Ilsėkis. Povilai, Kanados že 
mėj ir lauk artimųjų pas tave 
ateinant.... J. Kapsas.

© Dail. V. Jokūbaičio tapybos 
darbų paroda įvyko Anglijos 
Londono lietuvių parapijos sa 
Įėję.

® Prof. V. Tumėnienė parašė 
knygą „Vaiko sveikata“, kuri 
jau yra išleista.
® St. Zobarsko knyga „Brolių 
jieškotojai“ išversta į anglų kai 
bą ir netrukus bus išleista.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės kerėjo
Romanas

5. ■*'
Lenino (Lukiškių) aikštėj jis pagalvojo, kad Adomėnas 

vis dėlto kvailys su ta savo bereikalinga braviūra. „Irgi riteris, 
matai, atsirado“. Tačiau Nijolei tai sukėlė didelio džiaugsmo! 
,,Ir kodėl gi tu, kvailas ožy, tada taip užsispyrei? — paklausė 
Barvainis visai atvirai pats savęs. Jis priartėjo prie gatvėj s’.o 
vinčios Greitosios pagalbos mašinos. — Nejaugi bijojai kulia 
virsčia pasisupti?“

Einant palei gimdymo skyrių, jam toptelėjo, kad jo apmąs 
tymų esmė ne sūpuoklėse. „Argi visas mudviejų gyvenimas ne 
apsiverčia dabar augštyn kojomis?“ Ir jis aštriai, taip aštriai, 
tarytum į jo sąmonę įsismeigtų gerai išgaląstas lancetas, pajų 
to, kad vis dažniau nutrūksta jo ir Viktorijos kontaktas, icad 
vis dažniau ir dažniau jiedu gyvena ne kartu, o vienas šalia 
kito.

— Kas jums šiandien, kolega, ar nesveikuojate? — su 
griaudėjo prie pat jo ausies, ir Barvainis net krūptelėjo iš to ne 
tikėtumo.

— Atvirkščiai, sveikas kaip niekados.
— Puiku. Gausit šešis naujus ligonius, nes daktaras I aec 

kis neateis.
— Ką gi, draugas skyriaus vedėjau, jei reikia, tai reikia. 

Nors, rodos, aš ir taip turiu daugiau ligonių, negu man priklau 
so pagal normą.

— Normą? Ką jūs, iš mėnulio atskridote? Gal būt, nes 
atrodote žalsvas. Jei sergat, atiduosiu kitam.

Ligoninės kiemu zujo sanitarės, tempdamos skalbinių ry 
šulius, didžiules biksas su medžiaga sterilizavimui, storais špa 
gatais perrištų ligos istorijų glėbius, irigatorius, kažkokius Žino 
mos ir nežinomos paskirties indus... Medicinos seserys žingsnia 
vo kiek lėčiau, lyg pabrėždamos savo pranašumą; praeidamos 
pro gydytojus, jos tai šyptelėdavo, tai vėl parodydavo akmeni 
nį veidą; o viena kita atrodė tartum atklydus iš naujo madų 
žurnalo. Seserys ligos istorijų nešdavosi mažiau, ir iš šviežiai 
įrašyto rašalo bei nenublukusių puslapių buvo matyti, kad tai 

istorijos naujos, o ne ištrauktos iš senų archyvų ; netampydavo 
seserys ir sunkių biksų, o pasitenkindavo sterilizatoriais, žvil 
gančiais, tik dabar iššveistais, tas metalo žvilgėjimas tiko joms 
ne mažiau, kaip balti chalatai ir ausKarai ausyse.

— Tikriausias cirkas, — supūškavo skyriaus vedėjas; jo 
pavardė buvo Timpelis, niekas skyriuje nežinojo, kaip tą paval
dė reikia kirčiuoti ir tarti. — Jūs girdit, daktare, ką sakau?

— Girdžiu ir nesuprantu, — atsakė Barvainis; jiedu įėjo į 
terapijos skyrių ir sustojo prie garderobo.

— Aš kalbu apie auskarus. Vyresniajai seseriai jau paša 
kau, kad uždraustų visoms jos skyriuje vanginti tais barška 
liukais. O jūsų žmona irgi vaikšto su šitokiais blizgučiais?

Barvainis supyko. Jis niekad nemėgo Timpelio, bet virsi 
ninkas lieka viršininku. Tačiau žmonas lai palieka ramybėje.

— Kodėl gi jus sudomino mano žmona, draugas skyriaus 
vedėjau?

— Klausykit, kolega, ar jūs normalus? Man jūsų žmona 
rūpi mažiausiai. Aš paklausiau apie auskarus. Pagaliau jūs ir 
juokų nesuprantate.

— O jūs nemokate juokauti. Mano normalumą kol kas 
taip pat prašau palikti ramybėje.

Skyriaus vedėjas paraudo:
— Kolega, mus girdi personalas. Ir ligoniai. Prašau pa 

keisti toną. Aišku?
— Klausau.
— Paimsit aštuonis naujus ligonius. Daktaras Pileckis su 

sirgo. Ligonius perduosiu tamstai aš.
„Koks aš glušas, — sakė sau Barvainis. — Koks kvailys. 

Ir ko man prireikė ginčytis su tuo senu asilu? Dėl ko? Kurie 
ms velniams?“ Koridoriuje dvokė karboliu : vieną ligonį tik da 
bar išvežė į infekcinę ligoninę, paaiškino, kad vidurių šiltinė. 
Sanitaras plovė grindis dezinfekuojamu skiediniu.

Barvainis pasikėlė į savo skyrių, į antrą augštą. Ūmai jis 
pajuto, kad visai nenori dirbti, kad visai neturi jėgų dirbti. Da 
bar jam atrodė, kad namų stogai atsispindi nedovanotinai blyš 
kiai, kad saulė jau nebe saulė, o kažkoks milžiniškas butafori 
nis šviesulys, kybąs visatoje nežinia kam, žodžiu, Barvainis pa 
sijuto esąs keistoje būsenoje, gana panašioje į sapną. „Ta'p, 
tur būt, pasijunta narkotizuojamas žmogus, kol nenudarda į 
prarają. Tarytum man ant veido uždėta etero kauke“. Barvai 
nis sėdėjo penkiaminutinėje konferencijoje, — ji įvykdavo kas 
rytą ir trukdavo mažų mažiausiai pusvalandį, o kariais ir gero 

kai ilgiau, — Barvainis kalbėjo, ginčijosi ir vis vien jautėsi 
kaip sapne. Pagaliau jis perėmė iš Timpelio ligonius; Pileckio 
pacientai jam buvo ne naujiena, jų diagnozės jam buvo žino 
mos, jų ligos eiga pažįstama iš vizitacijų.

Barvainis žiūrėjo ligonius atidžiai, studijavo ligų istori 
jas, žiūrėjo pulso, auskultavo ir perkutavo, matavo kraujo 
spaudimą, — viską jis darė, kaip sakoma lotyniškai, lege ar 
tis; paskyręs vaistus jis tyčia atydžiai tikrino receptuose kible 
liūs,—kartą, antrą, trečią ; jis žinojo, kad vaistinė nepagamins 
vaistų su nuodinga doze, ir vis dėlto jam buvo neramu. Barvai 
nis buvo pedantas iki pat pirštų galų pačia tiesiogine tų žodžių 
prasme, jis mėgo tvarką, švarą ir — kaip jam atrodė, — grožį 
savyje ir kituose. Štai kodėl, net apsuptas tirštos miglos, ku 
rion pasinėrė netikėtai jo „aš“, jis buvo ramus dėl jam patikėtų 
ligonių, nors ir atlikinėjo savo pareigas tobulo automato tikslu 
mu. Vienu metu jam smilktelėjo mintis: „Šiandien aš grįšiu tik 
septintą vakaro, ne anksčiau“. Ir tuoj pat kita mintis, lyg gin 
čydamasi su ankstyvesniąja, pasišaipė: „Na ir kas? Ar taip jau 
labai skubi namo?“

Taip, šiandieną namo Barvainis neturėjo ko skubėti. Kaip 
ten Šekspyro parašyta? „Kažkas genda Danų karalystėje?“ 
Ar gal kitaip? Barvainis nebuvo sklidinas literatūrinių žinių. 
Šekspyrą jis žinojo iš gana gausių citatų, kurias mokyti žmonės 
naudoja reikalingomis ir nereikalingomis progomis. Gal tam, 
kad pabrėžtų savo mokytumą?

— Daktare, pleuros punkciją darysite dabar?
Barvainis truputį krūptelėjo, lyg prieš tai būtų lengvai pri 

snūdęs. Tačiau jį supusios miglos dar neišsisklaidė ir jam pabu 
dus. Narkozės kaukė dar nenuimta.

— Dabar, — atsakė Barvainis.
Jis nuėjo paskui seserį į procedūrinį kambarį plautis rankų. 

Sesuo buvo tokio veido, lyg jis būtų iškaltas iš marmuro, bet 
judesiai jos buvo lankstūs kaip žalčio. Barvainis žiūrėjo į jos 
eiseną ir vos neužšoko ant skyriaus vedėjo. Timpelis, labjau 
nustebęs negu pasipiktinęs, sugavo Barvainio žvilgsnį, bet nie 
ko šį kartą nepasakė. Tačiau pagalvojo: „Vedęs, turi vaikų, 
o kaip žiūri jaunai mergiščiai į kojas“. Timpelis nežinojo mig 
lų, supančių žmogaus „aš“. Užtai jis puikiai žinojo ministeri 
jos žinaraščius, sveikatos apsaugos organizaciją, savo teises ir 
pavaldinių pareigas. Žodžiu, tai buvo vienas is tų pavyzdingų 
darbuotojų, be kurių neįmanomas darbas bet kur ir bet kada.

Bus daugiau.
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GERO SŪNAUS
Prof. Senno anglų kalba 

knygą „The Emergence of Mo 
dern Lithuania“ (Moderninės 
Lietuvos iškilimas) teberecen 
zuoja rečiau išeiną amei i kiečių 
ir anglų istoriniai žurnalai. Be 
abejojimo, ją pasvėrė ir tebe 
sveria vokiečių žurnalai, tik 
mūsų intelektualai dar nesuspė 
jo tai mums pastebėti. Būtų 
įdomu visas recenzijas surinkti. 
Jos pasakytų daug apie kitatau 
čių istorikų pažiūras buvusiai 
Lietuvos respublikai.

,,The Journal of Central Eu 
ropean Affairs“, kurį leidžia 
Kolorados universitetas, Foido 
Fondo padedamas, Senno vei 
kalą recenzuoja spalio nr. Dar 
bą atlieka Kalifornijos u-to pro 
fesorius Malbone W. Graham, 
autorius kelių veikalų apie Pa 
baltijo valstybes. Sako:

Ši pasižymėjusio tėvo g? 
baus sūnaus knyga naudinga 
netik nežinėliui, bet ir žinovui 
Baltiko tarp Suomijos ir Ukrai 
nos. Ji padės išnarplioti vieną 
sunkiausių jei ne labjausiai var 
ginančių galvosūkių: kaip gi iš 
tiktųjų susikūrė tas rezginys že 
mių, kurios dviejų karu tarpe 
pasidarė žinomas Lietuvos var 
du? Gana augštu galutinumu 
prof. Sennas čia mums pateikia 
aiškų atsaką. Atsaką gi pateik 
ti nelengva, nes beveik kiekvie 
na Lietuvos pėda buvo kieno 
nors ginčijama, o dažnai net 
dviejų - trijų priešų kovojama.

Autorius išsižada gana slo 
ros senelesnės istorijos nekės, 
nes nori ilksliu mūsų laikų da 
tavimu teisėtai nustatyti atgi 
musios Lietuvos valstybės atsi 
radimo priežastį. Jis, matyti, 
siekia griežtai dokumentuotu 
įrodymu nustatyti, kadagį yš 
čiuje buvimas pasibaigė ir ,,nau 
ja“ valstybė gimė. Rusų revo 
liucijos metu Lietuva buvo be 
jokių savų įstaigų, bet jau 1920 
metų pabaigoje, kaip p, of. 
Senn smulkmeniškai įrodo, Lie 
tuva visais atžvilgiais, išskyrus 
gal paskutinį lašą (nes forma 
lūs pripažinimas nusitęsė iki 
1924 metų) jau buvo pilnai gi 
muši.

Šio buvusio rusų imperijos 
krašto tautinių sąjūdžių nacio 
nalistiškai nusiteikę istorikai sa 
vo keliu bando pastatyti, Kad ir 
netvirtu teisių pagrindu, įspū 
dingą „kontinuiteto“ medį, ap 
rūpintą net pilna konstitucine - 
- tarptautinės teisės metrikaci 
ja. Deja, šios pastangos sukliū 
na su iškrypimu tikrojo atgimi 
mo tarpsnio. Todėl, be abejoji 
mo prof. Senn susilauks prie 
kaistų iš griežtesnių lietuviško 
jo nacionalizmo pasekėjų.

Tiesą pasakius, skardūs tauti 
nio sąmoningumo balsai vyra 
vo kiekviename Pabaltijo kraš 
te ir seniau, ypač tarp 1906 me 
tų ir I Pasaulinio karo išvaka 
rėš. Du pasauliniai karai ir, ro 
dos, trejos okupacijos sunaiki 
no nemaža dokumentacijos. 
Laimei jos daug išliko sveikos 
Amerikoje. Ypač gerai doku 
montuotas Lietuvos atgimimas. 
Prof. Sermas į temą palaipsniui 
pasižiūri visų lietuvių partijų 
akimis: tautininkų, krikščionių 
demokratų, valstiečių liaudiniu 
kų, socialdemokratų ir komu

GERA KNYGA.
nistų. Jis storai semia lietuvių 
spaudoje tikslu visu aiškumu 
pavaizduoti programinius parti 
nių susigrupavimų skirtumus. 
Kiek žinau, Lietuvos atžvilgiu 
toks darbas pirmąsyk atlieka 
mas ir tai labai vykusiai. Todėl 
tenka apgailauti, kad pasiimtas 
toks mažas iškirptas tarpsnis. 
Laisva lietuvių spauda tėvynė 
je pasmaugta 1940 metais ir 
sunku tikėti, kad ji kada nors 
pasirodys dabartinės sovietiza 
cijos metu.

Autorius apsisprendė įvykius 
sukarpyti trumpais tarpsniais. 
Iš to nuosakiai seka tam tikros 
pasėkos. Pavyzdžiui, vietomis 
dalykas nuobodžiai pakartoja 
mas. Tačiau, ši priemonė piof. 
Sennui suteikia progų iškelti 
kiekvieno skirtingo momento 
laiko dvasią (Zeitgeistą). Ypač 
įdomus 1919 metų tarpsnis. Čia 
autorius aiškiai scenon išveda 
sanitarinio kordono prieš bolše 
vizmą politikos griuvimą ir pa 
sirodymą pirmųjų žingsnių ki 
tos linijos, kuri Pabaltijui atne 
šė taiką su Sovietija.

Mano nuomone, prof. Sen 
no pavaizdavimas dygliuotojo 
gudų klaustno vienas labjausiai 
veikale pavykusiųjų dalykų. 
Rašo smulkmeniškai, bet su 
drausme ir tikrumu. Esame Sen 
nui skolingi už kartkartėmis pa 
reiškiamą asmeninę nuomonę, 
nes ji paremta asmenine pažin 
timi, kuri visados brandesnė ne 
gu pilkų dokumentų citavimas, 
kada eina kalba apie įžymės 
nius asmenis. Senną reikia slip 
riai pagirti už jo visaširdį gyni 
mą, pavyzdžiui, Sleževičiaus ir 
Galvanausko, kuriems lietuvių 
plunksnų valdytojai nėra palan 
kūs. Bendrai kalbant, Sennas 
ima švelnesnę, negu lietuviai, 
poziciją ir Gabrio, Šilingo ir ba 
rono von Roopo atžvilgiu. Kli 
mo, BartuŠKos ir Smetonos ne 
ginčijamai patriotinis vaidmuo 
galėjo būti plačiau su didesne 
nauda pabrėžtas.

Tačiau, čia mažučiai plataus 
žvilgsnio trūkumėliai. Prof. 
Senn mus visus palieka skolin 
gus, nes sumaniai sudėliojo pa 
vaizdavimą, kurio žalioji me 
džiaga sunkiai sutelkiama, o 
įvertinimui kliudo kelerių vieti 
nių kalbų skerspainės ir pyk 
čiu persunkta prieštaraujančių 
pusių tautinė politika.

