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Montrealio lietuvių
SPAUDOS BALIUS PRAĖJO NEPAPRASTAI 

GRAŽIAI
Žmonių atsilankė netikėtai daug

Komunistai kelia žudynes,karus
KOMUNISTAI SUSKILO, BET KARUS VEDA _________________ _ ______________________________________

VIENINGAI SPORTO PIRMEMENYBIŲ DALYVIŲ ŽINIAI
Karas Indikinijoje ir Afrikoje. —

Kinijos komunistai įvarė kylį tarp Rusijos ir Albanijos. — 
Kubos diktatorius prieš kataiik. bažnyčią suorganizavo moteris.* 
Referendumas Alžyre ir Prancū zijoje dėl Alžyro de Caulle 

pasisekė. —
Nors Chruščiovas vis dar ne 

nustoja kalbėjęs apie koegzis 
tenciją, bet tai yra visiškai tuš 
čios kalbos, kuriomis jis bando 
pridengti atvirą karą, jau vyks 
tantį Indokinijoje ir Kongo 
valstybėje.

KARAS VYKSTA IR VIS 
DIDĖJA.

Maskvos lėktuvai masiškai 
gabena ir kareivius ir karo gink 
lūs bei amuniciją į Laosą, ku 
riame vyksta kovos su šiaurinio 
Vietnamo ir Komunistinės Kini 
jos įsiveržėliais. Visiškai patvir 
tintas faktas, užfiksuotas ir fo 
tografiškai ir įrodytas per pa 
gautus komunistų desantus, kad 
į Laosą visiškai atvirai komunis 
tai veža savo kareivius iš šiauri 
nio Vietnamo ir iš Kinijos. Tra 
nsporutui tarnauja Rusijos ka 
ro lėktuvai. Tat nė mažiausio 
abejojimo, kad
LAOSE VYKSTA SOVILTI 

NĖ INTERVENCIJA.
Amerika pareiškė, kad neda 

leis, jog komunistai užgrobtu 
Laosą ir sutryptų Laoso laisvę 
ir nepriklausomybę. Bet kol 
kas tai tiktai gražūs žodžiai. 
Tiesa, kad septintojo JAV lai 
vyno laivai pasiųsti į Indokmi 
jos vandenis, bet JAV atvirai 
prieš Laoso interventus nevei 
kia. Tat komunistai turi galimy 
bę Laosą užkariauti.

Komunistai veikia karš ingis 
kai ir, žinoma, nori 
PASINAUDOTI VAKARŲ

PASYVUMU, 
todėl ir Afrikoje komunistai vi 
somis galimomis jėgomis vei 
kia. Iš vienos pusė Chruščiovas 
reikalauja Lumumbos valdžios. 
iŠ kitos suorganizavo penkias 
Afrikos valstybes kurios pildo 
Chruščiovo reikalavimus, o tuo 
tarpu

MASKVOS LĖKTUVAI
VEŽA JĖGAS IR KARO 

, REIKMENIS J ŠIAURINĮ 
KONGĄ,

kur sudarytas Lumumbos šalt 
ninku židinys. Tat ir Konge iau 
vyksta karas, kurio tikslas suda 
ryti prokomunistinius židinius 
Afrikoje, j kuriuos sovietija ga 
bens savo instruktorius, agen 
tus, ginkluos savo šalininkus >r 
tęs jau pradėtą karą.
DABARTINĖ TARPTAUTI

NĖ BŪSENA
yra tokia, kad labai lengvai ga 
Ii įsidegti Trečias pasaulinis ka 
ras. Kaip matome, lokaliniai ka 
rai-/aii vyksta. Reikia tiktai Va 

Mūsų mieliems bičiuliams 
Poniai Sofijai BUDREIKIENEI ir p. Juozui BUDRE1KA1, 

ponios gerbiamam vyrui ir Juozo broliui, 
A. A. POVILUI BUDREIKAI, 
mirus, reiškiame gilią užuojautą 

toje skaudžioje ir sunkioje gyvenimo valandoje.
L. I. R. J. Adomavičius ir S. Butkevičienė.

karam? rimčiau pasipriešinti, 
(ko deja nėra ir dar greit ne 
numatoma), kaip karas gali iš 
siplėsti.

Vakarų pasyvumas tiesiog 
baisus. Vakarai nepajėgūs net 
išnaudoti sovietijos nesanda 
ros.
MASKVOS PASITARIMUO 
SE PASIREIŠKĖ SKILIMAS.

Pasirodė, kad Albanija prita 
ria Kinijos politikai. Maskva už 
tai iŠ Albanijos atšaukė savo 
specialistus - instruktorius ir at 
sisakė Albanijai duoti duonos. 
Kinija tuo tuč tuojau pasinaudo 
jo: tuojau pasiuntė Albanijai 
savo specialistus ir duonos, no 
rs ir pati jos neturi. Mat, žūtbū 
tinėje

MAO SU CHRUŠČIOVU 
KONKURENCIJOJE, 

nesvarbu, kad kinai mirs ba 
du. — siunčia Albanijai duoną, 
kad laimėtų albanus Kinijos do 
minavimui prieš Maskvą.

Vakarai pasyvūs, lyg jų tas 
nė kiek neliečia.

Tuo tarpu,
DUONOS PRISTIGO 
LYGIAI PEIPINGAS, 
LYGIAI IR MASKVA.

Dėl to Chruščiovas iš minis 
terio pareigų pavarė Mackevi 
čių, kuris prieš kiek laiko lan 
kėši Amerikos kontinente, o Ki 
nijos komunistai atsiuntė į Ka 
nadą delegaciją prašyti duo 
nos, kurios komunistų pavergti 
žmonės nenori gaminti. Bet Va 
karai pasyvūs.

Įdomu, kad Kenedy neparo 
do aiškesnio veido.
KENNEDY NEPRISIDĖJO 
PRIE KUBOS PROVOKA

CIJŲ PASMERKIMO.
Saugumo Taryba nors nepri 

tarė Kubos kaltinimui, kad IA 
V tuojau puls Kubą, bet ir ne 
pasmerkė Kubos provokae'jų. 
O Kuboje vyksta revoliucijos gi 
linimas”. Kastro suorganizavo 
moteris, kurios užpuolo parapi 
jas, katalikiškų organizacijų 
centrus, spaudą ir įvykdė eilę 
smurto aktų.

Visų Kubos provokacijų ir 
sąmoningų erzinimų pasekmė 
je,
JAV NELIKO NIEKO KITO, 

KAIP NUTRAUKTI SU 
KUBA SANTYKIUS

ir išvyti iš JAV visus Kasti o 
agentus.

Nemažu susidomėjimu taiką 
ir rimtį mylinti žmonija laukė 
de Gaulle paskelbtojo referen

Kanados Sporto Apygardos 
pavedimu, š. m. sausio 28—29 
d. d. Hamiltone pravedamos vv 
rų, moterų ir jaunių krepšinio, 
vyrų, moterų stalo tenuo ko 
mandinės, vyrų, moterų tinkli 
nio ir šachmatų pirmenybės.

Klubai registruojasi iki š. m. 
sausio 17 d. 12 vai. nakties (paš 
to išsiuntimo antspaudas), pas 
H. L. S. K. Kovo pirmininką 
K. Baroną, 131 Kensington 
Ave. N., Hamilton, Ont., pra 
nešdami kokiose šakose jie da 
lyvaus, neužmiršdami prieš tai 
savo žaidėjus registruoti FAS 
K-e ir vietoje apmokėti Kana 
do» pirmenybių registracijos mo 
kestį, kuris suaugusiems yra 50 
Ct. ir jauniams 25 Ct.

Burtų traukimas bus sausio 
22 d. 12 vai. Hamiltone para

KAS NAUJA

pijos salėje (58 Dundurn St. 
N.). Klubui prašomi atsiųsti 
atstovus.

Š. tn. sausio 4 d. Įvykusiame 
posėdyje, dalyvaujant KSA. P. 
P S. K. Aušros, TLSK Vyčio 
ir HLSK Kovo atstovams nu 
spręsta mergaičių ir berniuk’ 
krepšinio ir mergaičių tinklinio 
pirmenybes pravesti atskirai To 
ronte. Datą praneš KSA.

Jaunių ir jaunučių stalo teni 
so individualines pirmenybe., 
bus pravestos atskirai Hamilto 
ne vasario mėn. pabaigoje.

Kartu primename, kad KSA 
pirmenybėse laimėtos taurės, 
turi būti pristatytos į Hamilto 
ną iki sausio 28 d.

Su sportiniais sveikinimais
K. Baronas, pirmininkas.

K. Stanaitis, už sekretorių.

KANADOJE
KINIJOS KOMUNISTAI 

PRAŠO KANADĄ DUONOS
Į Kanadą atvyko Kinijos *.•> 

munistų delegacija, kuri, vilio 
jama Kanados pasisakymų, kad 
Kinijos komunistų valdžią reik 
tų pripažinti, nori megzti pre 
kybinius ryšius su Kanada. Fak 
tinai gi jos tikslas Kanadoje gau 
ti duonos, nors delegacija spau 
dai atsisakė duoti bet kokių ži 
nių ir formaliai kelia platesnių 
prekybinių santykių klausimą. 
Iš derybų tačiau aiškėja, kad 
Kinija pristigo duonos. Komu 
nistams labai nesiseka gaminti 
duona.
KANADOJE BUS LEGALI 

ZUOTA LOTERIJA?
Parlamento narys L. J. Pige 

on į federalinį parlamentą įne 
šė įstatymo projektą, kuriuo siti 
loma legalizuoti loterijos veikią 
Kanadoje.

durno, kuriam kraŠtutinieji Al 
žyro nacionalistai ir Prancūzi 
jos kraštutiniai priešinosi ir ban 
dė referendumą nutraukti. Bet 
laimėjo šaltas protas ir rimtis. 
REFERENDUMAS PASISA

KĖ UŽ DE GAULLE 
PASIŪLYMĄ.

Tuo būdu, Alžyras balsuos 
savo ateitį ir likimą. Tai yra lai 
mingas rimto nusistatymo lai 
mėjimas.

KITOS ŽINIOS
— Belgijoje tebevyksta strei 

kas, sabotažo aktai ir netvarka.
— Turkije" min. kabinetas at 

sistatydino. Turkijoje suorgau 
zuotas improvizuotas „parla 
mentas“, kuris rinks valdžią.

— Laoso karui baigti siūk* 
ma tarptautinė kontrolės komi 
sija.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS 

JAV LIET. STUDENTŲ SĄJUNGA
10 metų gyvavimo sukakčiai pa 
minėti ruošia literatūrini - mu 
zikinį rečitalį, kurio dalį išpil 
dys akt. St. Pilka. Jis pateiks 
Vytauto Mačernio, Jono Meko 
ir Vlado Šlaito kūrinius, o be to 
lietuvių kalbon išverstus Šeks 
pyro monologus ir prancūzų 
lyrikus. Šis rečitalis įvyks sau 
šio 29 d. Jaunimo Centre.

DAR VIENA Iš LIETUVOS
Gruodžio 30 d. į Čikagą iš 

okup, Lietuvos atvyko dr. Zig 
mo Rudaičio duktė RamiiVa, 
18 metų tmžiaus. Ji gyveno

TORONTO UŽSAKYMAS 
MONTREALIUI

Montreal Locomotyve Wot 
ks gavo užsakomą pastatyti Te 
ronto požeminiams traukiniams 
36 vagonus, kuriems išleis 4 
mil. do), pažymėtina, kad sutni 
nėtoji Montrealio vagonų staty 
bos firma nukonkuravo Anglį 
jos ir kitų Europos kraštų, taip 
gi JAV ir net Japonijos urmas, 
kurios laikomos y patingai pigio 
mis. Montrealis laimėjo koiiku 
renciją prieš 10 kilų firmų.
KANADA ATIDAVĖ LEN 

KIJAI VAVELIO 
BRANGENYBES

Karo metu į Kanadą paliko 
Lenkijos Krokuvoje esančio 
Vavelio turtai, kuriuos Lasage 
atidavė, nežiūrint egzilinės Len 
kijos valdžios atstovo O. Jat>u 
zęmbskio protesto.

Kanadon tie turtai pateko 
1948 metais Egzilinės Lenki 
jos valdžios atstovui dr. Babins 
kiui paprašius, jie buvo saugo 
mi Kvebeko provincijos muzė 
juje.

Lenkijos kardinolui Wyszyus 
kiui atsikreipus į kardinolą Le 
ger, grąžinimo klausimas pagy 
vėjo, ir gruodžio gale buvo vi 
siškai* susitarta dėl grąžinime.

Sausio 2 dieną du sunkveži 
miai, saugomi stipraus policijos 
palydo, iš Quobeco miesto bra 
ngenybes nugabeno į Bostoną, 
kur jos- buvo pakrautos į laivą. 
Brangenybės, kardinolo Vv ysz 
ynskio teigimu, yra Lenkijos 
bažnyčios turtas.

Įdomu, kad turtų saugojimu 
rūpinosi egzilinė Lenkijos vai 
džia, bet turtus atsiėmė komu 
nistinės Lenkijos valdžia. Pa 
tys lenkai tuo klausimu vien.n 
gos nuomonės neturėjo..

Kaune ir laukė Kauno medtdi 
nos institutą.
• Naujųjų Metų sutikimas, ku 
rį rengė JAV Liet. B-nes Kultu 
ros Fondo V-ba Šv. Amano pa 
rap. salėje, sutraukė apie 250 
svečių.
• Aukšt. Lituanistikos mokyk 
los tradicinis vakaras įvyko sau 
šio 7 d. Western Ballroom salė 
je.
• Tomo Remeikio ir Nijolės 
Šalkauskaitės, veiklių augšt. 
mokslą baigusių žmonių, su tu o 
ktuvės įvyko sausio 7 d. šv. Jur 
gio parap. bažnyčioje.

Baliaus ruošėjus baimino per 
artima didžiosioms metinėms 
šventėms, kaip Kalėdos ir Nau 
ji metai, baliaus data. Bet pasi 
rodė, kad baimė buvo be pa 
grindo, — žmonių buvo dar 
daugiau negu praėjusiais me 
tais. Pažymėtina, kad į Spau 
dos balius vis daugiau atsilan 
ko jaunimo, kurio didelę dalį 

- sudaro mokslus einantis jauni
mas ir jaunieji akademikai, ga 
Įima sakyti — su vyresniaisiais 
akademikais ir savo profesūia 
pryšakyje. Ti pgi pažymėtina, 
kad visi baliaus dalyviai buvo 
perdėm džentelmeniški, man 
dagūs, kaip tikri augŠtcs kultu 
ros žmonės. Tat ir bendra ba 
liaus iuotaika buvo nepapras 
tai graži ir maloni.

,.Nepriklausomos Lietuvos“, 
kurios vardu ir kurios leidimo 
naudai balius ruošiamas, red. J. 
Kardelis, atidarydamas balių, 
pasidžiaugė, kad dalyvauja la 
bai daug tautiečių; kad apsi 
lankė abiejų parapijų klebonai 
— Aušros Vartų Tėv. J. Bore 
vičius, SJ, ir Šv. Kazimiero 
Kun. Dr. F. Jucevičius; kad 
taipgi atsilankė DLK Vytauto 
Klubo Prezidentas J. Džiaugi?, 
kurio prezidentaujamas klubas 
klubas, įkurtas vyresnės ateivi 
jos, dabar jungia jau ir pokari 
nės kartos ateivius, kad į balių 
yra atvykusių tautiečių ir iš to 
liau — iš Kvebeko rytų pp. Pa 
kuliai, iš Ontorio K. Čižauskas, 
iš ypatingų asmenybių pažymė 
tinas atsilankymas kunigaikš 
čių Trubeckių, kurie savo gent 
kartę veda iš Lietuvos kunigai 
kščių. Red. priminė, kad NL. 
įsteigta LKT ir dabartinio KL 
CT pirm. J. Leknicko su Rašy 
toja M. Aukštaite atvežta iš To 
ronto ir kad jos redaktore, bt 
kitų buvusi Marija Arlauskaite, 
kuri ir šiandien atsidėjusi taiki 
na baliuje, kad L. Girinis, 
kaip NL redaktoriaus, imciaty 
va NL iš rotatorinės buvo pei 
vesta j spaustuvėje spausdina 
mą savaitraštį, ir kad dabar N L 
yra pasiružusi padaryti naują 
paobulinimo žingsnį — pakeis 
ti spausdinimo būdą į ofsetinį, 
kuris yra vienas moderniųjų 
spaudos būdų. Red., dekoda 
mas visiems už atsilankymą ir 
Spaudos baliaus loterijos remi 
mą, dėkojo visiems aukavusie
ms loterijai ir pažymėjo Daii. 
J. A. Tamošaitienės Studijos 
tautinį drabužį, D ai. J. Aksti 
no kurinį, p Paknio radio aparr 
tą, pačios NL du išlošimus po 
50 dol. ir aukotojus gerų daly 
kų šokiams premijuoti: op. sol. 
E. Kardelienę, District Estate 
Brokers savininką P. Adamonį. 
De Lux valyklos savininką P. 
Rutkauską ir Hickson groserio 
savininką Povilą Jocą.

Šokių premijavimo tvarką v» 
dė NL B-vės pirm. L, Girinis. 
Šokiams įvertinti buvo sudaryta 
komisija iš Br. Lukoševičienės, 
kuri išrinkta pirmininke ir ,ia 

Spaudos baliaus loterijai
aukojo dar šie asmens:
105. VI. Kiškis, meta), padėk).
106. M. Arlauskaitė, Krist, du 

benis.
107. G. Alinauskas, šok. dėžė.
108. Pp- Stasiškiai, sijonų set.
109. P. Tekutis, šokolado dež.
110. Pp. Paunksniai, konjako.
111. P. Kringelis, Martini buk.
112. A. Jonelis, vyno bonka.
113. P. Pužauskienė, Martini.
114. P. Mankuvienė, stikliukų
115. P. Umbrasas, 2 dol.
116. P. Makauskienė, užvaikai.
117. Dr. J. Šemogas, vyno bnk.
118. Dr. V. Pavilanis, papuoš
119. P. Vyšniauskas, laiškams 

popierio setas.
120. Al. Jurgutis, plunKsnak^ 

čių setas.
121. P Daugeiavičienė, me riš 

ka lėkštė.
122. J. Slabšinskaitė, rankdarb.
123. Lietuvninkienė, aibatai set.
124. M. Kandižauskienė, medž.
125. J. Baršauskas, alaus tuz.
126. D. Mozūraitienė, šokolad.
127. K. Gricius, 1 dol.
128. A. Žilinskienė, 2 ranksiČ. 

rių — J. Piečaičio, Juoz« 
BuJptos, Vlado Ivanaus 
ko, p. Tamošausko, J. Džiaug-u 
ir J. Akstino, kuris buvo komiai 
jos pranešėju Šokių komisija 
konkursą vykdė dviem etapais
— bendrą visų ir atriktų porų 
Valso premiją laimėjo Prof. Dr. 
V. Pavilanis su Ponia, Tango
— p. Sabalys su p. Sidaravičių 
te, Suktinio — p. Geležiūnas su
p. Januškevičiūte ir Džiribako 
p. Gražys su p. Kreivyte.

Loteriją tvaike R. ir J. Luko 
ševičiai, p. Girinienė, K. Lel 
pus ir p. Spodobalskienė. Bile 
tų platiniomo talkoje dalyvavo 
p. Urbonienė, p. Girinienė, R. 
Lukoševičienė, ponia Gudie 
nė, ponia Kardelien. Lai 
mėjimų loteriją, vykdė. p. Kisie 
liūs, p. Koliavienė, p. Ambra 
sas, p. Pocauskas, J. Lukoševi 
čius, p. Ptašinskas. Didžiuosius 
fantus laimėjo: Stefanija Šukie 
nė tautinį drabužį, p. Žilinskai 
tė NL 50 dol., inž. I. Mališka 
NL 50 dol. Panelė, kurios pa 
varuės nepasisekė sužinoti — 
Radio aparatą, J. Akstino pa 
veikslą p. Tamošauskas. Bet 
yra dar neatsiimtų fantų. Per 
dvi savaites prašoma atsiimti 
šiuos laimėjimus:
2752 — 12: 3379 — 32;
3343 — 41 ; 3689 — 4O;
3726 — 45; 2720 — 52;
2882 — 75; 2761 —• 65;
2394 — 77; . 3314 — 99;
2196 — 123; 2715 -— 133;
2724 — 136; 3042 -— 141;
357 7 — 57; 3627 — 58.

Tikrinant biletus, prašoma 
žiūrėti tiktai paskutinius ketu 
rius skaičius, nes pirmieji du 
skaičiai visiems biletams yra 
tie patys. Prie keturskaičio de 
šinėje stovįs numeris reiškia iš 
loštojo fanto numerį.

Kas per dvi savaites neatsi 
ims fantų, bus laikoma, kad jis 
jų atsisako NL, redakcijos nau 
dai.

Baliaus talką, didelę ir nūn 
širdžią, sudarė: M. ir J. Lėk 
niekai, kurie sutvarkė užkandą, 
kuriai kalakutienos daug paau 
kojo pp. Luku kalakutų ūkis, 
esąs ties Barrington, P. Q. Ka 
lakutus kepti padėjo Pp. Gir 
džiuvienė įr Ottienė, kurios be 
to, talkino paruošime užkandos, 
drauge su p. Bubliauskiene, D. 
Svoteliene, Kuncevičiene, Far 
šauisjkieneį )\nd'rijauskiene ir 
Gudiene; svečių aprūpinimui 
talkino: A. Svotelytė, N. Jau 
niūtė, S. Kuncevičiūtė, Ii. Bur 
baite, Biletus pardavinėjo A. 
Navickas ir L. Gudas, Spaudos 
stalą vedė K. Otto. P-ie M. Ar 
lauskaitė vedė barą. Pr. Paukš 
taitis ir H. Adomonis turėjo 
tvarkymo pareigų salėje.

Transportu talkino J. Lingai 
tis, J. Šiaučiulis ir p. Gildžius.

Visiems, visiems, kas kuo pa 
dėjo ar prisidėjo, kas atsilankė 
j Spaudos balių, visiems taria 
mas didelis ir nuoširdus ačiū’ 

N. L.

129. J. Blauzdžiūniene, karol,
130. S. Skučienė, karoliai.
131. V. Vanagas, Martini bnk.
132. Pp. Voronikaičiai, degtin.
133. M. Krauza, vvno bnk.
134. P. Vaupšienė, 2 dol.
135. P. Paškevičienė, 2 dol.
136. A. Gaurių „Rūta“, 3 dėž. 

