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Politinių įvykių savaitė
VAKARAI SUTARĖ PASIŪLYMA CHRUŠČIOVUI 

DĖL VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS
Energingiau pradeda reikštis Amerikos užsienių politika. —

NATO priėmė Herterio pasiūlytą dešimties metų planą. —
Kamunistų agentai bandė nunuodyti 1200 Laisvos Europos 

radijo tarnautojų. — Didelės dienos Paryžiuje. —
Viršūnių konferencija balandžio pabaigoje. —

Paryžiuje didžiosios dienos 
baigiasi šią savaitę. Keturi Va 
karų didieji jau baigė pasitari 
mus. Jie sutarė ir vienu balsu

PRIĖMĖ PASIŪLYMĄ 
CHRUŠČIOVUI 

viršūnių konferenciją šaukti 
balandžio pabaigoje.

Bet keturių konferencijos di 
džiosios dienos Paryžiuje dar 
nepasibaigė. Ten dabar vyks 
ta dar NATO valstybių užsie 
nių reikalų ministerių ir karo 
vadų pasitarimas, kuriame iš 
ryškėjo didelė spraga NATO 
organizacijoje. Tą spragą pa 
darė Prancūzija. Ir nuostabu, 
kad de Gaulle pasirodė išmin 
tingas daugelyje klausimų, bet 
bendro gynimosi reikalo neno 
ri suprasti ir ožiuodamasis iš 
siskiria iš bendrų planų vykdy 
mo.

Bet reikia pasidžiaugti, kad 
JAV RODO SAVARANKIš 

KŪMĄ IR ENERGIJĄ.
Dėl to Herterio pasisaky 

mai NATO konfereicijoje su 
kėlė nemažą krizę, kuri grėsė 
net Šiaurės Atlanto Sąjungos 
iširimu. Plačiosios visuomenės 
reakcija į tai buvo tokia dide 
lė, kad galų gale Herterio pa 
siūlytasis

NATO VEIKLOS DEŠIM 
TIES METŲ PLANAS 

PRIIMTAS.
Jis apima ne tiktai gynybos 

uždavinius, bet ir bendrą vei 
kimą mokslinėje, ekonominėje, 
prekybos ir kitose srityse. Vis 
dėlto de Gaulle dar spyriojasi. 
Jis nori atstatyti Prancūzijos 
pretsižą. Deja, de Gaule pasi 
rinko ne tą kelią. Nato sekr. 
Spaak dėl to tui rūpesčių. Spa 
ak teigia, kad NATO krizės 
nėra.

Labai įdomu, kad po to, kai 
Maskva paskelbė koegzistenci 
ją, komunistai padarė didelį 
kriminalą. Free Europe radijo 
pirmininkas Alexander paskel 
bė sensaciją, kad vienos sateli 
tinės valstybės „diplomatas" 
agabeno iš už geležinės uždan 
gos nuodų ir jais
BANDĖ IŠNUODYTI 1200 

LAISVOS EUROPOS
RADIO TARNAUTOJŲ.
Į valgyklos druskines rasta 

pripilta atropino nuodų.
Neperdedant galima teigti, 

kad JAV prezidento Eisenho 
verio kelionė per valstybes vy 
ko triumfališkai. Jis savo kc 
lionę baigia apsilankymu l'viad 
ride ir Kasablankoje, kur yra 
arabų centras.

KITOS ŽINIOS
— Arkivyskupas Makarios 

išrinktas pirmuoju Kipro res 
publikos prezidentu.

— Maskvai nepasisekė pa 
leisti į erdves žmogus; bandy 
muose jau žuvo 4 — A. Lebe 
dovskij, T.Siborin, A.Mitko ir 
M. Gromova — moteris.

— Kinijos komunistai prie 
Tibeto sienos sutraukė apie 
100 tūkstančių kariuomenės, 
prieš Indiją.

— Kinija uždraudė filmą, 
rodantį Chruščiovo kelionę per 
Ameriką.

— Anglija paskelbė, kad 
Tanganijkai, Afrikoje, bus duo 
ta savivalda.

— Nehru pareškė, kad nors 
su Kinija gali būti derybos, 
bet įtampa neatslūgs, nes Ki 
nija savo ribas išplėtė tokiais 
metodais, kaip ir kitos valsry 
bės (Rusija).

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

tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus: 
Dr. E. Malkus,

Seaforth, Ont................ 10.06
Siųsdamas 1960 metų prenume 
ratos mokestį, Dr. E. Malkus 
NL Mašinų Fondui paremti at 
siuntė $10.00, ir tai ne pirmie 
ji Dr. E. Malkaus daviniai 
Mašinų Fondui, nes gerb. 
Daktaras jau turi kelis NL šė 
rus.

P. Jutelis,
Sudbury, Ont..............$10.00

Mūsų mielas prenumeratorius, 
p. Jutelis, ne tiktai apmokėjo 
iš anksto 1960 metų prenume 
ratą, bet ją siųsdamas, dar įsi 
gijo lietuviškų patefono plokš 
telių ir NL paremti atsiuntė 
10 dol. vienam Šerui.

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

NIAGAROS PUSIASALIS
KALĖDŲ EGLUTĖ NIAGAROS PUSIASALYJE

Pagal St. Catharines ir Wei nienė. Dalyvauna šokių grupė 
land Apylinkių valdybų susi Gintaras, tautinių šokių rgu 
tarimą, šiais, metais tradicinis pė ir šeštadieninės mokyklos 
Kalėdų eglutės parengimas mokiniai. Numatoma plačios 
įvyks bendras viso Niagaros ir įdomios piogramos. Atsilan 
pusiasalio gruodžio 27 d., 3 v. kys if Kalėdų senelis su gausy 
p. p., Slovakų salėje, Page ii be mažiesiems dovanų. Reikia 
Welland gatvių kampas, St. tikėtis, kad šių įdomybių pasi 
Catharines, Ont. Programos grožėti visi kaip vienas atvy 
sudarymu rūpinasi Tėvas Ber ks, nes tokia šventė į metus tik 
nabas, o jos paruošimu Ulbi vieną kartą būna. Kor.

VATIKANO LIETUVAI PAGERBTI PAŠTO 
ŽENKLAI ESĄ MENIŠKI

Apie Šv. Kazimiero pašto fesoriaus adv. Leono Gessi 
ženklo meninę vertę galima Janiško kun. Vįncui vMincevi 
spręsti iš Vatikano pašto iila čiui, kuriame savo laiku pra 
telinio skyriaus viršininko pro nešė apie jo artimą išleidimą;

‘ < *

LAIKRAŠČIO SKAITYTOJAMS SIUNČIU MANO 
NUOŠIRDŽIAUSIUS SVEIKINIMUS IR GERIAU 
SIUS LINKĖJIMUS. TE NAUJIEJI METAI ATNE 

ŠA SVEIKATOS, TURTĄ IR LAIMĖS

Nuoširdžiai jūsų

Ellen L. Fairslough
Pilietybės ir Immigracijos Ministeris.

Naujienos iš pasaulio sostinės
METINIS AMERIKOS LIE 

TUVIŲ TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Buvo išklausyti Vykdomojo 
Komiteto ir iždo globėjų pra 
nešimai, numatytos ateities 
veiklos gairės ir sudaryta atei 
nantiems metams Taryba. 
KIENO ARKLIAIS CHRUŠ 
ČIOVAS MANO LAIMĖTI 

LENKTPNES SU 
AMERIKA?

Gruodžio 9 Pavergtųjų Eu 
ropos Valstybių Seime buvo 
svarstomas sovietų pavergto 
sios Europos ūkio pajungimas 
Sov. S-gos reikalams. Lig šiol 
šiuo atžvilgiu toliausiai yra nu 
eita Baltijos valstybėse. Vadi 
namiems satelitams bent iš 
vardo dar buvo paliktas šioks 
toks ūkinis savaranki,škumas, 
sava valiuta, biudžetai, valsty 
biniai planai, mokesčių siste 
ma ir dar kas-nekas. Satelitų 
ūkiniams santykiams su Sov. 
S-ga vykdyti veikia vadinama 
Savitarpinės ūkinės Pagalbos 
Taryba Maskvoje. Chruščio 
vui paskelbus ūkines lenkty 
nes su JV ir kompartijos XXI 
kongresui priėmus 7-čio planą, 
ėmė aiškėti, kad toms lenkty 
nėms ir tam planui Sov. S-ga 
nori pirmiausia įkinkyti vadi 
namų satelitų ūkį. Pastaruoju 
metu vadinama Savitarpinės 
Ūkinės Pagalbos Taryba fak 
tiškai tapo vyriausias planavi 
mo organas visiems satelitinia 
rns kraštams. Satelitinių kraš 
tų spaudoje pasigirsta balsai, 
kad per keletą metų visų sočia 
listinių kraštų valiuta bus vie 
na, rublis.

Ryšium su tomis Sov. S-gos 
pastangomis pavergtųjų sel 
mas priėmė dokumentuotą ra 
portą ir protesto deklaraciją. 
Svarstymuose Lietuvos dele
gacijos vardu pasisakė J. Audė 
nas, pavaizduodamas, kaip So 
vietų S-ga yia pajungusi savo 
interesams okup. Lietuvos ūkį 
ir kuri yra ūkinė prasmė Ma 
skvos dabar skelbiamo vadina 
mo perėjimo iš socialistinio į 
komunistinį ūkį. Pirmiausia 
tai reikš galutinį likvidavimą 
vietos gyventojų ryšių su že 
me, kurie lig šiol kad ir tik la 
bai skurdžiu kolchozininko dar 
žo pavidalu vistiek buvę ūki

„Didžiai Gerbiamas ir Kilnus 
kunige, man yra malonu Ta 
mstai pranešti, kad šv. Kaži 
miero ženklas jau yra spausdi 
namas. Yra vienas iš gražiau 
siu, kokį Vatikanas lig šiol yra 
išleidęs. Bus didelis pasiseki 
mas. Prisimenu Tamstą su di 
dele simpatija ir esu laimin 
gas galėjęs išlaikyti duotą žo 
dį...”

Kad ženklas pasirodė toks, 
koks jis yra, tai kun. V. Min 
cevičiaus pastangų, remiamų 
Lietuvos Pasiuntinybės prie 
Vatikano, J. E. Vysk. Padols 
kio ir pre. Tulabos, vaisius. Di 
dėlė padėka tenka prof. V. K. 
Jonynui, kuris buvo aplinky 
bių priverstas paskubomis dirb 
ti ženklo projektą. Jis taip pat 
atsisakė nuo bet kokio honora 
ro.

v jcionaVnc) 
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ninkui yra didelė atrama ir eko 
nominiu ir tautiniu atžvilgiu. 
Maskvai svarbu ši pavergtųjų 
kraštų tautinio atsparumo tik 
tovė sugriauti.

ŠAUKIASI JT PRIEŠ 
SOVIETINĘ DARBO 

BAUDŽIAVĄ
Pavergtųjų Europos Tautų 

Seimas gruodžio 9 priėmė ra 
portą ir atsišaukimą į Jungti 
nes Tautas ir Tarptautinę Dar 
bo Organizaciją dėl darbo sa 
lygų ir darbininkų padėties so 
vietų pavergtuose kraštuose. 
(Darbo sąlygas ir darbininkų 
padėtį sovietinėje sistemoje 
nustato keli veiksniai, svar 
biausi tarp jų yra: 1) valdžios 
užkarta darbo drausmė, 2) pri 
verstinis darbininko pririši 
mas prie daibo, 3) nebuvimas 
teisės laisvai pasirinkti darbą, 
4) profesinių sąjungų paverti 
mas valdžios įnagiu darbiniu 
kams engti, 5) nuolatinis pri 
valomų darbo normų didini 
mas, 6) akordinis (piece
work) darbas ir vadinamas so 
cialistinis lenktyniavimas. Vi 
sa tai turėdamas galvoje, PJT 
Seimas šaukiasi Jungtinių Tau 
tų, kad imtųsi tirti sovietinio 
darbo sąlygas pavergtuose 
kraštuose ir numatytų priemo 
nes darbo ir darbininkų orga 
nizavosi laisvei atstatyti ir 
tarptautinių darbo sutarčių 
vykdymui paskatinti.

ŠVIESOS FEDERACIJOS 
IR NEW YORKO STUDEN 

TŲ SANTAROS 
skyriaus susirinkime, Stepo 
nio salėje įvyko Lietuvos teat 
ro 60 m. sukakties minėjimas. 
Pradėjo skyr. pirm. Daiva Au 
dėnaitė tardama trumpą atida 
romąją kalbą. Vakarą vedė vi 
cep. Kristina škėmaitė. J. Ble 
kaitis turininga paskaita įver 
tino Lietuvos ir lietuvių dra 
mos teatrą.

Ištraukas iš Šarūno skaitė 
Blekaitis, H. Kačinskas, A. 
Škėma ir G. Blekaitienė. Po to 
ėjo monologai ir dialogai iš 
įvairių autorių dramos veika 
lų. Sceną dekoravo dail. Eis 
kus. Šios retos šventės ir ypa 
tingai augštos meninės vertės 
minėjimo klausėsi apie 150 as 
menų.

DAUG DAUGIAU NEI 
PASTIPUSI ŽIURKĖ...
Kai Chruščiovui Amerikoje 

buvo priminta sovietinė agre 
sija Vengrijoje, jis tatai pava 
dino pastipusia žiurke, įstrigu 
šia gerklėje. Tas palyginimas 
Chruščiovui neiššoko netyčia, 
nes tai yra nuolatinė Sov. S- 
gos padėtis. Sov. Sąjunga, pra 
rijusi ne kokią ten žiurkę, bet 
keletos valstybių nepriklauso 
mybę, visą laiką gyvena baime 
ir nerimu, kad neįvyktų koks 
sprogimas, kaip 1956 Vengri 
joj ir Lenkijoj, kaip 1944-51 
Lietuvoj. Šis Kremliaus neri 
mas smarkiai atslūgtų, jei lais 
vasis pasaulis pasakytų Chruš 
čiovui „Žinokis. Ne mūsų da 
lykas Centro ir Rytų Europa". 
Šia kryptimi Maskva nuo pat 
Stalino mirties visomis komu

Nukelta į 10 puslapį.

VISUS KANADOJE GYVENANČIUS MIELUS TAU 
TIEČIUS, LIETUVIUS, NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR VISIEMS LINKI 
LAIMINGŲ BEI SĖKMINGŲ NAUJŲJŲ 

1960-ŲJŲ METŲ!

Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
MONTREAL1O KLB SEIMELIS SVEIKINA VISUS 

TAUTIEČIUS PAVERGTOJE TĖVYNĖJE 
IR IŠEIVIJOJE.

Prezidiumas.

DŽIAUGSMO ŠVENTOMS KALĖDOMS
ir

VIEŠPATIES PALAIMOS NAUJIESIEMS METAMS
MIELIESIEMS PARAPIJIEČIAMS, BIČIULIAMS IR 

VISIEMS LIETUVIAMS NUOŠIRDŽIAI LINKI

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ PRO 
GA SVEIKINAME BROLIUS ŠAULIUS IR SESES 
ŠAULES — DIDVYRIUS TĖVYNĖJE IR TREMTY 

JE ATSIKŪRUSIOS SĄJUNGOS GRETOSE.

Montrealio Liteuvių Šaulių L. K. Mindaugo 
Kuopos Valdyba.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA SVEIKI 
NAME VISUS HAMILTONO IR APYLINKĖS LIE 
TUVIUS LINKĖDAMI DAUG ASMENIŠKOS LAI 
MĖS IR SĖKMĖS LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO BA 
RE. KARTU REIŠKIAME NUOŠIRDŽIĄ PADĖKĄ 

UŽ NUOLATINĘ PARAMĄ MŪSŲ DARBE.

TF At-bės Hamiltono Skyriaus Valdyba.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

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

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ VISIEMS KLUBIEČIAMS 

IR KLIJENTAMS LINKI

DLK Vytauto Klubo Valdyba ir Direktoriai.

MIELUS KL.UBIEČIUS IR VISUS SAVO PRIETE
LIŪS NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU KALĖDŲ ŠVEN

TĖSE IR LINKIU LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Juozas Džiaugis
D. L. K. Vytauto Klubo Pirmininkas.

DAUG TYRAUS DŽIAUGSMO KALĖDŲ ŠVENTĖ 
SE IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI VKLS- 
GAI, SĄJUNGOS BIČIULIAMS BEI RĖMĖJAMS, 
JONINIŲ LANKYTOJAMS IR VISIEMS GEROS 

VALIOS LIETUVIAMS.

VKLS-gos St. Catharines skyrius.

Kalėdinių sveikinimų išlaidas paaukoję Šalpos Fondui 

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Artimiesiems draugams ir pažįstamiems širdingiausiai 
linki ir už gautus sveikinimus dėkoja

J. B. Lukoševičiai
D. L. K. Vytauto Klubas
Iz. A. Mališkai
P. I. Lukoševičiai

Dr. J. Mališka su žmona. 
Bronius Mozūras
P. Paukštaitis
P. G. Rudinskai
A. J. Blauzdžiūnai.
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AAEPBIKDAJSraMA LIETUVA
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

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

Prof. Dr. V. Pavilanisney roses, puošė tas sveikini 
mo atvirutes. Matote, kad tos 
atvirutės jokio religinio simbo 
lio ųeturėjo, dar nereiškė kn 
kščioniškų minčių. Tik pama 
žu pradėjo rodytis ryšys su 
Kristaus gimimu. Dar prieš 
penkiolika metų tik penki nuo 
šimčiai visų atvirukų turėjo re 
liginį turini. Dabar yra pada 
ryta didelė pažanga.

The National Council of 
Churches pasiūlė 1947 metais, 
kad leidėjai spausdintų dau 
giau religinio turinio atviru 
tęs, tada dvasiškiai, bažnyti' 
nės organizacijos ir tikintieji 
prisidėtų prie tokių kalėdinių 
atviručių platinimo. Atrodo, 
kad dabar yra rinkoje apie 25

America & S. America. .$ 5.5C nuošimčiai religinio turinio ka 
Other Countries ............$ 6.0® ledinių sveikinimų. Mylimiau

si motyvai tokių atviručių yra 
Madonna, Betlėjaus stainelė. 
Dieviškoji šeima, Trys Kara 
liai Betlėjaus stainelėje su 
žvaigžde viršuje, Betlėjus su 
piemenėliais. Ne religinio tu 
rinio kalėdinės atvirutės yra 
raudonos kalėdinės žvakės su 
eglės ar pušies šakele ir pan.

RELIGINĖ KALĖDŲ 
REIKŠMĖ

IR

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

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

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

Yearly Subscription Rales:
Canada ............................ $ 5.0C

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

J. E. Vyskupo V. Brizgia 
žodis lietuviams

MIELI SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI VISUR 
PASAULYJE

Šulaitis kalbasi su iš Lietuvos 
atvykusiu Rusijos krepšiniu 
treneriu Stepu Butautu (žiūr. 

praeitą N. L. nr.)

nius žmogaus gyvenimo reika 
lūs, į visos žmonijos istoiijos 
eigą, tapo visos žmonijos isto 
rijos centru.

Dar daugiau, — Dievas ta 
po žmogaus širdies centru. Pa 
ti giliausia mintis yra, kad Die 
vas, tapęs žmogumi, pasiėmė 
sau asmenišką atsakomybę už 
kiekvieno žmogaus likimą. 
Žmogus, kuris laisva valia ap

Mes — esantieji išeivijoje 
— esame perkuklūs. Patys ne 
tiktai nesigarsiname, bet net ir 
pilnesnė informacija nelabai se 
kasi. Gal todėl, kad visą laiką 
iš anapus geležinės uždangos 
esame ujami ir niekinami, kai 
Lietuvos ne tiktai interesas, 
bet ir pareiga būtų mus palai 
kyti; o ir čia vietoje nesame 
glostomi, ir todėl esame susi 
rūpinę būti nežymūs, užsidarę 
ir net nevengiame likti kitų še 
sėlyje.

Pirmiausia, kad tas laimi, 
kas veržiasi, kas eina priekin. 
O kas svarbiausia, kad mes iš 
eivijoje tuime žrymių jėgų, 
kurios ne tiktai sėkmingai vei 
kia savųjų, lietuvių, tarpe, bet 
yra iškilusios iš sričių, valsty 
bių ribų ir net pasauliniu mas 
tu. Šio teigimo paryškinimui 
suminėtini patys matomiausi 
faktai: Prof. Dr. A. Ramūnas

jos veikia pastoviai ir ar ga 
minamieji skiepai tenkina

Tokia proga, kaip Kristaus 
Gimimo Šventės, net nepasi 
junti kai mintimis pradedi 
skraidyti aplink pasauli tarsi 
matydamas, tarsi lankydamas 
jau visus šiuo momentu ranka 
nepasiekiamus. Atgyja tie 
brangūs išgyvenimai, kuriais, 
iš jūsų prieleliško nuoširdų 
mo, taip turtingas mano gyve 
nimas. Šioje nuotaikoje rašau 
jums visiems, Broliai ir Sesės 
lietuviai, jus sveikindamas su 
Šliaukusius Kristaus Gimimo 
švenčių ir šių metų užbaigos. 
Trokštu ir linkiu, kad jūsų šir 
dyse ir sielose dieviška šviesa 
sukurtų daug ramybės ir pa 
guodos, tvirtybės ir ištvermės, 
gražių vilčių; kad ateinantieji 
1960 metai būtų visiems jums 
gausūs Dievo palaima.

Iš anksto nežinome, kokių 
įvykių žmonės sukurs 1960 
metais. Vienas tačiau dalykas, 
svarbus visiems geros valios 
žmonėms, yra žinomas. Šven

Kalėdų
RAŠO KUN. DR.