Vyt. Sirvydas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Balfo DEŠIMTASIS SE1 

MAS 1960. Leidinyje yra ir de 
šimtmečio veiklos apyskaita, 
kuri parodo rimtus skaičius.

Tiesiogei šalpai išleista 
1,230,667 dol., Vasario 16 gim 
nazijai 175,155 dol., gėrybių 
už 209,246 dol., administraci 
jai ir veiklos skatinimui 
349,895 dol,, emigracijos rei 
kalams 58,343 dol., — viso šal 
pai gauta ir išleista 2,023,306 
dol.

GIMTOJI KALBA 1960 m.
Nr. 3(9). Leidinys duoda pata 
rimų, kaip vadinti naujai atsira 
dusias Afrikos valstybes ir jų 
sostines: Kamerūnas, sostinė 
Jaunde; Centr Afrikos respub

LIET U V A

KULTŪRIVB#KKOJVIKA.

Ntfc pj^XKLAVSOMA

LIETUVOS OPERAI 
40 METŲ

1920 metų gruodžio 31 die 
ną, sutinkant 1921-sius metus, 
Kaune buvo atidaryta opera, 
kuri tapo valstybine Lietuvos 
opera. Bet lietuviškosios ope 
ros pradžia yra 1906 metai, kai 
Vilniuje buvo pastatyta Miko 
Petrausko opera ,,Birutė“.

Lietuvos operos pradžiai bu 
vo paimta populiari Verdi ope 
ra „Traviata“. Jos dalyviai du 
vo: K. Petrauskas, A. Galau 
nienė, A. Sodeika, J. Bieliūnas, 
P. Oleka, V. Poderaitė, J. Ven 
cevičiūtė; dirigavo J. Tallat- 
-Kelpša, režisavo K. Glinskis. 
Iš jų Glinskis, Kelpša ir Bieliū 
nas yra mirę.

SAPNAI IR FANTAZIJOS
Tokiu vardu Paryžiuje išleis 

ta Jurgio Baltrušaičio, Pary 
žiaus augštosios meno mokyk 
los meno archeologijos piofeso 
riaus, knyga prancūzų kalba 
„Reveils et prodiges“, 368 psl., 
570 iliustracijų. Veikalas gilaus 
turinio ir parašytas didelio ži 
novo.

PABALTIJO KRAŠTŲ 
ŽEMĖLAPIAI IŠ 400 METŲ

Lapkričio 15—19 dienomis 
Stadėje, netoli Hamburgo, įvy 
ko senų Pabaltijo kraštų žemė 
lapių iš 400 metų laikotarpio 
paroda. Tai buvo bendras O. 
Bongo ir- dr. P. Rėklaičio pa 
rengimas ryšium su „Gesamt 
deutsche Arbeitsvvoche“, kuri 
vyko tame miestelyje. Parodos 
žiūrėti atvyko šimtai lietuvių ir 
vokiečių. Ypač susidomėjimą 
kėlė senosios Lietuvos žemėla 
piai. Vokiečiai lankytojai, 
pvz. mokytojai, stebėjosi seno 
sios Lietuvos valstybės plačia 
apimtim ir apgailestavo, kad 
esą taip maža literatūros ir mo 
nografijų vokiečių kalba apie 
anuos Didžiosios Lietuvos lai 
kus. E.

• Dail. Vizgirdos V. tapybos 
ir vitražų paroda vasario 3 d. 
bus atidaryta Almaus galerija 
je.

• Dail. J. Pautienius buvo su 
rengęs saVo kūrinių parodą St. 
Louis mieste.

lika, — Čadas — Fort-Lamis, 
Kongo respublika - Brazavilis; 
Dahomis—Porto - Nova; Etio 
pija — Adis-Ababa; Gabonas 
—Librevilis; Gana - Akrą; G vi 
neja — Kanakris; Dramblio 
kaulo krantas — Abidžanas, Li 
berija — Monrovija; Libija — 
Tripolis; Malagašio respublika
— Tananarivas; Malio respub 
lika, Malis; Marokas — Raba 
tas; Nigeris — Niamis; Nigeri 
ja — Lagas; Kongo respublika
— Leopoldvilis, Senegalas — 
Dakaras; Somalis — Mogadi 
sas; Sudanas — Chartumas ; 
Togas — Lomė; Tunisija — 
Tunisas; Pietų Afrikos sąjunga
— Pretorija; Jungtinė arabų 
respublika — Kairas; Voitos 
respublika — Vagadugas.

DAILININKAS PAULIUS 
AUGIUS MIRĖ

Gruodžio 7 dieną Čikagoje 
nelauktai mirė vos 50 metų su 
laukęs vienas originalių ir pajė 
giu Lietuvos dailininkų Paulius 
Augius - Augustinavičius.

Paulius Augius buvo gimęs 
1909 m. lapkričio 2 dieną Ze 
maičių Kalvarijoje. Baigės Tol 
šių gimnaziją, studijavo mena. 
1935 metais jis baigė meno mo 
kyklą Kaune; tęsė studijas Pa 
ryžiuje, kur 1938 metais baigė 
dailiųjų menų Akademiją. Su 
grįžęs tėvynėn, dirbo kaip me 
nininkas ir dalyvavo daugelyje 
parodų — Kaune, Paryžiuje. 
Pabaltijo valstybių miestuose.

Tremtyje P. Augius atsidūrė 
netikėtai, nes jį karas ir Lietu 
vos okupacija užklupo esant r.e 
Lietuvoje. Į Rusijos okupuotą 
ir kolonizuojamą Lietuvą P. Au 
gius atsisakė grįžti ir su kitais 
lietuviais tęsė tremtinio gyveni 
mą. Tremtyje gyvendamas dir 
bo dailininko darbą n daly va 
vo parodose Vokietijoje, Aust 
rijoje, Belgijoje, Olandijoje. 
Tremtyje būdamas suredagavo 
dailininkų leidinį „Lietuvių me 
nas tremtyje“ — Lithuanian 
art in exile, kuris buvo pritai 
kytas prie dailininkų darbų pa 
rodos Amerikoje.

P. Augius, kaip grafikas, yra 
iliustravęs S. Neries sueiliuotą. 
„Žalčio pasaką“, pagal liaudies 
pasaką „Eglė, žalčių karane 
nė“, iliustravo Žemaitės „Pet 
rą Kurmelį'’, „Pupos pasaką 
„Žemaičių simfoniją“ ir kt.

Augius mirė darbingumo pa 
jėgume. Jam buvo padaryta pa 
kartotinė galvos operaciją, ku 
ri j° gyvybės neišgelbėjo. Liko 
žmona (Lipčiūtė) ir 4 vaikai.

Apgailestautina ši peranksty 
va mirtis.

LEIDĖJAI PAS SAVE KON 
SERVUOJA LEIDINIUS
Retkarčiais pasigirsta žinių, 

kad y ra išleista viena kita kny 
ga, vienos kilos gaidos bei jų 
sąsiuviniai, bet kur jas gauti, 
kokiu adresu, kokia jų kaina, 
taip ir lieka leidėjų paslaptim.

Skundžiamasi, kad nepeiKa 
mi leidiniai, tuo tarpu tie leidi 
niai galėtų būti nemokamai pa 
reklamuoti, jeigu redakcijos 
gautų kokių nors apie juos ži 
nių. Ne, leidėjai Ką išleidžia, tai 
pasilaiko... sau.

SOVIETINĖS LIETUVOS 
ŠOKĖJŲ NEĮSILEIDO 

ARGENTINON
Po sėkmingų gastrolių Mene 

zueloje Lietuvos Valstybinio 
liaudies šokėjų grupė norėjo 
vykti į Argentiną, bet argenti 
niečių vyriausybė grupei, kaip 
sovietinei, nedavė leidimo daly 
vauti šokių konkurse, o taip 
pat atsisakė duoti vizą gastio 
lems. Po to šokėjų grupė vyko 
į Čilę, kur suruošti keli kon 
ceriai. Pažymėtina, kad ir šiuo 
se koncertuose didžiausią pasi 
sekimą turėjo lietuviški šokiai, 
ne rusiški. E.

3 PSL,

Algimantas Trumpickas ir Milda Enskaitytė,

KOKIA VASARIO 16-TOS GIMNAZIJOS ATEITIS?

neseniai sukūrę lietuviškos šeimos židinį Hamiltone. 
Jų vestuvės aprašytos NL 47(313) nr.

Vėl baigiame senuosius me 
tus. Adventas ir Kalėdos per 
šimtmečius skleidė ir skleidžia 
geresnių laikų laukimą ir įpras 
mino didįjį meilės įsaką prie 
dekalogo: Mylėk savo artimą 
daugiau už patį asve 1 Kiek čia 
kaupėsi ir dar kaupiasi aukoj i 
mosi ir pasiaukojimo!...

Švenčių džiaugsmai nebus 
vienodi: vieni pasidžiaugs, o ki 
ti matydami kitų džiaugsmą ’iū 
dės. Čia sustokime ir pagalvoję 
padarykime bent vieną gerą 
darbą ir bent vieną mažutę au 
ką. Tremties lietuviams vienas 
iš gerųjų darbų bus dolerio ne 
pagailėjimas Vasario 16-tos 
gimnazijai, vienintelei laisvai 
lietuviškai mokyklai laisvame 
pasaulyje. Gimnazija šaukias/ 
ir paramos iš visų laukia.

Gimnazijai Remti Komitetas 
skelbia Dolerio Vajų iki Vasa 
rio 16-tos dienos. Visų skirtoji 
vienkartinė dolerio auka leag 
vins ne tik gimnazijos būklę, 
bet ir kovas už laisvę, ri išlaikys 
lietuviškąjį jaunimą lietuviško 
je mokykloje. Gimnazija dabar 
pilna jaunimo, kuriais tėvai ne 
dėl savo kaltės nesirūpina, jie 
daugumoje karo paliegėliai ir 
invalidai. Mūsų pareiga rūpin 
tis ir jaunimą paruošti lietuvis 
kam gyvenimui. Visų lietuviš 
kūjų organizacijų vadovus ir 
visus aktyviuosius asmenis kvie 
čiame i talką padėti Rėmėjų Bū 
relių vadovams organizuojant 
kalėdinio Doleiio Vajaus aukas 
gimnazijai išlaikyti.

Aukas prašome įteikti būic. 
lių vadovams. Galima siųsti per 
Balfa gimnazijai. Galima išia 
šyti čekius direktoriaus vardu n 
siųsti tiesiog į Vokietiją. Kam 
patogiau galima siųsti aukas ko 
mitetui adresu : A.. Gulbinskas, 
6324 So. Bishop Str., Chicago 
36. Illinois. USA.
Vasario 16 gimnaz. remti k-tas.
& Čikagoje dar vis planuojama 
įsteigti lietuvišką gimnaziją. 
Tuo reikalu vėl neseniai buvo 

sušauktas tėvų, mokytojų ir 
tuo klausimu besirūpinančių lie 
tuvių susirinkimą. Iniciatyvos 
imasi Liet. Bendruomenes Či 
kagos apyg. valdyba.

IŠLEISTI V.
BACEVIČIAUS KŪRINIAI

Mercury Corporation, New 
Yorke išleido sekančius Vylau 
to Bacevičiaus piano kūrinius: 
Son. No. 2, Op. 37. Kaina $3.- 
Son. No. 3, Op. 52. Kaina $3.- 
Capriccio, Op. 28. Kaina $1.-.

Tų kurinių platintojas Suvie 
nytose Valstijose ir Kanadoj 
yra Treodore Preser Company 
Philadelphijoj. Juos galima už 
sisakyti visose didesnėse inu 
zikos krautuvėse Amerikoje, 
l’iiipgi galima įsigyti pas patį 

autorių, pasiunčiant jam laišką 
su pranešimu, kiek egzempiio 
rių atsiųsti ir pridedant pašto 
piniginę perlaidą (money or 
der) arba ček sekančiu adte 
su: Vytautas Bacevičius, 760 
Washington Ave. Bridgeport 
4, Conn. USA.
•> B. Jameikienės vitražai išsta 
tyti Havajų sostinės Henolulu 
miesto meno galerijoje.
• Žalgirio mūšis, kurį parašė 
Dr. V. Daugirdaitė - Sruogienė, 
yra išleistas Keleivio.
& „Ateities“ taut, šokių grupe 
pasirodė televizijos prograrno 
je lapkričio mėn.

GERIAUSIA KALĖDINĖ 
DOVANA

yra graži lietuviška ilgo groji 
mo nedužtama plokštelė „Sop 
hie Barčus Radio Vakaruški 
Įlinkės Dainuoja* , kurioje tel 
pa septynios kalėdinės giesmės, 
trys velykinės giesmės ir net 
dešimt liaudies dainų. Plokšte 
lės kaina 4.95 dol. ir 50 centų 
pašto išlaidoms padengti. Ra 
šykite sekančiu adresu: ALBA 
RECORDS, 7 159 S. Mapbwo 
od Ave, Chicago 29, 111., U. S. 
A.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
5.

ANGELŲ CHORAS
Kristus prisikėlė! 
Džiaukitės, mirtingieji, 
Žmonės nedėkingieji! 
Rūpesčiai klastingieji 
Liovėsi jus gėlę.

FAUSTAS
Garsų tėkmė liūliuojančiai rami 
Nuo mano lūpų atitraukė taurę. 
Velykų skaistų rytą skelbdami, 
Varpų garsai išsklaidė naktį niaurią, 
Ir aš klausaus, klausaus mielai. 
Kaip didžiojo prisikėlimo šlovei 
Padangėj gieda giesmę angelai, 
Kaip didžiojo prisikėlimo šlovei 
Padangėj gieda giesmę angelai. 
Kurią giedojo žiloje senovėj.

MOTERŲ CHORAS
Jį pašarvojom 
Nauju rūbu 
Ir gailiai raudojom 
Ties jo grabu;
Aliajaus kvapingo

' ___ Paliejom karstan, —

Bet Kristus dingo, 
Nebėr jo ten!

ANGELŲ CHORAS
Kristus prisikėlė!
Džiūgaukit, mylėjusieji. 
Ateitim tikėjusieji, 
Daug prisikentėjusieji 
Skausmo ir kartėlio!

FAUSTAS
O, skaidrūs, dangiški garsai, 
Kam atplaukėte jūs į šį kampelį? 
Apvaizda dieviška nebetikiu visai, — 
Ten skriskite pas tuos, kur melstis gali! į 
Stebuklas — kūdikis tikėjimo; bet aš 
Seniai esu praradęs viltį 
Į tokias augštumas pakilti, 
Žinau, kad niekas man palaimos neatneš. 
Ir vis dėlto tasai džiugus gaudimas 
Taip žavi sielą muzika švelnia!
Vaikystės tolimos prisiminimas •’
Gyveniman grąžino vėl mane...
Šeštadienio rimty dažnai klausausi ;
Skambėjimo varpų — ir visada į

Pabusdavo many jausmai šviesiausi. 
Ir lūpas tyliai virpino malda. '
Pagautas ilgesio, užsisvajojęs, 
Aš bėgdavau į pievas, į šilojus 
Ir, verkdamas tolydžio vis karščiau, 
Pasaulį naują širdyje jaučiau.

Pavasario viltinga šventė, 
Pirmos jaunystės godos ir džiaugsmai 
Dabar man vėl prisiminė ūmai, 
Ir nebenoriu mirt — geidžiu gyventi! 
Tad liekitės, garsai, gaiviu sriautu! 
Su laimės ašarom ant žemės sugrįžtu.

MOKINIŲ CHORAS
Žmonės pritilo, 

/ Žmonės nustebo:
Kristus pakilo 
Gyvas iš grabo,

/ '■ Žemę paliko,
i ■ Pilnas malonės!

/ Bet neišnyko
/■ Raudos, dejonės...
<• ? Dievo tarnai mes

< y Ištikimi,
»/ Ilgimės laimės,
i , Čia verkdami!

ANGELŲ CHORAS
Kristus sutraukė jau

£ Žemiškus pančius!
Tiems, kurie laukė jo,

1 d Baigėsi kančios!
4 Laimė šiandieną jums.

Vėl jį atgavusioms. 
Jam atsidavusiems, 
Meilei tarnavusiems.

* ~ X pranašavusiems, __

Nusikamavusiems
Vargo sūnums!

PRIE MIESTO VARTŲ
(Pramogaujantieji traukia būriais į užmiesti)

KELETAS PAMEISTRIŲ
Kur einate? Palaukit mūs.

KITI
Žygiuojam į Medžiotojų namus.

