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Politiniu įvykiu savaitė c v J c
METŲ SĄVARTOSE VYKSTA NEMAŽOS 

ŽMONIJOS SĄVARTOS
Labai rimta Popiežiaus kalba. — 

Eisenhoweris sugrįžo. —
De Gaulle lankysis Londone ir Washingtone. — 

Bręsta Afrikos apsisprendimas. — 
Pabaltijo klausimas Švedijos seime. —

Didėja Indijos nesusitarimas su Kinijos komunistais. —
NAUJŲJŲ METŲ sąvarto 

se aiškiau išryškėjo žmonijoje 
vykstančios žymios sąvartos. 
Kaikas geriau praregi, kaikas 
daugiau susipranta, bet Į Nau 
juosius metus daugelis Įeina 
kaip Į nežinomybę, užmerkto 
mis akimis.

Viena gal ryškiausiu Kalėdų 
laikotarpio praskaidrėjimu yra
POPIEŽIAUS JONO XXIII 

KALBA,
Popiežius pasmerkė kraštu 

tines pažiūras ir realybės bei 
tikrovės temdymą sąvokų pai 
niojimu. Smerkdamas bolševiz 
mą, Popiežius lyigai pasmer 
kė ir nacionalizmą, nes jie abu 
yra kraštutiniški ir nežmoniš 
ki. Ypač supainiota ir aptemdy 
ta, jis sakė, taikos sąvoka.

PREZIDENTAS
D. EISENHOWERIS, 

■sugrįžęs iš didžiosios kelionės, 
sugrįžimo metu, spaudai ir už 
degdamas Baltųjų rūmų kalė 
dinę eglutę, taip pat pasakė 
gražių minčių, kurių tikslas 
taika ir sugyvenimas, bet ne 
bet kokia kaina, o demokrati 
jos ir humaniškumo pagrin 
dais.

Tačiau, ar šitos mintys bus 
išgirstos tų, kurie jas turėtų iš 
girsti?

INDIJOS PREMJERAS 
NEHRU, 

atsiliepdamas į Kinijos komu 
nistų Ču-En-lai pasiūlymą kai 
bėtis, pasakė, kad galima kai 
bėtis, bet tada, kai Kinijos ko 
munistai atsitrauks iš okupuo 
tųjų sričių, bet kadangi kinai 
nesitraukia, tai ir derybos ne 
gali įvykti.

Labai mus
NUSTEBINO ŠVEDIJOS 
SOCIALDEMOKRATAI, 

ne tiek tuo, kad atšaukė Hjal 
marsoną iš JTO, kiek savo pa 
reiškimais Švedijos seime, kur 
iškilo rimtos kalbos apie Pa 
baltijo valstybių okupaciją. 
Premjeras Erlander ir užsienių 
ministeris Unden pasisakė. . ., 
kad Pabaltijo valstybės jau 
seniai okupuotos, tai nereikia 
apie jas kalbėti tesybės, nes 
tas kenkia Švedijos santykia 
ms su Pabaltijo okupantu... Ma 
lonu pastebėti, kad švedų opi 
nija stojo už Pabaltijo valsty 
bių apsisprendimą. Bet keista, 
kad valdžios partija tyli. Ai
tai ne išsigimimas?

Švenčių metu
VIRŠŪNIŲ KONFERENCI 

JOS DATA IR VIETA
tiksliau aiškėja. Chruščiovas 
balandžio 27 negalįs ir siūlo ar 
ba balandžio 21, arba gegužės 
A. Bet vieta aiški — Paryžius.

Tačiau de Gaulle, kai jį ko 
vo mėnesį bus aplankęs Chruš 
čiovas, balandžio antroje pu 
Bėję lankysis Londone ir po to 

Washingtone, ir su Anglijos 
ii Jungtinių Valstybių vadais 
aptars viršūnių konferemijos 
reikalus. Spėjama, kad
GAULLE SU EISENHOWE 

RIU TARSIS IR DĖL 
NATO,

kurio klausimas yra įstrigęs 
dėl De Gaulle laikysenos, ku 
ris šią organizaciją ardo ir tru 
kdo.

Vienas įdomiausiųjų mūsų 
laikų reiškinys, kelią kai kam 
susirūpinimą, yra
AFRIKOS TAUTŲ PASTAN 

GOS APSISPRĘSTI.
Afrikos tautos, žinoma, turi 

teisę į apsisprendimą ir sava 
rankišką gyvenimą. Afrikoje, 
laikantis šio principo, jau susi 
darė visa eilė savarankiškų 
valstybių. Bet dar daugelis Af 
rikos tautų savarankiškume 
laukia. Jau Tanganijka ir Bei 
gų Kongo reikalauja apsispren 
dimo. Nėra abejojimų, kad jos 
tą teisę gaus, ir sukurs sava 
rankiškas valstybes.

Bet, iš kitos pusės, jau su 
brendusios ir jau amžius gyve 
nusios savarankišką gyvenimą 
tautos, kaip
PABALTIJO TAUTOS, NE 
GAUNA APSISPRENDIMO 

TEISIŲ.
Vietoje senojo, dabai vyks 

ta naujas okupacijos ir kolonia 
lizmo būdas, pridengiamas me 
lagingos propagandos ir nau 
joviško smurto, kokį yra išvys 
čiusi Maskva. Ji Afrikos tauto 
ms reikalauja apsisprendimo 
teisės, be tPabaltijo tautoms 
tos teisės nepripažįsta. Tat Eu 
ropoję vyksta

ATVIRKŠČIAS 
REIŠKINYS:

Afrikoje dar puslaukinės tau 
tos iš kultūringųjų Vakarų 
tautų gauna laisvę, o Europo 
je kultūringos tautos, kai Pa 
baltijo tautos, turi priklausyti 
nuo žemesnės kultūros tautos 
— rusų. Tai yra reiškinys, ku 
ris negalės likti toks, ir čia tu 
rėš įsigalėti apsisprendimo tei 
sė.

O ,,The Wind sor Star“ gruo 
džio 18 d. įdėjo iš „Herald Tri 
bune” paimtą straipsnį, rašytą 
iš Vilniaus ir pailiustruotą 
Klaipėdos uosto vaizdu. Keis 
ta, kad bendrai rimtas straips 
nis įdėtas į juokų skyrių, o ap 
rašomasis jo tonas nei juokiu 
gas, nei kuo nors daugiau įdo 
mus.

0 Suimtas Vilniaus gyventojų 
žudymų dalyvis, praneša „Pir 
masenser Zeitung“ (gruodžio 
4 d. laidoje). Wolfsburge su 
imtas buvęs esesinininkas Max 
Gross. Jis įtariamas dalyvavęs 
civilinių gyventojų žudyme 
Vilniuje 1941-44 metais. E.
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VISIEMS, VISIEMS, VISAME PASAULYJE GYVE 
NANTIEMS LIETUVIAMS LINKIME LAIMINGŲ 
1960 METŲ! > NL

Visi žinome, kad gruodžio 31 dieną, 12 valandą nakties 
baigiasi senieji ir prasideda naujieji metai, kuriuos įsiga 
Įėjusia tradicija žmonija sutinka ypatingu jausmu ir vie 
ni kitiems reiškia geriausius linkėjimus. Kanados žmonės 
taip pat laikosi šios tradicijos ir ypatingu pasiruošimu su 
tinka Naujuosius Metus. Ir visoje Kanadoje 12 valandą 
nakties. Bet Kanada toks didelis kraštas, kad, Žemei su 
kantis aplink savo ašį, dvylikta nakties valanda ateina 
ne tuo pačiu laiku, — todėl Kanada yra suskirstyta į laiko 
sritis, zonas, nes tarp Kanados rytų ir jos vakarų sričių 
yra 5% valandų skirtumas: kai Newfoundlande bus 12 va 
landa nakties ir jo žmonės sutiks naujuosius metus, tai 
Vancouvery bus dar tiktai gruodžio 31 dienos 6% valan 
dos vakaro. Kol Saulė per Kanados žemę „nueis“ ligi Van 
couverio, truks 5% valandas, todėl kai šis sutiks naujuo 

sius metus, Newfoundlandas jau bus išsimiegojęs.
Šokėja Glorija Bonnell šiemet nutarė keliauti per Kana 
dą drauge su Saule ir septyniose Kanados laiko zonose 
sutikti naujuosius metus.. Kad pataikytų į kiekvienos zo 
nos naujų metų sutikimą tiksliai, ji nustatė septynis laik 
rodžius tuo laiku, kada ji kurioje zonoje turės būti ir pa 
sveikinti tos laiko zonos gyventojus Naujaisiais metais.

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

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

Barrngton, P. Q............10.09
Žymusis kalakutų ūkio savi 

ninkas, Kazys Lukas, sėkmin 
gai realizavęs 10-ties tūkstan 
čių šių 1959 metų kalakutų 
derlių, savąjai-lietuviškąjai — 
spaudai paremti, paskyrė vėl 
10 dolerių, nors jis turi jau ke 
lis serus.
Hamiltono Lietuviu Sporto 

klubas „Kovas“.
Hamilton, Ont.............10.00
Sveikindamas Šv. Kalėdų ir 

Naujųjų Metų proga Neprik 
lausomą Lietuvą ir dėkodamas 
už rodomą palankumą mūsų 
sportui ir tikėdamasis, kad ir

NAUJAMETINIS LIETUVOS KuReJŲ - SAVANO 
RIŲ ŽODIS LIETUVIAMS

Mieli lietuviai ir lietuvės,
Didžiuma laisvojo pasaulio 

sutinka naujuosius 1960 metus 
ir viliasi pastovios taikos bei 
pakelto gerbūvio, dažnai už 
miršdama ar net augštindama 
didžiausius žmogaus ir dan 
gaus priešus — sovietinius 
bolševikus.

Lietuvos kariuomenės Kūrė 
jai-Savanoriai nedžiūgauja 
šiandien, o jungiasi prie tųjų, 
kurie skelbia kad nei sąžinin 
gos taikos, nei padoraus gerbū 
vio tol nebus pasaulyje, kol ne 
bus panaikintas sovietiškai - ko 
munistiškas tautų kalėjimas. 
Tenebūnie niekam jokios abe 
jonės, kad sovietiškai - komu 
nistiška tironija grius, kaip 
jau nebeviena kruvinai barba 
riška imperija yra griuvusi. 
Tai mūsų įsitikinimas, tai mū 
sų linkėjimas, kuriuos mes 

1960 metais nebus pamirštas 
lietuviškasis sportas, — parė 
mimui mūsų spaudos, malonė 
kite įrašyti H. L. S. K. Kovas 
į Nepriklausomos Lietuvos ak 
cininkų eiles, — taip rašo Ko 
vas savo lydimame rašte, ku 
rį pasirašė pirmininkas J. Sta 
naitis ir sekretorius K. Baro 
nas. Tai retas malonus iš spor 
tininkų pusės faktas.
J. Bumbulis,

Montreal, P. Q................. 5.00
Mūsų mielas prenumerato 

rius J. Bumbulis, siųsdamas 
1960 metų prenumeratą, NL. 
Mašinų Fondui pridėjo dar 5 
dolerius.

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

Naujųjų Metų proga siunčia 
me visiems Lietuvos didvyria 
ms — partizanams, Sibiro kan 
kiniams, šiandien dar viešai 
nežinomiems ir neskelbtiniems 
kovotojams ir visiems laisvojo 
pasaulio lietuviams.

Liet. Kariuomenės Kūrėjų-
- Savanorių Sąjungos 

Centro Valdyba.
® Latvijos pasiuntiniui Didž. 
Britanijoje, min. K. Zarinui 
gruodžio mėn. 4 d. suėjo 80 me 
tų sukaktis. Tą dieną Caxto:i 
Hall, York Room, įvyko iškil 
mingas aktas sukaktuvininkui 
pagerbti.
® Quebeco provincijoje, turiu 
čioje apie 3 mil. gyventojų, už 
registruota šiemet pusantro 
mil. automašinų.
® „Lietuvių Dienos“ pakeitė 
savo adresą į šį naują: 4364 
Sunset Blvd., Hollywood 29,

KAIP PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ LAISVĖS IR TIKĖ 
JIMO OBALŠIAI SUKĖLĖ ROMOS VERGUS PRIEŠ 

IMPERIJOS JUNGĄ IR IŠLAISVINO ŽMONES IŠ KO 
LIZĖJAUS KANKINIMO IR KATAKOMBŲ, TAIP 
MŪSŲ VIENINGAS RYŽTAS GYVENTI LAISVAI 
SUTRIUŠKINS MASKVOS. KURI GIRIASI ESAN 
TI TREČIOJI ROMA, GALIĄ IR JOS VERGŲ IMPE 
RIJĄ. NUOŠIRDŽIAI LINKIU, KAD ŠITOJI KALĖ 
DŲ DVASIA SUSTIPRINTŲ MŪSŲ VISŲ TIKĖJI 
MA Į TAUTOS IŠLAISVINIMĄ IR KAD PAŽADĖ 
TOJI KALĖDŲ TAIKA SUTEIKTŲ MUMS DŽIAU 
GSMO IR NAUJU GIEDRESNI RYTOJŲ ŽADAN 

ČIŲ VILČIŲ.

DR. A. TRIMAKAS
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Pirmininkas.

IŠEITIEJI 1959 METAI DUODA DAUG VILČIŲ. 
TAS VILTIS DAR STIPRINA MŪSŲ BROLIŲ IR 
SESIŲ OKUPUOTOJE TĖVYNĖJE LAIKYSENA IR 

PASIRYŽIMAS BŪTI IR LIKTI GYVA TAUTA.
DAUG KAS PASAULYJE GALI KEISTIS, BET VI 
S1EMS LAIKAMS LIEKA MŪSŲ pagrindinė valia— 
LIKTI LIETUVIAIS, SIEKIANČIAIS SAVOJE TĖ 

VYNĖJE NEPRIKLAUSOMAI TVARKYTIS.
SVEIKINAME TAUTIEČIUS VISUOSE PASAULIO 
KRAŠTUOSE SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR LINKI 
ME NAUJUOSE METUOSE IŠLAIKYTI VILTĮ IR 

RYŽTINGUMĄ.

VLIKo Vykdomoji Taryba.

VASARIO 16 GIMNAZIJA (JOS MOKINIAI, MO 
KYTOJAI IR VADOVYBĖ) SVEIKINA GIMNAZI 
JOS GERADARIUS — BALFĄ, GIMNAZIJAI REM 
TI KOMITETĄ, RĖMĖJŲ BŪRELIŲ VADOVUS 
BEI NARIUS, PASKIRUS AUKOTOJUS IR LIETU 
VIŠKAS ORGANIZACIJAS — ŠVENTŲ KALĖDŲ 
PROGA IR VISIEMS JIEMS LINKI PRASMINGŲ 

ATEINANČIŲ NAUJŲ METŲ.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KOMITETUI, 
PARAPIJIEČIAMS IR GERADARIAMS 

LAIMINGU NAUJŲJŲ 1960 METU 
IR DIEVO PALAIMOS LINKI

Klebonas J. Bobinas.

LIETUVOS PRISIKĖLI MAS BUS VAKARŲ 
IŠGANYMAS

Žvelgdami į užverstą praei 
tų metų lapą ir bandydami at 
spėti, ką atneš naujieji 1960-ji 
metai, turime pirmiausia patik 
rinti, ar visa padarėme, ką tu 
rėjome atlikti.

Turime gana didelį visokių 
kultūrinių, politinių ir visuo 
meninių organizacijų tinklą, 
spaudą ir gausų europinio ir 
amerikinio auklėjimo šviesuo 
lių būrį. Jėgų netrūksta. Jei 
jos būtų bent dalinai buvusios 
pernai panaudotos tautiniam 
darbui, jo vaisiais galėtume 
šiandien pasidžiaugti. Deja, 
taip nėra. Tų jėgų balansas 
vis labjau krypsta asmeninių 
reikalų tenkinimo naudai. Ne 
neigdami išsilaikymo svarbos, 
turėtume vsigi pripažinti, kad 
asmeniškoji gerovė neprivalė 
tų nulemti tautinių uždavinių. 
Sumažėjusios Tautos Fondo, 
AL,To ir BALFo įplaukoes ne 
palankiai kalba apie mūsų pa 
slankomą atlikti savo įsiparei 
gojimus tautai. Šį reikalą leng 
vai galėtume pataisyti, jei no 
rs mažą savo gerokai padidėji! 
siu pajamų dalį paskirtume vi 
suomęniniams reikalams. Tuo 
padėtume pagyvinti mūsų tau 
tinę kūrybą, praturtinti tau 
tos kultūrinį lobį ir sustiprin 
ti kovos už tautos laisvę žy 
gius.

Sovietai tuo tarpu, siekda 
mi mainų padarinius sumažin 
ti pavergtuose kraštuose, su 
intensyvino kovą su „naciona 
lizmu“ ir „revizionizmu“. Re 
žimo budrumui paaštrinti, Ma 
skva pakeitė saugumo augs 
tuosius pareigūnus Lietuvoje 
ir Estijoje, o Latvijoje sudarė 
net naują komunistinio režimo 
'^ihšūnę, .Maskva sugriežtino 
taip pat korespondencijos su 
užsieniu cenzūrą. Buvo suda 
ryti ne tiktai laiškų siuntėjų, 
bet ir gavėjų sąrašai su smul

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAIT1S

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAI
Kaip ir kiekvienais metais, 

taip ir šiemet Čikagos lietuviai 
surengė nemaža didesnių Nau 
jų Metų sutikimų. Sambūris 
„Šviesa“ ir studentų „Santa 
ra“ tokį sutikimą turėjo„Orien 

kiomis žiniomis apie juos. Kai 
kas iš per daug drąsių korės 
pondentų buvo paprašyti pasi 
traukti į tolimesnes broliškas 
respublikas neribotam laikui. 
Dalis anksčiau leistųjų atvyk 
ti iš Sibiro buv. vergų stovyk 
lų kalinių, kurie nepatiko da 
kartiniesiems 'Lietuvos valdo 
vams, buvo taip pat paprašyti 
grįžti atgal.

Ūkiškos gyvenimo sąlygos 
pavergtajame krašte nė kiek 
nepagerėjo. Vilniuje ir Kaune 
tuoj susidaro eilės net nosinė 
ms pirkti, kai jų atveža. Tuo 
tarpu į Maskvą yra išgabena 
mi visi geresnieji tekstilės au 
diniai ir šiaip aukštesnės rū 
šies prekės.

Nei kultūriniai, nei tuo lab 
jau prekybiniai mainai su Mas 
kva saugumo Vakarams neat 
neš, kol Rytų Europos kraštai 
— o jų tarpe ir Lietuva — pa 
liks sovietų pavergti. Tikioji 
taika ir saugumas bus užtik 
rinti tik tada, kai pavergtiesie 
ms bus leista nekliudomai lais 
vų rinkimų keliu sudaryti savo 
vyriausybes. Juo greičiau tos 
teisės jiems bus garantuotos, 
tuo greičiau pasaulis susilauks 
tikros taikos, gerovės ir sau 
gurno.

Vyriausiojo Lietuvos Išlais 
vinimo Komiteti ir savo vardu 
kviečiu visus gyviau susirū.pin 
ti savo tautos reikalais, akty 
viau įsijungti į jos laisvinimo 
darbą — lėšomis ar darbu — 
ir vieningai, užmiršus visus se 
nūs nesusipratimus, ranka ran 
kon dirbti tautos labui. Naujų 
jų Metų proga linkiu visokerio 
pos sėkmės, naujų kūrybinių 
polėkių ir tvirtos lietuviškos iŠ 
tvermės sulaukti tautos lais 
vės rytojų.