Jeigu žmogaus gimimas yra 
didelis Įvykis, tai tuo labjau pa 
ties Dievo. Gimimu nusilemia 
žymia dalimi žmogaus tolimes 
nis likimas. Nuo gimimo parei 
n*., ar jis bus koks prasčiokų 
vaikas, ar jis bus aristokratas, 
ar paveldės titulus, ar gaus di 
delius mokslus. Nuo gimimo 
pareina, kokiai tautai priklau 
sys, kokia kalba kalbės, kokia 
me krašte gyvens, kokios vals 
tybės bus pilietis. Nuo gimi 
mo pareina ir fiziškos ypaty 
bės: gabumai, grožis, sveika 
ta. Yra sakoma, kad kiekvie 
nas, ką geriausia galėjo pada 
ryti, tai pasirinkti gerus tė 
vus. Su Kristaus gimimu Įvy 
ko tas pat: per gimimą pateko 
į tam tikrą tautą, Į tam tikrą 
kraštą. Jo Tėvas buvo pats 
Dievas, Jo Motina buvo jau iš 
anksto rūpestingai parinkta, pa 
ruošta — Totą pulchra es, o 
Maria — Graži, o Marija, tu 
esi,—taip gieda Bažnyčia apie 
Kristaus Motiną. O Juozapas 
buvo Marijos sužiedotinis ir 
Kritaus, to dieviško Kūdikio 
globėjas, maitintojas ir saugo 
tojas. Jėzus, Marija ir Juozą 
pas sudaro tą vieviškąją šei 
mą, kuri yra kiekvienos šei 
mos idealas.

Jeigu mes eitume nuo vie 
no prie kito ir klaustume, ko 
dėl Kalėdos yra jam tokios 
brangios, malonios ir reikšmis 
ios? Kokius atsakymus gautu 
me? Kiekvienas—ir senelis ir 
senelė — Kalėdomis gali nuei 
ti iki pat savo kūdikystės ir 
kuo gražiausiais prisiminimais 
nupinti savo žmonišką gyveni 
mą. Vieniems Kalėdos yra 
brangios savo dovanomis. Ma 
lonu yra dovanas duoti, malo 
nu priimti. Dovanas duodame 
vaikams, dovanas duodame su 
augusiems. Vyras duoda dova 
nas savo žmonai, žmona savo 
vyrui, tėvai — vaikams, vaikai 
— tėvams. Dovanas duodame 
tam, kuris per metus mums

tasis tėvas Jonas XXIII yra 
paskelbęs visuotinį Bažnyčios 
susjrinkimą viBų krikščionių 
vienybės reikalu. Sekantieji 
metai skirti tam įvykiui pasi 
ruošti. Jauskime, kad to ivy 
kio sėkmingumu turime būti 
užinteresuotas kiekvienas, Te 
būna 1960 metai visų geros 
valios žmonių tarpusavės pa 
garbos, meilės ir nuoširdžių 
pastangų metai, kad per krikš 
čionių vienybę laimėtų pašau 
lyje gera valia, pagarba žmo 
gui. Per tarpusavę meilę ir vie 
nybę Kristuje ir jo Evangelijo 
je prisidėkime visi pagal išga 
les tiesos, teisingumo, laisvės 
laimėjimui.

Visur pasaulyje besidarbuo 
jaučius lietuvius kunigus, sese 
les vienuoles ir visus lietuvius 
širdingai sveikinu ir linkiu vi 
siems Dievo palaimos.

Nuoširdžiai jūsų
Vysk. V. Brizgys.

dovana
J. VENCKUS S. J.
laiškus atneša; dovanas duo 
dame tai, kuri virtuvėje mums 
valgius verda, kuri kambarius 
šluoja ir nudulkina, kuri balti 
nius plauna, berniukui, kuris 
laikraščius atneša, vaikučiui, 
kuris prie mišių patarnauja. 
Turtingieji dovanoja automobi 
liūs, ponioms, panelėms „mink 
coat“, vidutinės šeimos — šal 
dytuvus, kuklesnės šeimos — 
šiaipjau reikalingus daiktus. 
Dangus davė mums didelę do 
vaną — Kristų, mes doavnoja 
me, ką galime, ką sugebame, 
ir vienas vienintelis motyvas 
vadovauja tas dovanas duoda 
nt — meilė, viską duodame su 
meile ir viską priimame su 
meile, su dėkingumu ir džiau 
gsmu.

SVEIKINIMAI
Jau nuo spalio mėnesio pra 

deda rodytis rinkoje visokios 
rūšies, visokių spalvų ir viso 
kiais motyvais atvirutės. Pir 
miau tas atvirutes gal daugiau 
turtingieji vartodavo. Dabar 
jas visi vartoja. Tų atviručių 
gaminimas yra didelė pramo 
nė, svarbi prekybos šaka. Tas 
atvirutes gamina ir tie, kurie 
su Krikščionybe nieko bendra 
neturi, kaip antai žydai, arba 
tie, kurie gal kada ir krikštyti, 
bet dabar krikščionybės ne 
praktikuoja. Gal kam būtų įdo 
mu sužinoti tų kalėdinių atvi 
ručių istoriją.

Kiek dabar aišku, pirmo 
sios kalėdinės atvirutės pasiro 
dė ir buvo naudojamos Londo 
ne 1843 metais. Amerikoje pir 
mosios atvirutės buvo prade 
tos naudoti 1875 metais. Tais 
metais Louis Prang pirmą kar 
tą savo spaustuvėje Bostone 
atspausdino ’kalėdines sveiki 
nimo atvirutes. Tada jis dar 
nežinojo nei kalėdinių žvakių, 
skambučių, sniego, augalų bu 
gienių (holly), amalo (mistle 
toe), bet paties Prang'o myli 
mosios rožės, vadinamos Kilai

Šiandien be abejo sunku pa 
sakyti, kiek yra mūsų krikščio 
niškoje civilizacijoje ar kultu 
roję žmonių, kuriems Kalėdos 
yra religinė Šventė. Yra daug 
žmonių, kuriems Kalėdos yra 
tik šeimos šventė; suvažiuoja 
šeimos nariai, praleidžia malo 
niai laiką, pasikalba, pasivaiši 
na, apsidovanoja, pasikeičia 
sveikinimais, linkėjimais.

Kadangi Nauji Metai netoli, 
tai jau žvilgsnis kreipiamas į 
ateitį, į tuos paslaptingus, dar 
žmogaus akiai uždengtus me 
tus, kurie gali mums atnešti 
daug staigmenų, daug netikė 
tų, nelauktų ir nemalonių da 
lykų. Labjausiai nusiskundžia 
protestantų kunigai. Kai kurie 
iš jų mano, kad tik 35 nuošiin 
čiai jų tikinčiųjų dar rodo šio 
kius tokius religinius senti 
mentus ir prisipažįsta. Žino 
ma, tai yra liūdnas faktas, kad 
mūsų krikščioniškoje civiliza 
cijoje tiek daug žmonių yra, ku 
rie nuo krikščionybės atsipa 
laidavo, kuriems Kalėdos ne 
beturi religinės reikšmės.

Ką pasakyti apie mūsų kata 
likus? Iš statistikų atrodo, 
kad 30 nuošimčių katalikų at 
sitraukė nuo katalikybės. Prak 
tika rodo, kad daugelis iš jų 
grįsta vėliau ir pradeda prak 
tikuoti. Kiti yra pasitraukę 
nuo katalikybės dėl moterys 
tės, nes negali jos suderinti 
su katalikų bažnyčios reikalą 
vimais. Bet savaime ir tokie 
ms žmonėms Kalėdos gali bū 
ti religinis išgyvenimas. Ir iš 
tiesų, Kalėdos primena jiems 
ir visiems, jog Dievas gerai pa 
darė, kad gimė, kad tapo žmo 
gumi ir kad gyveno mūsų tar 
pe. Už tai Jam visa žmonija 
yra labai dėkinga.

KAS YRA KATALIKUI 
KALĖDOS?

Visų pirma Kalėdos prime 
na, kad Dievas, antrasis Šv. 
Trejybės asmuo, atėjo į šitą 
pasaulį ir tapo žmogumi. Skai 
tome, kad viena vienuolė ra 
šiuši šv. Pranciškui Salezie 
čiui laišką, klausdama, kaip 
jis, tas šventasis vyskupas, gy 
ventų, jeigu būtų vienuolė? Iš 
tikrųjų, šventasis rašo vienuo 
lei, kaip jis gyventų, jeigu bū 
tų vienuolė. Visi žinome, kad 
šventasis negalėjo tapti vie 
nuole, tik galėjo žodžiais jai 
nusakyti, kaip jis supranta vie 
nuolės idealą. Dievas mūsų pa 
našų klausimą ir prašymą pa 
tenkino. Dievas nepasitenkino 
mums pasakyti, kaip Jis gy 
ventų, būdamas žmogus, bet 
jis ištikrųjų, pats būdamas 
Dievas, sutiko įsikūnyti, tapti 
žmogumi, imtis sau visas žmo 
gaus ypatybes — išskyrus tik 
nuodėmę — ir gyventi žmo 
gaus gyvenimą. Kristus nepa 
sirinko kokio ypatingo, retai 
pasitaikančio žmogaus gyveni 
mo, kaip antai kokio moksli 
ninko, tyrinėtojo, karžygio, 
karaliaus, bet pasirinko papras 
to, kasdieninio, neturtingo, 
kenčiančio žmogaus. Taigi 
Kristaus gimimo vertė yra ta, 
kad Dievas įsijungė į kasdieni

sisprendžia sujungti savo liki 
mą su Kristumi, jau nebegali 
pražūti. Žmogus per Kristų 
dieviškai praturtėjo. Žmogus 
su Kristaus pagalba gali pa 
siekti kilniausios tobulybės 
viršūnes. Po Kristaus atėjimo 
į šitą žemę žmogaus santy 
kiai su Dievu pasidarė daug 
gilesni, intymiškesni. Ir žmo 
gaus kova su blogybėmis, su 
piktybėmis, su nuodėme pasi 
darė sėkmingesnė, nes Dievo 
gailestingumas yra beribis.

Be to, Kristus atnešė į pa 
šaulį neklaidingą mokslą. Ki 
to nieko negalima ir laukti. Jei 
gu Kristus, būdamas Dievas, 
duoda žmogui mokslą, tas mo 
kslas turi būti neklaidingas. 
Toks mokslas sukelia, sužadi 
na žmoguje absoliučią viltį, ne 
paprastą jėgą, kuri gali eiti iki 
visiško savęs atsižadėjimo ir 
pasiaukojimo. Žmonės nemirs 
ta už opinijas, bet už tiesą.

Ketvirta, Kristus atnešė sa 
vo malonę, savo pagalbą tam 
silpnam žmogui kovoje su sa 
vo silpnybėmis. Krikščionybė 
nėra koks nors aforizmų rinki

vykdo UNESCO svarbią pa 
saulinę misiją. Inž. V. Dani 
liauskas-Danys ne tiktai stato 
Kanadai elektros jėgaines, bet 
ir labai sėkmingai dalyvavo is 
toriniame žygyje statant Šv. 
Lauryno upės „Jūrų kelią“, ku 
ris yra tarpvalstybinis įvykis. 
Trečias pavyzdys — Prof. Dr. 
Vyt. Pavilanis ne tiktai Mont 
realyje organizavo moderniš 
kas Mikrobiologijos Instituto 
laboratorijas gaminti skiepus 
nuo Poliomielito, bet ir visam 
kitam pasauliui ruošia tos sri 
ties specialistus, neišskiriant 
nei besidžiaugiančios savo mo 
kslų augštumu Rusijos. Tai 
jau yra pasaulinio masto lie 
tuvio mokslininko iškilimas, 
kurį reikia žinoti ir plačiajai 
letuvių visuomenei ir Lietuvos 
žmonėms. Yra ir daugiau to 
kių ir panašių faktų, kuriuos 
reikia žinoti.

Šiais ir kitais sumetimais 
„Neprikalusomos Lietuvos” re 
dakcija neseniai paskelbė Ot 
tawos universiteto Prof. Dr.

Kanados pareikalavimą, ar 
plačiau yra naudojami už 
Kanados ribų?
— Mikrobiologijos Institu 

to virologijos skyriuje, kuriam 
aš vadovauju, yra gaminami 
skiepai prieš poliomielitą. Mū 
sų laboratorijos gamyba yra ri 
bota, ir mes stengiamės patiek 
ti reikalingą kiekį Quebeco pro 
vincijai.

2. Gal kas nors nauja yra su 
rasta ar išryškėję poliomieli 
to bei virologijos srityje?
— Dabar daug yra kalbama 

apie Amerikos mokslininko Sa 
bin išrastus skiepus prieš po 
liomielitą. Šitie skiepai jau pla 
čiai vartojami Pietų Amerikoj, 
kaikuriuose Europos kraštuo 
se, Rusijoj ir Pabaltijo kraš 
tuose. JAV ir Kanadoj yra 
draudžiama vartoti tuos skie 
pus, kol nebus galutinai įrody 
ta, kad jie nedaro jokios žalos 
paskiepytiems vaikams.

3. Kuo skiriasi Sabino skiepai 
nuo iki šiol vartojamų Sal 
ko skiepų?

nys arba kokie gyvenimo iš 
minties patarimai, arba gam 
tos reikalavimai žmogaus mo 
raliai prigimčiai. Kristus davė 
įsakymus, bet duoda taip pat 
jėgą tuos įsakymus vykdyti. 
Per Sakramentus žmogus gau 
na visą dievišką ir labai realią 
pagalbą vykdyti tuos isaky 
mus.

Tai gi, Kristus gimdamas at 
nešė žmonijai savo dievystę, 
savo dieviškai žmogišką pa 
vyzdį, savo šventą mokslą ir 
savo dievišką pagalbą, kad 
mes, žmonės, įstengtume pa 
siekti tauraus, kilnaus ir šven 
to žmogaus idealą, kam mos ir 
esame gimę ir gyvename šita 
me pasaulyje.

J. Venckus, S. J.

A. Ramūno, kuriam UNESCO 
pavedė labai atsakingas parei 
gas, irgi tarptautinio masto, pa 
sikalbėjimą, o dabar skelbia pa 
sikalbėjimą su Prof. Dr. V. Pa 
vilaniu.

PASIKALBĖJIMAS SU MO 
NTREALIO UNIVERSITE 
TO PROFESORIUM DAKT 

ARU VYTAUTU 
PAVILANIU

1. Kiek yra žinoma, Tamsta 
Montrealyje suorganizavai 
laboratorijas ir Tamstai va 
dovaujant vyksta antipoli 
nių skiepų gamyba. Leiski 
te paklausti, ar laboratori

— Saiko skiepai yra paga 
minti iš užmušto poliomielito 
viruso, todėl juos reikia skiepy 
ti po oda. Sabino skiepai pada 
ryti iš gyvo susilpninto viru 
so, kuris prarado virolentišku 
mą ir neiali sukelti ligos žmo 
gui, nei beždžionei. Todėl Sa 
bino skiepai duodami per bur 
na. Kai žmogus suvalgo tuos 
skiepus, nusilpnintas virusas 
dauginasi žarnose ir padaro 
žmogų atsparų prieš piktą po 
liomielito virusą. Yra žinoma, 
kad, kai vienas vaikas paskiepi 
jamas Sabino skiepais, jis už 
krečia tuo nusilpnintu virusu 
visą šeimą. Todėl dabar To 
ronte, Halifakse ir pas mus 
Montrealyje yra daromi bandy 
mai ištirti, ar tas nusilpnintas

MŪStf^SPORTAS-
VEDA KAZYS BARONAS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 
METŲ

visiems lietuviškiems sporto išblaškytiems po platųjį pašau 
klubams, sportininkams ir lį linki
sporto mėgėjams Tėvynėje ir Skyriaus vedėjas.

IŠ TĖVYNĖS SPORTINIO GYVENIMO
daug najienų nėra. Atrodo, 
kad lapkričio gruodžio mene 
šiai yra tarpiniai į žiemos se 
zono sporto šakų gyvenimą, 
pasiruošimas svarbesnėms run 
gtynėms, planavimas. Ir taip, 
Lietuvos stalo teniso sąjunga, 
sudarė geriausių Lietuvos sta 
lo tenisininkų sąrašą:

Vyrai: 1) A. Saunoris, 2) 
R. Paškevičius, 3) V. Balta 
kis, 4) A. Zablockis, 5) Sau 
lytis.

Moterys: 1) N. Ramanaus 
kaitė, 2) O. Žilevičiūtė, 3) L. 
Balaišytė, 4) Tvaronaitė, 5) 
Venckūnaitė.

Jauniai: 1) II. Lisinas, 2) 
M. Dukša, 3) V. Grigas, 4) 
Pauras, 5) Klova.

Jaunės: 1) N. Ramanauskai 
tė, 2) L. Balaišytė, 3) A. Mor 
kūnaitė, 4) D. Žilevičiūtė, 5) 
R. Kondrotaitė.

Kaip matome, moterų gru 
pėje, pirmaujančioje vietoje 
yra dvi jaunes — septyniolik

metė N. Ramanauskaitė (Eu 
ropos vicemeisterė) ir vienuo 
likmetė(!) L. Balaišytė, jau 
niausioji visoje SS sportiniu 
kė su meisterės titlu. Reikia 
džiaugtis mūsų jaunimu Tėvy 
nėję, kuris kad ir sunkiose są 
lygose, atsiekia gražių lairiėji 
mų ir tuo pačiu gali būti dau 
geliu atžvilgių pavyzdžiu tre 
mties jaunimui.

Negalima pamiršti ir plauki 
mo rungtynių jaunių klasėje 
tarp Kauno ir Vilniaus sporti 
ninku. Nors oficialiai kaunie 
čiai rungtynes laimėjo, tačiau 
geriausiai pasirodė Mariampo 
lės atstovai, dalyvavę rungty 
nėse be konkurencijos, o taip 
pat ir panevėžiečiai. Išskirti 
nos Lietuvos jaunių pasekmės 
tose rungtynėse būtų septynio 
likmetės abiturientės iš Pane 
vėžio Nijolės Mackevičiūtės 
100 m 1. st. per 1; 17,4 min. ir 
tame pačiame nuotolyje —

Nukelta į 9-tą pusi.

vriusas negali pasidaryti piktu 
ir pavojingu. Kai šitie bandy 
mai parodys, kad nusilpnintas 
virusas yra pastovus ir negali 
pasidaryti pavojingu, tada tik 
bus leista vartoti Sabino skie
pai Kanadoj ir JAV.

4. Kuris iš tų skiepų geresnis?
— Anglijoje ir Šiaurės Iilan 

dijoj padaryti bandymai rodo, 
kad abiejų skiepų veikimas 
yra vienodas. Abu vienodai ap 
saugo prieš paralitinį poliomie 
litą ir jų veikimas tęsiasi vie 
nodai ilgai. Bet Sabino skiepus 
pagaminti kaštuoja daug pi 
giau; jię duodami tabletėse, ne 
reikia adatų ir švirkštų.

5. Teko girdėti, kad Tamsta 
prieš kiek laiko esi gavęs 
ypatingas opareigas: grupė 
mis ruošti specialistus gydy 
tojus, kurie nori gauti paty 
rimo, kaip gaminti antipoli 
nius skiepus. Ar tai tiesa?
— Nuo pat poliomielito skie 

pų laboratorijos Montrealyje 
įkūrimo, ši laboratorija buvo 
įtraukta į Pasaulio Sveikatos 
Organizacijos (WHO) moko 
mų laboratorijų sąrašą. Ši or 
ganizacija siunčia į mūsų labo 
ratoriją gydytojus - virologus, 
kurie domisi poliomielito skie 
pų gamyba, šie gydytojai išbū 
na vieną mėnesį Montrealyje 
ir per tą laiką mes nagrinėja 
me visas problemas, susijusias

Nukelta į 7-tą pusi.
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki:
Mūsų geriausi Kalėdų ir Naujų Metų linkėjimai 

„Nepriklausomos Lietuvos” Skaitytojams

Banque Canadienne Nationale 
LaSalle Skyrius

7658' Central St. C. Lecompte, vedėjas

RAINBOW DISTRIBUTORS CO
PANEVĖŽIEČIAI I. CHAZENAS ir A. ANŠELEVIČIŲS

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

Broadway Pastry Shop & Delicatessen
TORTAI VISOMS PROGOMS PAGAL UŽSAKYMĄ.

DO 6-6311 LaSalle770] Broadway

Die JHouse of Seagram
Atst. L. SOSINSKI

Office VI 9-5271 Res. HU 9-1613

VERDUN COAL & OIL REG’D
Sav. GERARD VIAU

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

Dr. J. Šemogas

PHARMACY AL. COUTURE
7670 Edward St., LaSalle. PO 8-1171

Janina Adomonienė
SIUNTINIAI LIETUVON

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

E. Wasylyshen
PUBLIC RELATIONS REPRESENTATYVE

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

L G. Electric Re$'d.
IGNAS GURČINAS

3260 Curatteau, Montreal. CL 5-5515

Juozas Gražys
KAILINIŲ PALTŲ SIUVĖJAS.

3365 Masson St., Montreal. RA 1-6005

Bronx Park Hardware Reį*d,
Inž. H. BELANGER

DO 6-0841 7363 Central Street, Ville La Salle.

Krautuvė: DO 6-9232 Namų DO 6-6273

J. ALBERT PERRAS, J. P.
MAISON PERRAS

7635 Central BALDAI LaSalle

BALTIC
Lietuviška medžio dirbtuvė

Sav. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS
547 Lafleur St., Ville LaSalle. DO 6-3884
aaaaaaaaa^^Ea^g^^^^aaaaaa»^^^aa£@aaa^a^

INTERNATIONAL GIFT PARCEL SERVICE

Atst. MANFRED KORY

1126 Sherbrooke St. W., Montreal. VI 4-4860

DO 6-8131 Nemokamas pristatymas
LASALLE FRUIT MARKET

Urmas ir detalė.
TURIME VISKĄ, KAS TIK AUGA 

7699 Central LaSalle

Dr. J. Maliska
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. E. Andrukaitis
956 Sherbrooke St. E., Montreal LA 2-7236

BRONX PARK PHARMACY
7581 Central DO. 5-0770 LaSalle

GREITAS NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Bellazzi - Lamy Inc.
AŠTUONIOLIKA METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

7679 George St., LaSalle DO 6-6941

„Rūta” Grocery
Sav. ANTANAS G AURYS

7330 Broadway, Ville La Salle. DO 6-0976

Joe’s Butchery & Grocery
J. LAURINAITIS

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

ABC Parcel Service
S. PROKOSH

3891 St. Lawrence Blvd., Montreal. VI 4-9098

Mamertas Mačiukas
JŪSŲ SIUVĖJAS

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

LASALLE FISH&CHIPS

Sav. H. BRIEN (buv. A. Matulis)

7682 Edward, kampas 6 Ave., LaSalle

DO 6-0021 DO 6-0022
Marche FRED’S Market

GROSERIS — MĖSININKAS 
Rinktinė mėsa, šaltas alus ir porteris 

Greitas pristatymas.
7691 Central St., LaSalle

DO 5-0021
Marchė McCARTHY Market

Alus, porteris.