PIRMIEJI
O mus labjau malūnas traukia.

VIENAS IŠ PAMEISTRIŲ
Prie kūdrų eikite verčiau.

KITAS PAMEISTRYS
Et, bene jų aš nemačiau.

KITA GRUPĖ
O tu kur?

TREČIAS PAMEISTRYS
Ten, kur minios plaukia.

KETVIRTASIS
Į Burgdorfą keliaukime. Tenai 
Puikus alutis, nuostabios mergytės. 
Daužykis, dūk sau, kaip tik išmanai!
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Moteris ir vyras
DR. M. PAPLAUSKIENĖS - RAMONIENĖS PASKAITA 

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS DEŠIMTMETY
I. PAŽIŪRA Į MOTERĮ.

P 1 tį A U SS <3 M A LIETUVA

lietuviai veikia visur
JAV LB KULTŪROS FONDAS

1960. Xl| į»I, — Nr. 51(71?)

Moters paveikslas kultūros ir 
laiko perspektyvoj.

Tautos kultūros lygis nusako 
mas pagal moters vertinimą. 
Kultūrinės epochos ir kultūri 
niai sluogsniai nelygiai vertino 
moterį. Aišku, čia imama vyio 
pažiūra į moterį. Musulmonui 
ji tik patelė, neturinti sielos, nei 
kelio į rojų. Budizmas visiškai 
paniekino moterį; ji prilygina 
ma gyvulinei stadijai: už di 
džiausiąs nuodėmes siela įsikū 
nija moteriškam kūne. Kristus 
abi lytis lygiai vertino. Tačiau 
Šv. Povilas, išaugęs stiprioj pa 
triarchalinėj žydų kultūroj, kur 
moteris pažeminta, daro ją vy 
rui paklusnia, nusižeminusia, ji 
turinti tik klausyti, kai vyras Kai 
ba; motery jis mato labjau nuo 
dėmės motiną nei Dievo kūrinį

Kultūringosios Azijos tautos 
garbino moterį kaip gimdančią 
kūrybingumo jėgą įvairių die 
vybių pavidale. Žemesnės kui 
tūros tautos telaiko moterį ver 
ge ir darbo gyvuliu. Nuo 10 a. 
vakarų ritieriai tarnavo savo iš 
rinktąjai kaip vasalai. Su irime 
zingeriais išnyksta ir moters 
garbinimas. Romantizmas iške 
lia vėl jos paveikslą.

19a. antroj pusėj moterys pa 
čios su socializmu siekia ir 
emancipacijos ir reikalauia sau 
lygių teisių su vyru. Tik ji rei 
kalauja ne savęs, kaip moters, 
pripažinimo, bet. nori tapti ly 
gia su vyru, eina į industriją, į 
vyriškas profesijas. Dabar vy 
ras pradeda žiūrėti į ją kaip į gy 
venimo draugę ir profesijoj. 
Moteriai dar liko surasti savo 
vertę, skirtingą nuo vyro savo 
ypatybėm, paskirtimi; skirtin 
gai jaučiančią, mąstančią, skir 
tingai veikiančią, bet lygios ver 
tės su vyru, nes abu yra Dievo 
kūriniai, papildą vienas kitą. 
Papildyme vienas kito sudarą 
vienybę.

2. BIOLOGINIS LYČIŲ 
SKIRTUMAS. BIOLOGINĖ

MOTERS PASKIRTIS.
Dievas sukūrė nuostabų pa 

šaulį ir sukūrė gale būtybę, ku 
ri tuo pasauliu džiaugtųsi ir 
jam vadovautų — sukūrė būry 
bę panašią į save: vyrą ir mote 
rį. Žmogus yra nedaloma kūno 
ir sielos vienovė. Siela reiškiasi 
per kūną, gi kūnas vystosi ir 
veikia sielos poveikyje. Kūnas, 
vyro bei moters lytis, apspren 
džia jų pasaulius: skirtingą 
veiklos būdą, jausmą, mąstyse 
ną ir pažiūrą į buitį.

Lytis apsprendžiama p.čia 
me prasidėjimo momente, kada 
tėvo 23 chromozonos susijun 
gia su 23 motinos chromozomo 
mis ir sudaro pirmąją naujos gy 
vybės celę. Normali celė 46 
chromozoms. Neišaiškintu dar 
būdu pirmojoj celėj susidaro 
47 chromozomos. Tada prade 
ta gyvybė išsivysto į defektyvų 
vaisių — gimsta mongolaidas.

Pirminė lyčių paskirtis: 
„Dauginkitės ir pildykite žemę“ 
— kartos pratęsimas. Jau šiame 

pagrindiniame procese lytis tu 
ri skirtingus vaidmenis.

Moteriškas pradas yra pasy 
vus, priimlus laukiantis, vyris 
kas pradas aktyvus, veikianty 
sis, jieškąs, žadinantis.

Moteriškasis pasyvumas nė 
ra neveikimas, bet skirtingas 
nuo vyriškojo veikimo savo bu 
du. Ji veikia artimame savy už 
daramame rate, vidujame, šei 
moj, mokykloj, institucijoj ir 
pan. rūpindamosi kitais, globo 
dama, stengdamosi jau duotas 
formas pavidalinti, tobulinu. 
Vyriškas aktyvumas siekia išori 
nės veiklos, kurti naujas for 
mas, kovoti, jieškoti, veržtis į 
aplinką, pasaulį.

Moteris daugiau skausmo pa 
kelia, jau pagal gamtos jai pa 
skirtą dalį, o dažniau, kad ji ne 
siskųsdama nori būti malones 
nė vyrui, bei ji neturi drąsos 
skųstis ir jį apsunkinti, kada ji 
įpratus ir priversta rikiuotis pa 
gal jo norus. Kantrybė irgi vie 
na iš moteriškųjų ypatybių. Ne 
todėl, kad būdama fiziškai silp 
nesnė, moteris turi daugiau pa 
kęsti. Kantiybė gali būti pasy 
vi — pakęsti nedateklių, ligą; 
veikime, nepaliaujamose pastan 
gose padedant leisti dalykams 
subręsti, išsivystyti. Gamta iš 
mokė moterį kantrybės lau 
kiant kūdikio, išmokė užjausti 
visa, kas trapu, švelnu ir, su 
prasti likimą, įvykius. Vyriškas 
pradas, pratęs veikti, ir todėl 
jam daug sunkiau laukti, kol 
įvykiai išsivystys. Vyras veikia, 
kuria; moteris įkvėpia jo veiki 
mą, jo kūrybą.

Jei paimli patį kūną, tai kie 
kviena jo dalis turi tam tikrą 
funkciją, paskirtį. Moters kau 
lų sistema yra silpnesnė už vy 
ro (rankos, kojos, pelys ir nu 
garkaulis) ir svoris visumoj ma 
žesnis. Kaulų sistemos paskir 
tis atlaikyti daiktinį pasipriešini 
mą, sunkenybes pakelti — ko 
vai su daiktine, pasaulio aplin 
ka. Moters raumens silpniau iš 
dirbti, ir didesniu riebalų sluogs 
mu (28%—39%, vyro 18 — 
42%) ir švelniai išlygina kam 
puotumą, sudarydama apskri 
tesnes kūno formas. Moters oda 
švelnesnė. Jos paskirtis senso 
rine, juslinė ir motorinė. Juslės 
moters gyvenime vaidina didės 
nę rolę, nei vyro. Palietimo iš 
gyvenimai palieka ženklus mo 
terš sieloj. Vyras veiksmu gali 
juos panaikinti, jų atsikratyt; 
moteris nešioja juos savy. Fiziš 
kai užgautas vyras smūgiu arsi 
lygina; gi mušta ar išprievar 
tauta moteris, net ir užmušus 
užpuolėją, nenuplauna nuo sa 
vęs dėmės. Iš to palietimo jaut 
rūmo suprantamas ir moters gė 
dingumas, skaistybė, ir tai ne 
vien mergelės, bet ir subrendo 
sios moters, vaikų motinos: ji 
jaučiasi paliesta neskaistaus 
žvilgsnio, dviprasmiško žodžio.

Palietimo jautrumas žymus 
ne tik odoj, bet ir rankose, pirš 
tuose. Moters rankos skirtos 
nešti palaimą; lyginti vargo

MŪSŲ ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR GRAŽIŲ LINKĖJIMŲ 
1961 M. VISIEMS LIETUVIAMS SPORTININKAMS 
LINKI ŠIO SKYRIAUS Vedėjas.

NEPASISEKĘS TURNYRAS
Ukmergėje buvo numatytas 

surengti stipresnių stalo tenisi 
ninku turnyras, dalyvaujant ge 
riausiems SS-gos žaidėjams. 
Deja, be lietuvių, estų ir gru 
zinų, į turnyrą iš kitų „broliš 
kų” tautų nieks neatvyko. Tuo 
būdu, jis tapo daugiau lokali 
nio pobūdžio turnyru, dalyva 

raukšles, glostyt susirūpinusią 
galvą, nubraukti ašarą. Jos lab 
jau tinka atsargiam daiktų pa 
lietimui, preciziškam darbui in 
dustrijoj, švelnesniam formų iš 
reiškimui mene. Kiek švelnumo 
sugrubusioj sodietės rankoj, kai 
ji mažulį glaudžia, kai lino dro 
bę glosto, kai duonos kepalą 
kryžiaus ženklu žymi, sodina 
gėlę į darželi, ėriuką pirmą kar 
tą ant kojų stato.

Liemens ir rankų judesiai pas 
vyrą nukreipti iš centro į išorę
— pasauliui nugalėti ir jį apval 
dyti. Pas moterį jie nukreipti į 
centrą: artimoj aplinkumoj 
daiktus saugot, tvarkyt, glo 
boti. Kiek pas vyrą pečiai ir 
krūtinės ląsta didesni, pas mo 
terį didesni dubens kaulai ir pil 
vo įdubimas vaisiaus išnešioji 
mui ir pagimdymui. Lygiai ir 
eisenoj moteris išreiškia tą patį 
centriškumą, kur visas kūnas 
juda sutartinai, sudarydamas 
siūbuojantį, elastingą ir gracm 
gą žingsnį.

Ir veido išraiška pabiėžia tą 
pačią skirtingą lyčių paskirtį. 
Vyro vertikalinė kaktos rauks 
lė, sučiauptos lūpos, primerk 
tos akys reiškia dvasinės ener 
gijos sukaupimą, nukreipimą j 
vieną, svarbiausią tašką, esą 
mų, o įsivaizduojamų, kliūčių 
nugalėjimui. Moters kaktos 
raukšlės daugiau diagonalinės
— nemalonių jausmų, rūpesčių 
Išgyvenimas; akys plačiai atver 
tos pasauliui, klausyt, ką šis pa 
saulis jai turi pasakyt, lūpos 
praskleistos ir šypsniui ir kai 
bai, greitesnei už veiksmą.

Moteris kalba švelnesniu ir 
melodingesnių balsu, jos artiku 
liacija vokalinė - balsinė, nes 
balsėm mes išreiškiame jaus 
mus (o, a, oj) konsonantais — 
priebalsėm daugiau įsakymus, 
valią pareiškiama (lauk, marš) 
taigi konsonantinė artiku!. lab 
jau vyriška.

Jei . vyro kūnas stipresnis, 
kampuotesnis, sukurtas valin 
gam veiksmui, tai moters kūno 
charakteringi biuožai linijų gra 
cingas vientisumas, kur viena 
dalis jungiasi, lyg išplaukia iš 
kitos; atskiri bruožai laisvu 
lengvumu sujungiami į harmo 
ningą vienetą. Jos kūno išraiš 
ka savy ilsintis, ramus pilnu 
mas. Vyro valingas veržimasis 
į veikimą. B. d. 

ujant šešioms moterims ii 10 
vyrų. Tiesa, SS-gos meisteris 
A. Saunoris, pralaimėjęs Dūdė 
nui, taip pat iš turnyro netikė 
tai pasitraukė, palikdamas lais 
vą kelią A. Paškevičiui, kuris ir 
laimėjo pirmą vietą. Tuo. tarpu 
moterų grupėje, SS-gos meiste 
rė estė Lestai turėjo gerai ,,pa 
prakaituoti“ pirmos vietos lai 
mėjimui, nes kietu riešutu jai 
buvo lietuvaitė A. Kondrotaitė, 
laimėjusi vieną partiją. Vis lik 
laimėjimas atiteko estei, sunn 
kušiai 9 taškus prieš A. Kond 
rotaitę 8 t. ir A. Morkūnaitę 3 
t.

SKURDAS SPORTININKŲ 
EILĖSE

Apie Lietuvos krepšinio pir 
menybes, be „sausų“ pasek 
mių, vertėtų pranešti šiokius to 
kius užkulisius, kurie nušvies 
ne tik pačias rungtynes, bet 
taip pat sunkią ekonominę klu 
bu būklę. Štai gruodžio 3 d. vii 
niškio „Sporto“ Nr. 144 rašo 
ma: ,,yra komandų, į kurių žai 
dėjus aikštėje nemiela žiūrėti. 
Tos komandos atrodo margos, 
kaip geniai. Vienas su mėgsti 
niu, antras — su nublukusiu 
mėlynu sportiniu kastiumu, tre 
čias — su naujesniu, bet žals 
vu, o ketvirtas... Arba štai nu 
nieris ant marškinėlių pripieš 
tas, žaidėjų kelnaites — skirtin 
gos spalvos. Kaip laikraštis to 
liau rašo, nekaip atrodo Šilu 
tės, Vilniaus U-to komandos. 
Gaila, autorius nerašo, kad gal 
šios komandos neturi kur gra 
žiu uniformų nusipirkti, suvers 
admos visą kaltę tų komandų 
valdyboms, kai tikrasis kaltiniu 
kas yra Lietuvos okupantas, ko 
lonialistas ir išnaudotojas.

Tuo tarpu,

LIETUVOS KREPŠINIO 
PIRMENYBĖSE

iki pirmo rato pabaigos, liko su 
žaisti tik po keletą rungtynių. 
Ir taip, moterų grupėje — Že 
maitijos zonoje — pirmauja K 
PI prieš Švietimą ir Plungę, o 
Augštaitijos zonoje KKI prieš 
KMI ir Mariampolę. Vyrų gru 
pėje abiejose pusėse vienodai 
taškų surinkę turi Žemaitijos zo 
noje Klaipėda ir ŽŪA, Augštai 
tijos — LVA ir KKI. Tačiau 
įdomiausia kova prasidės sausio 
mėn., kada net trys Lietuvos ko 
maudos pradės visos SS-gos pir 
menybių rungtynes. Ir taip sau 
šio 28 d. Vilniaus Spartakas su 
sitiks mūsų sostinėje su Baku. 
Nežinau, kokiu būdu Vilniaus 
Spartakas pateko į visos SS-os 
pirmenybes, nes tą teisę iškovo 
jo iš ,,B“ grupės ESG (elekt 
ros skaitliukų gamyklos) žaidė 
jai. Gal Spartakas davė geies 

1347 So. 48th. Courth, 
Chicago 50, Illinois, USA. 
Kultūros Fondas įsisteigė 

1955 m. rudenį ir per pirmuo 
sius 5 savo veikimo metus da 
teratūros premijos (dvi po 
1000 dol. ir viene 500 dol.).

nes sąlygas, gal žaidėjai perėjo 
į patį klubą — sunku pasakyti. 
Tačiau kaip lygos naujokui— 
mes linkime vilniečiams sėkmės 
jų pirmose rungtynėse su ru 
sais.

KAUNIEČIAI 
pirmas rungtynes taip pat žais 
sausio 28 d. bet tik Estijoje, o 
moterys pirmenybes pradės 
Kaune prieš Maskvos Trudą ir 
vėliau net trejos rungtynės bus 
už Lietuvos ribų — Maskvoje, 
Leningarde ir Rygoje.

IŠ ŠACHMATŲ 
pasaulio reiktų pianešti apie pa 
sibaigusį turnyrą Leningrade,. 
V. Mikėnas turnyro pradžioje 
pasirodė labai blankiai, tačiau 
įpusėjus, jis pradėjo vis stip 
riau žaisti, pasidalindamas 4 — 
5 vieta su rusu Borisenka. Abu 
surinko po 6 taškus iš 11 gali 
mų. Turnyro nugalėtoju išėjo 
Taimanov 8,5 t. prieš V. Vo 
kietijos meisterį Uncikerį 8 t. 
ir latvį A. Gipslį 7,5 t.

