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NAUJAI IŠRINKTASIS MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIS

Politiniu įvykiu savaitė c c J v
REIKŠMINGAS JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ

PREZIDENTO PRANEŠIMAS KONGRESUI
Komunistai svastikomis provokuoja sukelti 
prieš vokiečius žmonijos nusistatymą. — 

Kaikuriems sugrižusiems i Lietuvą esti labai karšta. — 
Riaušės laisvajame Kamerūne. —

Žmonija dabar daugiausia 
klausosi, ką kalba Amerika ir 
Rusija, nors bręsta laikai, kai 
prabils daugiau tautų, kurių 
galybė auga. Tačiau kol kas 
pasaulinės politikos vairus vai 
do suminėtieji didieji.

Šia prasme labai reikšmin 
gas yra
JAV PREZIDENTO EISEN 

HOWERIO ŽODIS 
KONGRESUI.

JAV prezidentas ši kartą kai 
bėjo daugiau pranašiškų budu, 
negu prezidentiškai. Jo kalba 
siekė daug Tolimesnius laikus, 
negu šie, perpildyti opų, skau 
dūlių, nesutarimų ir rūpesčių.

EISENHOWERIS 
PRANAŠAVO.

Jis suminėjo dalykus, kurie 
gali būti, bet nebūtinai turi 
Įvykti. Jeigu jo pranašavimai 
išsipildytų, tai žmonijoje Įvyk 
tų

PASAULINIS 
PERVERSMAS.

Jeigu būtų pasiektas nusi 
ginklavimas, kuo skeptikai vi 
siškai netiki ir kam priešinasi, 
nors ir daugiausia rėkdami 
apie taiką sovietinė Rusija, tai 
tikrai įvyktų milžiniškas pa 
saulinis perversmas.

Daug realesnė ta Eisenho 
■werio kalbos dalis, kurioje jis 
teigė, kad
JAV TURI BŪTI TVRČIAU 

ŠIAI GINKLUOTA.
Taip daro ir sovietinė Ru 

sija, nors ir rėkia apie taiką ir 
rėkdo visą penktąją koloną vi 
same pasaulyje. Bet kai Ameri 
ka sako, kad reikia ne rėksniš 
ko, bet tikro ir garantuoto nu

LIETUVIŲ DIENA BUS 
TORONTE

KLB Krašto Valdybai pasiū 
liūs ir laikantis rotacinės tvar 
kos, šių metų Kanados Lietu 
vių Dieną ruošia Toronto Lie 
tuvių Bendruomenė. Galvoja 
ma į L. Dieną įnešti ką nors 
nauja. Hamiltonas praėjusiais 
metais pakartojo pirmosios 
Dienos programa. Yra susirū 
pinta duoti ką noris nauja. 
KLB TORONTO VALDYBA 
šio mėnesio 5 d. posėdyje svar 
Liausi iš svarstomų punktų tu 
rėjo vasario 16 dienos minėji 
mą. Aptarti stambieji metme 
nys, paliekant detales sekau 
čiam posėdžiui. Sudarytas me 
tų veikimo planas, prisiminta 
Lietuvių Diena, kuri, eilės tvar 
.ka, šiais metais išpuola Toron 
tui ir eilė smulkesnių klausi 
mu.

PONIAI A. KUNCEVIČIENEI
IR ŠEIMAI

dėl mylimo vyro ir tėvelio mirties gilią užuojautą reiškia

J. ir E. Petrauskas ir šeima.

siginklavimo, tai ir sovietai ir 
jų rėksniai ir nesutinka. Tat 
ir nelieka nusiginklavimo vii 
čių.
DAUGELYJE VALSTYBIŲ 

KOMUNISTAI IŠRAŠĖ 
SIENOSE SVASTIKAS 

bandydami tuo sukelti vokie 
čiams žmonijos neapykantą ir 
tuo būdu viršūnių konferenci 
joje daugiau vokiečius paspaus 
ti, o drauge su vokiečiais pa 
spausti ir taip jau prispaustus 
vakariečius.

Labai Įdomių žinių ateina iš 
Lietuvos. Viena jų kalba apie 
sugrįžusiųjų iš Montrealio pp. 
Blynų šeimą. Lietuvoje jie ap 
sigyvenę prie Raguvos. Bet 
vietos gyventojai sukėlę tokią 
neapykantą tai šeimai už su 
grįžimą, kad ta šeima tarėju 
si paslapčiomis išsinešdinti.

Vilniuje ji gavusi visai šei 
mai vieną kambarėlį, kuris jai 
yra ir miegamasis, ir svečių 
kambarys, ir virtuvė.
VAIKAI KEIKIA TĖVUS 

UŽ SUVEDŽIOJIMĄ.
ir už apgavimą. Bet kitos išei 
ties nėra.

Prezidiumas pasiskirstė pa 
reigomis: L. Balzaras — pir 
mininkas, J. Adomaitis vicepir 
mininkas, J. Šiaučiulis sekreto 
rius, A. Pusarauskas iždiniu 
kas, J. Mališka šalpos, V. Ži 
žys parengimų, A. Norkeliū 
nas santykiams su kitomis tau 
tomis, J. Rimkevičienė Kult. 
Fondo Įgaliotinė.

QUEBECO PREMJERU 
išrinktas Antonio Barrette bu 
vęs šios provincijos kabinete. 
Savo kobinetan jis įvedė tris 
naujus ministerius.

VASARIO 16 D. 
MINĖJIMUI 

atžymėti, Apylinkės valdyba 
yra numačiusi suruošti mūsų 
žymiųjų dailininkų parodą. 
Kad daugiau pritraukus ir pla 
čiau supažindinus kanadišką 
visuomenę su mūsų iškilusių 
menininkų kūriniais, jieškoma 
tam reikalui reprezentacinės 
salės. Ši įdėję buvo kilusi dar 
praeitų metų valdyboje, ir, rei 
kia manyti, kad naujoji valdy 
ba, įėjus naujoms jėgoms, už 
sibrėžtą tikslą įvykdys ir tuo 
būdu daugiau atsieks, negu su 
ilgomis prakalbomis ir vis ta 
pačia programa ruošiami nuo 
bodus kitataučiams minėjimai.

TRADICINIS KAUKIŲ 
BALIUS

SLA 236 kuopa ir sporto klu 
bas ,,Vytis“ ruoš bendrą kau 
kiu balių.

VINCO KRĖVĖS VARDO LITERATŪRINĖ PREMIJA 
PASKIRTA MARIUI KATI LIŠKIUI UŽ „IŠĖJUSIEMS 

NEGRĮŽTI“.
Vinco Krėvės vardo litera 

tūrinės premijos (500 dol. dy 
džio) skiriamos kas antri me 
tai Lietuvių Akademinio sari 
būrio Montrealyje juri koinisi 
ja (I. Gražytė, M. Jonynienė, 
R. Siniūtė, J. Kardelis ir H. 
Nagys) 1960 m. sausio 8 die 
nos posėdyje nutarė balsų dau 
guma skirti premiją Mariui 
Katiliškiui už jo novelinį ro 
maną „Išėjusiems negrįžti“.

Komisijos galutiniame bal 
savime trys juri komisijos na 
riai pasisakė už M. Katiliškio 
knygą, du — už A. Nykos - Ni 
liūno poezijos rinkini ,,Balan 
džio vigilija“. Pasiūlytos ir bu 
vo svarstytos dar dvi knygos: 
Kosto Ostrausko „Kanarėlė” 
(drama) ir Antano Škėmos ro 
manas „Balta drobulė".

Ši premijas paskirta už 19 
59-8 m. išėjusius, dar nepremi 
juotus grožinės literatūros lei 
dinius. Dėliai techniškų ir ii 
nansinių sunkumų premija bu 
vo atkelta iš 1959 m. pavasa 
rio 1960 m. pradžią. Tokiu bū 
du šios premijos įteikimas bus 
sausio mėn. 23 dieną, šeštadie 
nį, Aušros Vartų salėje, Mont 
realyje.

Liet. Akademinis Samb. yra 
pasiryžęs mūsų didžiojo pro 
zaiko vardo literatūrinės pre 
mijos tradiciją tęsti toliau. 
Taigi, sekanti Krėvės vardo Ii 
teratūrinė premija už 1959-60 
m. išleistas grožinės literatu 
ros knygas bus skiriama ir 
įteikta 1961 metų pavasarį.

Kaip žinia, šioji V. Krėvės 
literatūrinė premija bus trečio 
ji. Pirmą kartą ji buvo paskir
ta Jonui Aisčiui, antrąjį kartą 
Jonu iMekui.

Pažymėtina, kad šioje jury 
komisijoje dalyvavo dvi mūsų 
jauniausios kartos akademikų 
atstovės: Ilona Gražytė, bai 
gianti ruošti literatūros dakta 
ratą Montrealio universitete ir 
Regina Siniūtė, besiruošianti 
literatūros diplomui (M. A.), 
trečioji jury komisijos narė yra 
diplomuota lituanistė, baigusi 
studijas Vilniaus universitete 
1943 m.

FILATELISTŲ ŽINIAI
Daugėjant mėgėjams, kurie 

domisi pašto ženklais, yra nu 
matomas įsteigti filatelistų bū 
relis, kuriame bus galima susi 

Brangiam dėdei

A. A. NIKODEMUI BURBAI 
mirus, mieliems giminaičiams, 

PONŲ GAURIŲ ŠEIMAI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

[Toronto. Švedų šeima.

A. J A. NIKODEMUI BURBAI 
mirus,

DUKRAI ALDONAI GAURIENEI, 
JOS ŠEIMAI IR GIMINĖMS 

reiškiu gilią užuojautą

E. Navikėnienė.
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MIELUS PP. GAURIUS IR ARTIMUOSIUS, 
jų mylimam tėveliui,

A. A. NIKODEMUI BURBAI, 
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

V. Paulionienė
S. V. Paulioniai
L J. Kliorikaičiai. g

eiti pasikeisti arba pasidalinti 
mintimis. Taip pat numatoma 
ii jaunimui padėti pažinti ženk 
lūs. išaiškinti ženklų vertę ir 
reikšmę ir nurodyti, kokius 
ženklus ir kaip rinkti. Šiuo rei 
kalu jau tartasi su kai kuriais 
filatelistais ir prieita išvados 
kad grupė žmonių padarys ir 
nuveiks daugiau nekaip pavie 
nis, todėl šiuo tikslu ir šaukia 
mas visų buv. ir dabart. filate 
listų. mėgėjų ir norinčių pra 
dėti rinkti ženklus asmenų pa 
šit arimas sausio 17 d. (tuoj po 
sumos) A. V. klebonijos posė 
džių kambaryje.

Atsiminkite, pirmas dalyve, 
vimas yra pats pagrindinis.

Neaiškumui esant, skambin 
ti PO 7-4374. Iniciatoriai.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Šiemet Lietuvos neprikauso 

mybės paskelbimo, vasario 16 
dieną, Montrealyje bus mini 
ma vasario 14 dieną, sekmadie 
nį. Plateau saėje, kuri jau yra 
tai dienai išnuomota. Minėji 
mas galimai gražiau, iškilmių 
giau ir įspūding. bus suruoštas. 
Minėjimo programa sudaroma 
atsidėjus, naujai išrinktojo 
Montrealio Lietuvių Seimelio 
Prezidiumo. Visi tautiečiai 
kviečiami atsiminti vasario 14 
d. ir visi minėjime dalyvauti.

INŽ. JONO BALČIŪNO
šeima (iš N. D. G.) šventė 25 
metų vedybine sukaktį. Linki 
me šviesios atminties bei ii 
giausių metų!
K. L. B. ŠALPOS FONDUI 
Kalėdinių sveikinimų išlaidas 
aukojo šie asmenys: po 10 dol.

- Dr. J. Mališka ir D. L. K. 
Vytauto Klubas; po 5 dol. — 
Br. Mozūras, P. Paukštaitis, 
P. Rudinskas, P. Lukoševi 
čius ir Iz. Mališka; 2 dol. A. 
Blaūzdžiūnas. Viso: 52 dol.

Aukojusiems širdingas ačiū!
Š. F. pirmininkas.

A. V. PARAPIJOS 
KOMITETO

visų narių visuotinis susirinki 
mas yra kviečiamas antradie 
nį, sausio 19 dieną, 7 vai. vak. 
klebonijoje. Visi nariai, esan 
tieji ir buvusieji, labai prašomi 
dalyvauti. (AV).
© D. Majauskienė paviešėti bu 
vo išvykusi į Kaliforniją.

pirmąjį susirinkimą turėjo sek 
madienį, sausio 10 d. Daly va 
vo 23 seimelio nariai: iš 15 iš 
rinktųjų 12 ir is 21 organiza 
cijos 5 atstovai. Prezid. pirm. 
J. Malaiška atidarė susirinki 
mą ir pasiūlė išrinkti prezidiu 
mą.

Susirinkimo prezidiuman 
buvo išrinkti — pirmininku A. 
Norkeliūnas ir sekretorium A. 
Pusarauskas.

Praėjusio visuotinio Seime 
lio susirinkimo protokolą pers 
kaitė buvęs sekretorius A. 
Blaūzdžiūnas. Prttokolas pri 
imtas be pataisų.

Po to prezidiumo pirm. J. 
Malaiška trumpai pranešė apie 
ppskutinio laikotarpio Seime 
lio Prezidiumo veiklą. Jis su 
minėjo, kad svarbiausia ir di 
džiausis darbas buvo tai KLB 
Krašto Tarybos suvažiavimo 
ruošimas. Ta proga p. Malaiš 
ka pareiškė padėką visiems, 
kas prie to darbo prisidėjo ir 
kas kuo nors parėmė, bet su 
minėjo ir pasipriešinusius bei 
atsisakiusius (jų buvo tiktai 
keli).

Iždininkas J. Šiaučiulis su 
minėjo kasos stovį: pajamų tu 
reta 308.83, išlaidų 226.60, ka 
soje yra 82.23. Šituos duome 
nis patvirtino revizijos aktu, 
kurį perskaitė p. Čėsna, revizi 
jos komisija, konstatavusi, 
kad revizija rado viską tvarko 
je.

P. Lukošienė pranešė, kad 
jai nepasisekė sudaryti šalpos 
komiteto, nes iš organizacijų, 
į kurias buvo kreiptasi, atsilie 
pė tiktai dvi, kurios atsiuntė 
astovus, o kitos organizacijos 
atstovų neatsiuntė, todėl jai 
teko dirbti vienui vienai. P. 
Lukošienė susijaudinusi kalbė 
jo. kad žmonės, o ypač naujie 
ji ateiviai, pasidarė visiškai ne 
jautrūs, nors, atrodo, kaip pa 
tyre vargo, turėtų būti jautres 
ni sunkumuose esantiems. P. 
Lukošienė pareiškė, kad jai te 
pasisekę surinkti 252.15 dol., 
išlaidų padariusi persiuntimui 
į Vokietiją surinktų rūbų. Vi 
so išlaidų turėta 7.47 dol. Kiti 
pinigai yra einamoje sąskaito 
je „Lito“ banke.

J. Girinis, buvęs ryšiams su 
kitomis tautomis, suminėjo 
kas jam tekę veikti ir kokias 
pareigas atlikti susitinkant su 
kitomis tautomis. Be ko kita 
pažymėjo, kad praėjusiais me 
tais birželio minėjimui vadova 
vo lietuviai, todėl šiais metais, 
laikantis rotacinės tvarkos, mi 
nėjimo vadovavimas bus kitos 
Pabaltijo tautos.

Diskusijos dėl pranešimų 
buvo trumpos. Buvo kaikurių 
pakaltinimų, nurodant, kad 
praeityje kaikas iš KLB oga 
nizacijos metę norėjusius dirbti 
žmones, bet apkaltintiems pa 
stačius konkretų klausimą, 
kas ir kada ką išmetė, kaltinto 
jai faktų nenurodė. Tuo disku 
sijos ir užsibaigė.

Sekamai buvo išrinkta kont 
rolės komisija, kuriai pavestos 
ir mandatų komisijos pareigos. 
Kontrolės komisijon išrinkti: 
Jonas Adomonis, Juozas Giri 
nis ir Kazys Šitkauskas.

Valdybos rinkimai ėjo visai 
sklandžiai. Buvo išstatyti kan 
didatai: pp. Balzaras, Pusa 
rauskas, Norkeliūnas, žižys, 
Šiaučiulis. Adomaitis, Malaiš 
ka (jis atsisakė), Mylė, Pelec 
kas, Mališka. Slaptu balsavi 
mu, pagal balsų daugumą, iš 
rinkti į Montrealio Lietuvių 
Seimelio Prezidiumą: Leonas 
Balzaras, Alfredas Pusaraus 
kas, Albertas Norkeliūnas, Jo 
nas Mališka, Vaclovas žižys, 
Juozas šiaučiulis, J. Adomai 
tis. Kandidatais liko: Augusti 
nas Mylė ir Petras Peleckas.

Klausimų ir sumanymų sky 
riuje buvo kalbėta apie keletą 
sumanymų. J. Malaiška prane 
šė, kad jo iniciatyva, Prezidiu 
mui pritarus, iškeltas sumany 
mas gatvę prie AV bažnyčios 
prašyti miesto savivaldybės pa 
keisti į Liietuvos gatvę. Tuo

klausimu gana plačiai kalbėta 
si. Visi pritarė p. Malaiškos 
iniciatyvai, bet plačiai diskuta 
vo vardo klausimą: vieni siu 
lė Lithuania, kiti Lituaniką, 
treti Lietuva. Argumentų bu 
vo šiokių ir tokių. Bet klausi 
mas taip ir paliktas, nes vardo 
parinkimas dtug gali pareiti ir 
nuo miesto savivaldybės. Sei 
mėlio Prezidiumui tokiu budu 
palikta klausimą judinti gali 
mybių rėmuose.

Iškeltas jaunųjų talentų iš 
kėlimo klausimas. Jis daugiau 
taikomas Kultūrinio Fondo sri 
čiai. Iškeltas sumanymas origi 
nalią pereinamąją taurę spot 
tininkams. Iškeltas sumany 
mas įsigyti projekcinę (ragani 
nę) lempą, kuri tarnautų hetu 
viškoms mokykloms ir bendruo 
menei.

Tiems sumanymams Įgyven 
dinti reikia pinigų, kuriems 
dosnumas iš visuomenės pusės 
yra sumažėjęs.

L. Balzraas iškėlė Vasario 
16 minėjimo tvarkos klausimą. 
Dėl to iškilo, kaip ir kitą kar 
tą kad yra buvę, nemaža pasiū 
lymų kurie, kaip ir anuomet, 
buvo gana skirtingi. Bet galų 
gale seimelis nusistatė: Nepri 
klausomybės šventę ruošia Sei 
mėlio Prezidiumas, kuris ir at 
sako už visą jo tvarką. Minėji 
mo metmenys nustatyti tokie: 
Plato salėje vasario 14 d. Pre 
zidiumo stalas stovi per vidų 
rį, tarp dviejų durų, o iš saliu 
stalus statosi fondai. Seimelio 
Prezįdiumas privalomai daro 
rinkliavą išlaidoms padengti: 
už įėjimą dirbantiems mini 
mum 1 dol., bet nuo to mokes 
čio atleidžiamas jaunimas, mo 
ksleiviai ir bedarbiai, kurie ga 
Ii aukoti pagal savo norą bei 
išgales, arba ir nieko neaukoti, 
o fondams kas nori ir kiek no 
ri aukoja arba nieko neaukoja.