7631 Central Ville LaSalle.

Dr. A. O. Jaugelienė
DANTŲ GYDYTOJA

PHARMACY GAGNON
7654 Central St., LaSalle. DO 6-9742

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

pradedant Naujus Metus

O. ir A. Norkeliūnai

District Estate Brokers
PETRAS ADAMONIS

177 Sherbrooke St. W., Montreal. VI 2-8501
o^^a^^a^^j^amamaaEg^amBaasiaaaaaaaaaaaMaaaa

De-Luxe Dry Cleaners
POVILAS RUTKAUSKAS

117—6th Ave., Lachine. ME 7-6727

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

3852 Wellington St. Verdun.
^^a^m^mt^Ka^^aaaaaaraaaaai^ai^aaBaraaaaaaaaa
DO 6-6060

Riverside Hardware
Sav. YVAN SERRE

7584 Central St. LaSalle

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA

Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ

2544 Centre St., Montreal. WE 5-3292

DO 6-9631
P. DESCHAMPS,

LAIKRODININKAS — AUKSAKALIS
7624 Central St. LaSalle

DO 6-6741 DO 6-0981

CENTRALE BAR —B —Q
Sav. GUY FONTAINE

179—4 Ave. Nemokamas pristatymas LaSalle

DO 6-7532

TIP TOP T. V. SERVICE
SAV. PETER HANCHERUK

7643 A Central Ave., LaSalle
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Laiškai iš Lietuvos
Vilnius, 1959 m. spalis. 

Brangieji.
Labai jau seniai jums uera 

šiau, bet taip atsitiko ne todėl, 
kad būčiau jus pamiršęs, ar į 
kokią puikybę pasikėlęs. Kas 
kart, kai tik išgirsdavau ar per 
.skaitydavau Amerikos konti 
nento vardą, jūs man gyvu pa 
veikslu stodavote prieš akis. 
Šie metai ir ypač ši vasara ant 
mano pečių uždėjo daug sun 
kūmų ir pareigų, geriausius 
vasaros mėnesius praleidau ar 
mijoje. Mat, dar nebuvo tekę 
valgyti kareiviškos košės, tai 
gi turėjau progos ir šioje sri 
tyje praplėsti akirati.

Su dideliu dėmesiu skaičiau 
visą medžiagą, kaip jūsiškė vi 
suomenė priėmė mūsų premje 
rą drg. Chruščiovą. Neseniai 
iš tos kelionės teko matyti fil 
mą. Labai Įdomu, kaip šį vizi 
tą komentavo Kanada, o ypač 
lietuviškoji išeivija? Vasarą 
pas mus lankėsi JAV lietuvių 
turistų dvi grupės. Tai dau 
giausia pagyvenę žmonės, I<ie 
tuvą palikę prieš 30—40 me 
tų. Apie karo metais išvykų 
sius lietuvius jie labai neigia 
mai atsiliepia, pravardžiuoja 
.,dipukais“. Priėmė mūsiškiai 
juos labai nuoširdžiai, karaiiš 
kai. Turėtų būti patenkinti 
Šiemet Į Lietuvą grįžo archi 
tektas Landsbegirs - Žemkal 
nis. Senukas jau. Tur būt jį 
pažįstat, jei ne asmeniškai, tai 
bent iš darbų. Renkasi visi iš 
visų pasaulio kampų. Teko kai 
bėtis su buvusiu dideliu kėliau 
toju A. Poška. Tur būt prisi 
menat, — jis su M. šalčium 
savo laiku motociklu keliavo 
į Indiją. Karo audros jį nubloš 
kė į šiaurę, vėliau į Vid. Aziją. 
Mane jaudina, kad ten ir ten 
JIS sugebėjo dirbti mokslinį 
darbą archeologijos ir etnogra 
fijos srityse. Dabar apsigyve 
no Vilniuje, sudarė geras buiti 
nes sąlygas ir rašo stambų Ii 
teratūrinį veikalą „Pamūšie 
čiai“ — dviejų šimtmečių vaiz 
dus. Veikalo vardas tur būt 
nuo jo kilimo vietos — Biržų, 
Mūšos upės.

Mūsų tarybinėje lietuvių Ii 
teratūroje didelių veikalų nesi 
rodo. Rašo ir Venclova, ir Mie 
želaitis ir Bieliauskas, bet 
staigmenų ir daimančiukų ne 
sukuria. .Knygynuose knygų 
gausu, bet modernesnės litera 
tūros nėra. Vakarų rašytojų 
veikalus į lietuvių kalbą daž 
nai verčia iš rusų kalbos ir jie 
smarkiai vėluoja. ,Populiarus 
Remarkas. Rusų kalba pasiro 
dė Hemingvėjaus rinktinė, 
bet ji buvo išgrobta pirkėjų 
per porą valandų. Pas jus tur 
būt vertimų į lietuvių kalbą ne 
apsimoka daryti ir skaitote ori 
ginaluose? Ar jums teko kas 
nors skaityti iš mūsų Šolocho 
vo kūrybos? Bendrai parašy 
kit, kokia literatūra jus domi 
na. Aš jausiu didelį malonumą 
galėdamas atsiųsti jums vieną 
kitą knygelę. Gaila, kad man 
nieko negali prisiųsti, nes ban 
derolės ir perdaug stori laiš

kai. kaip žinai, nepraeina. O 
mane domina visa.' Atsiųsk 
nuotraukų — juk aš net repre 
zentacinės jūsų šeimos nuot 
raukos neturiu. Aš dabar irgi 
dažnai rašysiu — turėsiu dau 
giau laiko, taip, kad ankstes 
nius pokalbius atskirom te 
mom atnaujinkim. Gerai?

Kas naujo jūsų šeimoj? Jau 
himui nusprendžiau persona 
liai parašyti, jie, manau, per 
vasarą nepamiršo savo dėdės. 
Prieš trejetą savaičių aplan 
kiau taviškius. Entuziastai. 
(Prieš 2 metus grįžę iš Sibi 
ro po 10 metų tremties. Red.). 
Peržiūrėjau visas jūsų atsiųs 
tas nutoraukas, prisiminėm 
kartu Tuokart ypač pajutau, 
koks stiprus žmogus tavo ma 
ma — gyvenimas jūsų šeimą 
apdovanojo kuo ne skaudžiau 
siais smūgiais, o ji vis tokia 
pat ir ašarą stengiasi daugiau 
paslapčia nubraukti. (Anksti 
liko našle, vieną sūnų nužudė 
vokiečiai, vienas mirė Sibire, 
o trečią karo audros atbloškė 
į Amerika. Red.). O mano ma 
ma jau gerokai palenkta. Kas 
kiek — puola į neviltį, širdis 
smarkiai .šlubuoja. Ech, tos 
mamos — kaip žvakės jos su 
dega dėl mūsų.

Norėtųsi jums daug nuošir 
džių, šiltų žodžių parašyti. 
Praėjo daugybė metų, kai mus 
skiria ir žemės, ir vandenys, 
ir įstatymų knygos, o, va, ii 
gu, artimi jūs mums visiems. 
Reikia mums daugiau kalbė 
tis, daugiau rašyti. Auga juk 
ir pas mus jaunimas. Mes juk 
nebūsim tuo J. Verno kapito 
nu Grantu ir nejieškosim negy 
venamos salos savo tėvynei. 
(O ar nejieškom mes to Hon 
dure? Red.). Čia mūsų žemė, 
čia mūsų namai. Gal būt vai 
kiška rašinėti į laiškus eilėraš 
čius, juo labjau tokio liaudies 
priešo, kaip Bern. Brazdžio 
nis, bet kadangi panosėj kny 
ga ir jums rašydamas drįstu iš 
darinėti įvairiausią akrobatiką 
(tikiu-jūs modernūs, toks jau 
vien jūsų kontinentas) drįstu 
užsiiminėti išrašinėjimu iš kny 
gu:

Be kamino lūšnelė buvo. 
Žemutės durys. Trys maži 

langai.
Bet laimė, laimė. Apsakyt 

nemoku.
Tik taip trumpai, taip neilgai. 
Išėjo tėvas Argentinon. 
Sesuo Brazilijon. Tikrai. 
Atrašo kartais laišką. Tuščią.

Taip. Be dolerių. 
Tėvelis skaldo akmenis, 

gyvena, sakosi, gerai.
O aš su motina tėvynėj. 
Tegu jau skraido jie.
Tegu kol jos akis užmerksiu, 
Pabūsiu dar namie.
Ateina viesulai ir vėtros, 
Ir tiesiai į namus.
Bet saulė ta pati pas jus ten, 
Ir ta pati pas mus. . .

Gėda dėl savo naivumo. Kai 
tina mane romantizmu. Nebū 
dingą mūsų amžiui, bet kai ka

da norisi ir tokiuo „mišiugi 
na“ pabūti.

Pas mus dabar be pramoni 
nės statybos svarbiausias de 
mesys skiriamas gyvenamiesie 
ms namams. Stato tikrai daug. 
Individuali statyba nepopulia 
ri, reik daug kapitalo, o be to 
sunku su statybinėm medžią 
gom. Rajonų centruose gau 
šiai statosi nedidelius 4 kam 
barių namukus, bet Vilniuje 
tokių mėgėjų maža. Plytas sten 
giasi pakeisti iš betono, spalių, 
pjuvenų ar šlako pagamintais 
blokais. Kaip vertinat Kauno 
hidroelektrinės statybą? Mu 
ms tai įžymus įvykis.

Parašyk, kaip laikosi lietu 
viai išieviai rašytojai. Ką vei 
kia Pulgis Andriušis. Bradų 
nas? Kokios literatūrinės sro 
vės? Kaip su teatrais ir savi 
veikla? Pas mus dabar madoj 
vadinami Liaudies teatrai Tai 
stiprūs saviveikliniai kolekty 
vai rajonų centruose (pvz. Ro 
kiškyje, Alytuje). Tas pats su 
Liaudies universitetais. Įvai 
rūs lektoriai skaito bendro po 
būdžio paskaitas. Savišvieta, 
laiko praleidimas, bet aišku — 
ne mokslinis studijavimas. Na, 
bet pavadinimas skambus. Vii 
niaus dramos teatras pastatė 
„Hamletą”. Pavyko neblogai. 
Turim labai gabų jauną akto 
rių Henr. Kurauską. Jis ir tam 
pia visose premjerose pagrin 
dinius vaidmenis.

Keletą kartų rašiau 
jaunystės draugui į Bostoną, 
bet atgarsių jokių. Kągi, pa 
saulis platus, žmonės į tolius 
išsibarsto, o ir laikas daug ką 
nuneša užmirštin. Labai lauk 
siu iš jūsų laiškų. Kiekvienas 
jūsų žodis man labai brangus.

Jūsų Algis.

PER „ČYŠČIŲ“ PRAĖJĘS 
MUZIKAS

Juozas Padleckis - Indra 
prieš Antrąjį Pasaulinį karą 
baigė Lietuvos konservatoriją 
ir Lietuvos operoje dalyvavo 
kaip solistas tenoras. Bet ant 
roji Rusijos okupacija nutrau 
kė jo darbą operoje ir ištrėmė 
į Rusijos gilumą. Patekęs į 
Rusijos pavergtos Komi tau 
tos, kuri yra tiktai tautiškai 
bręstanti tauta, sritį, J. Indra 
pateko į talkininkus. Kaip išsi 
lavinęs muzikas, jis vadovavo 
ten operos teatrui. Jis dabar 
dirba Kauno muzikiniame te 
atre, kur yra vyr. dirigentas, 
pastatęs jau kelias operas. Jis 
taip pat komponuoja: yra har 
monizavęs liaudies dainų, para 
šęs sėkmingai einantį baletą 
„Audronę“ ir dabar rašąs pro 
graminę simfoniją pagal S. Ne 
ries žodžius „Griuvėsių mies 
tas“.
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VASARIO GIMNAZIJAI 
AUKOJO:

A. Kavaliūnaitę po 1 dol.:
Alinauskas, J. Žitkus, A.

per 
G.
Veselkienė, J. Gabrusevičius, 
S. Latvėnienė, S. Vasiliauskie 
nė, G. Kudžmienė, O. Vaši 
liauskienė ir 5.10 dol. Kat. Mo 
terų Dr-jos Rosemounto rate 
lis.

Mosklo - Technikos naujienos
KELIONĖ Į MARSĄ JAU TIKSLIAI APSKAIČIUOTA 
Išskridimas po 5-rių metų ir skraidymas kelerių metų iki 

SUGRjžTANT
lyvavę daugiau kaip 150 spe 
cialistų. Konferenciją sušaukė 
Mokslų akademijos Energeti 
kos ir Elektrotechnikos insti 
tūtas. Su pranešimais dalyva 
vo A. Žukauskas, M Lasins 
kas, V. Stukas, Maskvos „Hid 
roergop^bjdkt“ institution dar 
buotojai Šeinman ir Chanin. 
Dalyviai apsvarstė rekomenda 
cijas prie Nemuno statyti iš 
viso 6 elektrines jėgaines. Stam 
biausia iš jų būtų Birštono jė 
gainė, netoli Birštono kuror 
to, kur upė sudaro didžiulę 
kilpą. Birštono jėgainės pajė 
gumas būtų kelis kartus di 
dėsnis už Kauno. Tos jėgainės 
energijos savikaina galėsianti 
būti 4—5 kartus mažesnė, ne 
gu naujausiose, kad ir labai 
ekonomiškose šiluminėse elek 
trinėse. Buvo kabama ir apie 
projektuojamąją jėgainę prie 
Jurbarko, kurios statybai jau 
ruošiami projektai. E.

AVRO „SKRAIDANČIŲ 
LĖKŠČIŲ” PAŽANGA

Šių metų pradžioje A. V. 
Roe Canada Ltd. lėktuvų ir va 
riklių dirtbuvės, kurios daugu 
moję yra prie Maltono, Onta 
rio. buvo labai sunkiai palies 
tos, panaikinus vyriausybės už 
sakymus dėl Avro CF-105 lėk 
tuvų ir jų variklių Orenda Iro 
quois. Padėtis kiek pagerėjo 
gavus didžiufį užsakymą 75 
mil. dol. vertės pagaminti va 
riklius lėktuvams F-104 G, ku 
riuos neseniai priėmė Karaiiš 
kas Kanados Oro laivynas.

Avro įieško kitų galimybių 
orlaivininkystės srity. Daug 
žadanti pramonė numatoma su 
Avro „skraidančiom lėkštėm“, 
kurios kartais vadinamos Avro 
car, bet dar. vis yra neuž’oaig 
toj stadijoj. Faktinai, jau yra 
tiek prisivaryta, kad ruošiama 
si daryti pirmus bandymus Ka 
lifornijoj.

Keistas apvalus daiktas, 
daugiau panašus į komišką pa 
darinį, buvo pradžioje kultivuo 
jamas užsakymu Kanados Ap 
saugos Tyrimų skyriaus. Ka 
da Karališkas Kanados Oro 
Laivynas nutarė atsisakyti 
nuo tokios rūšies ginklo, bend 
rovei pasisekė sudominti Jung 
tinių Amerikos Valstybių Ar 
miją. Bandymų užsakymas lie 
tė trijų milionų sumą ir buvo 
pagamintas pirmas prototipas 
dabar paruoštų bandymui „lė 
kščių“.

„Skraidančių lėkščių“ kon 
figuracija yra vienas iš galimų 
išsprendimų, taip vadinamų 
VTOL (vertikalis pakilimas ir 
nusileidimas). Toks lėktuvas 
gali šliaužti pažeme, pastoviai 
stovėti ore, kaip helikopteris, 
išvystyti didelį greitį augštu 
moję. Jis nereikalingas aerod 
romų. Jis gali nusileisti ma 
žam siauram žemės sklypely. 
Skrendančioji lėkštė yra revo 
liucinis sprendimas labai
kių techniškų problemų. Jei 
ji pasiseks, dar dabar yra 
anksti tai tvirtinti, nors 
jektai yra daug žadanti, — tai 
Kanados lėktuvų pramonei bū 
tų didelė garbė, kuri turėjo ne 
senoj praeity tokius sunkius 
laikus kaip paskutiniai metai.

Nardyti po vandeniu ir raus 
tis po žemėmis žmonėms jau 
atsibodo. Žmogus nori plačiai 
ir toli paskraidyti ir susipažin 
ti su kitomis planetomis, pa 
matyti kitus pasaulius, o gal 
ir susirasti naujų vietų gpven 
ti, nes Žemeje žmogus amži 
nai negalės gyventi. Žemė at 
auš su Saule ir pasibaigs gy 
vybė, jeigu jų anksčiau neiš 
tiks kokia katastrofa. Žinoma, 
yra protinga iš anksto pasirū 
pinti naujomis gyvenvietemis 
Be to, nepaprastai žmogui dau 
ginantis, gali pritrūkti ir vie 
tos ir maisto,—tat ir iš šios pu 
sės reikia rūpintis ateitimi. Tie 
ir kiti sumetimai ir verčia žmo 
gų jieškoti naujų planetų, kur 
galima būtų įsikurti.

Mokslininkai vien mokslo 
sumetimais dirba toje serityje, 
o tautos ir valstybės dar lenk 
tyniavimo ir pirmavimo sume 
timais konkuruoja, 
pirmasis?
Amerika ir

„Žmogus 
ir iki kito 
krašto po 
po 20 metų“, pareiškė Natio 
nai Space administracijos labo 
ratorijų mokslininkas John Ed 
vard Clevelande.

Yra tiriamos ir išbandomos 
energijos gamyklos, panaudo 
jant elektros ir atomų bran 
duolių šaltinius. Visa teihni 
ka, kaip tatai veiks, jau žino 
ma, pasakė mokslininkas.

Kelionė į Marsą truks 1,205 
dienas į abu galus, skiriant iš 
tisus Maršinius metus, 246 
dienas, praleisti Marso planeto 
je. Erdvėlaivis turėsiąs įrengi 
mus aštuoniems įgulos naria 
ms, aprūpinimą visai kelionei, 
nusileidimo ir nutūpimo prie 
taisus Marse bei pasikėlimo ir 
atgal perskridimo priemones.

Erdvėlaivis, vartodamas ele 
ktrinę jonų energiją, skraidys 
127 dienas ratais aplinkui Že 
mę, tuos ratus kiekvienu apsi 
sukimu išplečiant toliau nuo 
Žemės. Per tą laiką erdvėlai 
vis bus išsivadavęs iš paskuti 
nės traukos ir savąja „ištrūki 
mo” (escape) energija pakils 
ir pradės ratuoti aplink Mar 
są. kurį pasieks 268-ją dieną 
po pakilimo nuo Žemės. Panau 
dojant skystą Marso atmosfe 
rą raketai sulėtinti, teks dar 
85 dienas skraidyti aplinkui 
Marso planetą, kol bus prisiar 
tinta iki nutūpimo.

Marse reiks palaukti 8 mė 
nesiūs, kol susidarys tinka 
mos sąlygos grįžti. Grįžimas 
bus kūrenamas chemine ener 
gija ir teks taip pat daug die 
nų ratais skraidyti, kol bus ga 
Įima nutūpti Žemėje.

BIRŠTONO ELEKTRINĖ 
JĖGAINĖ

Kaune įvyko mokslinė-tech 
ninė konferencija Nemuno 
elektrifikacijos klausimais. Da

— kas bus 
Ypač lenktyniauja 
Rusija.
skraidys 
Saulės

;penkių,

Į Mėnulį 
sistemos 

vėliausiai

su n

LIETUVOS DIPLOMATUI 
B. K. BALUČIUI 80 METŲ

Lietuvos nepapr. pasiunti 
niui ir įgal. ministeriui Didž. 
Britanijoje, Broniui Kaziui 
Balučiui, š. m. gruodžio 29 d. 
sueina 80 metų. Tai vienas tų 
Lietuvos diplomatų, kurie- dar 
ir dabar laisvojo pasaulio vals 
tybių yra pripažįstami kaip ne 
priklausomos Lietuvos atsto 
vai. Jis iki dabar aktyviai da 
lyvauja Lietuvos diplomatijos 
ir lietuviškųjų veiksnių pa 
stangose Lietuvos laisvės by 
lą tarptautinėje plotmėje išlai 
kyti gyvą.

Garbingas sukaktuvininkas 
yra gimęs 1879 m. gruodžio 29 
d. Seirijuose, Seinų apskr. Bai 
gęs Rusijoje mokytojų semina 
riją, kurį laiką mokytojavo. 
Vėliau baigė Pskovo matiniu 
kų mokyklą ir atliko karinę, 
prievolę. 1905 metais atsidūrė 
JAV-se. Ten jau iš pirmųjų 
metų uoliai dalyvavo lietuvių 
veikloje, kartu studijuodamas 
ir dirbdamas vienoje žemėla 
pių ir atlasų leidykloje. 1908- 
10 metais buvo Tėvynės Mylė 
tojų Draugijos pirmininku ir 
organizavo lėšas Vinco Kudir 
kos raštams išleisti, kurie ir 
išėjo. Buvo vienas Birutės cho 
ro organizatorių, eilės Ameri 
kos lietuvių laikraščių bendra 
darbis. 1912 m. perėmė faktinį 
„Lietuvos“ redagavimą ir ją 
redagavo iki 1919 metų. Kaip 
Amerikos lietuvių delegacijos 
narys 1919 metais atvyko į Pa 
ryžių dalyvauti taikos konfe 
rencijoje ir pasireiškė Lietu 
vos propagandoje anglų ir 
prancūzų spaudoje. Nuo 1920 
m. pradėjo dirbti Lietuvos Už 
sienio reikalų ministerijoje, 
ypatingai svarbiems reikalams 
valdininku. Vėliau buvo vice 
ministeriu, departamento direk 
torium. Dalyvavo eilėje dery 
bų su Latvija, Lenkiaj. Rusija. 
Pasirašė garsiąją Suvalkų su 
tartį, kuri Vilnių paliko Lietu 
vai, kurią lenkai tačiau netru 
kus sulaužė. Vėliau B. K. Ba 
lučiui buvo pavestos įvairios 
reikšmingos misijos Tautų S- 
ioje ir kitur. 1927 m. birželio 
2 7 d. pasikrtas URM-jos gene 
raliniu sekretorium, nuo 1928 
m. liepos 1 d. Lietuvos nepap 
rastu pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministeriu Vašingtone. Nuo 
1934 m. birželio 1 dienos — 
Lietuvos pasiuntinys ir įgal. 
ministeris Didž. Britanijoje.