Padėtis pasitaisė ir V. Kau 
šilaitės, dalyvaujančios SS-gos

ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖSE.

Ji lygiomis sužaidė su SS-g°s 
meistere Vol pert ir laimėjo dar 
prieš dvi ruses. Po 10 ratų vii 
nietė turėjo 4,5 taško ir buvo 
lentelės viduryje, atsilikusi nuo 
pirmaujančios žaidėjos 2,5 t.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Bokso rungtynės Kaune 

tarp Lietuvos ir Ukrainos bai 
gėsi 6 :4 Lietuvos naudai.

— TSRS sporto meistrų vai 
dai suteikti dar 10 Lietuvos 
sportininkų: J. Treigienei. A. 
Maskoliūnaitei, J. Mozūrai, V. 
Jarui, Jančiauskui, A. Avsia 
k’ui (lenkas ar rusas?), Noinei 
kai, Dambrauskui, G. Šagvikai 
(ne lietuvis?), L. Kulikauskui.

— Tarpmiestinėse stalo teni 
so rungtynėse Vilnius nugalėjo 
Gudijos sositnę 20:8. Už Mins 
ką žaidė tokie ..gudai“: Dūdė 
nas, Dukša, Pajaujytė!!! Jie 
visi studijuoja kūno kultūrą 
Minsko institute.

IŠ VISUR
— SS-gos ledo rutulio pir 

menybėse iš Pabaltijo dalyvau 
ja tik Ryga. Savo grupėje ji 
užima paskutinę vietą.

— V. Vokietija nedavė įva 
žiavimo vizų Lenkijos boksi 
ninkams.

— Garsusis Ispanijos varri 
ninkas Zamorra greičiausiai 
perims valstybinės futbolo ko 
mandos trenerio pareigas.

— Kanados Chatham ledo ru 
tūlio komanda po rungtynių S. 
S-goje išvyko į Švediją.
vė gražių vaisių. Išmokėta 3 Ii 

per 800 dol. išmokėjo remda 
mas kitų leidžiama jaunimui 
spaudą, 700 dol. pašalpos iš 
mokėjo Pasaulio lietuvių archy 
viii, parėmė sportininkus. Nuo 
1958 m. KF pats leidžia bend 
rinės kalbos laikraštį „Gimtoji 
Kalba“, virš metus laiko apmo 
kėdavo „Knygų Lentynos“ 
spausdinimą, pereitais metais iš 
leido lituanistinėms mokykloms 
vadovėlį ..Lietuvos laukus", 
šiemet prof. Vaclovo Biržiškos 
,,Aleksandryno“ I tomą ir prof. 
Vlado Jakubėno gaidų vieną są 
siuvinį (antras ruošiamas spau 
dai).

Išleidus prof. Biržiškos 
,,Aleksandryno” 1 t„ kurs kaš 
tavo per 6000 dol., Kultūros 
Fondo kasa liko tuščia, o be 
ruošiamo spaudai „Aleksandry 
no“ II tomo, lituanistinių mo 
kyklų vyresniesiems skyriams 
vadovėlis jau spaustuvėje (kny 
gų rinkoje turėtų pasirodyti 
dar rpieš N. Metus). Prieš me 
tus laiko išleistasis vadovėlis 
„Lietuvos laukai“, nedavė lauk 
tų vaisių. Mažas juo buvo susi 
domėjimas JAV. o Kanadoje ir 
kitur visai niekas neperka, nors 
šis vadovėlis patikrintas JAV 
bendruomenės centrinės švieti 
mo tarybos ir rekomenduotas 
lituanistinėms mokykloms.

Leisti naujus vadovėlius, rei 
kia vėl K. Fondui jieškoti lė 
šų. Šiam tikslui 1000 dol. yra 
pažadėjęs Čikagos gydytojų 
moterų pagalbinis vienetas.

Kas gi iki šiol įgalino KF 
veikimą — davė materialinę pa 
ramą ?

Pirmoje vietoje JAV L. 
Bendruomenės CV, davusi iki 
šiol 3600 dol., paskui seka Oh:o 
lietuviai gydytojai su 2000 dol. 
(pirmas jų tūkstantis panaudo 
tas literatūros premijai, o ant 
ras ,,Aleksandrynui“), Čikagos 
gydytojų žmonų pagalbinis vie 
netas su 800 dol. (panaudoti 
vadovėliui „Lietuvos laukai“). 
Stasys Tamulaitis 200 dol„ I 
Dainų Šventės komitetas 152 
dol., LB E. Čikagos apylinkė 
120 dol., LB Milwokes apyl. 
105 dol., po 100 dol. A. Ma 
ceika, LB Clevelando apyl.. 
lietuvių dantų gydytojų s-ga, 
J. ir V. Stanaičiai, prelatai Al 
bavičius ir Krupavičius, Inžinie 
rių ir Architektų s-ga. 76 dol„ 
LB Cicero apyl., 72 dol. LB 
Waukegan apyl., po 50 dol. 
Vaičiūnienė, Dr. Šidrys, LB 
Clevelando ir Kenoshos apy 
linkės.

Visa eilė organizacijų ir as 
menų yra aukavusių mažesnė 
mis sumomis, o vienas buvęs 
augštas Lietuvos kariuomenės 
karininkas 3 kartus aukavo 
stambesnėmis sumomis, prašy 
damas jo pavardės neskelbti. 
Didelis stabdis šiuo metu KF 
veikime yra neturėjimas leidi 
nių administratoriaus. Juo bu 
vo mokytojas Juozas Kreivė 
nas, paskui inž. Juoz. Arštikvs 
bet abu atsisakė. Dėl to trukd 
si „G. Kalbos” išleidimas ir iš 
anksto užsiprenumeravusieji, iš 
leidus „Aleks.“ turėjo ilgokai 
jo laukti. Stepas Paulauskas.

PENKTASIS
K Kada nustosi tu, pakartuve, trankytis
\ Ir kelti skandalus ir peštynes?

Užteks — nebesugundysi manęs.

X TARNAITĖ
Ne, man ilkrai namo jau laikas.

KITA
Jisai, tur būt, už topolių anų.

PIRMOJI TARNAITĖ
Nedidelė paguoda! Aš einu.
Tu jam viena galvoj, tave jis nuolat vaikos. 
Ir šoka su tavim. Oo man, sesyt, 
Belieka tik spoksot ir seilę ryt.

ANTROJI
Ką tu čia pasakoji? Liaukis.
Su juo dar bus anas garbanaplaukis.

STUDENTAS
Tos dvi patinka man, kaip kažin ką 
Greičiau prie jų, kolega! Ko jūs atsiliekat? 
Stiprus alus, kartoka taboka
Ir sodri mergina — nekenkia niekad.

MIESTO PANELĖ
Tiesiog žiūrėti sarmata! Veizdėk, 
Kokie jie kavalieriai pasirodė;
Čia prašmatnių panelių — tiek ir tiek,

O juodu kambarinėm nesibodi.

ANTRAS STUDENTAS
(pirmajam) 

Palauk, nebek tu kaip pašėlęs! 
Va dar ateina dvi — aoi kaip gėlės. 
Pa veik į šitą: mat, kokia graži! 
Ji nuo manęs gyvena netoliese. 
Abidvi jau žinguoja pamaži, 
Tad eikim pasivaikščiot keturiese.

PIRMASIS
Nemėgstu jų! Neturi jos ugnies. 
Mane labjau anos paukštės žavi: 
Ta, kur šeštadienį grindis tau šlavė. 
Tave sekmadienį puikiausiai glamonės.

MIESTIETIS
Ne, mūsų naujas burmistras negeras! 
Jisai kasdien tironiškesnis daros. 
Nesuprantu, už ką gi mes 
Jam turime dėkoti? Iš tikrųjų, 
Negerbia jis nei senių, nei jaunųjų 
Ir tuština piliečių kišenes.

ELGETA
(gieda)

Sustokit, puošnios mano ponios 
Ir šviesūs ponai gerbiami! 
Iš jūsų laukiu aš malonės, 
Nesibjaurėkit manimi!

Aukokit! Negi ši dienelė
Gausingo derliaus man neduos?
Sušelpę vargetą bedalį, 
Laimingi būkit visados!

ANTRAS MIESTIETIS
Smagu pašsekučiuoti šventą dieną, 
Kaip turkų žemėje, toli,
Pulkai kovoja, žvagindami plieną, 
Ir verda mūšiai dideli.
Tu prie stikliuko puikiai leidi laikę, 
Į margus burlaivius pro langą sau žiūri — 
Ir linksmas dūlini namo pavakary, 
Širdingai laimindamas taiką.

TREČIAS MIESTIETIS
Tiesa, kaimyne! Baisiai rūpi man, z
Kad ten, už šimto mylių, jie kapojas...
Lai nors visi prasmenga pragaran! 
Mums, ačiū Dievui, negresia pavojus.

SENĖ
(miesto panelėms) 

Kaip išsipusčiusios, vaje! 
Tik nepuikaukite! Kukliau truputį. 
Turėkite, gražuolės, galvoje, 
Kad aš dar jums galiu naudinga būti.

MIESTO MERGINA
Agate, nekalbėk su ja! Žinai, 
Ta senė — burtininkė. Duodu žodį, 

Ji švento Andriaus naktį, neseniai. 
Kaip gyvą mylimąjį man parodė.

KITA
O savąjį aš veidrody mačiau: 
Jisai — karys, herojus iš herojų. 
Dabar visur aš j ieškau jo, tačiau 
Surasti niekur nevalioju.

KAREIVIAI
Mūrai galiūnai 
Šaunios merginos 
Veltui nuo mūsų 
Antpuolių ginas.

• Jaunos puokuolės, 
Bokštai dantuoti 
Mums pasiduoti 
Turi vis vien! ,»
Nors tavo draugas 
Mūšyje krito, 
Šaukia į kovą 
Aidas trimito.
Vėl į ataką 
Puoli įkaitęs, — i
Dreba tvirtovės, 
Verkia mergaitės...
Mums pasiduoti '•
Turit vis vien! /į
Kardu praskinsim 
Kelią šlovėn. _ . J

Bus daugiau. tj _ _
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Pažinkime Kanadą
KANADOS ŽMONĖS

Dėmesio! 5 )ėmesio!
MANO KRAUTUVĖJE

3997 St.Lawrence Bvd. 
tel.VIctor 2-5319 

Kaufman’s Woollens&Textiles
PARDUODAME URMO KAINOMIS geriausias anglis 
kas medžiagas vyrišk. ir moterišk. kostium; ns ir paltams

v' DOminic 6-9631

P. Deschamps
Laikrodininkas — Auksakalys

A
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Edifice — CENTRALE — Building

7624 CENTRAL LASALLE.

Šiandien aš noriu papasaku 
jums istoriją, paprastą istoriją, 
kurią jūs visi žinote, bet kutus 
jūs klausydami niekad ncpa 
vargsite. Tai yra istorija apx 
Kanados žmones. Čia yra tylu 
sis, tuščias kontinentas, per 
šimtmečius nejudintas civilizuo 
tos kojos, nematytas civiliztu 
tos akies. Ši plati žemė, ku,; 
yra vadinama Kanada, traukia 
si kaip kad yra priimta sakyn 
„nuo jūros ligi jūros“.

Ir vieną dieną horizonte pa 
sirodė bure, atradimas! Tie pir 
mieji atradėjai buvo baimės pil 
ni: baimė ėmė dėl priešiškos ne 
žinomos žemės, baimė oel neži 
nomos ateities. Kokios paslap 
tys glūdėjo už miškingu kran 
tų? Ką siūlė ateitis jiems vi 
siems Jie nežinojo nieko ar’e 
pasakiškus turtus, kurie buvo 
paslėpti giliai žemėse, apie ur 
tingus laukus, kurie myliomis 
tęsėsi kaip akis užmato, km 
naujos kai tos galės apsigyvenu, 
augti ir sėkmingai kurti savo 
gyvenimą, siekiant sudaryti nau 
ją tautą. Ne. Jie nežinojo atei 
ties, kuri ateis, bet jie pasiliko. 
(Tai yra kalba, pasakyta 16 me 

, tų mergaitės, Martina Zadra, at 
1 važiavusios i Kanadą iš Italijos 
su savotėvais 1948 m. Dabar ji 
mokosi Marymount College, 
Sudbury, ir yra 11 klasėj. Ši 
jos kalba laimėjo Canadian Lc 
gion Provincial Speaking var 
žytinių dovaną Windsore). 
Pasiliko nebodami savo baimės 
ir išvedė naujus takus j lauki 
nes vietoves. Jų užsispyrimas 
patraukė jų tautiečius iš Britų 
salų ir iš senosios Prancūzijos. 
Juos pasekė daugelis kitų tautų 
iš Europos, vyrai iš Norvegijos, 
Danijos, Olandijos, Lenkijos,

E. WASYLYSHEN

CALVERT DISTILLERS 
LTD.

1529 Sherbrooke St. W.
Aprūpins Tamstų vestuvių, 
krikštynų, sukaktuvių bei 

kalėdinius subuvimus.
WE 5-2451; res. DU 9-7065

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai <į> 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai a

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS t 

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

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

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

Čekoslovakijos, Rusijos, Graik’ 
jos ir kitų kraštų. Ir tos tautos 
ir daugelis kitų plaukė per vau 
denynus ir kūrė naują gyveni 
mą Kanadoje. Daugelis žnion-ų 
iš arti ir toli, su įvairia istorine 
praeitimi, rūpinosi Kanados 
ateitimi.

Taip buvo pradėta kurti nau 
ja tauta, ne eilinė kita, bet kaž 
kas nuostabaus ir išimtino. Tau 
ta taip nauja ir vienintelė, kuri 
yra visiškai skirtinga nuo kitų, 
istorijos žinomų: vienintelė, nes 
ji formavosi iš kitų tautų, apvie 
nvta ir sulydyta i vieną vienetą 
su kitų tautų asmenybe.

Vargdami ir triuinf uodam, 
šie kanadiečiai sunkiai dirbo, 
bet kartu. Nežiūrint visų skn 
tumų, jie tapo stiprūs ir apjvng 
ti, ir jie ėjo pirmyn — lėtai, bet 
tikrai. Jūs galite būti tikras, 
kad jų patriotizmas anomis d.c 
nomis buvo augštai suprastas, 
Tą liudija ir lordas Durham sa 
vo 1884 m. raporte: „mylėk sa 
vo kraštą, tikėk juo, dirbk jam, 
gyvenk ir mirk dėl jo”. Šian 
dien. po 80 metų, tų pranašin 
paį žodžių, kurie iškilmingai 
skamba mūsų ausyse, ir dabar 
mes galime tarti: „Pone, jūs bu 
vote teisus“.

Jeigu jis šiandien būtų kartu 
su mumis, jis galėtų pats liūdy 
ti kaip augštai' Kanados žino 
nės priėmė jo žodžius. O kodėl 
ne? Daleiskime, kad lordas Dur 
ham yra šiandien .su mumis n 
kad mums susidaro pareiga ji 
apšviesti iš to visko, kas įvyke 
nuo jojo laikų. Pagalbos m"s 
kreipsimės į knygas, kurios 
mums pagelbės savo duomenį 
mis. Mes pavadinsime tą kny 
gą „Kanados atsiekimai“. Alsi 
versime tą knygą ir pirmame 
puslapy I-sis skyrius bus užvar 
dintas: „Jie tarnavo žmonišku 
mui“. Yra išvardinti garbing, 
je eilėj: Alexander Graham 
Bell — humanitaras ir išrado 
jas. Humanitaras, nes jis prici 
dėjo prie didžio darbo ir mokc 
nebylius kalbėti; išradėjas, nes 
jis padarė galutinį žingsnį suku 
riant telefoną. Sekantį mes rna 
tome Sir Wm. Osler-fiziką, po 
fesorių, mokytoją, rašytoją ir 
žmonių draugą. Paskui jį eina

SPECIALIAI

SIUNTINIAMS LIETUVON 
tomis pačiomis kainomis, kaip mūsų urmo sandėlyje

KATEX WOOLLENS & TEXTILE CO.
Kalbame lietuviškai

Mūsų šūkis yra.
1) malonus patarnavimas, 2) geros medžiagos, 

3) geros kainos.
Taip pat urmo kainomis priimame užsakymus ir parduodame 
gatavus vyriškus ir moteriškus kostiumus ir paltim iš mūsų 

Įmonės

OSMODE CLOTHING & HAND MAID TAILORING
Pas mus taip pat urmo kainomis gausite vyriškus motc.išk„s 

ir vaikiškus baltinius ir visokias kitas medžiagas.