D r. A. Trimakas 
Vyriausiojo Lieuvos Išlaisvini 

mo Komiteto Pirmininkas.

tai Building“ patalpose, stu 
dentai ateitininkai — Key 
mens Club Marise salėje, Lietu 
vių Auditorijos šeimininkas J. 
Maliorius.
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Seniems metams pasibaigus
ŽENGIANT 1960 METUOSNA

TARPTAUTINĖJE politi 
koje, tarptautine plotme, 1959 
metai praėjo „šaltojo karo“ var 
žybose, kankynėje ir lenkty 
niavime. Šaltasis karas i me 
tų gala perėjo Į bandymus ko 
egzistuoti. Tačiau bendra bū 
sena nieku nepasikeitė, nors 
vardas jos ir pakeistas. Šalta 
sis karas tebesitęsia. Į ką išsi 
vystys šaltojo karo koegzisten 
cija dabar dar peranksti spėti. 
Neužbėgant už akių ir foima 
liai kalbant, — reikia palaukti 
„didžiųjų viršūnių“ konferen 
cijos, kuriai paskirta 1960 me 
tų balandžio 27 dienos data. 
Bet tuo tarpu, jeigu nieko rt-i 
kšmingesnio ligtol neįvyks, jo 
kių duomenų, kad Ženevoje 
įvyksimoji konferencija galėtų 
duoti ką nors svarbaus, nėra. 
Ta „viršūnių“ konierencija, 
kurios dabar vardas pakeistas 
į „augščiausiame lygyje konfe 
rencijos“ vardą, kol kas galima 
vertinti tiktai kaip Vakarų 
nuolaidą Maskvai, kuri per ją 
gaus dar vieną galimybę išvys 
tyti savo melų ir demagogijos 
propagandai tikrai „augščiau 
šiame lygyje“.

SOVIETIJA, kaip buvo, 
taip ir liko takia pat — abso 
liuti diktatūra, pati žiauriau 
šia, kokią tiktai žmonijos rsto 
rija žino. Sovietinė diktatūra 
yra nepalyginamai žiauresnė 
už nacinę, nors jos abi draugą 
vo ir viena kitą rėmė. Žiaurės 
nė ir už Tito ir už Franko dik 
tatūras. Kas gal turėjo iliuzi 
jų, juk po Stalino mirties ir 
ypač po to, kai Chruščiovas 
slaptame kompartijos susirin 
kime Kremliuje jį nuvertino, 
kad diktatūra pasikeis, pasida 
rys žmoniškesnė, — dabar jau 
pernelyg gerai mato, kad to 
nesusilaukė. Chruščiovas nu 
vertino Staliną tiktai todėl, 
kad pats galėtų užimti jo vie 
tą. Ir Chruščiovas, „sutvar 
kęs“ savo priešus ir tvirtai Įsi 
sėdęs Į Stalino sostą, dabar jau 
eina tiksliai jo pėdomis. Sovie 
tijoje — žiauri diktatūra. Jos 
tikslai — imperializmas ir ko 
lonializmas. Kas buvo — tas 
ir liko. Kinija kol kas dar la 
bai toli nuo to, kad Rusijai bū 
tų pavojinga. Bet, iš kitos pu 
sės, sovietijos imperijoje auga 
naujos jėgos, jos pavergtųjų 
tautų jėgos -— ukrainų, gruzi 
nu, kalmukų, kazakų, tiurkų, 
tadžikų, buriatų, kamčadalų ir 
kitų, kurių tarpe ir draugėje, 
ir dar pryšaky bręstančiųjų 
tautų, — lietuviai, latviai ir es 
tai.

VAKARAI, kaip buvę, taip 
ir tebėra nevieningi. Eina ku 
ris sau. Susitarimai daugiau 
nominalinės formos, bet ne es 
mės. Čia labai svarbu dar pres 
tižas, vadovavimas, bet ne 
pats reikalas, ne supratimas, 
kad bendromis ir vieningomis 
jėgomis gaima būtų ne tiktai 
apsiginti nuo pavojų, bet ir lai 
mėti, kiek tiktai galima, tai 
kai ir laisvei. Didelis yra trū 
kūmas, kad pati didžioji pa 
saulinėje politikoje jėga, ku 
riai Po Antrojo Pasaulinio ka 
ro atiteko vadovaujamoji rolė, 
— Jungtinės Amerikos Valsty 
bės, — pasaulinėje politikoje 

yra dar perjaunos; yra pada 
riusios daug svarbių klaidų ir 
todėl negauna savo svoriui tin 
kamo autoriteto — svyruoja, 
nesiryžta ir kartais atrodo ne 
turinčios ir aiškių gairių. Ne 
be to, kad dėl to, ypač veikiant 
sovietinės idiktatūros intrigo 
ms, Amerikai nesiseka tvirčiau 
apjungti visas laisvąsias jėgas 
bendram autoritetingam tai 
kos ir Vakarų saugumo pašto 
vumui. Prezidento Eisenhowe 
rio geras sėkmingos kelionės 
tikslas, bet jis ne ką padės ben 
dram reikalui. Tačiau nepap 
rastai svarbu, kad ši didžioji 
jėga stivi už laisvę ir prieš pa 
vergimą.

REIKŠMINGŲ ir labai svai 
bių yra mokslo ir technikos at 
siekimų, laimėtų geofiziniais 
metais. Dirbtiniai Žemės sate 
litai, kosminės raketos, sėk 
mingas gyvybės iškėlimas i 
stratosferines sritis, laimėji 
mai medicinos, sveikatos ir ki 
tose srityse yra gražūs, bran 
gūs, sukelią naujų žmonijai 
vilčių laimingesne ateitimi, ku 
rioje įesminamos didžiausios 
svajonės, fantazija tampa rea 
lybe, iškyla toli siekią numaty 
mai ir atsiperia naujos kūrybi 
nės perspektyvos. Tai yra ras, 
kuo pasižymėjo praėjusieji me 
tai iš pozityviosios pusės, kuo 
jie buvo kūrybingi.

LIETUVOJE, kaip siautė 
jo, taip ir tebesiautėja, jau dau 
giau kaip 150 metų, tiktai su 
maža nelabai sėkmingų, bet 
vis dėlti labai daug davusių 
lietuvių tautai atsigauti 22 rne 
tų prošvaiste, — maskvinis 
okupantas . Lietuvos okupaci 
ja — totališka. Tiktai raidės 
dar ne „graždankos“, bet visa 
tvarka, visos mintys, visa kai 
ba — totalistinio okupanto, 
Okupantas neleidžia „nei žo 
džio, nei rašto“. Šia prasme 
Lietuvoje — kapų tyla. Tauta 
gyva tiktai kaip „ugnis po pe 
lenais“. Bet gyva! Nepriklau 
somybes metai tiek bus davę, 
kad tauta suprato ir dabar jau 
čia savo tautinę esmę ir garbę. 
Pavergimas ją grūdina. „Sava 
noriškas“ lankymas ir talkini 
mas kitoms broliškoms (tikrai
— broliškoms, nes jų gyveni 
mo sąlygos ir likimas toks pat) 
tautoms bus naudingas ta 
prasme, kad vieni kitų pažins 
nelaimę (bendros nelaimės da 
ro draugais) ir patarnaus susi 
pratimui ir bendrų laisvės tiks 
lų siekimui. Net nuostabu:
— juo didesnis okupanto spau 
dimas — juo didesnis susipra 
timas.

IŠEIVIJOJE gi atvirkščiai
— juo didesnis gerbūvis, juo 
lengvesnis apsirūpinimas dar 
bu ir visu tuo, kas iš to galima 
laimėti, — juo didesnis nutau 
timas, juo mažesnis domėjima 
sis savosios bendruomenės rei 
kalais, savosios tautos brangi 
nimas, — bendrai imant. Bet 
čia praėjusiais metais yra pasi 
reiškusi didelė reakcija prieš 
nutautėjimą. Ypač labai svar 
bus reiškinys, kad subruzdo 
jaunimas. Jaunimas padarė 
jau žymių ir reikšmingų žy 
gių. Vienas jų — sportininkų

ŠALPOS DARBO METŲ PABAIGA BALFE

1959 metų pabaigai artėjant 
Balfo veikla visais frontais žy 
miai pagyvėjo. Apie tą bendrą 
lietuvių šalpos darbą čia ir no 
riu pasidalint su visais lietu 
viais.

Prarasti ir vėl atgauti 
pieno milteliai.

Iš maisto atsargų JAV vv 
ritiusybė ‘skiria didelius kie
kius šalpos reikalams. Per Bai 
fą duoda Vokietijoj esantiems 
tremtiniams kasmet miltų, ku 
kuruzų dribsnių, pieno milte 
lių, viso apie 640,000 svarų. 
Vokiečiai apmoka pervežimą 
laivais ir traukiniais. Baltas at 
lieka formalumus ir apmoka 
skirstymo, draudimo ir kitas 
išlaidas, kurių susidaro keli 
tūkstančiai dolerių metams.

Jau seniai nebegaunama 
sviesto, riebalų. Šį rudeni bu 
vo nutraukti ir pieno milteliai. 
Šalpos organizacijoms (ir Bai 
fui) protestuojant, vėl paskii 
ta Balfui 40,000 svarų, kurie 
netrukus išplaukia Vokietijon.

Taip pat pranešta, kad ga 
Įima bus gauti ir jau 1960 me 
tams užsakyta speciali 80,000 
svarų ryžių siunta, kuri bus nu 
gabenta Vokietijon.

ŠĮ rudeni Balfas išvežė Vo 
kiteijon per 2.,500 svarų vai
totų rūbų, 160,000 svarų mil 
tų, 80,000 svarų kukuruzų, 54, 
000 svarų pieno miltelių. Viso 
per 316,000 svarų gėrybių, ku 
rios dalinamos Vokietijoj Ii 
kusiems lietuviams tremtinia 
ms.

Balfo rudens vajai.
Beveik visi Balfo skyriai ri

deni subruzdo ir surengė sėk 
mingus vajus. Ypatingai išrys 
kėjo New Jersey skyriai, ku 
rie jau veža Balfo Centran ru 
bus ir persiunčia aukas. New 
Yorko vajus, vadovaujamas 
Gen Konsulo J. Budrio, šukė 
lė per 6,000 dol. aukų, Detroi 
tas jau prisiuntė 3,473.80 dol., 
Bostonas 1,000 dol., Elizabet 
has, N. J. 700 dol., iš kitų lau 
kiama gana gražių rudens re 
zultatų.

Gausios aukos Vasario 16 
gimnazijai.

Vien lapkričio mėn. gauta 
Balfo Centre ir gimnazijai per 
siųtsa 2,086 dol. (1958 m. — 
1,385 dol.). Gruodžio mėn. 
pirmoje pusėje gimnazijai Bai 
fo Centras gavo 1,400 dol. At 
rodo, kad gimnazijos kreipimą 
sis Į Amerikos lietuvių visuo 
menę buvo išgirstas ir konkre 
čiomis aukomis atsakytas.

Balfo vaistai ir siuntiniai.
1958 m. pradėjus platesnę 

Balfo vaistų akciją ir siunti 
nių numeraciją, dabar jau sure 
gistruota 3,000 individualinių 
vaistų siuntų į Anapus. Daugu 
moję buvo piašyta ir pasiųsta 
vaistų nuo tuberkuliozės (per

HAMILTON. Ont.

BANKELIS 
artėdamas prie metų galo, žen 
gia šuoliais pirmyn augdamas 
kapitalu ir narių skaičiumi. 
Ypač paskutinį mėnesį labai 
ryškus augimas naujais nariais 
ir kartu jų įneštu kapitalu. 
Taip per lapkričio mėn. įstojo 
16 naujų narių, kurie įnešė 
apie 22,000 dol. šėrų kapitalo. 

Aplankė bankelio narių šei 
mą mirtis paimdama Joną Gy 
lį, kuris mirė lapkričio mėn.

— plačiai nuskambėjo per vi 
są pasaulį, ypač stipriai sūdo 
minęs Pietų Ameriką. Jauni 
mas, apsijungęs Šviesos ir San 
taros Federacijoje, taip pat 
reiškia didelį pagyvėjimą. Pa 
sirodo jaunimo, — veikliojo, 
ne tiktai rimtai galvojančio, 
bet ir stipriai jaučiančio, — 
spauda, kaip tiktai nukreipta 
prieš smukimą, skelbianti tau 
tini sukilimą. Tai, norisi paša 
kyt, — pirmosios išeivijos pa 
vasario kregždės. Visu nuošir 
durnu ir entuziazmu reikia jas 
pasveikinti! Ypač, kai „seni 
mas“ tebeskęsta savo nesutari 
mų „babelyje“.

NAUJUS METUS sutinka 

30,000 gr), vitaminų, antireu 
matinių vaistų.

Vaistų siuntos, nors neap 
draustos ir neapmokėtu mui 
tu siunčiamos, Lietuvą pasie 
kia gana gerai ir daugeliui stip 
riai padėjo. Didesnę dalį vais 
tų siuntinių apmokėjo Balfas 
iš bendrų sumų, kitas siuntas 
— užsakytojai, kurie buvo ga 
na nuoširdūs, atsilygindavo ir 
dar pridėdavo auką Balfui. 
Paskutiniu metu Stroptomyci 
no siunčiama žymiai mažiau, 
bet už tai jau daugiau reikalau 
jama moderniškesnių vaistų, 
kaip Seromycin, Cycloseryne 
ir pan. Šie vaistai yra žymiai 
brangesni.

Vaistų siuntas tvarkant, la 
bai daug ir patarimais ir pa 
čiais vaistais padeda New Y or 
ko gyventojai, neimdami jokio 
atlyginimo, dargi dosniai au 
kodami Balfui. Tačiau, visada 
daug tiksliau galima ligoniui 
padėti, kai ligonio daktaras 
parašo receptus.

Užsakant vaistus ar medžią 
gų siuntinius į Sovietų Sąjun 
gos kraštus, kai adresą reikia 
rašyti rusiškai, prašoma at 
siųsti iškirpus iš vokų adre 
sus, kad išvengtų klaidos.

Dešimtas Balfo Seimas 
Čikagoje.

Balfo direktoriams ir Cent 
ro Valdybai nutarus, jau veda 
mi pasitarimai su Čikagos Bai 
fo vadovybe dėl dešimtojo Bai 
fo seimo sušaukimo Čikagoje. 
Manoma ji šaukti 1960 m. rug 
sėjo 30 — spalio 1 dd. Vienas 
iš ryškesnių seimo uždavinių 
bus naujų Jįstatų priėmimas, 
kurių projektą ruošia speciali 
komisija.

Reikalingi korespondentai
Karts nuo karto Balfo cent 

re gaunami laiškai iš Anapus, 
kuriuose prašoma ne šalpos, 
bet vedybinių ar susipažinimo 
kontaktų. Centro įstaigai ne 
įmanoma ši korespondencija 
palaikyti, tad būtų gera suras 
ti mėgėjų laiškų rašytojų. Ce 
ntras per metus gauna tūkstan 
čius raštų, tiek pat pasiunčia 
atsakymų (vien pašto ženklą 
ms išleista arti tūkstančio do 
lerių), tad nelieka laiko plates 
niam susirašinėjimui, nors jis 
dažnai yra ir labai reikalingas, 
ir labai naudingas. Laiškų mė 
gėjai, atsiliepkite.

Nei šalpos darbai, nei noras 
juos dirbti Amerikos lietuvių 
tarpe ir tariamo nuosmukio 
laikais nemažėja. Yra labai 
graudžių prašymų, bet yra ir 
labai dosnių širdžių, atsilie 
piančių į piašymus, aukojau 
čių, padedančių ir nelaukiau 
čių jokios padėkos, vien var 
dan tos Lietuvos... kuri tebe 
skęsta varge ir aimanuoja kan 
čioj.

Kun. L. Jankus
Balfo reikalų vedėjas

„TALKA“
13 d. Jo skolą bankeliui kele 
tos šimtų dolerių sumoje pa 
dengė draudimas, taip, kad 
nei žirantai, nei turto įpėdiniai 
nenukentėjo, kadangi ir šėrai 
ir paskolos bankelyje yra ne 
mokamai apdraustos.

Dabar bankelis turi iš viso 
383 narius, iš kurių tarpo yra 
depozitorių 13, skolininkų 
140. Lapkričio mėn. balansas 
suvestas buvo 189,426.29 dol.

me, kalbant visos žmonijos 
mastu, nieko ypatinga dar ne 
aukdami. Kas prėjo, ne viskas 
pralaimėta, bet tenaa apgailės 
tauti, kad padaryta labai daug 
klaidų. Netenka gailėtis ir to, 
kas liko už lietuviškųjų barų, 
bet labai tvirtai ir nuoširdžiai 
norisi linkėti, kad šiais 196t! 
metais būtume pasiruošę pa 
sukti į susitarimą ir, pa 
skelbę visi visiems amnestijas, 
— rasti bendrus kelius į ateitį, 
o j ją žengiant, visomis jėgo 
mis ir priemonėmis paremti ge 
riausiai tikrai lietuviškojo jau 
nimo idėjas, darbus ir sumany 
mus, kad galėtume išvysti tik 
ra išeivijos pavasarį.

J. Kardelis.

Profesorius D. C. Creighton, 
iš Toronto Universiteto, žy 
mus Kanados istorikas, D. Bri 
tanijos ministro pirmininko 
Macmillano yra paskitras ko 
misijon, kuri tyrinės Centri 
nės Afrikos, šiaurės ir pietinės 
Rodezijos ir Nyasaland'o-Fe 
deracijos politinę padėtį. Ko 
misija, kuriai vadovauja bu 
ves Britų kabineto ministeris, 
Viscount Moncton, susideda 
iš žymių ekspertų ir Common 
wealth1© santykių žinovų. CS.

sumai, iš kurio svarbesnės po 
zicijos atrodė šitaip: Narių 
įneštas šėrų kapitalas 174,328. 
09 dol. Depositoriai 2,945.64 
dol. Išduota paskolos asmenį 
nės 125,965.52 dol., morgičių 
paskolos 30,256.25 dol. Viso 
paskolų yra išduota 156,221.77 
sumai. Kasa-Banke 30,256.25 
dol. Grynas pelnas 9,539.53 
dol. Kredito komitetas, pirmi 
ninkaujamaš J. Mikšio, per lap 
kričio mėn. apsvarstė 6 prašy 
mus paskolai gauti ir leido iš 
duoti 1,989.17 dol. paskolą.

Revizijos Komisija, pirmi 
ninkaujama A. Jankūno, lap 
kričio pradžioje visiems naria 
ms išsiuntinėjo jų sąskaitų pa 
tikrinimo lapelius (Pass book 
audit). Gauti atsakymai iš 161 
nario, kurie pranešė, kad jų 
sąskaitų išti aukos yra tvarko 
je, kas sudaro 43,5% visų na 
rių. Neatsakę nariai skaitomi, 
kad jų sąskaitos irgi yra tvar 
koje. Vienuolikos narių buvo 
nepakeisti adresai. Nariai pra 
šomi, pakeitus adresą, tuojau 
pranešti bankeliui.