Jo siūlytas įrašas Amerikos 
lietuvių dovanotame Lietuvai 
Laisvės varpe apibūdina ir pa 
ties sukaktuvininko gyvenimo 
kelią bei veiklą: „O skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, 
tas laisvės nevertas, kas negi 
na jos“. B. K. Balutis gynė 
Lietuvos reikalus per visą sa 
vo amžių. Lietuvių tauta nuo 
širdžiai jį sveikina retos sukak 
ties proga, dėkoja jam už visa, 
ką jis Lietuvai yra atlikęs ir 
linki jam dar išvysti Lietuvą 
pakeliui į laisvę ir nepriklau 
somybę. E.

^LIETUVIŲ BIBLIOGRAFI 
NĖ TARNYBA

14 metų savo veiklos 
iš leidyklų tūkstančius 
knygų ir dar daugiau

per 
pro

per 
vo 
mų 
riodinių leidinių. Vien per šių 
metų 10 mėn. gauta 165 kny 
gos ir 1705 žurnalai ir laik 
raščių numeriu! Ju vertė $ 
572.00.

Knygos ir svarbesnieji pe 
riodjkos straipsniai paskelbti 

Nukelta j 7-tą pusi.

ga 
to 
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CL—44, didžiausias trapsporto lėktuvas, sveriantis su kroviniu apie 100 tonų, 
yra pagamintas Montrealy Canadair dirbtuvėse. Modelis yri paimtas nuo Britų 
labai sėkmingo lėktuvo Britannia, tik žymiai pakeistas ir pritaikytas Kanados 

Puikus Vancouver’io uostas. Nuotrauka, daryta nuo Stanley Park, parodo Oriento ir Po uostas tarp ky sąlygoms. Lėktuvas yra aprūpintas Britų Rolls-Royce Tyne turbo-prop, varik 
leivinį laivą Orsova, slenkantį persiaurumas link Australijos ir N. Zelandijos. Vancouver*!acifico linijų ke liais. Jis yra užsakytas Kanados Karališkojo Oro Laivyno. O taip pat jį ūžia 
lančių kalnu, gražių miškų ir mėlynų jūrų skaitomas gražiausiu pasauly, (Canadian Press, CS). kė ir Jungtinių Amerikos Valstybių oro transporto reikalams, (CS),
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J. AUDĖNAS.

„Lietuvos TSR administraci
suskirstymas” 

rodoma kiekvieno rajono cent 
ro kilometrinis atstumas nuo 
Vilniaus geležinkeliu ir saus 
keliais, rajono teritorijos plo 
tas kvadratiniais kilometrais, 
aplinkinių miestų ir gyvenvie 
čių skaičius. Rajonų teritori 
nis plotas gana įvairus, pav.: 
Varėnos rajonas yra didžiau 
sias — 1916,36 km-’, o Kudir 
kos Naumčiesčio rajonas ma 
žiausias — 565,3 km-.

Toliau eina rajoninio paval 
durno 41 miesto sąrašas, nuro 
dant kilometrinį atstumą nuo 
geležinkelio stoties. Po to ei 
na sąrašas gyvenviečių; jų yra 
25 ir nurodoma kuriame rajo 
ne ir kaip toli nuo geležinke 
lio stoties.

Mums yra ne visai aiški gy 
venveitės sąvoka, kuomet yra 
surašyti miestai, miesteliai, 
kaimai ir vienkiemiai. Todėl 
paduosiu pavyzdžius: Anta 
lieptė, Balbieriškis, Baltoji Vo 
kė„ Birštonas, Ežerėlis, Gargž 
dai, Garliava, Gelgaudiškis, Gi 
ruliai, Grigiškės, Juodkrantė, 
Juodupė, Kačerginė. Kulautu 
va, Likėnai, Linksmakalnis, 
Naujamiestis, Naujoji Akme 
nė, Nida, Palemonas, Preila, 
Rūdiškės, Subačius, Tyruliai, 
Turmantas, Viekšniai, Žemai 
čių Naumiestis ir Žiežmariai. 
Kodėl Viekšniai, Žiežmariai, 
Garliava ir kitos panašios vie 
tovės — aiškūs miesteliai — 
yra vadinami gyvenvietėmis, 
o netoli Kauno esanti Karmė 
lava ir daug kitų panašių vie 
tovių vadinama miesteliais, 
sunku suprasti.

Po gyvienviečių sąrašo alfa 
betine tvarka prasideda rajo 
nu aprašymas. Apie kiekvieną 
rajoną duodamos tokios ži 
nios, pav.: Akmenės rajonas. 
Rajono teritorija — 861,27 
km-’, nuo Vilniaus iki Akme 
nės 346 km, rajono sudarymo 
data — 1952 m. birželio 20 d., 
rajono centras — Akmenės 
miestas. Administracinių vie 
netų skaičius: rajoninio paval 
durno miestų — 1, Akmenė; 
miesto tipo gyvenviečių 2, N. 
Akmenė ir Viekšniai. Kiekvie

nis - teritorinis
1959 m. Vilnius. Valstybi 

nės politinės ir mokslinės lite 
ratūros leidyklos leidinys, 88, 
7 spaudos lanko (1034 psl.), 
43.150 ženklų viename spau 
dos lanke, kaina 29.65 rubliai.

Knygos įvade pasakyta, kad 
administracinis - teritorinis 
krašto suskirstymas šitame ži 
nyne paduotas toks, koks jis bu 
vo 1959 m. sausio 1 dienai. 
Respublikos rajonų, miestų ir 
apylinkių bei gyvenviečių teri 
torija esanti pateikta rėmiau 
tis Žemės Ūkio Min-jos ir rajo 
nu tarybų vykdomųjų komite 
tų duomenimis. Gyvenamųjų 
vietovių pavadinimai atspaus 
ti apylinkių ir rajonų vykdo 
mųjų komitetų pateiktais gy 
venamųjų vietovių sąrašais. 
Tad kas ir kaip šiame žinyne 
surašyta?

Pirmiausia, pavadinimas: 
Lietuvos Tarybų Socialistinė 
Respublika. Sostinė—Vilniaus 
miestas. Respublikos teritorija
— 65.305 km’. Nuo Vilniaus 
iki Maskvos — 950 km. Admi 
nistraciniai vienetai yra tokie: 
respublikinio pavaldumo 7 
miestai — Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, 
Palanga ir Druskininkai; rajo 
ninio pavaldumo—81 miestas; 
79 rajonai;1) 4 miestų rajonai 
(jie visi Vilniuje ir pavadinti
— Lenino, Naujosios Vilnios, 
Stalino ir Tarybų vardais). 25 
gyvenvietės ir 1206 apylinkės.

Toliau eina alfabetine tvai
ką surašyti visi 79 rajonai. Nu

’) Gruodžio 8 d. Vilniaus radi 
jas pranešė tokią žinią:

„Šios dienos laikraščiuose 
skelbiamas LTSR A. T bos 
prezidiumo Įsakas, del Daugų, 
Dusetų, Dūkšto, Kybartų, Lin 
kuvos, Naujosios Vilnios, Nau 
jamiesčio, Pabradės, Prieku 
lės, Salantų, Sedos, Švenčionė 
lių, Troškūnų, Vabalninko, 
Veisėjų ir Žagarės rajonų lik 
vidavimo“.

Kaip matome, ką tik išleista 
knyga su 83 rajonais, o dabar 
jau bepalikta tik 67 rajonai.

J‘ A‘

no vieneto nurodytas terito 
rijos plotas. Be to, išvardinta 
17 esamų apylinkių ir jų cent 
rai. Apylinkių centrai kartais
supuola su apylinkės pavadini 
mu, kartais nesupuola, pav.: 
Akmenės apylinkės centras Ak 
menės miestas, Alkiškių apylin 
kės centras Alkiškių kaimas ir 
tt. Bet Dauginių apylinkės 
centras — Degimų kaimas, Gu 
dų apylinkės centras — Gyvo 
lių kaimas, Klykuolių apylin 
kės centras — Pipirių kaimas 
ir t. t. Čia pat nurodytas Kilo 
metrinis aplyinkės centro nuo 
tolis nuo rajono centro. Toli 
miausias 32 km atstumas iki 
rajono centro yra Tusių apylin 
kės centras. Šitokia tvarka yra 
aprašyti visi rajonai.

Po visos rajono metrikos 
prasideda apylinkių aprašy 
mas„ pav., Alkiškių apylinkė. 
apylinkės centras — Alkiškių 
kaimas, apylinkės teritorija— 
87,2 km-, nuo aplyinkės iki 
rajono centro—6 km. Kolūkių 
pavadinimai apylinkėje: „Jau 
noji Gvardija“. Tarybinių ūkių 
arba jų skyrių pavadinimai: 
„Dabikinės tarybinis ūkis“. At 
seit, šioje apylinkėje yra vie 
nas kolchozas ir vienas sovcho 
zas. Po šios metrikos eina visų 
vietovių, įeinančių į apylinkės 
sudėtį, sąrašas: kaimai, vien 
kiemiai, miesteliai ir miesto ti 
po gyvenvietės, kur tokios 
yra. Nurodytas kiekvienos vie 
tovės nuotolis nuo apylinkės 
centro kilometrais. Į Alkiškių 
apylinkę įeina 17 kaimų. Kaip 
seniau mūsų buvo įprasta, va 
dinama ir rašoma dvarai, šioje 
knygoje dvarų nėra. Patikri 
nęs savo krašte buvusių Ro 
kiškio ir Biržų apskrityse žino 
muosius dvarus, kurių centrai 
po žemės reformos buvo palik 
ti savininkams, radau juos vi 
sus kaimais pavadintus.

Baigus rajonų ir apylinkių, 
kaip augščiau pavaizduota, ap 
rašymą, yra pradėtas visų 1206 
apylinkių alfabetinis .sąrašas, 
nurodant, kokiam rajonui apy 
linkė priklauso.

Pagaliau, yra didžiulis alfa 
betine tvarka surašytas sąra 
šas visų Lietuvoje esančių ap 
gyventų vietovių: miestų, 
miestelių, kaimų, vienasėdžių 
ir gyvenviečių, nurodant lajo 
ną ir apylinkę. Į šį sąrašą 
įtraukta 26,166 vietovės. Pa 

Nukelta į 6-tą pusi.
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ČIUS IŠEIVIJOS VANDENIS?
Nors leidėjai ją vadina „jaunimo dovana visuomenei“...

Išleidžiamas jaunimo žurna 
las „Metmenys", kuris rėkia 
muojamas kaip „jaunosios kai
tos kultūros žurnalas“. Teigia 
ma:

„Ateina užmigusius pabu 
dinti, verpetus sukelti ir abe 
jojantiems iš naujo sužadinti 
pasitikėjimą tebegyva išeivis 
kosios lietuvybės kuriančia ga 
lia, jos pajėgumu gimdyti nau 
jas mintis ir šviežias formas.

„Norėtume, kad žurnalas vi 
suomenės būtų priimtas, kaip 
jaunosios kartos .dovana“, jos 
subrendimo ir atsakingumo 
liudijimas, jos įsiprasminimas 
išeišviškoje būtyje".
• Maskvos Lomonosovo uni 
versitetą baigęs M. Novickis 
dirba Vilniuje, o Timiriazevo 
akademiją baigęs R. Grigas 
dirba Širvintų srityje esančia 
me Bartuškių kolchoze.

JAU IŠLEISTOS „BALTA 
RAGIO MALŪNO“ 

PLOKŠTELĖS
Antroji K. Borutos „Balta 

ragio malūno“ plokštelių lai 
da jau pasirodė rinkoje. Mont 
realio Lietuvių Dramos Teat 
ro įrašymas labai geras ir plo 
kštelės daro labai gerą įspūdi. 
Plokštelė verta kiekvienai šei 
mai turėti. Vaikams, jaunimui 
— tai įspūdinga pasaka. Užsi 
sakoma adresu: 1577 rue de 
Seve, Montreal 20, Canada.

Arba: K. Veselka, 1067 De 
Grand - Pre, Duverny, P. Q.

PATEFONO PLOKŠTELIŲ 
galima gauti NL redakcijoje: 
1) Br. Jonušo maršai „Gau 
džia trimitai“, ilgo grojimo, 
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elastiška, kaina 7.50. 2) Ope 
ros solistės A. Dičiūtės - Tre 
čiokienės 20 operų arijų, tri 
jose ilgo grojimo plokštelėse, 
elastiškose. Visas setas 12.50. 
Gaunama: 7722 George St., La 
Salle, P. Q.

KUN. DR. J. VENCKUS, SJ.
Montevideo (Urugvajus) 

kolegijoje yra jau kelinti me 
tai fiziologijos profesorius. Ko 
legija, kaip augštoji mokykla, 
turi labai gerai įrengtą labora 
toriją, kurioje tyrimų darbus 
dirba Dr. J. Venckus. Mat, ku 
nigas vienuolis J. Venckus yra 
ne tiktai teologas, bet ir gydy 
tojas ir biologas, tat šioje sri 
tyje jis daug ir sėkmingai dil
ba. Be ko kita, Dr. J. Venckus 
yra išradęs būdą pagal tam tiK 
ras kraujo reakcijas greit ir 
tiksliai nustatyti susirgimus 
vėžio liga. Dr. J. Venckus ra 
šo labai įdomius straipsnius iš 
medicinos ir biologijos sričių.

DRUSKININKŲ 
KURORTAS

Druskininkų kurorte bai 
giamas įrengti šimto vietų 
viešbutis „Turistas". Druski 
ninkai skaitosi „visajungi 
niu” kurortu, kuriame gydo 
si daug „broliškų respubli 
kų“ pacientų. Kurortas vei 
kia ištisus metus. Pereitais— 
1958 unitais kurorte gydėsi 
23.000 asmenų.

• L. Juozėnas su dail. I. Mar 
tinaičiu paskutiniame „Lit. ir 
Menas“ nr. išjuokia Šiluvą, į 
kurią žmones, nežiūrint nei pa 
juokų, nei grasinimų, tebeva 
žiuoja į atlaidus.

BEN. BABRAUSKAS IR 
J. KĖKŠTAS

Rašytojas Ben. Babrauskas 
„Drauge“ plačiai rašo apie po 
eto Juozo Kėkšto plagiatinius 
darbus Lietuvių Enciklopedi 
jos tomuose, kuriuose jam bu 
vo patikėtas lenkų kalba lite 
matūros vertimas. Ben. Bab 
rauskas savo teigimus įrodinė 
ja citatomis iš lenkų literatu 
ros.

Kaip žinoma, J. Kėkštas yra 
išvykęs į Lenkiją, o sovietinė 
Lietuvos spauda apie jį rašo, 
kaip apie sugrįžusį.

J. Kėkštas, vilnietis lietuvis, 
Lenkijos okupacijos laikais 
Vilniuje buvo susižavėjęs so 
vietija ir už tai lenkų valdžia 
jį kalino Berezoje. Po to jis bu 
vo pakeitęs savo įsitikinimus, 
už ką pirmoji sovietinė okupa 
cija jam atkeršijo išsiuntimu į 
Rusijos gilumą. Iš ten jį išlais 
vino gen. Anderso organizuoja 
mi lenkų karo daliniai, su ku 
riais jis peržygiavo šiaurinę Af 
riką ir Italijoje kovėsi prie 
Monte Casino. Po to jis buvo 
emigravęs į Pietų Ameriką iš 
kur, padaręs didelį „runfara“, 
vėl sugrįžo į Lietuvą. Rašyto 
jas Ben. Babrauskas dabar jį 
apkaltino plagiavimu.

NELEIDO RODYTI 
KNYGŲ

Puoselėdami kultūrinius 
mainus su sovietais, britai Mas 
kvoje (Lenino bibliotekoje) 
atidarė 4.000 angliškų knygų 
parodą. Sovietai išstatomas 
knygas pirma perleido per sa 
vo cenzūrą ir jau iš anksto 30 
knygų išbrokino. Prieš pat pa 
rodos atidarymą sovietai parei 
kalavo išimti iš parodos ir A. 
Bulloiko knygą apie Hitlerį, 
H. Trevor-Roper knygą apie 
paskutines Hitlerio dienas ir 
dar keletą. Jose vienokiu ar ki 
tokiu požiūriu minima ir ne 
lemtoji Molotovo - Ribbentro 
po sutartis pasidalinti Pabalti 
jo kraštais ir Lenkija. E.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Teodoras J. Kučinskas. KU 

NIGŲ KOVA UŽ DAUGPA 
TYSTĘ. Išleido tikybos tyri 
nėtojai 1959 m. Kaina 1.50 et. 
Adresas: 3259 S. Halsted St. 
Chicago Ill., USA.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
C7
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— Kokia ši upė? — kalbėjosi prie upės Dudorov su Goi 
donų.

— Nežinau. Neklausiau . Turbūt, Zuša.
— Ne, ne Zuša. Kokia kita.
— Pri eZušos viskas tas juk ir įvyko. Su Christina.
— Taip, bet kitoje vietoje. Kažkur žemiau. Kalbama, 

kad bažnyčia ją paskelbė šventąja.
— Ten buvo mūrinis pastatas, gavęs „Arklidės“ vardą. 

'1 ikrai, sovehozo arklidė, bendrinis vardas, tapęs istoriniu tik 
iniu. Senovinė, storasienė. Vokiečiai ją sustiprino ir padarė 

neprieinama tvirtove. Iš jos gerai buvo apšaudoma visa vie 
tovė, kas ir sulaikė mūsų žygį pirmyn. Arklidę reikėjo pa 
imti. Christina stebuklingu heroiškumu prasiskverbė į vokie 
čių stovyklą, susprogdino arklidę, gyva jų buvo paimta ir pa 
karta.

— Kodėl Christina Orlecova, o ne Dudorova?
— Mes juk dar nebuvome vedę? Keturiasdešimt pirmų 

jų metų vasarą mes pasižadėjome susituokti karui pasibaigus. 
Po to aš klajojau su visa kariuomene. Mano dalinį visą laiką 
mėtė iš vietos į vietą. Dėl tokio keitimo vietų mes su ja buvo 
me pasimetę. Daugiau aš jos jau nemačiau. Apie jos hero 
išką žygį ir jos mirtį aš sužinojau, kaip ir visi. Iš laikraščių 
ir pulko įsakymų. Kažkur čia, kalbama, jai pastatys pa 
minklą. Brolis mirusio daktaro Jurijaus Živago, generolas 
Živago, aš girdėjau, važinėja šiose vietose ir renka apie ją 
žinias.

— Atleisk, kad aš pradėjau apie ją kalbą. Tau turbūt tai 
yra sunku.

— Ne tame reikalas. Bet mes užsiplepėjome. Aš neno 
riu tau kliudyti. Nusivilk, lįsk į vandenį ir daryk savo darbą. 
O aš pasitiesiu ant kranto, gal užmigsiu.

Praėjus kelioms minutėms pasikalbėijmas atsinaujino.
— Kur tu išmokai taip skalbti?
— Vargas išmokino. Mums nepasiseke. Iš visų baudžia 

mųjų lagerių aš patekau į patį baisiausį. Retas žmogus iš 
gyvendavo. Pradedant atvykimu. Partiją vedė iš vagono. 
Sniego dykuma. Toli miškas. Sargyba: nuleisti žemyn šautu 
vų vamzdžiai, šunes. Apie tą pat laiką įvairiu laiku atvėrė 
kitas naujas grupes. Visus išrikiavo plačiu daugiakampiu 
per visą lauką, nugaromis į vidų, kad vienas kito nematytume. 
Davė komandą klauptis ant kelių ir, sušaudymo grėsme, įsake 
nesidairyti į šalis. Ir prasidėjo begalinis, kelias valandas nusi 

tęsęs tikrinimas, žeminanti iššaukimu procedūra. Ir vis ant 
kelių. Paskui atsikėlėme, kitas partijas nuvedė į atskirus 
punktus o mūsiškiai paaiškino. „Štai jūsų stovykla. Isiren 
kite, kaip išmanote“. Sniego laukas po atviru dangum, vidų 
ry — stulpas, ant stulpo užrašas — „Gulag 92 N 90“, ir dau 
giau nieko.

— Ne, pas mus lengviau buvo. Mums pasisekė. Aš juk 
antrą bausmę atlikau, kruią atvedė pirmoji. Be to, ir straips 
nis kitas, ir sąlygos kitos. Paleidę, man vėl grąžino teises, 
kaip ir pirmą kar*-ą, ir vėl leido skaityti paskaitas universite 
te. Ir į karą mobilizavo su visomis majoro teisėmis, o ne 
baustiniu, kaip tave.

— Taip. Stulpas su skaičium „Gulag 92. Aš 90“ ir dau 
giau nieko. Pirmą laiką šaltyje plikomis rankomis laužėme 
krūmokšnius palapinėms statyti. Ir ką gi, nepatikėsi, pama 
žu patys apsistatėme. Prikapojome sau tamsių būdų, aptve 
rėme tvora, apsirūpinome karceriais, sargybų bokštais, — vi 
sa patys. Ir prasidėjo miško paruošimas. Miško kirtimas. Po 
aštuonis įsikinkydavome į roges, savimi vežiojome rąstus, iki 
krūtinės nugrimsdami į sniegą. Ilgai nežinopjome, kad prasi 
dėjo karas. Nuo mūsų slėpė. Ir staiga — pasiūlymas. Baus 
tiniams savanoriais į frontą, ir atveju, kas išliks gyvas po be 
galinių mūšių — laisvė. Ir po to atakos ir atakos, spygliuotų, 
elektrizuotų vielų kilometrai, minos, minosvaidžiai, mėnesiai 
ir mėnesiai uraganinės ugnies. Mus šiuose būriuose neveltui 
vadino mirtininkais. Lig vienam išskindavo. Kaip aš išsilai 
kiau? Kaip aš gyvas likau? Tačiau, įsivaizduok, visas šis kru 
vinasis pragaras palyginus su konclagerio baisumais, buvo 
laimė, ir visai ne dėl sąlygų sunkumo, bet visai dėl kažko kito.