Kviečiame Įsitikinti, ka 1 čia perkant sutaupysite.

Savininkas Ch. Kaufmanas,
buvusio Audinių fabriko Liteks Kaune, Gedimine gi. 5, 

vedėjas per 20 iretų

Dr. Frederick Banting — insu 
nno — gyvybės išlaikytojo — 
atradėjas. Nobelio premijos lau 
reatas.

Dabar mes atverčiame antrą 
skyrių, pavadintą „Kanados la 
šytojai ir menininkai" : Pauline 
Johnson, mohawku princesė ir 
poetė; Stephene Leacock, eko 
nomijos profesorius, mokyto 
jas, rašytojas ir istorikas: Lu'..} 
Maude Montgomery iš Prince 
Edward Island, autorių garsic 
sios knygos „Anne of Given 
Gables“. Meno srity mes randa 
me Emily Carr, Tom Tompa 
son, Walter Allward, skulpm 
rių ir Vimy paminklo autonų, 
Yousuf Karch iš Ottawos, to 
tografavusį karalius, karalienes 
ir pasaulio vadus. Sekančiame 
puslapy mes regime Kanados 
dramos ir bendrai Kanados te«t 
ro iliustracijas. Čia mes matu 
me mūsų nuosavą Stratfordą ir 
jo artistus, kurie įnešė naujo gy 
venimo ir pakėlė teatrą su jo se 
nomis ir naujomis dramomis.

Verčiant knygos puslapius, 
mes prieiname prie skyriaus, pa 
švęsto muzikai ir jos kūrėjams, 
kaip Stanley Weir, „O Gana 
da“ kompozitoriui, Edwaid 
Johnson, gimusiam Ontauv- 
Guelphe, kuris vėliau tapo 
New Yorko Metropolitain Ope 
ros bendrovės vedėju; Emma 
Lajeunesse, jaunai kanadietei- 
-prancūzaitei, kuri vėliau kaip 
M-me Albani dainavo karalie 
nei Viktorijai.

Sekančiame skyriuje, pa . a 
dintame „Kanados pramonė” 
mes galėtum išvardinti gerai ži 
nomus pramonininkus ir pre 
kybininkus, ir tokius atsieki 
mus, kaip atomo dirbtuvės pr c 
Chalk upės.

Kanados sporto pasauly atžy 
mime pasaulio figūrinio čiuoži 
mo čempionę Barbara A. Stot 
t; šiandieninius čempionus Boti 
Paul ir Barbara Wagner; Ma

rilyn Bell, Ontario ežero nuga 
’ėtoją, turnt 16 metų; hokey 
žaidimo — Kanados tautino 
sporto — žvi igždę i laurice Ki 
chard.

Mes negalime užmiršti kana 
diečių dalyvavii o abiejuose xa 
ruošė. Vardai Ci'.?n, Dieppe, vi 
my ir Falaise su > ivo kanaž.a 
bet ir triumfuojančia reikšme 
mus verčia atminti tuos, kūne 
kovojo ii mirė gelbstint mūsų 
laisves. Taikos gyvenime mūsų 
atstovai buvo gabūs ir pajėgūs 
dirbti Jungtinių Pautų Orgaru 
zacijoj ir prisidėti prie Coiom 
bo plano. Hon. Lester B. Pea> 
son yra Nobelio taikos laurea 
tas.

Matome, kad kanadiečiai ne 
leido laiko dovanai, kiek tai 
lietė reikalingi] pažangą visose 
darbo srityse. Jūs turite sutikti, 
kad jie įvykdė puikius darbus, 
o ateity dirbsime ir mes. Kaili* 
dos ateities pažanga bus mūsų 
rankose. Tai yra brangus pan 
kimas Kanados kūrėjų. Mes ne 
same tik imigrantai iš Europos, 
Azijos ar Afrikos — mes esame 
Kanados žmones, kurių rankc 
se glūdi jėga vartoti mūsų pa 
skirtį, vystyti gerovę, vadovai* 
ti jos vaikams jieškant gėrėsi ų 
sąlygų savo ateičiai.

(Canadian Scene).

— JAV atstovas JTO pareis 
kė, kad Rusija yra didžiausia 
kolonialistinė pasaulio valsly 
bė, kuri smurtu ir šantažu palai 
ko kolonializmą.

— Tarptautinės žmogaus iei 
šių gynimo prezidentas pasisa 
kė, kad kolonializmo sąvoka 
tinka visiems, kas neduoda tei 
siu laisvai apsispręsti.

— Vėl iškeltas Korėjos su 
jungimo klausimas. Pagal JTO 
nutarimą tai turi būti padaryta 
laisvų balsavimų būdu, bet Ru 
sija nesutinka ir reikalauja fe 
deracijos, kas nėra įmanoma.

Tel. DO 6-6521

The Tailor Shop
Pasiūti pagal užsakymą. — Gatavi drabužiai. 

Vyriška galanterija
„TIEMS, KURIE NEŠIOJA GERIAUSIĄ“

7626 Central Street. La Salle, Que.

„Ateitis priklauso mums, 
drauge!”

MARKSIZMO DĖSTYMAS
Man teko kurį laiką dirbti 

Lomonosovo universitete Mask 
voje, kur aš turėjau progos su 
sipažinti su kai 1/uriais stebinau 
čiais sovietinio auklėjimo prin 
cipais.

Lomonosovo universitete 
vienas mano vadovas pcidaug 
aiškiai išsireiškė apie pagrindi 
nius sovietų auklėjimo ir moks 
linimo tikslus: „Šis universite 
tas buvo pastatytas sovietų m 
žinierių ir sovietų mokslo dar 
buotojų. Toms kartoms (gene 
racijoms), kurios gauna i„sila 
vinimą bei išsimoksliniamą šia 
me universitete, teks svarbi m; 
sija — vesti ir vadovauti perga 
Įėję prieš imperializmą“...

Laike mano vizito Lomono 
sovo universitete aš susipažinau 
su jaunu filosofijos studentu 
vardu Nikolaj. Jis leido man pa 
skaityti savo dienoraštį.

Praleidimas paskaitų galimas 
tik sutikus universiteto vacto 
vybei. Tris kartus be pasiteisini 
mo praleidęs paskaitas ar kito 
kią numatytą programoje veik 
lą. studentas gali būti išmes 
tas iš universiteto už nusižengi 
mą socialistinei studijų draus 
mei (disciplinai).“

Vakar

dialektikos seminare 
trys tsudentai labai puolė pro 
fesorių S., kuris buvo kaltina 
mas pervertinimu mokslinio įna 
šo ir darbų kitų Europos kiaš 
tų, o tuo pačiu laiku praleisda 
mas rusų mokslininkus ir perdi 
dėlių pabrėžimu ir per didele 
svarba įvairių vakarų Europos 
teorijų. Profesorius S. atr. dė 
labai sumišęs ir prižadėjo per 
žiūrėti savo kursą.

Ideologinėje srityje daiosi 

£ g

| Dr. Roman Pniewski
d Daugiametė praktika didelėse l’goninese ir klinikose h 
I> Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. m 

i 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 S
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų ą

vis karščiau ir karščiau. Mišrus 
studentų ir komjaunuolių gru 
pių mitingas šiandien svarstė 
Miškos, studentų grupės sekre 
toriaus „asmeninį reikalą“. Šį 
reikalą patiekė Vala, komjau 
nuolių organizacijos vardu. Kai 
tinimas lietė Miškos santykius 
su Olga, raštinės tarnautoja, Ku 
lią jis pažino jau prieš 2-JUS 
metus. Mišką nutraukė savo 
santykius su Olga tvirtindamas, 
kad Olgos intelektualinis 1_, gis 
yra žemesnis ir nesusiderina 
mas su jo; ypatingai kai dabar 
jis esąs universiteto studentu. 
Tačiau mes visi žinojome tik 
rą liesą, kad Mišką jau susi 
draugavo su kita mūsų skyriaus 
mergina.

Draugas Mišką pareiškė tu 
rįs teisę tvarkyti savo privatų 
gyvenimą, kaip jis nori, tęsė to 
linu savo kaltinimą Vala, tačiau 
tai neliesa ir visai neteisinga. Jo 
privalus gyvenimas priklauso 
šios bendruomenės gyvenimui 
lygiai, kaip jis pats priklauso 
mūsų studentų ir komjaunuolių 
grupėms.

Micka prižadėjo peisvaistyti 
savo pažiūras bei nusistatymą 
ir padėkojo dalyvavusiems mi 
linge už kritiką.

Bus daugiau.
— JAV diskovererio kabiną, 

pagal planą, nuleido nuo rakė 
tos ir lėktuvas pagavo ore, o 
rusų raketa su šunimis sudegė 
atmosferoje.

— Aiškėja, kad Chruščiovo 
užuomina New Yorke apie ne 
paprastą įvykį, įeiškė jo viltį, 
kad jo atvykimui į Jungtines 
Tautas atžymėti, aplink žemę 
bus paleistas žmogus. Jis ii bu 
vęs paleistas, ber žuvęs tarppla 
lietinėje erdvėje.

I t
A. NORKELIUNAS

Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
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VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

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

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame Įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo masinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir lt. 
Užsakymai iš kitur primanai paštu.

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

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

| BELLAZZI-LAMY, INC |

I
DO 6-6941 76/9 George St., Ville Lašale. 1

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. « 
h 

Insuliacija, fen-Test, Masonite, statybinis popieris. mMu.'sanmmusnumtnnnmuasnttrsnntnmmimmastmtittsisnnmt

©

s'V
©

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR i 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVU AS I
AUGŠTOS KOKYBĖS | 
RANKŲ DARBAS |

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS $ 
i 

79 ir 81 St. Zotique St. E. 4
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.• £

o

| SIUNTINIAI NAMIŠKIAM
Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija. X

h Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-8675
991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q. S

'' X
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. X

< v

J Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 8

1 pre.. E Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. | 
S Ižu E. Gnganavičiūte RA 7-4097. «
» Reikalu Vedėjas D. N. Bal.rukonis, CR 6-5075.

RY CI.EANERS
AVENUE, LACHINE

2 S"’’. P. RUTKAUSKAS



Kalėdų švenčių ir Naujųjų -1961 Metų linkėjimai Tautiečiams Toronte:

LIETUVIO ADVOKATO ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT & SEGUIN

35 Hayden Street, Toronto, Ontario.

Linksmų Šventų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų 1961 metu 

gerbiamiems klijentams linki

lei. WA 4-9501. MARGIS DRUG STORE

Geriausi linkėjimai Šv. Kalėdų proga geriausios sėkmės

1961 metuose linki nariams, visiems lietuviams

KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1961 metų proga 

siunčia geriausius linkėjimus.

408 Roncesvalles Avė. tel. LE 5-1944. Toronto, Ont.

Sav. J. V. MARGIS.

1129 Dundas St. W. Toronto, Ont.

Telefonas L E 2-8723.

Geriausi linkėjimai Kalėdų ir Naujųjų 1961 metų proga

AL. GARBENS REAL ESTATE

1611 Bloor St. W. Toronto, Ontario

Telefonai: LE 6-2738, LE 6-2664

Gerbiamiems Klijentams ir Prietehams Linksmų šv. Kalėdų 

ir sėkmingų Naujųjų 1961 metų linki

MODERN STONE CO.

Toronto, North Queen St., Islington. Telefonas BE 3-1911.

Linksmų Kalėdų Švenčių ir daug sėkmės ateinančiuose

1961 metuose savo gerb. Klijentams linki

PARKSIDE MEAT MARKET

335 Roncesvalles Ave. Tel. LE 5-1258 Toronto, Ont.

$NT O WINDSOR, Oist
„TRADITIONAL ECHOES” DEŠIMTMETIS.

Daugumai lietuvių yra žino muzikos. Specialiose prograrno 
ma, kad iš Windsoro CBE ra se k. t. „Kariškos dainos ir mu

SUDBURY, Ont
SUDBURIO APYLINKĖS TAUTOS FONDUI AUKO 

JUSIU SĄRAŠAS

ŠV. JONO PAR. KALĖDŲ 
EGLUTĖ

Kalėdų antrąją dieną, pirma 
dienį, 4 vai. p. p. šv. Jono Kr. 
liet. par. salėje įvyksta parapi 
jos vaikams kalėdinė eglutė. 
Programą paruošia kun. B. Pa 
cevičius, talkininkaujamas u o 
lių talkininkų. Programoje Įsi 
jungia jaunimo choras, paruoš 
damas Įdomų kalėdinį montažą 
su deklamacijomis, giesmėmis 
ir baleto šokiais. Po programos 
>— vaikučiams jaukios vaišės.

N. METŲ SUTIKIMAS 
TORONTE

Sporto klubo „Vytis“ ruošia 
mas N. Metų sutikimas įvy.rs 
Cath. Inf. Centre naujoje, me 
derniškai Įrengtoje, salėje. Bu 
fetas bus pagal Ontario įstaty 
mus uždarytas 11.30 vai., uet 
šokiai žada užsitęsti iki 2 vai. 
ryto. Stalus galima gauti skam 
binant telefonu Pr. Gvildžiui, 
RO 2-8858, Pr. Berneckui LE 
4-9630 arba St. Jokūbaičiui 
RO 6-0417.

St. CATHARINES, Ont
SUSIDOMĖKIM SAVIVALDYBĖS RINKIMAIS

dio stoties kiekvieną šešeadie 
ni nuo 10,30 iki 11 vai, yra duo 
dama pusės valandos progra 
ma vadinama „Traditional 
Echoes“. Pirmą kartą ši progra 
ma buvo duota 1950 metų giuo 
džio 2 d., o nuo 1952 metų ji 
yra girdima per visą Kanadą ir 
didelėje dalyje Jungtinių Ame 
rikos Valstybių. Šios progia 
mos metu yra paminima Nepn 
klausomybės Šventė, Birželio 
trėmimų sukaktis ir kiti minėti 
ni lietuvių tautos įvykiai, tam 
paskiriant visą pusę valandos 
laiko. Kitomis progomis, kaip 
Kalėdų, Velykų, Naujųjų Me 
tų švenčių metu yra, tarp kitų, 
duodama ir lietuviškų dainų nei

zika“, „Moterys ir dainos“, 
„Nakties dainos“, „Upės t dai 
nos”, „Kelionių dainos“, „IŠgė 
rimų dainos“, „Garsiųjų solistų 
dainos“ ir daugelis kitų. Kiek 
vienoje iš čia paminėtų progra 
mų visuomet gražioje formoje 
mes girdime lietuvių „Karo žy
gio dainą“, „Aš bernelio nemy 
Įėjus“, „Ten,, kur Nemunas 
banguoja“, „Alutis“, „Aguonė 
lės” ir daugybė kitų „Čiurlio 
nio” ansamblio, Alice Stephens 
Ansamblio, Br. Budriūno k v ar 
teto, E. Kardelienės, Kipro 'et 
rausko, L. Juodytės ir kitų Idai 
nuotas dainas. Muzikinėse pro 
gramose duodami lietuvių tau 
tiniai šokiai, Br. Janušo paruoš

Po 10 dol. aukojo: J. Vaiče 
liūnas .ir J. Žiūkas; 8 dol. : J. 
Bružas, 7 dol.. J. Stankevičius; 
5 dol.: M. Žemaitis, J. Kibic 
kas, L. Kulnys, A. Br-rškys, V. 
Grinius, J. Bataitis, K. Dau 
nys, kun. A. Sabas, K. Rimas. 
Venskevičius, P., Br. Daukša,

1961 m. sausio 2 d. St. Cat 
barines miestas renka valdo 
muosius organus.

Kiekvienas esame suinterc 
suoti kuo mažesnius mokesčius 
mokėti. Tas priklauso nuo iš 
rinkimo sąžiningų ir sumanių 
miesto administratorių.

Tenka girdėti per radiją, skai 
tyti spaudoje, kad tūlas vra 
daug metų išbuvęs miesto ma 
joru ir turi didelį patyrimą 
toms pareigoms. Praktika ro

do, kad ne visuomet taip yra. ir 
nauji, jauni žmonės sugeba 
dar geriau tvarkyti miestą už 
senuosius.

John King yra ukrainiečių 
kilmės jaunas ir pilnas energi 
jos. Jis yra žymus veikėjas ir ar 
timas geras draugas lietuviams. 
Jis yra mažumų atsvtovas ir 
dažnai tenka ginti naujų atei 
vių reikalus susirinkimuose ir 
teismuose. Dėl savo pareigingu 
mo turi didelį pasitikėjimą.