Seimelio posėdis užtruko 
apie 3 valandas. Buvusiam Sei 
mėlio prezidiumui pareikšta 
padėka už darbą, o KLB Kr. 
Valdyba per L. Balzarą pareiš 
kė naujam Seimeliui sveikini 
mus ir geriausius linkėjimus 
sėkmės.

KVIEČIAMAS 
SAULIŲ SUSIRINKIMAS
Montrealio Lietuvių L. K. 

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

SKAUČIŲ SKAUTŲ 
tuntai sausio 16 d. ruošia šu 
kiti vakarą su įdomia progra 
ma. Plačiau skelbime šiame N. 
L. numeryje.

LAS MONTREALIO SKY 
RIAUS VISUOTINIS 

SUSIRIKIMAS
Sausio mėn. 1 7 d., sekmadie 

ui, 12 vai., Aušros Vartų salė 
je šaukiamas LAS Montrealio 
skyriaus visuotinis - metinis 
narių susirinkimas valdomie 
siems organams išrinkti ir ki 
tiems svarbiems reikalams ap 
tarti.
• Inž. J. Kibirkštis, dirbęs ra 
daro statyboje šiaurėje, žie 
mos praleisti sugrįžo pas moti 
nėlę į Montreal}.
• Pp. J. Skardžių jr. šeima su 
silaukė sūnaus. Sūnus sveikas, 
o tėvai laimingi.
• Agr. V. Butkys, savaitgalį 
praleido Montrealy, kur viešė 
jo švogerijoje, pas pp. Karale 
vičius, Verdune. P. Butkys pa 
stoviai gyvena New Yorke.

Bet pasirodė, kad Montrea 
ly V. Butkys turi daug pažįs 
tarnų—pp. Jurėną, Vasiliaus 
ką, Urboną, Baršauską, Karde 
liūs (J. Kardelis yra buvęs jo 
mokytoju Zarasų gimnazijo 
je). Vienus p. Butkys aplankė, 
kitus susitiko AV bažnyčioj.
• Pp. Kazlauskų šeima atvyko 
iš Brazilijos ir Įsikūrė Montre 
aly. P. Kazlauskas, kaip spe 
cialistas, vienoje didelėje Įmo 
nėję gavo gerą darbą, o sūnus 
lanko univešrsitetą.
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Opi problema
KASDIENINIS SVARBUS REIKALAS

Didžiulių sumanymų ir ne 
mažesnių projektų mums - lie 
tuviams netrūksta. Planuoti 
mums sekasi. Gal net suma 
niau, negu daugeliui prisiekti 
šiųjų planuotojų. Bet kai pri 
einame prie planų vykdymo, 
dažnu atveju visiškai supasuo 
jame. O juk planai be jvykdy 
nio, yra tiktai geri norai, ku 
riais, pagal seną patarlę, „pra 
garas išgrįstas“.

Blogiau yra, kad beplanuo 
darni didelius planus, mes kaž 
kaip išleidžiame iš akių kasdie 
ninius, pirmos eilės būtinumo, 
reikalus. Kasdieninis gyveni 
mas mums stato konkrečius 
reikalavimus, ir jų mes negali 
rne patenkinti.

Štai, greta šito straipsnelio, 
skaitytojai mato tautiečių laiš 
kus iš įvairių vietų. Vieni pra 
šo gaidų, kiti veikalų, treti šo 
kių ir žaidimų vadovėlių. Ir 
taip yra visą laiką. Nepriklau 
somos Lietuvos redakcija to 
kiti ir panašių prašymų gauna 
ne tiktai iš Kanados lietuvių, 
bet ir iš JAV, ir iš Pietinės 
Amerikos, ir iš Australijos, ir 
tt. Visur jaučiamas didelis su 
minėtų dalykų badas.

Mes gi darome didelius ir 
dažnai brangius konkursus, ku 
riė tinka dideliems sumanymą 
ms, bet kasdienihis reikalas 
taip ir. lieka be dėmesio. O tai 
yra kasdieniais, bet būtinas, 
reikalas.

Todėl planuojamas, gal šiuo 
atveju mūsų PLB Kultūros 
Fondui, reikėtų susirūpinti ne 
tiek dideliais planais, kurie 
dažniausiai nei tikslo nepasie 
kia, nei esti įgyvendinami, bet 
kasdieninių reikalu — patar

Laiškai Redakcijai
Gerb. Red.,
Kodėl spaudoje nieko nėra 

šoma apie naujo Lietuvos Kon 
šulo paskyrimą Kanadoje? Rei 
kia pratęsti Lietuvos užsienio 
pasai, bet nežinia, kaip ir kur, 
Būtų malonu ir reikalinga tuo 
reikalu ką nors išgirsti. O gal 
jau ir konsulatą Kanada nura 
šė? P. Šiugždinis.
Edmonton, Alta.

N L red. tuo reikalu yra pa 
rašiusi jau du laiškus tiems, 
nuo ko pareina skyrimas Kon 
šulo, bet negauna atsakymo. 
Atsakymas dar laukiamas.

Kai dėl pasų pratęsimo, tai 
reikia keiptis į generalinį kon 
sulą šiuo adresu : Consulate G e 
neral of Lithuania, 41 West 
82nd Street, New York 24,, N. 

nauti kiekvienam eiliniui lietu 
viui, kiekvienam jų susibūri 
mui, kiekvienai eilinei ir kas 
dieninei pastangai.

Ar vieton skelbus didelius 
konkursus nebūtų praktiškiau 
įsteigti leidykla, kuri ne kon 
kursais, bet susitairmu su ži 
nomais rašytojais galėtų išleis 
ti serijas dalykų, kuriais nau 
dotųsi masinis, eilinis lietuvis. 
Ar tai nebūtų praktiškiau, ne 
gu dideli konkursai?

Kultūros Fondas galėtų tu 
rėti ekspertų komisiją.

Rašytojus ir jų pajėgumą 
mes jau žinome. Jiems ir gali 
ma būtų duoti užsakymus, nu 
rodant ir veikalų temas. Tada 
jie rašytų jau žinodami tikrai, 
kad jų darbas neis veltui. To 
kiu atveju ekspertų komisija 
autorių galėtų paprašyti pada 
ryti pataisų, jei ką rastų taisy 
tina. Tokiai Kultūros Fondo 
ekspertų komisijai galėtų at 
siųsti veikalų ir jauni, prade 
dantieji rašyti, rašytojai. To 
kiu būdu ta Kultūros Fondo 
ekspertų komisija būtų ne tik 
tai vertintoja literatūrinių vei 
kalų, bet ir būtų tam tikra mo 
kykla, kuri padėtų augti rašy 
tojams. Juk literatūrinis dal
bas, kaip ir kitų sričių darbai, 
yra specialybė, kurios reikia 
mokytis. Ir turėtume reikalin 
gų veikalų.

Tat, štai akivaizdoje mūsų 
tautiečių kasdieninių, šia pras 
me reikalų, ar neverta būtų 
mūsų planuotojams, Pasaulio 
'Lpetuvili Bendtuomenės Kul 
tūros Fondui, gerai pergavoti 
šį klausimą ir gyvenimiškiau, 
praktiškiau prieiti prie jo sp 
rendimo? J. Kardelis.

16-tai, minint Lietuvos Nepri 
klausomybės šventę. Gal turi 
te kokį nors veikaliuką su ne 
dideliu personažų skaičium, 
tautiškos dvasios, tai prašau 
tuojau prisiųsti. Mes turime 
„Žvakidę”, bet jiems esanti 
perilga. Arba nurodykit, kur 
galima gauti.

Su pagarba V. Sniečkus. 
Calgary, Alberta.

N. L. red. tegali nurodyti, 
kad gaidų šiek tiek galima gau 
ti „Muzikos žinių“ redakcijo 
je (1602 So. 48-th Ct„ Cicero 
50, pųnoįs. USA) ; tautinių 
šokių vadovėlis yra išleistas 
Australijoje, bet kaip jį gauti? 
O trumpų veikalų kur gausi, 
jei jų išviso nėra.

NEPRIKLAUSO MA

galima tuo reikalu kreiptis.
Siunčiu 2 dol. už gaidas. Ne 

svarbu, kad ir labai būtų dėvė 
tos, — svarbu, kad nors kiek 
gaučiau. Ačiū.

Su pagarba Julija Čegienė. 
London, Ont.

N L red. kokių gaidų turėjo, 
pasiuntė, o daugiau nurodė 

Muzikos Žinias“.

TILLSONBURG, ONT. ..

Atkelta iš 7 psl.
Nijolė, Ožalaitė Aldona, Galec 
kas Vincukas, Stonkus Arvi 
das ir Onaitis Algis — tai jau 
nuoliai tarp 11 ir 17 metų. Bra 
vo jaunime, ir didelis ačiū. Jūs 
esate pavyzdys likusiam mūsų 
jaunimui, kurio apsčiai pas 
mus yra. Lietuvių Namai tai 
daugiau priaugančios kartos, 
tai jūsų namai. Pakalbinkit s? 
vo draugus-es, kad visi kaip 
vienas prisidėtų prie tų namų 
įkūrimo, pirkdami akcijas.

Štai nr. 40 sąraše Yanchis 
(Jančis) Robertas yra visų 
jauniausis b-vės narys — akci 
ninkas, 3-jų metų, kuriam pa 
dovanojo akciją jo krikšto tė 
vas p. Vaičiūnas Tomas. Lai 
kydamas save per senu naudo 
tis tais namais, jis vistik neat 
sisakė prisidėti prie L. Namu, 
bet, įteikdamas 101 dol. ver 
tės čekį, prašė užrašyti akciją 
jo krikštasūnio vardu. Aišku, 
tais namais daugiausia naudo 
sis Jaunesnioji karta, bet ir 
mes vyresnieji kol sveikata 
leis susirinksim į tą mažą „Lie 
tuvą“ atsigaivinti tautinėje 
dvasioje, pasisemti iš praeities 
stiprybės.

Toliau sąraše matom, kad 
kiekvienas pagal išgales per 
ka 1 ar 2, 3, 4 ar 5 akcijas.

B-vės įstatų projekte numa 
tyta, kad vienas narys negalė 
tų turėti daugiau kaip 5 akci 
jas.

Visiems tautiečiams pirku 
siems b-vės akcijas T. L. Na 
mų V-ba nuoširdžiai dėkoja ii 
linki jiems visokeriopos 'lai 
mės ir sėkmės 1960 metuose!

Laikinoji namų v-ba yra ati 
dariusi 2 sąskaitas Imperial 
Bank of Canada Tillsonburgo
skyriuje. Viena sąskaita kur 
Įnešamos įvairios bėgamos pa 
jamos, kaip iš parengimų ir 
vartojamos bėgamų reikalų iš 
laidoms dengti. Anta sąskaita 
yra namų fondas, tai pinigai 
už parduotas akcijas, kurie te 
bus vartojami tik L. Namų sta 
tymui ar pirkimui. Iš abiejų 
sąskaitų pinigai tegali būti iš

A. A. NIKODEMUI BURBAI MIRUS, 
gilaus skausmo prislėgtus dukrą

ALDONA GAURIENE, jos vyra ANTANA GAURI
ir jų dukrelę ALDUTĘ,

netekus mylimo tėvelio, uošvio ir senelio, 
nuoširdžiai užjaučia

O. ir K. Celiauskai
E. ir A. Ramanauskai
K. ir J. Blekaičiai
G. ir V. Kažemėkai.
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A. f A. NIKODEMUI BURBAI

mirus, jo dukrai

ALDONAI GAURIENEI IR JOS ŠEIMAI
šio didėjo liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiame H

Kibirkščiai ir Vilgaliai.

A. f A. NIKODEMUI BURBAI

LIETUVA

. . . kuomet yra laisvų specialistų ir medžiagų.

Šalia namų, dirbtuvių ir biznių vidaus atnaujinimo, 

yra daugeils kitų darbų, 

kurie gali būti naudingiau atlikti žiemą, 

kaip sutvarkymas pievelių bei daržų įrankių, 

elektrinių įtaisų, valčių motorų, automobilių; 

taip pat išvalyti užuolaidas ir kilimus, 

pervilkti baldus ir t. t.

Kam laukti pavasario?
Patarimų ir pagalbos 
kreipkitės į vietos National Employment of Office

KANADOS DARBO MINISTERIO PAVEDIMU.

imami tik su 3-mis v-bos narių 
parašais.

Kviečiame visus tabako ra 
jono lietuvių kolonijos tautie 
čius, nuo Simcoe — Woodsto 
ck iki Rodney prisidėti prie L. 
Namų įsigijimo perkant b-vės 
akcijas-

Dėl akcijų kreiptis pas apy 

linkių verbuotojus, o iš toli 
rnesnių vietų galima čekius 
siųsti b-vės pirmininkui, St. 
Augustinavičiui (adresas) Mr. 
St. Augustine sr. R. R 4, Ti! 
Isonburg, Ont.) rašant ant če 
kio Lithuanian Home in Til 
Isosburg, Ltd. $101 už vieną 
akciją.

Malonūs tautiečiai, akcijų 
verbuotojai ir toliau lankysis 
pas kolonijos lietuvius, siūlyda 
mi pirkti b-vės akcijas, neatsi 
sakykite prisidėti prie L. N. įsi 
gijimo. Jie yra mums reikalin 
gi, jie būtų mūsų tautinio su 
brendimo simbolis ir be dide 
lio apsisunkinimo mes pajė

SUDBURY, Ont.
SUDBURIO LIETUVIAI GRAŽIAI ĮVERTINO PO 

PIEŽIAUS LIETUVIAMS PADARYTĄ GESTĄ

Pasirodžius „NL" 51 nr. 
straipsniui apie Vatikano prie 
lankų gestą lietuvių tautai, iš 
leidus pašto ženklą su Lietu 
vos kunigaikščio šv Kazimie 
ro profiliu 500 metų sukakčiai 
nuo jo gimimo paminėti, Sud 
bury buvo imtasi žingsnio pa 
reikšti Vatikanui įvertinimą 
bei padėką. P. J. Valavičiaus 
iniciatyva, Bendruomenės vai
du buvo pasiųstas laiškas - pa 
dėka Popiežiui Jonui XXIII su
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gūs juos įsigyti, jei tik kaip 
vienas, visi suaugę ir dar au 
gantieji, bet užsidirbantieji pa 
imsime bent po 1 akciją. Tad 
apsijunkim! Parodykim, kad 
lietuviai bendram reikalui mo 
kėjo ir moka susiburti vieny 
bėn! Ir kaip tos skruzdės, sto 
ję darban visos, kad ir maži 
vabalėliai, sukrauna palygina 
nt didžiulį kalną — skruzdėly 
ną, taip ir mes visi susibūrę, 
kad ir po mažą dalį prisidėję, 
pastatysim didžiulį Lietuvių 
Namą.

Tautiečiai, visi perkam T. 
L. Namų akcijas! D. S- 

keliasdešimčia sudburiškių pa 
rašų. Taip pat nusistatyta, kad 
„N. L.” pasiūlymas-pageidavi 
mas yra pagirtinas ta prasme, 
jog yra reikalo parodyti Šv. 
Sostui, kad lietuviai ir jų karo 
tremtiniai nėra negyva bespal 
vė numerių masė, bet sąmonin 
gi savo gimtojo krašto pilie 
čiai, kurie tebeturi širdis, au 
sis ir akis: klauso, stebi ir se 
ka. kenčia, bręsta ir laukia.

T. G.

Y., USA. Gerb. Redaktoriau. Man, per
. ........ . ....................... ..... į...... nai prašant, žadėjot pianui lie

Did, Gerb. Redaktoriau, tuviškų gaidų. Mano vaikai 
Calgary'o mietso ir apylin yra 5 ir 7 skyriui piano. La 

kės moterys lietuvybės labui bai būtų malonu, kad vaikai 
ryžosi bandyti organizuoti ir kultūriniuose parengimuose 
pradėti darbus. Ypač jos yra paskambintų lietuviškai. Pas 
susirūpinusios jaunimu. Jų su mus, Londone, lietuvių yra ma 
manymų vykdymui jos bus rei žai ir mūsų vaikučiai baigia 
kalingos tautinių šokių ir gru daugumoj pamiršti lietuvių 
pinių žaidimų vadovėlių. Pra kalbą. Aš, kiek galėdama, ruo 
:šau Tamstą neatsisakyti tai šių vaidinimėlius, deklamaci 
atsiųsti. Jeigu jų pas save ne jas, plastinius žaidimus, o tam 
turėtumėt, tai malonėkite ne visai neturiu medžiagos.
trukus nurodyti, kur visa tai Žinodama, kad Tamsta rū 
galima gauti. piniesi daugiausia lietuviškais

Taipgi mūsų apylinkė susi reikalais, drįstu prašyti man 
rūpinusi vaidinimu Vasario padėti, ar bent nurodyti, kur

mirus,

P. p. GAURIŲ ŠEIMĄ 
nuoširdžiai užjaučiame

Aneliūnai.

P. P. GAURIŲ ŠEIMĄ IR GIMINES, 
mirus Jų mylimam tėveliui, 

uošviui, seneliui ir giminaičiui

NIKODEMUI BURBAI, 
nuoširdžiai užjaučia

E. J. Kardeliai.

PADĖKOS
Sąryšy su praėjusia Kalėdų dovanas, poniai Bijūnienei už 

eglute vaikams Montrealyje, pastangas gauti dovanai gėri 
Šeštadieninių Mokyklų Tėvų mus iš Coca-cola, Seven-up 
Komitetas reiškia nuoširdžią kompanijų, ir už išrūpinimą 
padėką: Adams Potato Chips, Mr. Tay

Parapijos klebonui tėvui Bo ior už obuolius, Vytautui Sa 
revičiui, Kultūros Findo Įga baliui, Kazimierui Veselkai, 
lietinei p. Rimkevičienei; vi Zigmui Lapinui, fortepionu 
siems šeštadieninių mokyklų skambinusiam Raimundui Kli 
mokytojams; mamytėms, ku giui įr bendrai visiems> kurie 
rios taip gražiai papuošė mū vienu ar kįtu b£įdu isidėjo 
sų mažuosius vaidintojus bei įe gios mūsu vaikučiu džiau 
įskepe skanių pyragaičių vai šventės suruošimo. 
siu stalui, mūsų vershniiiKa 
ma J. Mačioniui ir P. Jocui už Tėvų Komitetas.
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Slinkieji Lietuvos atsikūrimo

IR MYKOLO SLEŽEVIČIAUS JUOSE VAIDMUO

Daugeliui suaugusių jau yra primiršti Lietuvos at 
kūrimo laikai, pastangos ir kovos už tai, o jaunimas ir 
visai to nežino, todėl yra naudinga vieniems prisiminti, 
kitiems sužinoti. Žemiau dedamoji J. Bildušo paskaita, 
minint Mykolo Sleževičiaus mirties sukaktuves, duoda 
bent dalį to vaizdo. Mykolas Sleževičius, kaip antrojo 
Lietuvos ministerių kabineto pirmininkas, kuriame teko 
sunkiausioji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pavo 
jingojo laikotarpio našta, pačiu pavojingiausiu metu, 
kai tūli Lietuvos veikėjai jau buvo netekę vilties,—kaip 
tiktai buvo veiksmingas, pasitikįs tauta ir lietuviškąja in 
teligentija asmuo, kurio sumanumas, energja ir ryžtin 
gumas reikšmingai nulėmė Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą. Todėl labai verta su tais laikais ir juose su 
Mykolo Sleževičiaus asmeniu susipažinti. Jį įimtai nu 
šviečia

JONO BILDUŠO
Jau keiolika metų klajoja 

me po pasaulį, neramūs, nusi 
minę ir, kaip anas dykumų ke 
leivis, kuris kas rytas ir vaka 
ras atsigrįžta į tą pusę, kur 
šventoji Mekka, taip ir mes 
dažnai savo mintimis atsigrįš 
tame į tą pusę, kur mūsų tėvų 
žemė — Lietuva. Savo minti 
mis mes jungiamės su Sovietų 
okupacijoj kenčiančia tauta, 
prisimename netolimus laikus, 
kada gyvenome tėvynėje lais 
vi ir nepriklausomi. Mūsų min 
tys veda mus i kapus, kur ilsi 
si, žuvę kovose už laisvę, kar 
žygiai ir neišvengiamai savo 
mintimis sustojame prie Kapo 
didžiojo Lietuvos sūnaus, M y 
kolo Sleževičiaus, kurs savo 
ryžtu ir neapsakomu pasišven 
timu išvedė Lietuvą į nepri 

gyvenimą.