— Taip, broleli, paragavai tu vargo.
— Tai ne tas, kas skalbti, čia ko nori išmoksi.
— Nuostabus dalykas. Ne tiktai akivaizdoje tavo kator 

ginio likimo, bet ir lyginant su visu praėjusiu trysdešimtųjų 
metų gyvenimu, netgi laisvėje, ir netgi universitetinio darbo, 
knygų, pinigų, patogumų gerbūvio akivaizdoje, karas buvo 
valanti audra, tyro oro srovė, išsilaisvinimo dvelkimas. Aš 
manau, kad kolektivizacija buvo klaidinga, nepasisekusi prie 
monė, ir nebuvo kaip prisipažinti suklydus. Nesėkmei nuslėp 
ti, reikėjo visomis bauginimų priemonėmis atpratinti žmones 
galvoti ir spręst ir priversti juos matyti nesama ir įrodinėti 
priešinga tam, kas yra. Iš čia nepalyginamasis su nieku je 
žovšėincs žiaurumas, paskelbimas nenumatomos gyvendinti 
konstitucijos, įvedimas nepagrįstų rinkiminiais principais rin 
kimų. Ir kai įsidegė karas, jo realios baisenybės, realūs pavo 
jai ir realus mirties pavojus — tai buvo laimė palygius su ne 
žmoniškai išgalvotu valdymu, ir tas davė palengvėjimą, nes 
tai ribojo užkeiktą negyvos raidės jėgą. Žmonės ne tiktai ta 
vo padėtyje, katorgoje, bet visiškai visi, užfrontėje ir fronte, 
laisviau atsikvėpė, visa krūtine, ir pasitenkinę, su tikros lai 
mėsdžiaugsmu šoko į grėsmingos kovos sūkurius, mirtingos 
ir išganingos.

.— Karas — ypatinga grandis revoliucinio veikimo gran 

dinėje. Pasibaigė priežasčių, tiesiogiai priklausiusių pervers 
mo prigimčiai, veikimas. Prasidėjo reikštis šalutiniai veiks 
niai, vaisių vaisiai, pasekmių pasekmės. Išvilktas iš nelaimių 
charakterių užgrūdinimas, neišlepinimas, heroiškumas, pasi 
ruošimas didžiam, rizikingam, nebūtam. Tai pasakiškos savy 
bės, nustebinančios, ir jos sudaro kartos moralinį žiedą. Šie 
stebėjimai mane daro laimingu, nežiūrint kankiniškos Chris 
tinos mirties, nežiūrint mano žaizdų, mūs nuostolių, nežiū 
tint į visą šią brangią kruviną karo auką. Pakelti Orlecovos 
mirties smūgį man padeda jos pasiryžimų šviesa, kuri apsvie 
tė jos gyvenimo galą, ir kiekvieno mūsų gyvenimą. Kaip tiK 
tai tada, kai tu, nelaimingasis, kentei savo neapskaičiuojamas 
kančias, aš išėjau į laisvę. Orlecova tuo metu įstojo į istorijos 
fakultetą. Jos mokslinių susidomėjimų specialybė ją atvedė 
mano vadovybėn. Aš jau seniau, po pirmojo savo uždarymo į 
koncentracijos stovyklą, kai ji buvo vaikas, aš atkreipiau dė 
mesį į šią nuostabią mergaitę. Dar esant gyvam Jurijui, atsi 
meni, aš pasakojau. Tai štai, dabar, matai, ji tapo mano stu 
dente. Tada kaip tiktai įėjo į madą, kad studentai egzaminuo 
davo profesorius. Orlecova karštai ėmėsi to. Vienas Dievas 
tiktai žino, kodėl ji mane taip puolo. Jos užsipuolimai buvo to 
kie atkaklūs, karingi ir neteisingi, kad kiti studentai sukilda 
vo prieš ją ir mane užstodavo. Ji buvo nuostabi humoriste. 
Pridengdama kitais vardais, ji mane sieniniame laikraštyje 
taip žiauriai išjuokdavo, bet visi tame atpažindavo mane. Štai 
ga dėl visai pripuolamų priežasčių paaiškėjo, kad tas žiaurus 
puolimas yra jos meilės slėpimas. Tūkstantis keturiadešimt 
pirmųjų metų vasara buvo nepaprastai puiki. Mano dalinys 
stovėjo ties Maskva. Ten ir studentai turėjo savo stovyklą. 
Mūsų draugystė užsimezgė vykstant karo treniruotėms. Chris 
tina treniravosi kaip parašiutininkė. Ten mes susižiedavome. 
Ji dalyvavo vokiečių lėktuvų atmušime nuo Maskvos stogų. 
Aš tau jau sakiau, kad mes atšventėme susižiedavimą ir, ke 
liant mano karo dalinį kitur, išsiskyrėme. Aš jos daugiau jau 
nemačiau. Kai mūsų reikalai pasitaisė ir vokečiai pradėjo 
tūkstančiais pasiduoti į karo nelaisvę, aš po dviejų sužeiditrlą 
ir dviejų grįžimų iš ligoninės, iš zenitinės artilerijos buvau 
perkeltas į štabą, kur buvo reikalingi žmonės, moką svetimas 
kalbas, tada aš pareikalavau, kad ir tave prikomandiruotų. Ta 
ve atgavau, kaip iš jūrų dugno.

— Baltinių tvarkytoja Tania gerai pažinojo Orlecovą. 
Jos susiartino fronte ir susidraugavo. Ji daug apie Christiną 
pasakojo. Šios Tanios juoko būdas buvo toks, kaip buvo Juii 
jaus, tu pastebėjai? Minutei išnyksta riestanosiškumas, sk 
ruoštų kampuotumas, veidas tampa patrauklus ir malonus. 
Tai pas mus daugiausia išplitęs žmonių tipas.

— Aš žinau, apie ką tu kalbi. Galbūt. Aš nekreipiau į 
tai dėmesio.

— Koks žiaurus pavadinimas, pravardžiavimas — Tan 
ka Bezočeredova. Tai ne pavardė, bet kažkas išgalvota.

— Ji gi pati aiškino. Ji iš benamių vaikų, nežinomų tėvų. 
Daugiau bus.
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Vienybėje galybė
Kooperacijos šūkis „Vieny mai. Čia daug tautiečių rado 

bėję — galybė“ gyvenime bu ekonominę paramą ar tai ką di 
vo išbandytas ir įsitikinta, kad dėsnio pirkdami, darbo nusto 
jis yra nesugriaunamas. Trum jus, ar kitais atvejais. Taupan 
pai pažiūrėkim, kaip koopera tieji gauna didesnį procentą 
cija prasidėjo. už santaupas. Šiuo metu ban

Prekybininkai siekė augštų kelis turi 385 narius su 175.000 
pelnų, o vartotojai turėjo ino pajų kapitalo. Paramos reika 
keti augštas kainas už būtinas lingi tautiečiai yra paremti 
pragyvenimui prekes, ir Rodi 126.000 dol. suma. Kasos sto 
dal mietselio kooperacijos pio vis ypač geras su 30.000 gy 
nieriai pavieniui atsispirti ne vais pinigais ir visada pasiruo 
galėjo. Bet kada susirinko gru šęs patarnauti savo tautiečiui 
pė tokių išnaudojamų žmonių reikalingam paramos. Veikli 
(o jų buvo tik 28) ir nutarė valdyba turi sveikų ir tikrai 
sudėti bendram reikalui savo gražių sumanymų ateičiai — 
santaupas, tada įvyko negirdė pritaikyti bankelį patogesniam 
tas dalykas — gimė kooperaci pasinaudojimui ir pagyvinti 
nė bendrovė! jo veiklą. Yia rimto pagrindo

Ši bendrovė teikė prekes sa tikėti, kad mūsų bankelis ai 
vo nariams už žemą kainą, gi timoje ateityje išbujos į stip 
nauja idėja iš Rochdal greit rų finansinį centrą.
plėtėsi, kovodama su privačių Šios dvi korporacinės bendro 
pirklių augštais pelnais ir gel vės Hamiltone nėra vieninte 
bedama savo narius nuo išnau lės Kanadoje. Jų yra daugiau 
dojimo. ir, kiek žinau, visos gerai ver

Pirmosios kooperacinės b- čiasi. Bet dar yra daug vieto 
vės buvo vartotojų kooperaty vių, kur kooperatyvus reikėtų 
vai. Dabar kooperacinių bend pabandyti steigti. Tai viena. Ir 
rovių yra visose pasaulio šaly antra — reiktų rimtai pagal 
se, sėkmingai pritaikintų Įvai voti apie lietuviškų centrų stei 
rioms paskirtims ir tarnaujan girną kooperacinių pagrindu, 
čių milionams žmonių. apie žemių pirkimą prie mies

Reikia pasakyti, kad koope tų, statybos bendroves, varto 
racija gražiai žydėjo ir Lietu tojų kooperatyvus ir tt. 
voje. Vargiai galėjai rasti vals Baigiant, norisi duoti vieną 
čiaus miestelį, kur nebūtų ko paaiškinimą. Teko sutikti daug 
opreatyvo. Bene svarbiausios žmonių, kurie kooperatyvus
šakos buvo šios: vartotojų, 
kredito ir pieno ūkio. Vien ga 
rinių, tikrai moderniai įruoštų 
pieno perdirbimo bendrovių 
buvo apie 200, kurios gamino 
apie 97% pirmos rūšies svies 
to eksportui ir vidaus rinkai.

Maonu, kad ir Hamiltone, 
Toronte Jr Montrealyje 
lietuvių tarpe kooperacija pra 
deda atsigauti. Pirmoje eilėje 
minėtini Lietuvių Namai, nes 
jų paskirtis nepaprastai svar 
bi — tai lietuvybės išlaikymas. 
Prieš iy2 metų nupirkti didžiu 
liai namai pačioje Hamiltono 
širdyje už 173.000 dol. Iki šiol 
į narius yra įstoję 500 asmenų 
ir yra sutelkta 78.000 pajų ka 
pitalo. Visuotinis narių susirin 
kimas slaptu balsavimu išrin 
ko energingą valdyba. Gi vai 
dybos nariai tikisi ateinančių 3 
metų laike taip įruošti Lietu 
vių Namus, kad jie atitiktų vi 
sus jiems statomus reikalavi 
mus. Yra sveikintinas įstatu 
straipsnis, draudžiantis 1 na 
riui turėti daugiau kaip 5 pa 
jus. Čia yra apsauga, kad vie 
nas asmuo neperimtų namų 
valdymo.

Lietuvių bankelis „Talka“ 
mūsų visuomenei lygiai gerai 
žinomas, kaip ir Lietuvių Na 

vedina akcinėm bendrovėm, 
kas pagal Lietuvoje įprasta 
terminą reiškia kapitalistinę 
arba augšto pelno siekiančią 
bendrovę. Dar blogiau, kad Ka 
nadoje nario mokestis arba pa 
jus pavadintas share-akcija, ir 
tas sumaišo visą reikalą. Tik 
rumojje kooperacinės bendro 
vės skiriasi nuo akcinių savo 
tikslais ir vidine tvarka. Visai 
nesvarbu, kaip būtų vadjna 
mas nario arba pajų mokestis. 
Pav., kooperacinės bendrovės 
tarnauja narių reikalams. Vy 
riausias šeimininkas — visuo 
tinas narių susirinkimas, na 
riai yra laisvi įstoti ir išstoti, 
ir yra imamas nuo įstojančio 
nario mokestis prieinamas dy 
džio (pav. 3 litai nuo karvės) 
nario, ar už pasėlio plotą, ar 
už melžiamų karvių skaičių, ir 
visaip gali būti vadinamas: pa 
jus, nario mokestis, akcija, lau 
ko mokestis.

Gi akcinės arba pelno bend 
ovės siekia augštų pelnų. Na 
rio mokestis dažnai augštas, 
kad apsunkintų naujų narių 
įstojimą, o dažnai nauji nariai 
visai neįsileidžiami. Akcinin 
kai yra vienos šeimos ar vie 
nos pakraipos žmonės, turi sa 
vo rankose 51% visų akcijų

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE
Praneša visoms TF-do ats TF-do Atstovybė Kanadoje 

tovybėms, įgaliotiniams, o kur yra gavusi aukų iš 10 apylin 
jų nėra, apylinkės valdyboms kių atstovybių. Iki šiol neat 
bei lietuvių organizacijoms Ka siuntė aukų tik 2 apylinkės, ku 
nadoje. rių aš čia nevardinsiu, nes esu

Besiartinapt metų pabaigai, tikras, kad jos iki galo šių me 
TF-do Atstovybė Kanadoje tų, kaip ir iki šiol aukas pa 
prašo visas TF-do Atstovybes, vergtos Tėvynės išlaisvinimo 
Įgaliotinius, o kur jų nėra, Apy reikalams atsiųs ir jų vardai 
linkės Valdybas, — sudaryti figūruos TF-do Atst. Kanado 
1959 m. aukų pajamų ir išlai je apyskaitoje už 1959 m., ku 
du apyskaitas ir jas atsiųsti T. ri bus paskelbta spaudoje 1960 
F-do Atstovybei Kanadoje metų pradžioje^ Turint ome 
šiuo adresu: V. Vaidotas, 806 nY sumas, esančias dar apylin 
Jane Str, Toronto 9, Ont. kėse, galima tikėtis, kad šių

Sudarant metinę apyskaitą, metų sąmata bus išpildyta.
prašau pažymėti pajamose: 1. Metinės apyskaitos ir esan 
Likutį pinigų iš 1958 m. gruo tieji apylinkėse pinigai yra lau 
džio 31 d. 2. Kiek gauta aukų kiami iki 1960 metų sausio 5- 
per Vasario 16 d. minėjimą? tos dienos.
3. Kiek gauta aukų vajų vyk Šia proga Atstovybė reiškia 
dant, atsilankant į namus? 4. nuoširdžią padėką visoms TF- 
Kiek gauta iš kitų parengimų, do Atstovybėms, Įgahotinia 
gegužinių ir lietuvių biznierių? ms, Apylinkių Valdyboms, au 
5. Kokia aukų suma yra pa kų rinkėjams, organizacijoms 
kvituota, duodant aukotojams ir paskiriems asmenims, dirbu 
pasą ir ženklus? siems lėšų telkimo darbą ir vi

Atskirai nuo aukų piniginės siems lietuviams taip dosniai 
apyskaitos, vienkart prašau su aukojusiems Tautos Fondui, 
daryti ir atsiųsti pasų ir ženk Vienkart TF-do Atstovybė 
lų metinę apyskaitą, nurodant sveikina visus aukotojus su at 
jų likutį iš 1958 m., kiek jų iš einančiomis Kalėdų Šventė 
platinta per 1959 m. ir koks mis ir linki laimingų naujų Me 
yra ju likutis 1960 m. sausio tu.
1 d. V. Vaidotas

Iki šių metų gruodžio 10 d. TF-do Atst. Kanadoje P-kas.

SVARBI ISPANŲ KALBA KNYGA APIE LIETUVIŲ 
MENĄ

Medelino mieste, Kolumbijo 
je, pasirodė St. Goštouto išleis 
ta „Lietuvių Meno biografinė 
antologija“, kuri, būdama to 
kios plačios apimties, yra pir 
moji bet kuria svetima kalba 
parašytoji apie mūsų meną.

Knyga yra suskirstyta į 12 
skyrių, apimančių visas mūsų 
meno šakas. Pirmame skyrių 
je patiekiamos istorinės ir geo 

(arba daugaiu) ir reikalus tvar 
ko taip, kaip jiems geriau.

P. Savickas.
NL red. įdeda šį straipsnį, 

nes jo tikslas yra geras. Tačiau 
turi pastebėti pagrindinę jo 
klaidą: Hamiltono Lietuvių 
Namų bendrovė yra akcinė-še 
rų bendrovė, bankelis „Talka" 
yra kooperacinė bendrovė. 
Skirtumas tų dviejų organiza 
cijų yra ir esminis ir formos. 
Kooperacinėje or-je visi nariai 
lygūs ir turi po vieną tiktai 
balsą, o akcinėje narys turi 
tiek balsų, kiek turi akcijų-šė 
rų. Bet ir vienos ir kitos for 
mos organizacija gali lygiu bū 
du atlikti tuos pačius uždavi 
nius ir siekti tų pačių tikslų, 
jei tiktai yra toks noras ir gali 
mybės jį realizuoti. 

grafinės žinios apie Lietuvą. 
Antrame duodamos bendros pa 
stabos apie lietuvių meną ir 
liaudies meną. Trečiame rašo 
ma apie moteriškus pradus mū 
sų mene, apie moterį, kaip pri 
gimtą menininkę, ąpie tauti 
nius rūbus, apie liaudies dar 
bo lėles ir gintaro puošmenas 
ir apie A. Tamošaitienės me 
ną (tautiniai rūbai ir kilimai). 
Ketvirtasis pašvęstas mūsų 
skulptūrai, prie kurios auto 
rius priskiria liaudies raiži 
nius, kopyteles, baldus, mūsų 
skulptorius ir mūsų grafikus, 
ispaniškai juos vadindamas 
„escultor“. Penktame kalba 
ma apie mūsų tapybą, šeštam 
duoda plačią apžvalgą lietuviu 
architektūros, aptardamas 
liaudies architektūrą. Septin 
tam skyriuje duodama detah 
liaudies šokių apžvalga; apra 
šomi tipiškiausi mūsų liaudies 
šokiai. Aštuntam kalba apie mū 
sų teatrą ir apie scenos meną. 
Devkrtę^m pagrindinai nagri 
nėja mūsų muziką ir dainas. 
Dešimtasis pašvęstas lietuvių 
kalbai ir tautosakai. Vienuolik 
tam nagrinėja mūsų poeziją, 
pradedant Duonelaičio, „M e 
tais“. Paskutiniame, XII Anto 
logijos skyriuje kalbama apie

DU NAUJI VASARIO 16 
GIMNAZIJOS RĖMĖJŲ 

BŪRELIAI.
Nuo Vsaario 16 Gimnazijos 

pradžios jos pajamų pargindi 
nis šaltinis yra rėmėjų būre 
liai, kurie reguliariai (kas mė 
nesis arba kas du mėnesiai) at
siunčia gimnazijai savo pasiža 
dėtą paramą pinigais. Tačiau 
nuo 1953 metų būrelių skai 
čius pradėjo mažėti. Tos regu 
liarios aukos gerokai suinažė 
jo 1958-59 apyskaitiniais me 
tais, nes būrelių įnašų tais me 
tais buvo 16.000 markių ma 
žiau negu buvo numatyta. Jei 
šitos didelės spragos nebūtų 
užpildžiusios vienkartinės ge 
radarių lietuvių aukos, Vasa 
rio 16 Gimnazijos stovis būtų 
buvęs visai liūdnas. Todėl džiu 
gu gauti žinią, kad vietoj nu 
stojančio veikti arba mirštan 
čio rėmėjų būrelio (dažniau 
šiai dėl gero vadovo stokos) at 
siranda naujas, kuris pakeičia 
nebeveikiantį Lapkričio mėn. 
pradžioje gimnaziją pasiekė 
dvi tokios žinios. Los Angeles 
(Kalifornijoj) įsisteigė Vasa, 
rio 16 gimnazijai remti ateiti 
ninku būrelis, kurio vadove su 
tiko būti buv. Nurtingeno lie 
tuvių gimnazijos mokinė D. 
Polikaitienė - Valančiūtė.

Antra džiugi žinia atėjo iš 
Washington© (D. C.). Ten įsi 
steigė gana stambus būrelis, 
kurio vadovais yra žinomas 
kalbininkas L. Dambriūnas ir 
Danutė Tautvilaitė. Nudžiugi 
no gimnazijos vadovybę du po 
vienas antro atėję L. Puskepa 
laitienė (iš Detroito) laiškai, 
kurie be būrelio įnašų praneša 
apie būsimas vienkartines au 
kas.

mūsų prozą, filosofiją ir žurna 
listiką.

Estanislavo Goštautas: An 
tologia Biografica del Arte Li 
tuano. Editorial Bedout, 1959, 
Medelin, Columbia, 246 p. in
4.

Užsisakant rašyti: Apartado 
Aereo N. 32—26, Medelin, Co 
lombia. (D).

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

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

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

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

Tinka mokytis anglų kalbai.................................................... -1.50

„LIETUVOS TSR ADMINI 
STRACINIS-TERITORIN1S 

SUSKIRSTYMAS“.
Atkelta iš 5-to puslapio, 

galiau, knygos gale nurodyti 
visi Augščiausios Tarybos 
Prezidiumo įsakai nuo 1949 
metų iki 1959 m. vasario 1 d., 
kuriais buvo pradėtas adminis 
tracinis - teritorinis respubli 
kos suskirstymas ir visi iki tol 
buvę pakeitimai.

Tenka pripažinti, kad šis in 
formacinis žinynas patarnaus 
ir šiapus geležinės uždangos 
gyvenantiems, pavergtos Lie 
tuvos gyvenimu besidomintie 
ms. Leidinys būtų pilnesnis, 
jeigu prie jo būtų pridėtas ir 
atitinkamas žemėlapis.

Daug i» labai gražių vieto 
vių pavadinimų. Daug pavadi 
nimų kartojasi po apylinkes ir 
rajonus. Nepriklausomos Lie 
tuvos administracinis suskirs 
tymas — miestais, apskriti 
mis, valsčiais ir seniūnijomis 
jau dešimt metų kaip panai 
kintas. Buvusioje tvarkoje jau 
sunku besusigaudyti. Iš ant 
ros pusės, pagal gyvenvietės 
pavadinimą, kiekvieną iš jų ga 
li surasti kokioje apylnkėje ir 
kokiame rajone. Manyčiau, 
kad ir Lietuvos Enciklopedi 
jai ir kitiems vietų aprašyma 
ms reikėtų dėti abu administfa 
cinius suskirstymus: Laisvo 
sios Lietuvos ir dabartinės oku 
puotosios, nes dar kai kuriam 
laikui praėjus, buvusis admi 
nilstracinis teritorinis suskirs 
tymas, jau visai nebebus žino 
mas. J. Audėnas.
• T. Valiaus paroda numato 
ma gegužės mėnesį Almaus 
Dailės galerijoje, Great Nec 
ke, N. Y.