Paskutiniame bankelio vai 
dybos posėdyje nutarta šauk 
ti visuotinį narių susirinkimą 
1960 m. vasario 6 d. šeštadie 
nį, kartu paminint ir penkerių 
metų isteigimo sukaktį. Ta 
proga po susirinkimo visiems 
nariams bus kuklios vaišės. Vi 
soutinis narių susirinkimas ko 
operatiniam bankeliui yra la 
bai svarbus, nes savo balso ne 
gali kam nors perduoti - įga 
lioti, kaip akcinės bendrovės,

HAMILTONE BUS ŠVARINAMAS ORAS
Kas buvo sustojęs Hamitone 

ilgesniam ar trumpesniam lai 
kui, galėjo pastebėti, kad šis 
pramonės miestas yra supa 
mas iš vienos pusės kalnų, ant 
ros gi — didžiulio Ontario eže 
ro. Pats miestas gi stovi dide 
lėj pakalnėj, duobėje. Taip pat 
gal yra pastebėjęs jame ir 
daug augštų kaminų bei ma 
tęs ir užuodęs iš jų einančius 
kartais juodus dūmus.

Gyvenantiems arčiau įmo 
nių rajono, vasaros metu ne 
drą'su atidaryti langus, nes 
juodi suodžiai, kaip nepiašy 
tas svečias, tuoj braunasi į vi 
dų arba leidžiasi ant džius 
tančių skalbinių, tuo sudaryda 
mas daug rūpesčio ir naujo 
darbo jų skalbėjoms. Neretai 
ir praeiviui užkrisdavo juoda 
gniūžtelė ant baltos apikaklės, 
kostiumo, naujos suknelės ar 
baltų pirštianičių.

Tie suodini dūmai nenešė 
sveikatos ir fabriko darbiniu 
kui ar netoliese jo gyvenantie 
ms žmonėms. Galiausiai jie už 
teršdavo orą ir visame mieste. 
Bet dabar tam jau greit bus 
padarytas galas!

Vietos spaudos žiniomis, 
plieno fabrikas „The Steel Co. 
of Canada“ ant savo naujos ir 
didžiausios liejyklos Kanadoje 
pastato įrengs suodžių - dul

Po trejų metų sėkmingos tar 
nybos kaip Jungtinių Tautų ka 
riškų dalisių vadas, kuris žiu 
rėjo taikos tarp Izraelio ir 
Egipto, Generolas Burns per 
davė savo pareigas General- 
Majorui Gyani, iš Indijos ar 
mijos. Generolas Burns šiuo 
metu yra Kanados Vyriausy 
bės svarbiausias patarėjas nu 
siginklavimo klausimuose ir 
numatomas atsakomingoms pa 
reigoms 1960 m. prasideda© 
čiose Rytų-Vakarų nusiginkla 
vimo derybose. (CS).

kur balso teisę turi akcijos, 
bet ne asmenys, čia reikia pa 
čiam asmeniškai dalyvauti ir 
dalyvauti aktyviai reikalų 
sprendime. Svarbiausias punk 
tas bus pelno paskirstymas ir 
nuo narių sprendimo pareis, 
koks bus išmokamas už laiky
tus įnašus dividendas. Tad jau 
iš anksto prašomi visi pasižy 
mėti šią datą ir gausiai daly 
vauti susirinkime, nes nuo da 
lyvaujančių narių pareis ir nu 
tarimai, tiek pelno skirstyme, 
tiek kituose reikaluose.

Valdyba nutarė visiems na 
riams įteikti po mažą dovanė 
le, kuri gruodžio mėn. pabai 
goję visiems nariams bus iš 
siuntinėta paštu. Dovana bus 
graži ir naudinga, tai lietuviš 
kas sieninis kalendorius.

Atsiradus daugiau laisvo pi 
nigo bankelio valdyba pasky 
rė į morgičių fondą 35,000 d., 
tad reikalingieji pirmųjų mor 
gičių paskolos prašomi kreip 
tis į savą bankelį, kur ši pasko 
la duodama iš 7% penkių me 
tų terminui iki pusės turto ver 
tės. Asmeninės paskolos duo 
damos iki 3,000 dol. dydžio, 
trejų metų terminu.

Bankelis, baigdamas sėk 
mingus savo veiklos penktuo 
sius metus, dėkodamas naria 
ms už paramą, kartu nuošir 
džiai sveikina visus dabartį 
nius narius ir busimuosius na 
rius Kalėdų švenčių proga ir 
linki laimingų Naujų 1960 me 
tų! J. D.

kių surinkėją vad. „precipita 
tor“. Iki šio laiko vis buvo ban 
doma ir jieškoma būdų kaip ir 
ką nors išrasti, kas galėtų su 
stabdyti oro užteršimą įmonių 
dūmais. Paminėtas suodžių - 
- dulkių surinkėjas kolkas yra 
geriausias ginklas prieš oro už 
teršimą. Jo įrengimas kainos 
netoli vieno mil. dol. Šios rū 
šies įrengimas Hamiltone bus 
pirmas toks visoj Kanadoj. Jei 
jis pasirodys geras, tai bus sta 
tomą ir ant kitų įmonių pasta 
tų. Tada galėsime matyti tik 
baltą srovelę einančią iš kami 
no ir tik šaltam orui esant, nes 
tai bus jau ne dūmai, bet karš 
to ar šilto oro srovė, kurio 
drėgmė kristalizuosis šaltame 
ore ir tada bus matoma. Taip, 
kad greit jau turėsime švarų 
orą ir Hamiltone, ko galėjome 
pavydėti kitoms vietovėms.

Z. Pulinauskas.

• V. Sidzikauskas, LLK p- 
kas ir PET Seimo vicep., Lon 
done buvo priimtas Did. Bri 
tanijos Foreign Office (užsie 
nio reik, ministerijoje), ir Bri 
tų parlamente turėjo taip pat 
pasikalbėjimą Rytų Europos 
klausimais su Augštųjų ii- Že 
mutinių jų rūmų žymiais atsto 
vais. E.

• Dr. L. Bistras esąs gyvas ir 
grįžęs iš Sibiro,
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Rusijikacija seka įkandin 
krašto sovietinima 

c

AL. GIMANTAS

PABĖGĖLIŲ EMIGRACIJOS IR ĮKURDINIMO 
KLAUSIMAIS KONFEREN CIJA MIUNCHENE

Išeivijos lietuviai nemažu 
nerimu sutinka vis dažnesnes 
žinias iš sovietinamos Lietu 
vos apie ten paskiausiu metu 
itin suintensyvintas rusinimo 
pastangas.

Ne kokiais slaptais kanalais, 
bet tik pasinaudojant ter.ykš 
te spauda ar radijo praneši 
mais, numanu, kad tos visos 
pastangos, matyt, sutinka ne 
taip jau mažą Liteuvos gyven 
toju pasipriešinimą, kad apie 
būtinybe būti atsidavusiems 
ir mylėti ,,didžiąją rusų tautą” 
labjau už kitas tautas, vis daž 
niau viešai prasitaria sovietina 
mos Lietuvos pareigūnai.

Ilgą laiką, išeivijos tarpe bu 
vo ir tokia nuomonė, kad kraš 
to sovietinimas, deja, jau ne 
beišvengiamas ir jis žengia vis 
tolyn, palikdamas žymų ants 
pandą ne tik visokeriopame 
krašto gyvenime, bet ir žmo 
nių tarpe. Kai kas dar vis tikė 
josi, kad sovietinimas, dar ne 
būtinai turi reikšti rusinimą. 
Bet dabar, jau gana aišku, kad 
tos dvi sąvokos tampa nebeats 
kiriamos ii ištiktųjų

SOVIETINIMAS ŽENGIA 
RANKA RANKON 

SU RUSINIMU.
Sovietinamos Lietuvos žmo 

gui tik jau sunkiai suprantama 
ta nuolat peršama ir brukama 
meilė viskam, kas tik rusiška. 
Lietuvis, iš prigimties būda 
mas didelis tolerantas, nieką 
dos nebuvo nusistatęs piieš 
vienas ar kitas tautybes. Deja, 
ir to santūraus lietuvio kant 
rybė trūkdavo, jei jis pajusda 
vo iš kitų nuolatinę neteisybę, 
klastą ir išnaudojimą. Kiek 
vienas lietuvis, kur jis begy
ventų, stengėsi ir tiebesistengia 
draugiškai ir kaimyniškai su 
gyventi su visomis tautybė 
mis, bet niekad lietuvio šamo 
nėję nebuvo jausmo, kad jis 
ypatingai iškeltų ar garbiniu 
kurią nors vieną tautybę. Da 
bar, kaip tik to iš jo reikalau 
jama sovietiniame krašte. Ir 
išeiviams, sekant gyvenimą tė 
vynėje, nelengva suprasti vi 
sos tos pradėtosios akcijos ti 
kslas. Jei būtų raginama bičių 
liškai ir tarpusavės lygybės pa 
grindais sugyventi su visomis 
tautomis artimesniais ar toli 
mesniais kaimynais, regis, vis 
kas būtų tvarkoje, bet kai vi 
sur ir visada, dieną ir naktį, 
reikalaujama išskirtinos pagal
bos ir meilės vien tik rusų tau 
tai ir tik dėl mados prikergia 

nt ir kitas „broliškas tautas”, 
savotiški jausmai kyla kiekvie 
nam lietuviui.

IŠKYLA PRIEVARTAI 
NEAPYKANTA.

Išties, kodėl jis turi kelia 
kūpsčiauti ir iš kitų tautų tar 
po iškelti vien tik rusų tautą? 
Juk jei čia, Vakaruose, kas no 
rs pradėtų piršti idėją, kad 
mes čia turėtume į padanges 
kelti kanadiečių, amerikiečių, 
prancūzų ar kitas tautas, mes 
tik skaniai nusijuoktume. Pa 
galiau, tokio klausimo čia nie 
kas ir nekelia, nes jam kilti 
nėra nė mažiausio reikalo. Gal 
būt išeivijos lietuviai savo šir 
dyje ir jaučia kiek didesnes ar 
mažesnes simpatijas vienoms 
ar kitoms tautybėms, bet tai 
yra asmeniškas kiekvieno rei 
kalėms iš į ji kištis nė vienam 
nėra jokio reikalo ir pereigos. 
Kiekvienas čia turi savo indi 
vidualę nuomonę, savuosius įsi 
tikinimus, kiekvienas gali ne 
varžomai galvoti ir niekas ne 
turi teisės nustatyti kokią no 
rs „generalinę liniją“, ką my 
lėti ir ką neapkęsti. Bet visai 
kitas supratimas to viso reika 
lo šiandien yra Lietuvoje.

Bičiuliški draugiški santy 
kiai, savaime suprantama, yra 
laukiami ir pageidaujami tarp 
visų tautybių. Bet jie turėtų 
būti remiami tarpusavio susi 
pratimo ir abipusės lygybės 
bei pasitikėjimo principais. Jei 
prasilenkiama su tais pagrindi 
niais humanškumo principais, 
jei jau atsiranda

„VYRESNIEJI” IR 
JAUNESNIEJI” BROLIAI, 

nesunku įžvelgti, kad viskas da 
rosi dirbtina ir nepatvaru, o 
tuo pačiu ir nebeįtikinama. At 
rodo, kad panašiai bus atsitikę 
ir Lietuvos gyventojų elgesy 
je. Pajutę tokias nesveikas 
tendencijas ir suintensyvėjusi 
rusinimą, gyventojai, sąmonin 
gai ar ne, savųjų galimybių ri 
bose, pradėjo priešintis tradi 
cinei ir tik dabar vėl kartoja 
mai rusifikacijos politikai. Ir 
vyriausiojo saugumiečio Kaži 
miero Liaudžio nuvertimas, ga 
limas dalykas, turi ryšio su 
tais visais įvykiais. Jo vieton 
paskirtas naujas patikėtinis, 
rasi, bus kinkas griežtesnis ir 
kraštutinesnis savo priemonė 
mis. Matyt, jau pajutę atei 
nant griežtesnę liniją ar gavę 
iš centro perspėjimus, dar 
prieš Liaudžio nuvertimą, ir

Hyacynthe, P. Q., veikia Tekstilės Institutas, kuris ruošia 
audimo pramonės specialistus. Tai yra augštoji mokykla. Ji 
jau atšventė 10-ties metų sukaktuves. Labai svarbu, kad m 
okykloje beveik visi studentai gauna stipendijas, ligi 1,500 
dolerių per metus. Daugelis įmonių tam reikalui skiria ne 
mažas pinigų sumas. Bet visų stipendijų studentai dar neiš 
naudoja. Stipendijų perdaug. Todėl verta būtų susidomėti 
ir lietuviams, ypač, kad visi baigusieji tuojau gauna augan 

čioje Kanados tekstilės pramonėje darbą. Atvaizde matome
Kvebeko provincijos min. pirm, atstovą p. Poisson, įteikiau 

tį Instituto absolventui Briand Daniels Gubernaoriaus med 
alį už gerą Instituto baigimą. (AG).

Paleckis, ir Sniečkus, ir Žiugž 
da ir kt. ten žymūs pareigūnai, 
naudojosi kiekviena proga, 
žodžiu ir raštu, paraginti ir 
reikalauti mylėti „didžiąją rv. 
su tautą“. Ir vargiai toji

PER PRIEVARTA BRUKA 
MA OKUPANTUI MEILĖ

atneš laukiamus vaisius, nes 
kol lietuvių tauta neužmirš am 
žiu bėgy ant savo pečių patil
tų įvairių rusifikacijos meto 
dų ir kitų su tuo susijusių pra 
jovų, kažin ar išdegs toks ne 
lygus flirtas. Tiesa, realybės 
sąlygų verčiamas, kraštas turi 
skaitytis su valdančiųjų prie 
vartavimais ir bent išviršiškai 
lyg ir rodyti pritarimą sovie 
tilškai Rusiškoms užmačioms, 
bet kas slypi kiekvieno lietu 
vio širdies gelmėje, vargu ar 
pasiseks maskolinimo apaštala 
ms įžvelgti. Lietuvos Tiltas 
stebėtinai patvarus, išlaikė jis 
pačiais kritiškiausiais metais, 
neatrodo, kad jis būtų jau pra 
dėjęs braškėti ir šiandien...

TEISĖS VISOMS TAUTO 
MS TURI BŪTI LYGIOS

• Baltų Taryba, Fed. Vokieti 
jos vyriausybei (kancleriui dr. 
Adenaueriui) įteikė memoran 
durną ryšium su būsimomis 
viršūnių konferencijomis. Re 
miantis paties Chruščiovo paša 
kymu, kad reketų likviduoti, 
praeito karo liekanas, Baltą 
Taryba ir prašo Vakarų vals 
tybių reikalauti karo liekanų 
likvidavimo Pabaltyje, bai 
giant tų kraštų okupaciją ir 
grąžinant jiems teisę patiems 
apsispręsti laisvėje ir nepri. 
klausomybėje. Sovietų Sąjun 
ga visą laiką kartoja pripažįs 
tanti kiekvienai tautai teise pa 
čiai apsispręsti. Toji teisė ture 
tų būti, galų gale, taikoma ir 
Pabaltijo tautoms. E.

• Lietuvis dr. Juozas Lingis 
yra lietuvių kalbos lektorius 
Stockholmo universitete. 

malins butus pajuto jau ir lie 
tuviai. Didokos lietuvių sto 
vykios Wehnen įnamiai iškraus 
tyti į naujus butus Osnabrui 
ke, Bremene ir kitur. Galuti 
nai stovyklas likviduoti pla 
nuojama 1960 metais ar 1961 
m. pirmoje pusėje.

Paskolos pabėgėliams
Vokiečių pabėgėlių įkurdini 

mui palengvinti bankas (Las 
tenausgileichsbank')^ Bad Go 
desberg teikia egzistencijai su 
sikurti paskolas netik vokiečia 
ms, bet ir svetimšaliams, žino 
ma tani tiktomis sąlygomis. 
Šis bankas svetimšanams iki 
šiol yra išdavęs apie Ik. mil. D 
M, iš kurių 6 mil. bumas įsi 
gyti. Balfo pareigūnų nu<?m.> 
ne, iniciatyvos nepraradę he 
tuviai, turį įsikūrimo planų, 
gali kreiptis į minėtą banką pa 
skolos reikalu.

Kur kokie emigracijos 
galimumai

Iš konferencijos toliau paaiš 
kėjo, kad sveikiems ir norma 
liems emigracinio amžiaus 
žmonėms yra gerų galimumų 
emigruoti į Kanadą ir Austrą 
liją. Bet konferencijoje taip 
pat paaiškėjo, kad daugelis pa 
bėgėlių nėra tinkami emigraci 
jai arba jos ir nesiekia. Kele 
tas kraštų (Skandinavijos 
kraštai, N. Zelandija, Kanada, 
Australija, Didž. Britanija) 
kai kada įsileidžia mažesnius 
skaičius ir tokių šeimų, kur 
yra ligotų asmenų. Kai dėl ats 
kirų kraštų, buvo pranešti dar 
toki duomenys:

Kanada: Tasai kraštas vėl 
įsileidžia emigrantus 18—45 
metų amžiaus, viengungius ir 
šeimas, tačiau turi būti „svei 
ki mediciniškai, moraliai ir po 
litiškai“. Kas buvo kartą at 
mestas, po metų vėl gali kreip 
lis. Kelionę, paprašius, finan 
suoja Kanados valdžia. Kana 
dos atstovybių biurai yra Koel 
ne, Munchene, Stųttgarte, 
Hamburge, Berlyne. Nuo pa 
reiškimo įteikimo iki emigravi 
mo paprastai trunka 3 mene 
šiai. Emigrantams patariama 
mokytis anglų kalbos.

Australija kviečiasi emigran 
tus ir siūlo geras įsikūrimo ga 
limybes viengungiams 18—35 
metų, vedusiems be vaikų 1S 
—45 metų ir vedusiems su vai 
kais 18—50 metų.

JAV-bės įsileidžia dabar tik 
pagal tautines kvotas, kurios 
Lietuvos atveju yra labai men 
kas (380 per metus). 1959 m. 
rugs. 22 d. įstatymu pirmeny 
bės suskirstytos dabar šitaip:

Nukelta į 6-tą pusi.

Eilei Lietuvos ir kitų kraštų 
pabėgėlių Vokietijoje dar yra 
viltis išemigruoti į kitus kraš 
tus.

Lapkričio 24—25 d. d. Miun 
chene įvyko amerikiečių šal 
pos organizacijų sušaukta kon 
ferencija emigracijos ir įkurdi 
nimo klausimais, kurioje iš 
BALFo dalyvavo I. Rugie 
nius, E. Banevičienė ir A. Gri 
nienė. Iš kitų dalyvių pažymč 
tini šie: Jungt. Tautų Augšto 
jo komisaro pabėgėlių reikalą 
ms delegatas Vokietijoje, M. 
R. Terrilon ir jo asistentė M. 
L. Koojmen, Tarptautinės so 
ciahnės tarnybos direktorė Vo 
kietijoje dr. U. Mende, ICEM 
vicedir. Vokietijoje dr. E. Gro 
ebner, ICEM atstovas Ženevo 
je M. Cordt-Mueller, Australi 
jos, Kanados ir JAV konsulą 
tų atstovai, U SEP prtgramos 
direktorė C. van Lior-Ribbink.

Kiek iš viso pabėgėlių?
Iš konferencijos duomenų 

paaiškėjo, kad beįeinančių į 
Jungt. Tautų globą vokiečių 
tautybės pabėgėlių (tremti 
nių) 1958 m. rūgs. 30 d. buvo: 
9.139.000 iškraustytų iš Len 
kijos ir Sov. S-gos užimtų sri 
čių, iš jų 191.000 gyvena sto 
vykiose; 3.196.000 pabėgėlių 
iš Vokietijos sovietinės zonos, 
kurių 126.000 gyvena stovyk 
Jose.