Šiais 1959 metais lapkričio 
11 d. suėjo lygiai 20 metų kai 
Mykolo Sleževičiaus palaikai 
ilsisi Lietuvos žemelėje, 
čiau Kauno, o dabar jau 
šiūnų kapinėse.

Tikromis žiniomis iš 
vos, dažnomis progomis 

jo kapą lanko minios žmonių, 
daug jaunimo, studentijos.

Netenka abejoti, kad ir šios 
liūdnos sukakties proga jo ka 
pas yra gausiai lankomas. li
mes čia susirinkome prisimin 
ti ir pagerbti velionį. Man ten 
ka didelė garbė šiam garbin 
gam susirinkime prisiminti My 
kolą Sleževičių kaip politiką, 
Lietuvos kūrėją.

Politiškai Mykolas Sleževi 
čius jau pasiieiškė Mintaujos 
gimnazijoj. Jis drauge su ki 
tais gimnazistais įsijungė į pro 
testo demonstraciją prieš prie 
vartą rusų kalba melstis mo 
kykloje. Už tai drauge su ki 
tais gimnazistais buvo pašaliu 
tas iš gimnazijos. Atšaukus 
įsakymą, apie pašalinimą, My 
kolas toliau tenai mokėsi.

Jau tada Mintaują pasiekda 
vo rusų draudžiamoji lietuvis 
koji spauda. Ją skaitydamas, 
gimnazistas Mykolas tiesiog 
niršo dėl rusų daromų neteisy 
bių lietuvių tautai. Įsikarščia 
ves kalbėdavo, kad baigęs gim

PRANEŠIMAS.
paEĮiųVų, pradėdavo karščipo 
tis, bartis, prieidavo prie ne 
santaikos. Studentas Sleževi 
čius kvietė laikytis vieningai. 
Juk lietuviško darbo tiek ir 
tiek. Tą darbą gali dirbti drau 
ge ir skirtingų pažiūrų bū 
nant.

Sleževičius ir darbo 
programą patiekė — 

pirmon eilėn, kad išgelbėjus 
nuo sulenkinimo lenkų parapi 
jai priklausą lietuviai, siūlė im 
tis žygių, kad gavus lietuvi ku 
nigą; eiti į mases, jas šviesti 
ir gelbėti nuo ištautėjimo. Ir 
tokiai studento Sleževičiaus 
darbo programai visi pritarė, 
visi surado bendro darbo. Pra 
dėjo kviesti slaptus susirinki 
mus, kuriuose dalyvavo nema 
ža darbininkų, amatininkų bei 
tarnaičių. Rašė prašymus vys 
kupui, kad paskirtų lietuvį ku 
nigą, tuo tikslu rinko ir siuntė 
pas vyskupą delegacijas. Po 
dvejų metų neatlaidaus reika 
lavimo, vyskupas paskyrė lie 
tuvi kunigą Mikolajūną. 
kart jau kas sekmadienis 
vo lietuviški pamokslai, 
steigus chorui, giedamos 
viškos giesmės.

Lenkai siuto, bjauriai šmeižė 
Sleževičių ir kitus lietuvius 
studentus. Sufanatizuotos ien 
kų davatkos šventoriuje ap 
stumdė ir apdraskė kun. Miko 
lajūną, grasino ji net užmušti 
už „pagoniškose’ kalbos Įvedi

Tuo 
būda 
o Įsi 
lietu

mą į bažnyčią. Lietuviu masės 
pabudo lyg iš gilaus miego, 
pradėjo suprasti, kas jie,

pajuto tautini solidarumo 
jausmą.

O tai jau buvo gera dirva tau 
tiškai-kultūriniam darbui. Pir 
moji studento Sleževičiaus iš 
keltu klausimu kova buvo lai 
mėta.

Anais laikais rusų valdžia 
leido lietuviams steigti tik sa 
višalpos organizacijas. 'Kad 
būt kuo pridengti tolimesni lie 
tuvišką darbą, studentai tokią 
organizaciją ir Įsteigė. Šios 
draugijos patalpose studentai 
ir rinkdavosi ir planavo veiki 
mą. Pradėjo ruošti vakarus, 
koncertus, suvaidino „Amei i 
ka Pirtyje“. Vaidinimo pasta 
tymui reikalingas lėsas Šleže 
vičius skolino savo vardu; Sle 
ževičius ir iniciatorius, ir rėži 
sierius, ir vaidintojas. Pasise 
kimas didelis — i didžiulę sa 
lę netilpo atvykę i vaidiną 
žmonės.

Po 1905 m. revoliucijos ru 
su valdžia jau leido lietuviams 

Nukelta i 6-tą psl.

CANADA

anks
Petra

Lietu

naziją būtinai studijuos inži 
neriją ir būdamas inžinierium, 
išras tokius spidulius, kuriais 
iš karto sunaikins visus Lietu 
vos priešus.

Baigęs gimnaziją, su tokio 
mis nuotaikomis Mykolas Sle 
ževičius išvyko į Odesą studi 
juoti, tik ne inžineriją, bet jau 
teisės mokslus. Tuo metu Ode 
sos universitete jau buvo būre 
lis lietuvių studentų. Mieste 
gyveno būrelis lietuvių inteli 
gentų ir keletas tūkstančių 
darbininkų bei amatininkų. No 
rs studentai jau iš anksčiau 
gaudavo iš Prūsų ir iš Ameri 
kos lietuviškąją spaudą, tačiau 
kokio nors didesnio veikimo 
ar ryšio su lietuvių masėmis, 
net ir pačių studentų bei inteli 
gentų tarpe, nebuvo. Lietuvių 
masės skendo Odesos pusės 
miliono gyventojų jūroje, rusė 
jo; priklausą lenkų parapijai 
— lenkėjo. Jaunas studentas 
Mykolas čia atvažiavo pasiry 
žęs ne tik studijuoti, bet ir he 
tuvišką darbą dirbti. Jis neri 
mavo. Greitai susipažino su 
lietuviais studentais ir inteli 
gentais. Pradėjo kviesti susi 
rinkimus. Studentai įvairių

't

Ką nauja pasauliui atneš 
1960-tieji metai?

1959-tiesiems metams besi 
baigiant, daugelis Šiaurės 
Amerikos žurnalų ir laikraš 
čių bandė atspėti, ką naujo at 
neš žmonijai naujieji — 1960- 
tieji — metai.

Štai, žymusis J. A. Valsty 
bių savaitinis žurnalas „News 
Week“ stato klausimus ir 
trumpai atsako dėl visos eilės 
dalykų, kurie kiekvienam tu 
rėtų būti Įdomūs.

Pirmasis klausimas — ar 
1960-tisiais metais Įvyks pa 
saulinis karas?

Atsakymas: greičiausia 1960 
m. pasaulnio karo nebus, nes 
lygybė pasiekta branduolinių 
ginklų srityje daro totalinį ka 
ra savižudišku. Nežiūrint to, 
reikia prisimint pavojų kai ko 
monistinė Kinija Įsigys atomi 
nę bombą.

Apie užklausimą, ar bus ma 
žų karų, atsakoma, kad tokių 
karų galima tikėtis. Raudono 
ji Kinija gali užpulti Formozą

Prancu 
pasiga 
Papras 
ginklą

mokykitės savo naujų
draugų kalbos

BENDRAI VARTOJAMA KALBA BENDRUOMENĖS, KUR JŪS GYVE 
NATE IR DIRBATE. YRA ANGLŲ BEI PRANCŪZŲ. 
RĖŠ JUMS DIDELĖS REIKŠMĖS.

JŲ MOKĖJIMAS TU

JŪS GALITE IMTI KALBŲ PAMOKAS BEVEIK KIEKVIENAME 
KANADOS CENTRE.

PILIETYBĖ
Anglų ar prancūzų kalbos mokėjimas yra 

reikalingas Kanados pilietybei gauti.

TARNYBA
Jūs galėsite daug lengviau gauti ir pašto 

viai turėti darbą. Jūs taip pat turėsite daug gėrės 
nę progą gauti pakėlimą darbe.

BENDRUOMENĖS GYVENIMAS
Jums bus daug lengviau įsigyti draugų tai 

pe tų, su kuriais kartu dirbate, ar tarp kaimynų. 
Jums greičiau pavyks Įsijungti i bendruomenes 
gyvenimą.

ASMENINIAI REIKALAI
Jums bus daug lengviau atlikti reikalus Įs 

taigose bei pirktis krautuvėse. Jūs galėsite išaiš 
kinti savo reikalus namų savininkams, daktarams, 
advokatams, amatininkams, autobusų vairuotoja 
ms, valdžios Įstaigų tarnautojams ir kitiems.

INFORMACIJA IR PRAMOGA

Jūs galėsite skaityti Kanados laikraščius, 
žurnalus ir knygas. Jūs turėsite daugiau malonu 
mo stebėdami televiziją, klausydami radiją, lauky 
darni kinus, paskaitas bei teatrus. Jūs geriau su 
prasite Kanados gyvenimą ir papročius.

ir sukelti daugiau neramumų 
Laose, Burmoje, Pietiniame 
Vietname ir Indonezijoje.

Arabu ir Izraelio kivirčai ga 
Ii išprovokuoti atvirą konflik 
tą. Tas pat ir su Irako — Egip 
to (Jungtinės Arabų Respub 
likos) nesantaika. Tačiau, rei 
kia tikėtis, kad didžiosios ga 
lybės, veikdamos per Jungti 
nių Tautų organizaciją, sulai 
kys ugnį nuo išsiplėtimo.

Į užklausimą apie nusigink 
lavimą atsakoma, kad, beveik 
tikras dalykas, 1960-iaisiais 
metais bus padaryta gera pra 
džia. Jungt. Amerikos Valsty 
bės, Britanija ir sovietai susi 
tars nutraukti branduolinių 
ginklų bandymus. Tačiau, rei 
ka tikėtis, kad prieš prisideda 
ma prie sios sutarties 
zija išsprogdins savo 
mintą atominę bombą, 
tų — ne branduolinių
varžymas ir šioje srityje misi 
ginklavimas vyks daug lėčiau, 
nes laisvasis ir komunistinis 
pasaulis dar vis nepasitiki vie 
ns kitu.

Ar Jungt. Amerikos Valsty 
bės atitrauks savo ginkluotas 
jėgas iš užjūrio namo?

Į tai atsakoma, kad galimas 
amerikiečių karinių dalinių už 
jūryje sumažinimas, bet ne vi 
siškas atitraukimas. Kai 4 ku 
rie amerikiečių kariniai dali 
L-iai' pasiliks užjūryje kaipo 
smbolis Jungt. Amerikos Vals 
tybių pasiryžimo ir nusistaty 
mo ginti laisvąjį pasauli. Pasi 
likusiųjų užjūryje amerikiečių 
karinių dalinių galingumas 
bus padidintas taktiniais ato 
miniais ginklais.

Ar Sov. Sąjunga prisivys J. 
Amerikos Valstybes?

Aišku, kad neprisivys, bet 
sumažins jas skiriantį nuotolį 
ar plyšį.

Sov. Sąjungos pramonės ga 
myba per metus pakyla 8 pro 
centais, o J. Am. Valstybėse 
tik 3 procentais.

Ar sovietai ir vakariečiai 
labjau suartės?

Tai labai galimas dalykas, 
nes numatoma visa eilė abiejų 
pusių susitikimų. Bus dar dau 
giau ir plačiau bendraujama ir 
keičiamasi misijomis ekonomi 
nėję, technikos ir kultūrnėje 
srityse. Dar labjau išsiplės tu 
rizmas. O visų šių dalykų išda 
voje padidės ir vienų kitiems 
supratimas.

Ar sovietų satelitai 
dės revoliuciją?

Neatrodo, kad Sov. 
goję kur nors prasidėtų 
tų karinis sukilimas. To
mę ir palūžimą'—nepasiekirną 
tikslo, įrodė Vengrijos pavyz 
dys. Tačiau tol, kol Sov. Są 
jungoje vyks „atlydys” Rytų 
Europa reikalaus ir, reikia ti 
kėtis, gaus daugiau individua 
linės laisvės.

Ar Sov. Sąjungoš ir raudo 
nosios Kinijos santykiai visai 
suskils? Greičiausiai, kad ne.

nepra

Sąjun 
sateli 
nesek

Galvokit apie šias pirmenybes ir VEIKIT DABAR
ĮSIREGISTRUOKITE Į KALBŲ KURSUS! JEIGU JŪS NEGALITE LAN 

KYTI KURSŲ, ĮSIGYKITE KNYGAS NEMAKAMA1 IR MOKYKITĖS NA 
MIE. JŪSŲ VIETINĖ MOKYKLA. ARTIMIAUSIA PILIETYBĖS AR IMI
GRACIJOS ĮSTAIGA BEI KANADOS PILIETYBĖS SKYRIUS OTTAWOJE 
MIELAI SUTEIKS JUMS REIKIAMAS INFORMACIJAS.

Ellen L. Fairclough 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

TIBETĄ UŽGROBĖ iš ANKSTO susitarę IR BENDRAI VEIKDAMI...

Gruodžio 9—10 Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo posė 
džiuose buvo gausu įžymių 
svečių, savo žodžiu drąsinusių 
Seimo veikimą. Katalikų inte
lektualų internacionalo Pax 
Romana atstovas J. Tautų 
Ekonominėje ir Socialinėje Ta 
ryboje E. Kirchner kritiškai 
įvertino Rytų - Vakarų kultii 
rinius mainus ir pabrėžė mora 
lės principų reikšmę tarptauti 
nei taikai ir tarpvalstybiniams 
santykiams. JV kongresmanas 
C. J. Zablocki pasižadėjo viso 
mis progomis ir visomis jėgo

mis paremti sovietų pavergtų 
jų valstybių bylą. Tarptauti 
nės Žmogaus Teisių Lygos 
prezidentas R. N. Baldwin pa 
žymėjo, kad jo vadovaujamos 
organizacijos ir pavergtųjų sei 
mo siekimai glaudžiai siejasi. 
Jis pripažino seimo didelę tai 
ką Žmogaus Teisių Lygai, su 
teikiant daug konkrečios me 
džiagos. Jis pažadėjo Žmogaus 
Tiesių Lygos visokeriopą pa 
ramą seimo darbams. New 
Yorko Universiteto viceprezi 
dentas, Vakarų Berlyno kritiš 
gomis djenomis 1948—1949 bu

vęs Berlyno JV sektoriaus ko 
mendantas ir vadovavęs visai 
JV akcijai prieš sovietinę Ber 
lyno blokadą, gen. F. L. How 
ley, prisiminė savo patyrimą 
santykiuose su sovietais ii is 
to patyrimo einančias išvadas 
laisvojo pasaulio santykiams 
su Maskva. Tautinės Kinijos 
ambasadorius dr. Tsiang nu 
švietė Tibeto įvykių tarptauti 
nę reikšmę ir išsklaidė kai kie 
no skleidžiamą (Iliuziją, kad 
Tibeto užgrobimas esąs tik 
raudonosios Kinijos „busi 
ness". Dr, Tsiang konkrečiais

faktais pavaizdavo, kad Tibe 
to strateginė pozicija kaip tik 
pirmiausia taikoma Sov. S-gos 
reikalams, ne Kinijos. Dr. 
Tsiang nė kiek neabejoja, kad 
Tibeto užgrobimas yra Sov. 
S-gos ir Raud. Kinijos iš anks 
to sutartas ir bendrai įvykdy 
tas. Tai yra sovietinio pašau 
lio laimėjimas ir laisvojo pa 
šaulio pralaimėjimas. Pralai 
mėjimas viename fronto bare 
atsiliepia visam frontui. Ant 
ra vertus, Tibeto įvykiai atvė 
rė akis daugeliui Azijos - A f 
rikos neutralistų.

tačiau, reikia tikėtis, kad bus 
tarp jų „kapojimosi“ ir net 
ginčų. Jeigu Pekingo agresyvu 
mas kur nors grasins karu, tai 
Sovietai gali atsisakyti prisidė 
ti ar paremti.

Ar nebandys sukilti Komu 
nistinės Kinijos gyventojai? 
Neatrodo, nes tuo tarpu gink 
luoti tik Kinijos komunistai. 
Tačiau kol komunistinės Kini 
jos vyriausybė neišspręs ir ne 
sugalvos, kaip nugalėti ekono 
minę krizę,, tai ten bus nėra 
mumų, kraujo praliejimas ir 
daugiau „valymų“.

Ar kom. Kinija bus Įleista i 
Jungtines Tautas? Tai gali 
įvykti, ypač jei Pekingo vy 
riausybė nustos grasinusi ka 
ru. Jeigu Lotynų Amerikos J. 
Tautų nariai prisidės prie Af 
rikos — Azijos ir sovietų blo 
ko Jungtinėse Tautose, tai ko 
munistinė Kinija įeis į Jungt. 
Tautų organizaciją nežiūrint 
Jungt. Amerikos Valstybių 
opozicijos.

Ar sugrius NATO (Šiaurės 
Atlanto karinė sąjunga?) Ne 
sugrius, bet reikia laukti pasi 
keitimų. Gali sumažėti Jungt.

Nukelta Į 6-tą pusi.
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Salvador'o Dall'io garsusis 
paveikslas „Santiago el Gran 
de“ kaipo dovana dovanota Ja 
mes Dunn Foundation Beaver 
brook'o galerijai Frederccton' 
e, New Brunswick.