• LB Cicero apyl. valdyba lei 
džia spaustuvėje spausdina 
mą laikraštėlį „Cicero Lietu 
vis“, kurį redaguoja: J. Krei 
venas, V. Linas ir E. Šulaitis. 
Šiuo metu spaudai jau yra pa 
rengtas 4-tas numerijs. Jame 
kaip ir ankstyvesniuose nume 
riuose, bus įvairių žinių ir nuo 
traukų.

Reikšmingas Quebec© įstatymų rūmų atidarymas. Po mirties Maurice Duplessis — didžic'jo „vit^inin 
ko“ — pirmą kartą naujasis Quebec© premjeras stori ša;:a Provincijos Gubernatoriaus atidarant provin 
cijos parlamentą. L. Gubernatorius Gagnon skaito Sosto kalbą. Prie jo šono yra Mrs. Gagnon. Dešinėj jo 
pusėj stovi Premjeras Sauvė, ir prie Mrs. Gagnon stovi Finansų Ministeris Bourque. (Canadian Press, C.

S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... l.aO
5. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

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

žmonos nevok .3.00
„STUDENTŲ VARPAS” .....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) ......................................   2.00
Studia Lituanica. MAŽOJI LIETUVA...........................$5.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................$4.00
J. Balys. PATARLĖS $ 3.50
E. Tumienė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI ............... $ 2.50
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ........................... 0.50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO.................................. 1.50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE .................... 2,20
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ....................................1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnus. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................... ••..............1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas.............................................2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................ 0,78
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................ $ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ...........................................................$ 1,50
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 3,— 

V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ................................$ 2,—
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1.50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............... .............$ 0.75
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams...........$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ............................ $ 0.8C
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS..........................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville La šalie, 
S.). Montreal 32, P. Q., Canada.

(
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LITERATŪRINĖ] POPIETĖ HAMILTONE
Hamiltono Lietuviu Namuo 

se Įvyko pirmą kartą to žanro 
literatūrinė popietė, kurioje 
dalyvavo Hamiltono, Wellan 
do ir Toronto dailiojo žodžio 
meisteriai. Tik vieną labai ten 
ka apgailėti, kad svečių atsi 
lankė mažai. Nesinori tikėti, 
kad juos atbaidė 1 dol. Įėjimas. 
Hamiltone taip būna retai. 
Ypač maža buvo jaunimo, no 
rs daugelis jų kolegų dalyvavo 
programos išpildyme.

Lit. popietė buvo pradėta 
gražia, labai turtinga, PLB 
pirm. J. Matulionio kalba. Jis 
apibūdino labai sunkią lietu 
viškosios knygos padėti emi 
gracijoje. Jei prieš kelis me 
tus žmonės labai dar pirko kny 
gas ir jų jieškojo, tai dabar 
yra visai atvirkščiai: šiandien 
knyga Įieško pirkėjo. Knygų 
pardavimas yra kritęs net 55 
—60% ne tik Kanadoje, bet 
ir JAV. Labai gaila. Knyga ir 

kraštis yra žmogaus mieliau 
\»ias draugas, bet kartu ir pro 

to gimnastika, kuri palaiko 
žmogų jauną, judrų, besidomin 
tj pasaulio ir savosios tautos 
pergyvenimais. Čia J. Matulio 
nis pažymėjo, kad nė viena tau 
ta, kad ir laukinė, nėra pergy 
venusi spaudos draudimo net 
40 metų! Tą pergyveno tiktai 
lietuvių tauta rusiškojo despo 
to ir ,,vyresniojo brolio“ dė 
ka... Kiek lietuvių tauta būtų 
pažengusi pirmyn, jei jai nebū 
tų buvusi uždrausta spauda?

Kada Vakarų Europoje klės 
tėjo visuotinis mokslo ir litera 
tūros žydėjimas, lietuvių tau 

(*•» buvo pasmerkta tūnoti tam 
bėję. . . Ir vis tai „vyresnio 

jo brolio“ dėka, kuris dabar 
laiko sukaustęs mūsų tautą ge 
ležinėmis bolševikų vergijos 
replėmis.

Po turiningos J. Matulionio 
kalbos, literatūrinėje popietė 
je dalyvavo šie rašytojai: V. 
Ramūnė - Kralikauskienė, J. 
Kralikauskas, Pr. Alšėnas, A. 
Skaistienė, R. Bagdonas, S. Lu 
koševičiūtė, P. Enskaitis ir B. 
Naujelis. Iš pasižadėjusių neat 
vyko tik M. Šaličūnas. Humo 
risto rolė teko K. Žukauskui. 
Čia buvo kai kas ir naujo: K. 
Žukauskas ne skaitė, bet savo 
kūrinius dainavo... Ir kai ku 
rios melodijos priminė pirmo 
sios bolševikų okupacijos „po 
puliarintas“ natas!

Skaičiusieji meno kūrinius 
beveik visi buvo puikūs. Bet

ypatingai tenka pažymėti p. 
Kralikauskienę, kuri ne tik 
skaitė, bet ir kartu puikiai in 
terpretavo ir kartu su klausyto 
jais pergyveno savo sielos 
pasauli.
Ji buvo pati Įdomiausia viso 
vakaro programoje. Retai ten 
ka taip pasigrožėti ir kūrėju ir 
menu ir mokėjimu jį patiekti.

Ras. J. Kralikauskas kažko 
dėl nebaigė savo gražaus kuri 
nio ir skaitytojus paliko dide 
lėse abejonėse dėl jų iškeltų 
personažų likimo. Labai gaila.

Labai įdomi buvo hamilto 
nietė Adolfina Skaistienė, ku 
ri skaitė savo naujausią nove 
lę apie dviejų seserų gyveni 
mą. Ji skaitė be patoso, bet la 
bai gražiai ir Įtikinančiai. Nuo 
pradžios iki galo pasiliko įtiki 
nanti klausytoją. S. Lukosevi 
čiūtė davė gražių poezijos ga 
baliukų, kurie tikrai galėtų su 
sirasti vietą mūsų spaudoje. Ji 
pati juos pertiekė klausytoja 
ms. Pr. Alšėno ne pirmos eilės 
kūrinėlį paskaitė E. Petrušai 
tis. B. Naujelio, R. Bagdono, 
Pr. Enskaičio kūrinius skaitė 
pakaitomis ir kai kur kartu 
„Aukuro“ jaunos artistės p- 
lės G. Bakaitytė, L* Verbickai 
tė ir torontietė Dalia Meilutė. 
Jos visos talentingos ir pui 
kios, tipingos ir gražios lietu 
vaitės. D. Meilutė, torontietė, 
gerai jau yra pašlifuota ir tu 
ri puikią balso intonaciją. Ba 
kaitytė ir Verbickaitė yra ver 
tos didelio mūsų dėmesio. Nie 
kas negalėtų pamanyti, kad jau 
Kanadoje išaugusios lietuvai 
tės ir čia mokslus baigusios 
taip gražiai galėtų skaityti ir 
vaidinti, bei reprezentuoti lie 
tuvišką žodi... Pagarba joms!

Kl. Giedaugas.
LIETUVIŲ BIBLIOGRAF...

Atkelta iš 4-to pusi.
„Knygų Lentynoje“, kurią 
spausdino „Naujienų“ dien 

raštis savo II dalyje. Surašy 
ti leidiniai perduodami Pašau 
lio Lietuvių archyvui Čika 
goję. Nepamirškite mūsų 
1960 m.

Dėdinga Liet. 'Bibliograf. 
Tarnyba (adr.: Lithuanian 
Bibligraphicai Servise, 1132 
N. Walnut Street, Danville, 
Illinois, USA).
PS. Kviečiame talkon ir tas 
leidyklas, iš kurių negauna 
me leidinių!

DO 5-0373

Marche
7585 Edward St.

DO 5-0373

Lasalle
LaSalle

Šviežia mėsa, alus, Įvairiausia groserija, 

nemokamas pristatymas.

Kas savaitę kas nors nauja 
dovanai ar už menką kainą.

Lietuvis savininkas J. Vizgardiškis.

PASIKALBĖJIMAS SU PROF. PAVILANIU...
Atkelta iš 2-ro psl.

su poliomielito skiepų garny 
ba.
6. Jeigu taip, tai kikiomis gru 

pėmis Tamstai tenka epe 
cializuoti gydytojus, kokius 
ir iš kokių kraštų bei valsty 
bių?
— Laike paskutinių kele 

rių metų pas mus atliko stažą 
specialistai iš Europos Kraštų
— Vokietijos, Prancūzijos, 
Austrijos, Ispanijos, Italijos, 
Suomijos, Rusijos, Lenkijos ir 
Skandinavijos kraštų; iš Pietų 
Amerikos — Venecuelos, Ko 
lumbijos, Čili, Brazilijos, Ar 
gentines; iš Airikos — Gha 
nos. Egipto, Kongo; iš Azijos
— Sirijos, Libano, Irano, Kam 
bodžijos ir Vietnamo.
7. Kiek žinoma, Tamsta esi 

profesorius Montrealio Uni 
versitete (prancūziškame), 
— ar daug Tamstai ten ten 
ka dirbti, ar Įdomus darbas 
su Kanados studentais ir 
kaip Tamsta juos vertini, ly 
gindamas su Europos, o šių 
tarpe ir su Lietuvos, stu 
dentals?
— Aš skaitau virologijos 

kursą medicinos fakulteto stu 
dentams ir higienos fakultete 
gydytojams, darantiems viešo 
sios higienos diplomus. Medi 
cinos studentai čia, kaip ir Eu

5 »
TAISAU S

^televizijos ir radio aparatus, S 
» Darbas garantuotas. ® 
J, Albinas Pranevičius. S
6 DOminic 6-6637 ®

ropoj, labai domisi mokslu. 
Jie gal Kanadoj yra mažiau 
priversti rodyti savo savaran 
kiškumą, nes dėstymas taip 
yra pastatytas, kad studentas 
yra nuolat kontroliuojamas sa 
vaitiniais egzaminais ir priva 
lomu paskaitų lankymu. Hy 
gienos fakultete, kur mes turi 
me gydytojų iš Įvairių pašau 
lio kraštų — Kanados gydyto 
jai, viešosios hygienos specia 
listai teigiamai lyginasi su Eu 
ropoj paruoštais gydytojais. 
Gal būt kai kurie Azijos, Afri 
kos ir Pietų Amerikos gydyto 
jai turi silpnesnį pasiruošimą, 
bet ir šituose kraštuose gydy 
tojų pasiruošimas pareina nuo 
Universiteto, kurį jie yra bai 
gę, kadangi tuose kraštuose 
universitetų lygis yra labai ne 
vienodas.

8. Tamstai tenka įvairiose dra 
ugijose skaityti savo specia 
lybės temomis paskaitų, — 
ar ta publika, kuriai Tams 
tai tenka kalbėti, ar ji rim 
tai domisi tais klausimais ir 
koks galima būtų padaryti 
intelektucilų kanadiečių pa 
lyginimas su Europos inte 
lektualais?
— Man kelis metus iš eilės 

toko' skaityti paskaitas Tho 
mas Moore Institute. Daugu 
mą tos mokyklos mokinių suda 
ro pradžios mokyklų mokyto 
jai ar šiaip kanadiečiai, kurie 
prieš kiek laiko nutraukę mo 
kslus, vėl grįžta į mokyklą ir 
daro B. A. Klasės, kuriose na 
grinėjama .Dostojevskio kuri 
niai, Bergsono filosofija ar nu 
kleininių rūgščių biochemija 
yra perpildytos. Aš labai nu

Kanados vilniečių veikla
VKL S-gos Kanados Kraš 

to Vadybos posėdyje buvo 
peržiūrėta 1959 m. veikla, kar 
tu sudarant darbo planą atei 
nantiems metams.

Svarbesni nutarimai: 1) pa 
skutinėje VLIKo sesijoje pa 
aiškėjo, kad neturima nustaty 
tos griežtos rytinės ir pietinės 
Lietuvos sienos ribos, dažnai 
paimant būsimos Lietuvos šie 
ną pagal 1920 m. Maskvoje 
sudarytą sutartį, Curzono Ii 
niją ir t. t.

Kanados Krašto Valdyba 
pasiūlė Centro Valdybai Bos 
tone ir visiems VKL S-gos 
skyriams JAV ir Kanadoje, 
išnarginėti ir priimti kanadie 
čių siūlymą, nustatant Lietu 
vos rytų sieną, pagal buv. ca 
ro laikų Vimaus gubernijos 
administracines ribas, apiman 
čias eilę lietuviškų vietovių 
(pav. (Apso ap.), kurios 
Maskvos sutartimi, yra iš Lie 
tuvos išskirtos.1) 2) 1960 m. 
vieninteliai lietuviškai gimna 
zijai lenkų okupacijos metais 
mūsų sostinėje — Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijai 
— sukanka 45 m. gyvavimo 
sukaktuvės (įsteigta (1915 
m. ir šiandien vadinama raš. 
A. Vienuolio - Žukausko var 
du). Tą įvykį atžymėti nutar 
ta rugsėjo mėn. Darbo Die 
nos savaitgalyje Toronte, su 
šaukiant JAV ir Kanadoje gy 
venančių tos švietimo įstai 
gos buv. mokytojų ir moki 
nių suvažiavimą. 3) 1960 m.

stebau pamatęs, kad daug gy 
dytojų, inžinierių ar šiaip šei 
mininkių lanko tuo: kursus 
vien iš žingeidumo.
N L red Prof. Dr. Pavilaniui 
už atsakymus nuoširdžiai dė 
koja.

spalio mėn. sušaukti Kana 
dos vilniečių suvažiavimą, su 
jungiant kartu su Viniaus Die 
nos minėjimu. Suvažiavime 
išrinkti naują .Krašo Valdy 
bą. 4) Užbaigti Dr. A. Šapo 
kos anglų kalba knygos išlei 
dimą, 5) Pagyvinti vilniečių 
veiklą Montrealyje ir Londo 
ne, pasiunčiant į tas vietoves 
pirm. K. Baroną su paskai 
tom, 6) Prisidėti prie St. Cat 
harines sk. rengiamų vilnie 
čių Joninių, kurios sutraukda 
mos tūktsančius lietuvių, tapo 
Kanados antrąja Lietuvių 
Diena.. 7) Paremti JAV vii 
niečių leidžiamą metraštį, ku 
rio red. pakviestas poetas F. 
Kirša. 8. Mirusio vilniečio 
muz. J. Siniaus pamnklio pa 
statymui prisidėt?! finansine 
parama, prašant aukų ir iš vi 
suomenės. Paminklo statymo 
komitetas bus sudarytas Či 
kagoje. 9. Ir toliau vilniečių 
archyve laikyti visus gauna 
mus laiškus iš Suvalkų trikam 
pio, kaip Įrodomąją to krašto 
lietuviškumo medžiagą. Laiš 
kų jau turima virš dviejų tū 
kstančių. 10) Išreikšti nuošir 
džią padėką Kanados lietuvia 
ms, už jų materijalinę ir mo 
alinę paramą mūsų broliams 
Lenkijoje ir Suvalkų trikam 
pyje.

Vilnius — jungią lietuvių 
tautą be politinių ir religinių 
įsitikinimų — telydi mūsų 
tautą į laimingą ir šviesią atei 
tį 1960 m.!

VKLS Kanados Krašto 
VALDYBA.

>) Tai yra klaida, nes Mask 
vos sutartimi siena buvo nu 
statyta įimant į Lietuvos ri 
bas ne tiktai Apsą, bet ir Brėš 
laują. Red.

į Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. «

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

|Ssso
| STOVE OIL
: DEALER
n*- i J
h D O 6 - 0 5 1 5

RAYMOND BROS.!
ESSO GAMINIAI H 

ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KURO AL Y VA. | 

Pristatymas laike 1 valandos. n
288—1 Ave., Ville LaSalle. H

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

| SIUNTINIAI į
| LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS |

j per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. g
g Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis g
g per Janiną ADOMONIENĘ. g
g Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, g g medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, g g akordeonus, dviračius, maistą ir tt. &

Užsakymai iš kitur primami paštu. g
g Siuntiniai pilnai apdrausti. g
g Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, g 
g Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. g

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS | 

$ D. E. BELANGER 8c SONS | 
1 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

| GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343 «•

::
M. MACIUKAS

VYRIŠKŲ IR ; 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ !

siuvėjas r
AUGŠTOS KOKYBĖS !
RANKŲ DARBAS I !

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS ! !

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

Į BELLAZZI-LAMY, INC
j DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.
j Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
į Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KltUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą
Mr. Manfreed Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCELSERVICE

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

DE LUXE DRY CLEANERSį 
117—6th AVENUE, LACH1NE | 

| ME 7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

I
 STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON |

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

per S

Lithuanian Trading Co. London, England. S

Montrealyje Atstovas g

Aug. MYLĖ x

991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q. &

Tel. UN 1-1176. |
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. |Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus. g

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai ' 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. S I A U Č I U L I S j

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika L

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida. !
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, J'Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. J

I
A. NORKELIŪNAS

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

VISŲ ROSIU DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. «12 metu patyrimas.
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Kalėdų švenčių ir Naujųjų - 1960 Metų linkėjimai tautiečiams Toronte

LIETUVIO ADVOKATO ĮSTAIGA
NEIMAN, BISSETT & SEGUIN

35 Hayden Street, Toronto, Ontario. Tel. WA 4-9501.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1960 metų proga 

siunčia geriausius linkėjimus.

Geriausi linkėjimai Kalėdų ir Naujųjų 1960 metų proga

AL. GARBENS REAL ESTATE

1611 Bloor St. W. Toronto, Ontario

Telefonai: LE 6-2738, LE 6 2664

SUSIFORMAVO NAUJAS TORONTO SEIMELIO 
PREZIDIUMAS

Guodžio 6 d. L. Namuose 
įvyko naujai išrinktos Bend 
ruomenės Toronto Apylinkės 
Tarybos susirinkimas — posė 
dis, kuriame iŠ 25 išrinktųjų, 
dalyvavo 24 nariai ir 10 orga 
nizacijų atstovų. Posėdį atida 
rė apyl. pirm. L. Tamošaus 
kas. Posėdžiui pirmininkauti 
buvo pakviestas J. Krivickas 
ir sekr. K. Mangiickas. Prane 
Šimus padarė valdyba, Šalpos 
Fondas, Kultūros Fondas ir 
Revizijos Komisija. Su vykdo 
mųjų organų rinkimu šį kartą 
atsikalbėjimų nebuvo. Į valdy 
bą — išrinkti ir pareigomis pa

siskirstė: J. R. Simanavičius 
pirm., kun. P. Ažubalis vicep., 
K. Kaknevičius sekr., V. Ba 
čėnas ižd., L. Tamošauskas 
Kultūros Fond. Įgal., J. Peik 
šaitis Šalpos reikalams ir P. 
Imbrasas informacijos reikalą 
ms.

f Revizijos Komisiją.: V. 
Sonda, J. Mažeika ir K. Lu 
košius.

Anksčiau imti iš organizaci 
jų, atsiuntusių į Tarybos posė 
džius pilnateisiais nariais 10 
dol. metinio mokesčio, nutar 
ta panaikinti.

LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U. S. S. R

ŠTAI Iš EUROPOS VALSTYBĖS 
ATPIGINTI NUO 10% IKI 40%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp. 
vaistų katalogą Nr. 2.

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

LAIKRODŽIUS ir kitką.

Siunčiame Jūsų sudaryti : ir apdrau
paprastu ir UJU IJcloLll stus įvairius siuntinius.

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

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

medžiagas bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai 
būsite patenkinti.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. T L .rA 3-6686 
ponia V. Juraitis.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Linksmų šventų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų 1960 metų 

gerbiamiems klijentams linki

MARGIS DRUG STORE

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

Sav. J. V. MARGIS.

Gerbiamiems Klijentams ir Prieteliams Linksmų Šv. Kalėdų

ir sėkmingų Naujųjų i960 metų.

MODERN STONE CO.

/

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

VIETA LIETUVIŲ KAPA 
MS JAU FORMALIAI 

SUTVARKYTA
Šv. Jono parapijos įgyta lie 

tuviškoms kapinėms žemė jau 
galutinai perimta ir pasirašy 
ti pirkimo pardavimo doku 
mentai. Įgytas žemės plotas su 
daro arti 11 akrų, ir yra apso 
dintas sodu, prie Queen kelio 
į vakarus nuo Toronto ir tik 
apie 15 minučių mašina kelio 
nuo šv. Jono parapijos' bažny 
čios. Kol dar visa žemė neiš 
pirkta, kapams bus užimti 4 
akrai. Dabar bus daromas ka 
pų išplanavimas ir anksti pava 
sarį jie bus pašventinti. Nori 
ma, kad kapai būtų prieinami 
visiems lietuviams ne tik To 
ronte gyvenantiems, bet ir už 
jo ribų.

Kapų administravimui yra 
sudarytas komitetas iš kleb. 
kun. P. Ažubalio, J. Matulio 
nio. inž. arch. A. Šalkausko. 
V. Dailidės, A. Rinkūno, P. 
Kundroto ir L. Šalnos.

GYVINAMAS LIETUVIŲ 
NAMŲ PLĖTIMO 

REIKALAS
Per visuotinius Lietuvių Na 

mų šėrininkų susirinkimus 
būdavo keliamas klausimas, ar 
nevertėtų jieškoti kelių įsigy 
ti didesnes visuomenines pa 
talpas, kuriose galėtų burtis vi 
vas visuomeninis, kultūrinis ir 
ekenominis lietuivų gyveni 
mas, nes esamos patalpos, kaip 
jas betobulinsi, yra perankštos 
ir negali patenkinti vis besi 
plečiančių reikalavimų. L. Na 
mų valdyba šiuo reikalu pave 
dė valdybos nariams B. Saka 
lui ir A. Kiršoniui susipažinti 
su vietos sąlygomis, valdžios 
potvarkiais ir išdirbti konkre 
tų naujų namų įsigijimo pro 
jektą, kurį galima būtų patiek 
ti visuotiniam šėrininkų susi 
rinkimui spręsti.

