
Nr. 52(718) KAINA 15 et.

Politinių Įvykių savaitė
DAUG ŠVENTINIU SVEIKINIMŲ IR GERŲ 

LINKĖJIMŲ
Tuo tarp karas Laose ir Viet name. — Dideli neramumai 

Konge. — Generalinis streikas Belgijoje.

VISUS LIETUVIUS SVEIKINAME NAUJAISIAIS,
1961-SIAIS, METAIS IR i.INKIME GERIAUSIOS 

SĖKMĖS, LAIMĖS IR VILTINGOS ATEITIES!

NL.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

Kalėdų šventėmis pasauli 
niai vadai pareiškė sveikinimų. 
Popiežius Jonas XX11I kelio 
mis kalbomis kreipėsi i žmonija 
ir valstybių vadus kviesdamas 
laikytis rimties ir vengti nete' 
sybių žodžiuose ir veiksmuose.

Did. Britanijos karalienė Elz 
bieta per radiją ir televizija kr-- 
pėsi į Britų bendruomenės na 
rius ir linkėjo jiems kantriai pa 
kelti laiko sunkumus.

Kalėdinius sveikinimus pa 
reiškė ir Kanados min. pirm. J. 
Diefcnbaker, linkėdamas ge 
riausios kloties.

ŽMONIJOJE DAUG 
NERAMUMŲ

gal būt daugiausia, negu bet ka 
da yra buvę:

Jungtinėse Tautose, o per 
jas ir kaikuriose šalyse, .aromi 
stipri sovietinės diktatūros pi o 
paganda.

Kai demokratinės jėgos nu 
bloškė Laose vadinamus „su 
kilėlius“, tuojau atsiliepė Kini 
jos komunistai, kuriems tas 
smūgis buvo nelauktas. Todėl

KINIJOS KOMUNIS'IAl 
GRASINA ATVIRU KARU.

Atrodo, kad Indokinijoje kar 
tojasi jau primirštieji Ispanijos 
pilietinio karo Įvykiai: iš vienos 
pusės sovietai siunčia ten ir sa 
vo kareivius ,,sukilėlius“, ir g>n 
klus, ir amuniciją, o iš kitos — 
ten tur būt duoda ginklų ir va 
variečiai. Tat Laose vyksta lyg 
ir ginklų išbandymas, kaip tas 
buvo Ispanijoje. Tas pat ii 
Vietname, ir bendrai — visoje 
Indokinijoje, kur dabar jokio 
pastovumo nėra ir viskas dre 
ba kaip ant vulkano,

KITAS KARO ŽIDINYS 
KONGE.

Ten Maskva kuisto Oriento 
provincijoje komunistini vado 
vavimą ir bando Įdiegti karą. 
Kai Katanga norėjo atsiskirti, 
tai Maskva rėkė, kad Kongas 
skaldomas, o kai Orieno provin 
cija bandoma atplėšti nuo Kon 
go, tai „viskas tvarKOje“.

Vėl pradeda iškilti
BERLYNO BLOKADOS 

KLAUSIMAS..
Kongo netekimas Belgijoje 

sukėlė ekonominių sunkumu 
dėl kurių valdžia buvo privers 
ta imtis griežtesnių taupumo 
priemonių, bet del to visoje
BELGIJOJE PASKELBTAS 
GENERALINIS STREIKAS 
Per Kalėdas Belgijoje sustojo 
visas judėjimas, nutrūko eleki 
ra, dujos, vandentiekis, kasyk 
los, įmonės, ir sustojo visas gy 
venimas. Valdžia pareiškė, kad 
tokia būsena gresia perversmu

Nors nelengvos sąlygos, bet
KENNEDY RŪPESTIGAI 

RUOŠIASI PERIMTI
VALDŽIĄ.

Kennedy jau dabar daro žy 
gių ir rūpinasi atskiromis v 
los sritimis. Suformavęs vai 
džią, jis šaukia specialią Xon>< 
siją tarpplanetinių erdvių ;p 
valdymo reikalui. Su Macm.ila 
nu tariasi ir dėl viršūnių kon 
fereneižos. Kennedy, kaip ma 
tyti, ruošiasi labai rimtai. Iš jo 
daug ir laukiama.
TOKIA YRA VOKIEČIŲ 

LAIKYSENA
„Memelei Dampfboot“ pra 

neša, kad Vakarų Vokietijos 
prezidentas Luebke apdovano 
jęs Richardą Meyerį pirmo lai

INDEPENDENT LITHUANIA grįžta iš Kalifornijos
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Richardas Meyeris vienas ar 
šiaušių kiršintojų prieš Lietuvą 
ir lietuvius, buvęs uolus nacių 
agentas, dabar dėdąsis „nuken 
tėjusiu“ nuo narionalsocialistų! 
Beje, ir pats „Memeler Damp! 
boot“ šiandien laiko save nacio 
nalsocialistų auka: ir jis nerta 
prastai nuo nacių „nukentėjęs“.