Svetimšalių pabėgėlių Vokie 
tijoje š. m. liepos 1 d. buvę 
207.000, iš kurių 11.900 gyve 
na paprastose stovyklose, apie 
1.800 |senelių namuose, ligo 
ninėse, ar panašiose institucį 
jose; be to, apie 190.000 gyve 
na privačiai. Naujų svetimša 
lių Vak. Vokietijoje kasmet 
atsiranda apie 2.000 ir maž 
daug tiek pat asmenų iš Vo 
kietijos emigruoja.

Jungt. Tautų komisaro pa 
bėgėlių reikalams pagrindinis 
uždavinys ginti svetimšalių pa 
bėgėlių reikalus tarptautinėje 
plotmėje ir teikti jiems teisinę 
pagalbą. Tam tikslui komisą 
ras yra paskyręs eilę teisinių 
patarėjų Vokietijoje, į kuriuos, 
reikalui esant, galima kreiptis 
kurių nors bylų ar šiaip teisi 
niais klausimais.

Pabėgėlių butų statyba
Konferencijoje buvo praneš 

ta, kad 1955-60 metų laikotar 
pyje Jungt. Tautų įstaiga bu 
tų statybai ir baldų įsirengi 
mui esanti išleidusi ar išlei 
■sianti 27 mil. DM. Pigiųjų bu 
tų finansavimui Fed. Vokieti 
jos valdžia iš savęs pridėjusi 
apie 4 kaltus tiek. Pabėgėlių 
perkeldinimą iš barakų į nor

Bolševikas po kryžium
ROJUS MIZARA ŠNIPINĖJA KUNIGŲ SEMINARIJĄ 

KAUNE
Amerikos lietuvių bolševiku 

pasiuntinys Rojus Mizara, vai 
gydamas ir gerdamas Lietu 
vos darbo žmonių prakaito ir 
kraujo aukomis sudedamą tur 
tą, matyti atlieka šnipinėjimą 
Lietuvos katalikų bažnyčios or 
ganizacijoje. Jis jau „apžiūrė 
jo" Kauno arkivyskupijos ka 
pitulą ir taipgi Kunigų Semi 
nariją Kaune.

Nors Rojaus Mizaros aprašy 
mas to, ką jis lankė ir matė, 
yra grynai bolševikiškas, bet 
per tą jo bolševikišką akį gali 
ma daug kas pamatyti, kas 
lig jo tos „apžiūros“ sunkiai 
buvo įžiūrima. Matyti tuo tiks 
lu, kad užsieniuose gyveną lie 
tuviai gautų apčiuopiamesnių 
žinių iš religinės srities, kuri 
visą laiką ne tiktai persekioja 
ma, bet ir slepiama, jam neljli 
vo pasipriešinta lankvtis Kuri 
joje ir Kunigų Seminarijoje 
Nors Mizara rašo nekorektiš 
kai, kaip ir įprasta bolševiką 
ms, bet iš jo aprašymo daug 
kas įdomaus galima išskaityti. 
R. Mizara rašo:

„Įėjęs į seminarijos kiemą, 
pirmiausiai pamačiau jame po 
romis vaikščiojančius aukėti 
nius - klierikus.

Atrodė, tai buvo jų kasdie 
riiškas pasivaikščiojimas. Po 

pietis buvo saulėtas, šiltas, tai 
jauni vyrai, lengvose sutano 
se, vienplaukiai, ramiai vaikš 
čiojo, pakuždomis šnekėda 
miesi.

Aš ėjau tiesiog į rektoriaus 
kabinetą antrąjame augšte.

Seminarijos rektorium yra 
kun. Alf. Lapė, viduramžis, 
dar gajus, su lanksčiu liežuviu 
vyras, o jo padėjėjas — kun. 
Juozapas Vosylius — jaunas, 
fiziškai tvirtas ir vikrus. Rėk 
torius supažindino mane su vi 
su savo štabu — su profeso 
riais ir dėstytojais.

Kai pasakiau, jog esu iš laik 
raščio „Laisvės“, rektorius pa 
stebėjo:

— Žurnalistai — pavojingi 
žmonės.

Pajuokavę, visi susėdome ir 
turėjome neilgą pokalbį.

Šiuo metu seminarijoje, sa 
kė man, yra 5 7 auklėtiniai-klie 
rikai. Vyriausybės leidimu ga 
lėtų jų būti 60. Jeigu tiek nė 
ra, tai, matyt, dėl stokos kan 
didatų.

— Kokių privalumų reika 
laujate iš norinčiųjų įstoti se 
minarijon?

— Be kitko, kiekvienas kan 
didatas turi būti baigęs vidų 
rinę mokyklą, gimnaziją,—at 
sakė man.

— O kaip su marksizmu-le 
ninizmu ?

— Su marksizmu - leniniz 
mu jie susipažįsta vidurinėje 
mokykloje. Seminarijoje mes 
dėstome tik tarybinę konstitu 
ciją. Pirmaisiais metais pas 
mus dėstoma filosofija, o pas 
kui — teologija.

Užklausus, iš kur jie gauna 
daugiau kandidatų — iš kai 
mo ar iš miesto, rektorius atsa 
kė: iš kaimo. Ir jis pridėjo:

— Prašau nepamiršti ir to: 
nemaža mūsų auklėtinių jau 
yra atitarnavę tarnybą Tarybi 
nėję Armijoje.

Mane stebino tai, kad vyrai, 
atitarnavę Tarybinėje Armijo 
je, mato reikalą stoti į kunigų 
seminariją! Kažkuris ten iš jų, 
juokais ar rimtai, nežinau, pri 
minė: jie nori būti kunigais, 
kad galėtų turėti lengvą duo 
nelę.

— Ar netrūksta jums kimi 
gų —. užtenkamai išleidžiate 
jų iš Seminarijos?

— Dabartinėmis sąlygomis 
pilnai užtenka, — buvo atsaky
mas.

„Dabartinėmis sąlygomis“, 
kaip vėliau patyriau, rektorius 
turėjo galvoje tai, kad tarybinė 
je santvarkoje kunigų parei 
kalavimas kur kas mažesnis ne 
gu buvo buržuazinėje. Pirmiau 
reikėdavo armijos kapelionų— 
mokyklose, kariuomenėje, vie 
nuolynuose, o dabar kapelio 
nai nereikalingi.

Pats rektorius aprodė man 
seminarijos kambarius ir sales. 
Žemai — nedidelis bendrabu 
tis. Lovelės ankštai sukištos 
viena prie kitos.

— Čia yra mūsų naujokų 
„čyščius“, — juokavo kun. La 
pė.—Kurį laiką pagyvenę čia, 
jie persikelia į kambarius, kur 
guli jau po tris viename.

Parodė man tų kambarių ke 
lis: užlaikomi švariai ir tvar 
kingai.

Seminarijos bažnyčia, man 
esant, buvo baigiama iš lauko 
dažyti, o vidus jau buvo baig 
tas — baltavo. Gale bažnyčios 
koplyčia, kurioje kas ryta auk 
lėtiniai meldžiasi.

— Ar valstybė bažnyčiai 
kuo nors padeda? — stebėda 
mas dailiai nudažytą bažny
čios vidų, klausiau rektorių.

Jis atsakė taip: Valstybė pa 
deda ta prasme, kad duoda me 
džiagų, kurios taip reikalingos 
statybai. Bet už medžiagas dva 
sininkija valstybei sumoka.

— Iš kur čia jūs gaunate lė 
šų?

— Iš kurijų, kurios savo- 
ruožtu gauna iš tikinčiųjų au 
komis.

Apžiūrėjęs visa, kas įdo 
miau, rengiausi eiti, bet rcktO’ 
rius tarė:

— Tamstos neišleisime, ne 
pavaišinę kavute.

Sutikau. (
Įėjome į nedidelį valgomąjį.

Trikampiškai sustatyti stalai, 
baltomis staltiesėmis apdeng 
ti, laukė mūsų. Buvo čia už 
kandžių, buvo kavos, buvo ir 
„tvirtesnių“ išgėrimų.

Rektorius užsispyrė, kad 
sėsčiau „garbės krėslan“ — 
krėslas su augštii atlošu, o vir 
šuje jo, ant sienos pakabintas 
kryžius su didoka mūka. Jau 
čiausi nesmagiai, bet viešnagė 
je visko tenka paragauti.

Be kitų, prie kavutės sėdėjo 
rektorius kun. A. Lapė, jo pa 
dėjėjas — kun. J. Vosylius, 
prof, prelatas dr. Juozapas La 
bukas, prof. dr. kun. Leonar 
das Pukėnas, dėstytojas kun. 
Mykolas Grubys, dėstytojas 
kun. Albinas Jaudegis, desty 
tojas kun. Pranciškus Tarnu 
levičius ir prokuratorius kun. 
Romualdas Stundžia.

Pokalbiai buvo gyvi ir, sa 
kyčiau, atviri ir įdomūs. Jie 
manęs klausinėjo apie Ameri 
ką, apie tenaitinį lietuvių gyve 
nimą, o aš jų apie tai, kaip jie 
čia gyvena, ką veikia, kaip vis 
kas derinasi. Rektorius man 
priminė, kad jis neretai gau 
nąs mūsų laikraščio „Laisvės” 
pasiskaityti. Jis man priminė, 
jog šiandien Lietuvos kunigai 
ne tokie, kokie buvo seniau: 
jie studijuoją marksizmą-leni 
nizmą, jie seką visuomeninio 
gyvenimo vystymąsi, jo eigą, 
jie nemažai nusimaną visais vi 
suomeniniais klausimais.
į Man, žinoma, tai būtų buvę 

aišku ir be aiškinimo. Mačiau 
ir jaučiau, kad katalikų dvasi 
ninkija deda pastangas prisi 
taikyti prie tarybinio gyveni 
mo.

Kadangi čia buvo ir „tvir 
tesnių” gėralų ir visi, stebė 
jau, jų ragauja, tai klausiau, 
ar ir klierikams leistina tai da 
ryti.

— Ne, — buvo atsakymas. 
— Jiems griežtai uždrausta ra 
gauti alkoholį. Galės gerti, kai 
baigs seminariją. Išgerti nei ei 
kia mokytis.

Aš rengiausi eiti, nes buvau 
prižadėjęs kitoje vietoje neuž 
ilgo būti. Rektorius ir profeso 
riai prašė, kad tarčiau žodį ki 
tą auklėtiniams - klierikams, 
laukiantiems manęs salėje.

Siūlymas mane stebino.
Ką gi aš galiu jiems paša 

kyti? Patarti, kad mestų šalin 
sutanas ir grįžtų pas tėvus į 
kolūkius žemę arti ar į fabri 
kus dirbti. Bandžiau atsisaky 
ti, bet, vis prašomas, pagalve 
jes, sutikau.

Nuėjome į kitą nedidelę sa 
lę, kur buvo susėdę visi semi 
narijos auklėtiniai, jauni vy 
rai. Kalbėjau labai trumpai.

Baigus kalbėti, staiga visi 
klierikai ir profesoriai sustojo 
ir griausmingai pradėjo giedo 
ti man „ilgiausių metų, ilgiau 
siu!..."

Na, tuo ir baigėsi mano vi 
zitas Kauno kuniių seminaii 
joje“. *
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LIETUVIŲ SPORTO DEŠIMTMETIS Š. AMERIKOJE
1949 — 1959.

Nusivyliau Edv. Šulaičio lei 
diniu „Lietuvių Sporto De
šimtmetis Š. Amerikoje 1949 
—1959“, ypatingai, kad jo iš 
leidimui, autorius paaukojo be 
veik dvejus metus laiko. Dve 
jų metų užtenka išleidimui pui 
kaus leidinio, juo labjau, kad 
tam buvo neeilinė sukaktis,, 
bet mūsų sportinio gyvenimo 
mažas jubilėjus šiame konti 
nente. Tuo tarpu, autorius pa 
sitenkino tik kuklia veikiančių 
sporto klubų apžvalga, pailius 
truodamas ją nuotraukomis. 
Vertėjo Edv. Šulaičiui neuž 
miršti ir sportinių straipsnių, 
platesnių mūsų gyvenimo įvy 
kių aprašymų. Šiandien, paė 
mus po dešimties gyvenimo 
metų tą leidinį, nesusidarome 
jokio mūsų sportinės veiklos 
vaizdo, nes trūksta ne tik žy 
mesnių rungtynių pasekmių, 
bet pačių lengvosios atletikos 
rekordų, Š. Amerikos žaidy 
nių (paskirose šakose) nuga 
lėtojų ir tt. Taigi, pasirodo ne 
visuomet privati iniciatyva at 
siekia savo tikslą. Patartina 
FASK-tui susirūpinti tokiu lei 
diniu ir ji išliesti nors ateinan 
čių metų rudeni.

Jau savo įžangos žodyje au 
torius atsiprašo už visas klai 
das bei netikslumus. Tiesa, jų 
išvengti negalima buvo, (kai 
kurių sporto klubų medžiaga 
išgulėjo dvejus metus, nuotrau 
kos valdybų netiko, nes jos pa 
sikeitė), tačiau kai kurios klai 
dos yra nedovanotinos, ypač 
Edv. Šulaičiui, kaip žymiam 
sportinės veiklos darbuotojui.

Atžymėdamas lietuvių spor

I siu |
X v£ Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik g 
A raštis. * Leidžia ir redaguoja- G. J. Lazauskas,

Eina penkti metai. Ą
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS £

$ 1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA. ''
Prenumerata: JAV it kitur 3 dol. metams.

Ontario Gubernatoriaus senoji 
ir naujoji rezidencija.

Ontario vyriausybė, 1937 me 

tinę spaudą (psl. 59), auto 
rius nurodo Nepriklausomą 
Lietuvą, kaip turinčią neregu 
liarų sporto skyrių (kai jis iš 
tikrųjų yra reguliarus, kas nu 
meris ir pastovus. NL red.), o 
pav. Dirvą daug plačiau atžy 
mėdamas, kurioje su žiburiu 
sporto reikia jieškoti.

Atvirai kalbant, juk Edv 
Šulaitis dažnai Draugo dien 
raščiui „gražiai“ nurašo iš NL 
sporto žinias, tuo tarpu savo 
leidinyje jis kalba apie „nere 
guliarų” sporto skyrių NL. 
Mielas kolega, tokių klaidų da 
ryti negalima! K. Baronas. 
Metrika: Lietuvių Sporto De 
šimtmetis Š. Amerikoje 1949 
—1959. Redagavo Edv. Šulai 
tis, Chicago 1959 m. Spausdi 
no M. Morkūno spaustuvė, ti 
ražas 1000 egz. 60 psl. Kaina 
nepažymėta, tačiau pardavinė 
jama po 1.50 dol.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Vyskupas Vincentas Briz 

oyS. NEGESINKIME AUKU 
RŲ. 214 psl. Kaina nepažymė 
ta. Knyga gaunama adresu: 
Ateitis, 916 Willoughby Ave, 
Brooklyn 21, N. Y., USA. Tai 
yra svarstymai apie šeimą. 
Knyga yra gražiai išleista ir 
naudinga.

VILTIS — Hope a folklore 
magazine. Gruodžio mėn. nr. 
paskirtas Aliaskai ir labai Įdo 
mus. Adresas: Viltis, P. O. 
Box 1226, Denver 1, Colo., 
USA.

ATVIRUČIŲ spalvotų išlei 
do Saleziečiai, kurių adresas 
yra šis: Selesians, Crown 
Point, Ind., USA.

tais griežtai taupydama lėšas, 
atsisakė nuo Gubernatoriaus 
patalpų prie Chorley Park (de

KULTŪRINĖ AUSTRALI
JOS LIETUVIŲ VEIKLA

Žinomasis Maž. Lietuvos 
veikėjas Jurgis Reisgys Sydnė 
jau Lituanistiniuose Kuųsuo 
se Bankstowno L.iet. Salėje 
skaitė paskaitą apie Maž. Lie 
tuvą, kuri Įdomiai pailiuslruo 
ta brėžiniais, žemėlapiais ir kt.
• Bankstowno Lietuvių Namų 
salei numatoma duoti vardą. 
Ta proga šiuo metu intensy 
viai ruošiamasi iškilmingoms 
„krikštynoms“.
® Newcastelio liet, meno būre 
lis, po ilgos pertraukos, vėl pa 
sirodė su vaidinimu „Sekmi 
nių vainikas“, A. Gustaičio. 
Režisavo meno būrelio vado 
vas J. Česnaitis.
• Adelaidės B-nės susirinki 
mo nutarimu, rūbai, avalynė ir 
pinigai, rinkti Punsko lietuvia 
ms, bus siunčiami Vokietijon.
• Jaunoji Sydnėjaus lietuvių 
pianystė I. Vilnonytė atidarė 
muzikos mokyklą. Moko piani 
no, muzikos teorijos ir paruo 
šia mokinius konservatorijos 
egzaminams.
• Melburno Lietuvių Namų 
baliuje dalyvavo per 250 tau 
tiečių.
• Įsigijus Lietuvių Namus 
'/Adelaidės Kultūros P'ondas, 
padedant Moterų Sekcijai, kar 
tą į mėnesį rengia sekmadieni 
nes popietes.

Per rugsėjo mėnesio kultu 
rinę popietę Č. Zamoiskis pa 
darė prasešimą apie organizuo 
jamą kompaktinį lietuvių su 
telkimą Britų Hondūre. Po 
pranešimo sekusioje meninėje 
programoje ponia J. Maželio 
nė padainavo. Dainininkei 
akomponavo jauna pianistė pa 
nelė Valčiukaitė, kuri dar so 
lo "paskambino.

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

3322 S. Halsted Str.
Chicago 8, Ill.

šinėj) dėl jų brangaus išlaiky 
mo. Šiuose rūmuose dabar yra 
Kanados Karališkos Raitosios

- LIETUVOS GENERALINIOKULTURWWKROjVIKA konsulo jono budrio,
70 metų amžiaus sukaktis bus

VILNIAUS UNIVERSITETO SUKAKTĮ PANAUDOJO 
SAVAI PROPAGANDAI

Gruodžio 3—4 dienomis Vii 
niuje buvo minima Vilniaus 
universiteto 380 metų sukak 
tis. Komunistai paskelbė, kad 
šiemet suėjo ir 40 metų nuo 
to, kai „tarybinė valdžia“ 
(Kapsukas - Mickevičius) ta 
riamai atsteigusi Vilniaus uni 
versitetą. „Lietuvos TSR is 
torijos šaltiniai“ paduoda to 
kią „Lietuvos ir Bielorusijos 
liaudies komisarų“ dekreto iš 
trauką iš 1919 m. kovo 13 d.:

„Carinės reakcijos uždaryto 
Vilniaus universiteto sienose 
įkurti visuotinį darbo uinversi 
tetą.

Įvesti universitete nemoka 
mą ir visiems prieinamą moky 
mą.

Dėstymo sistema — dalyki 
nė ir semestrinė, vietos kalbo 
mis.

Universiteto organizavimui 
sudaroma komisija iš draugų 
S. Bobiansko, V. Biržiškos ir 
Cheltmano“.

Tą nutarimą pasirašė „liau 
dies komisarų tarybos“ pirmi 
ninkas Vincas Kapsukas-Mic 
kevičius ir švietimo liaudies 
komisaras J. Leščinskis.

Faktai ir dokumentai rodo, 
kad Vilniaus universiteto at 
kūrimas vyko visai kitoje plot 
mėje. Jau iš liaudies komisarų 
paskelbimo aiškiai matyti, kad 
čia ėjo reikalas ne apie univer 
siteto, bet „liaudies universi 
teto“ arba „daibo univer site 
to“ steigimą, kad ir senojo uni 
versiteto sienose.