Salvador Dall, surrealistas 
dailininkas, nutapė paveiksią, 
kuris yra taip svarbus, kad 
net Ispanijos vyriausybė yra 
galvojanti šį paveikslą pagerb 
ti specialiu pašto ženklu. Da 
bar jis yra nupirktas Lady 
Dunn, našlės Kanados pramo 
nininko James Dunn, ir pado 
vanotas Beaverbrooko Meno 
Galerijai Frederectone, New 
Brunswick. „Connoisseur“ Bri 
tų meno žurnalas, praneša, 
kad ispanu vyriausybė buvo 
norėjusi pirkti ši paveikslą už 
55.000 dol. Tačiau, Lady 
Dunn, Sir James Dunn funda 
cijos prezidentė, jį pamatė ir 
nupirko. Ir dėl to paveikslas 
kabės Kanados galerijoj, o no 
Escurial Palael, garsioj visam 
pasauly meno kolekcijoj, seto 
Ii Madrido.

Dall'o didžiulis paveikslas

Dčio KAI CHRUŠČIOVAS AIVA 
ugš ZIUOJA, „ĮMETA” I KRAU 

TUVES DAUGIAU PREKIŲ.
Rusų spaudoje neseniai bu 

vo galima užtikti tokio pasi 
kalbėjimo atpasakojimą. Kai 
Chruščiovas lankėsi Vladivos 
toke, jis pasakojo sutikės pake 
lyje moterį su vaikais ir pa 
klausęs jos: „Kaip reikalai?". 
— „Neblogai", atsakiusi ji ir 
truputi pagalvojusi dar prilū 
rė: „Gerai kad atvažiuojate 
pas mus. Džiaugiamės. Kai jūs 
atvažiuojate, pas mus i krau 
tuves įmeta daugiau tekstilės, 
avalynės, pieno ir kitų prekių! 
Taigi dažniau važinėkite.“ — 
„Įmeta?“ — „Taip, įmeta“.— 
„Mes jau kalbėjome su prekių 
paskirstymo vadovais. Aš jie 
ms sakiau, negalima į krautu 
ves primesti prekių, kai atva 
žiuoja „didelis asmuo“, o pas 
kui, ar nebus prekės vėl „išme 
tamos“ iš krautuvės?“ E.

— Portugalijos futbolo rink 
tinę sustato didelės sanatori 
jos vedėjas ir plaučių ligų spe 
cialistas Dr. Jose Maria Ant 
renes.

yra ant kanvos 10 pėdu pl< 
ir 13 pėdu su 4J 2 colio a 
čio ir yra nutapytas 1957 
Jis rodo šv. Jokūbą (Šaut la 
go), Ispanijos patroną, jojanti 
arkliu ir nešanti viršuj Kristų, 
vietoj kardo. Arklys ir raitelis 
stovi prieš didžiuli gotišką pa 
statą, beveik mėlyną, šešėlyje 
skydo, kylančio iš jūrų. Ir 
Dali, kaip ir daugelis klasiškų 
dailininku, vpač iš praeities, 
nupaišė ir save tame pačiame 
paveiksle. Mikroskopiška figų 
ra besiilsinti ant grindų (kaip 
tik centrinis priekis), kurią 
pats autorius paaiškina savo 
darbe „Aš pats stebiu Prisi 
kėlimą“.

James Dunn Fundacija, įkur 
ta po mirties žinomo pramoni 
ninko, padarė didele dovaną 
kanadiškai institucijai, Tarp 
daugelio jos dovanų yra moks 
lo namai prie Dal Housie Uni 
versiteto, Halifax‘e, Nova Sco 
tia, ir mokslo stipendijos be 
veik kiekviename mokymo 
centre pajūrio provincijose, 
taip pat daugely vakarinės Ka 
nados institucijų, (CS).

L I E T U VNEPRIKLAUSOMA

KU LT ŪR WE#R-RCW IK A
PUIKUS ANGLIŠKAS LEIDINYS

Jau išėjo iš spaudos Stepo 
Zobarsko verstos į anglų kai 
bą ir redaguotos lietuvių rašy 
tojų novelės ir apysakos. Lei 
dinys pavadintas „Selected 
Lithuanian Short Stories”, ėdi 
ted by Stepas Zobarskas, in 
torducios by Charles Angoff. 
Išleistas firmos Voyages Pre 
ss, kurios adresas: 35 West 
75th Street, New York 23, 
N. Y„ USA

Turinyje: Ch. Angoff įžan 
ga. J., Brazaičio lietuviškos no 
velės apibūdinimas ir toliau ei 
na autoriai: V. Kudirka, J. 
Biliūnas, Št. Ragana, A. Vie 
nuolis, V. Krėvė, I. Šeinius, J. 
Savickis, J. Grušas, V. Alan 
tas, V. Ramonas, A. Vaičiulai 
tis, J. Jankus, N. Mazalaitė, 
P. Cvirka, St. Zobarskas, M. 
Katiliškis, A. Landsbergis, A. 
Baronas ir gale autorių bio 
grafijos.

Leidinys 264 puslapių, įriš 
tas kietais viršeliais, dail. J. 
Osmolskio aplankas ir kt. Kai 
na 5 dol. Leidinys kultūringai 
išleistas ir puikiai atrodo.

Tai didelis ir svarbus lietu 
viškosios kūrybos išnešimas į 
angliškai kalbantį pasaulį. Tai 
drauge yra ir mokslo priemo 
nė lietuviams, kurie nori iš 
mokti anglų kalbą, nes kiekvie 
nas pasiėmęs šį leidinį, ir lietu 
viškus originalus, galės moky 
tis anglų kalbos. Leidinys re 
komenduojamas visiems. Jis 
tinka ir kaip dovana, dovano 
jama angliškai skaitantiems.

Stepo Zobarsko adresas: 85 
—37, 88th Street. Woodhaven 
21. N. Y., USA.

LIETUVIO OPERA 
ESTIJOJE

Lietuvio kompozitoriaus V. 
Baumilo opera „Paskenduolė' 
(pagal Vienuolio žinomą apy 
saką) pastatyta Estijos vals 
tybiniame teatre. Estijos see 
noje opera pavadinta pagal vy 
liausią role — „Veronika“.

MINĖJO A. GRICIAUS 60 
METŲ SUKAKTĮ

Per pirmąją sovietų okupa 
ciją ištremtas į Rusiją rašyto 
jas Augustinas Gricius (Pivo 
ša) gruodžio 13 d. šventė 60 
metų sukaktį. Perėjęs sovieti 
nio rašytojo kryžiaus kelius, 
pasiekęs partijos cenzorių pri 
pažinimą, savos sukakties pro 
ga buvo net viešai pagerbtas. 
Vilniaus akademiniame dra 
mos teatre įvyko jo pagerb’ 
mo aktas. Dabar baigęs kurti 

naują pjesę „nūdiene temati 
ka“, pavadintą „Vieną sekma 
dienį". Be to, pradėjęs rašyti 
autobiografinę apysaką „Ma 
no tėviškė“. Augščiausiosios 
tarybos prezidiumas apdova 
nojo jį „respublikos garbės 
raštu“. E.

ARCHITEKTŪRINIO PALI 
KIMO TYRINĖJIMO 

KOFERENCIJA
Gruodžio 14 d. Kaune pra 

sidėjo konferencija architektu 
rinio palikimo tyrinėjimo klau 
simais. Ją surengė Mokslų aka 
demijos Statybos ir architektu 
ros institutas ir veikianti prie 
Ministerių tarybos Statybos ir 
architektūros paminki] apsau 
gos inspekcija. Konferencijo 
je dalyvavo daugiau kaip 50 
architektų, restauruotojų ir ar 
cheologų. Išklausyta eilė pa 
skaitų, jų tarpe apie archeolo 
ginius Kauno pilies tyrinėji 
mus. Konferencijos 'dalyviai 
apžiūrėjo Kauno pilį, nuvyko 
į Pažaislį ir kitas vietoves. E.

KETURIŲ MĖNESIŲ 
MONTREA.LIO MUZIKINĖ 

PROGRAMA
Vasario 10—12 del. Mask 

vos simf. orkestras, diriguoja 
mas Kondrašino ir Ivanovo, 
dalyvaujant solistams — smui 
ko Klimov, fortepiono Gilels 
ir sopranui Višnevskaja, St. 
Denis teatre duos Čaikovskio 
kūrybos festivalį. Kamerinės 
muzikos ansamblių bus: kovo 
3 d. Moterų muzik. klube. Ten 
pat bus Amadeus koncerto ir 
Bolzano trio vasario 4 ir 25 dd. 
Vasario 28 d. ir balandžio 10 
d. bus Olandų kvarteto ir Be 
aux-Arts trio koncertai. Sim 
fonijos orkestrą diriguos: B. 
Heinze, P. Monteux, I. Marke 
vič, T. Shippers, J. Krips, G. 
Solti, W. Palletier, A. Brott. 
Solistai su simfoniniu orkest 
ru pasirodys šie: B. Jenis, M. 
Frager, L. Fleischer, P. Alia 
rie, L. Simoneau, G. London. 
Rečitalius duos: pianistė R. Tu 
reck, pianistas W. Malczyns 
ki, smuikininkas Ch. Ferras, 
čelistas J. Starker, tenoras J. 
Peerrce, baritonas G. Souzay 
ir pianistė C. Carr.

— Tarpvalstybinėse futbo 
lo rungtynėse Hanoveryje V. 
Vokietijoje sužaidė lygiomis 
su Jugoslavija 1 :1.
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DAINAVIEČIAI RUOŠIA 
„VESTUVES”

Čikagoje jau 10 metų gyvuo 
ja iš tremtinių stovyklos Vo 
kietijoje persikėlęs Dainavos 
ansamblis, kuris per saviveik 
los laikotarpį Amerikoje yra 
davęs nemaža muzikinių pasta 
tymų, pasaulietiškos ir religi 
nės muzikos koncertų. Šis an 
samblis ir šiuo metu dirba be 
siruošdamas naujam pastaty 
mui — lietuviškųjų „Vestu 
vių” premjerai, kuri Čikagos 
lietuviams bus parodyta sau 
šio 24 d. Marijos augšt. mo 
kyklos salėje. Po to detroitit 
čiai (sausio mėn. 30 d.), o 
kiek vėliau ir kitų JAV bei 
Kanados vietovių gyventojai 
jas pamatys.

„Vestuvėse“ dau glietuviš 
kų dainų, vestuvinių papročių, 
tautinių šokių. Svarbiausias ro 
les atliks Alfas Brinką, Elena 
Petrokaitė - Rukuižienė, J u 
liūs Balutis, Edvardas Radvi 
la ir kt. Pasirodys per 60 asme 
nu. Veikalą režisuoja Algirdas 
Kaulėnas.

Veikalą scenai paruošė Jiem 
nimas Ignatonis, o dekoracijas 
nupiešė dail. J. Tričys. Dainų 
paruošime dirba muzikai Algis 
Švedas, Stepas Sodeika, Fans 
tas Strolia, o tautinių šokių — 
Izolda Ralienė.

Reikia pastebėti, jog Daina 
vos eilėse matyti daug jaunų 
veidų ir čia iš pirmųjų daina 
viečių jau nedaug yra belikę. 
Iš pirmųjų tarpo, kuris prieš 
15 metų įstojo į ansamblio ei 
les, jau yra belikę bene trys: 
E. Krasauskienė, A. Smilievi 
čius ir A. Stočkus. Dar apie 
penketas yra tų, kurie į jo ei 
les įsijungė nuo jo veiklos Či 
kagoje pradžios — 1950 metų. 
Kiti prie ansamblio prisidėję 
jau vėliau ir vis sudėtis kei 
čiasi, nes darbo, šeimos ar ki 
tokios sąlygos žmones blaško 
Tačiau pasitraukusiųjų vietas 
užima jaunesni nariai ir taip 
palaiko jo gyvenimą. Ir šiemet 
į ansamblio eiles įstojo apie 1 0 
ansambliečių, ir vis yra noriu 
čių įsijungti į dainaviečių tar 
pa.

Nemaža ansamblio vyrų pa 
sirinko sau žmonas iš Daina 
vos narių tarpo ir kai kurie iš 
jų ir toliau kartu lanko repeti 
cijas.

Iš tiesų tai yra gražus lietu 
viškos dainos ir šokio vienetas. 
1960 m. jis rengiasi minėti sa 
vo 15 metų gyvavimo sukaktį.

Edv. Šulaitis.
Kenčianti tėvynė Įpareigoja, 

kad padėtumei vargan 
patekusiems jos sūnums 

ir dukroms.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS 

ŠEŠIOLIKTOJI DALIS — EPILOGAS
48.
Toliau rūbininkė Tania pasakojo apie banditą.
— Aš manau, kad Marfuša tuo metu jau buvo išėjusi is 

proto, ji jau nieko nesuprato. Tiktai kai piktadarys su Pieten 
ka nusileido laiptukais į pogrindį, ji tučtuojau grindų duris 
chlop, ir spyną uždėjo. Be to tuojau ant durų stumia didžiu 
lę sunkią dėžę ir man merkia akį, suprask, kad aš jai padėčiau 
stumti, nes dėžė persunki. Užstūmė ir pati ant dėžės atsisėdo. 
Sėdi, kvailė, ir džiaugiasi. Tiktai ji atsisėdo ant dėžės, pikta 
darys iš apačios į grindis stuk-stuk, atseit, suprask—išleisk 
geruoju, o ne, tai aš tuojau tavo Pietenką pribaigsiu. Gnu 
dys storos, nesigirdi žodžių, bet argi svarbu Žodžiai. Jis 
bliauna balsu, baisesniu už žvėrį, kelia baimę. Taip, rėkia, 
tuojau tavo Pietenkai bus galas. O ji nieko nesupranta. Sė 
di, juokiasi, man merkia akį. Aš tetą Marfušą šiaip ir taip. 
Į ausįrėkiu, nuo dėžės verčiu, noriu nustumti. Manau, rei 
kia pogrindis atidaryti, Pietenką išgelbėti. Bet kur tau! 
Argi aš galiu su ja susidernti? Na, beldžia jis į gi indis, lai 
kas bėga, o ji nuo dėžės žiuri, akimis varto ir neklauso.

Praėjo laiko — oi, oi, visko gyvenime patyriau ir pi i 
sikentėjau, bet šito per visą amžių neužmiršiu, amžinai at 
siminsiu Pietenkos verksmingą balselį, — pravirko, su vaito 
jo, suaimanavo Pietenką angelišku balseliu, — užgraužė 
jj ligi mirties, prakeiktasis.

Na, kas man dabar daryti su sene pusprote ir su plėšiku 
sielažudžiu? O laikas eina. Tiktai aš šita pagalvojau, gir 
džiu po langais sužvengė Udaloi. Jis juk neiškinkytas visą 
laiką stovėjo. Taip. Sužvengė Udaloi, lyg norėdamas paša 
kyti, duok, Taniuša, greičiau pas gerus žmones pagalbos jies 
koti. O aš žiūriu, laikas jau i dienobrėšką slenka. Tebus, 
kaip tu nori, Udaloi, tavo tiesa, sulakiokim. Ir tiktai aš šita 
pagalvojau, kai tartum kas iš miško man ir sako: „Palauk, 
neskubėk, Taniuša, mes šitą laiką kitaip perversme". Ir 
vėl aš miške ne viena. Tarytum gaidys žmoniškai pragydo, 
pažįstamas garvežys iš pakalnės sušvilpė. Aš šitą garvežį 
pažinojau iŠ balso, jis Nagornoi visą laiką pakurtas stove 

jo, stumdikliu buvo vadinamas, prekinius traukinius į pa 
kilimą stumdavo. Girdžiu mane pažįstamas garvežys šau 
kia. Girdžiu, o man širdis tik šokinėja. Argi ir aš, kaip Mar 
fuša, iš proto išsikrausčiau, kad su manim kiekvienas gy 
vas daiktas, kiekviena mašina bežadė aiškia rusų kalba 
kalba?

Bet kur čia galvosi, kai traukinys jau čia pat. Pasičiu 
pau žibintą ir ant bėgių, į patį vidurį. Stoviu ir į visas pu 
sės švytuoju. Traukinį pustabdžįau. Mašininkas pažįsta 
mas. Šaukiu as jam į garvežį. O iš vagonų pasipylė raudon 
armiečiai. Pasirodė, kad traukinys buvo karinis. Aš rėkiu 
— užpuolimas geležinkelio posto, žmogžudystė ir plėšimas. 
Plėšikas namuose. Glebėkite. Reikalinga skubi pagalba.

Sužinojo jie viską, ištraukė galvažudį iš rūsio, o Jis 
jau plonesnis už Pietenką ir plonučiu balseliu cypia — pa 
sigailėkite, sako, nežudykite, daugiau nedarysiu. Ištempė jį 
ant pabėgių, rankas ir kojas pririšo prie bėgių ir per pilvą 
pravarė traukinį — savo teismą padare.

Namo aš jau negrįžau, taip buvo baisu. Pasiprašiau, 
kad paimtų mane į traukinį. Jie mane pasiėmė ir nusivežė. 
Po to aš, kad nesumeluočiau, pusę žemės savos ir sveti 
mos apvažiavau, su benamiais, ir kur tiktai nebuvau. Tai 
laisvę, tai laimę pažinau po mano vaikiškų vargo dienų! Tie 
sa, ir bėdų ir nuodėmių visokių. Bet tas jau vėliau buvo. 
Apie tai vėliau papasakosiu,

O į tą geležinkelio valdybos būdelę geležinkelietis bu 
vo nuėjęs valstybinio turto perimti. Sako Marfuška iš pro 
to išėjusi ir bepročių ligoninėje gyvenimą baigusi. Kiti gi 
pasakoja, kad ji pasveikusi ir pasitaisiusi.

Tą išgirdę, Gordon ir Dudarov ilgai tyliai vaikščiojo 
aikštelėje. Paskui atvyko sunkvežimis. Sunkvežimin prade 
jo krauti dėžes. Gordonas pasakė:

— Tu supratai, kas ši rūbininkė?
— O, žinoma.
— Jevgrafas ja pasirūpins. — Patylėjęs, jis pridūrė: — 

Taip buvo jau kelis kartus istorijoje. Kas buvo idealiai, kil 
niai sugalvota, žiaurėjo, medžiagėjo. Taip Graikija tapo Ro 
ma, kaip Rusijos apšvieta išvirto į revoliuciją. Paimk tu 
tą Bloko „Mes, Rusijos baisių metų vaikai“ ir iškart pama 
tysi epochų skirtumą. Kai Blokas šita sakė, tai reikėjo su 
prasti perkeltine prasme, figurališkai. Ir vaikai buvo ne vai 
kai, o sūnūs, vaikigaliai, inteligentija, ir baimes buvo nebai 
sios, o providentiški, apokaliptiški o tai yra skirtinga. O da 

bar visa, kas buvo suprantama perkeltine prasme, tapo tikro 
viską, ir vaikai — vaikai, ir baimės baisios, štai kame skir 
tumas.

5
Praėjo penkeri ar dešimt metų, ir kartą tylų vasaros va 

karą jie vėl sėdėjo drauge, Gordon ir Dudorov, kažkur augš 
tai prie atviro lango akivaizdoje neaprėpiamos Maskvos va 
karo. Jie sklaidė Jafgrafo sudarytąją Jurijaus Živago kuri 
nių sąsiuvinį, nekartą jų jau skaitytą, kurio pusę jie jau mo 
kėjo mintinai. Skaičiusieji sakė savo nuomones ir galvojo. 
Įpusėjus skaitymą, sutemo ir teko uždegti šviesa.