John King turi didelę opo 
ziciją iš senosios kartos imigra 
ei jos anglų. Prieš jį yra išstatę 
majoro vietai Mrs. John Michel 
King, kad suskaldytų balsus.

Pranešu lietuvių žiniai, kad 
Mrs. John Michel King nėra gi 
minė advokatui John King ir 
balsuojant atkreipkite į tai dė 
mesį.

1961 m. sausio 2 d. visi lietu 
viai patariami atiduoti save bal 
sus už advokatą John King ir 
išrinkti St. Catharines miesto 
majoru. J. Šarapnickas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 5r USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspr'- ^mta 
vaistų katalogą Nr. 2.

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame a Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir vLU 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.
SKYRIAI:

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

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. 05 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers., Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
’ Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
'(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585 

M 11 xrw------>w——srv——-h

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street,
TORONTO 1, Ontario.

ti maršai ir kt.
Greta lietuvių, šios progia 

mos metu yra duodama latvių, 
estų, suomiu, vengrų, kroatų, 
rumunų, lenkų, vokiečių, -mg 
lų, škotų, velsių, prancūzų ir 
amerikiečių dainos. Kaip mato 
me. dauguma tautų šiandiena 
yra Sovietų Sąjungos kolonia 
lizme ir šis faktas kiekvienu me 
tu yra pabrėžiamas.

Neretai stotis gauna ir neigia 
mų atsiliepimų apie šią progra 
mą, tai vis tie, kuriems rūpi, 
kad Sovietų užimtos tautos bū 
tų užmirštos ir niekur daugiau 
nebūtu minimos. Viena iš to 
kių buvo G. L. M. White Rock, 
BC, esanti komunistinio „The 
Workers Vanguard“ korespon 
dentė, kuri po Birželio trėmimų 
paminėjimo sukėlė tikrą audrą 
CBC centre, kartu bandydama 
sukompromituoti Windsoro C 
BC radio stotį ir kartu šios pro 
gramos vedėją Mr. John Jean 
nette. Reikalas ir tikslas greitai 
išaiškėjo kai stotis sužinojo 
apie patį asmenį daugiau, negu 
laiškuose buvo minima. Savai 
me suprantama, kad gausus ga 
rų atsiliepimų skaičius nulemia 
ir nusveria tokius, kurie rašo 
tiktai iš blogos valios. Čia pami 
nėtas vienas pavyzdys lai pri 
mena kiekvienam, ypač po Va 
sario 16-sios šventės minėjimo, 
kad už gerą programą reikia 
stočiai parašyti padėkos laiš 
ka, pastovus ir veiklus KLB

darbuotojas, pirmininkavęs pas 
kutinėję KLB Kr. tarybos sesi 
joje.

..Traditional Echoes“ progra 
mą paruošia didelis lietuvių 
draugas, dainų ir muziKos žino 
vas Mr. John Jeannette. Nors 
kalbėti lietuviškai jis nemoka, 
bet lietuviškas dainas puikiai ži 
no, ir girdėdamas dainas, jis a‘: 
pažįsta, kieno jos yra įdainuo 
tos ir prisimena jų reikšmę. Lie 
tuviškoms programoms paruoš 
ti jau eilę metų Mr. J. Jeannet 
te talkininkauja Petras Janus 
ka.

Šeštadienį, gruodžio 10 d., 
tautines grupės susitarę su CB 
E radio stoties vedėju, padarė 
Mr. J. Jeannette staigmeną. 
Mr. J. Jeannette buvo „netikė 
tai“ iškviestas į radio stotį ir 
čia susirinkę įvairių tautinių 
grupių atstovai sukakties proga 
jį pasveikino, padovanojo g-a 
žią dovaną ir Įteikė architekte, 
meniškai paruoštą adresą, visi 
jį pasirašę.

„Traditional Echoes“ dešimt 
mėtį gražiai paminėjo Windso 
ro dienraštis „The Windsor 
Daily Star“, Jihn Gardiner ir 
Dan Odette straipsniais, kartu 
įsidėdamas ir fotografiją, pada 
rytą CBE radio stotyje Įteikia 
nt dovanas ir adresą.

Vakare ukrainiečių salėje 
įvyko banketas, kuriame daly 
vavo miesto burmistras M. Pat 
riek, teisėjas ir policijos komisio 
nierius J. Legris, parlamento 
nariai kun. G. Davies ir L. Tra 
sher, stoties vedėjas M. Robin 
son, tautybių atstovas ir apie 
250 kitų svečių, kur Mr. J. Jean 
nette buvo visų susirinkusių pa 
sveikintas ir jam asmeniškai bei 
jo vadovaujamai „Traditional 
Echoes'* programai, palinkėta 
ilgiausių metų, K.

St. Jackevičius, A. Raškevičius 
ir P. Semežys; 3 dol.: J. Marti 
šius, J. Poška, K. Žukauskas,
J. Stapčinskas, A. Jasiūnas, A. 
Barkauskas, M. Zakarevičius,
K. Poderis, Kęst. Podens. M. 
Pranskūnas, V. Bružas, J. 
Dženkaitis ir V. Stapšys; 2 d.: 
K. Tutinas, D. Mickus, P. Ma 
zaitis, K. Ramonas, P. Brauk 
lys, VI. Kriaučeliūnas, A. Ind 
rulaitis, A. Juozapavičius, J. 
Petrėnas, E. Sakalauskas, P. 
Griškinis, P. Gustas, K. Ramo 
nas, A. Kusinskis, J. Kručas, 
S. Tolvaišą. A. Zlatkus, J. Pau 
laitis, J. Valančius, po 1 dol.: 
St. Krivickas, A. Staškevičius, 
V. Juška, J. Staškus, A. Ga 
tautis, J. Kriaučeliūnas, A. La 
pienis, V. Lumbis, Vizg. Lum 
bis, P. Kraujelis, A. Barkaus 
kas, A. Vildis, J. Janaitis, j. 
Striška, J. Račinskas, A. Mil 
čius ir 50 et. J. Remeikis. Vi 
so 193.50 dol.

Tautos Fondo atstovybė Ka 
nadoje dėkoja J. Paulaičiui už 
aukų rinkliavą, o taip pat yisie 
ms geros valios Sudburio apy
linkės lietuviams už aukas.

T. F-do Atstovas Kanadoje.
KALĖDŲ EGLUTĖ

Naujų Metų dieną rengia To 
ronto lietuvių mokykla. Kalėdų 
senelio dovanomis rūpinasi mo 
kyklos tėvų komitetas. Eglutei 
vaikai registruojami sekmadie 
niais po pamaldų prie liet, baž 
nyčių. Mokestis nuo vaiko po 
1.50 dol. Jei šeimoje yra dau 
giau vaikų kaip du, nuo kiek 
vieno jų imama vėliau tik po 50 
centų. Šv. Jono Kr. par. eglutė 
parapijos vaikams įvesta antrą 
ją Kalėdų dieną. Programą pa 
rengia kun. B. Pacevičiaus va 
dovaujamas jaunimo choras, ba 
lėtas ir tautinio auklėjimo mer 
gaičių grupė, vadovaujama A. 
V aišvilienės.

— Mauritanijos priėmimą Į 
Jungtines Tautas vetavo Rusi 
ja, pataikaudama Maroko ko 
lonialistinėma pretenzijoms, nes 
Marokas nori Mauritaniją pasi 
grobti. Tai toks Chruščiovo 
nuoširdumas kalbant apie kolo 
nijų panaikinimą.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VIŠKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q„ Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

K Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve $
| „P A R A M A” |
X Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— S
1 Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus.^. $
© Darbo valandos: v
5 Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5y2—9 v. vak. x
6 Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. $
g Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. t 
t Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. | 
f Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723 I
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HAMILTON/
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

NIAGAROS PUSIASALIS
1 SPORTINIS ŠAUDYMAS IR PADĖKA

įvyko gruodžio 11d. LN sale 
je. JĮ atidarė L. B-nės Hamiito 
no ap. prim. G. Skripkutė, pa 
dėkojo susirinkusiems iž atsi 
lankymą mūsų reikalų aptarti 
ir kvietė išrinkti susirinkimo pir
mininką. Iš keturių kandidatų 
išrenkamas E. Sudikas, kuris 
sekret pakviečia K. Baroną. 
Perskaičius pereito susirinkimo 
protokolą, priimtą be jokių pa 
taisų,

L. B-nės valdybos darbų 
apžvalgą padarė G. Skripkutė. 
Svarbesnieji Įvykiai: Literatu 
ros šventės suruošimas, Moti 
nos Dienos minėjimas, Birželio 
trėmimų, pabėgėlių metų rink 
liava (surinkta 110 dol.), G. Ja 

,;šonio parėmimas, Krašto Ta 
rybos sesija, prisidėjimas prie 
United Nations Festivalio, daly 
vaujant jame tautinių šokių 
grupei, surengiant parodėlę ir 
saldumynų stalą, Žalgirio mū 
šio ir kariuomenės šventės mi 
nėjimas, padėkos į New Yorką 
JT atstovams už Lietuvos var 
do kėlimą, santykių palaikymas
su kitų tautybių organizacijom 
Hamiltone, pradėtas nario mo 
kesčio rinkimas. Valdyba ture 
jo 9 posėdžius ir vieną su orga 
nizacijų atstovais. Kasos s to 
vis: pajamų 1158.74 ir išlaidų 
1113.90 dol. Gauta raštų 110, 
išsiųsta 106.

Baigdama pirmninkė pareis 
„ė visos valdybos atsistatydini 
mą, padėkodama hamiltonie-čA 
ms už visų darbų rėmimą ir 
valdybos nariams — už glaudą 
bendradarbiavimą.

Š. Fondo pranešimą 
padarė K. Mikšys. Šalpai ha 
miltoniečiai yra labai jautrūs 
ką pavaizduoja kasos knyga.
1) Pereitų metų likutis 233.33
2) Rinkliavos 1140.35

Viso $ 1373 68 
Didžiausios išlaidos buvo: 

centrui 500 dol.. seneliams V o 
kietijoj 500 dol., vietos šalpai 
145 dol. Kasoje yra 301.27 dol.

Tautos Fondo pranešimą 
padarė J. Mikšys. Ir čia hamil 
toniečiai parodė savo dosnumą, 
nes gruodžio 11 d. kasoje buvo 
1103.69 dol. Prieš N. Metus 
numatoma centrui pasiųsti 900 
—1000 dol.

16 Vasario gimnazijai 
remti komisijos pianešimas taip 
pat buvo trumpas. Kaip pažy 
mėjo St. Bakšys, būreliai labai 
retėja, nors dar šiandien Hamil 
tone yra 150 Saleziečių ir 16 
Vasario gimnazijų rėmėjų. 
Nuo pereitų metų susirinkimo 
iki šių m. gruodžio 11d. surink 
ta 16 Vasario gimn. 1138.50 
dol. ir saleziečių 419 dol. Baig 
damas St. Bakšys kvietė Įsi 
jungti į šių lietuviškų mokslo 
jktaigų rėmimą.

Revizijos k-jos aktus skaito 
J. Stonkus. Seka diskusijos, la 
bai trumpos ir R-jos K-jos ak 
tai, su mažom pastabom, susi 
rinkusiųjų priimami.

A. L I Ū D Ž I U S, B. L.,
Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai patarimai.
k Morgičiai.
' Įstaiga: JA 7-5575;

Namų: FU 3-8928.
20 King Street East,

Hamilton.

I
 TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“ !

Išduodamos paskolos iki $ 3,000.
Morgičių paskolos iš 7% iki 50% turto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.

:i Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais T 
i 9—12 vai. ryto; antradieniais ir penktadieniais 9—12 vai. | 

T ryto ir 5—8 vai. vakare, į

j Minden Building, 20 King St. E., Room 13, j
1 notaro A. Liūdžiaus įstaigoje II augšte, tel. JA 7-5575. $

Ap. valdybos rinkimo klausimu 
išsivystė gan plačios diskusijos. 
J. Mikšys siūlo rinkti valdyba 
sena tvarka, K. Baronas — Ap. 
Tarybą, panašiai, kaip jau tun 
Torontas ir Montrealis. J. Vara 
navičius palaiko, K. Mikšys pa 
reiškia priešingą nuomonę. 
Tuo pačiu reikalu (vieni už, ki 
ti prieš) pasisako Mikelėnas, 
Stonkus, Lesevičius, Navickas, 
Bakšys, Pulianauskas ir kt. Už 
seną tvarką 1961 m. pasisako 
daugumas susirinkusiųjų. Ta 
čiau ir toliau Ap. Tarybos klau 
simas yra diskutuojamas, kuris 
galutinai suformuluotas ir dau 
gumos nubalsuotas, skamba 
taip: Hamiltono ap. valdyba 
kreipiasi Į KLB Kr. valdybą, 
kad 1) pakeistų statuto parag 
rafą, prailginant ap. valdybų 
kadenciją i dvejus metus ir 2) 
Kr. v-ba paruošia ap. Tarybų 
rinkimo ir veiklos statutą. Iš 
sprendus ap. valdybos 1961 m. 
klausimą, rinkimų pravedimui 
išrenkama k-ja: A. Dalangaus 
kas, Z. Pulinauskas, P. Pleinys, 
F. Rimkus, V. Kėžinaitis.

Klausimuose ir sumanymuo 
se J. Bajoraitis siūlo, kad kieK
vienam aukų rinkimui būtų gau 
tas ap. v-bos sutikimas. St. Bak 
šys prašo moralinės paramos 
LN tsatybos darbe. Tuo reika 
lu, ap. valdyba viešai kreipiasi
j lietuvių visuomenę per mūsų 
spaudą. Kiti klausimai buvo ne 
esminiai (valdybos turto sukon 
centravimas į vieną vietą, bu 
halterinis darbas — kasos kny 
gų vedyba ir tt.). Pirm. E. Su 
dikas dėkoja susirinkusiųjų var
du ap. valdybai, o ypač jos 
pirm. G. Skripkutei už atliktą 
darbą mūsų kolonijoje, baigda
mas susirinkmą 7 vai. 30 min. 
taigi,—po ,230 vai. labai sklan 
daus ir ramaus mūsų reikalų iš
sprendimo. K. B.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMĄ

ir šiemet ruošia vietos L. B-nės 
valdyba. Tai tradicija tapusi 
musų kolonijos švente, Į kurią 
privalo atsilankyti visi lietuviai, 
kaip mūsų vienybės ir stiprybės 
ženklas, nes į N. Metus Įžengia 
me su viltimis ir pasitikėjimu 
gražesne mūsų Tėvynės atei 
tim, gražiais savo šeimos pla 
nais. Čia ir atsiranda puikiausia 
proga prisiminti laisvos Lietu 
vos dienas, palinkėti vieni ki 
tiems laimės, sveikatos ir gri 
žimo į Tėvynę, praleisti tą iškil 
mingą vakarą tik lietuvių, ne 
svetimtaučių, tarpe. O L. B-nės 
valdyba, atiduodama visus me 
tus kitoms organizacijoms įvai 
rius ,,pelningus ir nepelningus” 
šeštadienius — N. Metų sut.ki 
mui puikiai pasiruošė — išnuo 
mavo vieną didžiausių Hamiito 
ne salių, paruošė pilną ir tur 
tingą bufetą ir daug įvamų 
staigmenų. Tad nėra reikalo mū 
sų šeimininkėms vargti virtuve 
je, kepti įvairius skanėstus, nė 
ra reikalo ir vyrams jieškoti 
įvairių ,,eleksyrų“ krautuvėse, 
kviestis į savo namus pažįsta 
mus ir gimines N. Metų sutiki 
mui. Visi tūpsime L, B-nės su 
buvime, rasdami lietuvišką nuo 
taiką, pasijusdami kaip vienos 
didelės šeimos nariai.

N. Metų sutikimas bus Que 
ens salėje (Barton ir Ottawa g- 
vių kampas). Pradžia 6 vai. v. 
Iš anksto jokių staliukų rezer 
vavimo nėra, nes salė talpina 
apie 800 svečių.
O Bernelių mišios, kaip ir kiek 
vienais metais, taip ir šiemet, 
bus laikomos 12 vai. naktį.
® Hamiltono Aukuras buvo iš 
vykęs gastrolių į Delhi ir To 
rontą, kur pastatė „Živilę“ ir 
„Žmogus, kuri užmušiau"

1960 m. gruodžio 17 d., šeš 
tadienį, nuo 11 vai. prieš pie 
tus, V. Bieliūno ūkyje, R. R. 
1 Welland, Ont. įvyks tradici 
nis, sporto iš medžiokliniu 12 
cal. ir sportinio 22 cal. šautuvų, 
kalakutų šaudymas. Po to 6 
vai. vak. numatyti bendri šau 
dymo dalyviams medžiotojiški 
pietūs, kuriuose bus svarstomi 
sportinio šaudymo ir medžioji 
mo reikalai ir sudaryti planai 
ateinantiems metams.