šokolado.
137. P. Rutkausko De Lux va 

lykla, paveikslas.
137. P. Kinų, Bannantyne, kra 

utuvė, aparatas Titch-Hit.
138. P. Naruševičius, degtinės.
139. Pp. Urbonai, plokštelė
140. Pp. Limantai, indų setas.
141. Pp. Bijūnai, met. padėki.
142. E. Kardelienė, keram, dir.
143. P. Dalmotienė, 1 dol.
144. P. Staškevičius, 1 dol.
145. P. Pocauskas. 1 dol.
146. P. Martinėnas, 1 dol.
147. P. Latvaitis, 2 dol.
148. P. Šimonėlis, 1 dol.
149. J. Petrulis, 5 dol.
150. p. Smilgevičiai, 5 dol.

Nuoširdžiausia visiems NL rė 
mėjams padėka. N. L.
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Bendruomenės valdyba 
kviečia

APLINKRAŠTIS VISOMS K. L. B. APYLINKIŲ 
VALDYBOMS

Reikalas: Lietuviškos spaudos platinimas.

Mosklo - Technikos naujienos Mažlietuvių siekimai
KUO SIELOJASI LIETUVOS ARCHITEKTAI? M. BRAKAS

Baigiana 1960-sius metus. P. 
L. B. Kanados Krašto Valdyba 
laiko sau už malonią pareigą 
padėkoti visoms K. L. B. Apy 
linkių Valdyboms uz nuoširdų 
bendradarbiavimą ir gražią bei 
prasmingą veiklą pavergtos Te 
vynės laisvinimo ir lietuvybės 
iŠla.kymo darbe.

Krašto Valdyba tiki, kad 
1961-siais metais mūsų veikla 
dar labjau pagyvės. Į bendruo 
meninį darbą aktyviau įsijuogs 
mūsų priaugančioji karta—jau 
nimas. Bendruomeninė idėja 
pasieks kiekvieno Kanadoje gy 
venančio lietuvio širdį. Jsisąmo 
ninę, jog Lietuvių Bendruome 
nė nėra eilinė organizacija, oet 
Lietuva išeivijoje, mes baigda 
mi sekančius metus galėsime 
pasidžiaugti žymiai didesniais 
nuveiktų darbų rezultatai. 
Nuoširdžiai linkime visiems Ka 
nados Lietuvių Bendruomenės 
darbuotojams ir visiems geros 
valios lietuviams asmeninės la* 
mės ir sėkmės Naujaisiais — 
1961 — metais.

Šiuo metu Krašto Valdyba 
ruošia 1961-iems metams Apy 
linkių veiklos planą. Šis darbas 
dar kiek užtruks. Kadangi lai 
kas bėga ir Apylinkių reikia 
negali sustoti. Krašto Valdyba, 
jau dabar skelbia Sausio mėnesį 
— lietuviškos spaudos platini 
mo mėnesiu. Supraskime didžią 
spaudos reikšmę. Pasirūpinki 
me, kad kiekvienoje apylinkė 
je neliktų lietuvio be lietuviško 
laikraščio. Paraginkime jį užs' 
pienumeruoti.

Kiekvienas lietuviškas iaik 
rastis, kuris tik nepritaiia Lietu 
Vos okupacijai, mums yiH bran 
gus. Tačiau, Apylinkių Valdy 
bos yra prašomos dėti pastan 
gų, kad kiek galint didesnis tau 
tiečių skaičius užsiprenumeiuo 
tų Kanadoje leidžiamus savait 
raščius „Nepriklausomą Lietu 
vą“ ir „Tėviškės Žiburius“, nes

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
SOLIDARUMO MOKESTĮ

per 1960 metus KLB Krašto 
Valdyba gavo iš šių apylinkių :

Už 1959 metus:
Lethbridge $ 3.60
Sudbury 3.20
Pembroke 9.60
Rodney ♦ > 15.00
Hamilton lbl.60
Oakville 24.60
Delhi 75.00
Fort-William 18.40
Windsor 17.60

Viso $ 348.60

Už 1960 metus:
Sudbury $ 64.00
Pembroke $ 16.80
Montreal lOO.'lQ
London • » 30.00
Ottawa » » 13.60
Toronto t« 150.00
Welland • » 16.00
Winnipeg 60.00
Calgary • » 25.00
Edmonton 20.09
St. Catharines 35.60

Viso „ 531.00

jie yra mūsų bendruomeniniu 
įdėjų puoselėtojai. Tamstų pa 
togumui duodame ir jų adresus: 
„N. L.” — 7722 George St., 
La Salle. Montreal, P. Q,; „T. 
Ž.“ — 941 Dundas St., W Te 
ronto 3, Ont. Kiekvieno jų me 
tinė prenumerata yra 5 dol.

Nepamirškime paraginti te 
vus užsakyti savo vaikučiams 
lietuvišką vaikų laikraštį ,.Eg 
lutę“. „Eglutės” adresas: lm 
maculate Conception Convent. 
R. F. D. 2. Putnam, Connecti 
cut, U. S. A. Prenumerata me 
tams — 4 dol. Norintiems vieną 
ar kitą laikraštį užsisakyti, tarp’ 
ninkaukime, kad laikraščių ad 
ministracijos atsiųstų nemoka 
mai keletą numerių susipažinti.

Pasirūpinkime, kad ktekvie 
noje Avylinkėje būtų vieta, kur 
galima būtų nusipirkti lietuvis 
kų knygų, žurnalų bei laikiaš 
čių.

Krašto Valdyba supranta, 
kad tai bus sunkus ir didis dar 
bas Apylinkėms. Sunku surasti 
pasišventusių žmonių, kurie su 
tiktų lankyti kiekvieno lietuvio 
namus. Nepadekime šio sva, 
baus darbo į šalį jo nepradėję. 
Kai kuriose Apylinkėse dabar 
dar vyksta Šalpos Fondo pa 
skelbtas aukų rinkimo vajus 
Pagalvokime, gal galima lai su 
jungti, kad nereikėtų kelis kar 
tus varstyti tų pačių durų.

Kiekvienoje Apylinkėje yra 
skirtingos sąlygos, todėl sunku 
Krašto Valdybai pasiūlyti vie 
ną bendrą receptą visoms Apy 
linkėms. Todėl spaudos platin' 
mo būdas, paliekamas kiekvie 
nos Apylinkės Valdybai pačiai 
nusistatyti. Svarbu, kad Šis he 
tuviškos spaudos platinimo mė 
nuo atneštų kiek galint gėrės 
nius rezultatus.

Su geriausiais linkėjimais
Stp. Kęsgailą

Krašto Valdybo Pirmininkas. 
P. Lukoševičius, Sekretorius.

Labai dėkojame visoms apy 
linkėms iš solid, mokesčio atsi 
skaičiusioms ir labai kviečiame 
atsiskaityti kitas apylinkes, ku 
rios to dar nėra padariusios.

Pr. Rudinskas,
KLB Krašto V-bos Iždininkas

RYTINĖJE VOKIETIJOJE 
ĮSTATYMU UŽDRALSTI 

DARBININKAMS 
STREIKAI

Vokietijos darbininkai, senu 
papratimu, kovodami už gėrės 
nį pragyvenimą, išeidavo į sliei 
kus. Sovietinė Vokietijos vai 
džia išleido įstatymą, kuriuo 
darbininkams uždrausta strei 
kuoti. Darbininkai turi būti ak 
lai paklusnūs kompartijai. Del 
to iš rytinės Vokietijos į vakari 
nę vyksta didelė pabėgėlių sro 
vė. Per mėnesį į Vakarus perbe 
ga apie 2 tūkstančiai asmenų.

Gruodžio 9—10 dd. Vilnių 
je įvyko Lietuvos architektų są 
juhgos ketvirtasis suvažiavi 
mas. S-gos valdybos pirm. V. 
Cibas ta proga paaiškino, kad, 
sprendžiant miestų ii gyven 
viečių planavimo problemas 
ruošiant stambesnių miestų ge 
neralinius planus, mažesnių 
miestų bei gyvenviečių išplana 
vimo schemas, atskirų rajonu 
detalius projektus, žymiai pisi 
reiškę architektai K. Bučis. J. 
Daujonaitė, P. Janulis. V. 
Stauską. S. Stulginskis, K. Še 
šelgis ir (prieš kurį laiką iš 
Australijos grįžęs) V. Žemkal 
nis. Lietuvos architektų grupė, 
vadovaujama V. Balčiūno ir M. 
Urbelio, sėkmingai dalyvavę 
Maskvos naujamiesčio planavi 
me. Kiti architektai planuoją 
kolchozų gyvenvietes ir ištisų 
rajonų schemas, bet Cioas skun 
džiasi, kad kai kurios įstaigos 
architektų darbus nepakanka 
mai vertinančios. Kai Kurie vie 
tiniai vykdomieji komitetai ar 
chitektams stačiai kliudą plana 
vimo darbą atlikti. Daugelis ar 
chilektų ruošia projektus tipi 
nėms statyboms. Kai kurie ar 
chitektai rūpinasi architektūros 
paminklų restauracijos darbais 
(Trakų, Gedimino. Kauno pi 
lies). Veikia moksline restaura 
cine gamybinė dirbtuvė, kuri 
paruošė visa eilę restauracinių 
pastatų projektų. (Dirbtuvės 
specialistais minimi architektai 
B Krūminis, S. Lasavickas, A 
Brusokas, A. Umbrasas ir k*.). 
Jų buvo paruošti ir kai kurių 
gamtos paminklų sutvarkymo 
darbai (Puntuko. Medvėgalio 
kalno ir kt.).

Sąjunga turi dabar apie 200 
narių.

Pačiame suvažiavime Moks 
lų akademijos Statybos ir archi 
lektūros instituto atstovas J. 
Baršauskas kritikavo architek 
lūs, kai jie perdaug siaurina 
savo kūrybos galimybes ir dėl 
to esąs pavojus nusmukti į kon 
struktyvizmą. Esą pageiaauja 
ma daugiau įvairesnių proj.k 
tų. Iš diskusijų buvo matyti, 
kiek daug dar darytina, kad gy 
ventojatns būtų sudarytos ge 
resnės darbo ir buities sąlygos. 
Būną daug neaiškumų, ką kur 
statyti, einą varžybos tarp gy 
venviečių ir pramoninės staty 
bos. „Mylėti savo kraštą, reiš 
kia rūpintis jo grožiu“, pasakė 
Valst. gamtos apsaugos komi
teto p-kas V. Bergas. Kiti kai ka

Kaunas šiandie
2.
Bet kiek žmogus ne vienu 

darbu gyvena, kauniečiai savo 
dispozicijoje turi 9 kino ii kitus 
du teatrus. Muzikiniame dra 
mos teatre tuo metu ėjo „Sev 
lija“, Dramos teatre — „Trys 
seserys“. Jauniausioji — Tele 
vizijos — mūza taip pat labai 
populiari, tačiau Lietuvoje j, 
težengia tiktai pirmuosius žin 
gsnius. Kaune tėra užregistryo 
ta tiktai apie trys tūkstančiai u.' 
lepriėmimo aparatų.

Mokslą pirmiausia atstovau 
ja 4-rmetis Fizinės kultūros ins 
titutas (400 studentų) ii Poli 
technika, kuriame 43 procentai 
studijokų turi dvejų metų dar 
bo stažą.

Maždaug pusėje Stalino pro 
spekto išsidėstė knygynas, tu 
ris užsieninių laidų (žinoma —- 
sovietiškų). Atrodo, kad vi’r 
nose greičiausiai išnyksta s<s.el 
bimai lenkų kąlba (užleisdam 
vietą rusiškiems). Mūsų kny 
gos yra pigesnės, daug piges 
nės, negu Lenkijoje. Kapenia 
ko „Pizepasc“ kaštuoja 5.-r0 
rublių. Mickevičiaus „Gražina" 
1.80, Budrewicza „Po swiec;e 
bez radaiu“ 8.30, Kirchmaye 
no „Varšuvos sukilimas“ — 
28.80 rublių.

Sustojame priešais knygyną. 
Kažkoks vaikinas mums įduoda 
lapelių. Tai užkvietimas ryt et 
silankyti į Polska Polnocna — 
Lietuvą matčą. Dviem kalbom 
atsišaukimas. Kruopščiai pa 
ruoštas. Mes jau anksčiau esą 
me apsirūpinę. Bet nelauktai 

bėtojai siūlė architektams dau 
giau bendradarbiauti su daili 
ninkais.

AR GALIMA VALDYTI 
ŽEMĖS JUDĖJIMĄ

Žmogus vis geriau ima pa 
žinti medžiagos sandarą ir pri 
verčia sau tarnauti milžinišku* 
energijos išteklius, slypinčius 
atomo branduolyje. Atomo jė 
gai priklauso ateitis ir. gal but. 
pačios drąsiausios šios dienos 
svajonės rytoj taps realybe. Tik 
pagalvokite: vien deuteno 
(vandenilio izolopo), esančio 
iūrų, upių ir ežerų vandenyse, 
termobranduolines reakcijos 
energija 300 tūkst. kartų vir 
sija milžiniškos Žemės masės su 
kimosi energiją. Galimas daik 
tas, čia ir yra toji jėga( kuri ga 
lės mūsų planetą „valdyti“.

G. Petrovskis iškelia nepa 
prastai įdomią minų jo galimy 
bes valdyti Žemės rutulį kos 
minėje erdvėje atominės energi 
jos pagalba. Netoli vieno po 
liaus įrengus milžiniško galingu 
mo branduolinį reaktyvinį 'ra 
riklį, tam tikslui padarius dirb 
tinius kraterius, atliekančius de 
gitno kamerų ir variklių tūių 
vaidmenį. Žemę galima nu 

ipti nuo jos amžinos orbitos. 
j-a*;al žmogaus norus ji gali L J 
ti perkelta į naują orbitą: ar 
čiau arba toliau Saulės, o tai 
atitinkamai pakeistų klimatą.

TIESIOGINĖS TELEVIZI 
JOS LAIDOS SMEGENIMS

Bioelektronika — šis naujas 
nuolat besivystantis mokslas tei 
kia mums kaskart naujesnių 
staigmenų. Prieš keletą mene 
siu trys Kalifornijos universite 
to mokslininkai, paskatinti r,or 
vegų inžinierių, ėmėsi įdomių 
bandymų. Jie sumanė sužadmti 
žmogaus smegenis, nepahečiant 
nei jų, nei kaukuolės, o tik \ei 
kiant juos stipriu eleklromagne 
tiniu lauku.

Gauta teigiamų rezultatų. At 
sidūrę tokiose sąlygose, sinege 
nys užregistruoja vadinamus 
„losfenus" — spindinčius mėly 
nūs - baltus vaizdus. Šiam reir 
kiniui apibūdinti įvestas naujas 
žodis „supercepcija“.

Ryšium su tuo žurnalas , Ra 
dio - Electronics' , ne be tiumo 
ro įsivaizduoja tokią tiesioginės 
televizinės transliacijos smege 
nims sceną. 2000-tais metais šei 
ma, susirinkusi kambaryje, se 

televizijos laidas, bet kiek 

malonus faktas. Tai dėka lietu 
viškai spaudai, kuri skelbia tą 
susitikimą. Lenkų kalba išeinar. 
tis „Cherwony Sztandar“ pla 
Čiai aptaria susitikimą ir daro 
spėjimus. „Kauno tiesa“ skel 
bia pasikalbėjimą su Jozwiako 
wska, Rusinowna ir ekipos še 
fu — treneriu Korbanu. Apie 
matčą taip gi rašo „Wieczerny 
je nowosli", „Sportas“. ,,So 
wietskaja Litva" ir „Tiesa“.

Vidudienį trumpas trenin 
gas. o vėliau likusios pataisos u 
galimybių apskaičiavimai. O pa 
dėtis nėra perdaug linksma. 
Moterų atstovybė taip yra su 
silpninta, kad pav. Rusinowra. 
atrodo turės net... šokti į tok. 
O susižeidimai taip pat ne rciss 
atsitikimas. Jarka Jozwiakov.'s 
ka gavo vidurinės ausies užde 
girną. Taip pat Niemczykowa, 
Tubkowna yra susirgusios. V.e 
tinė gydytoja garantuoja pa 
sveikimą, bet gi rungtynes jau 
ryt...

Viešbučio laikrodis jau seniai 
atskaičiavo dvylika, bet kamba 
ryje 47 numeris lenku - lietuvių 
pasikalbėjimai vis dar tęsėsi.

Šeimininkus atstovavo: Leng 
vaatlečių federacijos pirmimn 
kas M. Icekavičius. vyriausi^ 
lietuvių lengvaatlečių trenerio 
Algirdas Karpavičius, rej. Bo 
rys Jaszczuk („Cherwony stan 
dar“) ir Salomon Ąeintraubus 
(televizija). Iš mūsų pusės susi 
tikime dalyvavo: treneris p. R j 

man Korban ir Lech Drapinski.
Daugiau bus.

Jei kalbama apie Mažosios 
Lietuvos lietuvių politinę veik 
lą, tai ji apima liek Mažosios 
Lietuvos Tarybos, tiek ir Ma 
žosios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio veiksmus ir aspiraci 
jas. Ši politinė veikla turi du pa 
grindinius tikslus:

.1 Pasiskelbti politiniam pa 
šauliui, kad Mažosios Lietuvos 
lietuviai, to krašto kilimo žmo 
nės, yra gyvi ii judrūs bei bud 
rūs — „Acte de presence". Šis 
tikslas kaikam gali atrodyti sa 
vaime suprantamas ir nereika 
lingas. Bet mūsų priešai ir an 
tagonistai Mažosios Lietuvos 
senųjų ir pirmykščių gyvento 
jų egzistenciją sąmoningai sten 
giasi paneigti: rusai, mus vaka 
rų slavais paskelbdami ir tuomi 
„moksliškai“ įjungdami į rusų 
tautą, vokiečiai, mums primes 
darni kolonistų ir atėjūnų iš 3VC 
timo krašto vardą, sovietiniai 
lenkai mus, kaip ir jų bosai 
Kremliuje, priskirdami prie 
„Urslawen", t. y. prie savo len 
kiškos tautybės „su maža ru 
siška ir kaikurių lietuviškų ele 
mentų priemaiša“. Šitokioj va 
detyj mes, pirm negu galim 
reikšti savo valią ir nuomonę, 
turim pasiskelbti, kad esame, 
SENŲJŲ PRŪSŲ pah 
kuonys ir kad ne kas kitas, c 
tik mes esame teisėti Mažosios 
Lietuvos gyventojų iš senų se 
novės sūnūs ir jų tėviškės ten,e 
ti šeimininkai. Štai kodėl įei 
kalingas mūsų organizuotas Įau 
vimas, štai kodėl reikalingas 
mūsų spaudos ruporas Ir štai 
kodėl mes, kur tik galime, tu 
rime pasiradyti ne vien kaip 
lietuviai, bet ir kaip Maž. Lie 
tuvos lietuviai. Šitokia laikysc 
na nepatinka ir kaikunems Di 
džiosios Lietuvos lietuviams, 
apsėstiems nekantrybe. kad 
mes dingtumėm, kaip savo kil 
mės lietuviai ir be pėdsakų įsi 
jungtume į bendrą lietuvių tau 
tos kūną.

2. Ant šito lietuviško pagria 
doj kiek skirtingo negu bendio 
lietuviškojo, mes grindžiame 
savo veiklą, siekiančią įsąm? 
ninti politiniam pasauliui Maz 
Lietuvos lietuvišką charakterį, 

vienas šeimos narys — individu 
alias: sūnus — sportinę, laidą, 
tėvas — politinę, o motina — 
meninę - muzikinę.

HERKULITAS
Nauja nailoninė medžiaga—- 

herkulitas-80 pasižymi įvaino 
mis vertingomis savybėmis ir to 
dėl tinka naudoti daugelyje ari 
čių. Ji nedega, lydosi tempera 
tūroje 195 1. ir yra labai stipri.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

JUOKDARIAI...
DAILININKAS ŽMUIDZINAVIČIUS JAU SURINKO 

VELNIO TUZINĄ VELNIŲ
„Tėvynės balso“ 100( 371) 

numeryje M. Galvydienė rašo 
apie dailininką Antaną Žmuidzi 
navičių:

„Dabar profesoriaus koleaci 
joje yra 141 velnias. Visi jie 
tvarkingai užregistruoti „vėl 
nių knygoje“... Profesorius pa 
siryžęs surinkti trylika velnio 
tuzinų — 169. Taigi, trūksta 
nebedaug. Ir jam tai tikrai pa 
vyks. Juk lygiai kaip filateiis 
tai. pypkių, atviručių, lėkščių ir 
kitokių dalykų kolekcionieriai, 
profesorius Žmuidzinavičius su 
tokiu pat atkaklumu renka kaž 
kodėl pamėgtus velniukus". — 
rašo Galvydienė.

Mandrapypkis užtiknna 
draugę Galvydienę. kad dail. 
Žmuidzinavičiui tikrai pavyks 
surinkti visą velnio tuziną vėl 
nių. Dar jam betrūksta tiktai 
28. Gi komunistų partijoje yia 
žymiai daugiau. Žmuidzinavi 
čius pirmais kandidatais pasi 
rinktinai yra numatęs Sniečkų, 
Žiugždą, Niunką, Paleckj, Mie 
želaitį, išgarsėjusį „lietuvį“ Zi 
maną, Sluckį ir kt. cypvelnius. 
28 tikrai surinks, ir tai ne eih 
nius velnius, bet tiesiog beizebu 
bus. Daugeliui jų jau dailmin 

siekiančią ateities politiniuose 
dėl mūsų tėviškės likimo sprei. 
dimuose užtikrinti mūsų, kaip 
savo tėviškės šeimininko, teises 
ir siekiančią tokios mūsų tėviš 
kės politinės santvarkos, suku 
rimo, kad ji galėtų gyventi sa 
vo gyvenimą bendroj laisvoj ii 
nepriklausomoj Lietuvos vals 
lybėj. Mes siekiame santvarkos, 
kuri mūsų visų, kaip ir kitų Ry 
tų Europos tautų, įsitikinimų 
pastovumo, saugumo ir klėstė 
jimo gali sulaukti tik suvieny 
tos Europos rėmuose.