Tikroji Vilniaus univesrsite 
to atkūrimo užuomazga buvo 
kitur. Kaip atspausdinta toje 
pačioje istorijos šaltinių kny

Policijos centrinė buveinė. Nuo 
tada Ontario Gubernatorius 
naudoja oficialiems reikalams 

goję, buvo paskelbta apie Vii 
niaus Lietuvių Mokslų draugi 
jos įsteigtus aukštųjų mokslų 
kursus. Kursai pradėję veikti 
jau kovo 24 d. O paskaitas skai 
tę J. Vabalas Gudaitis, M. Bir
žiška, J. Tumėnas, Pr. Mašio 
tas, A. Janulaitis, K. Janavi 
čius, Raudonikis ir kt. Iš tų 
kursų ir išdygo Vilniaus uni 
versiteto atžala, o ne iš Kapsu 
ko-Mickevičiaus dekreto apie 
liaudies universiteto steigimą. 
Kapsukas prie Vilniaus univer 
siteto nieko dėtas. E.

APIE MŪSŲ DAILININKUS 
apie kurių kūrinių paroda bu 
vo anksčiau pranešta, „Glob 
and Mail“ meno kritikas Mc 
Carthy be ko kita rašo:

Skulptūroje, Elenai Dpcius 
prjiklauso ypatingas pabrėži 
mas (iškėlimas), šį kartą už 
akmens raižinį Du veidai, ku 
ris pasižymi kūrybingumu ir 
rodo tvirtą akmens piešimo for 
mos pajautimą.

Telesforas Valius, savo spal 
votoje Gaidžio litografijoje ro 
do tvirtus grafiko bruožus, no 
rs jo Tinklai yra truputį (inko 
herentiški) nevieningi ir Ketu 
rios Figūros turi daugiau stip 
rūmo, nei formos.

Dagio skulptūra šiek tiek 
nukenčia nuo „suplakimo“, ta 
čiau drožinys yra kompeten 
tingas.
0 Vietoje kalėdinių ir Naujų 
Metų sveikinimų Dr. A. Geru 
tis, Berne, pasiuntė Vasario 16 
gimnazijai Vakarų Vokieti jo 
je 10 dolerių. Iš savo pusės jis 
šiuo keliu dėkoja bičiuliams ir 
pažįstamiems už sveikinimus.

butą Paramento pastate. Da 
bar dr. Sigmund Samuel, žino 
mas Kanados verslininkas, me 

minima 1960 m. sausio 16 d. 
Carnegie Endowment Interna 
tional Center, 345 East 46 
Street, New York.
Minėjime V. Sidzikauskas pa 

sakys kalbą. Po to bus sveiki 
nimai, meninė dalis ir vaišės.

Rengimo išlaidoms padeng 
ti bus imama po 5 dol. nuo da 
lyvio.

Pakvietimai galima gauti iš 
anksto šiose vietose:

1. Vakselis, 112-09, 95 Avė, 
Richmond Hill 19, N. Y. Tel. 
VI 6-3246:

2. Lietuvos Laisvės Komite 
te, 70—5 Ave, New York;

3. J. Ginkus, 495 Grand St. 
Brooklyn, 11, N. Y.;

4. J. Andriušis, Š7—09 Ja 
maica Ave, Woodhaven 21, N. 
Y..

Sveikinimus siųsti: J. Šlepe 
tvs 3528 — 90 St., Jockson 
Heights ė2, N. Y.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

® Herderio institutas Marbur 
ge (Lahn) išleido Lietuvos vo 
kiečio, kun. dr. G. Wagnerio 
disertaciją apie Lietuvos vo 
kiečių būklę laikotarpyje tarp 
abiejų pasaulinių karų.
• Lietuvos vokietis, kun. A. 
Franckeitis, gyvenąs Vakarų 
Vokietijoje, dažnai spausdina 
Lietuvos vokiečių mėnesiniu 
me leidinyje „Heimatstimme“ 
lietuvių poetų kūrinių verti 
mus į vokiečių kalbą.
• Šveicaras prof. C. Regelis, 
buvęs Kauno universiteto bo 
tanikos profesorius, mokslo 
reikalais ilgesnį laiką išbuvo 
Afganitane.

no kolektorius, istorikas, filan 
tropas, padovanojo savo puoš 
nų namą (kairėj) Provincijai 
kaipo Gubernatoriaus buveinę.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

ŠEŠIOLIKTOJI DALIS — EPILOGAS
46.

3
Tai buvo ligi pagrindų sugriautame Karačeve, greit po 

Gordono su Dudorovu nakvojimo Černyje ir jų pasikalbėjimo 
prie upės. Čia, besivydami savo armiją, bičiuliai rado kai ku 
riuos jos užpakalinus dalinius, sekusius paskui didžiąsias jė 
gas.

Laikėsi ilgiau kaip mėnesį nekintanti tyli ir graži karšto 
rudens giedra. Apipilta žydro be debesų dangaus karščiu, juo 
da, derlinga Vrynščinos, palaimingo krašto tarp Orio ir 
Briansko, žemė rudavo saulėje šokolado - kavos atspalviu.

Miestą išilgai vėrė svarbioji tiesi gatve, susiliejanti su 
didžiojo kelio trasa. Iš vienos jos pusės buvo sugriauti namai, 
minų sumalti į trupinius, ir išvartyti, suskaldyti ir apdegę su 
naikintų sodų medžiai. Kitoje gatvės pusėje buvo tuštumas, 
galbūt ir anksčiau nebuvusios užstatytos ir todėl nekliudytos.

Toje pusėje, kuri buvo užstatyta, benamiai žmonės rau 
sėsi pelenuose, kažko jieškojo ir nešė į vieną vietą. Kiti sku 
biai rausė žemėse „zemlenkas“ ir pjaustė velėną jas aptaisyti 
iš viršaus.

Kitoje, neužstatytoje namais pusėje, bolavo palapinės, 
spraudėsi sunkvežimiai ir visokios rūšies arkliniai furgonai vi 
šokių tarnybų, atitrūkusių nuo savo dalių, savo divizijų štabų, 
pasiklydę, pasimetę, susipainioję ir vieni kitų jieškoję. Čia pat 
tvarkėsi, taikstėsi, stiprinosi, išmigo ir po to slinko į vakarus 
liesi, padžiovę paaugliai iš žygio kuopų pikomis pilotėmis, dr 
jzenterijos išbalintais vedais.

Pusiau sugriautas ir išsprogdintas miestas vietomis de 
gė nuo sulaikyto sprogimo minų. Dirbantieji, sprogus minai, 
sustodavo dirbę, ištiesindavo nugaras, pasiremdavo ant kastu 
vų ir, pasukę galvas į tą pusę, kur vyko sprogimas, ilgai ten 
žiūrėdavo.

Ten pirma stulpais ir fontanais, o paskiau tingiais, apsun 
kusiais šmorais kilo į padanges pilki, juodi, rudi kaip plytos 
ir dūmiškai ugniniai debesys šiukšlių, dulkių ir sklaidėsi į ša 
lis sultonais ir pamažu krito ir leidosi į žemę. Ii’ dirbantic 
ji vėl imdavosi darbo.

Vieną iš neužstatytosios pusės aikštę apstojo iš visų 
pusių augmenija — iš vienos pusės krūmai ir iš kitos — mc 
džiai, kurių šešėlis dengė visą plotą, lyg tai būtų dengtas 
kiemas.

Aikštėje baltinių tvarkytoja Tania su keliais padėjėjais, 
o taipogi Gordon ir Dudorov laukė iš pat ryto Taniai ir jos 
gautiems pulkui daiktams pervežti sunkvežimio. Tie daiktai 
aikštėje dėžėse buvo suversti į kalnus. Tatjana juos sauogo 
jo ir nė vieno žingsnio nuo jų nesitraukė, bet ir kiti laikėsi 
ties dėžėmis, nes bijojo praleisti progą išvykti, kai tiktai ji 
pasitaikys.

Laukimas tęsėsi ilgai, daugiau kaip penkias valandas. 
Laukiantiems nebuvo kas daryti. Visi jie klausėsi nenutilsta 
mo tarškėjimo daug ką mačiusios mergaitės. Ji tiktai ką pa 
pasakojo apie savo pasimatymą su generolu majoru Živago.

— Kaip gi. Vakar dieną. Pas generolą mane pačią nuve 
dė. Pas generolą-majorą Živago. Jis pravažiuodamas dome 
josi Christina, klausinėjo apie ją. Tuos žmones, kurie patys 
ją pažinojo. Jam nurodė mane. Sako — draugė. Įsakė iš 
šaukti. Na, iššaukė, atvedė. Visai nebaisus. Nieko ypatinga, 
kaip visi. Kreivaakis, juodas. Na, aš, ką žinojau, išdėjau. Iš 
klausė, sako, ačiū. O tu pati, sako, iš kur, kokia? Aš, natūra 
lūs dalykas, šiaip ir taip, atsakinėti. Kuo pasigirs!? Benamė. 

Patys žinote. Pataisos namai, valkatavimas. O jis sako — 
nežiūrėk nieko, pasakok nesivaržydama, kokia čia gėda. Na, 
aš iš drovumo pirma žodį, kitą, toliau — daugiau, ragina jis, 
aš įsidrąsinau. O aš turiu ko papasakoti. Kad jūs išgirstų 
mėt, nepatikėtumėt, pasakytumėt — išgalvoja. Na, taipgi ir 
jis. Kai aš pabaigiau, jis atsistojo, per kambarį žingsniuoja 
iš kampo į kampą. Pasakyk, sako, dėl Dievo meilės, kokie ste 
buklai. Bet štai kas, sako, Dabar man nėra kada, O ak tą 
ve rasiu, ir dar kartą pašauksiu. Aš tiesiog negalėjau pagal 
voti, ką išgirdau. Aš tavęs, sako nepaliksiu. Čia reikės dąr 
kaikas išsiaiškinti, visokių smulkmenų. O tai, sako, ko gero 
aa į dėdes tavo užsirašysiu, įtrauksiu tave į generolo giminąi 
tęs. Ir mokytis atiduosiu į vuzą, į kokį tiktai panorėsi. Dievaž, 
teisybė. Toks linksmas juokdarys.

Šiuo metu į aikštę įvažiavo ilgas vežimas, tuščias sų augs 
tais šonais, rodiklinis, kokiais Lenkijoje ir vakarinėje Rusijo 
je veža javų pėdus. Porą arklių rodykliniuose pakinktuose 
valdė karinis tarnautojas, senovine terminologija vadinamas 
furleit, arklinės gurguolės kareivis. Jis įvažiavo į aikštę, nu 
šoko nuo sėdynės ir pradėjo nukinkyti arklius. Visi, išskyrus 
Tatjaną ir kelis kareivius, apstojo vežėją ir pradėjo prašyti ne 
iškinkyti arklių, bet juos nu ! ežti ten, kur jie nurodys, žino 
ma — už piniginį atlyginimą. Kareivis atsisakinėjo, nes jis 
neturėjo teisės naudotis arkliais ir vežimu, ir turėjo piklyti 
įsakymus. Jis kažkur nuvedė arklius ir daugiau nebepasirodė, 
visi sėdėjusieji ant žemės atsikėlė ir susėdo ant iškinkyto tuš 
čio vežimo. Tatjanos pasakojimai, pertraukti vežimo pąsiro 
dymo, vėl buvo atnaujinti.

— Ką tu pasakei generolui? — paklausė Gordon. — Jei 
gu gali, mums tą pakartok.

— Ką gi, galima.
Ir ji jiems papasakojo baisią istoriją, '

Da'ugiau bus.
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AAŪSU^S'PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

KOKIA STIPRI YRA GELEŽINĖ UŽDANGA,
skirianti mūsų pavergtą Tėvy
nę nuo laisvojo pasaulio, gali 
ma spręsti iš lietuvių sportiniu 
kų, atvykusių su Sov. Sąjun 
gos krepšinio komandom, 
draugiškų rungtynių prieš 
amerikiečius. Be abejo, lietu 
vius išeivius, daugiausia domi 
no du sportininkai lietuviai — 
|urate Daktaraitė ir St. Butau 
tas, davę pasikalbėjimus lais 
vojo pasaulio broliams, jų tar 
pe ir „Neprkl. Lietuvos“ bend 
radarbiui Edv. Šulaičiui.

Kaip skaitytojai pastebėjo, 
[urate netikėjo, kad viešbutis, 
kuriame komandos yra apsisto 
jusios, skiriamas yra visiems, 
o ne tik svečiams iš užsienio, 
,vo fėjosi, kad negrai policiniu 

turi teisę tvarkyti ir ,,bal 
tuosius“ ir t. t. Ir Stp. Butau 
tas, būdamas visos SS moterų 
krepšinio rinktinės treneriu, 
neskaito užsienio sporto laik 
raščių, kurie turi būti jo kas 
dienine duona, nes juk jis iš sa 
vo profesijos tikrumoje gyve 
na...

Kaip bebūtų, reikia džiaug
tis, kad pirmosios kregždutės 
iš Lietuvos pasiekia laisąjį pa 
šaulį, ypač Dėdės Šamo žemę, 
galėdamos savo akimis pama 
tyti visos bolševikinės propa 
gandos melą apie Vakarus. Ir 
reikia tikėtis, kad jau 1960 m. 
dpj- didesni lietuvių sportiniu 
mfbūriai, praskins kelią į Va 

karus, juo labjau, kad Romoje 
įvyksta pasaulinė Olimpiada, 
kurioje dalyvaus ir SS sporti 
ninkai, jų tarpe ir pavergtos 
Lietuvos atstovai.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Futbolo sezono uždary 

mo rungtysės Vilniuje tarp 
vietos Spartako ir Žalgirio ko 
mandų baigėsi pastarosios lai 
mėjimu 1 :2.

— Vilniaus meistrų Sparta 
ko futbolininkai, nugalėję To 
rime lenkus 7:1, patyrė pralai 
mėjimą Ščecine 2:1.

nome, centro puolėjas Lauritė 
nas tapo diskvalifikuotas už 
„draugystę" su dievaičiu Ba 
chu, tad komandai yra būtinai 
reikalingas vidurio puolėjas. 
Tačiau augščiausiu krepšinio 
ku Lietuvoje yra laikomas Tel 
šių komandos žaidėjas, dvide 
šimtmetis P. Glinskis, kurio 
ūgis yra 2,05 m.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Žiemos Olimpinių žaidi 

mų daugiau nebus! Atrodo, 
kad paskutinės žaidynės bus 
Insbrucke 1964 m. Toks nuta 
rimas bus padarytas Olimpi 
nio Komiteto posėdyje, atsi 
žvelgiant į dalyvaujančių spor 
tininkų aiškų profesionalizmą.

— SS spauda ir radijas kalti 
na kanadiečius, kad jie, ruošda 
mi ledo rutulio komandą 1960 
m. Olimpiadai JAV, kviečia 
ir profesionalus žaidėjus. K a 
nados spauda atsako, kad ru 
sai ledo rutuiininkai yra tikri 
profesionalai ir gauna atlygi 
nimą ištisus metus, tuo tarpu 
Kanados žaidėjai, yra išlaiko 
mi vieno sezono metu. Spauda 
ir stato klausimą: kas yra di 
dėsnis profesionalas — rusas 
ar kanadietis?

— Krepšinio rungtynėse če 
kai įveikė belgus 84:78.

Tarptautinis studentų 
tinklinio turnyras Prahoje bai 
gėsi lenku laimėjimais vyrų ir 
moterų grupės prieš Čekiją, 
Bulgariją, Rumuniją ir Pran 
cūziją.

— Baigtos Lenkijos futbolo 
pirmenybės. Pirmoji vieta ati 
teko Gurnikui iš Zabže, toliau 
seka Bytomo Polonija ir Var
šuvos Gvardija. Augštąją ly 
gą buvo priversta palikti Kro 
kuvos Cracovia.

HAMILTONO 
KOVO ŽINIOS

Paskutiniame valdybos po 
.ėdyje buvo sudarytas 1960 

. pirmo pusmečio
— Ukmergės Pivonijos miš 

ke įvyko Nemuno dr-jos na 
rių bėgimas. 1.000 m moterį 
ms laimėjo raseiniškė A. Juk 
naitė per 3 min. 2 7,4 sek., o 
vyrų 5.000 m atiteko alytiš 
kini B, Mažeikai, kuris tą nuo 
tolį įveikė pei 16 min. 02 sek.

•— Krepšinio žaibo turnyras 
Kybartuose baigėsi šeiminin 
kų pergale, baigmėje įveikti 
siu Virbalį 51:50.

■— Septyniolikmetis Romas 
Ancevičius, turėdamas 2 m au 
gščio, jiakviestas treniruotis 
į meistrų komandą, kuri ruo 
šiasi SS pirmenybėms. Kaip ži

| TAISAU | 

^televizijos ir radio aparatus.
Darbas garantuotas. ®

$ Albinas Pranevičius, 
k DOminic 6-6637 
» $

darbo veiklos planas.
Moterų krepšinio komanda iki 
kovo mėn. dalyvaus Hamilto 
no lygos pirmenybėse, o sau 
šio 16 d. Kanados Apygardos 
pirmenybėms Ročestetyje, bus 
pasiųstos vyrų stalo teniso ko 
manda ir berniukų krepšinio. 
Vasario 6—7 dd. Toronte, Ko 
vas dalyvaus vyrų ir moterų 
krepšinio pirmenybėse, mer 
gaičių stalo teniso komandine 
se ir individualinėse pirmeny 
bėse, į kurias numatoma pa 
siųsti dvyliką mergaičių 10— 
12 m. amž. Jos visos, kiekvie 
na ketvirtadienį, treniruojasi 
V A V parap. salėje V. Subat 
ninkaitės priežiūroje. Nuspręs 
ta vykti į New Yorką X-oms 
Š. Amerikos lietuvių žaidynė 
ms balandžio mėn. pabaigoje, 
(greičiausiai su moterų krep 
šinio ir vyrų stalo teniso ko 
mandom), o gegužės mėn. pra 
džioje, didelėm žaidynėm ir

I
f GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS ž 

? D- E< BELANGER Sc SONS I 
? 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE |

GARANTUOTAS DARBAS.
< 259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343 |

M. MAČIUKAS 5
S 

VYRIŠKŲ IR J:

MOTERIŠKŲ RŪBŲ >

SIUVĖJAS f
AUGŠTOS KOKYBĖS £ 
RANKŲ DARBAS S 

$ 
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

0

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.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą

Mr. Man free d Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

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

NIAGAROS PUSIASALIS
„MILŽINO PAUNKSMĖ“ ATVYKSTA Į NIAGAROS 

PUSIASALĮ VASARIO 16- TO PROGA.

Geresniam vieningumui St. 
Catharines ir Wellando b-nių 
valdybos susitarė 1960 me 
tais Vasario 16-to minėjimą 
ruošti tik vieną bendrą, bet di 
delio masto, sutraukiant ir to 
limesnių apylinkių lietuvius. 
Jau daugelį kartų buvo visuo 
menės nusiskundimų dėl musų 
minėjimų noubodumo ir kalbų. 
Išvengti to, niagariečiai nusp 
rendė šiemet įnešti ką nors 
naujesnio, įdomesnio bei nau 
dingesnio, pakeičiant šventės 
minėjimo pobūdį. Todėl Vasa 
rio 16 proga ir atkviečia Mont 
realio Liet Dramos teatrą pa

statyti „Milžino Paunksmę“. 
Tai yra mūsų istorinis veika 
las primenantis Lietuvos gai
šiuosius laikus, labai tinkamas 
tos šventės rimtumui.

Minėjimas įvyks 1960 m. va 
rario 20 d. Merritton Commu 
nity Centre Hali, Merritton, 
Ont. ten pat, kur per vilniečiu 
rengiamas Jonines koncertavo 
Čiurlionis.