Sportinio šaudymo bei me 
džiojimo mėgėjai maloniai yra 
prašomi rungtynėse dalyvauti 
ir kartu užbaigti šių metų spor 
tines rungtynes.

Virš minėtą sportinį kalaku 
tų šaudymą organizuoja ir pra 
veda Niagaros pusiasalio ramo 
venų valdyba.

LIETUVIŲ VETERANŲ 
SĄJUNGOS „RAMOVĖ”
Niagaros Pusiasalio skyriaus 

valdyba reiškia viešą padėką 
gerbiamiems svečiams, daly va 
vusiems lapkričio 26 d„ Ka 
riuomenės šventės minėjime ir 
ramovėnų skyriaus Kanadoje 
Įsikūrimo penkmetyje. Toron 
to Lietuvių Choro „Varpas“ da 
lyviarns ir jo vadovui Didž. 
Gerb. maestrui St. Gailevičiui 
priklauso ypatinga padėka, nes 
Niagaros pusiasalyje gyvenan 
čių lietuvių pasididžiavimas yra 
tuom, kad šis choras davė nia 
gariečiams aju septintą tokį gra 
žu koncertą, kuris savo daino

LN NAUJŲ NARIŲ 
SĄRAŠAS, NR. 30.

Su dideliu dėkingumu skel 
biame 30-tąjį naujų LN nariu 
sąrašą ir kartu reiškiame džinu 
gsmą, kad sunkus Tautos Na 
mų įsigijimo darbas vis dau 
giau lietuviškų širdžių uždega! 
Šiuo sąrašu užbaigiame gražų 
LN narių skaičių — 600. Šešis 
šimtojo nario vieta teko Bro 
niui Blekiui, kilusiam iš Salako.

Po 100 dol. įnešė: Vilimavi 
čius Stepas, Eden, Ont.; Per 
minas Jonas, Cicėnienė Linda, 
Ratkevičius Andrius, Kuzma 
Vincas ir Žulpa Simas — visi 
penki iš London, Ont.; Augai 
tis Petras, Rudokas Alfonsas 
ir Žilvytis Pranas — iš Tillson 
burg, Ont.; Bartulytė Aldona, 
Windham Centre, Ont.; Salik 
lis Vacys, Burlington, Ont. ir 
hamiltoniečiai Ikasala Markas 
(sūnus), Savokaitytė Adelė, 
Plektis - Plečkaitis Charlie, 
Vaitkūnas Kazys, Jokubilius 
Silvestras, Motiejūnas Vladas, 
Vegienė Stela, Kalvaitis Pra 
nas ir Blektys Bronius.

Papildomai 4-tą šimtinę Įne
šė Šarapnickas Juozas iš St. 
Catharines, Ont. ir antrą šimli 
nę Joniku Poviliukas, 91 Quo 
en St. N."

Iš viso pagal šį sąrašą Lietu 
vių Namai nuo spalio 24 d. iki 
gruodžio 13 d. gavo 2200 dol. 
Visiems dar kartą nuoširdžiau 
sias ačiū !

Gruodžio 4 d. LN narių su 
sirinkimas visiška balsų daugu 
ma pavedė v-bai pirkti L,N skly 
pą. Gruodžio 31 d. reikės už jį 
sumokėti dar 39 tūkst. dol. giy 
nais, tad labai prašome tau tie 
čius iki to laiko įsijungti na 
riais. HLN Valdyba.
0 AV parapijos bazaras - lote 
rija numatyta gruodžio 10 d. 
yra atidedama iki sausio 21 d. 
Parapijos klebonas prašo biletų 
šakneles ir pinigu s grąžinti 
bent savaite anksčiau.

0 Sporto klubo atstovai Z. Sta 
nkaitis ir Si. Navickas buvo iš 
vykę į Clevelandą, kur gruo 
džio 17—18 dd. buvo suruoš 
tas dešimties geriausių Š.Ameri 
kis lietuvių stalo tenisininkų tur 
nyrąs. Pasekmes pranešime 
sporto sk.

0 Parapijos bažnyčioje buvo 
Šalpos Fondui rinkliava. Surink 
ta 121.89 dol., kurie bus paskir 
ti vargan patekusiems tautie 
čiams. Reikia pažymėti, kad pa 
rapijos klebonas, kiekvienais 
metais prieš Kalėdas atsisako 
nuo rinkliavos bažnyčiai ir pa 
skiria suaukotus pinigus Š. Fon 
dui. Tai gražus kun. Dr. J. Ta 
darausko įnašas į šalpos dar 
bą. K. B. 

mis mus čia gyvenančius lietu 
vius atgaivina, nukelia tartum į 
Lietuvos padangę — karo mu 
zėjaus sodelį, kuriame pabuvo 
jus kaž kaip atsigaivini ir sustip 
rėji, o ausyse „Varpo“ dainų 
prasmingų melodijų skambesys 
primena didingą Lietuvos praei 
tį, laisvės laikotarpį ir dabartį.

Dėkojame Niagaros pusi įsa 
lio lietuvių dvasos vadovui už 
atkalbėtą invokaciją.

Toronto šauliams už iškil 
mių padidinimą dalyvaujant su 
savo vėliava ir tartą turiningą 
žodį.

Rochesterio ramovėnams už 
raštu atsiųstą sveikinimą ir lin 
kėjimus.

KLB-nės St. Catsarines ap. 
v-bos atstovui, Vilniaus Kr. Lie 
tuvių S-gos St. Catharines sky 
riaus atstovui ir SLA St. Catha 
rities kuopos atstovui už tartą 
žodį ir linkėjimus.

Mielam deklamuotojui už 
taip gražią žuvusiųjų kovotojų 
pagerbimui melodeklamaciją ir 
visiems vienokiu ar kitokiu dar 
bu prisidėjusiems, kaip loten 
jos, bufeto ir choro vaišinimo.

„T. Ž.“, „N. L..“, „Diau 
gui”, „Naujienoms“ ir radio va 
landos „Tėvynės prisiminimai“ 
maloniam vedėjui, už patalpi 
nimą skelbimų, liečiančių ka 
riuomenės ir mūsų 5 metų su 
kakties minėjimą.

Dar sykį visiems taria nuo 
širdų ačiū. Ramovėnų V-ba.

JAUNŲJŲ TALENTŲ PASI 
RODYMAS HAMILTONE.

Didžiosiose Kanados kolom' 
jose veikia muzikos studijos, 
kurios metu pabaigoje (daž 
niausiai pavasarį) rengia savo 
koncertus, tikriau tariant — 
studijos mokinių pasirodymą, 
metinę darbo apžvalgą. Tai 
sveikintinas žingsnis, nes per jį 
mokinys išeina jau viešai į see 
ną, pamažu įsijungia didės 
niems pasirodymams, pamažu 
Įpranta skambinti ar dainuoti 
ne tik savo tėveliams, ar moky 
tojui, bet sėdinčiai publikai sa 
Įėję. Be abejo, sunkūs yra pir 
mieji žingsniai Dažnai tenka su 
klysti, ne dėl nemokėjimo pa 
skambinti, bet paprasčiausiai— 
dėl staigiai atsiradusios baimės 
scenoje, matant sėdinčius sve 
timus žmones, gausią klausyto 
jų auditoriją. Taigi, tokie pasi 
rodymai pratina vaiką šalinti 
tą baimės jausmą, pratina jį 
laisvais jaustis scenoje, pamažu 
įvedant jį į ateities meninį gy 
venimą.

Toks jaunųjų pasirodymas 
įvyko jau antrą kartą Hamiito 
ne, kur be B. Babecko akordeo 
no ir piano klasių studijos auk 
lėtinių, prisijungė taip pat he 
tuviai mokiniai iš Hamiltono 
konservatorijos ar kanadiečių 
mokytojų. Tad ir koncertas bu 
vi pavadintas „Jaunųjų talen 
tų“, nes be piano ir akordeono, 
dar scenoje pamatėme baletą, 
stepavimą ir 18 asmenų okorde 
onų orkestrą ved. muzikos stu 
dijos ved. V. Babecko.

Nevardinsiu ir nekritikuosiu 
pavardėmis silpnesniųjų ar stip 
resniųjų mokinių, (labai leng 
vai galima užgauti jauną širde 
lę), tačiau atvirai pasakysiu, 
kad jų tarpe būta gabių būsi 
mų mūsų menininkų. Ypač iš 
skirtina J. Kanevaitė (pasiro 
džiusi virš programos), laimė 
jusi pereitais metais savo am 
žiaus klasėje visos Kanados 
čempionatą akordeonų varžy 
bose. Ji ir dar keletas Hamiito 
no jaunųjų talentų yra verti 
rimto dėmesio Kanados Lietu 
vių Dienų rengėjų Montrealy 
je, juo labjau, kad ši šventė sto 
vės jaunimo ženkle, suteikiant 
prova koncertinę dalį išpildyti 
jaunimui.

Gaila, L. Namų pianinas ne 
tinkamas tokiems pasirodymą 
ms. Rengėjams veitėjo išnuo 
moti gerą pianiną. Tas kaštuo 
tų gal 30 dol., tačiau visai ki 
toks įspūdis paliktų klausyto 
jams ir mokiniams. Išpildomų 
dalykų pavadinimus V. Babec 
kas pranešdavo anglų kalba. 
Jeigu programa buvo vedama 
lietuviškai, tad vertėjo padary 
ti lietuviškai ir vertimą pavadi

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

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

Tinka Kalėdų ir Naujų Metų dovanoms.
Iš Lietuvos. PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI................. 5 00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI..................... b.Oi)
Liet, liaud. menas. AUDINIAI .......................................8 00
Iš Lietuvos. VILNIUS (naujas) ............................................. 8.00
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI..........3.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ............................................................-1.00
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS 0.50 
Jankus. NAKTIS ANT MORŲ.......................................2.50
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.............................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS........... 1.50
invalido leidinys.................0.50Michaldos PRANAŠYSTĖS,
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ......................... $ t.00
F. Neveravičius. BLAŠKOMOS LIEPSNOS.

Romanas I ir II tomai, kiekvienas po..........................$ 2.uu
Lietuvių PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI..................... $5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas.....................$3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA ME.LSVAS ŠILAS ...............$4.JJ
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. . . . $ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3.00
L Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas...........$ 1.25
F. Timmermanas. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ. Roma. $ 1.2^ 
J. Grušas. KARJERISTAI. Romanas. 2 tomai.................. $ 2 50
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas................................ $ l.zū
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas..................... $ 5.0J
Grimų PASAKOS. Iliustruota................................................ $ 3.09
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS.................... $2
Si. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka............................ $ 1 <0
A. Giedrius. PASAKĖČIOS............................................$2.0j
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai............................$ 5 tt,
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.00 
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS................................. $ 2,0u
J. Kralikauskas. ŠVIESA LANGE................................. $1_.>
J. Gaudrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS...........................................$4.00
Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRA .............5.00
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime, I-ji dalis: 
Kova su gaidžiu. Dail. Vyt. Stasiūnaitis.................... $ 2.0C

Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ
ATSIMINIMAI..................................................... $5.00

Vladas Šlaitas. ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO
(premijuota) ..................................................................... $ o.50

Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ..............................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ...................... 2.00
Ant. Škėma. ŽVAKIDĖ..................................................... 1.50
Fr. Mouriac. GIMDYTOJA, romanas .........................1 75
Levinskas - BanišausLas, /.NGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ....................................................................... 3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas ...................................................... 1 25
1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi......................... ‘1.1)0
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ...................... 3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . . 3,5J 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ...........   0.5Ų
M. Katiliškis. PTIISKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................... $ 2 00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................. l.0P
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE................................................. 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAIS.50 
„VARPAS” (dvigubas) ......................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.............. $4.0^
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ........................ 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................ l(5j
Daulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ...........l’:,0
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... l.-.c
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................ • •........... l.Oi
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
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS.......... .  . $ 1* 0
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ......................... $ 0.75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS..................................... $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės..........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25

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

nimų. Tokiems pasirodymams 
tikamiausias laikas yra pavas?. 
ris, kada mokiniai pasiekia sa 
vo „augštybę“ po rudens ir žie 
mos pamokų.

Ar nevertėtų surengti daiho 
jo žodžio (deklamavimo, skai 
tymo) ir dainavimo jaunųjų ta 
lentų pasirodymą. Gal iniciaty 
vos imtųsi Hamiltono LB vai 
dyba arija HLDM teatras Au 
kuras? Kad hamiltoniečiai ver 
tina ir mėgsta tokius pasirody 
mus, įrodo šis koncertas, kuriu 
susirinko per 400 asmenų. Ir 
pelno liko, kuris padalintas L. 
N. ir šeštadieninei mokyklai.

Vertėjo antroje dalyje, tru 
pūtį vyresniems ir pažengusio 
ms toliau paimti ką nors lietu 
viško. Turime gi M. K. Čiurlio 
nį. VI. Jakubėną, Banaitį ir kt. 
Vis būtų maloniau pasiklausy 
ti.

Tačiau bendrai, už tokią gra 

žią sekmadienio popietę, tenka 
sveikinti LN valdybą, V. Ba 
becką, L. Klevą, St. Bakšį ir 
kt., prisidėjusius prie šio vaka 
ro surengimo ir jo išreklamavi 
mo. Koncerto pabaigoje viešai 
padėkojo V. Babeckas ir LN 
pirm. St. Bakšys.

Scenoje pasirodė šie jaunieji 
Hamiltono talentai (piano, 
akordeonas ir baletas į sceną iš 
ėjimo tvarka) : M. Mureikaitė, 
L. Bubnys, M. Sakas, I. Urbai 
tytė, R. Klevas, Ram. Bagdo 
naitė, A. Sakalaitė, V. Petraš 
ka, M. Repčytė, M. Sims-Šim 
kevičiūtė, R. Skaistytė, D. ir 
A. Jonikai, N. Bemušis, Rcg. 
Bagdonaitė. M. Klevaitė, J. 
Vaičius, V. ir D. Šopytės, V. 
Sims-šimkevičius, A. Gasiūna> 
tė, V. Falkauskaitė, S. Vai 
čiūtė, E. Norris-Naruševičiūtė, 
J. Kanevaitė. K. B.
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„N, L.” Spaudos Balius - sausio 7 dieną
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IV
KALĖDŲ TVARKA TO RONTO LIETUVIŲ 

PARAPIJOSE1 Gruodžio 26 d. 4 vai. A. V. salėje Įvyksta didelis $

mūsų vaikučiams balius | 
$> Verduno A. V. šeštadieninės mokyklos artistai stato 
» 2-jų veiksmų vaizdeli >>
| „KŪČIŲ VAKARAS ir MERGAITĖS SAPNAS” 

| KALĖDŲ SENIS |

G Prie puikios eglutės su didžiausiu gėrybių ii dovanų maišu » 
« turės progos pasikalbėti gimtąja kalba su kiekvienu R 
» pretendentu j dovanas. >?

« Kviečiami dalyvauti suaugę ir visi vaikučiai,
» nežiūrint ar jie lanko mokyklą ar ne. $

» Tėvų Komitetas.

KVIEČIAMAS MONTREA LIO L. B. SEIMELIO 
POSĖDIS

1961 m. sausio mėn. 8 d., 4 
v., p. p. Aušros Vartų parapi 
jos klebonijos posėdžių salėje, 
šaukiamas Montrealio L. B. 
seimelio posėdis. Kviečiami Ga 
lyvauti seimelio nariai ir Mont 
realio lietuviškų organizacijų 
atstovai.

Šiam posėdžiui numatyta dar 
botvarkė:

1) Posėdžio atidarymas,
2) Prezidiumo rinkimas,
3) Balsų ska.čiavimo komiai 

jos rinkimas,
4) Mandatų komisijos imki 

mas,
5) Praeito posėdžio protokolo 

skaitymas,
6) Seimelio prezidiumo ir ko 

ntrolės komisijos rinkimas,
7) Kontrolės komisijos prane 

Šimas,
8) Seimelio prezidiumo prar.e 

nešimas,
9) Diskusijos dėl pranešimo, 

10) Klausimai ir sumanymai.