Šita linkme 1946 m. mažlie 
tuviai Fuldoje, Maž. Uetuvos 
Tarybos atkūrimo proga, pa 
skelbė deklaraciją ir 1947 m. pa 
reiškė protestą prieš Mažosios 
Lietuvos kolonizavimą rusais, 
reikalaudami Mažosios Lietu 
vos valdymą pavesti Jungti 
nėms Tautoms, kol Mažosii 
Lietuvos lietuviams bus leisi 
sukurti savo valdžią, 1946 me 
tų deklaracija kartu su VLIKo 
Didžiuoju memorandumu dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at 
statymo buvo 1950 m. forma 
liai įteikta Didž. Britanijos, 
Prancūzijos ir Jungtinių Ame 
rikos Valstybių vyriausybėms. 
1954 m. gegužės 25 d. MLT 
Prezidiumo pirmininkas E. S; 
monaitis Lietuvos pasiuntinio 
P. Žadeikio buvo pristatytas 
Valstybės Departamentui, kaip 
Mažosios Lietuvo Tarybos pit 
mininkas ir ta proga mernoian 
durnu pateikė mažlietuvių pa 
geidavimus minėta linkme, da 
lyvavo ir kons. J. Budrys, ) 
M. Brakas. M. Brakas 1955 i. 
kovo mėn. lankydamasis VLI 
Ko reikalais State Departmen 
te su kitais VLIKo nariais tu 
rėjo progos ir vėl iškelti Maž. 
Lietuvos reikalą, kaip mažlie 
tuvių atstovas VLIKe. 1956 m. 
vasario mėn. kongresmanas Re 
ece. vokiečių rytprūsiečių pa 
skatintas, Amerikos kongrese 
iškėlė Rytprūsių problemą, pieš 
damas ją taip, kaip vokiečių as 
piracijoms tinka. Į šią kalbą re 
agavo ALTas per kongresma 
ną Sheehan memorandumu, ku 
ris buvo paruoštas ir inspiruo 
tas MLRS-džio, nors nei jo, 
nei MLT-bos vardo jame tak 
tintais sumetimais neminima. 
Tame memorandume buvo vie 
šai iškeltas reikalavimas, kad 
ateities derybose dėl Rytprūsių 
galutinio likimo būtų, kaip de 
rybų partneriai, pritraukti ir lie 
tuviai, kaip turintieji gyvybi 
nių interesų tame krašte. šis 
memorandumas žinoma, sukę 
lė reakcijos iš vokiečių pusės, 
kurie tokioj aiškioj ir oficialioj 
formoj pirmą kartą po karo iš 
girdo apie mažlietuvių politi 
nes aspiracijas ir Mažąją Lie 
tuvą.

(„Lietuvos pajūris“!

kai yra paruošę prortretus arba 
biustus. Tai dailininko žmui 
dzinavičiaus velnių kolekcijai 
visiškai tinka.

Jeigu dail. Žmuidzinavičiui 
nesisektų kolekciją iki velnio 
tuzino darinkti, Mandrapypkis 
mielai patalkininkaus, vieną ki 
tą įdomesnį eksponatą parinkęs 
Kanadoje arba Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse. Tokiam ge 
ram dailininko užsimojimui T'a 
talkins ir visi išėivij'djt es i 
tuviai. Ypač, kad visą tą velnio 
tuziną velnių dailininkas paga 
liau yra pasiruošęs vasiųsti pek 
lon!

M. Galvydienė nusistebi ir 
baigia:

„Bet tai jau jo asmeniškas 
reikalas“.

Ne, draugė Galvydienė, — 
ne asmeniškas, o ir visuomeniš 
kas ir valstybiškas, nes surinkti 
velnio tuziną velnių ir į jų gale 
riją įsodinti tokius, kaip Snieč 
kus. Žiugžda, Niunka, gal dar 
ir amerikoniškus bei kanad'š 
kus, — tai ne asmeniškas reika 
las. Tokia kolekcija bus įdomi 
kiekvienam muzėjui..., o ypač 
pragarui.

Mandrapypkis.

t.su
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Lietuvos okupantą., bando 

sudaryti įspūdį, kad Lietuvos 
partizanus organizavo vokie 
Čiai. Bet šio ,,dienoraščio“ rašy 
tojas pats painiojasi: girdi, Lit 
tuvos partizanų vadovai kalba 
apie Lietuvos išlaisvinimų iš F.u 
sijos okuvacijos, o veža į vokiu 
čių mokyklą. Bet kol vyko k<-

PARTIZANAI IŠKELIAMI į
Lapkričio 18, šeštadienis

Mūsų grupę pristatė į Lart 
šau aerodromą Rytų Prūsijoje. 
Ten dar sykį pakartojo pagrin 
dinius uždavinius. Į mūsų lek 
tuvą pakrovė radio siųstuvą, 
sprogstamąją medžiagą, šaua 
menis, dešimčiai dienų maisto.

Prieš lėktuvui pakylant kiek 
vienam įteikė padirotus NKV 
D darbuotojų pažymėjimus, ku 
riuose nurodyta, kad visos Ta 
rybų Sąjungos organizacijos 
bei įstaigos turinčiąjam pažy 
mėjimą privalo teikti visokerio 
pą pagalbą ir niekas neturi tei 
sės sutrukdyti jam vykdyti ypa 
tingai svarbias valstybinės rei 
kšmės užduotis. Kiekvienas tu 
rėjome po 4 tūkst. rublių.

...Prisirišę parašiutus, užėmė 
me vietas lėktuve. Įsėdo ir tiys 
Štabo darbuotojai. Jie vado 
vaus mūsų skridimui ir išlaipini 
mui. Visas ekipažas ir mes, ty 
lūs, susikaupę. Juk ne juokai 
perskristi fronto liniją ir išskleis 
ti parašiutus priešo užnugaryje

Suūžia, sugaudžia variklis, 
sukdamasis kaukia propeleris. 
Lėktuvas rieda asfaltuotu Įsibė 
gėjimo taku, kiek stablele ir 
ūmiu šuoliu atsiplėšia nuo ryt 
prūsių žemės. Lėktuvas pakyla 
į erdves ir suka į rytus, į tamsų 
tolį, į nežinią. Kaip mus sutiks 
gimtinė, kurioje prabėgo vai 
kystė, jaunystės metai, kurioje 
mūsų artimieji, pažįstami, ku 
noje, kaip ir prieš trejetą me 
tų, šeimininkauja Tarybų vai 
džia?

Prieblandoje stengiausi įžiū 
rėti savo draugų veidus. Antai, 
arti piloto sėdi mūsų vadas 
,,Kovas“—Antanas Šilas, 1941 
—1944 metais dirbęs Subačiaus 
kooperatyve. Šis apskritave> 
dis, šviesaus gymio vyrukas tu 
ri apie 32 metus. Lietuvoje kaž 
kur yra jo žmona, duktė.

Greta Antano įsitaisęs Via 
das Repšelis, buvęs Šilo bend 
radarbis tame pačiame koopca 
tyve. Iš visų išsiskiria ilgas VIa 
do stomuo. Mažų, primerktų 
akių žvilgsnį jis įrėmęs į viena 
tašką kažkur palubėje.

Štai ir subačiškis Juozas Va 
reika, kokių 30 metų kaimo 
bernelis. Būti šoferiu — nenu 
malšinama jo svajonė. „Kai 
baigsis šitos visos velniavos, — 
dažnai mėgsta sakyti Juozas, — 

ras ir Lietuvos žmosės kentė pa 
kartotinai besikeitusią rusų t 
vokiečių okupaciją, tol jie pri 
klausė nuo abiejų okupantų. 
Bet jų tikslas, kurioje okupaci 
joje jie bebuvo, buvo vienas: 
kovoti su okupantu tuo, Kuris 
buvo įsibrovęs į Lietuvą, už Lie 
tuvos laisvę.

PANEVĖŽIO APYLINKES.

eisiu šoferiauti ir po pirmos ai 
gos vesiu“. Dabar jis neramiai 
jura sėdynėj, žvalgosi, dažnai 
taisydamasis savo tamsius piau 
kus.

Aš nežinau, apie ką mano 
draugai galvojo šiomis minutė 
mis. Man iškilo atmintyje Užu 
balių kaimas. Sako, kad a^ėic 
bolševikai nedelsdami lietuvius 
kemša į gyvulinius vagonus n 
veža į Sibirą, kitus — šaudo 
vieloje, kunigus karia. Lietu/ą 
apgyvendina kalmukais, kažko 
kiais čiukčiais.

Greta sėdintis Vladas Rūta 
kumštelia man alkūne ir Šnabž 
da, pasilenkęs prie ausies:

— Jei pavyks kelionė — bėg 
sime. Gerai?

— Ką? — nesusigaudau.
— Mesim velniop šitas Jė 

žes, ryšulius, ir — namo! Su 
tarta?

— Ar pasiutai? — suvirpę 
jau aš. — O kova, kuria, mus 
paruošė? Nebandyk...

— Nenoriu aš kovoti. Aš ra 
čius, juk žinai. Greit žiema, 
man pati darbymetė. Nepatin 
ka man karai. Tik nesakyk 
„Kovui“.

Su Vladu Rūta mudu vaikys 
tės draugai. Kartu kilbukus me 
škeriodavome, vėžiaudavome. 
Tiesa, jo tėvas buvo neturtin 
gas, bet prie bolševikų niekuo 
neprisidėjo. Sukvailėjo Vladas, 
ne kitaip, — manau sau.

Lėktuvas daro staigų posūki 
ir sminga augštyn. Aplink šmė 
kščioja ugninės strėles. Tai į 
mus pliekia rusų zenitiniai pa 
būklai. Nukrečia šaltis, visi susi 
riečiame, pasiruošiame parašiu 
tus. Tačiau... laimingai!

Mes — viršum Lietuvos že 
mės. Tiršta naktis ir didelis 
augštis neleidžia įžiūrėti nei 
miestų, nei kaimų. Bet tai ne 
svarbu. Paduoda komandą pa 
siruošti. Mes sujudame Pasi 
skirstome naštas. Lėktuvo ūžė 
sys prityla, ir leidžiamės že 
myn. 6 vai. 34 min. — po ne 
pilnos pusantros valandos pate 
kės saulė. Po mumis — Pane 
vėžio valsčiaus teritorija, turi 
me nusileisti Ųtos h Stricos 
miškų ruože.

Subraška ir girgžtelia atida 
romos durys. Vokiečiai duoda 
ženklą šokti žemyn. Pirmasis 

prie durų prieina Antanas Šilas 
— jis grupės vadas.

— Daugiau drąsos ir susikau 
pimo, vyrai. Nepamirškime ko 
ordinačių, — ištaria Šilas pasi 
keitusiu, kiek virpančiu dusliu 
balsu ir žengia į prarają.

Paskui j| į švilpiančią ir 
ūžiančią tamsą nueina Povilas 
Šimkus, iš Velnekių kaimo, po 
jo — Antanas Rokas, taip oa’ 
velnekiškis ir kiti.

Eilėje aš paskutinis — taip ir 
deia vado padėjėjui. Pro duris 
veržiasi šaltis, bet jaučiu, kaip 
rasoja mano kakta, prie kūno 
limpa marškiniai, virpa k< jos.

— Šnel! — paragina voku 
tis.

Ir aš krentu.
Viskas aplink susimaišo, aš, 

berods, nieko negirdžiu, nema 
tau ir nejaučiu. Tik giliai pasą 
rnonėje plazda vienas ir tas 
pats: „ar pavyks, ar pavyks, 
ar...“ Pagaliau išsiskleidžia pa 
rašiuto kupolas ir neša mane ty 
liai tylutėliai, tartum Nevėžio 
bangos kaitrų vasaros vidudie 
nį.

Pamažu grjžta savitvarda. 
Pro susivijusias eglių šakas aš 
nusileidžiu į iškirstą miško kvai 
talinę liniją, atsitrenkiu į kel 
mą. Bet tai nieko. Atsisagstau, 
pasiliuosuoju nuo parašiuto, ku 
ris čia man daugiau nebereika 
lingas.

— Kažin, kiek iš jo išeitų 
suknelių, a? — mane nugasdi 
na balsas.

Tai pasakė Antanas Miški 
rus, nusileidęs ant tos pačios 
kvartalinės linijis ir po šuolio 
jau spėjęs atsipūsti.

Daugiau bus.

* Nemuno žiburiai. Tokiu var 
du Lietuvoje pagamintas fil 
mas, kuris vazduoja Kauno hid 
rostoties statybą.

Britų Kolumbijos universiteto 
profesorius Gerard Tougas, 
(dešinėj) prancūšų - kanadie 
čių literatūros pirmosios išturi

K. BARONAS.

25 dienos Europoje 
(Kelionės įspūdžiai)
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IŠ MIUNCHENO Į 1NSBRUKĄ

Pradžioje traukinys bėga iy 
guma, tačiau jau nuo Stanber 
go matomi kalnai. Po valandos 
laiko artėja garsusis Vakielijos 
žiemos kurortas Gaiįoisch - 
- Partenkirchen. Vaizdai dieviš 
ki: kalnai žydi rudes saulutėje 
įvairiaspalviais medžiais. Kaip 
jie puikiai atrodo! Augštai snir 
gas, pilkos uolos. Neužmiršta 
mas vaizdas1 O kada traukinys 
peržengia Austrijos — Vokie 
tijos sieną ir pradeda vingiuoti 
kaip gyvatė, tarp augštų kalnų, 
tarpeklių, landyti pro tunelius, 
norėtum nors minutei sustot’ 
augštai, augštai kalnuose, pa 
lypėti į jų uolas, atsisėsti valan 
dėlei prie srauniai tekančio upe 
lio ir žiūrėti, žiūrėti į puikius 
Austrijos Alpių kalnus... ir že 
bai išsidėsčiusias sodybas... Bet 
traukinys nestoja ir štai, jau ar 
tinasi Innsbrucko priemiesčiai, 
Innsbrucko stotis ir miestas, pa 
žįstamas dar nuo 1945 m.

Visai kitose aplinkybėse, 
visai kitose sąlygose 

teko jį pasiekti prieš penkioli 
ka metų. Vokietijos Meckl n 
burgo provincijoje pasidarė 
„per ankšta“. Raudonoji armi 
ja, Amerikos aprūpinta, grei 
tais žingsniais artinosi prie jos. 
Nutarėme išvykti į Austrijos Ti 
rolį, kur viename „gasthause" 
dirbo mūsų giminaitė. Su se 
sers vyru dirbome Waren-Miu 
ritz geležinkelio stotyje, tad 
naktį, slaptai, išnešę savo man 
tą, įsėdę su mama ir seserim į 
keleivinį traukinį, pasiekėme 

jos autorius, neseniai pagerti 
tas Unesco vadovybės Paryžių 
je. Jis čia yra matomas su Pau 
lo, Carneiro, Brazilijos atsto 

Vitenbergo miestą (su garsiąją 
Liuterio ir jo 95 tezių bažny 
čia), kur teko jieškoti kito trau 
kinio. Masės pabėgėlių ’š ryti 
nės Vokietijos, kariški trauki 
niai, pripildo visą stotį. Turėd i 
mas vokiečiu gelžkeliečių uni 
formą, jieškau transporto prie 
monių prekių stotyje. Čia ran 
du ilgą vagonų sąstatą, einantį 
Leipzigo link ir dar du tušč us 
vagonus. Tačiau kol atsikvie 
čiu saviškius, vagonai jau užpil 
dyti vokiečių pabėgėliais. Šiaip 
taip įsodinu mamą, seserp Ta 
čiau vokiečiai, išgirdę mus ka! 
bant lietuviškai, mamą išstumia 
iš vagono. Ji Krisdama išmuša 
du dančiu, pramuša sau lūpą į 
bėgį. Sesuo iššoksta iš vagono, 
bėga prie kritusios senutės, 65 
m. mamos, tačiau tuo laiku pa 
juda ir traukinys, palikdamas 
mus piie be sąmonės gyiinčios 
motinos. To įvykio niekuomet 
savo gyvenime neužmiršiu, jis 
paliks kaip
žmogaus - žvėries pasielgimas.

Nelaimei traukinys, iš kurio 
mus išstūmė, nusivežė sesers 
vyrą.
.Galvojome, kad jis grįš arti 
miausiu traukiniu, tačiau veltui 
laukėme. Stoty į pasiteiravimą 
atsakė, kad tas sąstatas Magde 
burge subombarduotas. Važiuo 
siu į Magdeburgą. Vėlų vasario 
mėn. vakarą pasiekiu jį. Šiur 
pus vaizdas! Tame oro puol.me 
žuvo apie 25 tūkst. žmonių, o 
75% miesto paversta griuvę 
Šiais. Gatvėse, taip namų, guli

vu prie Unesco. Profesorius 
yra įsigijęs Albertos, Pary 
žiaus ir Stanfordo universitetų 
mokslo laipsnius. (Cb). 

dar bombos. Teiraunuos žuvu 
šiųjų sąrašo, tačiau mano jieš 
komos pavardės nerandu, o be 
to, apie paskutiniuosius bom 
bardavimus geležinkelio stoty 
je jokių davinių neturi, nes 
mieste yra didžiausia betvarkė. 
Apie 12 vai. naktį paskelbia 
mas oro pavojus. Visur griuvę 
šiai, jokios slėptuvės. Lėktuvai 
greit pradeda bombai duoti ar 
timus miestelius ir numeta bom 
bų ir į Magdeburgo priemies 
čius. Toli matau bėgančius žrno 
nes. Ir aš paskui juos. Pribėgu 
prie didelio bunkerio, kuriame 
susirenka gal šimtinė. Joje ir iŠ 
būnu iki ryto ir Vitenberge vėl 
atsirandu apie pietus. Stotyje 
išsėdėtos dvi naktys. Mama gu 
Ii ant suolo, jokios pagalbos. 
Visos mokyklos pabėgėlių užim 
tos, nėra nė vienos vietelės. 
Surandu pastogę netolimam 
Liudvigsluste, kur išgulėję ant 
grindų beveik savaitę laiko, nu 
sprendžiame vykti į Innsbru 
cką. Po dviejų dienų varginan 
čios kelionės, (neapsieita ir čia 
be oro pavojų ir kt. bėdų) pa 
siekiame Innsbrucko p'iemie 
4, nes traukinys iki pagrind. 
nės stoties nėjo. Iškeliaujame 
11 km pėsčia, Italijos link, taip 
vad. Brunner Pass keliu. Ten 
ka dažnai sustoti, nes serga ma 
ma, karščiuoja, greit pavargs 
ta, tačiau paskutinėm jėgom ko 
Eia į kalną. Ar ji kada nors ti 

ėjosi likti be namų, be duonos 
kąsnio. Ar tam ji augino vai 
kus, kad šiandien susilauktų tik 
klajoklės gyvenimo? Ji svajojo 
apie ramią senatvę vaikų giobo 
je, kūrė mūsų ateičiai gražius 
planus...

Apie pietus pasiekiame numa 
tytą vietą. Švogeris, apvažinė 
jęs daug vietų, po savaites mu 
rado. Visa dabar iškyla atmiu 
ty-

,,Pramintais keliais“
Kiekvienas mano lankytas 

miestas, surištas yra su prisirni 
nimais. Ir iš Innsbrucko sto 
ties nevažiuoju autobusu į man 
reikiamą vietą, bet nutariu pasi 
vaikščioti „pramintais keliais“. 
Juk tai kelias, kuris vedė į kai 
nų koplytėlę, pas turtingą ūki 
ninką, keisti paskutinį rūbą į 
krepšį bulvių. Tačiau paėjęs 
kiek toliau, matau naujai paita 
tytus namus, barakus ir augštai 
statomą tiltą, tęsiamą per Kai 
nūs, plačią autostradą. Nenoriu 
tikėti, kad augštai galėtų judė 
ti kranai, važinėtų traktoiiai, 
sunkvežimiai, krislų didžiau 
sios eglės. Prieš penkioliKą me 
tų man atrodė, kad Alpių kai 
nūs žmogaus rankos niekuo 
met nepajudins, nepakeis jų iš 
vaizdos. Juk aisistojus prieš 
juos, žmogus atrodai toks silp 
nutis, menkutis. Tačiau šian 
dien, technika nugalėjo erdves, 
technika įveikė augščiausius ir 
stipriausius kalnus, drumstama 

Nukelta į 6-tą psl.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

8.
— Nepanašu į direktoriaus kabinetą, ką? — pasakė Ade 

menas parodydamas Barvainienei fotelį. — Bet juk aš pagal 
titulą vyriausias gydytojas. O jei gydytojas, tai tvarkoj.

Viktorija taip ir nesuprato, kas čia tvarkoj — gydytojas 
ar kabinetas. Adomėnas tęsė:

— Jums, tur būt, neaišku, kam aš jus pakviečiau. Ma 
tote, nesitikiu šių garbingų pareigų ilgiau eiti. Kalbant papias 
čiau, mane, tikiuos, greitai išmes. Aš į čia nesiveržiau, mane 
įgrūdo beveik jėga. Bet kai aš jau čia, tai mane būtinai iš 
mes. Jums keista, kad visa tai pasakoju?

— Taip, — patvirtino Barvainienė.
— Tai, matote, buvo įžanga. Atsimenat, kaip gimnazijo 

je buvo rašomi rašto darbai? Įžanga, dėstymas ir paba:ga. 
Jūs nerūkot?

— Gerai darot. Aš dabar irgi nerūkau. Bet cigarečių 
dėžutę laikau stalčiuje. Man lengviau nerūkyti, galvojant, 
kad cigaretės čia pat, galiu tik siekti ranka ir leisti dūmą.

— Rodos, draugas direktorius, skyriuje rūkyti draudžia 
ma.

— Jūs teisi. Matote, pati įsitikinot, kad mane greit išmes, 
Koks aš direktorius. O jus pakviečiau štai dėl ko.

„Na?" — tarė mintyse Barvainienė.
Adomėnas kurį laiką patylėjo, lyg jieškodamas tinkames 

nių žodžių savo minčiai išreikšti. Ūmai jis siekė ranka i už 
antį, išsitraukė šukas ir ištiesė jas Viktorijai.