Maloniai piašome kitas apy
linkės kolonijas šią data susi 
laikyt pas save nuo viešų pa 
rengimų. Vieni kitiems solida 
rizuodami galime didelius da 
lykus įvykdyt. Kor.

Verdun PO 6-5641
f HICKSON GROCERY |

|ALUS ir MAISTO PRODUKTAI!
0 Pristatymas nemokamai $
X 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas %4

LONDON, Ont.
IR VĖL LIETUVIS STALO TENISO MEISTERIS

Pernai maždaug apie tą pa 
tį laiką Londono miesto ir apy 
linkių stalo teniso meisterio 
vardą iškovojo tautietis londo 
niškis Stasys Navickas. Šį kai
tą turnyrą laimėjo tautietis Jo 
nas Brazlauskas, pernykštis 
vicemeisteris. Turnyras pra 
dėtas gruodžio 5 dieną. Daly 
vių virš 40. Lošta vieno minu 
so sistema. Į baigmę, kaip ir 
pernai, vėl pateko tie patys 
abu lietuviai: Jonas Brazlaus 
kas ir Stasys Navickas.

Gruodžio 12 dieną šie abu 
tautiečiai stojo į galutinę - le 
miamą kovą, kuri buvo perduo 
ta ir per Londono televizijos 
stotį. Kovota sunkiai, .temptai 
ir permainingai, bet kartu gra 
žiu ir pasigėrėtinu stiliumi, 
tikrai meistriškai. Daugelis

stalo teniso žiūrovų ir žaidėjų 
teigia, kad tikrai buvo ko pa 
sižiūrėti, o londoniškiams lie 
tuviams labai malonu buvo ma 
tyti savo tautiečius — geriau 
sius Londono stalo teniso žai 
dėjus. Štai techniškos pasek 
mės: 18:24, 21 :16 ir 21 :18 Jo 
no Brazlausko naudai.

Laimėtojas Jonas Brazlaus 
kas gavo pereinamąją taurę pa 
saugoti iki kitų metų ir gal vėl 
savo titulą apginti.

Be to. tiek meisteris, tiek vi 
cemeisteris gavo ir gražias as 
meniškas dovanas. Londoniš 
kiai sako, kad Brazlauskas —- 
Navickas — tai televizijos 
žvaigždės, nes jų kova ir per 
nai buvo rodoma per televizi 
ją. L. E-tas.

Agentūra “GINTARAS”
(K. KUDUKIS)

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

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

ir patefonai. Philko firmos televizijos aparatai.

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

St. CATHARINES, Ont.
ST. CATHARINES NUMATOMA OPERETĖ?

sporŲrfjnkų susipažinimo va 
karu — atšvęsti klubo vienuo 
likos metų sukaktį. Taip pat. 
numatytos draugiškos rungty 
nės su Torontu ir Ročesteriu 
krepšinyje ir lauko tenise. Klu 
bo kasos papildymui, nuspręs 
ta ateinančiais metais sureng 
ti penkis šokių vakarus.

Mūsų spaudos parėmimui, 
valdyba nutarė pirkti po $10 
akcijas NL ir TŽ b-vių, pasiun 
tė vaikų laikraštėliui Eglutei 
$10, o taip pat nutarė pirkti 
dovaną Kalėdų proga kanadie 
čiui treneriui (moterų koman 
dą jis treniruoja nemokamai) 
už 15 dol. Žengiant į N. Me 
tus kasoje yra 283 dol.

— Po dviejų pralaimėtų 
rungtynių Hamiltono m. krep 
šinio pirmenybėse, paskutinį 
šeštadienį Kovo moterų ko

manda atsigriebė prieš blaivės 
ter fabriko komandą, laimėda 
ma 47:8(17:4). Lietuvaitės tu 
įėjo laimėti augštesniu rezul 
tatu, nes už kanadietes jos bu 
vo bent klase augščiau. Tas 
kų pelnė: Prunskytė 14, Vir 
bickaitė 7, Stanaitytė 4, Mes 
kauskaitė 6, Miniotaitė 7, Pet 
rušaitytė 7. Mačiulaitytė 2.

Paskutinis šokių vakaras
davė 156.16 dol. pelno. Nuošir 
di padėka visiems atvykusie 
ms, o taip pat paaukavusiems 
loterijai, puikiai paruoštus sta 
lūs: kun. Dr. J. Tadarauskui 
ir Kronas - Valevičius įstaigai.

— G. Paltarokas pasiekė 
ketvirtfinalius uždarose lauko 
teniso pirmenybėse salėje, nu 
galėdamas vieną pagrindinių 
varžovų — buv. Hamiltono m. 
meisterį. K. B.

a BELLAZZI-LAMY, INC I 

į DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale. |

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

| STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON $

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

$ per $
Lithuanian Trading Co. London, England.

Montrealyje Atstovas £
| Aug. MYLĖ $

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

!
Tel. UN 1-1176. $

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. $

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus. £

St. Cathrainėje lankėsi S. 
Juozapavičius iš Hamiltono. 
Buvo pasikalbėta apie naujas 
galimybes vėl ką nors bendro 
pajudėti kultūriniame darbe. 
Pasirodo Hamiltono meno jė 
gos dilba pilnu tempu. Girdė 
ti, kad kun. Jurkšas išvertė 
operetę „Silviją“ ir ima dirbti 
šia kryptimi su Hamiltono me 
nininkais. Jei tai tiesa, tai nė 
ra abejonės, kad Niagaros Pu 
siasalis bus iš pirmųjų užsian 
gažavęs šį naują kultūrinį žin 
gsnį pamatyti ir išgirsti pas 
save. Pagaliau mes čia esame 
artimiausia bendruomenė Ha 
miltonui. Gera turėti tokį stip 
rų kaimyną.

Mokyklos tėvų komitetas 
susirūpinęs lėšomis. Tokioje 
gajoje bendruomenėje, kaip 
mūsų, mokykla privalėtų tarp 
ti. Ištikrųjų taip ir yra : reikia 
tėvų komitetui tik apsisukti: 
niekas neatsakys mokyklai 
dolerių. Be to — valdybai tai 
irgi pirmos eilės klausimas. 
Taigi bendrom jėgom ir kliu 
tis — nebekliūtis.

Viena malonu mūsų bend 
ruomenėje tai seniai užstojusi 
taika. Nebe to, kad reikalui 
atėjus žmones bijotų prasižio 
ti. Štai pav., paskutinis raštas 
b. pirmininko J. Šarapnicko, 
kuris sukirto P. Š. užtai, kad 
šis tautietis nuėjo namo, o ne 
pasiliko susirinkime dar pasi 
aiškindamas, kad apie šį susi 
rinkimą jis nieko nežinąs. Čia 
teisus p. Šarapnickas, bet ne 
P. Š. Šitokie pareiškimai ir pa 
siteisinimai turėtų baigtis pas 
mus. Jie nemalonūs. Kas gi 
nežino, kas dedasi mūsų bend

ruomenėje? Žino visi. Lietuvy 
bes darbas — yra šventas dar 
bas ir jį tik galima paremti. 
Kai ateis diena, kada susirinki 
muose būsime visi — tada švę 
sime lietuviškos šviesos, kultu 
ros ir susipratimo šventę. To 
siekime. Yra vilčių. Jokiu bū 
du šio reikalo neužmirškime, 
nes be jo yra tuščios kalbos 
apie mūsų lietuvybę, apie mū 
su gyvenimo patyrimą, apie 
mūsų žinojimą, kaip reikia lie 
tuviui gyventi išeivjoije.

Pusnis.

KANADOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS

Dabar vyksta kalėdinės kraujo 
donacijos bei atsarkų sudary 
mas. Montrealio R. R. skyrius 
veikia 2180 Dorcheseter W. 
plačiai vykdo pagalbą ne tik 
Kanados žmonėms, bet ir kit 
ms tautoms to reikalingoms, 
vyksta kalėdinės kraujo dona 
cijos bei atsargų sudarymas. 
Montrealio R. K. skyrius vei 
kia 2180 Dorchester West.

DAR VIENAS GESTAPI 
NINKAS PASIKORĖ

Kai Vakarų Vokietijoje in 
tensyviau pradėjo gaudyti bu 
vusius gestapininkus, masinių 
žudynių Lietuvoje ir kitur da 
lyvius, vienas kitas iš jų, veng 
damas teismo, pats sau teismą 
pasidaro, Šiomis dienomis He 
chingeno kalėjime pasikorė 
buv. gestapininkas Wilh Sch 
midt. Jis buvo kaltinamas da 
lyvavęs masinėse žudynėse Auš 
vico, Dachau ir kt. kacetuose 
(kur buvo ir Lietuvos pilie 
čių). E.

j Dr. Roman Pniewski |
■< Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose
1 Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. k 
I 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 R
J Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. _____ i

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

I ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |
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Mosklo - Technikos naujienos SAULT Ste. MARIE, Ont SUDBURY, Ont
palengvinimui namų apyvokos darbų ŠVENTINIŲ NAUJIENŲ MOZAIKA BENDRUOMENĖS VALDYBA PRANEŠA,

1960 m. šeimininkė gaus dar 
šiuos rakandus:

a) spintą, kurioje pakabinti 
baltiniai išsiskalbs ir išdžius la 
bai trumpu laiku,

b) grindų ' valytoją, kuris 
bet kur esamo mygtuko kont 
roliuojamas pats automatiškai 
dulkes surinks, grindis išplaus 
ir išpolišuos,

c) indų plovimo vežimėli, 
kuris automatiškai surinks in 
dus nuo stalo, juos išplaus, iš 
džiovins ir sudės į lentyną.

ateities virtuvė
Didžiausia Amerikos elektri 

nių reikmenų firma pagamino 
virimo - kepimo krosnelę, ladi 
jo siųstuvo valdomą, kuri 1960 
m. jau pasirodys rinkoje.

Šeimininkė, išvykdama iš 
namų, virimui ar kepimui pa 
ruoštus pietus įdės į minėtą 
krosnį ir su savim pasiims spe 
Halų radijo siųstuvą. Pageidau 
jamu laiku užteks paspausti 
siųstuvo mygtuką, kuris įjun 
gs krosnį nustatytai tempera 
turai, nežiūrint kokiame atstu 
me šeimininkė bebūtų. Pietų 
ms baigus virti, krosnis bus iš 
jungta tuo pačiu siųstuvu.

virimas elektronais
yra pats greičiausias ir pato 
giausias virimo būdas, Elektro 
niniam inde kepenys iškepa 
per 20 min., o bulvėms išvirti 
reikia tik 4 min.

išrastas audru 
medžiotojas

Kanados išradimas, kuris 
gelbsti kovotojams su 

uraganais.
Neseniai vykę nuostolius 

nešą uraganai, toki kaip ,,Gra 
cie“, nepasižymėjo žmonių au 
komis tik dėl to, kad prie da 
baltinės perspėjimo sistemos 
buvo galima iš anksto nusaky 
ti šios tropinės audros kryptis. 
Galbūt svarbiausias reiškinys 
šioje visoje sistemoj tai yra 
lėktuvas, kuris lekia į audrą ir 
nustato judėjimo centrą. Tai 
ir yra „uraganų medžiotojai“ 
siunčiami iš JAV National Hur 
ricane Research Project bazės, 
kuri yra prie West Palm Be 
ach, Floridoj. Tai yra labai ri 
zikingas darbas, kuris taičau 
paskutiniu metu padaromas 
mažiau rizikingas, nes turi ins 
trumentą—APR - 5 - Kanadoj 
išrastą ir patobulintą Kanados 
Applied Research Ltd. Trttm 
pai tariant, tai yra radaro alti 
meteris (augštnmoms matuo 
ti) ir barografas didelio preci 
ziškumo, toks, koks yra reika 
lingas lėktuvui, lekiančiam ura 
gano šėlstančiose bangose. A 
PR-5 instrumentas dabar yra

įrengtas kiekviename lėktuve, 
kuris „medžioja uraganus“.

VOLFRAMAS RASTAS 
YUKONE

Volframas (tungsten) yra 
daugiausiai reikšmingas mine 
ralas kaip plačiai naudojamas 
plieno pramonėj. Jis iš visų 
metalų tirpsta ir verda prie 
augščiausios temperatūros, ir 
todėl paskutiniais metais pasi 
darė būtinu tose galimybėse, 
kur yra reikalas turėti priernai 
šas išimtinai karštiems tikslą 
ms, kaip sprausminiai varik 
liai, ir dabai erdvių laivams. 
Volframas yra kasamas Kana 
doj (Britų Kolumbijos provin 
cijoj), bet didžioji dalis, reika 
linga Kanados ir Amerikos pra 
monei, panaudojama atvežant 
iš Pietinės Korėjos, Bolivijos 
ir Brazilijos. Tai dabar yra ge 
ra žinia, kad didelės volframo 
atsargos yra atrastos Macken 
zie kalnuose Yukone, arti 
Aliaskos kelio, maždaug 250 
mylių į pietryčius nuo White 
horse. Tyrinėjimai dar eina, ir 
kasimas dar tik prasideda, bet 
viskas rodo, kad atsitiktinai 
rastas volframo plotas patik 
rins šiaurės Amerikos plieno 
pramonei atsargas ilgiems me
tams.

KAIP PERSAI „IŠRADO” 
VYNĄ

Vyno išradėju persai laiko 
savo karalių Džemšidą, gyve
nusį 1015—975 m. prieš mūsų 
erą.

Karalius Džemšidas nepa 
prastai mėgo vynuoges. Norė 
damas smaguriauti ištisus me 
tus, liepė pertrėkšti vynuogių 
kekes, o sultis supilti į indus. 
Nesezono metu, kai vynuogės 
baigėsi, karalius kasdien gar 
džiavosi gaiviu ir maloniu skys 
čiu. Tik neilgai. Vieną gražią 
dieną sultys apkarto. Nuodai! 
—sumetė Džemšidas ir įsakė 
tuojau aklinai užkimšti in 
dus.

Kartą Džemšido žmonai taip 
suskaudo galvą, kad ji neturė 
jo kur dėtis. Nepakeldama 
skausmo, karalienė nusprendė 
nusinuodyti: ji nuėjo į rūsį, at 
sikimšo vieną indų ir godžiai 
iš jo patraukė. Ir ką gi: netru 
kus jos veidas nušvito, galvos 
skausmą kaip ranka atėmė, o 
ji pati uždainavo ir leidosi šak 
ti. Linksmybė truko neilgai. 
Karalienę pamažėli apėmė 
snaudulys, ir ji užmigo. Džem 
šidas, mylėjęs ne tik vynuo 
ges, bet ir žmoną, išgėrė tų pa 
čių nuodų...

Ir tikrai, jo likimas buvo ly 
giai toks pat: Džemšidas taip 
pat uždainavo ir leidosi šokti, 
kol aptingęs užmigo.

Šaltoka, bet mes laukėme 
„baltų Kalėdų“.

Bedarbių pas mus, jei paly 
ginsime su kitais metais, yra 
nedaug, o mokamų atlygini 
rnų vidurkis, nors ir nušoko iš 
pirmos vietos Kanadoje į II- 
rąją, bet paskutiniais statisti 
niais duomenim išvedamas 
apie 90 dol. savaitei pramonės 
įmonėse, o tai palyginus su ki 
tomis Kanados vietomis skai 
tomą labai geru atlyginimu.

Jei paimsime dar daugiau 
statistinių duomenų, tai pama 
tysime, kad mūsų miesto mo 
kyklose ir gimnazijose moko 
si 10,820 mokinių, iš kurių ne 
pilni 4.000 — katalikų mokyk 
lose. Šiais metais mūsų mieste 
išduota statybai leidimu net 
už 9 mil. dolerių. Čia įskaito 
ma ir nauja statyba vietos plie 
no fabrike. Šiais metais pas 
mus išduota 21.600 vairavimo 
leidimų automobiliams ir sunk 
vėžiniams kas, net priskai 
tant priemiesčius Tarentorus 
ir Korah, sudaro vieną mašiną 
k*ekVieniems trims gyvento 

jams, o tai retai kur galime iš 
vesti visoje Š. Amerikoje.

Eisime prie grynai lietuvis 
kų naujienų.

Gandrai dar neišskrido.
Nors pas mus žiema, bet 

dar vistiek pasisukinėja ir 
„gandrai“. Štai, gruodžio m. 
pradžioje tie .gandrai“ apdova 
nojo farmerį Vytą Skaržinską 
gražia dukra, o praėjusį lankri 
čio mėnesį vėl tie „gandrai“ ap 
dovanojo tautietį Joną Duobą 
gražiu vyru. Ta proga pasvei 
kinsime tėvelius ir palinkėsi 
me jiems savo jauniausias at 
žalas išauginti gerais Kana 
dos lietuviais. Kitos lietuviš

kos naujienos nėra tokios ge 
ros ir linksmos. Štai lapkričio 
28 d. turėjome Lietuvos Ka 
riuomenės šventės minėjimą. 
Mūsų energinga valdyba daug 
dirbo ir viską puikiai paruošė, 
bet, gaila, kad neperdaugiau 
šia tautiečių dalyvavo, o ir da 
lyviai susirinko taip vėlai, kad 
nebuvo laiko nei paskaitai skai 
tyti. Atvirai kalbant, susirin 
ko tik pasismaginti — pagerti 
ir pašokti.. Ką aš galiu naujo 
tokioje paskaitoje išgirsti, 
taip, turbūt, galvojo vėluojan 
tieji tautiečiai, o tai ir yra kieti 
da. Kiekvienais metais gali 
daug naujų dalykų išgirsti.

Gruodžio mėn. 13 d. buvo 
šaukiamas mūsų apylinkės su 
sirinkimas naujai valdybai iš 
rinkti. Susirinko tik 13 tautie 
čių ir nauja valdyba nebuvo iš 
rinkta, o senoji valdyba sako 
si savo pareigų toliau nebeei 
sianti. Nors ir kitose Kanados 
vietovėse, taip pasitaiko, bet 
tai

blogas ir nesektinas pavyzdys. 
Galime pateisinti vengimą už 
sikrauti neapmokamą darbą 
tiems, kurie jau kelis metus 
per paskutinius dešimt metų 
tą savo rūšies duokle atidavė, 
arba tokius, kurie iš šios veik 
los buvo išstumti neprotingų 
intrigų, tačiau tokių labai ma 
žai pasitaiko. Atvirkščiai, pas 
mus atrasime nemažą skaičių 
tautiečių (jų tarpe net save 
intelgientais skaitančių tautie 
čių), kurie per paskutinį de 
šimtmetį savo veikla labai ma 
žai ar nieko neprisidėjo- O juk 
yra pareigų tėvynei, tautai ir 
lietuvybės išlaikymui. Prisi 
minkme vieno augšto Kana 
dos vyriausybės pareigūno žo 
džius, kad jei nori pasidaryti

Kai abu pabudo, žmona, kaip 
ir anksčiau, buvo sveika svei 
kūtelė, o karalius gyvas ir lin 
ksmas. Nuostabus skystis ta 
po mylimiausiuoju karaliaus 
gėrimu. Yra žinių, jog nuo to 
laiko Džemšido rūmuose buvo 
dažnai dainuojama ir šoka 
ma...

ŠVEDAI KASASI I 
UOLYNUS

(E) Švedija visai sąmonin 
gai ruošiasi — naujam karui, 
nors švedai yra neutralūs ir 
į jokį karinį bloką dėtis neno 
ri. Bet Švedija nori būti pasi 
ruošusi, jei karas kiltų. Tų pa 
siruošimų būdas gana origina 
lūs: švedai kasasi į uolynus ir 
įsirengia tokias slėptuves, ko 
kių pasaulis dar nėra matęs. 
Uolynuose, 40 metrų gilumo 
je, esą laivų uostai, lėktuvų ba 
zės, ištisi fabrikai su tūkstan

Dailės muzėjų būsiąs pastaty 
tas paminklas boševikų veikė 
jui Kapsukui Mickevičiui.