R. Meyeris yra „memellen 
derių“ organizacijos Vakarų 
Vokietijoje pirmininkas u, Kar 
tu su „Memeler Dampfbootu“, 
varo savo kiršinimo darbą to 
liau.

Apgailėtina, kad Vakarų Vo 
kietijos atsakingi sluogsniai ne 
tik neatsiriboja nuo tokių kir 
šintojų, bet dargi juos demons 
tratyviai kompensuoja ordinais. 
Kai „Memeler Dampfboot“ nū 
nėjo 10 metų sukakti nuo to 
laiko, kai po karo vėl pasirodė 
Vakarų Vokietijoje, ŠĮ buvusi 
stropų nacių organą telegrama 
laikė reikalinga pasveikmti ir 
kancleris Adenaueris.
VOKIETIJOS DVASIŠKIAI 

LANKĖSI PABALTYJL
Vokiečių žinių agentūia DP 

A praneša, kad evangeliku dva 
siškių organizacijos „Bažnyti 
nė brolija“ delegacija, vado 
vaujama vyr. bažnyčios tarėjo 
Klopenburg, ilgesnį laiką važi 
nėjo po Sovietų S-gą ir dabar 
grįžo Į Vokietiją. Delegacija 
lankėsi ir Rygoje bei Taline, da 
lyvavo bažnytinėse pamaldose 
ir susitiko su evangelikų - imte 
ronių bei baptistų dvasiškiais. 
® Suimtas buv. Aušvico katė
to komendanto adjutantas Re 
bertas Mulka. Pastarais metais 
jis gyveno Hamburge savo tik 
ra pavarde. Jo šefas, kornca 
dantas Hoess, buvo po karo pa

KITOS ŽINIOS
— Lenkijos kardinolas St. 

Višinskis griežtai kritikavo Len 
kijos valdžią. Valdžia neturi už 
miršti, jis sakė, kad ji turi rei 
kalą su žmonėmis, o ne su gy 
vuliais.

— De Gaulle pareiškė, kad 
jis tinka tartis su Alžyro saki 
lėliais ir nestato jiems jokių są 
lygy-

— Kennedy pareiškė, kad jis 
tuojau patieks įstatymus dėl m> 
nimum atlyginimo už darbą, se
natvės aprūpinimo medicinine 
pagalba ir nedarbo pašalinimo 
reikalui įstatymą.

— JAV sėkmingai išbandė ra 
ketą iškelti žmogų į viršores 
sritis.

— Saudo Arabijoje pasitrau 
kė princo Faisalo valdžia. Ka 
ralius pareiškė, kad bus nauja 
konstitucija.

— JTO nutraukė darbus <ki 
kovo mėnesio.

— Nehru pareiškė, kad Indi 
ja yra pajėgi atsispirti Kinijos 
komunistų užmačioms.

— Liberijos sostinė Monrovi 
ja sutiko Amerikos balsą skelbti 
visai Afrikai.

— Atsistatydino Olandijos 
min. kabinetas.

— Kastro grasina katalikų 
bažnyčiai persekiojumu, jeigu 
jos vyskupai neleis dviem ko 
munistuojantiem kunigam dub 
ti jo valdžioje.

— Liberija išrinkta į JTO 
Saugumo tarybą.

— Kinija nepatenkinta M a 
skva, kad neduoda atominių 
ginklų, o Maskva neduoda to 
dėl, kad Kinijos bijo.

KAS NAUJA KANAOOJE
KANADOS GYVENIMAS 

STIPRIAI VERDA
Derybos su rusais nesiseka.
Kanados gyvenimas lygia: po 

litinis, lygiai ekonominis l iną: 
stipriai verda. Politiniame g\ 
venime srovių konkurencija. 
Ekonominiai, darbo ir kl. sun 
kūmai verčia Diefenbakerio vai 
džią rūpintis jieškoti naujų lai
bo šaltinių. Todėl valdžia rūpi 
naši Kanados gaminių ekspor 
tu. Ne dėl ko kito, bet darbo -u 
metimais Kanada susitarė su 
Kuba. Tai labai pavojingas ir 
labai nepastovus susitarimas, 
dėl kurio Kanada gali labai nu 
kentėti, jeigu Kuboje pa«lo 
viau išsilaikys Kastro diktatu 
ra. Rusija buvo pasiūliusi pr< 
kybos derybas, bet neatsiuntę 
delegacijos, tai dabar pati Ka 
nada siunčia delegaciją Į Mask 
va.