— Jei neturit su savim šukų, galite pasinaudoti manu. 
Aš žinau, kad tai nehigieniška ir taip toliau, bet galiu jus už 
tikrinti, kad joks pavojus jums negręsia. Pagaliau galit jas 
ištrint spiritu, jei norit. — Jis pristūmė arčiau Barvainienės 
buteliuką su spiritu.

— Tai dėl to jūs mane ir pakvietėt? — Viktorija iš cha 
lato kišenės išsitraukė savo šukas. — Tai nėra, draugas direk 

toriau, tinkamiausias pretekstas iškviesti iš skyriaus dar'’uo 
toją. i

— Nebūkit vaikas, Barvainienė, — Adomėnas gūžtelėjo 
pečiais ir paslėpė savo šukas atgal. — Tiesiog jūs nepadoi-ai 
susivėlusi, ir viskas. Iš šono pasižiūrėjus, galėtų atrodyti, kad 
jums kas įsikabino į plaukus.

— Kas būtent?
— Maža kas. Gal būt, šikšnosparnis. Tik jie dienomis 

neskraido, kaip?
— Draugas vyriausias gydytojau, manęs laukia darbas.
— Ne jums šitas darbas, drauge Barvainienė, tai aš tams 

tai ir norėjau pasakyti. Klinikines analizes dabar puikiausiai 
atlieka stomatologės, jų tiek prisigrūdę mieste, kad prie uor 
mašinos netenka joms net prieiti. O periferijon jos nevažiuo 
ja, nes nuobodu, provincija, rudeni purvas ir nėra operos te 
atro su vaikščiojančiom lėlėm.

— Ir dainuojančiom.
— O! Kad jos dainuotų. Bet aš ne apie tai. Man gaila 

žiūrėti, kai tikras gydytojas su tikru geru diplomu skaičiuo 
ja eritrocitus. Ką ten stomatologės — medseserys, ir tos pui 
kiaušiai daro analizes. Jūs gi įlindote į tą molyną ir kiuiksote. 
Ir svarbiausia patenkinta.

— Patenkinta.
— Štai čia ir jūsų tragedija. — Jis išsiėmė iš stalčiaus ei 

garetę ir ėmė maigyti ją tarp pirštų. Paskui ją vėl paslėpė. 
— Jūs dirbot ir biochemike?

— Taip. Vaikų ligininėj.
— Mes irgi ruošiamės įrengti biocheminę laboratiriją. 

Na, gal per iškilmingai pasakyta, — žodžiu, laboratorijoj da 
rysime biochemines analizes. Ko jūs išėjot iš vaikų ligoninės, 
gerbiamoji? Gydykla — ekstra klasės. Papūgos narve ant 
laiptų, žaislai, o kulinarija ten kokia — tik pirštelius aplaižy 
ti. Na, aš vėl nušnekėjau.

—, Negavau etato. Tai yra — pusės etato. Dirbau vulon 
tere, vadinasi, nei algos, nei stažo. Dėl kulinarijos — tai ji 
tik ligoniams, o papūgos manęs visai nedomina.

— Aišku. Betgi jie etatą turėjo.

— Tada dar ne. O vėliau davė kitai darbuotojai.
— Ne jums?
— Ne.
— Kodėl gi taip?
— Nežinau. Jūs, draugas direktoriau, savo tarnauto 

jams ataskaitos taip pat nepatiekiat.
— Bet aš taip ir nedaiau. Jūs ką, Barvainienė, manot, 

kad visi viršininkai proteguoja savo gimines ar pažįstamus?
— Ten neprotegavo savo giminių. Ten protegavo augš 

to ministerijos tarnautojo giminę. B. to, aš ne Barvainienė, 
o draugė Barvainienė ar panašiai.

— Bet ir liežuvėlis jūsų kaip skustuvėlis, — atsiduso 
Adomėnas. — Tai štai ką, drauge daktare Barvainienė, siųs 
kite velniop visas pipetes, kolbas ir retortas. Turiu jums pui 
kų etatą. — Viktorija tylėjo; Adomėnas tęsė: — Gydytojo 
endokrmologo etatą. Puiki svecialybė! Vilniuje tik du tok>e 
specialistai, ir abu — bobos.

— jūs norit, kad būtų trys bobos?
— Jūs ne boba. O anos dvi irgi ne bobos, aš tik taip >>au. 

dėl stiliaus. Moteriškėlės visai galvotos. Ko jūs į mane tai 
žiūrit, Barvainienė? Atsiprašau — daktare Barvainienė? L 
jeigu jau pagal taisykles, tai gydytoja Barvainienė?

Viktorija pakraipė pečiais; jos veidas nerodė nė mažiau 
šio džiaugsmo.

— Na tai kaip, gerbiamoji kolege?
— Draugas direktoriau, — rimtai tarė Viktorija, — labo 

ralorijoj aš dirbu jau palyginti ilgai; apie endokrinologiją1) 
nieko nenusimanau; tai kodėl man ūmai persikvalifikuoti, sa 
kysim, ne į chirurgus ar infekcionistus, o kaip tik t endokrino 
logus?

Adomėnas ėmė nekantrauti. (o. d.) 

') Endokrinologija — mokslas apie endokrinines liaukas.. Ln 
dokrininės liaukos yra tokios liaukos, kurių gaminamieji pro 
dūktai neturi ištekamųjų latakų; tokios liaukos yrą skydinė 
kakle, antinkstinės liaukos ir pan. Liaukos, kurois turi išteka 
muosius latakus; vadinamos ekzokrininėmis; tokios yra ecil' 
nės ir ašarinės liaukos. Red.
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Mokslo žmonių organizacija
LPDA METO BŪVIS

1959 m. spalio 25 d. Lietu 
vių Profesorių draugijos Ame 
riboje visuotinis narių suvažia 
vimas išrinko Valdybų (prof. 
Matas Krikščiūnas — pmr; 
ninkas, pi of. Stasys Pirmautas 
— vicepirm. ir ižd.. prof. dr. 
Kris. Gudaitis — sekretorius it 
korespondentas, prof. Jonas si 
moliūnas ir prof. Moitejus Nas 
vytis — nariai) sekantiems d ve 
jiems metams ir nustatė tolimos 
nio veikimo gaires. Vykdyda 
ma suvažiavimo nutarimus ir 
įpareigojimus, valdyba Šių me 
tų veikimo oūvyje toliau dėjo 
pastangas galimai daugit.u ver 
buoti draugijai narių. Nors dr- 
jos narių skaičius jau prašoko 
100, tačiau vaidyba turi duome 
nų, kad dar daug lietuvių aka 
demikų, buvę ar esą umversite 
tų ar tolygių augštųjų mokyklų 
mokomojo personalo nariai, dar 
nėra įsijungę į draugiją. Aišku 
mo dėl čia reikia priminti, kad 
dr-jos nariais gali būti lietuviai 
bet kokioje šalyje išėję augštą 
jį mokslą ir užėmę ar užimą bet 
kokios augštosios mokyklos 
mokomojo personalo vietą, 
skaitant nuo asistento - instruk 
toriaus iki profesoriaus. Dr-jos 
užsibrėžti siekimai lengviau bus 
galima realizuoti, jei kiek galint 
daugiau lietuvių akademikų 
stos veikliais jos nariais. Pro 
duktyviai kūrybinė jos veiklos 
sėkmė tiesioginiai pareina nuo 
narių pritarimo ir įsijungimo į 
dr-jos tikslų įkūnij>:ną. į šią 
kiekvieno nario pareigą įeina 
mažiausiai savo metinio mokės 
čio mokėjimas ir pakeitus, savo 
adreso pranešimas. Visuotinio 
suvažiavimo nutarimus vykuy 
dama v-ba dažnai susidusia su 
reikalingų lėšų neišlekliumi. 
Kadangi dr-ja savo turto ii ki 
tų žymesnių pajamų šaltinių ne 
turi, tai reguliarus nario fhokes 
čių įnašas yra vienas iš stain 
befsniųjų dr-jos pajamų šalti 
nių. Tik dr-jos Šalpos fondas 
šiais metais gavo vienkari'nę di 
desnę 75 dol. auką iš inž. Jono 
Mikalausko.

Vadovaudamasis benuruoju 
dr-jos užsibrėžtu tikslu, būtent: 
„Jungti bendram darbui prote 
siniais ir tautiniais reikalais augs 
tųjų mokyklų akademinio pe 
rsonalo narius lietuvius, ugdyti 
narių tarpe bendradarbiavimo, 
sugyvenimo ir tarpusa’’ės pagal 
bos dvasią, lietuvių tarpe ska 
tinti susidomėjimą mokslu ir iv 
rinėjimais, populiarinti bei 
skleisti mokslo ir specialiai Ltua 
nistines žinias bei tyrimų rezul 
litus, išsaugoti nepriklausomos 
Lietuvos augštųjų mokslų ver 
tybes ir tradicijas bei rūpintis ių

tolimesne raida", dr-jos v-bž 
šiais veikimo metais sieke pad 
dinti anksčiau pradėtą organi 
zuoti kiekvienam, ypačiai litu 
anistikos mokslui reikalingą b- 
blioteką (Adresas: 2345 W. 56 
Street. Chicago). Jau anksčiau 
v-ba kreipėsi j lietuvių visuo 
menę, ypač inteligentiją, prašy 
dama, ir dabar tą prašymą kar 
toja, — neatsisakyti perleisti ai 
liekamas ypačiai mokslo ir litua 
nistikos knygas dri-jos bi'oliuic 
kai. kuria gali naudotis visi mo 

' kslo darbus ruošią lietuviai. Dr 
jos biblioteka jau turi kelis š;m 
tus knygų. Dr-jos bibliotekoje 
renkami ir saugojami neišspau 
dintų mokslo darbų ir šiaip kū 
rybinės vertės turį rankraščiai, 
susirašinėjimai ^laiškai), doku 
mentai ir kita moksline medžią 
ga. Šiais metais dr-jos biblioteka 
gavo knygų iš Baltimorės lietu 
vių knygyno ir iš mirusio LPD 
A nario prol. Jurgio Čiurlio 14 
inžinerijos veikalų. V-ba sten 
giasi įsigyti LPDA nario prol. 
K, Pakšto biblioteką ir sudary 
ti įvairiose vietose esančių litua 
nistikos knygų vispusišką kar 
toteką, kad tuo būdu palengvin 
tų reikalingų knygų suradimą. 
Šia proga v-ba prašė lietuvis 
kų knygų autorių ir leidėjų ne 
atsisakyti skirti nors po vieną 
egzempliorių išleistų ir išleisi 
mų knygų dr-jos bibliotekai.

V-ba yra suplanavusi moks 
linių, ypatingai lituanistinių siu 
dijų ruošimą, kurių mažesniais 
ar didesniais rinkiniais norėtų 
išspausdinti. Šiam darbui v-ba 
kvietė ir dabar vėl kviečia visus 
dr-jos narius stoti į talką, nes v- 
bai vienai neįmanoma paruošti 
studijinių raštų leidimui. Studi 
jos gali būti iš pritaikomųjų 
mokslų, gamtos ir medicinos, Ii 
teratūros, filosofijos bei religi 
jos mokslo sričių; pageidauti 
na, kad tokios studijos viena ar 
kita prasme turėtų ryšių su lie 
tuvių tauta, lietuvių tautos isto 
rija ar pačia Lietuva. Iki šiol 
v-bai jau pavyko išleisti prof. 
Rukuižos paruoštą turiningą su 
gausiais vaizdais ir gražiais Lie 
tuvos gamtos aprašymais di 
džiojo Lietuvos miškų ir gan 
tos globėjo prof. Povilo Matu 
lionio monografija, kuri tuiėtų 
puošti kiekvieno lietuvio ktiy 
gynėlį.

Jau pačioje savo veiklos pra 
džioje dr-ja įsteigė (1951 m.) 
Lituanistikos Institutą, kuris .ė 
liau pasidarė savarankiška lietu 
vybės mokslo institucija, kurios 
dabartinis piezidentas yra L.P 
DA narys prof. Petras Jonikas. 
Draugija palaiko glaudžius ry 
šius su Lituanistikos Institutu.

nes organiškai jis yra dr-jos da 
lis. Lituanistikos Instituto svar 
biausias uždavinys yra būdin 
gosios lietuvių kultūroj — kaip 
kalbos, literatūros, istorijos ii 
k. — tyrimas bei skelbimas. 
Tos rūšies dap-bus reikia iš 
spausdinti ir tam reikalinga ne 
maža lėšų. Į savo taryba Liet. 
Institutas pradžioje kvietė ne 
tik mokslu pasižymėjusius, kiek 
pinigingesnius lietuvius, deda 
mas vilčių iš jų susilaukti stam 
bosnių įnašų, tačiau didele dali 
mi apsivylė. Praktiškiau rodo.?, 
bus kviesti asmenys, kuriems rū 
pi lituanistikos dalykai ir kurie 
neatsisakys duoti nors mažės 
nių įnašų. Stokodamas lėšų, Li 
tuanistikos Inst-tas tik mažą da 
lėlę savo užsibrėžtų planų te 
galėjo įvykdyti. Šiais metais su 
tartinai su L. B. Kultūros Fon 
du buvo išleistas LPDA narį > 
prof. Vac. Biržiškos paruoštas 
vertingas lietuvių literatūros 
bei kultūros istorijos veikalas 
,, Aleksandrynas“. L-kos In-tas 
turi sukaupęs nemažai spaudai 
paruoštos medžiagos, tik dėl >e 
šų stokos negali jos išspausdin 
ti.

V-ba dalyvauja visomis savo 
išgalėmis lietuviškame gyveni 
me, pvz. lituanistikos kursų glo 
bos komitete, Kultūros Fonde, 
lietuviško paviljono pasaulinėje 
parodoje rengime, dalyvavi A. 
L. B. apygardos ir apylinkių 
atstovų suvažiavime (1960. ii. 
7), Čikagos lietuvių tarybos 
konferencijoje (1960. X. 16), 
palaiko kontaktą su lietuviais 
studentais. Iš savo kuklių san 
taupų v-ba prisideda nors nedi 
dėlėmis aukomis, paremdami 
Vasario 16 gimnaziją, sušelpda 
ma neturtinguosius savo narius, 
aukodama Lietuvos išlaisvini 
mo reikalui, sušelpdama knygų 
Lentyną, kad galėtų pasiųsti 
kitų tautų mokslo įstaigoms. 
LPDA sudaro Amerikos lietu 
vių bendruomenės savarankią 
apylinkę, nepakeisdama savo tu 
rimo vardo. Jos nariai priklau 
so savo gyvenamų vietų apylm 
kėms.

Šiais metais mirė šie lietuvių 
tautai ir kultūrai nusipelnę LP 
D A nariai profesoriai. Vladi 
mietas Šalkarskas ir Kazimit 
ras Pakštas.

Dr. K. Gudaitis,
LPDA V-bos korespondentas,

ROCHESTERIO LIETUVIŲ 
RADIO KLUBAS

235 Euriang St. Rochester 
21. N. Y.

Rochesterio lietuvių Radio 
klubas išleido jubilėjinį leidinį, 
skirtą dešimtmečio veiklai alžy 
mėti. Vertingas kultūrinis dar 
bas, lietuviškosios savaitinės ra 
dio programos, tebetęsiamos ir 
vienuoliktuosius metus iš WH

LIETUVIO DARBAS VALS 
TYBINĖJE meno 

GALERIJOJE
Pirmas lietuvis dailininkas tu 

rėjęs garbės būti reprezentuoja 
mas valstybinėje dailės g kri 
joje Ottavvoje, yra G. K. Rač 
kus. Jo atitraukta „Gulbių Eže 
ro’’ interpretacija •— spalvotas 
autografinis spausdinys nuo 
stiklo — buvo įsigytas gaieri 
jos. Račkus neseniai Toronte 
turėjo grafikos parodą. Spaus 
dinys šiuo metu išstatytas Gale 
rijoje, naujai įsigytų darbų pa 
talpoje.

MUZIKINIS VAIDINIMAS 
VAIKAMS

Kompozitorius Juozas Bertu 
lis. gyvenąs Čikagoje, suk-ūrė 
muzikinį vaidinimą vaikams 
„Kūčių vakaras" — dviejų ak 
tų, 3-jų paveikslų, su baletu. 
Šis veikaliukas Čikagoje pasta 
tytas mokyklos vaikų.

PATEFONO PLOKŠTELIŲ 
REIKALU,

kuris buvo skelbtas ,,N. L-vo 
je”, štai kas paaiškinama: Lai 
kraštyje suminėtas plokšteles, 
darytas dar Lietuvos neprikiuu 
somybės laikais, gamina Erno 
pos > Londone firma Columbia. 
Ji dabar, kai plokštelių garny 
ba įgavo didelį, grynai kome r 
cinį pobūdį, su mažais kiekiais 
nenori gaišti laiko. Sutinka ga 
minti kiekvienos rūšies nema 
žiau kaip 200 plokštelių. Į N L 
skelbimą teatsiliepė apie 50 as 
menų, kurie be to, labai sKirtin 
gai užsakė plokšteles. Atsižvel 
giant į firmos reikalavimus, 
toks užsakymų skaičius yra to 
limas nuo firmos reikalaujamo 
jo minimumo. Todėl plokštelių 
klausimas atidedamas tolimus 
niam laikui su sąlyga, jeigu visi 
užsakytojai užsakymą palaikys 
ir toliau, ir jeigu užsakytojų 
skaičus pasieks minjmumą — 
200.

Taipgi reikia žinoti, kad Ka 
nados valdžia, anksčiau knygas 
ir plokšteles leidusi įvežti be 
muitų, dabar pradėjo plokšte 
lems krauti didelius muitus 
siekiančus apie trečdalį plokšte 
lės kainos. Tat yra nemaža kliū 
tis plokšteles į Kanadą įvežti. 
To išvengti, reikia labai gerų 
bei palankių sąlygų.

EC stoties, Rochester, New 
York. Programos klausytojų 
yra mėgiamos ir išlaikomos 
vien jų aukomis.

Leidinys paveiksluotas dau 
gelio veikėjų atvaizdais.

K.U LT UR1Ą/ IKA jJAB
GIMI

SENAS LIETUVIŲ TAUTI 
N1S APRĖDAS ONTARIO 

MUZĖJUJE
Ontario Muziejuje Toronte 

tarnaujanti Dalė Meilutė ūžti 
ko seną lietuvių tautinį drabu 
žį, esantį įvairių tautų aprėdų 
skyriuje. Pasak oficialios met 
rjkos, drabužis esąs iš Taura 
gės apskr., Bukuntlaukės km. 
ir buvęs paveldėtas iš funduto 
rėš motinos. Sakoma, kad dra 
bužis ėjęs nuo motinos iki d’.ik 
terš pe'r penkias geperacijas. 
Jis susidedąs iš sijono, žiursto, 
marškinių, juostos ir skaros. 
Muzėjui dovanotas Martos Dyč 
monaitės - Zilaiticnės (gal Žilai 
tienės?). 1940 m. rugsėjo 12 
d. Dienraštis „Telegram“ tuo 
laiku dovaną plačiai aprašė, pa 
minėdamas, kad Zilaitienė į Ka 
nadą atvykusi 1938 m. ir gyve 
nanti FlinrFlon, Manitoboie. 
kur jos vyras Juozas esąs k on t 
raktorius.

Drabužis šiuo metu yra san 
dėlyje, bet galimas daiktas, kad 
netolimoje ateityje bus išstaty 
tas atatinkamoje parodoje.

AUSTRALIJOS LIETUVIS 
JAV STATYBOJE

Adelaidės universitete gavęs 
inžinieriaus laipsnį Tadas Žu 
rauskas yra pakviestas į Wo 
omerą statyti Jungtinių Valsty 
bių observatoriją, kurios tikslas 
bus sekti dirbtinius Žemės sate 
litus. ,

VALSTYBINĖ D.RAMA 
KAUNE

gruodžio 19 d. šventė 40 metų 
sukakti. Dalyvavo pirmojo vai 
dinimo artistai P. Kubertavi 
čius, A. Vainiūnaitč, J. Staiiu 
lis ir T. Vaičiūnienė, be to »e 
nesnės kartos artistai P. Bindo 
kaitė, A. Kupstas, J. Petraus 
kas, N. Vosyliūtė, A. Sutkus ir 
kt. Teatro istoriją referavo raš 
J. Grušas.

• Vilniuje Dailininkų sąjungos 
salėje vyksta kūrybinė daibų 
peržiūra. Iš pavardžių galima 
matyti, kad ir dailininkų tarpe 
vis daugiau rusiškų pavardžių. 
Matyti, kad į Lietuvą tebevaro 
mos rusų kolonialistų bangos.

• Kompozitorių grupė ir sulis 
tai iš Vilniaus lankėsi Utenoje, 
kur dalyvavo susitikimo v ikare.

® Dailininkų grupė iš Vilniaus 
buvo nuvykusi į Rokiškį ir ten 
rodė ir aiškino savo kurinius.t
® J. Grušo drama „Vedybų su 
kaktis“ išveista ir atspausdinta 
Lenkijoje lenkiškai.
• J. Karosui, kompozitoriui, su 
ėjo 70 metų amžiaus. 

gruodžio 30 d. minima Lietu 
voje ir užsienyje. Lietuvoje ta 
proga įvyksta mokslinės konfe 
rencijos. Nutarta sutvarkyti 
Jablonskio antkapį Petrašiūnų 
kapinėse.

LIETUVOS 
FILHARMONIJA

Vilniuje direktorius Balys Fe 
deravičius pasikalbėjime su- so 
vietinio laikraščio atstovu davė 
kai kurių duomenų apie šio me 
no kolektyvo veiklą, kuriai šie 
met suėjo 20 metų (neskaitant 
filharmonijos užuomazgų dar 
prieš tai). Pasikalbėjime nė žo 
dėlių neprisiminta Lietuvos Fil 
harmonijos pati pradžia ir kas 
jai pradžioje vadovavo. Federa 
vičius nuo pat pradžios dirbęs 
orkestre, o nuo 1946 metų esąs 
paskirtas direktorium ir meno 
vadovu.

Federavičiaus duomenimis, 
Lietuvos Filharmonija kasmet 
turi apie pusantro tūksta > 
koncertų.