Priemiesčiai būsią užstatyti 
naujais gyvenamais kvartalais.

MENO IR RANKDARBIŲ 
parodą ruošia Quebeco Piliety 
bės taryba nuo sausio 7 iki 14 
dienos.

kad, 1960 m. sausio 3 d., 3 vai. 
pp. Šv. Kazimiero lenkų para 
pijos salės patalpose, 210 Drin 
kwater St. yra šaukiamas Sud 
būrio ir apylinkės lietuvių b- 
nės narių susirinkimas. Dienot 
varkėje be kitų klausimų bus 
valdybos pranešimas, revizi 
jos komisijos pranešimas, nau 
jos valdybos ir revizijos komi 
sijos rinkimas, sumanymai ir 
pastabos dėl tolimesnės veik 
los ir kita. Nurodytu laiku ne 
susirinkus užtenku ^na|t" skai 
čiui, po valandos, t. y. 4 vai. 
p. p. toje pačioje vietoje susi 
rinkimas įvyks nežiūrint daly 
vaujančių skaičiaus.

Tuojau po susirinkimo, toje 
pačioje salėje įvyks šeštadieni 
nės mokyklos mokinių pasiro 
dymas. Bus ir tradicinis Ka 
ledų senelis, kuris visus vaikus 
ir suaugusius nemokamai vai 
šins. Įėjimas taip pat nemoka 
mas.

Bendruomenės valdybos be 
narių nedaug, arba nieko gero 
nenuveiks. Tad, nusistatykim 
sau tikslą—lankyti savo bend 
ruomenės susirinkimus — pa 
rengimus. Dažnai nugirstame 
skundų, kad jau esame gana 
stipriai užsikrėtę susirinkimų 
nelankymo liga, kuri žlugdo 
mūsų visokią veiklą. Patys gy 
dykimės nuo tos ligos, gydyki 
me ir kitus.

geru kanadiečiu, tai pirmiau 
šia turi būti geru Kanados lie 
tuviu.

Nesinorėtų tikėti, kad mūsų 
miesto „lietuviškoji salelė“ 
bus pirmoji Kanadoje, kuri iš 
tirps be pėdsakų svetimų įtakų 
jūroje ir kurioje lietuviškoji 
veikla visai sustos. O jeigu to 
kia diena ir ateitų, tas būtų la 
bai jau gėdigna, liūdna ir labai 
apgailestautina diena Kana 
dos lietuviu istorijpoje. J. Sk.

Lauksime visų gausiai atsi 
lanaknt.
Sudburio Apylinkės Valdyba.

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškomas Andrius Lit 

vaitis, gimęs 1894 m. Jūrės 
kaime, Veiverių valsčiuje. Tu 
rimomis žinomis 1955 metų pa 
baigoje jis gyveno Anglijoje, 
bet ruošėsi vykti į Kanadą. Jo 
tuometinis adresas buvo: St. 
Maigarefs Hostel Stratoon 
St. Margaret Nr Swindon Wi 
Its England. Atsiliepti prašo 
ma adresu: V. Melnikas, Lot 
10 Silverdale Rd. Wallacia N. 
S. W. Australia.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Atrotienė - Žemaitytė Konst., 
Burneikaitė-Kazlauskienė Bar 
bora, Eiduakitienė-Butkiutė Te 
ofilė, Kščenavičius VI., Lenar 
tavičius St., Neliubavičius AL, 
Poteliūnas Juoz., Račkauskaus 
kas Vyt. Henr., Ulbinskaitė Ge 
nė, Valaitis Jurgis, Varanec 
kas (Varnas) Just., Žaidys Jo 
nas, Rilinskai Leonardas ir Vy 
tas, Aleknavičiūtė - Čekanaus 
kienė Ona, Gylienė - Vasylje 
vaite Natalija, Vasiljevas Mot. 
ir Emilija (gim. Kabachary 
tė), Laukaitienė - Vasiljevaitė 
Valentina, Gylienė Nat., Linke 
vičiūtė Elzb. ir jos sesuo Mar 
tusevičienė Ona, Ozutienė Pa 
honija, Ropius Norbertas, V. 
balienė - Radavičiūtė Elena, 
Vaičiūnas (White) Andrius, 
Valinčius Vincas, Vyšniaus 
kas Vincas.

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

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y., USA.

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.

j A. NORKELIŪNAS |
u Commissioner of the Superior Court of Montreal 
: MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. į
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) y'

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. vA
$ 12 metų patyrimas.

čiais darbininkų. Kai kuriose 
slėptuvėse gali sutilpti 20.000 
asmenų.

NAUJI TILTAI PER NERĮ
Septynių metų plane esą nu 

matyta pastatyti naujus tiltus 
Vilniuje per Nerį, kurie jung 
šią Žvėryną su Vingio parku, 
rytinę miesto dalį su šiaurine. 
Troleibusų linijos bus nuties 
tos iki žemutinių Panerių, 
šiaurinės miesto dalies, aero

RAYMOND BROS.I
E S S O GAMINIAI ::

ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KURO AL YVĄ.:♦ 
Pristatymas laike 1 valandos. H
288—1 Ave., Ville LaSalle.

HiTnitt»ttt!trT?t>»»nn;ntn:n>m:mnmnttttntttt»ttnnttiHttttrnrtnttnttt*rt
DO 6-05 15

Parodoje kviečia dalyvauti 
visus naujakanadiečius. Paro 
da bus Quebec‘o mieste adre 
su: Citizenship Council, Room 
24 „B“, Palais Montcalm, Que 
bee City.

PABĖGĖLIŲ EMIGRACI...
Atkelta iš 3-čio psi.

1-ji specialistai, 2-ji JAV pilie 
čių ar teisėtai įvažiavusių tė 
vai, 3-ji — JAV piliečių ar tei 
sėtai' įvažiavusių santuokinis
(vyras ar žmona) ir vaikai iki 
21 metų, 4-ji — JAV piliečių 
ar teisėtai įvažiavusiųjų bro 
liai, seserys, vaikai virš 21 m., 
nevedę. Užsiregistravę iki 19 
53 m. gruodžio, 31d. giminės, 
jei jiems įvažiuoti peticijos 
buvo patvirtintos iki 1959 m. 
sausio 1 d., gali emigruoti be 
eilės. Konsulatuose tokių pa 
tvirtintų peticijų esą net apie 
22.000. Išskirtiems dėl tb ligos 
šeimos nariams prailgintas te;

uosto. Būsiąs restauruojamas minas susijungti iki 
ir Gedimino kalnas. Priešais birželio 30 d. E.

1961 m

1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi............................1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .......................3.00
Stp. Kairys. LIETUVA BUDO, atsiminimai .................... 5.50
Gen. St. Raštikio. LIETUVOS TARNYBOJE, II t. ...6.50 
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Dr. V. Tumėnienė. MANO ATSIMINIMAI .................. 3.00
Lietuvių pasakos ANGLIŠKAI — Lithuanian folktales.

Tinka mokytis anglų kalbai.................................................... 4.50
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... 1.50
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE....................................................... 1.50
Dr. V. Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA ................$ 12.00

I
 SIUNTINIAI I

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

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis x

per Janiną ADOMONIENĘ. ft
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, g 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, $ 
i akordeonus, dviračius, maistą ir tt. ftUžsakymai iš kitur prienami paštu.

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

■į Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. g

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

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai » 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. g

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČ1UL1S

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika X

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. ft

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

W. S. Maugham. DAŽYTAS VUALIS, arba svetimos 
žmonos nevok .3.00

„STUDENTŲ VARPAS” .....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI.5 
„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
'kuilius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS...............................  1.00
Meriinee. KOLOMBĄ, romanas............................................. 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................. 0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,t
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$ 2,—-
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS .............................................................$ 1,50
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 3,— 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas .................................. $ 2,—
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO .............................. $ 0,75
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams...........$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI .............................. $ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS........................................... $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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Ayplinkės visuotinis susirinkimas
įvyko lapkričio 29 d. VAV pa 
lapijos salėje. Dalyvavo 5 7 na 
riai (pr. metais — 58). Pirm. 
Navickas, sekr. G. Skripkutė. 
B-nės Valdybos vardu praneši 
mą padarė pirm. J. Varanavi 
čluš> |>ailiust,ruoHams veikla 
statistiniais duomenimis. Vai 
dyba darbą pradėjo vasario 26 
d. ir visą savo energiją ir su 
manymą sukaupė į VI Kana 
dos Lietuviu Dienos organiza 
vimą, prieš tai dar surengda 
tna Motinos Dienos ir Baisio 
jo Birželio minėjimus. Per de 
vynius mėnesius valdyba ir I. 
D Org. Komitetas turėjo 22 
p ėdžius. Pajamų gauta 10 

22 ir išlaidų — 7879.07.
Šalpos Fondo pranešimą pa 

darė pirm. J. Giedi ai lis. T. F. 
— A. Vainauskas ir 16 Vasa 
rio Gimn. Remti K-jos — St.

| A. I. J t) D 2 I U S, R L., $ 
\
X Viešasis Notaras
X v
o> (Notary Public)
9 Advokatas iš Lietuvos.
X „ v,

Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir v

$ visi kiti notariniai reikalai. S> 
£ Teisiniai patarnavimai.
A Morgičiai.

ni Įstaiga: JA 7 5575;
Namų: FU 3-6928.

t' 20 King Street East, X 
X Hamilton.

Bakšys. Revizijos k-jos aktus 
perskaitė J. Stoškus, kurie bu 
vo primti be pataisų.

Gyvos diskusijos kilo dėl L. 
D. pelpo paskirstymo, nuro 
dant, kad kai kurios organiza 
cijos liko nuskriaustos, negau 
damos pašalpos. Bejidruome 
nes pirm-kas paaiškino, kad nė 
viena vietos organizacija nesi 
kreipė j LD org. k-tą dėl pel 
no paskirstymo ir k-tu i nebu 
vo žinoma, kokios paramos jos 
reikalingos. Skiriant pelną bu 
vo atsižvelgta į jų paramą LD 
rengiant. Be to, kasoje palikta 
iš LD pelno 500 dol., kuriuos 
valdyba numato išsikrstyti or 
ganizacijoms, reikalingoms pa 
rainos. Diskusijos buvo baig 
tos daugumos balsavimu nu 
traukti ir kai kurių organiza 
ctjų atstovų prašymu skirti jo 
ms paramą iš likusių šventės 
pinigų.

Baigiantis kadencijai dabar 
tinė valdyba atsistatydino ir 
buvo išrinkta rinkimų komisi 
ja naujų organų rinkimams 
pravesti. Į komisiją išrinkta: 
A. Pilipavičienė, I. Varnas, P. 
Sakalas, St. Bakšys ir J. Gied 
raitis.

Susirinkimo pirmininkui pa 
sifilius, buvo priimta ir parei 
kšta padėka b-nės vadybai už 
atliktus darbus.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
įvyks gruodžio 31 d. Connau 
ght Royal Hotel, Normandie 
salėje. Šokiams gros sustiprin

S s$ r , ... t
| T r a d i c i n i s |
§ . . . I
f Hamiltono Lietuviu |
$ I
| Bendruomenės § 
l NAUJŲ M ETŲ SUTIKIMOJ

B A L I Ii S Į
Įvyks gruodžio m. 31 d. (ketvirtadienį) j

į Royal Can naught Hotel, &

Normandie salėje,
1 1 2 K i n g S t r . E. |

Šokiams gros &

pagrindinis Bennie F e r r i e orkestras, § 

veiks turtinga loterija, 

bufetas ir daug kitų Įvairumų. &

Širdingai kviečiame ?

vietos ir apylinkių lietuvius . §
skaitlingai dalyvauti šiame BALIUJE ir v

sutikti 1960 N. Metus savoje bendruomenėje. J

Pradžia 8 vai. vakaro ir pabaiga 2 vai. ryto. i

| KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA.

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

BIUS IR VISUS HAMILTONO LIETUVIUS

SAVININKAI:
Z. DIDZBALIS
A. PRANCKEVICIUS

■I TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALKA“. |

I
 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 8 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 Ė 

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje. 58 Dundurn St. N.

Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. <

1 v a i r ii s s i u n t i n i a ic

I L I E T U V Ą,c L '

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

Dėmesį o!
VAISTAI IŠ EUROPOS VALSTYBĖS

ATPIGINTI NUO 10% IKI 4 0%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspc 
vaistų katalogą Nr. 2.

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

LAIKRODŽIUS ir kitką.

1 š K a n a d o s:
Siunčiame n«iuln Jūsų sudaryti ir apdrau
paprastu ir ĮM“IU stus įvairius siuntinius.

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

kitų prekių.

Prieš sudarant siuntini 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.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

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

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

į

V.'i.

i

I
t

&

£

<ž

tas Bennie Ferrie orkestras. 
Šokių metu veiks bufetas, lo 
terija ir kt. Šokių pradžia o 
vai., pabaiga 2 vai. Atsižvel 
giant Į augštą salės nuomą, 
šiais metais biletų kaina nu 
statyta $3.50 ir studentams 
$1.50. Bendruomenės Valdy 
ba kviečia visus bendruome 
nės narius sutikti N. Metus 
lietuviškoje aplinkumoje. J. V.

PIRMI N. METUOSE 
ŠOKIAI

yra ruošiami sporto klubo Ko 
vas sausio 23 d. Knight of Co 
lumbus salėje.

Visuotinis narių susirinki 
mas šaukiamas VAV parapijos 
salėje, sausio 10 d. tuoj po pa 
maldų. Visų narių dalyvavi 
mas būtinas,

• Daug vestuvių pavasarį bus 
mūsų kolonijoje. Gegužės me 
nesi Knights of Columbus sa 
Įėję numatomos dvejos vestu 
vės.

• Vietos parap. klebonas kun. 
J. Tadarauskas pravedė Toron 
to Prisikėlimo parap. salėje, 
prieškalėdinį susikaupimą. Jį 
pavadavo kun. B. Jurkšas.

YPATINGOS LENGVATOS

ATSTOVAI:
M. STUKIENĖ
V. SAKAS

Tel. LI 9-3594-7

| RSXAIL į
CANNON (APOTHEKE) DRUGS |

James N. ir Cannon gatvių kampas
| Telef. JA 2-5110

,? S i u n č i a v a i s t u s į L

Lietuvą, Latviją, Lekniją ir kitus kraštus. j:
:> Taipgi j Sovietų Sąjungą bei Sibirą. >

S a ž i n i n g a s p a t a r n a v i m a s, K

Turi daug padėkos laiškų iš gavėjų. K

I
Aptiekos (Drugs) savininkas kalba daugeliu Europos 

kalbų ir yra savo srities didelis žinovas. Klaidų ne a 
pasitaiko. Visi maloniai kviečiami įsitikinti!

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

Sportininkai numato daug NAUJIEMS KOSTIUMAMS
staigmenų ir įdomią progra
mą. Ruoškimės tiems šokiams 
ir kartu paremkime sportuo 
jantį jaunimą.

KOVO ŽINIOS
Ir vėl moterų krepšinio ko 

manda laimėjo Hamiltono Ų 
gos rungtynes prieš Livings 
ton komandą, pasekme 31 :9 
(22:3). Žaidė ir krepšių pel 
nė: Prunskytė 18, Petrušaity 
tė 2, Meškauskaitė 8, Stanaity 
tė 4, Miniotaitė, Bartkute, Vei 
bickaitė 5, Mačiulaitytė. Ly 
gos pirmenybėse lietuvaitės tu 
ri du pralaimėjimu^ ir dvi per 
gales.

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 

itimmmnujuaattmimttmnuam

1
A. E. McKAGUE?

Barrister and Solicitor g 
Advokatas ir Notaras § 

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

1008 North Ontario Bldg. 8 
$ 330 Bay Street, X
g TORONTO 1, Ontario, f

Lietuvio Advokato Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585 

—MW ■ ' ' 'MW MW............ -M

Hamiltone veikianti firma 
Harry Z willing, 591 King St. 
E. 1960 m. sausio mėn. paskel 
bė ypatingas lengvatas kostiu 
mams, kelnėms, paltams ir kt.

Geriausios angliškos medžią 
gos kostiumams 75 dol., paltas 
75 dol., atskiros kelnės 14 dol. 
Didžiausias pasirinkimas ir 
moteriškiems drabužiams su 
papiginta kaina. Savininkas 
yra gyvenęs Lietuvoje ir jau 
čia jiems didelę simpatiją.

Užeikite ii įsitikinsite, kad 
niekur geriau nepirksite ir gra 
žesnių rūbų nepasisiūsite! Žiū 
rėkite H. Zwillingo seklbimą 
šiame laikraštyje. G.

SUSIDOMĖJIMAS ILGAI 
KELIAVUSIA ATVIRUTE

Vietos dienraščio „The Ha 
milton Spectator” gruodžio 
mėn. 19 d. Nr. galima tikrai pa

H DĖMESIO!

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

Geriausiai Jums patarnaus

Harry ZwiHing's

I
 firma, kuri yra

Hamiltone, Ont., 591 King Street East.

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

Didžiausias angliškų medžiagų pasirinkimas.
Garantuotas darbas ir elegantiškas skonis!

::
Tusu maloniai laukia

::
:: HARRY ZWILL1NG
:: C u s t m 1 a i 1 o r.

PIGIAI SI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON 
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites. 

JANIQUE TRADING 
CO. LTD.

835 Queen St. W„ 
Toronto. Tel. EM 4-4025.

I
D R A U D I M A I

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832 

a PRANO BARAUSKO
DRAUDIMO 
AGENTŪRA 

r 49 Cameo Cres.,
t Toronto 9, Ont.

vadinti lietuvišku, kadangi ja 
me tilpo net du straipsniai, lie 
čia mūsų tautą ir Lietuvą. To 
dienraščio antrame puslapyje 
buvo patalpinta didelė pp. Leo 
nų iš Čikagos nuotrauka ir apa 
čioje ilgas straipsnis, apie lin 
ksmą žinią — jų vaikų išleidi 
mą iš Lietuvos. Ketvirtame 
psl. gana ilgas straipsnis apra 
šo „kelionę" kalėdinės atviru 
tės, išsiųstos Jonui Didžbaliui 
Hamiltone 1006 Cannon St. 
E. iš Racine Wisconsin prieš 
metus laiko ir adresuoto Į Win 
nipegą, kur pp. Didzoaliai an 
ksčiau yra gyvenę. Atvirutė 
1958 m. iš Winipego nukelia 
vo į Vancouverį, kur 1958 m. 
gruodžio 30 d. buvo uždėtas 
įrašas „adresatas nežinomas". 
Tačiau dideliam J. Didžbalio 
nustebimui, gruodžio 16 d. jis 
susilaukė dviejų sveikinimų iš 
to paties asmens G. Aleknos 
— senos, praeitų metų sveiki 
nimo atvirutės, ir šiemetinės, 
jau siųstos nauju Hamiltono 
antrašu, kai tuo tarpu senoji 
atvirutė atėjo net be Hamilto 
no miesto užrašo. Kokiu bū 
du, klausia Hamilton Specta

tor, ši senoji, pereitų metų at 
virutė, pasiekė siuntėją,, kai 
nebuvo nei gatvės pavadini 
mo, nei miesto vardo. Laikraš 
tis patalpino J. Didžbalio nuot 
rauką su lietuviška kalėdine 
^veikijitmo atvirute, apkelia 

vusią Š. Amerikos kontinentą 
metus laiko, tačiau pasiekusią 
savo tikslą.