NEDARBO KLAUSIMAS 
darosi gan opus, nes jis reiškia 
si gan žymiai ir dėl to labai ken 
čia nedarbo išmokėjimų ka.-a. 
Ontario bedarbių pakilo 40% 
palyginus su praeitų metu tuo 
mėnesiu.

Naujienos iš pasaulio sostinės
SĖKMINGA IŠVYKA Į PIE TŲ AMERIKA 

Vaclovas Sidzikauskas, PET Seimo ir Lietuvos laisvės Ko 
miteto Pirmininkas, lankėsi Pie tų Amerikoj.

Pakviestas į Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresą Buenos Ai 
res, Vaclovas Sidzikauskas ap 
lankė Pietų Ameriką. Sao Pau 
lyje padarė viešą pranešimą lie 
tuviams, dalyvavo L. konsulo 
Al. Polišaičio suruoštame pri 
ėmime. Jo lydimas, aplankė 
Sao Paulo gubernatorių, žy 
miųjų laikraščių redaktorius u 
kalbėjo per radiją.

Rio de Janeiro Lietuvos Įga 
lioto Min. Dr. E. Mejerio ly .. 
mas V. Sidzikauskas kaip PET 
pirmininkas, buvo priimtas i.’> a 
zilijos užsienio reikalų m:.,’<rc 
rio Horacio Lafed ir kardino 
lo - arkiv. Dom Jaime de Bar 
ros Camara. Jis taip pit tii-ėj > 
labai gyvą ir gausingą spaudos 
konferenciją. PET DelegcCk : 
Rio de Janeiro pirm. Ch. Kaily 
lydimas, pasirodė, televizijoj, 
aplankė žymius parlamento na 
rius ir laikraščių redakcijas, 
rėjo posėdį su PET Delegac ia 
ir Centro Brasilero para Euro 
pa Livre, kalbėjo per Vera 
Cruz radiją, bendravo su Rio 
de Janeiro gyvenančiais lietu 
viais. V. Sidzikauskas talkino 
Lietuvos Įg. Min Dr. Meje-’is 
ir sekr. P. Babickas, kan. Z. ig 
natavičius, PET Del. pirm. Kai 
lay ir tos deleg. nariai inž. J. 
Abraitis ir K. Audenis.

Urugvajaus sostinėje Monte 
video V. Sidzikauskas buvo pri 
imtas užs. r-lų min. Dr. J. Ma 
garino de Mello ir parlamento 
pirmininko Dr. Ai. Zorillde San 
Martin, konferavo su abiejų 
didžiųjų Urugvajaus politinių 
partijų lyderiais, buv. ministe 
riais, parlamentarais ii laikraš 
čių redaktoriais, turėjo gausiu 
gą spaudos konferenciją, kulbė 
jo per radią Į urugvajiečius ir 
per lietuvių radio valandėlę —

SOVIETINĖ DIKTATŪRA NEPRIPAŽĮSTA ŽMOGAUS
TEISIŲ

Pagrindimų uždavinių eilen 
Jungtinės Tautos Įsirašė ir žmo 
gaus teisių apsaugą. Tam rei 
kalui komisija pavedė paruoši’ 
žmogaus teisių kodeksą. Ta 
čiau pasirodė, kad Sovietų są 
jungai, kaip diktatūrai, žino 
gaus teisės nepriimtinos. Todėl 
vietoj žmogaus teisių kodekso, 
Jungtinės Tautos paskelbė Lik

KANADOS BIUDŽETAS 
SU DEFICITU

Kanados finansų minisėeris 
D. Fleming paruošė Kanados 
biudžetą, kuris taip yra suves 
tas: pajamų 1960-61 metų 
5,980,000,000 dul„ išlaidu 
5,694,000.000. taigi metinis d 
ficitas yra 286.000.000 dol.