Dabartiniai L. Namai turi 
čarterį kaip ne pelno organiza 
cija, o įsigysimieji namai nu 
matomi tvarkyti komerciniais 
pagrindais.

LIETUVOS PAVILJONE MASKVOJE NUTARTA 
„SIAURINTI TEMATIKĄ ’

Visasąjunginėje „liaudies pa 
siekimų“ parodoje Maskvoje 
yra ir atskiras Lietuvos pavil 
jonas. Kaip pareiškė paviljono 
direktorius J. Astikas, einama 
prie to, kad pavilojno „temati 
ka“ būtų siaurinama, rodant 
lankytojams tik tai, kas Lietu 
vaj yra ypatingai būdinga, kuo 
ji pralenkia kitas respublikas. 
Girdi, Lietuva švietimo srity

je esanti toli pažengu-i, čia 
esąs ir seniausias universite 
tas. Spaudos leidinių skaičių 
mi tūkstančiui gyventojų Lie 
tuva užimanti trečią vietą pa 
šaulyje. Esą kuo Lietuvai pasi 
rodyti ir tekstilės, trikotažo, 
kailių apdirbimo srityje. Že 
mės ūkio srityje I960 metais 
būsią apsiribota gyvulininkys 
tės pasiekimais, siaurinant ki 
tas „temas“. E.

Linksmų Kalėdų Švenčių ir daug sėkmės ateinančiuose

1960 metuose savo gerb. Klijentams linki

PARKSIDE MEAT MARKET

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

Prietelius, klijentus ir visus lietuvius sveikiname sulaukus 

Šv. Kalėdų! Linkime gerų ir sėkmingų Naujųjų 1960 metų!

HI - TONE RADIO B-VĖS DIREKCIJA

380 College St., 355 Roncesvalles Ave., Toronto, Ont.

E

Geriausi linkėjimai šv. Kalėdų proga geriausios sėkmės
1960 metuose linki nariams, visiems lietuviams

KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA
1129 Dundas St. W. Toronto, Ont. 

Telefonas LE 2-8723.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

I
A. E. McKAGIIE

Barrister and Solicitor į 
Advokatas ir Notaras 5 

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

330 Bay Street, įTORONTO 1, Ontario. į

XXW MX ' "MX ""—XX—r—"X

Lietuvio Advokato įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 
62 Richmond St. West 

. (Kamp. Bay ir Richmond) 
Room 901, 

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585 

XU —"T .. , ..

• Hemofilikų Kanadoje yra 
per 2000 asmenų. Hemofilija 
yra liga, kuria serga vyrai, bet 
perduoda moterys. Hemofilija 
— kraujavimas. Hemofilija sir 
go paskutinis Rusijos caraitis, 
kurį ,,gydė” „garsusis s Ras 
putinas. Kanadoje kovai su šia 
liga yra specialus komitetas, tu 
rėjęs lapkr. 23—27 dienomis 
savaitės rinkliavas.

• Čikagos Augštesniosios Li 
tuanis,tinės mokyklos motinų 
kiubo valdybą sudaro: M. Ru 
dienė, M. Pėteraitienė. J. Bu 
lotienė, S. Riškienė, A. Rim 
šiene, L. Skeivelienė, E. Šau 
lienė.

• Iš spaudos išėjo vysk. V. 
Brizgio ..Negesinkime auku 
rų“ knyga.

WINDSOR, Ont ;
ĮSPŪDINGA WINDSORO BENDRUOMENĖS 

VEIKLA
Valdybos ir Revizijos Komi 

suos pranešimai susirinkimo 
primti be pataisų ir platesnių 
diskusijų.

Išrinkta nauja apylinkės vai 
dyba (paga balsų skaičių) P. 
Januška, E. Butavičienė, J. So 
daitis, V. Čiuprinskas ir R. 
Puida. Kandidatais j valdybą 
Z. Mištautas ir R. Dumčius.

Sumanymuose iškeltas nuo 
savybės pirkimo klausimas. 
Diskusijų metu prieita nuomo 
nės, kad tolimesnei veiklai 
plėsti yra reikalinga nuosava 
pastovi vieta. Išrinkta nuosa 
vybės įsigijimo komisija šios 
sudėties: B. Balaišis, P. Januš 
ka ir A. Butavičius. Komisijos 
tikslas yra išsiaiškinti pirkimo 
galimybes, surasti žemės skly
pą ir rekomenduoti savo pasiu 
lymus sekančiame visuotinių 
me susirinkime.

Susirinkimui pirmininkavo 
E. Zatorskis ir sekretoriavo J. 
Sodaitis.

NAUJA APYLINKĖS
VALDYBA (

Gruodžio 6 d. išrinktoji nau 
joji apylinkės Valdyba parei 
gomis pasiskirstė sekančiai ; 
pirmininkė — Butavičienė Eu 
genija, vicepirm. Sodaitis Juo 
zas, sekretorius — Januška 
Petras, iždininkas — Čiuprins 
kas Vytautas, vald. narys — 
Puida Robertas. V. čiuprins 
kas ir P. Januška tas pačias 
pareigas eis sekančius metus 
iš eilės.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
vyksta kiekvieną sekmadienį, 
12 vai. St. Francis R. C. baž 
nyčioje, 1479 Albert Rd. 
Mišias laiko ir visuomet gdĮ 
žų. atitinkantį dienai pamoks 
lą pasako kun. V. Rudzinskas. 
Gruodžio 13 d. mišių maldose 
prisimintas Austrijoje miręs J. 
E. arkivyskupas dr. Juozas 
Skvireckas. Po mišių už mriu 
šio arkivyskupo vėlę kun. V, 
Rudzinskas, chorvedžiui J. So 
daičiui pritariant, atgiedojo 

Libera

Bendruomenės susirinkimas 
įvyko gruodžio 6 d. Kroatų sa 
iėje. Dalyvavo 36 apyl. nariai 
(pr. metais 28). Valdybos 
veiklos pranešimą padarė pir 
mininkas V. Kačinskas. Metų 
laikotarpyje surengta Kalėdų 
eglutė vaikams, paminėta Va 
sario 16-oji ir Motinos Diena. 
Per vietos CBE radio pusės 
valandos programoje paminė 
ta Vasario 16-sios Šventė ir 
Baisiojo Birželio trėmimai; Šie 
/minėjimai pertransliuoti per 
visą Kanados CBC radio tink 
lą. Pramoginiai parengimai su 
augusiems buvo du, vienas sa 
Įėję su vadinamu „Inspekto 
rius atvyksta“ ir antras gam 
toje — gegužinė. Suvalkų tri 
kampio lietuviams paremti pa 
siųsta 12 siuntinių naudotų 
drabU|žjų( ir avalines. Rijiki 
muose į Krašto Tarybą dalyva 
vo 56 apylinkės nariai. Iždi 
ninkas V. Čiuprinskas padarė 
kasos stovio ir apyvartos pra 
nešimą kartu pažymėdamas, 
kad laike praėjusių metų kasa 
sumažėjo 110.53 dol.

Krašto Tarybos narys P. Ja 
nuška padarė pranešimą iš 
Krašto Tarybos suvažiavimo 
Montrealyje lapkričio 28—29 
d. d. paryškindamas kai kurtus 
svarbesnius nutarimus, naujo 
Krašto Valdybos sudėtį ir ki 
ta.

Revizijos Komisijos 
perskaitė R. Dumčius.

aktą

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING

CO. LTD.
835 Queen St. W.,

Toronto. Tel. EM 4-4025.

(DRAUDIMAI

Automobilių, namų, 
(gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832

1
 PRANO BARAUSKO 

DRAUDIMO 
AGENTŪRA

n 49 Cameo Cres.,
i Toronto 9, Ont.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperat
„P A R A M A” I

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— ‘ Į
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus^. j

Darbo valandos: 'c
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v, vak. ' ; 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. ; ; 
TreČiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. ' '

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. L E 2-8723. j;
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HAMILTON
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ

1960 METŲ

proga nuoširdžiai sveikiname visus Hamiltono Lietuvių 
Namų narius ir plačiąją lietuvišką visuomenę ir linkime 

nuotaikingų švenčių ir daug daug asmeniškos laimės 
ateinančiais metais!

Kartu šia proga prašome visų tautiečių dar skaitlingiau 
jungtis į Lietuvių Namų narių eiles ir linkime, kad Nau 
jieji Metai mumyse sukeltų dar daugiau entuzijazmo di 
džiajame Hamiltono lietuviško Centro steigimo darbe!

Jūsų

Liet. Namų Valdyba ir Kontrolės K-ja.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ 1960 METŲ PROGA 
SVEIKINAME SAVO KLIJENTUS, BENDRADAR 

BIUS IR VISUS HAMILTONO LIETUVIUS

SAVININKAI:
Z. DIDZBALIS
A. PRANCKEVICIUS

ATSTOVAI:
M. STUKIENĖ
V. SAKAS

Tel. U 9-3594-7

KLB HAMILTONO APYLINKĖS V-BOS RINKIMI 
NĖS K-JOS PRANEŠIMAS.

Pranešame Hamiltono ii jo 
apylinkėse gyvenantiems tau 
tiečiams, kad kandidatų išsta 
tymui į Hamiltono A-kės Vai 
dybą ir Kontrolės K-ją 1960 
metų kadencijai paskutinė da 
ta nustatyta i960 m. sausio 
21 d., 24 vai.

Maloniai prašome kandida 
tų sąrašų išsiuntimą apska'i. 
čiuoti taip, kad jie rinkiminės 
komisijos būstinėje, 13 Elm. 
St., Hamilton, Ont., būtų gau 
ti prieš 1960 metų sausio mėn. 
21 d., 12 vai. naktį. Sąrašus 
taip pat galima minėtu adre 
su įteikti Komisijos P-kei Alb. 
Pilipavičienei asmeniškai.

Šia proga tuo reikalu duoda 
me ištraukas iš A-kės V-bos 
ir Kontrolės K-jos Rinkimų 
taisyklių:

„§ 4. Apylinkės Valdybai ir 
Kontrolės Komisijai kandida 
tus turi teisę išstatyti kiekvic 
na 10 pilnateisių lietuvių gru 
nė.

■ '§11. Kiekviena 10 pilnatei 
'■siu lietuvių grupė gali išstaty 

ti savo apylinkėje kandidatų 
ne daugiau nei tai Ajylinkei 
numatyta Valdybos ar Kontro 
lės Komisijos narių. Kandida 
tų sąrašai i Apylinkės Valdy 
bą ir Kontrolės Komisiją pa 
luodami atskirai. Tas pats rin 
tikas gali pasirašyti vieną Vai 
lybos narių ir vieną Kontro 
/ės Komisijos narių kandidatų 
sąrašą. Kandidatu ir siūlytojų

$ A. L I Ū D Ž I U S, B. L., 1 
\ ... $ 
's Viešasis Notaras

(Notary Public) $ 
*5 Advokatas iš Lietuvos.
| Namų, žemės ar bet kurio & 
v biznio pirkimo-pardavimo X 
| dokumentų sudarymas ir $ 
X visi kiti notariniai reikalai.
| Teisiniai patarnavimai, $
c Morgičiai. X
š* Įstaiga: JA 7-5575; X
j Namų: FU 3-8928. S

20 King Street East, X 
Hamilton. g

gali būti gyvenąs tik toje apy 
linkėję.

§ 12. Valdybos ar Kontro 
lės Komisijon siūlomų kandi 
datų sąraše pažymima: 1) Eil. 
Nr., 2) Kandidato pavardė, 3) 
Vardas, 4) Kandidato gimimo 
data, 5) Profesija, 6) Adresas.

Toliau seka 10-ties tuos 
Kandidatus pasiūliusių pilna 
teisių lietuvių sąrašas, kuria 
me pažymima: 1) Eil. Nr., 2) 
Siūlytojo pavardė, 3) Vardas, 
4) Gimimo data, 5) Adresas, 
6) Siūlytojo savarankiškas pa 
ražas“.

Pranešame tautiečių dėme 
siui, kad KLB Hamiltono Apy 
linkės Valdybą sudaro 7 na 
riai ir Kontrolės Komisiją 3 
nariai, tuo būdu, kiekviena 10- 
ties asmenų grupė gali išsta 
tyti ne daugiau kaip 7 kandi 
datus j Bendruomenės Valdy 
bą ir 3 kandidatus į Kontrolės 
Komisiją. Sutinką kandidatuo 
ti turi būti sumokėję Bendruo 
menės solidarumo mokestį už 
1959 metus.

Visais kitais rinkimų reika 
lais prašome kreiptis į Rinki 
minės K-jos pirmininkę A. Pi 
lipavičienę, 13 Elm St., Hamil 
ton, Ont., tęlef. LI 9-6224 a; 
ba pas šios Komisijos sekreto 
rių St. Bakšį, 38 Stanley Avė., 
telef. JA 9-4662.

Rinkiminės K-jos P-kas:
A. Pilipavičienė.

Sekretorius: St. Bakšys.
MŪSŲ ŠEŠTADIENINĖ 

MOKYKLA
Vysk. M. Valančiaus vardo 

šeštadieninės prad. mokyklos 
mokinių Tėvų K-tas pareigo 
mis pasiskirstė: pirm. — V. 
Sakas-Sakavičius, seki. — A. 
Šeštokas, kasin. — G. Vinda 
sius, pareng. vad. — St. Pana 
vienė ir L. Paškauskas. Komi 
teto adresas: V. Sakavičius, 43 
Charlton Av. E., tel. JA 
8-4834.

Eglutė. Vysk. M. Valau 
čiaus vardo šeštadieninės pra 
džias mokyklos mokiniams ii 
jos dar nelankantiems nuo 3-

jų metų amžiaus, rengiama 
Šv. Kalėdų eglutė įvyks š. m. 
gruodžio 27 d., 4,30 vai. pp., 
„Aušros Vartų“ parap. salė 
je, 58 Dundurn St. N. Progra 
mą atliks mokyklos mokiniai. 
Atvyks ir Kalėdų Senelis su do 
vanomis vaikučiams. Dovane 
les paruošia patys tėvai, ku 
rias iš anksto pristato k-to na 
riams, mokytojams, ar eglutės 
metu vietoje.

Pranešame visų mokyklos 
mokinių tėvų žiniai, kad visuo 
tino tėvų susirinkimo nutari 
mu šiems mokslo metams mo 
kyklos išlaikymui mokestis yra 
15 dol. nuo šeimos. Mokestį 
prašome įmokėti mokykloje 
per mokytojus.

Kalėdų atostogoms mokyk 
los mokiniai paleidžiami gruo 
džio 19 d. Po atostogų mokyk 
loję mokslas pradedamas 1960 
m. sausio 9 d., šeštadienį.

Linkime visiems mokyklos 
mokinių tėveliams ir Jūsų šei 
moms jaukios Šv. Kalėdų nuo 
taikos bei geriausios sėkmės 
Naujaisiais Metais.

Padėka. Hamiltono lietuvių 
„Aušros Vartų” parapijos Kle 
bonui kun. Dr. J. Tadaraus 
kui ir šios parapijos Komite 
tui už teikiamą nuolatinę viso 
keriopą ,paramą mūsų mokyk 
lai ir už dabar Šv. Kalėdų pro 
ga gautą didelę auką — 250 
dol., reiškiame nuoširdžiausią 
padėką K-to mokytojų vardu.

Tėvų K-tas ir mok. vedėjas.
DR. L. LEVINSKAS PRIVA 
ČIAI NEBEPRAKTIKUOJA

Hamiltone gana populiarus 
gydytojas (570 King St. E.) 
Dr. L. Levinskas atsisakė nuo 
privačios praktikos ir perėjo 
dirbti ligoninėn kaip valdžios 
gydytojas. Vietos lietuviai la 
bai apgailestauja Dr. Levinsko 
pnąPrauHrna, neą iis turėjo di 
dėlę praktiką ir nemaža gei
bėjų. Tuo būdu gana skaitliu 
ga Hamiltono lietuvių kolom 
ja dabar beturi tik vieną gydy 
toją — Dr. Oną Valaitienę (57 
Burris St.), kuri ir be to ture 
jo didelę praktiką. Dabar dau 
guma pacientų Dr. Valaitienę 
dar labjau apsunkins.

KATALIKIŲ MOTERŲ 
DEŠIMTMETIS

Gruodžio 5 d. Hamiltone bu 
vo iškilmingai paminėtas KLK 
Hamiltono skyriaus veikimo 
dešimtmetis. 1949 m. Ponios 
Pranės Žymantienės iniciaty 
va Hamiltone susiorganizavo 
katalikės moterys. Per tuos 
10 m. katalikės moterys yra nu 
veikusios daug kilnių darbų re 
liginėje, tautinėje ir pagaliau 
labdaros dirvoje. Katalikės mo 
terys remia visus kilnius dar 
bus. Tenka palinkėti sėkmės 
ateičiai.

VISUS HAMILTONO LIETUVIUS IR LIETUVIUS KITUR — 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ I960 METŲ PROGA SVEIKINA

Kronas - Valevičius
LIMITED

„THE CENTRE OF REAL ESTATE” 
100% LIETUVIŲ NUOSAVYBĖ.

3 STRATEGINIAI IŠDĖSTYTOS ĮSTAIGOS:

45 PATYRĘ PARDAVĖJAI

Centrinė: 366 MAIN St. E. Skyriai:
1410 MAIN St. E. „The Centre“

JA 8-8491 (cor. Kenilworth) 
LI 9-3572

■

(The Hamilton Crater 
Shopping Centre)

LI 9-1341

LIETUVIAI! Visus savo nekilnojamojo turto pirkimo bei pardavimo reikalus su pasiti 
kėjimu paveskite mūsų lietuviškai įstaigai, kuri Real Estate pardavimo srityje at 
siekė rekordinius rezultatus ir išaugusi į didžiausią įstaigą Hamiltono mieste. 
Tai psatatė lietuvius prekybininkus į pirmaujančią vie:ą, lu rią mes tvirtai išlaikėm, per 
pastaruosius 4 metus. Mūsų pasisekimas paremtas darbštumu ir greitu bei sąžiningu pa 
tarnavimu. Finansavimas, mortgičiai, paskolos įmokėjimui etc. yra mūsų specialygė. Ne 
jieškokite „ekspertų“ kitur, mūsų lietuviai atstovai yra pakankamai patyrę ir užima gar 
bingą vietą tarpe pirmaujančių mieste pardavėjų.
Lietuviai, norintieji atsikelti į Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime jums pa 
geidaujamas informacijas, bei pagalbą nekilnojamo turto įsigijimui. Sekite mūsų televizi 
jos, radio bei vietinės spaudos „Hamilton Spectator” skelbimus.

Nariai:

• Hamilton Real 
Estate Board 
Co-op Group

*

• Ontario and
Canadian 
Associations of 
Real Estate 
Boards

• International 
Traders Club.

* * *

MŪSŲ ATSTOVAI — LIETUVIAI
* * *

•16 telefonų linijų 
į mūsų centrines

• 3 įstaigos
Hamiltone

p. Vladas Antanaitis p. Stelė Panavienė p. Vladas Panavas 
jst. tel.: JA 8-8491 tel.. JA 8-8491 tel.: JA 8-8491

p. Leonas Gasiūnas p. Jonas Mikelėnas p. Antanas Zaranka 
tel. LI 9-1341 tel.: JA 8-8491 tel.: LI 9-3572

PRIEŠ PERKANT AR PARDUODANT NAMUS BIZNĮ, FARMĄ, 
PASITARKITE SU MUMIS — SKAMBINKITE MŪSŲ ATSTOVAMS 

NURODYTAIS TELEFONAIS.

St. CATHARINES. Ont

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

7% iki 50% turto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta.

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. 
vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2 

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

SPORTAS LIETUVOJE
Atkelta iš 2-ro psl.

Gaidys 1; 07 min.
Estafetė, sumaišyta su rusai 

tėm (Maksimova, Izbekova) 
4X100 m nuplaukė per 6 min. 
59,9 sek. ir tuo pačiu atsiekė 
naują jaunių rekordą.

Prasidėjo ir Lietuvos krep 
šisio pirmenybės, atnešusios 
eilę staigmenų ir beveik vien 
tik laimėjimus Kauno koman 
doms. Pri<? staigmenų vyrų 
grupėje reikia priskaityti Lie 
tuvos Veterinarijos Akademi 
jos (ateityje trumpinsiu į LV 
A—K. B.) laimėjimą prieš Vii 
niaus Elektros Skaitliukų Ga 
myklos (ateityje — ESG) 63 
:58.
• Dainavos meno ansamblis, 
kuris sekančiais metais rengia 
si minėti savo 15 metų gyvavi 
mo sukaktį.’ dabar daug dirba 
berepetuojant „Vestuvių“ mu 
zikinį veikalą, kuris bus paro 
dytas 1960 m. sausio 24 d. Ma 
rijos augšt. mokyklos salėje 
Chicagoje. Sausio 30 d. daina 
viečiai šį veikalą parodys Dėt 
roito lietuviams, o vėliau su 
juo lankysis mažiausia 4 kito 
se JAV bei Kanados vietovėse. 
Šiuo metu ansambliui vadovau 
ja energingas žmogus — Vy 
tas Radys, o jam talkininkau 
ja kiti valdybos nariai ir visa 
60 asmenų šio ansamblio šei 
ma.

KALĖDINĖS
Kalėdos artėja dideliais 

žingsniais, visur matomos ka 
ledinės nuotaikos. Lietuviai 
mūsų bendruomenėje dairosi, 
kur ir kaip praleisti šventes 
kuo jaukiausiai. Aišku, būtų 
gerai bendrai ką suruošti, bet 
bėda čia yra ta, kad per šven 
tęs salių niekur nėra. Jos vi 
sos išnuomotos prieš metus. 
Tenka buitis šeimomis. Para 
pija įsirengė nedidelę salę. Gir 
dėti, joje meno grupė „Ginta 
ras“ ruošia Naujų Metų sutiki 
mą. Tai didžiai jaukus daly 
kas — turėti ir pramogoms 
vietelę! Vis tai klebono tėvo 
Barnabo sumanumo ir darbš 
tumo dėka.