Chruščiovo draugas milionie 
rius Cyrus Eaton.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperal '* j
$ „P A R A M A” ! !

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—
\ Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus^. J į
$ Darbo valandos: 2 į

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

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. U 
$ Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723, j
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MONT^REAL
NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMAS
Įvyks Aušros Vartų bažnyčio 
je. Ketvirtadienio vidurnakty 
je, 12 vai., bus iškilmingos šv. 
mišios už pasaulio taiką, Lie 
tuvos laisvę ir prašant Viešpa 
ties palaimos Naujuose Metuo 
se sau bei mūsų artimiesiems. 
Po pamaldų A. V. parapijos 
salėje įvyks sveikinimai ir vai 
šės visiems. Čia galėsime va 
landėlę praleisti jaukioje nuo 
taikoje.

Penktadienį Naujieji Metai. 
Tai yra Bažnyčios įsakyta šven 
tė. Pradėkime Naujuosius Me 
tus krikščioniškai! Nepraleis 
kime tą dieną šv. mišių, nepai 
sant, kada grįšime iš N. Metų 
sutikimo baliaus.

N. metų mišių tvarka — 
kaip sekmadienį. (AV).

ŠVENTO KAZIMIERO 
BAŽNYČIOJE

Naujų Metų, 1960 metų, dieną 
mišios bus 8, 9 ir 11 valando 
mis, kaip sekmadieniais.

KALĖDŲ SENELIS 
vėl aplankys mūsų mažuosius, 
Montrealio lietuvius. Tradici 
nės Kalėdų eglutės parengi 
rnas įvyks sausio 3-čią dieną, 4 
vai. po pietų. Aušros salėje. 
Programą atliks Rosemounto 
lietuvių šeštadieninės mokyk 
los mokiniai suvaidindami tai 
progai pritaikytą scenos vaiz 
delį, gi mūsų laukiamasis didy 
sis svečias iš tolimos šalies — 
Kalėdų senelis atsilankys su 
gausybe dovanų, kurias išda 
lins kiekvienam mažajam.

Veiks bufetas su skaniais py 
ragaišiais ir gavinančiais gėri 
mais. Didžiajai šventei pajvai 
rinti gros muzika.

Tėvų Komitetas.
16 VASARIO 
GIMNAZIJAI

1 dol. aukavo: Čečkauskie 
Ona, Juodkojis P., Kudž 
Aug., Jurkienė Barbora,

P° 
nė 
ma 
Gedvilienė Eugenija, Butkienė 
Karolina, Vabolis R. (iš Que 
beco miesto), Drevinskienė An 
tanina. >

šios aukos eina per SLA 
Montrealio kuopos organizato 
rių Mykolą Juodviršį (1577 
rue de Seve, Montreal 20, P. 
<?•)•
® Dr. Jonas Mališka su Ponia 
Aušros Vartų statybos fondui 
paaukojo 100 dol.
® Adamonių Julijos ir Petro 
pirirįglmė dukrelė Ju?io&-Da 
lios vardais pakrikštyta AV 
bažnyčioje. Kūmais buvo p. 
Arlauskaitė ir p. Skaisgiris.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO SUSIRINKIMAS

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

Dienotvarkėje:
1. Atidarymas.
2. Dienos prezšHiumo sudary 

mas.
3. Praeitos sesijos protokolo 

skaitymas.
4. Seimelio 

Šimas.
5. Kontrolės
6. Dskusijos
7. Seimelio prezidiumo ir kont 

rolės komisijos rinkimai.
8. Klausimai ir sumanymai.

Prašoma organizacijų atsiųs 
ti savo atstovus į Seimelį su 
įgaliojimais.

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

Seimelio Prezidiumas.
KRAŠTO VALDYBOS 

POSĖDIS 
šaukiamas šio gruodžio 29 die 
ną, kaip buvo sutarta — ant 
radienį, lygiai 7 vai. vakaro to 
je pačioje vietoje, kur įvyko 
pirmasis posėdis.

SENUOSIUS METUS 
PALYDINT

Atsisveikindami su senai 
siais metais jaučiame dvasios 
liūdesį, nes aiškiai žinome, kad 
jie nebegrįš. Amžiams užsidei 
sime naują gyvenimo lapą ir vi 
sa tai, ką esame jame per tuos 
metus įrašę. Niekados ir nieko 
nebegalėsime jamą ką nors pa 
keisti,, pataisyti, ką esame su 
kūrę gražaus, kilnaus, bet ir 
tai, ką esame juose padarę blo 
go, tamsaus... O vistiek šian 
dien turi gimti mūsų sielos gel 
mėje naujas, 
kad Naujieji 
kurie artinasi prie mūsų iš am 
žinybės tolių, bus laikas gra 
žiausios kūrybos, darbo Visa 
galio ir mūsų tautos tarnybo 
je. Šiame žygyje maloninga 
Dangaus Apvaizda mus tikrai 
globos, lydės ir stiprins.(AV). 
® N. ir A. Ratai iš New Yor 
ko šventes praleido tėvijoje bei 
uošvijoje, pas pp. Kličius.
® Pas pp. Valiulius iš Ameri 
kos viešėjo p. Valiulienės se 
šuo su vyru. g

prezidiumo prane

k-jos pranešimas, 
dėl pranešimų.

KLB

ir

tvirtas ryžtas, 
Metai — 1960,

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

HU 1-8437

Kalėdų eglutė
Montrealio lietuvių vaikams 

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

su gražia programa, kurią išpildys 
Rosemounto Šeštadieninės Mokyklos mokiniai.

vaikus apdovanos ir pavaišins.
Veiks ir kavutės bufetas suaugusiems. 

Visus maloniai kviečia atsilankyti

Visiems vaikams Įėjimas nemokamas.

Tėvų Komitetas.

SUTIKIMAS
susiskaldę Į 3 
parapijos salė

d g g i
Raštinė: L E 4-4451

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

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

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadieni 

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

g trelčiadienį 2-4 ir 7-9 p. m.
« šeštadienį 11—1 p. m.
g arba pagal susitarimą.

Namų tel. PO 6-9964f

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
ŠOKIAI TELEVIZIJOJE
Sutinkant 1960 metus, sau 

šio 1 dienos metu, nuo 4J4 iki 
5% val. vakaro Montrealio te 
levizijoje bus rodomi Montre 
alio lietuvių šokami tautiniai 
lietuvių šokiai. Šoks skautų Vy 
čių tautinių šokių būrelio 8 po 
ros, vadovaujant Juozui Pie 
čaičiui. Šokiams gros televizi 
jos orkestras.

KALĖDŲ ŠVENTĖS 
MONTREALYJE

Kanadoje įsigalėjęs įpapro 
tys Kalėdų šventes jungti su 
Naujaisiais metais. Kalėdos ir 
Naujieji metai — tai didžiau 
sios metinės šventės, kurios 
švenčiamos pačiu iškilmingiau 
siu būdu. Šis dvejų švenčių su 
jungimas Į vieną Kalėdų-Nau 
jųjų metų šventes yra ne tik 
tai diclžiausis, bet ir iškilmin 
giausis ir puošniausia.

Montrealis jau prieš dvi sa 
vaites prieš Kalėdas jau pasi 
puošė eglutėmis ir milionais 
Įvairiaspalvių elektros lempu 
čių. Visas miestas dabar skęs 
ta jūrose Įvairiaspalvių šviesų, 
kurios šiemet ypač išraslingai 
kombinuojamos. Veik nėra na 
mo, kuris nebūtų papuoštas.

Lietuviai ir šioje srityje ak 
tyvūs, gerbia ši gražų paprotį.

Abi lietuvių parapijos Kalė 
dų šventes pradėjo gruodžio 
24—25 vidunaktį jįškilmingo 
mis pamaldomis, kurių metu 
buvo giedamos lietuviškos ka 
ledinės giesmės. Trejų mišių 
metu Aušros Vartų bažnyčio 
je solo ir su choru, kuriam va 
dovavo muz. A. Ambrozaitis, 
giedojo op. sol. E. Kardelienė.

Po mišių AV Klebonas Te 
vas J. Borevičius SJ, įsigalėju 
šia tradicija, klebonijoje Para 
pijos chorui padarė gražų pri 
ėmimą ir chorą, kuris yra pa 
didėjęs keliais naujais geiais 
balsais, gražiai pavaišino. Cho 
ras, vertindamas Klebono rū 
pinimąsi juo, Klebonui giedo 
jo ilgiausių metų ir kitų dai 
nu.

• Montrealio studentai protes 
tavo prieš Kanados vyriausy 
bės nutarimą Įsigyti atominių 
ginklų. Kažin ką jie pasakys, 
kai Kanada bus užpulta atoini 

negalės atsi 
■ ginti? Vietoje padėkos, kad vai
* džia rūpinasi apsaugoti jų gy 
> vybę, jie protestuoja, — patys 
į nežino, ką daro. Kodėl Mask 
j voje valdžia neleidžia studen
* tams protestuoti, kai sovietų 

$ valdžia gaminasi atominius
DANTŲ GYYTOJAS
D r. J. MALISKA

5441 Bannantyne, Verdun. 
PO 8-4547; namų: PO 8-0496

Nosies, gerklės ir ausy 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

I
Dr.E.Andrukaitis;

956 SHERBROOKE E. ' !
Te!, s LA 2-7236 ; •

NAUJŲ METŲ
Toronte šiemet 
dalis: Šv. Jono 
je įėjimas 2.50; Prisikėlimo pa
rapijoje 5 ir 7 dol. ir gėrimai 
atskirai; ir Radio „Tėvynės 
prisiminimai“ Prince George 
viešbučio did. salėje, su orkes*- 
ru ir „šampano puta“ 5.50. 
Stalai rezervuojami telefonu 
LE 4-1274.

SPORTO SRITIS

MONTREALIO LIETUVIŲ 
ŠACHMATININKAMS

P. Ignas Žalys, —— buvęs 
Montrealio miesto šachmatų 
meisteris ir korespondencinio' gį 
turnyro nugalėtojas Amerikos 
kontinente, — sutiko duoti si 
rnultaną — žaisti prieš bet ku 
rį skaičių Montrealio ir apy 
linkių 
jų-

Tas 
įvykis 
mąji sekmadienį po N. M.) A. 
Vartų salėje tuojau po pamal 
dų. Visi, kurie nori rungtis — 
išbandyti savo jėgas su Ig. Ža 
liu — prašomi atsinešti lentas 
ir šachmatus. Tiek žaidėjams, 
tiek stebėtojams dalyvavimas 
laisvas. Ta pačia proga bus pla 
čiai aptarti ir kiti Montrealio 
lietuvių šachmatų reikalai. Pir 
moję eilėje bus susitarta dėl 
greito tarpusavio turnyro, ti 
kslu suklasifikuoti žaidėjus. 
Smulkiai bus nušviestas turny 
ro laikas, sąlygos ir sistema— 
taškų, šveicarų ar kokia nors 
kita, — išgirsite. Numatoma, 
kad tuojau po švenčių Montre 
alyje prasidės tarpklubinių 
rungtynių serijos, — taigi mu 
ms reikia laiku pasiruošti, o 
šachmatų klubu čia, Montrea 
lyje yra nemaža: Montreal 
Chess Club, Žydų klubas En 
Passent, prancūzų „Allouet 
te“, Canadair klubas ir ištisa 
eilė atskirų tautybių klubų, 
kaip estų, latvių, lenkų, rusų, 
vokiečių ir kt. Prieš porą me 
tų mūsų B. klasė tarpklubinė 
se Montrealio rungtynėse lai 
mėjo pirmąją vietą ir buvo per 
kelta Į A klasę ir dabar mūsų 
tikslas — būti gerai pasinio 
šusiems išeiti vėl viešumon ir 
rungtis tik dėl pirmųjų vietų. 
Tam mes turime visus duome 
nis. Taip pat norima plačiau 
aptarti lietuvių šachmatų prie 
auglio reikalus, — t. y. — su 
sirūpinti sistematišku šachma 
tų jaunimo paruošimu. Dėl to 
prašoma kuo (skaitlingiausiai 
dalyvauti visus. Neužmirškite 
sausio 3 dieną 1960 metais.

Sporto klubo Tauras šach 
matų

lietuvių šachmatų žaidė

Įdomus protinio sporto 
bus sausio 3 dieną (pir

„Vyčio“ moterys krepšiniu 
kės pralaimėjo Prisikėlimo pa 
rapijos „Aušrai" 30:39. „Auš 
ros“ komandoje gražiai reiš 
kiasi S. Sheepway. Kitas lygos 
rungtynes prieš St. Helens, 
priešininkėms neatvykus, vy 
tietės laimėjo be žaidimo. „Vy 
čio’- moterims krepšininkėms 
vadovauja Juozas Balsys.

„Vyčio“ vyrai krepšininkai 
kol kas nepralaimėjo nė vienų 
lygos rungtynių.

TEISMAS IŠSKYRĖ
LIETUVIUS

Toronto „Daily Star“ lapkri 
čio 24 Įdėjo oficialų praneši 
mą, kad teismas išskyrė (di 
vorsavo) penkias poras, kurių 
tarpe viena lietuvių — Kostą 
ir Elvirą Jonušus.

& g

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

ii

i

Vakarais
pagal

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

DIDELIS KONCERTAS - 
-BALIUS TORONTE

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

Meno dalyje dainuos iš 
Montrealio pakviesta solistė 
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.

TRADICINIS KAUKIŲ 
BALIUS

SLA 236 kuopa ir sporto klu 
bas „Vytis“ ruoš bendrą kati 
kių balių.

niais ginklais ir
i ADVOKATAS
f STASYS DAUKŠA, LL. D.
1 Suite 25—26
$ 152 Notre Dame St. E.
$ UN 1-8933 T( _____ .... ..... ............ ..

gink ginklus ir jais ginkluoja

sekcijos pavedamas 
Jonas Viliušis.

TAURO VYRAI 
KREPŠININKAI

turėję žaisti praeitą sekmadie 
nį prieš Holy Trinity koman 
dą. Priešui salėn neatvykus, 
rungtynės laimėtos be žaidi 
mo. Gaila, kad didelis sporto 
bičiulių būrys, kuris norėjo pa 
matyti mūsų vyrų sportinio 
meno, turėjo grįžti namo jo 
nepamatę.

GAISRAI MONTREALYJE
Kūčių dieną Verdune, Muf 

fat gatvėje įvyko keistas gaiš 
ras. Teigiama, kad j} sukėlęs 
17 metų jaunuolis.'Jis nušovęs 
savo motiną, po to sukėlęs 
gaisrą ir pats nusišovęs. Išde 
gė 12 butų. Pirmą Kalėdų die 
na Montrealio mieste kilo gaiš 
ras, padaręs milioną dol. nuos 
tolių.
• Dr. Vienožinskis su šeima 
švenčių buvo atskridęs iš Či 
kagos ir viešėjo sesers ir švo 
gėrio Janinos ir Jono Adomo 
nių šeimoje.
® J. Adomonis iš Bostono šven 
čių buvo atvykęs i Montreal}, 
kur viešėjo pas pusbrolius Hen 
riką ir Joną Adomonius.
® Šuimistras Mykolas buvo su 
sirgęs plaučių uždegimu, bet. 
dr. J. Šemogai gydant, per 5 
dienas iš ligoninės išėjo ir jau 
visai yra pasveikęs.
9 P. J. Kęsgailięnė, nelaimiu 
gai paslydusi, griūdama sulau 
žė dešinės rankos ties riešu 
kaulus. Užuojauta ir linkėji 
mai greit pasveikti.
® J. Piečaitis, studijų tikslais 
gyvenąs Toronte, Kalėdų šven 
čių praleisti atvyko i Montre 
alį, pas savo šeimą.
® Miesto valdyba išleido pot 
varkį, kuriuo reikalaujama iš 
Gazo bendrovės, kad ji Įruoš 
tų dujų detektorius, apsaugai! 
čius nuo spiegimų, ypač ligo 
ninėse, mokyklose, apartmenti 
niuose namouse ir tt.
9 Streikuoja Magog, P. Q„ 
tekstilės darbininkai reikalai! 
ją 15 et. priedo už darbo vai.

SAUSIO 16 DIENĄ 
skaučių ir skautų tuntai ruo 
šia šokių vakarą. Organizaci 
jos prašomos tą dieną rezer 
vuoti. Tuntininkai.
® Taxi šoferiai, reikšdami pro 
testą prieš miesto valdybos po 
tvarki, draudžiantį jiems važi 
nėti St, Catharines gatve, di 
džiuliu skaičium buvo suvažia 
ve prie majoro Fournier namų 
ir signalais sukėlė baisų trinks 
mą, kad policija turėjo maišiu 
ti.
® Pr. Paukštaitis su Ponia 
tarpšventėse, lankydami bičių 
liūs LaSallėje, lankėsi ir NL re 
dekcijoje.
® Karininkas W. Paukštaitis, 
•dirbąs karių paruošimo mo 
kykloje, Kalėdų šventes pralei 
do pas tėvus Montrealyje.
© Dow alaus darykla DLK 
Vytauto klubo nariams suruo 
šė vaišes, kurių metu grojo P. 
Petronio ir V. Vilimo muzikos 
kapela, o J. Džiaugys ir J. Ma 
čionis dainavo aktualaus turi 
nio dainas.
® Dr. J. Rimšaitė, dirbanti Ka 
nados sostinės valdinėje Įstai 
goję mineralogės darbą, Kalė 
dų švenčių buvo atvykusi į 
Montreal}.
® Į New Yorką švenčių pi a 
leisti ir dalyvauti pp. Paulių 
jr. dukros krikštynose buvo iš 
vykusios pp. Paulių ir pp. K; 
birkščių šeimos.
® P. Budrys, kaip dažnai 
iš Cornvall švenčių buvo 
kęs Į Montreal}.
® Žiemos laiko viešiems
bams Quebeco provincijos vai 
džia paskyrė 25 mil. dol.
® Autonelaimių Montrealio 
mieste šiemet bus apie 20 tūks 
tančių. Užmuštų apie pusant 
ro šimto, sužeistų apie 10 tūks.

esti, 
atvy

dar

REIKALINGAS
REAL ESTATE 
PARDAVĖJAS

ADVOKATAS į
JOSEPH P. MILLER,

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

168 Notre Dame St. E. • ;
Montreal. UNiversity 6-7026!;

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

Lietuvos i Montreal! at 
dar viena šeima — Mo

• Iš
vyko
šės Salomono, Montreal} pp. 
Salomonai pasiekė gruodžio 
19 d.

IŠNUOMOJAMI
APARTMENTAI

IŠNUOMOJAMAS 
4 kambarių butas 

Ville LaSalle.
NOTARAS

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

215 St. James West,
7 augštas.

AV 8-3115.
Namie 2654 Hogan

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

Kreiptis DO 6-9976

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

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

N. Baltrukonis CR 6-5075
Jasutis..............LA 2-7879

Tel.:

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Tf

D.
F. „ ____________

|"į A. Markevičius .... CR 9-9793 
į A. Budriūnas . . . .RA 2-8035

P. Adamonis ........RA 2-2472J P. Baltuonis..........LA 6-2084

s Pr. Rudinskas . . . .HU 1-2957 
t Sekite mūsų skelbimus apie 
> paskirus objektus N. L., T. Ž., 
< Star, La Press.

i. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260 

Montreal.

kontraktorius

G U R Č I N A S 
Curatteau 

Tel. CL 5-5515 |

Juozas Gražys 
siuva naujus ir taiso senus 

kailinius paltus.
Didelis kailių pasirinkimas. 

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

Montreal.
Tel. RA 1-6005.
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