Ir Maskva žemai ir tolumoje, gimtasis autoriaus rnies 
tas ir pusė to, kas su autorium atsitiko, Maskva jiems atro 
dė dabar ne ta vieta, kur viskas įvyko, bet svarbiąja heroje* 
ilgos apysakos, į kurios galą jie prisiartino, su sąsiuviniu 
rankose šį vakarą.

Nors praskaidrėjimas ir išsilaisvinimas, kurių buvo lauk 
ta po karo, neatėjo drauge su pergale, kaip buvo galvojama, 
bet vis dėlto laisvės pragiedruliai buvo jaučiami ore visais po 
kariniais metais, sudarydami jų vienintelį istorinį turinį.

Susenusiems draugams prie lango atrodė, kad sielos 
laisvė atėjo, kad būtent šį vakarą ateitis buvo jaučiama že 
mai gatvėse, kad ir jie patys įžengė į tą ateitį ir nuo šiol joje 
esti. Laiminga, maldinga rimtis už šį šventą miestą ir už vi 
,a žemę už išgyvenusius ligi šit vakare šios istorijos daly 
vius ir jų vaikus skverbėsi į juos ir apėmė negirdima lai 
rnės muzika, išsiliejančia toli aplink. Ir jų rankose esanti 
knygelė lyg ir žinojo visa tai, ir jų jausmams sudarė atia 
mą ir patvittinimą.

Galas.
P. S. „Nepriklausomos Lietuvos“ redakcija būtų dekin 

ga Gerbiamiems Skaitytojams, kad jie parašytų savo nuo 
monių apie šį didelį tarptautinį triukšmą sukėlusį veikalą, 
kuris literatūros istorijoje bus pažymėtas ne tiktai, kaip ap 
dovanotas literatūrine Nobelio premija, bet ir kaip veikalas, 
kuris komunisų režimo rėmuose yra sukėlęs vieną iš žiau 
riaušių prievartavimų, neleidusių autoriui pasinaudoti nei 
premija, nei pasauline literato garbe ir atidengusių sovieti 
nės diktatūros režimo žiaurų nežmonškumą ir moralinės bei 
fizinės prievartos sąlygas, kuriose tapo išprievartautas ne 
tiktai Nobelio laureatas, bet visi sovietijos rašytojai.
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Mosklo - Technikos naujienos
AROMATINĖS GĖLĖS Iš PLASTMASĖS

Šanchajaus plastmasių uiroi 
nių fabrike N r. 3 padarytos 
bandyminės aromatinės gėlės 
iš Įvairiaspalvės plastinės ma 
sės. Jos nedūžta ir neblunka. 
Jas galima plauti. Specialiomis 
esercį'jon is suteiki imas aro 
matas išsilaiko ilgai.

Iš plastinių masių jau pa 
gaminta kvepiantys raudonie 
ji gvazdikai, batosios orihide 
jos, chrizantemos ir rožės. 
Greitai mėgėjai galės visais 
metų laikais mėgautis šių gė 
lių aromatu.

Plastmasės gėlės įdomios 
ne tik tuo, kad jos skleidžia 
aromatą. Svarbu ir tai, kad jo 
ms būdingas kap tik tų gėlių, 
kurias jos imituoja, aromatas.

DUJU FAKELAI KANADOS 
STEPĖSE

r. Virš bekraščių Kanados st e 
pių plotų iš po žemės prasivcr 
žia liepsnos liežuviai. Kiekvie 
naismetais „ugnies stulpų“ gau 
sėja. Tai dega gamtines dujos, 
išeinančios iš gręžinių.

Kad Kanados vakaruose yra 
naftos, europiečiai sužinojo 
dar XVIII a. pabaigoje. Kėliau 
tojui Aleksandrui Makensi, ty
rusiam šias vietas, plaukiant 
Atabasko upe žemyn, smarkiai 
prakiuro valtis. Tada Meken 
zi kreipėsi i vietinius indėnus, 
prašydamas duoti jam truputi 
dervos. Jie jam atnešė kažko 
kio tiršto, klampaus, juodo 
skysčio, kuriuo dervuodavo sa 

o laivus. Sutaisęs valtį, Ma 
Inzi nuplaukė toliau. Plauk 

damas jis daugelyje vietų ma

tė vietas, kuriose iš žemės sun 
kėši tokia pat tamsi „derva“, 
lėtai ekanti į upę. Tai buvo 
nafta.

Praėjo šimtas metų. XIX a. 
pabaigoje į Kanados stepes įsi 
liejo srautas kolonistų. Didelė 
je teritorijoje buvo sudarytos 
trys Kanados provincijos: Ma 
nitoba, Saskačevanas ir Alber 
ta. XX a. pradžioje jos buvo 
svarbiausias kviečių tiekėjas 
pasaulinėje rinkoje.

Slinko metai, o Kanados naf 
tos turtai tebegulėjo nenaudo 
jami. Nafta Kanadoje buvo pra 
dėta eksploatuoti tik po antro 
jo pasaulinio karo.

Nuo 1946 m. Albertos pro 
vinsijoje ir šaia jos esanlčioje 
Saskatčevano dalyje prasidėjo 
karštligiški naftos jieškojimai.

Jaunose Kanados naftos 
verslovėse prarandama daug 
naftos ir dujų. Didelį užmojį 
įgavo betikslis gamtinių dujų 
deginimas. Teisingai eksploa 
tuojant telknius, šias dujas rei 
ketų grąžinti į naftingus šiuo 
gsnius tam, kad ten ilgam būtų 
išlaikytas augštas slėgimas, o 
tai padeda pilniau išgauti naf 
tą iš žemės. Tačiau dujų poni 
pavimas atgal į gręžinius susi 
jęs su išlaidomis, ir eksploa 
tuotojas bevelija sudeginti jas 
vietoje.

Ir štai tarp Kanados provin 
cijų stepių kviečių laukų užsi 
plieskė milžiniški dujų fakelai. 
Suodžių debesys žudančiai vei 
kią kviečių pasėlius ir užteršia 
visą apylinkę. (G ir M).

Anapus geležinės uždangos
VIETOJE KALĖDŲ SENELIO OKUPANTAS Į LIETU 

VA ATSIUNTĖ SENĮ ŠALTĮ...

Atėjūnas - okupantas Lietu 
voje stengiasi išrauti iš žmo 
nių širdžių gražius papročius 
ir jų vieton įstatyti savuosius, 
kad tokiu būdu būtų, galima iš 
trinti visa lietuviška ir L<ietu 
va pajungti Rusijai.

Jie pradeda nuo jaunimo, 
kuris iš mažų dienų yra auk 
lėjamas bolševikinėje dvasioje. 
Todėl ten jau panaikintos Ka 
ledos, o su jų nepripažinimu 
yra panaikintas ir Kalėdų se 
nelis, kuris valdė vaikų dėme

St. CATHARINES, Ont.
DIDELĖS IŠKILMĖS ST, CATHARINĖJE,

SLA 278 kuopa 1960 m. sau 
šio 23 d. švenčia 5-kių metų su 
kaktį. Minėjimas įvyks ukrai 
niečių salėje, 175 Niagara St., 
St. Catharines, Ont. Tą pačią 
dieną bus paminėta ir Klaipė 
dos krašto atvadavimo 36 m. 
sukaktis. Minėjimas yra ruo 
šiamas su šventei pritaikinto 
mis paskaitomis ir programa. 
Meninę dalį išpildo solistas A. 
Paulionis, V. Paulionienė ir 
jaunieji menininkai. Minėji 
mas bus nenuobodus, paskai 
tos dėl laiko stokos bus termi 
nuotos, nes svečiai iš Toronto, 
Hamiltono, turės progos links 
mai praleisti laiką. SLA vardu 
kalbės svečias iš Toronto J. 
Strazdas, SLA 236 k. pirmi 
ninkas. Klaipėdos krašto vai
du kalbės iš Toronto Mažo 
sios Lietuvos Bičiulių draugi 
jos atstovas.

SLA 278 k. iš St. Cathari 
nes visuomet dalyvauja orga 
nizuotai Toronte, SLA 236

kuopos šventėse, tai ir St. Cat 
hariniečiai lauks torontiškių 
skaitlingai dalyvaujant. Taip 
pat kviečia SLA 72 kuopą iš 
Hamiltono. Kviečiame Hamilto 
no Lietuvių Namų organizato 
rius, veikėjus į šventę, nes SL 
A nariai, yra nutarę pirkti Ltie 
tuvių Namų šėrus. Kviečiame 
visus Niagaros Pusiasalio lie 
tuvius sausio 23 d., 7 vai. į St. 
Cafharinę, linksmai praleisti 
laiką,, grojant gerai muzikai ir 
pasistiprinti prie veikiančio bu 
feto, su visokiais gėrimais.

Valdyba.
• 1960 m. sueina 550 metų 
nuo Žalgirio mūšio. Tam įvy 
kiui paminėti Liet. 1st. Drau 
gija suruoš rudenį iškilmingą 
akademiją su prof. Zenono 
Ivinskio paskaita. Ryšium su 
Žalgirio mūšio sukakties mine 
jimu planuojama suruolti XV 
šimt. lietuvių pinigų, aprangų, 
raštų ir kitų to laiko rei’kmenų 
parodą.

sį Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Ten dabar atėjūnai sutvėrė 
„Senį šaltį“, atneštą svetimų 
jų turbūt iš tolimojo Sibiro, at 
vykstantį ne Kalėdų nakti, bet 
Naujų Metų dieną.

Štai, ką pasakoja tas „Senis 
šaltis“ „Lietuvos pionieriuje“.

„Skridau malūnsparniu, lyg 
vėjas nešė mane reaktyvinis 
lėktuvas, plačiais asfaltuotais 
keliais vėžino gražuolė Vol 

ga...’*
Tokias okupantines mintis 

dabar pučia bolševikų „Senis 
šaltis“, kuris nepripažįsta nei 
vaikiško džiaugsmo, nei mei 
lės tėvams, artimui. Jis tik va 
palioja apie reaktyvinius lėk 
tuvus, hidroelektrines stotis, 
sunkvežimius, geofizines rako 
tas. „Senio šalčio" lūpomis 
ten kalba rusiškas politrukas, 
kuris ir vaikus prievartauja.

E. Š.
DAKTARO KAŠKAIČIO 

„TROBELIAI“ GAUTI 
PILIETYBĘ ATIDENGIA 
OKUPACIJOS REŽIMĄ.

Amerikos valdžios paleisto 
iš kalėjimo (už abortų dary 
mą) dr. J. Kaškiaučiuas - Kaš 
kaičio brolis Tadas, likęs Ame 
rikoje, paskelbė savo brolio 
daktaro laišką, kuris yra ypač 
įdomus tuo, kad sugriauna ko 
mUnisfų tvirtinimą;, jog Lie 
tuva esanti „išlaisvinta ir lais 
va“, ne okupuota. Bet štai dr. 
Kaškaitis aiške broliui rašo:

„Įsipilietinimo procedūra te 
besitęsia, — tai užima daug 
laiko. Apsilankyti, pasisvečiuo 
ti gali ir tokie, bet apsigyven 
ti L.ietuvoje neleidžiama, kol 
neįsipilietini, o tapti Tarybų 
piliečių labai sudėtinga, ilga 
procedūra. Tiktai Visasąjungi 
nė Taryba tegeli Įpilietinti s ve 
times šalies pilietį“.

Taigi: ne Lietuvos taryba 
gali įpilietinti, bet Rusijos, 
nes Lietuva tokios valios netu 
ri, nes ji okupuota. Tiktai oku 
pantas, Maskva, gali ir Kaškai 
čiui duoti pilietybę. Jau metai 
bus laiko, kai dr. Kaškaitis Lie 
tuvoje, bet pilietybės dar ne 
gauna. Lietuvos „valdžia“ 
jam pilietybės teisių negali

je. „Banditai,* ir dabar jam 
dar neduoda ramybės... O „pa 
žangiausios technikos” šalis ir 
per 15 metų nesugeba atsista 
tyti... Aišku — kalti „bandi 
tai“, tiktai tikri banditai — 
okupantai.

BIMBA PAKLYDO TARP 
DVIEJŲ PUŠELIŲ...

Toks, rodos, aiškus tas Mark 
so - Engelso ir Lenino - S tali 
no mokslas, kad ir aiškinti ne 
reikia. Kiekvienam gyvenimo

LONDON, Ont.
NUMATOMI PARENGIMAI

Pirmas šiais metais pasilin 
ksminimas įvyks sausio 30 d. 
gražiojoj OFT salėj. Pelnas 
skiriamas fondui, kurio dėka 
palaipsniui bus įgyjami tauti 
šiai rūbai mūsų tautinių šokių 
ratelio šokėjams.

VASARIO 16-ĄJĄ
Londono apylinkė šiemet mi 
nės vasario 13 dieną. Greti 
mos apylinkės, neturinčios ga 
limybės surengti minėjimo, 
prašomos atvykti Londonan. 
Tikslesnė programa ir minėji 
mo pradžia bus paskelbta vė

liau. Bendruomenės valdyba 
prašo visus Londono ir Apy 
linkių lietuvius vasario 13 die 
na rezervuoti mūsų brangiajai 
šventei paminėti, o taip pat — 
neatsisakyti- prisidėti darbu 
prie programos paruošimo. Va 
sario 16-oji yra ir turi būti vi 
su lietuvių didžioji metinė 
šventė, ir mes visi, kurie dar 
j'aučįamės lietuviais, turime 
jausti pareigą vienokiu ar ki 
tokiu būdu prisidėti prie tos 
šventės iškilmingumo padedi 
nimo. D. E.

1 A. NORKELIŪNAS |
Commissioner of the Superior Court of Montreal ■»' 

| MONTREAL ENTERPRISES REG'D. J
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. J

vj 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) i* 
$ Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. '*
X 12 metų patyrimas. ■*

STOVE OIL 
DEALER

DO 6-0515

RAYMOND BROS, g
ESSO GAMINIAI g 

ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KURO AL Y V A.b 

Pristatymas laike 1 valandos. h
288—1 Ave., Ville LaSalle. įj

I
 SIUNTINIAI I

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

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis X

per Janiną ADOMONIENĘ. B

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

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. $

Užsakymai iš kitur primami paštu. 4

Siuntiniai pilnai apdrausti. |
Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, XMontreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. x

atvejui turi gatavą, neklysta 
mą formule. Ne gi taip, kaip 
„atsilikęs“ Vakarti demokrate 
jos mokslas. Ir Bimbai taip vis 
kas buvo aišku ir skaidru, kaip 
giedra.

Bet pasipainiok „Tarybinė 
je moteryje“. Prof. K. Dauk 
šas, kuriam parūpo meilės 
klausimas. Girdi, „meilė atei 
na ir praeina“. Bimbai patiko 
toks Daukšo svarstymas, bet 
staiga jį suprotestavo meilės 
specialistai M. Sluckis ir J. 
Baltušis — tarybiniai laurea 
tai. Bimba ir paskui juos, net 
sveikinti ketinęs. Bet Daukšas 
asikirto ir... Bimba kapitulia 
vo,—atsisakė ir sveikinti, ir ra. 
šo: „Taip ir palikau juos vi 
sus ramybėje“, nors prieš tai 
net „komunistų manifestą” 
perskaitęs... Tai tau Bimba vy 
ras: paklydo tarp dviejų puse 
lių. Nei savo nuomonės turi, 
nei Marksas - Engelsas ir Le 
ninas - Stalinas nepadeda išsiš 
ti tokių įdomių klausimų, kaip 
... meilė.

Dar įdomesnė Bimbos išva 
d a:

„Matote, kas dedasi toje mū 
su Lietuvėlėje. Joje, kaip ir vi 
same margajame pasaulyje, ir 
apie meilę nėra vienos nuomo 
nės.“

Taigi: net apie meilę nėra 
vienos nuobmonės. O taipgi 
ten atrodė viskas gražu ir taip 
tobula, kad gyvenk tiktai, vai 
gyk, miegok ir džiaukis rojaus 
gyvenimu... O pasirodo: „kaip 
ir visame pasaulyje“... Ką reiš 
kia pasiklysti tarp dviejų puse 
lių — dingsta visos „laimingo 
gyvenimo iliuzijos!

ATSIŲSTA PAMINĖTI

„STUDENTŲ GAIRĖS“ 
1959 metai Nr. 1. Studentijos 
žurnalas, leidžiamas Lietuvių 
Studentų Sąjungos, 4 kartus 
per metus. Metinė prenumera 
ta 2 doleriai, atskiras nr. 50 et. 
Redakiijos adresas: 518 East 
Green St., Champaign, Ui., U 
SA. Administracijos adresas: 
6841 S. Oakley Ave., Chicago, 
36, Ill., USA.'

duoti, nes ant jos uždėta Ru 
sijos diktatūros letena.

Štai jums ir laisva Lietuva!

DR. KAŠKAIČIUI LIETU 
VOJE NERAMU

Jis, be ko kita, rašo:
„Maistas atsieina vidutiniš 

kai, bet rūbai tebėra branges 
ni, negu Amerikoje. Užtat vai 
diški butai labai pigūs, tik kad 
tų butų dar labai trūksta, ne 
spėja taip daug ir taip greit pa 
statyti. Mat, tie prakeikti ka 
rai ir saviškių banditų siautė 
jimai labai sugriovė, sunaiki 
no miestus. Vilnius buvo smar 
kiai sugriautas, suardytas. 
Daug kas atstatyta, bet daug 
ir tebestatoma, remontuojama. 
Panašiai ir su kitais miestais. 
Išsikapstyti iš griuvėsių ima 
laiko, daug pastangų ir dar 
bo“.

Neramu Kaškaičiui Lietuve

• B. Pūkelevičiūtės straipsnį 
apie teatrą vienas mūsų skai 
tytojas iškirpęs laišku nusiun 
tė j Vilnių besidominčiam te 
atru ir literatūra asmeniui. Iš 
karpa pasiekė Vilnių ir iš ten 
gautas atsiliepimas.

PAJIEŠKOJIMAI
— Laiškonytės - Žostautie

nės Onos, Laiškonio Jono ir 
Laiškonio Juozo, seniai išvy 
kusio į JAV, Čikagą, įieško se 
šuo Vyšniauskienė Kotryna, 
gvv. Lietuvoje, Panevėžio ra 
jonas, Spirakių kaimas.

__  Bagdono Pctor, dingusio 
antrojo pasaulinio karo metu, 
jieško sūnus Bagdonas Edvar 
das, gyv. Lietuvoje, Mažei 
kiai, Basanavičiaus gt. 13.

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC

I
 Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabi tai «

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. X
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 

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

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

Agentūra “GINTARAS”
(K. KUDUKIS)

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

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

ir patefonai, Philko firmos televizijos aparatai.

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

Baltics 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

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.