Lietuvos FilharminijoS veik 
loję dalyvauja: simfoninis or 
kestras, kamerinis orkestras, 
styginis kvartetas, solistai, dža 
zas, liaudies dainų ir šokių an 
samblis, teatrų solistai ir aiiis 
tai, konservatorijos bei muzi 
kos mokyklų dėstytojai ir mo 
kiniai, saviveikliniai kolektyvai 
bei atskiri atlikėjai ir svečiai iš 
užsienio. Taip pat ir Lietuvos 
Filharmonija savo atskirais ko 
lektevais dažnai lankosi kituose 
kraštuose. Tarptautiniame kon 
kurse Budapešte Lietuvos Fil 
harmonijos styginis kvartetas 
laimėjo antrąją premiją.

Filharmonijis koncertuos e 
mažą vietą užima Lietuvos 
kompozitorių kūriniai: B. Dva 
riono, S. Vainiūno, A. Račiū 
no, J. Juzeliūno, E. Balsio, J. 
Karoso, K. Kavecko. G. Griauz 
dė, A. Klenickio, B, Garbulskio 
ir kt. Iš lietuviškos muzikos kla 
sikų perteikiami kūriniai M. K. 
Čiurlionio, S. Naujelio, F. Sas 
nausko. J. Qruodžio ir ki ų.

Lietuvos Filharmonijos veik 
la rodo, kad Lietuvos žmones 
kaip mėgo, taip tebemėgsta lie 
tuvšiką muziką, dainą, apskri 
tai lietuvišką meną. Kiek nemė 
giami gyventojų daugumus yra 
politiniai - partiniai parengimai, 
tiek mėgiami nepolitiniai meno 
parengimai. Elta.

• Lietuviai artistai lankėsi: sol. 
J. Stasiūnas Kinijoje, o solistai 
Č. Žebrauskas ir L. Aškelovičiu 
te Libane.
• Kalmetas Leo, Talino teatro 
režisierius, Kauno dramos te 
atre pastatė Šekspyro „Karalių 
Lyrą“.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
8.

FAUSTO KABINETAS
(įeina Faustas su šunim)

FAUSTAS
Aš palikau lankas rasotas, 
Visur gili, glūdi naktis. . . 
Tiktai nemiega mano protas, 
Ir žydi sieloje viltis.
Maištingi norai ir vilionės 
Nedrumsčia nebylių jausmų. 
Aš myliu Dievą, myliu žmones, 
Vėl man taip gera, taip ramu!

Nutilki, šunie! Užtenka lakstyti tau, mulki! 
Ko muistaisi, ko šniukštinėji lenai, padury? 
Verčiau neurzgėk, o ramiai sau prie pečiaus 

[prigulki, 
Juk tu mario pačią geriausią pagalvę turi. 
Tik ką tu lauke šokinėjai tarytum papaikęs, 
Sukais lyg vijurkas aplink ir vis priekin lėkei. 
Dabar atėjai pas mane, tad viešnagėje teikis 
Per daug netriukšmauti ir elkis, brolau 

[mandagiai.
Kai vienišoj, skliautuotoj celėj 
Sublyksi žiburys jaukus, 
Pranyksta liūdesio šešėliai. 
Ir laimę jaučia vėl Žmogus. 
Lengviau atsikvepia krūtine, 
Atslūgsta kančios pamažėl, — 
Gyvybės amžino šaltinio 
Visa širdim ilgiuosi vėl.

Nurimk tu. šunie! Tas urzgėjimas tavo 
Čionai ištiktųjų ne vietoj visai: 
Mane šiuo metu įkvėpimas pagavo, 
Ir sieloje dangiški virpa garsai.
Vien žmonės be perstogės niurzga ir juokias 
Iš grožio ir gėrio, kurio neverti.
Nejaugi iš jų būsi šito išmokęs

Ii tu, keturkojį svety?
Bet vargas man! Užsimiršimo 
Savy daugiau neberandu. 
Aš tylų siaubą šitų valandų ' 
Labai gerai žinau iŠ patyrimo. 
Gaivi versmė išseko vėl staiga! 
Tačiau juk tai pataisoma spraga. 
Į šalį sielvartą mes vėjam. 
Paguodos jieškomės Apreiškime šventajam, 
Naujajame testamente, kuris 
Tarytum stebuklingas žiburys 
Iš tolo šviečia. Tad pirmoj eilėj 
Aš atsisėsiu prie originalo 
Ir be jokios klastos ir melo 
Į kalbą gimtąją išverstu jį tiksliai.

(Atverčia knygą ir imasi darbo) 
„Iš pradžių buvo Žodis“. Ką tai reiškia? 
Šio posakio prasmė — labai neaiški, 
Ir tuo būdu jo perleikt nevalia. 
Kadangi žodžio magiška galia 
Aš netikiu! Ten pasakyt norėta. 
Jog buvo pradžioje Mintis.
l ik neskubėk — ramiau, is lėG>, 
Nes vienas riktas viską pražudys. 
Savaime juk mintis negimsta niekur. 
Jėga iš pradžių buvo — štai esmė kur! 
Sprendimą radęs, plunksnos jau imuos, 
Bet vėl ryškėja mano paklydimas, 
ir kužda balsas man iš sielos gilumos: 
„Pirmiausia Veiksmas buvo“. Štai veitimas!

Jeigu nori gyventi drauge. 
Tai nestauk čionai kaip lauke! 
Kas laikys nenuoramą tokį? 
Gulėk, tau sakau, ir neloki. 
Ne, atrodo, tarp sienų tų 
Mudu netelpame kartu... 
Arba aš, brolau, arba tu! 
Jei nesielgsi kaip dera. — 
Durys atdaros. Viso gero! 
Bet ką aš matau? Tikrai. 
Čia, tur būt, šėtono kerai 
Ar šitaip kokia velniava!

Išsipūtė mano šuva 
Nelyginant begemotas. 
Pašiuro kailis gauruotas,

i Akys dega... Iššiepęs dantis,, 
I mane piktai žiūri jis 
Ir vis eina didyn, vis plečias... 
Koksai nepaprastas svečias! 
Man „Saliamono raktas“ padės 
Apsigint nuo velnių padermės.

DVASIOS
(priemenėj)

Ponas Kipšas įkliuvo netyčia. . . 
Nelįsk perdaug arti .čia!
Atsargiau! Kas būdą surastų, 
Kaip ištraukt seną vilką iš spąstų? 
Priemenėj po visus kampelius 
Šmėžinėkit, plazdėki! *rie lango, 
Kad jisai, užuodęs jus.
Galėtų ištrūkt iš žabangų. 
Neleiskite žūti jam, 
Nes mūsų visų jis globėjas 
Ir, be abejo, daugel kam 
Yra bėdoje padėjęs.

FAUSTAS
Prieš šitą baidyklę klaikią
Ketveriopo burtažodžio reikia: 

Salamandra, užsidek! 
Tu, Undine, vingiuotas! 
Silfe, žemėn prasmek! 
Aitvare, darbuokis!
Jei stichijų šių
Nepažįsti,
Jeigu jų nežinai tu jėgos, —
Tau dvasių didžių
Karalystę
Nugalėt nepavyks niekados!
Salamandra,
Sudek ugnyje tu!
Undine,
Sudilk tarp verpetų!

Silfe, blykstelk 
Žvaigžde auksine! 
O tu, aitvare. 
Eikš pas mane 
Ii šeimininkauk į sveikatą! 
IŠ stichijų keturių 
Nė vienos neįžiūriu... 
Jis guli sau nuošalėj, 
Šaipydamasis įžūliai,
Ir manęs nė klausyt nenori..
Bet pajusi tu burtų svorį!
Sakyk, nejaugi.
Gauruotas drauge, 
Iš pragaro tu atvykai? 
Štai šventosios raidės, 
Kurių lig šiol baidės 
Piktųjų dvasių pulkai. 
O, kaip baisiai jam pasišiaušė plaukai! 
Prakeiktas šunyti, 
Ar gali įskaityti
Vardą vargšų ramintojo, 
Nekaltai nukankintojo, 
Kurs amžiams atvėrė 
Mums dangišką gėrį? 
Iš baimės nulindęs už pečiaus, 
Šuo pučiasi kaip dramblvs, 
Po visą kambarį skečias...
Palubėn jau stiebiasi jis 
Ir tuoj lyg rūkas pasklis! 
Verčiau pasiduok, aš kartoju, 
ramiai gulki prie pono kojų! 
Nejuokauki su manimi, 
Nes bematant šventa ugnimi 
Prie vienos tave prirakinsiu, —
Nes trigubai šventa ugnimi 
Tave sunaikinsiu.
Dar teks tau liepsnos paiagauti!

(Rūkas išsisklaido, ir iš užkrosnio pasirodo 
Mefistofelis keliaujančio studento rūbais).

Bus daugiau. __
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Meksiko berniuko
NUOTYKIAI HOLLYWOOD’E

Apie filmą „Pepe“
Prieš pat Kalėdas ,,Colum 

bia“ filmų studija paleido į pa 
šaulį naują įdomų filmą. Tai 
meksikiečio berniuko gyvenimo 
istorija, komiški ir liūdni jo 
nuotykiai, prasidedą nuo toreo 
doriškų žaidimų Meksikoje, ve 
dą jį per Hollyvvood’ą ir vėl 
grąžiną į Meksikos mažą mies 
telį, iš kurio šis visų mėgiamas 
„bernelis - kvailelis“ yra kilęs.

Ne idėjų ar siužeto svarba 
mu šis filmas patraukia. Pasta 
tymo turtingumu, plačia vaiz 
dų skale, gausybe pirmaeilių 
Hollywood o figūrų dalyvavi 
mu ir meniškais atskirais mo 
mentais. Nors visas filmas gana 
mozaikinis, sulipdytas iš epizo 
dų, kartais mažai ryšio turinčių 
su filmo tikslu, bet, po kelių va 
landų gėrėjimosi šia mozaika 
lieka kažkas ir vientiso, visuoti 
no, kažkas švelnaus iš papras 
tų žmonių gyvenimo; Hollywo 
od‘o garsenybės, kaip Janet 
Leigh, Jimmy Durante. Deb 
bie Reynolds, Frank Sinatra *' 
kiti, su kuriais mažas, juokin 
gas ir nuoširdus meks.kietis Pe 
pe susiduria, tik paryškina jo 
svajonių, jo siekimų, klajonių, 
jo ambicijų ir meilių tragikomiš 
kurną. Lieka gailestis tam maža 
jam Pepe, lieka šiltas jausmas 
ir mintis, kad pasaulį pripild > 
toki mažiukai ir kvailiukai“.

Šio filmo „istorija“ ir scena 
rijus paruošti specialiai vienam 
artistui: „Meksikos komikui 

. Cantinflas (tikra jo pavaldė — 
Mario Moreno). Columbia fil 
mų direktorius George Sidney 
1947 metais Meksikoje susipa 
žino su įdomiu „tereodoru“ ir 
artistu Cantinflas, ir jam tuo 
jau kilo mintis pagaminti filmą, 
kuriame gabus meksikietis gale 
tų parodyti visą savo talentą. 
Tarp kitko, Cantinflas neleng 
vai pasirašo kontraktus su fil 
mų gamintojais. Pinigas jam nė 
ra pagrindinis dalykas, nei stu 
dijų garsas. Pirmiausiai, jis du* 
ba iš pamėgimo ir menui. Ir to 
dėl nedalyvauja kiekviename 
filme, kurį lik jam pasiūlo, ar 
už kurį moka getus pinigus. 
Filmas turi jam atitikti ir turi

NIAGAROS PUSIASALIS
KLAIPĖDOS ATVADAVIMO SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
Vienas iš didesnių nepriklau 

somybės laikų įvykių, kurį mes 
kiekvienu metus minime, yra 
tai Klaipėdos atvadavimo 38 
metų sukaktis. Šią nepaprastą 
lietuviams sukaktį visuomet pa 
mini ir Niagaros pusiasalio lie 
tuviai ir jau kelinti metai iš ei 
lės tą atlieka St. Catharines S. 
L A. 278 kuopa.

Šiais metais numatyta šią su 
kakti minėti gan iškilmingai su 
plačia programa, kartu šven 
čiant ir savo kuopos įsikūrimo 
metinę šventę. Tai bas 1961 me 
tais sausio 21 d., šeštadienį, slo 
vakų salėje, Page ir Welland 

tarnauti menui. Todėl direkto 
rius Sidney, su trimis filmų ra 
šytojais, dirbo trejus metus, kol 
parašė meksikiečiui Cantinflas 
tinkamą filmo scenarijų. Turi 
nys labai paprastas: šilta žino 
niška istorija, juokinga ir liūd 
na, tikra, kaip pats gyvenimas. 
Istorija ir nuotykiai mažo, ap 
smukusiomis kelnėmis, berniu 
ko Pepe, kuris dirba arklių pri 
žiūrėtoju, kuris moka su bu 
liais kautis, kuris linksmas ir 
geros širdies, visų mėgiamas ir 
mylimas, bet visų ir stumdo 
mas. Tai berniukas, panašus į 
lietuviškų pasakų kvailelį, į An 
derseno bjaurųjį ančiuką, į 
vargšą pastumdėlį, bet mėgia 
mą todėl, kad stumdomas nie 
kam nesipriešina, kad visus t»a 
linksmina savo naivumu, juo 
kingomis ambicijomis (būti fil 
mų „.prodūseriu“) ir kad, vi 
sus mylėdamas, pats nieko iš ki 
tų nenori. Mažasis Pope netik 
humaniškas, bet nepaprastai my 
Ii ir gyvulius, ypač savo prižiū 
rimą arklį Don Juan, kurį vadi 
na „sūnumi“ ir myli, kaip tikią 
savo sūnų.

Pepe patekus į Hollywoodą, 
jis vedžiojamas po įvairiausias 
vietas ir situacijas, kur susitin 
ka žymiausius Hollywood’o ar 
tistus ir su jais vaidina. Shirley 
Jones, Bing Crosby, Kirn No 
vak, Jimmy Durante, Debbie 
Reynolds, Maurice Chavalier, 
Bobby Darin ir kiti aktoriai Lu 
vo įsimaišę į mažojo Pepe gyve 
nimo įvykius, visi jie suvaid-no 
pasigėrėtinai meniškų scenų su 
Meksikos Cantinflas. Kaikunos 
tų momentų ir scenų buvo gal 
kiek ištęstos bei atitrukusios 
nuo natūralaus Pepe jausmų pa 
šaulio, bet tie puikūs šok ai byt 
nykų kavinėj, „sapne“, paikios 
scenos Janet Leight rezidenci 
joj lošimo namuose ir kitur at 
perka siužeto dirbtinumą.

Filmas suktas Meksikoj, Hol 
lywood'e ir Las Vegas (Neva 
doj). Dėl vaizdų gyvumo, ne 
kaltos meilės istorijos ir komiz 
mo tinkamas netik jaunimui, 
bet ir vaikams.

g-vių kampas, St. Catharines, 
Ont.

Programoj jau yra sutikusi Ua 
lyvauti Toronto baleto studijos 
lietuvaičių grupė, vadovauja 
ma Z. Or<mtienės ir mūsų pa 
dangės daugeliui pažįstamos ba 
letui atidavusios N. Eižinaitės. 
Taipgi sutikimą dalyvauti yra 
davę augštos vertės estų tauti 
nių šokių grupė.

Tai bus pirmas didesnis pa 
rengimas Niagaros pusiasalyje 
po Naujų Metų. Tad iš kalno 
kuopos valdyba praneša visuo 
menės žiniai ir prašo visus šias 
svarbias iškilmes paremti. Kiek

DABAR GAUNAMA
TIKROJI IMPORTUOTA 

lenkiška degtinė 
WODKA WYBOROWA 
26.4 uncijų % įitro

PARDUODAMA 
visose 

Quebec Liquor Commission krautuvėse 
(Q. L. C. kodo No. 375A)

WINNIPEG, Man.
KLB WINNIPEGO APYL. V-BOS 1960 METŲ 

VEIKIMO APŽVALGA
Winnipego Apylinkės Valdy 

ba gruodžio 11d. lietuvių para 
pijos salėje sušaukė metinį na 
rių susirinkimą, į kurį atsila 
nkė per 30 asmenų, o prade 
dant rinkti naują valdybą ir rie 
patys išretėjo.

Susirinkimą atidarė v-bos p- 
kas M. Januška, kuris pareiškė 
senos v-bos atsistatydinimą, pa 
tiekė dįenotvarkę. Dienos p-ku 
išrenkamas agi. J. Činga, kuris 
sekr. pasikvietė p-lę A. Šidagy 
tę, dar neseniai atvykusią is 
Lenkijos.

Pereitų metų susirinkimo 
protokolą perskaitė V. Rutkaus 
kas. Dėl laiko stoKos nieKas jo 
nebetaisė ir buvo vriimtas ūks, 
koks surašytas.

M. Januška padaro trumpą 
1960 metų veikimo apžvalgą.

Pirmiausiai jis pažymi, kad 
nors dėl lietuvių per didelio pa 
syvumo ir pasunkėjo veikimo 
sąlygos, tačiau valdyba dirbo 
kiek sąlygos leido.

Pirmiausiai naujoji v-ba ster- 
gėsi iškilmingai paminėti Vas<* 
rio 16-tą dieną. Minėjimas pu. 
kiai pasisekė ir T. F-dui davė 
112 dol.

Sekantis minėjimas buvo su 
ruoštas Baisiųjų Birželio išveži 
mų iš Lietuvos; tos dienos ka! 
bėtoju buvo pakviestas pana 
mento narys Mr. J. Cowan. Jis 
savo kalboje griežtai atsiliepė 
apie Lietuvą.

Vasaros metu buvo suruoš 
tos dvi gegužinės. Viena parapi 
jos vasarvietėje, o kita pas Po 
vilą ir Julę Liaukevičius. Taip 
pat, parapijos salėje, buvo su 
ruošti du banketai. Šiais metais 
galutinai baigtas sutvarkyti K. 
L. B-nės Winnipego apyj. ne 
tuvių knygynas. Nupirkta spin 
ta, kurioje šiuo metu jau yia 
55-ios knygos. Knygos išduo 
damos skaityti sekmadieniais, 
tuojau po pamaldų.

Valdyba, Kanados premjeru' 
Mr. J. Diefenbakeriui, pasiur. 
tė padėkos telegramą į New 
Yorką, kuris Jungtinių Tautų 
plenume Chruščiovui priminė 
pavergtą Lietuvą ir kitas Pa 
baltijo valstybes.

Rugsėjo 11d. suruoštas Tau 
tos šventės minėjimas su ata 

vienas atvykęs pagerbs musų 
tautines tradicijas ir gales pa 
matyti šioj padangėje gastro reikalas.
liuojantį baletą vien lietuviško Dienos p-kas šį reikalą siūlu 
jaunimo. Sekret. pavesti susirinkimo nnbalsavi

I
Dr. Roman Pnievvski |

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

tinkama programa, o taip pat su 
rengtas ir Kariuomenės šventes 
minėjimas.

Gruodžio 1 d. padarytas pa 
skutims v-bos posėdis tiKslu ata 
tinkamai paskirstyti per 19b) 
metus gautas pajamas.

1. „Tėviškės Žiburiams“ ir 
„Neprikl. Lietuvai“ paskiria 
po 10 dol.

2. Šeštadieninei vaikų mo 
kyklai — 20 dol., 3. KLB-nės 
Winnipego skyr. knygynui - 
22 dol. 4. Kariuomenės sveri 
tės minėjimo proga užpirktos 
mišios žuvusiems kariams u-’; 
Lietuvos Nepriklausomybės — 
5 dol.

J. Demerecko pasiūlymu bu 
vo numatyta knygynui užsaky 
ti Lietuvos Enciklopediją, ta 
čiau nenorint palikti skolų na ; 
jai valdybai šis klausimas atidė 
tas vėlesniam laikui.

1961 m. naujai v-bai perdub 
ta grynais pinigais 20.98 dol.

KLB-nės Centro Valdy'hai 
už 1960 m. pasiųsta solidarumo 
mokesčio 60 dol.

Šalpos Fondo atstovas T. Lu 
kas pareiškia, kad Šalpos Fon 
de yra 15.32 dol.

Tautos Fondo atstovas M 
Šarauskas praneša, kad I960 
m. surinkta ir pasiųsta 180.25 
dol.

Vasario 16-tos Gimnazijai 
remti būrelio atstovas T. Lu 
kas praneša, kad nuo būrelio 
įsisteigimo iki šio laiko Gimnazi 
jai jau pasiųsta 1756 dol.

Revizijos K-jos p-kas Eug. 
Kalasauskas perskaito revizijos 
k-jos aktą. Rasta viskas tvarko 
j e.

Toliau eina naujos v-bos rin 
kimai 1961 metams. Išstatoma 
eilė kandidatų, iš kurių dalis pa 
tys pribėgę prie lentos nusibrau 
kia ir neria iš salės. V-bos rinki 
mai eina slaptu balsavimu.

Balsavimo bei balsų skaičiavi 
mo metu dienos p-kas J. Činga 
iškelia klausimą, kur buvęs K. 
L. Tarybos Winnipego sk. Ti
kas Pr. Matulionis to skyriaus 
pinigus 107.00 dol., išvykda 
mas pasiuntęs į Montrealį save 
nuožiūra.

Vincas Januška siūlo šį reika 
lą pavesti naujai išrinktai valdy 
bai.

K. Strikaitis paaiškina, kad 
tai yra KL,T-bos, nes KLB-nės

„Ateitis priklauso mums, 
drauge!”

11.
REŽISUOTAS VIZIJAS UŽSIENYJE

Man teko lankytis viename sidaryti pilną vaizdą. Dabar 
fabrike prie Leningrado, kur leiskime kelionėje Prancūzijo 
kelios dešimtys darbininkų ou je dalyvavusius papasakoti, ką 
vo neseniai sugrįžę iš kelionės jie matė“.
po Prancūziją ir buvo gera pro 
ga dalyvauti mitinge, partijos 
grupės susirinkime, kuriame bu 
vo šioji kelionė diskutuojama. 
Susirinkimą trumpa kalba ati 
darė darbo sąjungos sekreto 
nūs. „Mūsų kelionės organiza 
cija Prancūzijoje“, paaiškino 
sekretorius, „buvo tiksliai įvyk 
dyta sulig iš anksto smulkme 
niškai išdirbta programa. Vis 
kas buvo paruošta, susitikimai 
su įvairių asmenų reikalingais 
asmenimis, tuose fabrikuose, ku 
riuose mes lankėmės, buvo pa 
rengta per mūsų diplomatine? 
atstovybes, o tai įgalino mūsų 
besilankančius darbininkus su 

mui. Susirinkimas nubalsuoja, 
kad viską pavesti naujai išrink 
tai valdybai.