Jaunimas dabar čia dirba 
gražiai. Šalia „Gintaro“ dirba 
ir skautai. Jie suorganizavo
tautinių šokių grupę iš jaunu 
tėlių, kurie labai noriai ir sėk 
mingai praktikuojasi kas sa 
vaite. „Gintaro“ šokiams va 
dovauja p. Ulbinienė, skautų 
— p. Jakubonis iš St. Catha 
rinės. Jis pats surenka vaikus, 
savo pogrindy pamoko šokių, 
paskui vėl visus išvežioja po 
namus. Tai pasišventimas. To 
kių pas mus nemaža dėlto mū 
sų bendruomenė nesustodama 
eina lietuviško darbo keliu vis 
pirmyn.

Parapija ir bendruomenė 
yra dvi lietuviškos rankos.

Taigi, kaip sakau Kalėdos 
žengia mūsų krašte dideliais 
žingsniais. Vaikai laukia Ka 
ledų eglutės, kuria ruošia Lcn

NUOTAIKOS
druomenė ir parapija kartu. 
Kasmet eglutės čia puikesnės. 
Net suaugę ima į jas skubėti. 
Tai vis dėka visų bendro dar 
bo, visų gražaus sutarimo, dar 
numo. Pusnis.

PROF. M. BIRŽIŠKAI
paskutiniai aukotojai (rinklia 
voje. pravestoje L. Profesorių 
Dr-jos Amerikoje iždininko St. 
Dirmanto) buvo šie: M. ir V. 
Šmulkščiai 15, St. Sula 10, Jo 
ana Karienė 5, Joana Butkus 
5, E. Janiūnienė 1, M. Bazevi 
čienė 1, NN 1, Aldona Dirman 
taitė - Šimaitienė 4 ir A. Ru 
kuiža 3 dol. Viso surinkta 390 
dol.

Paskutiniame laiške vetera 
nas - profesorius visiems prisi 
dėjusiems prie rinkliavos, pa

reiškė gilų dėkingumą. Ir ne 
tiek už dolerius, kurių kiek 
vienas yra jam brangus, kiek 
už gerą širdį... Jis rašo „Per 
nykštė žiema buvo man sun 
koka, nes varžiausi dėl brango 
kų vaistų“... Rinkliava baigta. 
Kas nesuskubo, malonėkite Ka 
ledoms siųsti tiesiog pačiam 
prof. M. Biržiškai adresu: 
1120 Magnolia Ave, Los An 
gėlės 6, California. USA.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškomas senųjų imi 

grantų Silvestras Tyla, Anta 
no s., iš Rubikių, anykštėnas.

Jieško Girniai. Pranešti, Bu 
lotai N. L.

LONDON, Ont

Agentūra “GINTARAS”
(K. KUDUKIS)

LONDON, ONTARIO
1702 Whitehall Drive. Tel. GL. 1-0821
Įvairūs siuntiniai ir vaistai į Lietuvą ir kitus kraštus. 
Čia gaunamos visokios lietuviškos knygos, vadovėliai, 
ir atvirutės. Parduodanti įvairūs vokiški radio aparatai 

ir patefonai. Philko firmos televizijos aparatai.
ŽYMIAI ŽEMESNĖS KAINOS KAIP KITUR.

Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
4 vai. po pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. r.
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TO R^NTO
AUŠROS VARTŲ 

BAŽNYČIOJE
Kalėdų pirmą dieną Bernelių 
mišios bus lygiai 12 vai. nak 
ties. Mišių metu giedos paiapi 
jos choras, vedamas muz. A. 
Ambrozaičio ir op. sol. E. Kar 
delienė. Kitos mišios rytą bus 
8, 9, 10 ir 11 valandomis.
KALĖDINIŲ PAPLOTĖLIŲ 
galima visuomet gauti Aušros 
Vartų parapijos klebonijoje.

Trečiadienį yra pasninkas 
ir susilaikymas nuo mėsiško 
valgio. (AV).

A. V. PARAPIJOS 
komiteto pastangų dėka Mont 
realio miesto valdyba įtaisė 
jau dvi lempas, kurios gražiai 
apšviečia bažnyčios fronte. 
Šiuo reikalu specialiai rūpino 
si komiteto narys Kostas Že 
maitis.
• Aušras V. parap. statybos 
fondui aukojo: J. ir J. Adomo 
niai 50 dol., Česlovas Januške 
vičius 50 dol.; Vytauto Klu 
bas 25 dol.; Antanas Kreivys 
25 dol.; Vladas Ūsas 25 dol.; 
EI. Vaupšienė 20 dol.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Šeštadienį, gruodžio 19 d., 

A. V. Bažnyčioje susituokė Jo 
nas Ūsas su Carol Stewart. Su 
tuokė kunigas svečias. Sutuok 
tuvių metu giedojo op. sol. E. 
Kardelienė, vargonuojant mu 
zikui A. Arnbr ožaičiui. Žrno 
nių buvo pilna bažnyčia. Tuo 
jau po to AV salėje buvo sau 
nios vaišės. Dalyvavo per 150 
žmonių, jų tarpe 5 kunigai, ku 
rių vienas — misionierius iš 
Etiopijos. Vaišėms labai sėk 
mingat vadovavo p. VaupŠiene 
sgn.

VAIKŲ EGLUTĖ DLK 
VYTAUTO KLUBE

gruodžio 19 d. praėjo labai gra 
žiai, tvarkingai, ir visi vaikai 

.^buvo JĮatenkiūĮi. 'ItlūnoSTa 
riai galėjo pasidžiaugti vaikų 
džiaugsmu, kurį jiems suteikė 
Klubas
• Sol.
kviesta

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

Kalėdų pirmąją dieną mišios 
bus 12 vai. naktį bažnyčioje ir 
svetainėje, su kalėdinėmis gies 
mėmis. Dienos metu mišios 
bus 8, 9 ir 11 vai. Išpažintys 
klausomos rytais ir vakarais 
7.15 vai.

Choro projektuotasis Nau 
jųjų Metų sutikimas parapijos 
salėje neįvyks.

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

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
išlaikymui

yra gauti penki oficialūs Aukų 
Rinkimo Lapai. Jie yra skirti 
tiems, kurie nepriklauso Rėmė 
jų Būreliams ir norėtų prisidė 
ti prie gimnazijos išlaikymo. 
Reikalingi penki talkininkai, 
sutinką aukas rinkti. Aukų rin 
kimo lapų gavimo reikalu pra 
šoma kreiptis į Šalpos Fondo 
pirm. I. Mališką, RI 7-5846.
• Kun. Dr. Mincevičius, Ro 
mos lietuvių bendruomenės pir 
mininkas ir Eltos redaktorius, 
netrukus žada apsilankyti 
Montrealyje ir čia padaryti 
pranešimų.

KANADOS RAUONOJO 
KRYŽIAUS CENTRAS, 

kuris yra Toronte, įspėja vi 
sus, kas bet kuriais reikalais 
kreipiasi į Tarptautinį Raudo 
nąjį Kryžių, kad kreiptųsi ■— 
priimta tvarka — per savo gy 
venamojo krašto Raudonojo 
Kryžiaus centrą. Kanados Rau 
donojo Kryžiaus centro adre 
sas yra šis: The Canadian Red 
Cross Society, 95 Wellesly 
Street East, Toronto, .5, 'tčtėr. 
WA "

KOVO ŽINIOS 
Klubo valdyba 

siunčia visiems nariams ir spor 
to mėgėjams Hamiltone, nuo 
širdžiausius šv. Kalėdų ir M. 
Metų sveikinimus. Taip pat, 
švenčių proga, sveikiname su 
mūsų klubu tamprius ryšius 
palaikančius Toronto Aušrą, 
Vytį, Montrealio Taurą ir Ro 
česterio Sakalą, linkėdami jie

ms 1960 m. gražių sportinių 
laimėjimų.

Visuotinis klubo nariu 
susirinkimas 

šaukiamas sausio 10 d. tuoj po 
pamaldų VAV parapijos salė 
je. Bus renkama nauja valdy 
Fa. Visų narių dalyvavimas bū 
tinas.

Dar kartą primename, kad

Kalėdų eglutė 
Montrealio lietuviu vaikams C

bus Aušros Vartų salėje sausio 3 d., sekmadienį,
4 valandą po pietų, 

su gražia programa, kurią išpildys 
Rosemounto Šeštadieninės Mokyklos mokiniai.

Kalėdų Senelis
vaikus apdovanos ir pavaišins.

Veiks ir kavutės bufetas suaugusiems.
Visus maloniai kviečia atsilankyti

Tėvų Komitetas.

dovanomis.
A. Paškevičienė pa 
koncertuoti į Toronto.

PADĖKA
Visiems mus užjautusiems, 

A. Mekšriūnienei mirus, ap 
lankiusiems Jos karstą, prisiun 
tusiems gėles, palydėjusiems į 
kapus, Šv. Kazimiero parapi 
jos Klebonui, suteikusiam baž 
nytinį patarnavimą, nuošir 
džiai dėkoja.

Vyras, brolis su žmona ir 
kiti giminės.

• Leonų šeimos atvaizdą pir 
mame puslapy įsidėjo „The 
Montreal Star“ gruodžio 19 d. 
laidoje ir pažymėjo, kad Chruš 
čiovo 
kus*į 
vaikai 
zas.

pažadas išleisti jų vai 
JAV jau pildomas, nes 
jau gavę išvažiavimo vi

■— Vilniškis „Sportas“, 
kaip ir pereitais metais, taip ir 
šiemet skelbia anketą išrinkti 
dešimt geriausių Lietuvos sp 
ortininkų 1959 m.

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

HU 1-8437

V

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

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

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m.
antradienį ir penktadienį

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

tre'čiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. » 
šeštadienį 11—1 p. m. 5

arba pagal susitarimą. S
Namų tel. PO 6-9964

DANTŲ GYYTOJAS

D r. J. M A L I S K A 
5441 Bannantyne, Verdun. 

PO 8-4547; namu . PO 8-0496

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

I Dr. R. CHARLAND g 
» 78 St. Joseph Blvd. W.
| VI 2-9958 g

III )r. E. A ndr ukaitis.
j 956 SHERBROOKE E.
I Tel.: LA 2-7236

NAUJIENOS Iš PASAULIO 
SOSTINĖS

Atkelta iš pirmo 
nistų meistriškomis 
momis propagandos 
maticos priemonėmis, įtaįgo 
ja pirmiau vadinamus neutra 
liuosius, o paskutiniu metu 
ypač Ameriką. (Gruodžio 10 
pavergtųjų seimas plačiai dis 
kutavo šiuos Kremliaus nvmtv 
rus, ątkreipdamas laisvojo pa 
šaulio dėmesį į jų tikrąją reikš 
mę. Lietuvos delegacijai disku 
sijose atstovavo M. Brakas, pla 
čiai vesdamas paralelę tarp 
XIX amžiaus Europos politi 
kos su tuometine Rusija ir da 
bartinės Vakarų demokratijų 
politikos su Sov. S-ga. Tų pra 
eities pamokų nepaisymas gali 
žiauriai atsikeršyti.

NEW YORKO VALSTIEČIU 
LIAUDININKŲ

kuopos susirinkime buvo pa 
minėtas prieš 20 m. mirės Lie 
tavos ministeris pirmininkas 
ir liaudininkų ilgametis pirmi 
ninkas M. Sleževičius. Velionį 
ir jo darbus apžvelgė J. Audė 
nas; J. Jakš-Tyris padarė pra 
nešimą apie vai. liaudininkų 
suvažiavimą; H. Blazas pain 
formavo apie bėgamąją politi 
ką.

pusi.
naudoja 

ir diplo

123 SLA KUOPOS 
MONTREALYJE

susirinkime, gruodžio 20 d., į 
SLA centrą nominuoti šie as 
mens: P. Dargis, E. Devenie 
nė, Dr. Vinikas, N. Gugienė, 
p. Čaplikas, p. Mikužiūtė, J. 
Kardelis, Dr. Biežis ir kt.

Nutarta ruošti kuopos de 
šimtmečio sukaktuves .ir. t?

£ ‘--J -i į ivionticalį at 
vykti SLA prezidentą P. Dar 
gi-

Šiemet į kuopą įstojo 8 na 
riai. Mirė 2 nariai: J. Navike 
nas ir P. Mickėnas. J. Navike 
no žmonai išmokėtas 1000 dol. 
draudimas ir P. Mickėno bro 
liui, Čikagoje, išmokėta 500 
dol. draudimas. Kuopoje da 
bar yra 66 pilnateisiai nariai, 
kurių tarpe 3 vaikai.

Mokesčiai nutarta mokėti 
taip, kaip ligšiol — kanadiška 
valiuta. Skirtumas, kuris susi 
daro dėl valiutų skirtumo, lie 
ka kuopos kasoje ir bus panau 
dotas susirinkimo nutarimu.

Kuopos V-bos rinkimai ati 
dėti po N. M.

f. G. ELECTRIC R'd
Elektros 

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČI N AS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

'*®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®« 
i ADVOKATAS j 
^STASYS DAUKŠA, LL. D.| 
| Suite 25—26
i 152 Notre Dame St. E. £ 

UN 1-8933 1

ADVOKATAS
Į JOSEPH P. MILLER,

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

į 168 Notre Dame St. E, 
5 Montreal. UNiver»ity 6-7026::

Res,: 40 Lafleur, 
j" LaSalle, tel. DO 6-1570 8

NOTARAS

JUOZAS BERNOTAS
B. A., B. C. L.

215 St. James West, 
7 augštas.

A V 8-3115.Tel. :
Namie 2654 Hogan

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v.

Juozas Gražys 
siuva naujus ir taiso senus 

kailinius paltus.
Didelis kailių pasirinkimas. 

Darbas sąžiningas ir 
pigesnis negu kitur.
3365 Masson St., 

Montreal.
Tel. RA 1-6005.

BERNELIU MIŠIOS ®s^ws®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®1 viTORONTO LIETUVIŲ g Raštinė: LE 4-4451 f
bažnyčiose Kalėdų pirmąją die 
ną bus lygiai 
landą. Kitos 
madienį.
LIETUVIŲ 
LIUTERONŲ PAMALDOS 

TORONTE
Gruodžio 24 d. 7.30 IŠgany 

tojo bažnyčioje įvyks kūčių va 
karo pamaldos, kuriose daly 
vans ir vietinis kun. A. Lorch. 
Parapijos trūbininkai ir solis 
tai pagražins šias pamaldas.

Maloniai kviečiame 
Toronto ir apylinkėse 
nančius evangelikus kuo 
lingiausiai dalyvauti.

Lietuvių Evangelikų Liuter.
Parapijos Taryba.

DIDELIS KONCERTAS - 
-BALIUS TORONTE

Jūros skautų rėmėjai ir skau 
čių tuntas „Šatrija“ sausio 9 
dieną, 7.30 vai. vakaro Pran 
ciškonų salėje ruošia labai di 
delį vakarą - koniertą - šokius.

Meno dalyje dainuos iš 
Montrealjo pakviesta so/isiė 
Agnė Paškevičienė, labai sėk 
mingai pasirodžiusi KLB Kraš 
to Tarybos suvažiavimo daly 
viams suruoštame koncerte-ba 
liuje. Po koncerto bus šokiai, 
grojant orkestrui ir bus skau 
tiškų staigmenų. Visi prašomi 
tą datą rezervuoti čia mini 
mam koncertui - baliui, mūsų 
jaunimo parėmimui.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
Toronte šiemet susiskaldę į 3 
dalis: Šv. Jono parapijos salė 
je įėjimas 2.50; Prisikėlimo pa 
rapijoie 5 ir 7 žul. ir gėrimai 
cAskirai; ir Radio „Tėvynės 
prisiminimai“ Prince George 
viešbučio did. salėje, su orkes* 
ru ir „šampano puta“ 5.50. 
Stalai rezervuojami telefonu 
LkE 4-1274.

SLA KUOPOS 
SUSIRINKIME

nominuota SLA centro

“&p2s^ I D> >’• MORRIS 
vį dantų gydytojas

I
 Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 Bloor W., Toronto 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)

EVANGELIKŲ

visus 
gyve 
skait

PASTOVUS 
ATLIEKAMO LAIKO 

išvežiojimo darbus 
šioje apylinkėje. Nereikia par 
davinėti Canadian Corpo; aticr 
platinančiai visame kraš.- V 
reklamuotus gaminius, rcikalin 
gas vietos gyventojas lengvam 
prekių pristatymui pastoviems 

šios apylnkės klijentams. 
Nereikalaujama patyrimo. 

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

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

IŠNUOMOJAMI 
APARTMENTAI 
991 Jarry West.

Naujai išdekoruoti, moderniš 
ki, 1% ir 2% kambarių, apšil 
domi, duodamas šaldytuvas ir 
pečius. Prie gero susisiekimo 

ir arti krautuvių.
Skambinti CR 2-7431 
vakarais HU 9-1498

buvo 
vadovybė ir padaryti kuopos 
valdybos rinkimai 1960 meta 
ms. Į SLA Piki. Tarybą buvo 
nominuoti — i prez. P. Dargis 
i vicp. Maceina, Į sekr. M. J. 
Vinikas, j ižd. N. Gugienė, j 
iždo globėjus — Mkužiūtė ir 
priedie, i dakt. - kvotėjus dr. 
Biežis. Šie asmenys gavo dau 
giausia balsų. Kitų buvo daug, 
bet su maža balsų. Kuopos vai 
dyba liko senoji. Pirm. J. Straz 
das vicep. St. Jokūbaitis, sckr. 
Briedis, j dakt. - kvotėjus dr. 
kienė, fin. rast. O. Indrelienė. 
Kontrolės kom.: 
nė, S. Kojelienė 
kas.

Susirinkimas
gausus, dalyvavo 54 nariai ir 
visi balsavo. Šiame sus-me da 
lyvavo kun. P. Dagys iš SLA

L. Rickevičie 
ir A. Basaly

buvo labai

IŠNUOMOJAMAS 
4 kambarių butas 

Ville LaSalle.
Kreiptis DO 6-9976

tALAUS? - skambink P. JOCUI:|
f PO 6-5641 į
| Verdun PO 6-5641 $

HICKSON GROCERY |

JALUS ir MAISTO PRODUKTAI!
$ Pristatymas nemokamai $

241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas

;< TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperaty

REIKALINGAS 
REAL ESTATE 
PARDAVĖJAS 

dirbti pilnu laiku gerai 
įsikūrusioje firmoje.

Kreiptis:
Albert Rolland & Son, 

5977 Monk Blvd.
PO 6-8551

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Jasutis............... LA 2-7879
A. Markevičius .... CR 9-9793
A. Budriūnas .... RA 2-8035
P. Adamonis .........RA 2-2472
P. Baltuonis ...... LA 6-2084 
Pr. Rudinskas . . . HU 1-2957 
Sekite mūsų skelbimus apie

Santaupos pilnai apdraustos. Augsto# palūkanos.
$ Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120$ paskirus objektus N. L., T. ž., 
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary. ' Star, La Press.

centro, kurs šiuo metu lankėsi 
Toronte. Jis labai gražiai api 
budino SLA reikšmę ir nuopel 
nūs jo steigėjams, taipgi pasi 
džiaugė, kad ir Kanados lietu 
viai vis daugiau buriasi į SL 
A. Baigdamas savo trumpą, 
bet labai reikšmingą kalbą, 
palinkėjo, kad Kanados lietu 
viai sėkmingai veiktų visuose 
lietuviškuose darbuose, o ypač 
SLA, tapdami nariais, nes šios 
organizacijos siekiai ir darbai 
siejasi su gražiais ir kilniais 
lietuvybės darbais.

Šio susirinkimo proga, na 
riai buvo vaišinami kavute su 
skaniais pyragais, kuriuos pa 
rūpino mūsų kuopos energin 
ga ir darbšti L. Rickevičienė 
talkinant M. Valiluienei, L. 
Novogrodskienei ir kitoms.

Kaip visada, šį kartą buvo 
patenkinti prašymai Vilniečių, 
kuriems buvo suteikta 25 dol. 
parama jų veiklai. Taipgi 25 
dol. Vasario 16 gimnazijos iŠ 
laikymo paramai.

Naujų narių įstojo per L. 
Rickevičienę — Ip. Krasaua 
kas, VI. Butkys ir Raym. Rię 
kevičius; per St. Jokūbaitį / 
J. V. Šimkus, Nora V. Šinikt?./ 
ir J. L. Jaseliūnas. Naujieji na 
riai, buvo sutikti gausiai ploji 
mu, o darbštiems org. išreikš 
ta padėka uz pastangas narių 
prirašymo darbe.

' Ligonių, šiuo metu kuopoje 
yra VI. Stanevičius, J. Bari 
šauskas, abu susižeidę darbo 
metu ir Ver. Maklickaitė serg. 
gripu. Visiems ligoniams lin 
kima greito pasveikimo.

Labai rūpetsingą ir išsamų 
pranešimą iš Toronto Apyl. 
veiklos padarė J. Šipelis, kurs 
šiame darbe atstovauja SLA 
236 kuopą. Atstovų šiame dar 
be nariams pageidaujant J? 
pelis liko ir sekantiems m. j 
ms. Baigiant susirink, pirm.
J. Strazdas, visus pasveikino 
su Kalėdų ir Naujų Metų šven 
temis, palinkėdamas laimės, 
džiaugsmo ir sveikatos.

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖS TORONTE 

pirmininkui V. Užupiui atsista 
tydinus, jo pareigas perėmė L. 
Adomavičius. Naujam pirmi 
ninkui L. Adomavičiui Tau 
tos Fondo Atstovybė Kanada 
je linki pasisekimo jo atsako 
mingam darbe, telkiant aukas 
pavergtos Tėvynės padavimo 
reikalams.

TF-do Atst. Kanadoje.
— Rašoma, kad,;, jauniausia 

Lietuvos sporto šaM, yra kėg 
liai, (šiame krašte vad. ,,bow 
ling“) pradėję savo kelią mū 

, sų sostinėje.
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