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.
J. George. MOTERYSTĖ............................................................. 3.—
M. Laupinaitis. AŠ KALTINU ...................................................5.00
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ...................6.00
Žurnalas LIETUVA ............................................................. 0,50
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI ........................$ 0,50
Vienuolis. KRYŽKELĖS, romanas......................................... 3.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS..................................................$5.00
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
A. Norimas. NAUJAS VEIDAS, novelės ..............................2.39
A. Baronas. MĖNESIENA, rom......................... ......$ 2.50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS....................................$ 2.00
Dr. V. Tumėnienė. MANO ATSIMINIMAI ................ 3.00
Lietuvių pasakos ANGLIŠKAI — Lithuanian folktales.

Tinka mokytis anglų kalbai................................................... 4,50
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ....................... l.aO
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

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

žmonos nevok .3.00
„STUDENTŲ VARPAS” ......................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) ......................................................... 2.00
Studia Lituanica. MAŽOJI LIETUVA............................. $5.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.......................... $4.00
J. Balys. PATARLĖS $ 3.50
E. Tumienė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI .................$ 2.50
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ.........2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE .............................0.50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO.................................. 1.50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE ..................... 2,20
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ. ................................ 1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............. 1,50
V. čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE . .. .1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS.................................. • •............... 1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas.................................................2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ...............................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. .. .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$ 2,—■
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ................................................................$ 1,50
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 3,— 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas .............. .................$ 2,—
Dr. K. Grimus, 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.



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA L I E T U V 1960. L 13. — Nr. 3 (669)

SUNKIEJI LIETUVOS...

Atkelta iš 
ir kultūrines organizacijas 
steigti. Sleževičiaus iniciaty 
va

buvo Įsteigta kultūros ir 
meno draugija „Rūta“.

„Rūtos įsteigimo proga Sle 
ževičius rašė „Lietuvos Ūki 
ninke“ šiuos ir mūsų laikams 
vertus dėmesio, žodžius:

„Odesos mieste įsikūrė nau 
ja lietuvių draugija vardu „Rū 
ta“. Draugijos tikslas — vie 
ninti ir šviesti mūsų broliai, 
kurie, į svetimą šąli atvykę, 
dažnai jau pamiršta, o dargi ir 
gėdisi savo bočių kalbos ir bū 
do ir dažnai žūsta miesto ver 
petuose. Kad savo 
šviestų ir vienintų, 
„Rūta“ įtaisinės 
skaityklas, knygų 
steigs mokyklas, 
sias ir šelpiamąsias 
{■tisinės pasikalbėjimus, 
jas, suaugusiems žmonėms kur 
sus, vaidinimus, vakarus, vai 
kams vakarėlius ir t. t.; išrasi

brolius 
draugija 

knygynus, 
sankrovas, 
labdarišką 
draugijas, 

lėkei

3-čio psl.
nės ir pati išleidinės laikraš 
čius, knygas, gaidas ir.t. t.“

Lietuvių gyvąja veikla susi 
domėjo ir kitataučiai. „Rūtos“ 
namų atidarymo proga „Rūtą“ 
sveikino, latvių, lenkų ir tikrai 
niečių organizacijų atstovai. 
Ukrainiečių atstovas savo svei 
kinime prisiminė tuos laikus, 
kada nukariautojai lietuviai ir 
nugalėtieji ukrainiečiai, abi 
tautos, gyveno kaip dvi sese 
rys, nė kiek viena kitos ne 
skriausdamos. Dr. Lucenko sa 
kė: „Tokio žmoniško lietuvių 
elgimosi atminimas dabar yra 
'užsilikęs kiekvieno ukrainie 

čio širdyje“.
Lietuvių masė po tokių Įvy 

kių, po svetimtaučių gražių at 
siliepimų apie lietuvių tautą, 
greitai pradėjo tautiškai susi 
prasti. Anksčiau dažnai nieki 
narni, niekam nežinomi, dabar 
jau pasijuto „išplaukė“ į di 
džiuosius vandenis“. Tai įvy 
ko studento Sleževičiaus ini 
ciatyva, didelio takto, energi

NIAGAROS PUSIASALIS

ir Wellando 
pastangomis 
eglutė buvo 
viso Niaga

KALĖDŲ EGLUTĖ NTA
St. Catharines 

apylinkės V-bų 
tradicinė Kalėdų 
surengta bendra
ros pusiasalio gruodžio 27 d. 
slovakų salėje, St. Catharines, 
Ont. Susirinko iš Niagara Fal 
Is, Wellando ir St. Catharines 
apylinkių daugiau kaip šimtas 
vaikų ir dar daugiau suaugu

GARGS PUSIASALYJE 
siu pasižiūrėt savo gražaus jau 
nimo pasirodymo.

Programos svarbiausią dalį 
išpildė meno ir šokių grupė 
„Gintaras“, kuris suvaidino 
kun. B. Pacevičiaus „Miškas 
Kalėdų naktį“. Vaidinimą pri 
taikė vietos salei klebonas
vas Bernabas, režisavo jau pa 
garsėjus šioje apylinkėje iš 
Niagaros Falls Z. Ulbinienė ir 
muzikiniais dalykais pasirūpi 
no ir akomponavo R. Ulbinai

jos ir pasišventimo dėka.
1905 m. dauguma Rusijos 

universitetų studentų įsijungė 
į kovą prieš despotinį caro ie 
žimą; neatsiliko ir Odesos tini 
versiteto pažangieji studentai. 
Caro šalininkai juodašimčiai 
nepakentė šviesaus žmogaus 
iš viso, ypač studentijos ir net 
jų tėvų. Jų obalsis — „Biej je 
vo, jevo syn studentom' . Juo 
dašimčiai pradėjo užpuldinėti 
studentus. Studentai universi 
teto rūmus pavertė apsigyni 
mo tvirtove, organizavo g.nk 
luotus būrius. Studentui Sržc 
viciui, einant sargybą, teko 
net susišaudė su juodašim 
čiais ii policija.

1905 m. Odesos lietuviai iš 
rinko studentą Sleževičių sa 
vo atstovu į Vilniaus Didįjį 

seimą.
Apie jį va kaip atsiliepė T. 
Bortkevičienė, seimo dalyvė:

„Odesos Lietuvių kolonijos 
vardu prabyla jaunas studen 
ttjs ir ''suglaustai formuluoja 
odesiečių pageidavimus ir pa 
žiūras Į Lietuvos politinę bui 
tį bėgamajam momentui ir at 
eičiai. Pranešimo turinys, kai 
bos būdas ir visa išvaizda ro 
do, kajl tas jaunas studentas 
yra gabus žmogus ir stovįs 
augščiau savo aplinkos. Pasi 
stengiau su juo susipažinti, 
ir Mykolas Sleževičius besikai 
bant su kaupu patvirtino ma 
no spėjimą“. (d. b.)

Kanados prisidėjimas prie pasaulio Tremtinių Metų yra įsileidimas vieno šim 
to džiovininkų su jų šeimomis, kurie kitaip nebūtų galėję emigruoti. Su seimo 
mis susidaro netoli 500 asmenų. Mūsų paveiksle Pilietybės ir Imigracijos Mi 
nisteris, Mrs. Ellen Fairclough, sveikina Sali Burg, kuri su savo vyru ir 12 
metų sūneliu buvo atvežta Imigracijos ministerijos pagal šį planą. (CS).

Te

Mrs. Alene Holt yra prie Jung 
tinių Tautų Kanados Delega 
cijos pilnaties sesijos narys. Ji 
kalba Kanados vardu sociali 
niam komitete. Jos mieste Pe 
terborough, Ontario, ji yra na 
rys miesto tarybos-ir bendrai 
daug dirba bendruomenės la 
bui. (CS).

TAISAU 

televizijos ir radio aparatus. 
Darbas garantuotas. 
Albinas Pranevičius.

DOminic 6-6637

Pasiklauskite savo gydytojo 
ar vaistininko

ČESNAKAS
YRA JUMS SVEIKA

PADEDA jums išsilaikyti stip 
riais ir sveikais. Per amžius mi 
lionai žmonių naudojo česna 
ką dėl sveikatos, tikėdami 
gydomąja ir sustiprinančia 
lia. Česnakas yra natūralus 

tiseptinis vaistas, kuris 
apsaugo kraujo sistemą 

nuo nešvarumų.
Dauguma naudojančių jį ver 
tindavo kaipo lengvinantį art 
ričio ir reumatizmo skausmus. 
Adams Pearles Garlic (česna 
kas) turi savyje salicylamide 
— išbandyto skausmų paleng 
vintojo. Gryna česnako alyva 
yra ištraukta iš česnako gaivu 
tės ir šitokioje sukoncentruoto 
je formoje gaunate viską, ką 
šis veiksmingas augalas teikia. 
Adams Garlic Pearles (čęsna 
kas) yra be kvapo ir be skonio 

— lengvai priimamoje 
kapsulių formoje.

Dar šiandien nusipirkite poke 
lį iš savo vaistinės ir pamatysi 
te, kaip jie ir jums galės pade 

ti. Jūs iš tikrųjų būsite 
patenkinti taip padarę.

tė. Už tad gintariečiai už jų 
triūsą ir pasiaukavimą apdova 
nojo vertinogmis dovanomis. 
Jie puikiai supranta jei ši tre 
jukė: Tėvas Barnabas, Z. Ulbi 
nienė ir R. Ulbinaitė dirbs su 
lidariai, kaip iki šiol dirba iš 
„Gintaro“ gali likt rimtas me 
ninis vienetas. Gražiai pasiro 
dė ir šeštadieninės mokyklos 
mokiniai mokytojos V. Grez 
dienės paruošti padeklamavę 
po kelis eilėraščius.

Po to vikrus Kalėdų senelis

(Kazys Butkus) visus mažuo 
sius apdalino Kalėdų dovano 
mis; kiekvienam po specialiai 
paruoštą saldumynų pokelį, 
nes jaunių vaidinimas, šokiai, 
nykštukų, kiškiuku ai snai 
guolių rūbai netik tėvelių, bet 
ir visų atvykusių džiugino šir 
dis.

Prie įėjimo, salėje buvo rink 
ta aukos šeštadieninei mokyk 
lai ir surinkta $54.25. Gražus 
gestas rūpintis savo ateitimi.

— s — s

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

jo 
ga 
an

OAKVILLE, Ont.
ŠAUKIAMAS OAKVILLES LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS
Sausio mėn. 17 d., 5 vai. p. p. 

yra šaukiamas KLB Oakville 
Apylinkės lietuvių visuotinis 
metinis susirinkimas.

Susirinkimas įvyks 217 Ma 
ry Str., Oakville, Ont., p. p. 
Linkevičių namuose.

Kviečiame visus vietos ir 
apylinkės lietuvius skaitlingai 
atsilankyti susirinkman, nes 
be ktų rekalų ta proga bus 
svarstomas ir 16-tos vasario 
šventės mnėjimas.

Valdyba.

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

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343

X

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS

RANKŲ

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS

DARBAS

MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

KANADOS RAUONOJO
KRYŽIAUS CENTRAS, 

kuris yra Toronte, įspėja vi 
sus, kas bet kuriais reikalais 
kreipiasi į Tarptautinį Raudo 
nąjį Kryžių1, kad kreiptųsi —

priimta tvarka — per savo gy 
venamojo krašto Raudonojo 
Kryžiaus centią. Kanados Rau 
donojo Kryžiaus centro adre 
sas yra šis: The Canadian Red 
Cross Society, 95 Wellesly 
Street East, Toronto 5, telef. 
WA 3-6692.

DO 5-0373

Marche
7585 Edward St.

DO 5-0373

Lasalie
LaSalle

Šviežia mėsa, alus, įvairiausia groserija, 

nemokamas pristatymas.

Kas savaitę kas nors nauja 

dovanai ar už menką kainą.

Lietuvis savininkas J. Vizgardiškis.
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| BELLAZZI-LAMY, INC
>| DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.
įj įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
| Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

KĄ NAUJA...

Atkelta iš 3-čio psl.
Amerikos Valstybių Įtaka ir 
svoris. De Gaule atsisakymas 
įjungti (prancūzų karines jė 
gas į NATO duoda blogą pa 
vyzdį, kurį gali sekti kiti. Dar 
vienas dalykas nevisai aiškus, 
tai ar vakarų Vokietija pasili 
ks NATO nariu kai jos vyriau 
sybėje nebus Adenauerio 
Ar Europa susijungs? Taip, 
bet tik ekonomiškai, o ne poli 
tiškai. Prancūzijos užsispyri 
mas, kad ja skaitytų „didžiuo 
ju” ir Britanijos įsipareigoji 
mai britų tautų bendruomenei 
(Commonwealth) padaro bet 
kokį tikrą politini susijungi 
mą, bent tuo tarpu neįmano 
mu. Tačiau glaudesni ir tamp 
resni laisvųjų Vakarų Europos 
valstybių santykiai yra tikras 
dalykas.

Ar susijungs — susivienys 
Vakarų ir Rytų Vokietijos? 
Ne, todėl kad sovietai nesu 
tiks vakariečiu reikalaujamų 
laisvų visos Vokietijos rinki 
mų. Tačiau nepolitiški santy 
kiai tarp abiejų Vokietijų — 
prekyboje, sporte, televizijoje 
— plėsis ir toliau augs.

Ar Vakarų Berynas pasiliks 
laisvas? Taip. Vakariečiai, są

3 jungininkai negali sau leisti pa
4 likti 2% mil. laisvojo Berlyno 
3 žmonių, kad ir kaip sovietai 
ji labai stengtųsi vakariečius iš

Berlyno išstumti. Abi pusės,
| kaip ten bebūtų, gali sutikti 
B sujungti visą demilitarizuotą 
3 Berlyną ir palikti jį Jungtinių 
g Tautų kontrolėje.

tt Ar neutralus pasaulis pe 
g reis į komunistų pusę? Neatro 
g do, kad taip galėtų įvykti, o 
H ypatingai po sovietų skerdy 
§ nių Vengrijoje ir raudonosios 
H Kinijos agresijos Azijoje. Net 

iš to pasimokė ir toki „ant tvo 
rų tupėtojai“ kaip Indijos Neh 
ru ir Jungt. Arabų respubli 
kos Nasser, kad pavojingas su 
raudonaisiais bet koks biznis. 
Tačiau komunistų veržimasis 
ir subversija — politiškai ir kalą, kad Lietuva ir Lietuvos 
ekonomiškai — gali pasidary vardas nebūtų palaidotas ii pa 

ti sau šunkelius arba įvairius mirštąs. J. Skardis.
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STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON
Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos 

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas

Aug. M Y L Ė
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus. $£

mėginimus kai kuriose Afr- 
kos ir Azijos tautose

Ar išsilaikys demokratija 
Indijoje? Taip, jeigu tik Indi 
jos ekonomika augs ir kils 
kartu su didėjančiais vargstan 
čių Indijos gyventojų reikalą 
vimais. Gi šiam reikalui Indi 
jai reikalinga pagalba, kuri tu 
ri būti skaičiuojama 
dais dolerių.

Ar baltasis žmogus 
mestas iš Afrikos, Gali 
mestas politiškai, bet ne fiziš 
kai. Stebėtina išimtis yra Pie 
tų Afrikos respublika, kur 
griežtos baltųjų ir juodųjų at 
skyrimo priemonės (segrega 
tion) gali vienuolika milionų 
juodukų, prieš tris milionus 
baltųjų gyventojų.

Ar Japonija pasidarys neut 
rali. Tuo tarpu ne, ir tol, kol ja 
ponai pakenčiamai gyvens, o 
Kinijos raudonieji pasiliks ag; 
resyvūs.

Paskutinis statomas klausi 
mas buvo apie tai ar ištekės 
princesė Margarita. Į tai atsa 
koma — paklausk pats!

Tuo ir baigiami klausimai ir 
atsakymai apie naujuosius 19 
60-tuosius metus. Atsakymai, 
kaip matome, nėra kvaili ar 
naivūs, ir yra gerai apgalvo 
ti. Žinoma, negalime tikėtis, 
kad kas nors klaustų ar atšaki 
nėtų apie mūsų pavergtą Lie 
tuvą, o ir be to aišku, kad 1960 
metais laisvė mūsų Tėvyne 
dar neateis. Gi dėl Lietuve 
laisvės, tai jeigu nebūsime di 
deli pesimistai ir gerai pagalvo 
sime, tai yra tik laiko klausi 
mas! Naujųjų 1960-tųjų metų 
proga linkėtina mūsų vadovau 
jautiems veiksniams, mūsų Jais 
vosios Lietuvos atstovams 
tremtyje ir visiems kitiems 
dirbanteims Lietuvos laisvini 
mo darbą, kuo didžiausios sėk 
mės jų darbuose, o labjausiai 
tai visur kur galima klebenti 
ir kelti Lietuvos pavergimo ir 
tos didžiausios skriaudos rei

miliar

bus iš
būti iš

Dr. Roman Pniewski |
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir veneriniu ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

į»DE LUXE DRY CLEANERSl
117—6th AVENUE, LACHINE |

E 7 - 6 72 7 Sav. P. RUTKAUSKAS I
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HAMILTONO LIETUVIU BENDRUOMENES ŽINIOS

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
dieninei mokyklai 75 dol., vie 
tos chorui 50 dol. ir „Auku 
riti“ 50 dol. Šia proga primena 
ma, kad organizacijos, intere 
suotos gauti pašalpą iš liku 
siu Lietuvių Dienos lėšų, pi i 
valo nedelsiant paduoti prašy 
mus Valdybai, nurodant pašai 
pos reikalingumo motyvus.

HAMILTONO SVEIKATOS 
KOMITETAS

kreipėsi į bendruomenės pirmi 
ninką prašydamas paramos, 
pravedant rentgenu sveikatos 
patikrinimą (X-ray peršvieti 
mas) Hamiltone, kuris įvyks 
kovo mėn. pradžioje. Šis svei 
katos patikrinimas bus nemo 
karnas ir b-nės nariai saktina 
mi nepraleisti progos patikrin 
ti savo brangiausią turtą — 
sveikatą. Tikrinimo laikas ir 
vieta bus skelbiama spaudoje, 
per radiją ir televiziją.

THE UNITED NATIONS 
ASSOCIATION IN CANADA
įsteigė Hamiltono skyrių ir su 
darė komitetą, kurio pirminiu 
kas yra Mr. Keith P. Watson. 
Organizacijos tikslas telkti lė 
šas ir tuo padėti vykdyti J. T. 
Organizacijos planą likviduo 
ti V. Europoje likusias 120 pa 
bėgėlių stovyklas, įkurdinant 
šiais metais 22.000 tremtinių 
kituose kraštuose. Kanados vy 
riausybė yra numačiusi dalį 
šių tremtinių įkurdinti sava 
rne krašte. Tačiau įkurdinimo 
plano vykdymas yra apsunkiu 
tas lėšų trukumu ir dėl šios 
priežasties Jungt. Tautų Org. 
vyr. komisaras pabėgėlių rei 
kalams Mr. Casson pr. metų 
pabaigoje lankėsi didesniuose 
Kanados miestuose, sudaryda 
mas atitinkamus komitetus 
įkurdinimo problemoms spręs 
ti. B-nės valdyba irgi yra pa 
kviesta bendradarbiauti šio kil 
naus plano vykdyme. J. V.