Dabar skelbiami balsavimo re 
zultatai. J naują valdybą 1961 
m. išrinkta: M. Šarauskas, J. 
Demereckas, T. Lukoševičius- 
-Lukas, A. Šidagytė, K. Stii 
kailis, A. Genys.

Klausimuose ir sumanymuose 
J. Činga iškelia klausimą, dėl 
šeštadieninės mokyklos vaikų 
mokinimo. Jis apgailestauja, 
kad vaikai mažai išmokomi lie 
tuviškai, o esą net ir Lokių, ku 
rie iš viso lietuviškai nekalba.

Mokyklos vedėjas kun. J. 
Bertašius, davęs išsamų paaiški 
nimą, galiausiai užklausia: Kas 
pagaliau esąs keltas, kad vaikai 
ateina iš namų nė žodžio nebe 
mokėdami lietuviškai? Ir ar šeš 
tadieninės mokyklos mokyto 
jai tame gali būti pakaltinami, 
jeigu vaik ai ateina iš namų ne 
bemokėdami lietuviškai?

Galiausiai mokyklos vedėjas 
pareiškia, kad yia daroma vis 
kas, kad tik vaikus išmokius lie 
tuviškai ir įskiepijus jiems są 
monę, kad jie jaustųsi esą lietu 
viukais ir t. t.

Po susirinkimo naujai išrink 
toji v-ba padarė posėdį ir pasi 
skirstė pareigomis: Tadas Lu 
kas — pirmininku, kartu ir kul 
tūrinių reikalų vedėju, Apoloni 
ja Šidagytė — vicepir., kartu ir 
Šalpos Fondo atstovė, K. Stri 
kaitis — sekretorius, J. Dėme 
rėčkas — iždininku ir Mečys Ša 
rauskas — Tautos Fondo atstu 
vu. Antanas Genys — pirmasis 
kandidatas. Kst»*.

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

BALTIC j
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai ū

ir kiti įvairūs medž’o dirbinta1. a
SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U Č I U L 1 S 

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

Lietuviams nuolaida. v
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, $Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. g

Kaip rusai vaizduoja užsienį
Toliau fabriko inžinieriaus 

žmona labai vaizdingai bei įspū 
dingai pasakojo savo įspūdžius

„Vieną kartą mes nuvykome 
i tą dalį Paryžiaus, kur gyveno 
buržuazija ir kapitalista1’. Mo 
teriškės, kurios gyvena didehuo 
pei namuosej, tai tik stebėkis įjos 
išrodo kaip karikatūros. Jos ; u 
sidažę plaukus, ar tuo patikėki 
te? Žaliai, mėlynai ar raudona 
plytų spalva. Jos dažo savo 
akis, veidus ir lūpas, o be to už 
sideda dirbtinas blakstienas, 
kaip kinų artistės. Ir taip atre 
dydamos jos, visai laisvai vaikš 
čioja gatvėse dienos metu! O 
kad pamatytumėt kaip jos ren 
giasi. Jų sijonai juokingai ap 
tempti ir toki trumpi, kad ne 
uždengia kelių ir dar vienoje 
pusėje yra įkirpti.; taip kad jūs 
viską galite matyti, o kad pasi 
žiūrėtumėte į vytus, tai irgi tik 
stebėkis. Jie yra išsitėplioję ir 
išsipustę kaip lėlės ir nešioja 
smailius batus, kaip cirko klou 
nai. Prancūzai neturi jokios mo 
ralės supratimo.

Merginos 
vaikščioja lygiai taip pal, kaip 
šokėjos vaikščiodavo Maskvo 
je dar prieš revoliuciją. Jos vai 
kščiodamos kraipo savu šlaunis 
ir atstatę - išlenkę apvalius už 
pakalius ir krūtines. Tai buvo 
daugiau negu galima pakęsti. 
Tuos visus dalykus paaiškins 
mūsų vadovas“, užbaigė savo 
pasakojimą inžinieriaus žmona.

Gi vadovas nieko aelaukda 
mas trumpai paaiškino, kad 
prancūzų buržuazija yra atsi 
skyrusi ir nutolusi nuo kasdieni 
nio gyvenimo ir darbo. Šioji 
buržuazija praranda paspcuii 
nes moralės žymes ir jieško už 
simiršimo ištvirkavimuose, išsi 
gimime ir nesveikoje nenorma 
lioje veikloje.

Kita kelionės Prancūzijoje 
dalyvė jauna technikė, primi 
nė, kad jų grupė nebuvo Jeista 
i restoraną, nes

sovietiniai vyrai
nenešiojo kaklaraiščių. , Tik 
pagalvokite“ pasipiktinusi pa 
šakojo ji, „neįleisti mus i ręsto 
raną, mus, galingiausios pašau 
lyje valstybės piliečius ir tik i o 

Nukelta į 6-tą psl.

A. NORKELIŪNAS [
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

I SIUNTINIAI f
| LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS | 
I per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. |
£ Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis g
Iper Janiną ADOMONIENĘ. $

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 8 

akordeonus, dviračius, maistą ir tL &Užsakymai iš kitur primami pastų. $

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent,Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. a I

 Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 
fžd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

IflUmjlDE LUXE DRY CLEANERS!
I 117—6lh AVENUE, LACHINS

ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

BELLAZZ! — LAM Y, INC
DO 6-6941 76/£ George St., Ville Lašale.
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, fen-Test, Masonite, statybinis popieris.
tirrTt**’Tntt:Tt iT7?:t:7TTtTnTTTTt?TTTTTTr:T;?*nTr?:rT?Tt;rmtTTttTntinn:Tn,t’tT,t,tT,iT!i

M. MACIUKAS

KOKYBĖSAUGŠTOS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ
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MŪSV^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Lietuvos stalo tenisininkai 

savo viešnagę Čekijoje užbaigė 
draugiškomis rungtynėmis Os 
travoje. Jas laimėjo mūsiškiai: 
vyrai 5:1 ir moterys 3:1.

— Daugkartinis Lenkijos sta 
lo teniso meisteris Varšuvos 
Sparta sužaidė pirma* rungty 
nes Lietuvoje. Viešnagės pra 
džia lenkams buvo nesėkmin 
ga, nes pirmose rungtynėse Pa 
nevėžyje jie pralaimėjo mūsų 
vyrams 5:2 ir lietuvaitėms 3:2.

ČIUOŽIMAS
Pasitraukus j profesionalų ei 

les Kanados ir pasaulio dailiu 
jo čiuožimo meisteriams B. 
Wagner — R. Paul, jų vietas 
užims pabėgėliai iš Čekoslo/a 
kijos — brolis ir sesuo Jelinek, 
gyv. Oakvibe, Ont. 1961 m. 
pirmenybės buvo pravestos Pra 
hoje, tad jie nori tą garbą ir to 
liau išlaikyti. Tačiau susiduria 
ma visų klausime, nes jie Čeko 
slovakuos vyriausybės dar lai 
komi tos valstybės piliečiais, tad 
išvykę į Prahą, gali atgal j Ka 
nadą nebegrįžti. Jau lapkričio 
mėn. Jelinakai išpildė blankus 
čekų konsulate, atsisakydami 
nuo sax o buvusios pilietybės, ta 
čiau kartu prašydami Kanados 
vyriausybės ir Kanados dailio 
jo čiuožimo sąjungos užtikrini 
mo, dėl grįžimo atgal į šį kraš 
tą iš Čekijos sostinės.

— Lietuvos plaukikai laimė 
jo rungtynes prieš Aimeniją 
87:54. Varžybų metu atsiekti 
keturi Lietuvos rekordai: jau 
nučių klasėje 100 m krūtine S. 
Poderis nuplaukė per 1:25,6 
min., 200 m .1 st. R. Motiejų 
naitė pagerino rekordą į 2:44,3 
min. ir A. Lasytė moteių — 2: 
41,2. Ketvirtas rekordas krito 
vyrų 4x100 komb. estafetėj— 
4 :40,4 min.

— Geriausi 1960 m. Lietu 
vos lauko tenisininkai: 1) R. 
Liubartas, 2) A. Paltarokas, 3) 
Lopata, 4) Leskevičius, 5) Au 
gustaitis. Moterys: 1) Sližytė, 
2) Naujelytė, 3) Berensevičiu 
tė, 4) Levinienė, 5) Baltrūnie 
nė.

— Kauno Politechnikos Ii»s 
tituto moterų krepšinio koman 
da atvyko į Lenkiją. Poznanė 
je jos nugalėjo Olimpiją 40 :29. 
Daugiausiai taškų pelnė Butau 
tienė 12, Kirtiklytė 10 ir Dakta 
raitė 8.

— S. S-gos moterų šachma 
tų pirmenybėse vilnietė V. Kau 
Šilaitė surinko 8,5 t., pasidalin 
dama 12—15 vietom su kitom 
rusėm žaidėjom.

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

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.
Prašome reikalauti mūsų naujai atsp.-" 

vaistų katalogą Nr. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEON1 S, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame Tlfl cfll J“’U sudarytus ir apdraus
paprastu ir "Iv jJctSlll tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų p~ekių.
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 t

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tji. JA 3-6686 
ponia V. Juraitis.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

— Baigėsi profsąjungų krep 
šinio turnyras. Pirmą vietą iš 
kovojo estai. Kauno Žalgms 
užėmė 5 vietą, o Vilniaus Soar 
takas liko septintoje.

— Panevėžyje vietos Sparta 
kas ir Žalgius susijungė į vieną 
organizaciją. Dabar Panevėžy 
je bus tik Spartakas.

— Tolimesnės Kauno PI r.u 
terų komandos pasekmės Len 
kijoje: KPI — Gurni-c 72:37, 
KPI — Poznanės Leih (pir 
mauja Lenkijos lygoje) 56:43. 
Po trijų rungtynių lietuvaitės 
dar neturi pralaimėjimo.

IS VISUR
— Geriausia 1960 m. Kana 

dos sportininke išrinkta slidiniu 
kė Hegwith. Žiemos oiimpiado 
je ji laimėjo aukso medalį. Tuo 
tarpu JAV ši garbė teko de 
šimtkovininktti R. Johnsonui, 
kuris taip pat laimėjo aukso me 
dalį ir buvo pirmas negras, ne 
šęs JAV vėliavą sportininkų pa 
rado metu.

— Buv. Lietuvos 100 m. be 
gimo meisteris M. Preisas, pa 
bėgęs kartu su raudonąja armi 
ja į S. S-gą ir karo metu baigęs 
medicinos studijas Rusijoje, 
yra grįžęs į Lietuvą ir Kaune 
eina dispanserio vedėjo parei 
gas, darydamas dažnai sudėtin 
gas operacijas sportininkams. 
Atrodo, kad rusų tarpe jis turi 
gerą vardą, nes kartu su S. S- 
gos delegacija dalyvavo tarp 
tautiniame sporto medicinos 
kongrese Vienoje.

— Krepšinio rungtynėse Pra 
ncūzija įveikė Lenkiją 67 ’64 
(38:37).

— Varšuvoje įvyko tarptauli 
nis studentų tinklinio turnyras. 
Vyrų ir moterų grupėje lenkai 
susitiko su Rygos universitetu, 
nugalėdami latvius 3 :2.

— B. Nieder, laimėjęs Ro 
moję aukso medalį rutulio stū 
mime, perėjo į profesionalų ei 
les, pasirinkdamas filmų akto 
riaus karjerą.

IŠ HAMILTONO
— Draugiškose jaunių kfep 

šinio rungtynėse Kovo jauniai 
Toronte įveikė Aušrą 29.21 
(10:10). Žaidė ir taškų pelnė' 
Bakaitis 10, Blekaitis 4, Breich 
manas 3, Dervaitis 4, Meškaus 
kas 6, Kybartas 2, Gužas, Ens 
kaitis, Petrauskas, Stosius.

— Kovo jauniai, dalyvauda 
mi katalikiškų parapijų pirme 
nybėse V A V parapijos vardu, 
nugalėjo šv. Juozapo parapiją

TILLSON BURG-DELHI, OnL
ŠVENTĖS IR ŽIEMOS ATOSTOGOS.

Daugelis tabako ūkininkų 
jau bagė rūšiuoti ir tvarkyti 
derlių. Jiems jau prasidėjo lais 
vesnės dienos — ilgesnės žie 
mos atotogos, kurios truks apie 
tris mėnesius. Kiti augintojai ir 
gi yra prie pabaigos darbo, Ta 
baką baigti tvarkyti reikia iki 
kovo mėn. pradžios. Taigi da.’ 
yra laiko ir tiems, kurie tik įpu 
sėjo tvarkymo darbą.

Turėdami laisvesnio laiko 
šios apylinkės lietuviai didžią 
sias šventes praleido įvairiai — 
vieni vyko į Torontą, kiti į Ha 
miltoną, o dauguma sutiko Nau 
juosius metus savo namuose ar 
ba artimųjų tarpe, susibūrę po 
kelias šeimas kartu.

ĮKURTAS JAUNIMO 
KLUBAS

Naujuose Metuose įvyki stei 
giamasis susirinkimas šv. Kaži 
miero parapijos salėje, į kurį at 
silankė gražus būrys šios apy 
linkės jaunimo. Besikuriantį 
klubą sveikino ir jam gražios 
sėkmės linkėjo KLKM dr-jos 
Delhi sk. v-bos pirm. R. Au 
gustinavičienė, KLB Delhi apy 
linkės pirm. VI. Miceika, Šv. 
Kazimiero parapijos k-to pirm. 
M. Norkus. Kleb. kun. dr. J. 
Gutauskas paaiškino klubo vei 
kimo gaires ir pažadėjo iš savo 
pusės visokeriopą paramą. Jau 
dabar klubas turi naują ping 
pong lošti stalą, eilę lietuviškų 
plokštelių, įvairių žaidimo prie 
monių. Klubo veikloje numaty 
tos trys sekcijos: sporto, tauti 
nių šokių ir vaidybos. Pirmame 
susirinkime Julius Strodomskis 
parodė filmų: parapijos bažny 
čios pašventinimo iškilmių ir 
Posedenos gėlių paradą Kali

LONDON, Ont
DŽIAMBORĖS FONDĄ PARĖMĖ AUKOMIS

Vlado Putvio šaulių kuopa 
Toronte 10 dol., Toronto Sl:.lu 
aų-Skaučių tėvų rėmėjų 10 dol., 
KLB Toronto Apyl. V-ba 15 
dol.. Lietuvių Dienos gauto 
pelno paskyrė 25 dol.

Šioms organizacijoms už au 
kas Džiamborės Fondo vardu 
tariu nuoširdžiausią ačiū. Tai 
pcgi priklauso didelė padėka 
nenuilstamam Džiaųmbotės F- 

34 :24. Daugiausiai taškų pelnė 
Bakaitis. Po tdijų rungtynių lie 
tuviai lentelėje dalinasi 2 — 3 
vieta. Šį sekmadienį, sausio 15 
d. mūsų jauniai susitinka su Ba 
silica. Rungtynės vyks vyskp. 
Ryan mokyklos salėje. Pradžia 
3 vai. p. p.

— Hamiltono futbolo klubas 
,,Tigers“ parduotas už 170 tu 
kstančių dol. Jį nupirko dešim 
ties asmenų grupė.

tuntttomttmt ;nni:::tunnntt:::r.:r.i
Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT 
& SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ohce WA 4-9501

Res. BE 3-0978 
tutinnnnttmnt»nnnr.mtmnrn::rr-

x~" ' W.. ---
Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bav ir Richmond)

Room 9C1,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585 

fornijoje. Abu filmai jo paties 
traukti. Rožė Augustinavičiene 
su talkininkėms pavaišino susi 
rinkimo dalyvius kavute. Klu 
bui globoti ir jam padėti sud&iy 
tas klubo globos k-tas: pp. Au 
gaitis, Norkus, Miceika, Paulio 
nis ir ponios Kairienė, Augusli 
r.avičienė (Alberto), Norkienė, 
Miceikienė. Klubui vadovauti 
išrinkta pirm. Sigitas Zadurskis, 
sekr. Aldona Ožolaitė ir ižd. Ar 
vydas Stonkus.

VAIKŲ EGLUTĖ 
įvyko sausio 8 d. šv. Kazimiero 
par. salėje. Parapijis vaikai gie 
dojo giesmių ir dainavo dainų 
atsilankė Kalėdų senelis su do 
vanomis ir kt.

KAUKIŲ BALIUS, 
ruošiamas KLKM Dr-jos Del 
hi sk., įvyks sausio 14 d., šeš 
tadienį, Delhi, Vengrų salėje. 
Rengėjos prašo kiek galint 
skaitlingiau dalyvauti su kau<ė 
mis, nes įdomiausios bus pre 
mijuojamos. Veiks gausus bufe 
tas, turtinga loterija, bus so 
kiti prie geros muzikos. Šio pa 
rengimo dalyviai bus pavaišin 
ti kaaute ir šaltais užkandžiai*. 
Pobūvio melu veiks tautinių 
rankdarbių parodėlė, kmiojc 
galima bus matyti staltiesė:, 
juostos, gintarai ir medžio dir 
biniai. Parengimo pradžia 7 v. 
vakaro punktualiai.

• Šv. Kazimiero statula, pada 
ryta vokiečių kilmės skulptu 
riaus G. V. Mussnerio Italijoje 
gauta ii pastatyta virš šoninio 
altoriaus, Šv. Kazimiero bažny 
čioje. Darbas atliktas gerai, me 
niškai. Kor.

do vajaus vykdytojui psktn. V. 
Rusui Džiamborės Fondo įga 
liotiniui Toronto rajono.

V. Gudelis 
Džiamborės F-do Įg. Kanadai.

GRAŽI AUKA
Dr. A. Kaveckas, švenčių

PADEKOS
Mirus mūsų mylimam tėve 

liui, vyrui ir uošviui A. A. My 
kolui Pusarauskui. reiškiame 
nuoširdžią padėką visiems pa 
žįstamiems, draugams ir arti 
miesiems už užuojautas liūtie 
šio valandoje, gėles, paramą 
bei palydėjimą t amžinojo p ..J 
šio vietą.

Ypatinga padėka už paiamą. 
paslaugą ir užuojautas priklau 
so A. ir K. Veselkams, J. ir P. 
Adomoniams ir pp. Škudams.

Už vanikus ir gėlės dėkoja 
me: Lt V. Mikelkams, A. Ė. 
Chichinskams, pp. Alseikams, 
Canadair lietuvių grupei, Lilei 
ir Indrikiui Strėliams, V. B. Tu 
rams, P. Petrauskams, Z. J. 
Pječaičiams, A. I. Klišiams, C. 
D. Howe Co. tarnautojams. J.
D. A. Gražiams, pp. Daukšams. 
Canadair 110 Dept, darbinin 
kams, A. K. Veselkams, Ona1 
ir Edw. Strėliams, N. J. Akstį 
nams, F. Sidaravičiūtei, Mont 
realio Lietuvių Seimelio Piezi 
diumui, M. J. Dabkanis ir pp 
Austrams.

Už raštu ar spaudoje pareikš 
tas užuojautas dėkojame; I.ie 
tuvių Akademiniam Sambūriui 
Montrealyje, B. H. Nagian.s, 
C. K. Januškevičiui, J. P. Bal 
tuoniams. V. V. Remeikoms. J. 
Ladygai, V. V. Ivanauskams,
E. Dainiui, R. R. Lapinams, 
KLB Montrealio Seimelio Prz 
zidiumui, D. J. A. Gražiams, J.

* LIETUVIAI KURIA LIETU
VISKAS ŠEIMAS

„ATEITIS PRIKLAUSO“. ..
Atkelta iš 4,-to pusi, 

dėl, kad mes nenešiojame klo 
uniškų buržuazinių drabužių. 
Gi tai įrodo, kad kapitalistai gi 
naši nuo kontakto su masėmis...

Trumpai prieš išvykstant ,š 
Sov. Sąjungos aš susitikau 

lenką žurnalistą, 
su kuriuo anksčiau buvau susi 
pažinęs Maskvoje, jis buvo la 
Įoai nustebintas diskusijomis, 
kurias jis turėjo su sovietų gru 
pe viešėjusia Jungt. Amerikos 
Valstybėse. „Ar patikėsite“, 
klausė lenkas žurnalistas, kad 
sovietų grupė grįžo iš Jungi 
Amerikos Valstybių įsitikinusi 
kad jAV-bės vra vargingas ii 
išnaudojimo kraštas ir kad ame 
rikiečių fašistai, kurie yra gerai 
organizuoti, jau beveik baigia 
užgniaužti visas demokratinis 
laisves.

Kokia tai nesąmonė!
Tačiau kai aš pabandžiau su 
besilankiusiais JAV-bėse Suvie 
tais ginčytis, tai vos nesusimu 
Šėme.

Savo teorijos parėmimui so 
Vieljiniai ekskursijoj vad vai 
Jungt. Amerikos V-bėse rodė 
amerikietiškus žurnalus su rari 
nių neramumų paveikslais ir 
apsinuoginusių burleskos mergi 
nu nuotraukas. Sovietiį lanky 
masis J. Amerikos Valstybėse 
buvo surežisuotas taip, kad pa 
rodytų, ką galima blogiausio. 
Lygiai taip, kaip ii tie, kurie 
planavo kelionę Prancūzijoje, 
ekskursantus tyčiomis, apgalvo 
tai nuvedę į naktinį klubą, ži 
nodami, kad besilankantieji ta 
me klube turi dėvėti švarkus ir 
kaklaraiščius, o tai ir privertė 
durininką neįsileisti sovietinių 
svečių.

Bus daugiau.

proga, per Simono Daukanto 
Vietininkiją, paaukojo: Vasa 
rio 16-tos Gimnazijai 10 dol., 
Vargo mokyklai Vokietijoje <0 
dol., Skautams Vokietijoje 5 
dol.

Dr. A. Kaveckui už tokią gra 
žią auką tariu nuoširdžiausia 
ačiū. V. Gudelis 
Skautams Remti Būr. Vadovas

J. V. ValiušaiČiains, D. Dr J. 
Mališkams, V. L. Stankevič-a 
ms, A. A. Stankevičiams, 
P. G, H. Paškevičįams, 
Montrealio Ateitininkams, A. 
Kavaliūnaitei, E. Navikėnienei, 
V. L, Giriunams, Leonui Černy 
Šovui, S. M. Petrauskiams, A. 
A. Tamošaičiams, J. Simonavt
Čiui, J. K. Ožalams, G. L. Šmi 
tams, Gerb. Alfied GagliarOi, 
S. A. Lileikiams, R. A. Valins 
kams, V. Valkai, M. T. Taut 
kams, A. B. K. Povilaičiams ir 
F. V. Natkams.