Trūkstant kvorumo 4 vai. 
posėdžiui, už 1 vai., t. y. — 5 v. 
šaukiamas kitas posėdis, kuris 
bus teisėtas nežiūrint dalyvau 
jančių skaičiaus.

Seimelio prezidiumas.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS

9 Kalėdų proga Montrealio lie 
tuvių seimelis paskyrė po 10C 
dol. medžiaginių sunkumų t., 
rinčioms šeimoms: p. Misev 
čiaus, p. Bern tienės, p. Kunce 
vičienės ir p. Mikalajūnienės.
PIKTADARIAI APIPLĖŠĖ 

J. MAČIONĮ
Gruodžio 19d. į Jurgio Ma 

čionoi groserj. Verdune, Ban 
nantyne 5292, atėjo du vyrai, 
kurių vienas juodas. Kai balta 
sis, nusipirkęs maisto, laukė gią 
žos, p. Mačioniui esant prie Ka 
sos, išsitraukė revolverį, trenkė 
p. Mačioniui ir abu gangstcuai 
jį įmetė į rūsį, kurio duris už 
barikadavo. Tada jie spruko 
lauk. Kol p. Mačionis išsikeps 
tė iš rūsio, piktadariai jau buvo 
pabėgę. J. Mačioniui iš kasos 
pagrobta per tūkstanti dol.

DLK VYTAUTO KLUBO 
vadovybę praneša, kad kadan 
gi Pašalpinės dr-jos susirinki 
mas sutampa su Naujais Me 
tais, tai jis nukeliamas į sausio 
15 d. ir įvyks drauge su šeriniu 
kų susirinkimu.

Kalėdų eglutė praėjo labai 
gražiai. Vaikų buvo pilna salė. 
Kalėdų senelis visus apdovano 
jo ir apvaišino. Kleb. J. Bobi 
nas pasakė gražų pasveikinimo 
žodį ir pagyrė klubą už gražią 
tradiciją.

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

HU 1-8437

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2-

7—9 p. m.

2—4 p. m.

ir 7—9 p. m.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175 ; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.
1396 St. Catherine St. W.

(prie Bishopj.
Siute 419, tel. UN 6-8235

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND

I ADVOKATAS 
jSTASYS DAUKŠA, LL. D. f

X 4 Notre Dame St. E.
K Suite 901
g UN 1-8933 |

I
 ADVOKATAS |

JOSEPH P. MILLER, |
B. A., B. C. L. g

Suite 205 »
168 Notre Dame St. E. J 

UN 6-2063 ir UN 6-2064 j| 
Resid.: 40 Lafleur,

LaSalle. DO 6-1570 |

78 St. Joseph Blvd. W. j „„TARAS jį
VI 2-9958 4 §4 JUOZAS BERNOTAS $

i B. A., B. C. L. (
ų 4 215 St. James West, §

Dr.E.Andrnkaitisįį j 7 augitan. (
H 4 Tel.: A V 8-3115. $

956 SHERBROOKE E. s £ .. „ ejl ., kH y Namie Zt>54 Hogan )'
Tel.: LA 2-7236 g §|>i r Ą 5-7023 7—t v\

VISUS HAMILTONO LIETUVIUS

SVEIKINA

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ RROGA

Kronas- Valevičius Ltd.
„THE CENTRE OF REAL ESTATE” 

Hamilton, On t.

Visiems mano prieteliams Lietuviams linki Dievo palaimos 
ir daug džiaugsmo Kalėdose ir laimės ateinančiais 1961 metais.

Jūsų Edith Hyder,
Radio Station — C. H. M. L., Hamilton, Ont.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kūčios. Tylų šventą vakaią, 
kai dangaus žvaigždės mirgės 
paslaptingu džiaugsmu, musu 
broliai ir sesės rinksis prie Kū 
čių stalo. Ilgesys, meilė ir mai 
da jungs mūsų visų mintis ir šir 
dis... Kūčių stalas primena puo 
tą, vykusią kitados Kristaus 
mirties išvakarėse. Mūsų Kū 
čios yra vienintelė iškilmė, jun 
gianti Paskutinės vakarienės 
stalą ir Betliejaus ėdžias. Plot 
kėlė ir šienas yra tie du simbo 
iiai, kurie mena vieną ir antrą.

Kalėdų išvakarėse, šeštadie 
nį, išpažinčių bus klausoma Auš 
ros Vartų bažnyčioje po pietų 
nuo 4—6 vai. ir prieš Bernelių 
mišias bei mišių melu.

Kalėdinių paplotėlių galima 
gauti AV par. klebonijije kiek 
vieną dieną. Šeštadieni yra Kū 
čių diena lietuviams katalikams 
tą dieną yra pasninkas ir sušilai 
kymas nuo mėsiškų valgių.

Kalėdų naktį mišių metu gie 
dos op. sol. E. Kardelienė su 
choru, vedamu muz. A. Ambro 
zaičio. Bernelių mišios bus ly 
giai 12 v. Po jų seks dar dve 
jos mišios. Kalėdų pirmąją die 
na mišių tvarka — 8, 9, 10 ir 11 
vv.

Aušros Vartų mokyklos 
generalinė repeticija įvyks se 
kantį šeštadienį, gruodžio 24 
d., 9 vai. ryto. Aušros Vartų 
salėje. Būtinas dalyvavimas 
choristams, šokėjams ir a. t is 
tams.

Kalėdojimas: Town of Mont 
Royal, Greenfield Park, Long 
ueuil, Ville J. Cartier ir kitus 
parapijiečius, kurių dėl įvanių 
priežasčių negalėjome aplanky
ti, ar lankydami pakartotinai 
neradome namuose.

Tauro senjorai krepšininkai 
pasiekė labai gražų laimėjimą 
prieš Montreal Tech. Rezulta 
tas 76:58. Jauniai krepšininkai 
aktyviai treniruojasi savo jau se 
niai svajotai kelionei į Torontą. 
® Mirė M. A. Clausen Zlatkų 
tė. Laidojama trečiadienį.
© Pr. Paukštaitis vieton vieti 
nių sveikinimų šalpos reika 
lams paskyiė 5 dol.

Gruodžio 16 d., 7.30 vai. va 
karo buvo sušauktas nepapias 
tas parapijos komiteto susirinki 
mas, kuriame dalyvavo 19 ko 
miteto narių. Šis susirinkimas 
buvo nepaprastas todėl, kad ja 
me specialiai iš Notre Damc dio 
cezijos (Montrealio salos) daly 
vavo vyskupas Belanger su dio 
cezijos parapijų finansinių r ei 
kalu administratorium kun. De 
lormę, pertvarkymui mūsų pa 
rapijos finansinių reikalų ad 
ministravimo. Vysk. Beianger 
labai pasidžiaugė mūsų paraŲ 
jos gražia bažnyčia ir kiebo.-.; 
ja-

Vienam klebonui J. Bobinui, 
parapijai didėjant, buvo nepa 
prastai sunku rūpintis visais t.a 
rapijos reikalais, dėl to jis as 
meniškai ir komitetas savo var 
du, prašė vyskupijos pagalbos. 
Vyskupija, paklausius prašymų 
ir nuodugniai klausimą išstudi 
javus per pusę metų, nutate, 
kad pagalba reikalinga, ir savo 
sprendimą perdavė su patari 
mais Kardinolui Leger. Kardi 
uolas Leger gruodžio 12 d. pa 
rašė laišką Kun. Dr. F. Jucevi 
Čiui, paskiriant jį pilnu mūsų 
parapijos administratorium, su 
visomis klebono teisėmis, paiei 
gomis ir atsakomybe ir pata 
riant kooperuoti su klebonu 
visuose dvasiniuose reikaluose. 
Šis įgaliavimas įsigalioja gru< 
džio 24 d.

Susirinkimas tęsėsi 3 valan 
das, kuriuo laiku komiteto na 
riai turėjo progos daug ką iš 
girsti ir išsiaiškinti įvairiais klau 
simais.

Parapijos ribų klausimas ir 
parapijoms priklausymą vysk.

REIKALINGI FORMANAI
su vandentiekio ir kanalizacijos 
darbų patirtim, vadovauti 3—6 

vyrų grupėms.
Atsiliepti raštu, nurodant am 
žiu, patyrimą ir telefono nr. 

Mr. Mano Taddio, 
13*85 Laurentide Blvd., 
Cap St. Martin, Que.

taisau ir dažau 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida. 

Skambinkite telef. DU 9-0571. 

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC Rd.
E'ektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „L 1 T A S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. Bankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Ciawford Bridge Ave, Verdun. Rytais — pir 
madienį nuo 10 iki 1 vai. ir šeštadienį nuo 10 iki 12 vai. Va 
karais—pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7 iki 8 v.

Sekmadieniais Aušros Vartų Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120. Ved. D. Jurkus PO 7-428Ū

Šeštadienį, Kūčių dieną, susi 
laikyti nuo mėsos pareigos nė 
ra; Šv. Sosto papildomai išleis 
ta interpretacija, tikintieji gali 
pasirinkti, kurią dieną pasnin 
kauti — Kūčių dieną arba die 
na prieš Kūčias. Kadangi die 
na prieš Kūčias yra penktadie 
nis — susilaikymo nuo mėsos 
diena, išeitų, kad šiais metais 
Kūčių dienos pasninkas auto 
matiškai atpuola. Tačiau, pr.si 
laikant lietuviškos tradicijos, 
girtini būtų tie, kune susilaixy 
tų nuo mėsos bei pasninkautų ir 
Kūčių dienoje.

Vargonų Kalėdinės muzikos 
koncertas Pr. par. bus pradeda 
mas maždaug apie 11.15 vai. 
naktį. Kūrinius vargonai išpil 
do kun. B. Jurkšas.

Bernelių mišios abiejose pra 
pijose prasideda lygiai 12 v. 
naktį.

Pris. par. Bernelių mišios 
kartu laikomos bažnyčioje ii sa 
Įėję, tik salėje bus skaitytos, o 
klebono pasveikinimas ir choro 
giesmės į salę perduodami gar 
siakalbiais.

Pirmą Kalėdų Dieną Mišios 
laikomos įprasta sekmadienio 
tvarka: bažnyčioje — 8, 9, 10 
ir 11 vai., o salėje — 11,30 v. 
z Antrą Kalėdų Diedą Mišios 
laikomos 7, 7 :30. 8 ir 9 vai.

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANGELIKŲ LIUERONiŲ 
Kūčių vakarinės pamaldos Įvy 
ks gruodžio mėn. 24 d. (šešta 
dieni) 8.0 v. v. Liul. Išganyto 
jo bažnyčioje, Bloor Str. West 
— kampas Indian Rd. Pamai 
dų programą išpildys: vaikučių 
žodis, vaikučių chorelis, parapi 
jos mišrus choras, sol. Herber 
tas Rožaitis ir triubininkai. Ma 
loniai kviečiame Toronte ir 
apylinkėje gyvenančius lietu 
vius Evang. į šitas Kūčių pa 
maldas kuoskaitlingiausiai daly 
vauti.

Toronto Liet. Evangl. Liut.
Parapijos Taryba.

SIETYNAS PASIRODĖ
Gr. 17 .d Prisikėlimo salėje, 

Toronto Dramos mėgėjų sam 
būris ,,Sietynas“ per du scan 
sus. suvaidino S. Čiurlionienės 
Dvylika brolių juodvarniais 
laksčiusių pasaką. Vaidyba pa

sigėrėtinai buvo gera. Režiso 
rius St. Ramanauskas, talentin 
gas vaidintojas, turėjo įdėjęs r.e 
maža darbo bei sumanumo. Pui 
kios Sig. Ramanausko dtkora 
cijos ir E. Liormanienės kos 
tiumai darniai derinosi veikalo 
dvasiai. Kun. B. Pacevičius, ku 
ris daug prisidėjo prie šio vei 
kale pastatymo, šv. Jono Baž 
nyčioje sekmadienio paiapijos 
žinių pranešime išreiškė nusivy 
urną mūsų kultūrininkais ir šiaip 
tautiečiais, kurie kultūrinius j 
rengimus išmainė į televiziją .. 
kitas lietuvių dvasia' svetimy 
bes.

BANKAS„PARAMA” 
nusistatė paskolas skirti tik as 
menims su tokiais žirantais, ku 
rių bendri žiravimai, įskaitant 
ir jų asmenines banke1 ui pas 
kolas neviršytų 10 tūkstančių 
dol. Be to, paskolai žirantai 
negali būti tos pačios šeimos na 
riai. Visuotinis bankelio naiių 
susirinkimas nutarta šaukti va 
sario 26 d. Prisikėlmio parap. 
salėje.
'M-'.

Raštinė: LE 4-4451

Į Dr. I’. MORRIS |
t; DANTŲ GYDYTOJAS $
2 XS Vakarais ir šeštadieniais X

S
pagai susitarimą. © 

1082 Bloor W-, Toronto 4 X
g (į rytus nuo Dufferin St.) g

PIGIAUSI
SIUNTIMAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

F/laistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W„

Toronto. Tel. EM 4-4025.

Belanger šitaip išaiškino: Mort 
realio saloje veikia dvi lietuvių 
parapijos — Šv. Kazimiero, į 
rytus nuo St. Laurent bu Iv. ir 
Aušros Vartų į vakarus nuo St. 
Laurent ir kiekvienas lietuvis 
automatiškai priklauso tai para 
pijai, kurios ribose gyvena. Ne 
vienas klebonas neturi teisės im 
ti parapijos mokestį iš lietuvio, 
kuris gyvena antros parapijos 
ribose. Aukas, žinoma, galima 
priimti. Kalbant apie aukas, 
Vyskupas patarė visiems, duo 
dant auką, pasakyti, ar auka 
yra kunigui duoda ax parapi 
jai, kad visada bucų aišku, kam 
skiriami pinigai.

Parapijos komitetas labai 
džiaugiasi, kad gavo naują, ge 
rai išmokslintą, energingą ir ga 
bų kunigą, kinis sutiko mums 
padėti. Kun. Dr. F. Jucevičiui 
mes linkime geriausios sėkmės 
jo sunkiose pareigose ir pasiza 
dam kiek galėdami padėti.

Svarbu, kad iš pat pradžios 
būtų sklandus sugyvenimas, to 
lerancija, vieningumas ir bend 
radarbiavimas tarp klebono ir 
naujo administratoriaus, o Ko

mitetas abiems stengsis padėt.. 
Pirmasis Parapijos k-to posė 

dis su nauju administrate 
rium, įvyks klebonijoje, penk. 
tadienį, gruodžio 30 d. 8 vai. 
vakaro. Turi būti banke pakeis 
ti parašai dėl bankinių operaci 
jų ir kadangi k-to pirmininko 
Notaro J. Bernoto kadencūa 
baigiasi sausio 1 dieną, t£ 
prezidiumą turės būti išrinktas 
naujas narys. Pirmininko pa 
reigas po Naujų Metų eis inž. 
J. Gargasas; pirmas prezidiu 
mo narys bus A. Norkeliūnas.

Šis pranešimas paruoštas 
spaudai tam, kad parapijie 
čiams visiems būtų aiški nauja 
tvarka ir nebūtų pagrindo įvai 
riems spėliojimams. Vardan 
to, mūsų parapijos vien'-DC te 
žydi.

Parapijos Komiteto 
Prezidiumas.

Kalėdų naktį mišios bus 12 
vai., vidunaktį, bažnyčioje ir 
svetainėje. Dienos metu mišios 
bus 9, 10 ir 11 vai. Taip bus ii 
kitais sekmadieniais. Išpažir 
bus klausoma kiekvieną rylą .r 
penktadienį bei šeštadienį 7 v.

I MASSON FURS
B K. GUDŽIŪNAS IRH K. GUDŽIŪNAS .. 
IJ. GRAŽYS

Parduoda gatavus, : 
naujus, remodeliuoja i 

so senus

kailinius paltus

Vasarai saugus i 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.

Kun. Dr. F. Jucevičius šią sa 
ų vaite persikelia gyventi į šv. Ka 

zimiero parapijos kleboniją.
H
g

g 
siuva g 
ir tai

mus. 
išlaikymas S 
limu.

DI STR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
F. Jasutis ...............LA 2-7879

ji A. Markevičius. . . .CR 9-9793
P. Adamonis............RA 2-2472

j P. Baltuonis ............LA 6-2084
Pr. Rudinskas .... HU 1-2957 

n Sekite musų skelbimus apie 
t: paskirus objektus N. L., T. 2., 

Star, La Press.
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