HAMILTONO LIET. NA 
MŲ NAUJŲ NARIŲ

SĄRAŠAS NR. 26
Nuoširdžiai dėkojame že 

miau išvardintiems tautiečiu 
ms už įsijungimą į didįjį mūsų 
bendruomenės tautinį darbą - 
■ Lietuvių Nemų Hamiltone kū 
rimą! Nuo praeitų metų lapkri 
čio 9 d. iki gruodžio 31 d. nau 
jais LN nariais įstojo 20 asme 
nų, įnešę 1975 dol. ir 3 nariai 
įnešė papildomai 400 dol. Iš vi 
so per minėtą laiką Liet. Na 
mai gavo 2375 dol. Per tą patį 
laiką pareiškimų pinigus iš L. 
Namų atsiimti negauta.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
įvyks vasario 14 d., kuriam in 
tensyviai rengiamasi. Minėji 
mas bus pradėtas iškilmingo 
mis pamaldomis VAV bažny 
čioje, gi iškilmingas aktas ivy 
ks L. Namuose. Paskaita skai 
tys rašytojas J. Kralikauskas. 
Meninę dalį išpildys choras, 
tautiniu šokių grupė ir „Auku 
ras“.

Vasario 16 d. nuo 10 vai. iki 
10.30 vai. vakare per vietos 
Hamiltono stotį bus perdouda 
mas lietuviškas radijo pusva 
landis. Pusvalandžio meninę 
programą išpildys kun. B. 
Jurkšo vadovaujamas choras. 
Valandėlei vadovaus radijo ko 

entatorė Mrs. E. Hyder, lie 
<uvių nuoširdžiausia bičiulė, 
dažnai čia tremtinių motina va 
dinama. Technišką programos 
parengimą tvarkys Mr. J. Red 
mond, taip pat nuoširdus lie 
tuvių bičiulis, niekados neat 
sisakęs mums padėti. Valandė 
lės metu bus kalbama ir lietu 
viškai.

Naujų Metų sutikimas 
įvyko Royal Connaught vieš 
bučio gražioje Normandie sa 
Įėję. Grojo puikus Benine Fer 
rie orkestras. Veikė turtinga 
fantais valdybos nario K. Mik 
šio parengta loterija, kurtoje 
taimingieji laimėjo vertingų da 
sikų. Sutikimo dalyviai šokių 
metu pasipuošė puikiomis ke 
puraitėmis ir balionais, kuriuos 
parūpino vadybos sekr. G. La 
tauskaitė. Bufetas paįvaiiino 
sutikimo nuotaiką. Policijos pa 
neigimai, kurie visuomet budi 
viešbučio koridoriuose vyksta 
nt šokiams, b-nės pirmininkui 
pareiškė, kad lietuviai yra vie 
ni iš kultūringiausių tautų, su 
kuriais neteko turėti jokių ne 
susipratimų.

Peržengus 1960 N. Metų 
slenkstį ir sugrojus Kanados 
ir Lietuvos himnus, sutikimo 
dalyvius sveikino pirm. J. Va 
ranavičius, palinkėdamas iš 
tvermės ir sėkmės.

Biletų pardavimą tvarkė vai 
dybos narys A. Bugailiskis, ku 
riam talkininkavo Liucija ir 
Genė Skripkutės ir K. Žukaus 
kas. Parduota biletų 22 7 suaii 
grisiems ir 18 studentams. Už 
salę sumokėta 600 dol. ir už or 
kestrą 210 dol. Atsižvelgiant 
Į šias išlaidas, pelno gauta tik 
kelios dešimtys dolerių.

Paskirtos pašalpos
Valdyba gruodžio 17 d. po 

sėdyje svarstė gautus prašy 
mus ir paskyrė pašalpas: šešta

I v a i r ū s siunti n i a i* L
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

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

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

I š K a n a d o s:
Siunčiame iviuill Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir Oi®“ OctollB tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

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

Musų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tju ./A 8-6686 

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

NEPRIKLAUS OMA LIETUVA

I
 TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „T ALK A“. | 

Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš » 
7% iki 50% turto vertės. «

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.

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

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

> A. L I Ū D Ž I U S, B. L., $ mose sąskaitose turi apie 7000 
X X dol., už kuriuos jokie nuošim
X Viesasis Notaras | nemokami. Be to> šis vei

(Notary Public)
<? Advokatas iš Lietuvos.
■4 Namų, žemes ar bet kurio 
$ biznio pirkimo-pardavimo 
S dokumentų sudarymas ir 
X visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai.
$ Morgičiai.

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

20 King Street East, 
Hamilton.

f
$ 
$

Nariai įnešę po 100 dol.: La 
pienytė Dalia, Lapienytė Rita, 
abi iš Jarvis, Ont,.; Birsėnas 
Juozas, Mt. Biydges, Ont., Ru 
sinavičius VI., Rulys Kazys ir 
Herta, Butkevičius Juoz., 109 
Grant Ave., Kovai Stanley, 
Niagara Falls, Urbanavičius 
St., Jarašiūnas St., Grimsby, 
Ont., Wikis Tomas, Dilienė Jo 
ana, St. Catherines, Ont., Mar 
kevičius Juozas, Stabingytė Al 
dona, Stabingytė Rita, Garkū 
nas Antanas, Petrauskas Re 
mas, Paulauskaitė Audrutė, 
Gudinskas Marius ir Gudins 
kas Juozukas.

Po 75 dol. Dalangauskas 
Adomas, anksčiau įnešęs 25 
dol. Papildomai įnešė: 200 dc 
lerių Kriaučiūnaitė Rūta, 
Fruitland, Ont. anksčiau ture 
jusi L. Namuose 100 dol. Po 
100 dol. Pranskevičius St., 19 
Fairholt Rd. N. ir X. abu anks 
čiau įnešę po 100 dol.

Įžengę į naujus metus, mes 
nuoširdžiausiai' dėkoyapie vi 
siems LN nariams už parody 
tą praeityje didelį solidarumą 
ir dar didesnį pasitikėjimą LN 
Valdyba ir maloniai kviečia 
me visus lietuvius vieningai 
jungtis į mūsų kolonijos mas 
tu milžinišką Lietuviško kultu 
rinio ir ekonominio centro kū 
rimo darbą Hamiltone!

Valdyba.

LIET. NAMŲ ŽINIOS
Tuščia krautuvei patalpa v- 

bos nutarimu moderniškai at 
remontuota ir pasiūlyta ban 
keliui „Talka“. Mūsų sparčiai 
augančio kredito kooperatyvo 
persikėlimas į L. Namus atneš 
tų ir bankeliui ir Liet. Narna 
ms abipusės naudos. Bankelio 
apyvarta greitu laiku žymiai 
paaugtų. Vien tik L. Namai 
kas mėnesį duotu apie 50 dol.

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 3-097S

.©©©©©©©©<©©©©©©©©©©©©''

I
 A. E. McKAGI Ft

Barrister and Solicitor g 
Advokatas ir Notaras X 

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

* 1008 North Ontario Bldg, x 
330 Bay Street,

§ TORONTO 1, Ontario. $

*---------- r-MK-------------XX -M

Lietuvio Advokato Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

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

.........u>r-—XK-—-M

pelno, nes jie visada savo eina

mu 
tau

719

ksmas daug prisidėtų prie 
sų bendruomenės didesnes 
tinės konsolidacijos.

LN KINAS DELTA
5 per lapkričio mėnesį davė
X dol. gryno pelno. Gruodžio 
X pelnas dar neapskaičiuotas, 
X bet atrodo, jo susidarys apie
6 300 dol., tuo tarpu 1958 m. 
© gruodis davė 213.50 dol. nuos 
X tolio.
| ŠĮ

/ d., 7 vai. 30 min. vakaro mūsų
ketvirtadienį, sausio 14

kine rodomi du filmai vokiečių 
kalba.

Nuo ateinančio pirmadienio, 
sausio 18 d. visą savaitę eis vie 
nas geriausiu filmų „Pillow 
Talk.“

— Liet. Namuose šiuo me 
tu gyvena trys lietuvių šei 
mos: pp. Blankai, Pilypaičiai 
ir Prunskai. Per praėjusius me 
tus iš esančių Liet Namuose 
21 buto buvo neišnuomotas tik 
vienas butas pusę mėnesio.

— L. Namai, nugalėję di 
džiąsias audras, galingai ver 
žiasi į priekį, į savo tikrąjį tiks 
lą. Per paskutine pr. metų sa 
vaite įstojo net 8 nauji nariai 
ir įnešė 800 dol.

— Tautiečiai, ilgesnį laiką 
numatę laikyti savo santaupas 
bankuose, maloniai prašomi 
jas pervesti į Lietuvių Namų 
paskolos lakštus, už kuriuos 
mokama 5%, ir savininkui pa 
reikatlavuu jie išperkamą per 
mėnesį laiko. Norį pervesti pi 
nigus į LN, prašomi tai atlik 
ti prieš vasario 1 d., nes nuo 
šios datos apskaičiuojamos pa 
lūkanos.
VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
remti būrelio nr. 81 vadovavi 
mą iš J. Bajoriūno perėmė Br. 
Grajauskas. Visi būrelio vado 
vai maloniai prašomi galimai 
greičiau surinktas aukas pri 
statyti St. Bakšiui.

ANTANAS TĖVELIS, 
mūsų kolonijos laimingasis 
tautietis, sausio 1 d. Vasario 
16 g-jai per St. Pilipavičiaus 
vadovaujami) būrelį paaukojo 
vienkartinai 100 dol. Jis yra ii 
gametis šios liet, g-jos nuola 
tinis rėmėjas, aukojas po 1 do 
lerį kas mėnesį. A. Tėveliui už 
taip stambią auką g-jos vardu 
nuoširdžiai dėkojame!

JONAS BAJORIŪNAS 
gruodžio 24 d. turėjo didelę 
eismo nelaimę. Įskeltas blauz 
dos kaulas ir sulaužytas šon 
kaulis. Ligonis gydosi namuo 
se. 63 Stanley Avė. Gydytojų 
nuomone jis dirbti negalėsiąs 
apie 3 mėnesius. Sk. St.
t "te: . — K=r- m =>

VEDYBŲ — ŽINIŲ — 
AGENTŪRA

Dėmesio „Nepriklausomos 
Lietuvos“ skaitytojai!

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

Mr. Alex Dering
20 Bellevue Ave,

Brockton 39, Mass., USA.
Tel.: JUniper 6-6755

(
DRAUDIMAI L

Automobilių, namų, |' 
gyvybės ir kt. f 

I RO 6-0811 arba RO 6-0832 f 

I* PRANO BARAUSKO |

DRAUDIMO
AGENTŪRA į

g 49 Cameo Cres., |
Į Toronto 9, Ont.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
TILLSONBURGE SPARČIAI ORGANIZUOJAMI 

LIETUVIŲ NAMAI

Tillscnburgo Lietuvių Na 
mų akc. b vės organizavimas, 
gavus b-vės čarterį, užbaigtas 
Čarteris yra duotas b-vės Pro 
vincial Secretary įstaigos, do 
kumentas - leidimas, kuriame 
apibūdinamas b-vės veikimas; 
jos veikimo plotas, vardas, ka 
pitalas, akcijos bei jos tikslas.

T. L. N. akc. b-vės kapitalas 
$50,000.00. B-vės akcijos dvie 
jų rūšių: paprastos akc. (com 
mon shares) 1 dolerio vertės 
ir paskolos akc. (preferred sha 
res) 100 dolerių vertės kiekvie 
na. Čarteryje pasakyta, kad 
abi tos akcijos eina drauge, t. 
y. perkant vieną paprastą akci 
ją, kartu reikia imti ir vieną 
paskolos akciją, taigi išviso 
101 doleris.

Kodėl taip padaryta, kad pa 
prastos akcijos tik 1 doleris? 
Tai tam, kad dalininkui nepri 
rišti jo pinigų. Čia pasilieka 
pririšti tik paprastų akc. pini 
gai (1 doleris), g i paskolos 
akc. grąžinamos atgal — nėra 
pririštos (100 dol.). Taigi li
ves veikimas daugiau parem 
tas skolintu kapitalu, kuris 
palaipsniui grąžinamas, gi sa 
vas kapitalas (už paprastas ak 
cijas) — labai mažas.

Už paskolos akcijas moka 
mas 5% dividendas.

Pardavimas akcijų jau 
pradėtas.

Kad b-vė galėtų pradėti vei 
kimą ir siekti savo tikslų, rei 
kia sukelti čarteryje paminė 
tos lėšos. Tam laikinoji T. L. 
Namų Valdyba drauge su 
kontrolės komisija (sudaro 10 
asmenų) /paskirstė tabakinin 
kų kolonijos rajoną į 5 apylin 
kės, po 2 asmenis kiekvienai, 
ir pradėjo lankyti tautiečius, 
verbuodami akcijas.

Kiekvienam perkančiam ai< 
cijas išduodama spausdinti b- 
vės čarterio punktai (lietuvis 
kas vertimas) ir b-vės įstatai 
(projektas), kurie įgys galios 
visuotinam akcininkų susirin 
kimui juos patvirtinus.

Pradėjus akcijų pardavimą, 
džiugu konstatuoti, kad lietu 
viai noriai jungiasi į S. L. N. 
akc. b-ve, pirkdami jos akci 
jas, dideli ir mažutėliai.

Štai pirmųjų lankytojų rezui 
tatai.

I Apylinkė — verbuotojai 
D. Šiurna ir B. Stonkus.

1. Bakšys St„ Flamlt. Ont. 1
2. Bubnienė EI., Haml., O. 1
3. Stonkus Ben., Tils., R4. 1
4. Stonkus Arv., Tils. R4 1
5. Liutkienė Iz., Tills. R6 5
6. Rudokienė Br„ Tills. R6 1
7. Rudokas Alf.. Tills. R6 1
8. Jauneikaitė R., Stratf. R1 1
9. Jauneikaitė N., Strfv. R1 1

1Q...Lapenas A., Tills. R6 1
11. Jurėnas J., Eden R1 ...1
12. Jurėnienė EI. ,, . . . 1
13. Pūkas Pr., Tillsonb. R6 1
14. Pukienė Lina, ,, 1
15. Vainavičius Ig. ,, 1
16. Augaitis Petras „ 1
17. Augaitiene Sol. „ 1
18. Budreika Antanas, „ 1
19. Balčiūnas Pov., Courtl. 1
20. Mikėnas Zigm., Tills. R4 3
21. Mikėnienė Alf., ,, 3
22. Nernura Vkt.; Eden R1 1
23. Gobiu Vincas „ 1'
24. Ožalas Petras, ,, 1
25. Ožalienė Marija, ,, 1
26. Ožalaitė Aldona, ., 1
27. Vasiliūnas Stp., ,, 1
28. Onaitienė Jul , Tills. R6 1
29. Onaitis Jonas, „ 1
30. Onaitis Algis, „ 1
31. Šernaitė Nijolė, ,. 1
32. Pargauskas P., Tills. R6 2
33. Vindašius P., Straff. R1 1
34. Vindašienė Emil., „ 1

Taupyk ir skolinkis kredito kooperat 

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

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus^. 
Darbo valandos:

ti Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5*4—9 v. vak. 
ū Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro.
> Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.
o Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
'' Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.

h

7 PSL.

35. Galeckas V., Eden R1 1
36. Galeckienė EI., „ 1
37. Galeckas V., jr. ,, 1
38. Gurklys F., Tillsbg., O. 1
39. Yanchis A., Eden..............1
40. Yanchis R., „ 1
41. Augustinavičius St.,

Tillsonb. R 4 .......................5
42. Racevičius L., Tills. R1 1
43. Žilvitienė M. , 1
44. Čepaitis J., ,, R6 1
45. Augustine St., jr. Tls. K4 1
46. Augustine Jennie, „ 1
47. Pocius K„ Tillsonb........... 2
48. Gudinskas St., SimcoeRl 1
49. Šiurnienė O„ Tillsnb. R6 1
50. Šiurna Domas, ,, 1
51. Kairys Alf., ,, 2
52. Dragunevičius Algrd.,

Mt. Brydges R4 ................1
53. Bersenas J., „ 1

2 Apylinkė — Verbuotoja 
A.Augustine ir J.Janušauskas.
54. Gudinskas J., Simcoe R1 1
55. Gudinskienė Ema, ,, 1
56. Miceika VI., Simcoe R7 1
57. Povilaitis Br., Delhi . . . . I
58. Dadurka J., Delhi ............. 2
59. Janušauskas J., Smc. R1 2
60. Miknevičius A., Las. R1 1
61. Janulis P., ,, 2
62. Bartulis M. Windh. Ctr. 1
63. Rugienicnė E., Tills. R4 2
64. Čeika Br., St. Williams 1
65. Augustine A., Lasall. R1 4

3 Apylinkė — verbuoja 
A.AIeliūnas ir J.Dambrauskas.
66. Balnys Pr., Langton R3 1
67. Balnys Leonas ,, 1
68. Laureckas J., Delhi R1 1
69. Aleliūnas A„ Si. Will. R2 1
70. Dambrauskas J., Crtl.Rl 2
71. Tuinyla M., Simcoe . ...2 
4 Apylinkė — verbuoja P. Au 
gaitis ir St.Augustinavičius sr.
72. Dirsė Br., Walsingharn 1
73. Lukošius K„ G. My. R1 2
74. Vieraitis J., Tllsb. R3 . . I
75. Voitkiewicz Alf., ,, 1

Viso 75 akcininkai. Akcijų 
eitis ir K. Lukošius — 

dar nėra davinių.
Viso 75 akrininkai. Akcijų 

— 100.
Štai, turime gražią pradžią. 

Visa eilė iš šio sąrašo tautie 
čių dar pasižadėjo po naujų 
metų pirkti paj/ildoma* akcijų,.

Pažvelgus Į sąrašą, tenka 
ypatinga padėka pareikšti mie 
lam St. Bakšiui, kuris yra pir 
masis Hamiltono L. Namų ak 
cinės b-vės steigėjas ir jos v- 
bos pirm-kas, taipogi yra ir 
mūsų organizuotos b-vės pir 
masis narys - akcininkas. Dirb 
damas atsidėjęs L. Namų įkū 
rimui Hamiltone, jautriai at 
jaučia ir kitus panašaus tikslo 
siekiančius. Dar pavasarį at 
silankęs Tillson'burgo apyin 
kėn ir patyręs, kad tabakinin 
kai organizuojasi statydintis 
L. Namus ir greit gaus savo 
b-vei čarterį, jau gegužės m. 
1 d. įteikė v-bai 101 dolerių 
vertės čekį. Didelis dėkui mie 
Is bičiuli už pralaužtus pirmuo 
sius ledus mūsų užsimojime.

Antrasis b-vės narys p. Bub 
nienė Elena, taipgi iš Hamilto 
no, Pp. Bubniai atvykę Kana 
don prieš 10 metų, pirmuosius 
metus dirbo Sillsonbugo apy 
linkėję tabako ūkyje. Gražiai 
mini tą laiką ir jaučia tabakį 
ninkams simpatijos.

Taigi, pirmoji parama mu 
ms atėjo iš kaimynų. Tikimės 
kad ir daugiau hamiltoniškių 
ateis mums į pagalbą.