Už šv. mišių užprašyrną, de 
kojame: B. Žemgulytei, Dr. J. 
Mališkams, Inž. I. Mališkam* 
pp. Vazalinskams, p. Navik: 
nienei, A. Kudžmai, P. Adarao 
niui ir pp. Giriunams.

Taip, pat nuoširdžiai dėkoja 
me kun. dr. F. Jucevičiui, Kun. 
Borevičiui, kun. Aranauskai, 
kun. Kulbiui, J. Kardeliui, V. 
Žižiui, J. Kibirkščiui, P. Gudai 
Čiui bei visiems kitiems pažįsti, 
miems ar artimiesiems, kurių ”i 
sų pavardes būtų sunku išvar 
dinti, bet kurie vienokiu ar ki 
tikiu būdu užjautė mus liūtie 
šio valandoje ar tai pareikšda 
mi užuojauta, atsilankydami į 
šermenis, dalyvaudami pamat 
dose ar palydėdami į amžinojo 
poilsio vietą.

Stefanija Pusarauskienė, 
A. ir V. Pusarauskai ir 

A. ir P. Povilaičiai.

I
 Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve ; ’

„PARAMA"
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausJ !

Darbo valandos: ' i
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5^4—9 v. vak. J JAntradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. ; ’ 

g Trečiai! h ketvirt nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. ; ■ 
'i Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. į Į

Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. , '

25 DIENOS...
Atkelta iš 3-Čio psl. 

motorų ūžesiu, krintančių me 
džių atodūsiais, didingų Alpių 
ramybę. Busimoji autostrada 
bus tiesi „kaip stalas“, jungda 
ma per Kuisteiną, Innsbrucką 
ir Brennerį — net tris valsty 
bes: Vokietiją, Austriją ir Itali 
ją, pagreitindama transportinių 
sunkvežimių kelią, turistų Ke 
liones. Mano eitas kelias — 
Brenner Pass yra vingiuotas, 
siauras ir gan pavojingas. Kiek 
vienas neapdaiius posūkis reiš 
kia žmogui mirtį. Bet kiekvie 
nas, kuris yra juo keliavęs, pri 
pažins, kad tai

gražiausias vidurio Europos 
kelias, I 

vasaros metu plačiai naudoja 
mas turistų. O austrai dabar jį 
išnaudojo savo politiniams tiks 
lams. Ant uolų sienų, išmūry 
tų apsaugai nuo krintančių ak 
menų, didžiausiom raidėm užra 
syti įvairūs šūkiai: pietinis Tiro 
Įsi privalo būti austriškas, už 
tenka 40 m. vergijos, pietinio 
Tirolio klausimą pavesti JT ir
tt. ir tt. Tai vaisiai 1918 m. tai 
kos sutarties, kuria pietinis Ti 
rohs buvo atiduotas Italijos glo 
bon. Po pusantros valandos ke 
lionės, pamatau prieš 15 metų 
gyventą namą. Įeinu į vidų, už 
klausiu tarnaitės „Herr Stum 
reich Familie“. O, ja — ji atsa 
ko, jie visi yra namie, Pakvie 
čia 80 m. senuką šeimininką, 
kuris mane pradžioje neatpa 
žįsta, tik pasakius vardą — su 
šunka: ,,nanu, Kasimir" — 
spaudžia ranką, klausia apie ki 
tus šeimos narius. Prisistato vi 
sa šeima, pasipila klausimai. 
Kiekvienas apžiūri buv. savo 
berną, stebi apsirengimą, sako 
komplementus. Dėkoju, kartu 
atsiprašydamas, kad šiandien ii 
gai negalėsiu būti, tačiau jeigu 
yra laisvų kambarių, mielai sa 
vaitę čia apsigyvensiu.

Kitą dieną, jau atvažiavęs su 
lagaminais, iš 15 „gasthauzo“ 
kambarių, buv. ūkininko ber 
nui, paskiriamas gražiausias, 
tik už 30 Šilingų (apie 1.25 do 
lerių). Ir kad pasižiūrėjau • 
virš tvarto esantį mažą langelį, 
jo mažą kambariuką, (kuriame 
1945 m. teko keturiems gyven 
ti) palyginu su dabar išnuomo
tu. .. Ach, ką ten kalbėti! T*'u o 
met buvome tik pabėgėliai ir 
tai iš tolimo, mažai pažįstamo 
kralšto. Turėjome būti paten 
kinti, gavę Šiokią tokią pastogę, 
ramią naktį nuo oro pavojų, 
bombų, keturias lėkštes sriubos 
ir kartais duonos su pienu. Jž 
dviejų vyrų jėgą ir raumenis, 
tai buvo daug. Po penkiolikos 
metų mane laiko „turtiniu dė 
de" iš Amerikos. Kiekvienas

A. E. McKAGUE 
Barrister and Selicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

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

tautinis.
*©©©©©®©©©©©©®®©©®®®®®©®s

maloniai šypsosi, iš tolo kebą 
kepurę, sakydami ,,Gruss 
Gott“.... (b. d.)

PER KALĖDAS ATBĖGO 
TŪKSTANČIAI J VAKARUS

Iš Vokietijos Sovietinės zo 
nos, pasinaudodami Kalėdų 
švenčių judėjimu, per kalėdinę 
savaitę atbėgo į Vakarų Bcrly 
ną ir Vak. Vokietiją 3,419 vo 
kiečių, nebenorinčių toliau gy 
venti komunistiniame režime. 
Šiemet iki Kalėdų iš sovietinės 
zonos j Vak. Vokietiją atbėgo 
apie 196,000 asmenų. Tokiu 
pat pereitų metų laikotarpiu bu 
vo atbėgę 144,000.

• Karštą kalbą prieš Pabaltijo 
laisvinimo veiksnius Sov. Są» 
aukšč. taryboje Maskvoje paša 
kė I,kp ck narys Niunka. Vak. 
Vokietijoje, JAV-se ir Kanado 
je esą dar visa eilė asmenų, ku 
rie padarę karo nusikaltimus 
Lietuvoje. Eisenhowerio adm’ 
nistracija atvirai kurstanti ,,an 
titarybinę veiklą“.
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HAMILTONO LIETUVIŲ SKAUTAMS REMTI DRAU 

GUOS PASILINKSMINIMAS

LONDON, Ont.
BENDR. APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

įvyks sausio 14 d., Hillcres salė 
je. Kreipiamės dar kartą į mie 
lūs hamiltoniečius bei apylin 
kių prijaučiančius jaunimui lie 
tuvius su paskutiniu prašymu. 
Atrodo, kad vakaras bus gana 
įdomus, tad, kas dar nėra pra 
radę lietuviškų jausmų mūsų 
jaunimui, maloniai prašome, 
kiek kam sąlygos leidžia, padėti 
valdybos nariams, kurie nesi 
gailėdami savo laiko, su pasi 
šventimu tam dirba. Kas iš ha 
miltoniečių, dar turi atliekamų 
fantų loterijai, labai prašome 
pranešti rengėjams, skambinant 
telefonu p. Paukščiui JA 
77750, p. Breichmanui JA 
84609, p. Tumaičiui JA 93207, 
p. Varnui LI 98662, p. Paši 
liui LI 44708, p. Kanimskienei 
JA 97278, p. Paškevičiui JA 
91783 ir p. Rimkevičiui JA 
96547.

Ta pačia proga norime pri 
minti, kad spaudoje tilpusiam 
skelbime, įvyko nemaloni klai 
da, dėl įėjimo kainos, (buvo 
sumaišyta su kitu parengimu). 
Į šį vakarą, įėjimo kaina suan 
gusiems 1.50 dol., studentams 
1 dol.

Tad iki malonaus pasimaty 
mo.

L. S. R. Dr-jos Valdyba.
J NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMĄ
atsilankė tik 170 asmenų. Galu 
tinai visos s-tos dar nesuvestos, 
tačiau pelno L. B-nės valdyba 
nesitiki. Tuo tarpu, tai viena, 
tai kita organizacija dažnai pra 
šo valdybos finansinės para 
mos. Kaip ji dabar galės duoti 
jeigu organizacijų nariai, pa 
tys hamiltoniečiai, neremia sa 
vo L. B-nės valdybos? Abejo 
jama, ar sekančių metų sutik' 
mui išnuomoti sale.

KANADOS PIRMENYBĖS
bus pravestos Hamiltone sausio 
28—29 d. d. Tikimasi čia c. 
traukti apie 250 sportuojančio 
jaunimo.

Plati programa spaudoje bus 
duota paskutinę savaitę, tačiau 
iš anksto kviečiama atsilankyti 
į sporto rungtynes ir vakare lin 
ksmai praleisti laiką Knights of 
Columbus salėje, bendrame 
sportininkų pabūvyje.

PARAPIJOS CHORAS, 
ved. sol. V. Verikaičio, labai 
puikiai gieda pamaldų metu. 
Parengti nauji dalykai ruošia 
mos naujos giesmės 16 Vasa 
rio minėjimui. Labai gražiai 
skamba giesmės sol. V. Verikai 
čio su visu choru, ką pastebėjo 
net ir svetimtaučiai, atsilankę į 
mūsų parapijos bažnyčią.

NAUJI LN NARIAI
Lietuvių Namų augimas ir 

švenčių metu nesustojo! V-bos 
sekr. J. Mikelėnas, parvykęs jų 
praleisti savo šeimoje, gyvenan 
čioje Bothwell, Ont., Naujus

A. LIŪDŽIU S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

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

Teisiniai patarimai. 
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-5575; 
Namų; FU 3-8928. 
20 King Street East, 

Hamilton.

rnn»»»»w:»»::::»»nu:»m»H:»:»q»n»nnnnnu»n»»nnnMn»»ngp’Į
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.

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

ryto ir 5—8 vai. vakare,
Minden Building, 20 King St. E., Room 13,

notaro A. Liūdžiaus įstaigoje II augšte, tel. JA 7-5575. H

Metus sutiko su Andrulioniais 
(iš Rodney, Onl.), kurie pra 
džiai įnešė 200 dol. Nariais įsto 
jo Algis, jau antrus metus stu 
dijuojąs London, Ont. univer 
sitete komercinius mokslus ir 
Dalia, lankanti West Lome 
gimnaziją. Pov. Kanopa, suži 
nojęs, kad sklypas perkamas i- 
leidimas LN gautas, pasiūlė 
antrą šimtinę. LN v-bos narys
— metraščio red. J. Šarapnic 
kas, atvykdamas j N. Metų su 
tikimą Hamiltone, atvežė penk 
tąją šimtinę.

J. Šarapnickas, užbaigęs pil 
ną vienam asmeniui leidžiamą 
įnašų normą — 500 dol., pas 
kutinę savo šimtinę palydi nuo 
širdžių laišku v-bos pirm. St. 
Bakšiui.

Taip norėtųsi rasti būdų už 
degti tautiečius J. Šarapnicko 
nusistatymu savajai tautai! Ne 
gražiais žodžiais, bet tik dide 
liais pasiaukojimo darbais pa 
jėgsime ateinančias kartas išla. 
kyti savajai tautai. Sk. St.
JAUNIMO PARENGIMAS

Paskutiniame skautų tėvų bei 
rėmėjų susirinkime iškelta min 
tis duoti mūsų lietuviškajam 
jaunimui progos praleisti laiką 
tik savo tarpe. Tuo tikslu bu 
vo padarytas pirmas bandymas
— surengtas Naujų Metu suti 
kimas, tiktai grynai jaunimui. 
Minėtas N. M. sutikimas, buvo 
rengiamas ne organizacijos, 
grynai privataus asmens, po 
nios Stosienės padedant kitie 
ms asmenims. Džiugu, kad taip 
iš jaunimo, taip iš jų tėvų, su 
silaukta nemažai vertingos pa 
ramos.

Dėl pasiruošimo taip pat svei 
kiname jaunimą. Patys graži'", 
pasipuošė dovanai gautą iš niū 
sų gerb. klebono kun. Tada 
rausko parapijos salę, pasirūpi 
no gera muzika.

Tai pirmas toks bendras lie 
tuviško jaunimo subuvimas mū 
sų kolonijoj. Labai gražiai pa 
suodė mūsų jaunosios lietu1 ai 
tės. Tikrai pasigėrėtina, matant 
jų pastangas, paįvairinant visą 
programą. Reikia tikėtis, kad 
ateityje visų bus parodyta dau 
giau judrumo. Norėtumėm :š 
girsti, jaunime, jūsų nuomone, 
ar pageidautumėt ateityje ture 
ti tokio pabūdžio pasilinksmi 
nimų ir kokių pakeitimų pa 
geidautumėte? Prašome pasisa 
kyti skambinant telefonu po 
niai Stasienei LI 59521.

Širdingiausias ačiū iš jaunųjų 
širdužių mūsų gerb. klebonui J. 
Tadarauskui už visokeriopą per 
galbą rengiant šį pasilinksmini 
mą, kun. Primauskiui už gra 
žius linkėjimus N. M. proga, p. 
Stosienei už visą organizavimą. 
P. Stosienei linkime greit pa 
sveikti, nes prieš pat N. Metus 
teko atsigulti dėl pablogėjusios 
sveikatos. Jaunimas tikisi jus 
greit pamatyti kitame pasilinks 
minime. V. P.

ŠEIMOS ŽIDINĮ

sukūrė A. Stankus su St. Šlepe 
tiene.

PARDUODAMAS ŪKIS
Manitobos provincijoj, Gregg 
apylinkėje parduodamas geram 
stovyje ir su patogiais gyveni 
mui įrengimais 400 akrų ūkis. 
Dėl platesnių informacijų kr^ip 
tis šiuo adresu: Walter Giedr .i 

tis, Gregg, Manitoba. 

įvyks sausio 22 d., sekmadienį, 
po lietuvių pamaldų, 2.30 vai. 
p. p., Šv. Juozapo parapijos, ku 
rioje vyksta liet, pamaldos, sa 
Įėję (rūsyje po bažnyčia) šia 
darbotvarke: 1) Atidarymas: 
2) Prezidiumo rinkimas; 3; 
Pranešimai: a. bendr. apylinkės 
(apyl. v-bos pirmininko, iždi 
ninko, Šalpos F. Įgaliotinio, Va 
sarto 16-sios gimn. įgaliotinio, 
Šešt. mokyklos vedėjo, taut, šo 
kių vadovo, choro administrate 
riaus, liet, namų jsigijimo komi 
sijos ir vietos šaipos komisijos), 
b. organizacijų (skautų, Maž. 
Liet. Bičiulių, Tautos Fondo 
įgaliotinio), c. Kontrolės k-jos, 
4) Diskusijos dėl pranešimų ir 
patiektų apyskaitų tvirtinimas; 
5 ir 6) Veikiančių administraci 
nių organų atsistatydinimas ir 
naujų rinkimas (apyl. v-bos, 
kontrolės komisijos, namų įsi 
gijimo komisijos) ; 7) Naujai iš 
rinktųjų atstovo žodis; 8) Eina 
mieji reikalai (Vasario 16-oji, 
Jaunimo Diena, pasilinksmini 
mai ir solidarumo mokestis, ne 
laimės itšikiųjų Londono lietu 
vių būklė) ; 9) Klausimai ir su 
manymai; 10) Susirinkimo už 
darymas.

Apyl. Valdyba, turėdama gal 
voje tai, kad apyl. liet, reika 
tams apsvarstyti mes įstengia 
me susirinkti tik vieną sykį į me 
tus, nuoširdžiai kviečia visus 
Londono ir jo apylinkių lietu 
vius šiame susirinkime dalyvau 
ti. Dažnai ne vienas pasigenda 
liet, parengimų ar nori išsiaiš 
kinti kai kuriuos jam kylančius 
neaiškumus. Šiems visiems rei 
Italams ir yra skirtas šis susirin 
kimas. Svarstykime tuos reika 
lūs ir kelkime rūpimus klausi 
mus susirinkime, o ne naskui 
skambindami telefonu valdybos 
nariams ar klausinėdami vienas 
kitą. Susirinkimas bus vykdo 
mas remiantis K. Liet, B nės 
Statuto 10 straipsniu, kuris 
skamba: ..Susirinkimas įvyksta 
ir laikomas teisėtu nežiūrint su 
sirinkusių skaičiaus“. Taigi ne 
reikia laukti valandos susirinki 
mui pradėti, bet darbotvarkę 
pradėsime vykdyti tuoj po liet, 
pamaldų. Londono lietuviai yra 
žinomi savo dosnumu liet, re» 
kalams. Tegul jie būna žinomi 
ir kaip rimtai atsidavę liet, rei 
kalų aptarimui vieninteliame 
metiniame susirinkime!

Valdyba.
VAIKŲ REGISTRACIJA 

bus vykdoma anksčiau minė 
tam apyl. susirinkimui užsibai 
gus, toje pat vietoje. Norima ži 
noti: vaikų skaičius, jų amžius 
vardai ir kt. Šios žinios valdy 
bai nuolat reikalingos ruošiant 
vaikams dovanėles, arbatėles ir 
pan. Tėvai prašomi jas minėtą 
dieną valdybai suteikti, kad 
vaikučiai ateities parengimuose 
nebūtų aplenkti.

Valdyba.
ATVYKO IŠ LIETUVOS
Jonas Juodagalvis, kurio

T. Li Carter, Kanados ko 
misionierius į Lagos, yra tai 
pirmas augštasis komisiome 
rius siunčiamas iš Kanados 
Nigeriją, kada ši valstybė ta 
po nepriklausoma ir pasilie 
ka Commonwealth‘o narys 
nuo spalio 1 d. Nigerija turi 
35 milionus gyventojų ir 
yra didžiausia Afrikos tau 
ta. Britams valdant nigerie 
čiai buvo pratinami dirbti 
valstybinį darbą ir dabar jie 
yra patyrę, kaip reikia savo 
valstybę tvarkyti . (CS). 

žmona bent jau 10 metų gyve 
na Londone, Kalėdų šventėms 
atvyko tiesiai iš Lietuvos.

Karo audra juos išskyrė, kai 
1944 m. Juodagalviene su sūnų 
mi ir dukra pasitraukė į vaka 
rus.

J. Juolagalvis, dabar jau 60 
m. amžiaus, paskutiniu laiku gy 
veno Klaipėdoj. Jo atvykimu 
Kanadon žmona, dukters ir 
žento padedama, pradėjo rūpin 
tis prieš 4 metus. Kadangi 
Juodagalviene yra gimusi Angli 
joj, o dabar yra Kanados pi 
lietė, tai vyro atvykimo reika 
lui daug padėjo ir Kanados vai 
džia.

Taigi daugiau kaip 16 metų 
išskirta šeima vėl susijungė. 
Daug sėkmės jiems!

PADIDĖJO MIESTAS
Daug ginčų ir net nepasiten 

kinimų sukėlusi anaksecija, pa 
galiau 1961 m. sausio 1 dieną 
įsigaliojo. Londono miesto plo 
tas išaugo net į 66.37 kvadrali 
nių mylių. Tuo būdu tik Toron 
to miestas Ontario provincijoj 
yra dabar didesnis už Londoną. 
Priskirtame prie miesto ploti1 
gyveno arti 60 tūkstančių gy 
ventojų. Taigi dabar Londonas 
turi 162.184 gyventojus.

Visa tai atnešė ir tam tikru 
pakaitų. Prijungtų sričių gyven 
tojai nuo sausio 1 d. mokės ma 
žiau už vandenį ir elektrą, bet 
tikriausiai turės didesnius neju 
domo turto mokesčius. Senie 
siems gyventojams kol kas pa 
didės tik apie 3% elektros išla' 
dos. Žinoma, o tai galės paaiš 
keti tik vėliau, gali padidėti ii 
kiti mokesčiai.

Gruodžio mėn. viduryje ivy 
kę savivaldybiniai rinkimai at 
nešė kai kurių naujovių. Pir 
miausia iki šiol buvęs burmist 
ras neperrinktas; o jis tikriau 
šiai to tikėjosi. Kadangi naujai 
pi įjungtų sričių gyventojas p. 
Stronach tegavo tik 185 baisu® 
daugiau, tai senasis burmistras 
pradžioj pareikalavo balsų per 
skaičiavimo, o vėliau, ir netikė 
tai nuo to atsisakė.

Naujas dalykas yra ir Kont 
rolės Komisija, išrinkta didele 
balsų dauguma. Jos nutarimus 
ar patvarkymus tegalės pakeis 
ti tik dviejų trečdalių miesto ta 
rybos narių dauguma.

Lietuvių šios miesto perinai 
nos veik nepalietė. Daugumas 
mūsų tautiečių gyvena prieš 
prieš aneksiniame plote. Svar 
besnėse pozicijose ar kituose 
miesto savivaldybės postuose 
lietuvių nėra. L. E-tas.

• JAV prezidentas Eisenhowe 
ris uždegė lietuvišką eglutę, ku 
ri kartu su kitų kraštų eglutė 
mis buvo pastatyta pile Ba.\ų 
jų rūmų.

Gelbstint akliems student; ms visoje Kanadoje pasiekti mokslo yra perrašomos 
knygos į aklųjų knygas (Braille), ką atlieka savanor1 ai, susitarę su Kanados 
Aklųjų Institutu. Čia matemas savanoris, kuris iš vieno geografijos tomo padaro 
septynis. Pareikalavimas tokių knygų ateina iš aklųjų studentų, kurių Kanados 
universitetuose yra 25 asmenys, ir kurie eina augštuos'us mokslus lygiai su matan 
čiais, o nesinaudoja aklų,, mokyklomis. CNBI (Aklųjų Institutas) yra United 
Appeal šelpiamas. Šiemet norima surinkti 9.700.000 dol. savo 89 šelpiamiesiems 
Toronto mieste. (CS)

ŠOKIŲ MUZIKOS MĖGĖJAI!!!
Puiki dovana Šventėm.

Jau atspausdinta nauja, lietuviškai įdainuota 
11 rinktinių šokių muzikos plokštelė.
ROŽĖS IR TYLŪS VAKARAI. . .

Ją galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos parduotuvės' 
Kaina $ 6.00.