Toliau, štai jaunimas, užsi 
dirbęs per tabako derliaus nu 
ėmimą, mielai perka iš savo 
santaupų b-vės akcijas. Pavar 
dės kaip: Jauneikaitė Nijolė, 
Jauneikaitė Regina, Šernaitė

Nukelta į 2-rą puslapį.
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VISUS MIELAI KVIEČIAME Į

&

tradicinį 
šiupinį - šokių vakarą

šį šeštadienį, sausio 16 d,, 7.30 vai. vak. Aušros Vartų salėje
PROGRAMOJE:

SKAUTŲ VYČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 

VYR. SKAUČIŲ — JŪREIVIŲ ŠOKIS 

VYČIŲ — CAN-CAN IR TT. IR TT. 

Įėjimas tik vienas 

.Neringos“ Skaučių

PUIKUS ORKESTRAS

BUFETAS

LOTERIJA

ž o

doleris

ir „Geležinio Vilko“ skautų tuntai.

* TRADICINIS ETNINIŲ 
& GRUPIŲ PRIĖMIMAS 
‘ Šeštadienį St. Jeane Baptist 

Montrealyje suruošė tradicinį 
priėmimą Queen viešbuty. Pri 
ėmimą globojo buv. Montrea 
lio universiteto rektorius Mgr. 
Malraut. Montrealio lietuvius 
šiame iškilmingame pobūvyje 
atstovavo p. Zubienė, p. Bulo 
tienė ir p. Jurkus.
„TORONTČ DAILY STAR“ 
paskelbė žinią „Parlor to Es 
cape Police, Nabbed Outside“, 
kurioje suminėtos ir tokios pa 
vardės: H. Sakalauskas, 47, 
Prince Rupeit, nubaustas 3 
mėn. kalėjimo, Kazys Cibas, 
44, Regal Rd., vienu mėn. ka 
Įėjimo, esą už tai, kad neblai 
vūs vairavę mašinas.

ŠV. ELZBIETOS PAŠALPINĖS DR-JOS ©

J.

vakariene
įvyks š. m. sausio 23 d. 7 vai. vakaro 

Šv. Kazimiero parapijos salėje.
Įžanga $ 1.50

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

H A MALTOM

MOMTJRBAL
BUS LABAI ĮSPŪDINGAS 

PREMIJŲ ĮTEIKIMAS 
Rašytojui Mariui Kailis 

kini, kuris atvyks iš Čikagos į 
Montrealį, premijos už jo pa 
garsėjusią knygą „Išėjusiems 
negrįžti“ įteikimas sausio 23 
dieną, kaip girdėti, bus labai 
įspūdingas ir įvairus. Daly 
varis pats altorius, kuris paša 
kys savo žadi. Bus meninė da 
lis, kurioje dalyvaus solistai ir 
aktoriai. Veiks labai įdomi lo 
terija. Bus šokiai ir bufetas. 
Autoius M. Katiliškis duos sa 
vo autografus, todėl atvykstan 
tieji į balių patariami atsineš 
ti jo knygas, kuriose jis įrašys 
autografus. Pradžia 7.30 vai. 
vakaro. Jaunimui labai graži 
proga pažinti autorių ir gauti 
jo autografą.
GRAŽUS „BABY SOWER” 
šeštadienį buvo suruoštas p. H. 
Skardžiuvienei, kuri susilaukė 
sūnaus, pp. Kukenių namuose, 
Verdune. Dalyvavo apie 25 mo 
terys, sunešusios naujagimiui 
gražių dovanų. Ponia Kukenie 
nė visas dalyves puikiai pavai 
šino. Vakaras praėjo labai 
gražioje nuotaikoje. Jaunųjų 
Skardžių porai, sulaukusiai 
pirmagimio, ir pirmagimiui lin 
kėta sėkmės ir ilgiausių metų.

lei
ra

PEKTADIENI PER 
RADJIĄ

Sausio 11 d. N. Lietuvos 
dyklą aplankė Montrealio
dio korespondentas Raoul En 
gel su sekretore p. Sidaravi 
čiūte, kurie įrašė atsakymus į 
korespondento patiektus klau 
simus apie mūsų laikraštį.

Pasikalbėjimą vedė p. R. En 
gel, atsakinėjo Gediminas Ruk 
šėnas. Šis pasikabėjimas per 
CBM radoi stoti bus perduo 
tas šį penktadienį, sausio 15 
d., 5 vai. po pietų Accent on 
Quebec valandėlėje. Stoties 
banga 940.

LIET. AKADEMINIO 
Sambūrio visuotinis narių 
sirinkimas įvyks sausio 15
penktadienį, 8 vai. vakaro Ber 
ri mokyklos salėje. Narių da 
lyvavimas būtinas. Programo 
je, be kita ko, bus Jury kcmisi 
jos pranešimas apie knygos 
premijavimą.

SPAUDOS BENDROVĖS 
„NEPRIKLAUSOMA LIETU 

VA” VALDYBOS 
posėdis įvyksta sausio 16 d., 6 
vai. vak. punktualiai NL redek 
cijoje

su
d„

TIKRAI NESIGALĖSIME 
atvykę į pirmus po N. Metų 
sporininkų šokius, rengiamus 
sausio 23 d. Knights of Colum 
bus salėje, (Main St. E. — 
Parkdale) kurioje, kaip ir vi 
suomet, sportininkai duos inū 
su svečiams daug įvairių staig 
menų.

Nepraleiskite retos progos, 
nes atrodo, kad šis pasilinks 
minimas, šalia kaukių baliaus, 
bus paskutinis prieš Gavėnią 
Hamiltone, šokiams griežia 
italų Benni Ferri orkestras. 
Pradžia 7 va. 30 min. vak.
• Susižiedavo švenčių metu Z. 
Stanaitis su Aldona Meškaus 
kaitė, Algirdas Trumpickas su 
Milda Enskaityte ir St. Švilpa 
su Vanda Miniotaite. Malonu, 
kad Hamiltono jaunimas numa 
to kurti tik lietuviškas šeimas.

K. B.
— Kanados vyrų ir moterų 

krepšinio pirmenybėms siun 
čiamos komandos stipriausia 
me sąstate. Vyrų penketuke 
matysime Kroną, Savicką ir 
Vizbarą, kurie žaidžia gimna 
zijų rinktinėse. Taip pat, į To 
rontą koviečiai 
kartą jaunutes mergaites (10 
—12 m. amž.) stalo tenisinin 
kės, kurios rungtyniaus, ren 
giamose toje klasėje, Kanados 
lietuvių pirmenybėse. K. B.

KOVO ŽINIOS
Sausio 5 d. Kovo krepšiniu 

kai vėl laimėjo Hamiltono ly 
gos pirmenybių rungtynes 
prieš Steel Co. 1005 komanda, 
kuriai pereitciis 'metais lieti: 
vaitės buvo du kartus pralai 
mėjusios. Likus iki rungtynių 
pabaigos 45 sek. ir esant pa 
sekmei tik vieno taško skirtu 
mu Kovo naudai, R. Petrušai 
tytė realizavo dvi baudas ir 
tuo pačiu baigė rungtynes 32. 
19 (15:17) lietuvaičių naudai.

— Artimiausios lietuvaičių 
pirmenybių rungtynės vyks šia 
tvarka: sausio 16 d. Kovas 
Wentworth mokyklos salėje 
žaidžia prieš Steliesco ir toje 
pačioje salėje sausio 23 d. prieš 
Hagersville m. komandą. Abe 
jų rungtynių pradžia 2 vai. p. 
p. Mūsų visuomenė prašoma 
į rungtynes atsilankyti. Įėji 
mas nemokamas. Salė yra Bar 
ton ir Wentworth g-vių kam 
pe.

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

HU 1-8437
Office 5441 Bannantyne 

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

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

atvež pirmą

UŽ A. A. INŽINIERIŲ ME 
ČISLOVĄ KRIAUČIONĮ 

metiniu mirties sukaktuvių 
proga šv. mišios su libera bus 
ši šeštadieni, sausio 16 d., 9 v. 
ryto Aušros Vartų bažnyčioje. 
Maloniai kviečiami visi velio 
nies draugai ir prieteliai daly 
vauti. Artimieji.
TAURO KREPŠINIO TUR 

NYRĄS MONTREALIO 
Sausio 16 d., 6 vai. vakaro 

Tauras lošia su YMCA St. Ri 
ihard salėje, Verdun, kampas 
Champlain Blvd, ir Rielle.

Sausio 20 d., 8.15 vai. vaka 
ro Tauras lošia su Rosemount 
Ęlvrd. komanda 
lėje, Verdyne.

Sausio 28 
Tauras lošia 
bert.

Sausio 31
Tauras lošia
St. Richard salėje.

St. Richard sa

d.
su

d., 
su

8 vai. vakaro 
RCAF St. Hu

© treičiadienį 2-4 ir 7-9 p. m.
£ šeštadienį 11—1 p. m. 

arba pagal susitarimą.
$ Namų tek PO 6-9964

6 vai. vakaro 
Hol}' Trinity

DANTŲ GYYTOJAS

D r. J. MALISKA 
5441 Bannantyne, Verdun.

PO 8-4547 ; namu: PO 8-0496

ADVOKATAS 
^STASYS DAUKŠA, LL. D. | 

© Suite 25—26
X 152 Notre Dame St. E. X 
į UN 1-8933 f

BIZNIS

pre

GRAŽIAI PALAIDOTAS 
N. BURBA

Šeštadienį, sausio 9 d., per 
Aušros Vartų bažnyčią palai 
dotas žinomas montrealietis 
Nikodemas Burba. Aušros vai 
tų bažnyčioje gedulingas pa 
maldas laikė trys kunigai pry 
šakyje su klebonu Tėvu J. Bo 
revičium, SJ., pasakiusiu gra 
žų pamokslą išlydint mirusį į 
Montrealio kalno 'kapus. Mi 
šių metu lotyniškas mišias gie 
dojo vyrų trio ir solo E. Kar 
delienė ir J. R. Simanavičius. 
Į kapus palydėjo daug mašinų. 
Ant naujai supilto kapo pade 
ta daug vainikų.

Velionis Nikodemas Burba 
buvo ramus, taktiškas ir demo 
kratiškas asmuo, visą gyveni 
mą sugyvenęs su visais žmo 
nėmis ir nieko nėra nei nu 
skriaudęs ir padaręs kam nors 
negera. Buvo veiklus koopera 
tininkas ir humanistas.

Velionis N. Burba prieš me 
tus palaidojo žmoną ir greit 
pats atsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

Liko duktė p. Gaurienė ir 
nemažas būtys giminaičių, 
kurie buvo atvykę atiduoti pas 
kutinę velioniui pagarbą. Iš 
Toronto buvo atvykę pp. Simą 
navičiai ir pp. Švedai, iš Phila 
delphijos p. Šeštokienė, iš Sp 
ring Valy, III., pp. Savičiai (p. 
Savičius yra to miesto meras). 
Užuojauta pp. Gauriams ir gi 
minėms.

DŪDA, ATVYKĘS IŠ 
VOKIETIJOS

savo sūnaus, žinomo draudimo 
įstaigos darbuotojo A. Dūdos 
aplankyti, atsivežė Vasario 16 
gimnazijos įgaliavimą parinkti 
gimnazijai aukų Klebonams 
leidus ir parapijiečiams paaiš 
kinus reikalo svarbą, sausio 
10 d. prie bažnyčių buvo pa 
daryta aukų lapais rinkliava, 
kur tsurinkta: prie Prisikėli 
mo bažnyčios ir šeštadienį pei 
įvykusius salėje šokius 250 do 
lerių, prie šv. Jono bažnyčios 
95 dol. ir lietuvių evangelikų 
bažnyčios 20 dol. Iš viso 365 
dol.

Prie rinkliavos įvykdymo 
uoliai prisidėjo skautai ii pa 
rapijų klebonai, kurie apvaliai 
sumai sudaryti pridėjo iš para 
pijos kasos.

Sūnui padedant, J. Dūda au 
kų reikalais žada aplankyti Ha 
miltoną ir Montrealį. Sausio 
22 d. grįžta į Vokietiją, kui jis 
tarnauja prie anglų karinome 
nės svetimšalių transporto 
kuopoje, kurioje jau eilė metų 
iš ten surinktų aukų yra dide 
lis ramstis Vasario gimna- Jai. 
LIETUVIŲ EVANGELIKU 
LIUTERONU PAMALDOS 

TORONTE.
Išganytojo liuteronų bažny 

čioje 1601 Bloor Str. W. ir In 
dian Road kampe, sausio 17 d., 
1 vai. po pietų įvyks pamaldos, 
kurias atlaikys vikaras H. Dum 
pys. Parapijos triūbininkai pa 
gražins pamaldas grojimu. Ma 
Joniai kviečiame Toronto ir 
apylinkėse gyvenančius evan 
gelikus kuo skaitlingiausiai da 
lyvauti.

Lietuvių Ev. Liuteronų 
Parapijos Taryba Toronte.

MUZIKOS PUOSELĖTOJŲ 
KONCERTAS

Kiekvienais metais muz. St. 
GailevilčĮus torontiečiams pa 
teikia ką nors nauja iš savo 
mizikinės veiklos. Šiais metais, 
globojant lietuvių karitui, jis 
rengia ypatingai turiningą kon 
certą, kuriame dalyvauja jo 
diriguojami du chorai (Vapas 
ir Šv. Jono parap. choras), 
kvartetas ir muzikos studijos 
iškilieji mokiniai. Be to, bus iš 
pildoma keletas kūrinių ir pa 
ties dirigento.

Koncertas įvyks kovo mėn. 
6 d. T. Pranciškonų parap. sa 
lėje. Pelnas skiriamas Vasario 
16 gimnazijai.

„ŠATRIJOS” KONCERTAS 
- BALIUS

šeštadienį įvykęs Prisikėlimo 
parapijos salėje buvo sėkmin 
gas. Solistė Agnė Paškevičie 
nė, fortepionu palydima kom. 
St. Gailevičiaus, gražiai padai 
navo, klausovams patiko, bu 
vo iššaukiama biso ir todėl vėl 
dainavo. Į koncertą,-balių at 
silankė daug žmonių, kurie so 
listės viešnios pasirodymu bu 
vo maloniai nuteikti. Balius 
praėjo gražioje nuotaikoje.

Solistė A. Paškevičienė ry 
tojaus dieną buvo pakviesta 
giedoti Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje, kur jos Avė Maria 
giesmę vargonais palydėjo mu 
zikas V. Verikaitis.

Solistė A. Paškevičienė ga 
vo angažamentų kitiems kon 
certams.

PRISIKĖLIMO PRAPIJOS 
ŽINIOS

• T. Pauliaus mirė per Kalė 
das tėvelis Lietuvoje.

— Šią savaite lankysime pa 
ra'p(ijieč|us, gyvenančiusį gat 

Algonquin Ave., Fernvėse:
Ave., Fermanagh Ave., Galey
Ave.
Rd..
A.

Garden Ave., Parkdale 
Ridley Gdns. ir Wright

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

ADVOKATAS !
JOSEPH P. MILLER, ;

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

168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversity 6-7026

Res.: 40 Lafieur, 
LaSalle, tel. DO 6-1570

pardavimui ar 
partnerystei

anglies, alyvos, ar malkų 
kybą, taipogi laisniuotas auto

mobilių taisymo garažas.
Savininkas P. Jakubka,

1415 Balmoral St., 
Lafleche, Que.

Skambinti tik sekmadieniais 
OR 6-7658

• P p. A. ir J. Burbus praėjusi 
šeštadieni, būrys prietelių ir 
kaimynų, netikėtai aplankė 
naujoje įsikūrimo vietoje su 
dovanomis ir vaišėmis.

NOTARAS

G. ILECTRK R'd
Elektros kontraktorius

3260 
Montreal.

G U R C 1 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.

nn:tit:tnnn::tt«ttnn:n:ttn:nunr!:r.

IŠNUOMOJAMAS
4 kambarių butas 

Ville LaSalle.
Kreiptis DO 6-9976

Nuo vasario 1 dienos
IŠNUOMOJAMAS 

4 kambarių, apšildomas 
BUTAS.

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

D.
F.
A.

I Andnikaitis
956 SHERBROOKE E. 

Teis LA 2-7236

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

215 St. James West,
7 augštas.

AV 8-3115.Tei.:
Namie 2654 Hogan

Tel.: LA 5-7023, 7--9 v. v

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-850 1

N. Baltrukonis CR 6-5075
Jasutis................ LA 2-7879
Markevičius . . . CR 9-9793
Budriūnas .... RA 2-8035
Adamonis .........RA 2-2472
Baltuonis...........LA 6-2084

— Visuotinis Katalikų Vy 
rų dr-jos susirinkimas bus sek 
madienį, sausio 17 d. tuoj po 
paskutinių mišių muzikos stu 
dijoje.

— K. L. Kat. Moterų dr-jos 
Prisik. par. sk. narių susirin 
kimas bus sekmadienį, sausio 
24 d. muzikos studijoje 5 vai. 
vakaro.

— „Tėviškės Žiburių“ ba 
liūs bus šeštadienį mūsų salė 
je. Programoje dalyvaus To 
ronto kvartetas. Visi kviečiami 
ateiti ir auka prisidėti prie mū 
sų kolonijos laikraščio palaiky 
mo.

— šeštadienį, sausio 23 d. 
mūsų salėje rengiamas pasi 
linksminimas su įdomia progra 
ma, kurios pelnas bus skiria 
mas Marijos Nep. prasidėjimo. 
Vaikų namų Toronte statybai 
paremti.

SENUS METUS PALYDINT 
IR NAUJUS SUTINKANT 
šiemet buvo susiburta net 4 
salėse. Be abiejų parapijų, ku 
rios kasmet naujų metų suti 
kimą ruošia savose patalpose 
-salėse, tautininkai su savo bi 
čiuliais susibūrė Lietuvių Na 
muose, o lietuviškos radijo va 
TandėlĮės i,Tėvynės Prisimeni 
mai” vedėjas J. R. Simonavi 
čius buvo suruošęs šauniose 
King George Hotel patalpose. 
Šai’jffų kuopa naujus metus 
sutikti buvo padarę išvyką 
Lake Simcoe. Studentai tut- 
jo atskirai privačiuose namuo; 
se naujų metų sutikimą. Viso 

; se salėse numatytos vietos bu 
: vo užpildytos, o pas šv. Joną
■ net perdaug perpildyta, nes 

ten įėjimas buvo pigiausias.
Žinoma, ištaigingame King 

George Hotelyje susirinko vi 
sa taip vadinama grietinėlė. 
Ponios čiužėjo viena už kitos 

: moderniausiomis ir puošniau
■ siomis balinėmis suknelėmis ir 

kitais šauniais aprėdo prie
: dais.

Paviršutiniškais apskaičia 
: vimais įvairiose salėse naujus: 
metus sutiko per 1000 asm’” 
nu ir vien už įėjimo biletus 
mokėjo, vidutiniškai, 4000 dcT 
lerių ir dar kita tiek paliko už. 
gaivinančius ar svaikinančius 
gėrimus.

8 ___ _ _____ .... $
Raštinė: LE 4-4451

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos.
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.

P.
P.
Pr. Rudinskas .... HU i-2957 
S. Kuliavas,

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

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

| Dr. P. MORKŪS I 
t DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais
pagal

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

ir šeštadieniais 
susitarimą.
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