Išleido: ABC Records, P. Jurgaitis.
7403 South Western Ave, Chicago 36, Ill.

WINDSOR, Ont.
OPEROS CHORO (R

Windsoro ir plačiųjų apylin 
kių lietuviai yra laimingi ture 
darni čia pat savo pašonėje Dėt 
roitą su daugeliu lietuviškųjų 
organizacijų, kurių viena iš arti 
miausių yra Detroito Lietuvių 
Bendruomenė. Iškilieji kultūri 
niai parengimai, vadovaujant 
Detroito L. B., yra visų laukia 
mi ir mėgiami.

Vienas iš didžiausių koncer 
tų yra ruošiamas sausio 28 die 
ną (šeštadienį), 8 vai. vakaro, 
Detroit Institute of Arts, 5200 
Woodward Ave. Įėjimas Į salę 
iš Farnsworth gatves.

Dalyvauja Čikagos lietuvių 
moterų operos choras, Čikagos 
lietuvių vyrų choras, solistai: 
St. Baras (tenorass, D. Stankai 
tytė (sopranas), J. Vaznelis 
(bosas), jiems akomponuoja 
Čikagos Lyric ir lietuvių operos 
dirigentas Kučiūnas. Prog 
ri.moje bus išpildomos lietuvis 
kos dainos ir operų ištraukos 
lietuviškai.

Neseniai solistai davė Detroi 
to scenoje puikų koncertą, so 
lo, duetas, trio ir sužavėjo visus 
dalyvius. Visi gūdėjusieji Kon 
šertą vėl ateis pasiklausyti, nes 
koncertas buvo tikrai puikus 
dar priedu bus du operos cho 

EDMONTON, Alta.
KLB EDMONTONO APYLINKĖS VALDYBOS

iniciatyva pravestoji kalėdinėje 
rinkliavoje, vietoje kalėdinių aT 
viručių, vietoje gyvenantiems 
tautiečiams, Sibiio lietuviams 
suaukojo 80 dol. Rinkliavą pra 
vedė J. Augis ir J. Nastajus

Po 2 dol. aukojo: Dr. P. 
Gudjurgis, Dr. B. Vidugiris 
Dr. j. Pilipavičiui, Dr. J. Dovy 
dėnas, Kun. J. Grigaitis, V. Tl 
raškevičiui, B. Rinikūsaz, ?. 
P.artikas, J. Kirdeikis, V. Juo'le 
lis, A. Rudinskts, P. Zebras, E. 
Malikauskas, J. Rasimas, S 
Pleiškus, P. Druteika, P. G ir 
bauskis, V. Zaleskis, A. Dūda 
ravičiui, T. Misienė, A. Bajoias, 
J. Pašukonis, J. Karosas, A. 
Smitas, K. Žolpis, J. Augis, S. 
Šepetys, P. Šiugždinis, J. Ba! 
sys, V. Kasveravičius, J. Mas 
tajus, A. Kontrimas, M. Kar 
deiis, E. Pachnosky, J. Popi 
kaitis, A. Kantautas, J. Šiižyc, 
V. Kubilius; po 1 dol. aukoje.

SOLISTŲ KONCERTAS 
rai, taigi yra gioga išgirsti gerą 
koncertą^

Auditorija yra erdvi, turi 
1300 vietų. Biletų kainos yra vi 
siems prieinamos, jos yra ketu 
rių rūšių po 2, 3, 4 ir 5 dol. ir 
už du dol. biletą nusipirkus, vic 
ta koncertui išklausyti bus vi 
sur gera, nes salė yra specialiai 
koncertams pritaikinta.

Muzikos kritikas B. Chotns 
kis apie operos vyrų chorą la 
šė: .....vyrų choras savyj jaučia 
dainos pasaulį, kiekviename ;os 
vaizde, nuotaikoj matyti vyriš 
kas choro charakteris: sicambė 
jimas pilnas, mužikiškai tvirtas. 
Balsai geri, ypatingai tenoiai 
pasižymi dainininko išsilavini 
mo technika. Iš viso choras yia 
patrauklus savo darnumu, jaus 
mo švelnumu ir nuoširdžia tvir 
ta jėga“.

Tas pats muzikos kritikas 
apie moterų chorą rašė: „...Mo 
terų choras turi daug pagirtinų 
savybių: lankstų niuansavimą, 
gana gerą atrseną, muzikinę ši 
lumą“.

Iš Windsoro Auditorija yia 
lengvai pasiekiama naudojantis 
tunelio ir miesto autobusais.

Kor.

Į. Petruškevičius, A. Šepetys, J. 
Zabiela ir K. Sadauskas.

•LENKIJOJE ĮVESTA MIR 
TIES BAUSMĖ UŽ 

ŪKINIUS NEAPDAIRUMUS
Lenkijoje, Keltų miesto teis 

mas odos fabriko byloje nutei 
sė vyriausi pakaltintąjį Boleslo 
vą Dedo mirties bausme už ūki 
nius neteisėtumus, kitus tris, vei 
kusius su juo drauge, kalėjimu 
iki mirties, keturis po 14 merų 
kalėjimo.

KUBA SUSITARĖ SU 
LENKIJA

Iš Kanados Kubos prekybos 
delegac.ija nuvyko į Lenkiją ir 
Varšuvoje susitarė dėl prekių 
apykaitos už 44 milionus dol. 
Kuba į Lenkiją jau vasiuntė 
cukraus, tiktai lenkai nesidžia- 
gia, nes cukrus esą labai blogai 
rafinuotas.
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K, L. B. Montrealio Apylinkės Seimelis kviečia
VISAS LIETUVES IR VISUS LIETUVIUS Į PIRMĄ TOKIOS PLAČIOS APIMTIES

1W6L i. ii. — Nr. i

literatūros, dainos, muzikos ir išraiškos šokio
Programoje:

Vytautas Jonynas skaitys paskaitą tema „Lietuviškos knygos 
problemos“ (ši paskaita nebus kartojama spaudoie)

Savo kūrybą skaitys rašytojai: Marija Aukštaitė, Henrikas 
Nagys, Jonas Žmudzinas.
Dainuos solistė Gina Čapkauskienė.

vakarą - balių
§ Šoks išraiškos šokio šokėja Birutė Vaitkūnaitė, deklamuojant § Po programos bus šokiai, grojant geram orkestrui.
y dramos aktoriui Leonui Barauskui. y . ,......................... . , . .x r Atsigaivinimui veiks bufetas.
? Vakaro programą ves dramos aktorius Juozas Akstinas. ?
J ... ? Įėjimas $ 1.00, moksleiviams nemokamai.Vieta: Ausros Vartų sale. &
j Data : sausio 14 d., šeštadienį, 7.30 vai. vakaro. § iki malonaus pasimatymo šeštadienį.

MOWT|REAL
MOTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO PILNATYJE 

išrinktas naujas Prezidiumas.
AV posėdžių salėje sausio 8 

d. įvyko Seimelio posėdis, ku 
riame dalyvavo 21 narys. Pirmi 
ninku išrinktas Jonas Lukoš-vi 
čius, sekretore jis paprašė būti 
stud. Rupšytę.

Vykdant dienotvarkę, A. Pu 
sarauskas perskaitė praėjusios 
pilnaties susirinkimo piolokolą. 
kuris primlas be pataisų.

Sekamai St. Kęsgailą, B 
Staškevičius ir J. Kardelis iš 
rinkti balsų skaičiuotojais.

Prezid. pirm. J. Adomaitis pa 
darė metinės veiklos apžvalgą 
ir pažymėjo, kad kadencijos me 
tu turėta 478.72 pajamų, 440. 
25 doi. išlaidų ir kasoje dabar 
83.41. Šalpos reikalams surink 
ta 650.93, išleista 520.60 ir ka 
soje yra 130.83. P. Adomaitis 
pažymėjo, kad tai yra gražus 
Dr. J. Mališkos darbas. P. Ado 
maitis ttaip gi pažymėjo, kad 
buv. pirm. L. Balzaras ne tik 
tai Montrealy gražiai veikė, bei 
išvykdamas dar 70 dol. pask, rę 
lietuviškųjų mokyklų mokslo 
priemonių reikalui. Seimelis nu 
tarė L. Balzarui išreikšti pade 
ką raštu. Revizija konstatavo, 
kad atskaitomybė tvarkoje ir 
jokių trūkumų nėra. Praneši 
mai patvirtinti.

Diskusijų metu buvo iškeltas 
Vasario 16 rėmimo klausimas. 
Jis plačiai išsiaiškintas ir pada

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2-

7—9 p. m.

2—4 p. m.

ir 7—9 p. m
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 Bishop;.
Siute 419, tel. UN 6-8235 

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236 

ryti nutarimai tą klausimą su 
tvarkyti.

Atėjus Prezidiumo rinkimą 
ms, pirm. Lukoševičius kreipė 
si j dalyvius su tvirtu įtaigoji 
mu neatsisakyti, kieno bus iš 
statytos kandidatūros. Slaptu 
balsavimu išrinktas piezidiu 
mas, kuris po to pasiskiistė pa 
reigomis: Albertas Norkeliūnas 
pirm., Juozas Lukoševičius vi 
cepirm., J. Adomonis sekr., P. 
Peleckas ižd., Dr. J. Mahška 
šalpos, A. Pusarauskas santy 
kiams su kitomis tautomis. Vv 
tautas Kudžma parengimų rei 
kalama. Kandidatais į prezidiu 
mą liko B. Bijūnas, A. Mylė ir 
J. Šiaučiulis. Kontrolės kemi 
sijon išrinkti L. Girinis, J. Ado 
maitis ir V. žižys; Kandidatu 
A Kudžma.

Einamųjų reikalų tarpe 'tp 
tartas Vasario 16 minėjimo rei 
kalas, kurio pagrindinė tvarka 
palikta kaip ir anksčiau.

TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ 
BALIUS - VAKARIENĖ,

ruošiamas KLK Moterų dr-jos 
Montrealio skyriaus įvyksta va 
sario 11 d., 7.30 vai. vaka.u 
Aušros Vartų salėje, tai yra pa 
skutinį šeštadienį prieš gavėnią 
Tai bus puiki proga smagiai pa 
sijuokti, nes linksmai satyrinei 
programai išpildyti sutiko atva 
žiuoti iš Bostono žinomasis ra 
šytojas ir aktorius — humoris 
tas Antanas Gustaitis. V-ba

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja 

141C Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

&STASYS DAUKŠA, LL
3 4 Notre Dame St. E.
£ Suit- 901

UN 1-8933

t ADVOKATAS

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

! : 168 Notre Dame St. E.
: : UN 6-2063 ir UN 6-2064 |

Reaid.: 40 Lafleur,
ft LaSalle. DO 6-1570

!
 NOTARAS $

JUOZAS BERNOTAS (
B. A^ B. C. L. §

215 St. James West, J
i 7 augitas. §

Tel.: AV 8-3115. §
Namie 2654 Hogan y

§Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v7

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford 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 7-4280

METINIS „LITO“ SUSIRINKIMAS

MIRĖ 
POVILAS BUDREIKA

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOJE

„Lito“ valdyba, remdamasi „Lito“ įstatų 20 skyr., šau
kia š. m. vasario mėn. 4 d., šeštadienį, 4 vai. po pietų Aušros 
Vartų parapijos salėje, 1465 de Seve St., Montreal, „Lito“ 
metinį visuotinį narių susirinkimą sekančia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Balsų skaičiuotojų ir tikrintojų rinkimas,
3. Paskutiniojo metinio susirinkimo protokolo skaitymas 

ir priėmimas,
4. Valdybos pirm, pranešimas,
5. Banko vedėjo pranešimas apie finansinį stovį,
6. Kredito komisijos pranešimas,
7. Revizijos komisijos pranešimas,
8. Pelno paskirstymas ir metinio balanso priėmimas,
9. Naujų valdybos, revizijos ir kredito komisijų 

narių rinkimai,
10. Pranešimai apie numatomą veiklą 1961 m.
11. Klausimai ir sumanymai,
12. Susirinkimo uždarymas.

Gerbiamieji nariai prašomi atsinešti į susirinkimą savo 
banko knygutes. Dėl kandidatų išstatymo rinkimams atkrei
piame Tamstų dėmesį į šią „Lito“ įstatų 18 (b) skyriaus iš
trauką :

„Kandidatuoti rinkimuose į valdomuosius organus narys 
turi būti pasiūlytas raštu mažiausia kitų dviejų narių ir toks 
pasiūlymas turi būti padarytas per sekretorių mažiausia vie 
ną savaitę prieš metinį visuotinį narių susirinkimą. Sekreto
rius turi apie tai painformuoti pasiūlytuosius narius prieš vi
suotinį metinį susirinkimą“.

Į Valdybą bus renkami 3. į Kredito Komisiją 2 ir į Revizi 
jos Komisiją 2 asmenys. Pereitais metais patys nariai neišstatė 
nė vieno kandidato ir juos visus turėjo išstatyti Valdyba. Labai 
būtų geistina, kad šiemet nariai parodytų daugiau iniciaty/os 
„Lito“ valdomųjų organų sudarymo reikalu ir išstatytų dau 
giau kandidatų.

Tuoj po susirinkimo bus vakarienė ir pobūvis su šokiais. 
Veiks ir bufetas. Vakarienė ir pobūvis „Lito“ nariams nerno 
karnai, o svečiams — po vieną dolerį.

P. Rudinskas, Valdybos sekretorius.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

• Kortų partiją sausio 28 d. 
ruošia AV salėje Šv. Onos dr- 
ja. Be to, bus vaišės ir kt.
• Aušros Vartų bažnyčioje Ka 
ledų dieną suaukota 323 ir NM 
— 257.15 dol.
• Dr. J. Mališka AV bažnyčios 
statybos fondui paaukojo 100 
dol. .
• Lietuviškųjų mokyklų moky 
tojų ir tėvų komiteto posėdis 
įvyks sausio 13 d., 8 vai. vaku 
ro AV klebonijos posėdžių sa 
Įėję.
KLAIPĖDOS ATVADAVI 

MO MINĖJIMAS
Montrealio jūrų skautai, maž 

lietuvių draugijai talkininkau 
jant, sausio 22 d. 3.30 vai. po 
pietų AV salėje ruošia Klaipė 
dos krašto išvadavimo minėji 
mą. Programoje Dr. H. Naglo 
paskaita ir meninė dalis. Žiūr. 
skelbimą sekančiame NL nr-je.
• Serga: J. Žakevičius ope 
ruotas ir tebėra ligoninėje, 
ruotas ir dar tebėra liioninėje. 
P. Stropus Lachine ligoninėj _• 
Dr. Šemogo priežiūroje. P. 
Krauzienė operuota. K. Žižiū 
nas, Šv. Kazimiero vargoninin

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Trijų Karalių rinkliava 
115.96, sausio 8 — 152.70 dol.

— Vasario 11d. Šv. Kazimie 
ro paraoijos jaunimas ruošia 
subatvakarį tiktai jaunimui.

AUKSINIS JUBILĖJUS
Šv. Onos pašalpinė draugija 

penkiasdešimties metų įsisteigi 
mo proga ruošia vakarienę va 
sario 4 dieną Šv. Kazimiero pa 
rapijos svetainėje, 7 vai. vaka 
ro. Įžanga 3 dol. Kviečia visus 
dalyvauti tokiam nepaprastau. 
minėjime.

Auksinis Šv. Onos draugijos 
minėjimas - vakarienė bus ne ei 
line, ne komercinė, bet auksi 
nio jubilėjaus minėjimas, be lo 
terijos ir kitų panašios rūšies 
priemonių. Vakarienė bus pir 
mos rūšies. Prie maisto bus duo 
ti nemokamai ir gėrimai. Todėl 
nustatytoji vakarienės kaina 
yra nedidelė, ypač atsižvelgiant 
į tai, kad už tą pačią įžangos 
kainą bus duoti prie maisto ir 
gėrimai.
• Pr. Juškevičienė su dūkta, 
atostogas praleidusios Florido 
je, sekmadienį sugrįžo j Mont 
realį.

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros konti aktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

Veiklus ir gyvai visuomenia 
me gyvenime dalyvaujantis vi 
suomenininkas Povilas Budrei 
ka netikėtai mirė širdies smū 
giu. Velionis buvo visada veik 
lūs ir gyvai dalyvavo Toronto 
lietuvių bendruomeniniame, po 
litiniame, kultūriniame ir eko 
nominiame gyvenime. Toronto 
lietuvių bendruomenė neteko la 
bai veiklaus ir darningo savo na
rio.

9 Kvitai aukotojams pajamų 
mokesčio reikalu į provinciją 
jau išsiųsti. Šią savaitę jie bus 
pradėti siųsti ir Toronte gyve 
nantiems parapijos bei vienuoly 
no geradariams ir, suprantama, 
aukojusiems Pris. parapijie 
čiams.
• Metinis leidinys, Prisikėlimo 
Parapijos Toronte 1960 metų 
apžvalga, jau pradėtas rinkti. 
Tai bus gausiai iliustruota? 
leidinys, kuriame tilps praėju 
siu metų parapijos kronika, ur 
ganizacijų veikla, parapijos pa 
jamų, išlaidų ir skoIu raportas, 
bendrovių skelbimai ir tt. Be 
to, kaip įprasta, bus aukotoji; 
pavardės ir jų aukų sumos.
9 Dėmesio moterims: sekmadie 
nį, sausio 15 d., 5 vai. vak. Pri 
sikėlimo par. kavinėje bus įdo 
mus kolonijos moterų laisvava 
karis, kurį rengia K. L. Kat. 
Moterų Dr-jos Prisikėl. par. 
skyrius. Bus kavutė, improvi 
zuota programėlė nuotaikom? 
pakelti ir, be to, aktuali tos sr 
ties žinovės S. Butkevičienes 
paskaita: „Moters social, pade 
tis Kanadoje“.
• Vaikų namų rėmėjų rengia 
mas pasilinksminimai bus šį šeš 
tadienį Prisikėlimo par. salėje. 
Visi maloniai kviečiami atšilau 
kyti. Vaikų Namai turi dar la 
bai daug skolų, todėl atsilanky 
darni į pasilinksminimą, turėsi 
te progos ne tik pasilinksminti 
bet ir Vaikų Namus paremti.

LITERATŪROS, DAINOS, 
MUZIKOS IR IŠRAIŠKOS 

ŠOKIO VAKARAS
Sausio 14 d., šeštadienį, A V 

salėje įvyks KLB Seimelio ren 
giamas vakaras - balius.

Programoje dalyvaus: V. jo 
nynas (paskaita) ; savo kūryba 
skaitys rašytojai Marija Aukš 
taitė, Henrikas Nagys ir Jonas 
Žmuidzinas; lietuvių rašytojų 
kūrinius skaitys J. Akstinas ir 
L. Barauskas; dainuos sol. Gi 
na Čapkauskienė:
išraiškos šokius šoks B. Vaitkų 
naitė. Vakaro programą ves J. 
Akstinas.

Po programos bus šokiai ir 
veiks bufetas. Įėjimas 1 dol.. 

* X11tttTTt»11tt

MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS IR 

J. GRAŽYS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005. 
utttmitmmmunuuuiiutmatwutu

klebonas sekmadienį per mišlaj 
darė ataskaitinį pranešimą. 
Nors tikslios piniginės ir kitos 
apyskaitos bus paskelbtos vė 
liau atspausdintame leidinyje, 
klebonas bendrais bruožais api 
budino parapijos stovį: esą 
4000 parapijiečių, iš kurių 1400 
šeimų. Religinė praktika gera, 
tikintieji gausiai lanko pamal 
das, atlieka sakramentus. Pasi 
džiaugė parapijiečių medžiagi 
niu darbštumu, nes apie 80% 
esą namų savininkai, turį auto 
mobilius, vasarnamius, laivus. 
Per praėjusius metus sumokėta 
per 60.000 dol. skolų. Jų dar 
liko apie 185 tūkst. dol.

O Bronius Vaškelis išrinktas 
Akademinio skautų sąjūdžio Fi 
listerių skautų s-gos Toronto 
skyriaus pirmininku. Studentų 
skautų s-gos sk. pirmininku yra 
Valentinas Šernas.

• Sausio 1 d. rinkliavoje viso 
surinkta — 460.72 dol.

• Aušros žinios: ketvirtadienį, 
mūsų salėje Church lygos run 
gtynės: 6.45 v. v. — M. Ban 
tam — St. Chris; ir 7.30 vv. — 
Midget — St. Chris ir po jų — 
Intermediate — Farmers. Atei 
nantį sekmadienį B-C rungt 
žais Aušra su Tridents i Andys 
su latviais. Praėjusios savaitės 
rungtynėse mergaičių Juvenile 
komanda nugalėjo St. Anseims 
40X22 ir berniukų Inter med’a 
te nugalėjo Riverdale 71X32. 
Sausio 28.29 d. Hamiltone įvy 
ks Kanados sporto apygardos 
pirmenybės vyrų jaunių ir mote 
rų klasėms. 21-22 sausio Auš 
ros vytų ir moterų komandos 
pakviestos į Clevelandą.

KAUKIŲ BALIUS
kurį ruošia L. K. Mindaugo šau 
lių kuopa sausio men. 21 d. A 
Vartų parapijos salėje, artėja.

Baliuje žada pasirodyti įdo 
mios kaukės, iš jų gražiausios 
dvi bus premijuojamos vertingo 
mis premijomis.

Šokių metu grieš puikus or 
kestras, veiks loterija ir bufetas. 
Pelnas eis vėliavos įsigijimo fon 
dui.

Visi malonūs montrealio tau 
tiečiai maloniai kviečiami j šį 
tradicinį - metinį įdomų vakarą 
atsilankyti.

Kuopos Valdyba.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Peržengęs 30 metų amžiaus v 
ras nori sukurti šeimos židinį k 
mergaite arba našle maždaug 
tokio pat amžiaus. Pirma susiži 
nokime laiškais. Rašykite lietu, 
viškai arba angliškai adresu: 
Mr. K. M. 7722 George St. 
LaSalle, Montreal 32, P.- Q.

Canada.

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
F. Jasutis ................ LA 2-7879
A. Markevičius. . . .CR 9-9793 
P. Adamonis............RA 2-2472
P. Baltuonis ............LA 6-2084
Pr. Rudinskas .... HU 1-2957 
Sekite musų skelbimus apie 

paskirus objektus N. L., T. 2., 
Star, La Press.
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