Konstatuojama, kad biudže 
tas numato palengvinimus įmo 
nėms. bet neatsižvelgia į pavie 
nio asmens reikalus
SVEIKATOS APSAUGOS 

REIKALAI
taip pat gana aktualūs. Pasiro 
do, kad yra nemažo nepasitea 
kinimo, kad sveikatos reikalų 
rūpinimas yra tiktai dalinis, ne 
pakankamas. Ligoninių apmo 
kėjimas žmonių nepatenkina. 
Tai tiktai dalinis aprūpinimas. 
Žmonės nori viso aprūpinimo, 
kaip kad pav. buvo Lietuvoje 
ligonių kasos. Tuo tiksiu sud-i 
romą speciali federalinės /ai 
džios komisija. Tai jau geras 
žingsnis pirmyn.

— JT taikymo kom-sija pr 
dėjo Kongo taikymo darbą.

i Urugvajaus ir Argentisos lie 
tuvius.

Į Lietuvos Įg. Min. dr. K. 
Graužinio priėmimą atsilankė 
JAV ir Kinijos ambasadori'.i, 
eilė žymiu urugvajiečių ir egzi 
lų.

Argentinos sostinėje Buenos 
Aires V. Sidzikauskas dalvva 
vo pirmojo Pietų Amerikos 
'lietuvių Kongreso iškilminga 
me akte, bankete ir koncertą, 
kur pasakė kalbas.

Buenos Aires V. Sicizikaus 
kas buvo iškilmingai priimtas 
Argentinos Prezidento Frondi 
zi, užs. r. min., buv. Argenti 
nos prezidento gen. Aramburu, 
Senato pirm, ir kt. Buv. Argen 
linos diplomatinis atstovas Lie 
tuvoje Arnaldo Barsanli ir po 
nia V. Sidzikausko garbe si: 
ruošė gražu priėmimą, kuriame 
dalyvavo ir eilė augštų užs-emo 
reikalų ministerijos pareigūnų.

V. Sidzikausko lankymo:’! 
Buenos Aires proga ten buvo 
paskelbta Pavergtųjų Tautų 
savaitė gruodžio 5—11 dd. Jie 
dalyvavo tos savaites atidai y 
mo iškilmėse ir kituose pare.n 
gimuose, taip pat du kartės p i 
sirodė Buenos Aires televizijoj, 
pirmą kartą su visais PE 1' Dc 
legacijos nariais.

V. Sidzikauskas buvo laba, 
šiltai sutiktas Brazilijos, Urug 
vajaus ir Argentinos lietu-,m, 
maloniai priimtas tų valstybių 
augštų pareigūnų, pailarn-litą 
rų ir politikų, su kuriais turėjo 
eile naudingų pasikalbėjimų. 
Labai plačiai ir gražiai V. Sidzt 
kausko lankymosi Pietų Ameri 
koje ir jo dalyvavimą Lietu 
vių Kongrese atžymėjo augš 
čiau išvardintų valstybių spau 
da.

tai žmogaus teisių deklaracija 
kuri neturi privalomos galios J 
T nariams, o tik paskatinančią 
rekomendaciją. Gruodžio 10 d. 
suėjo 12 metų tai deklaracijai 
ir tai buvo geia proga Paverg 
tujų Seimui priminti n JI >’ 
viešąjai opinijai, kokia žmo 
gaus teisių padėtis sovietų pa 
vergtuose kraštuose, ir tuo pa 

ten sugrįžo, nes nepatikęs kli 
matas. Iš Los Angeles parva 
žiavo Al. Koveiienė. Ji turi 
gabumų dailėje: jos nupieštus 
Trumano paveikslas, buvo jam 
Įteiktas tremtinių vardu.

SVEČIAS IŠ AUSTRALIJOS
Dr. Jurkis Mikolajūnas, už 

baigęs Melbourno (Austraiijo 
je) universitetą, atskrido pra 
leisti šventes Į Čikagą. Jo se 
šuo Nijolė Gaurilienė taip pat 
yra gyvenusi Australijoje ir ten 
baigusi Melbourno unive-site 
tą. Dabar ji Įsikūrė Čikagoje. 
Grįžęs Į Australiją d r. Mikola 
jūnas žada pradėti dirbti vieno 
je ligoninėje.

KREPŠININKAI ŽAIDŽIA
Čikagos liet, sporto klubų—

DIDELĖ KLB PIRMININKO ST. KĘSGAILOS ŠEIMOS
ŠVENTĖ

Su antrąja šių metų Kalėdų 
diena sutapo kelios Stp. ir Joa 
nos Kęsgailų šeimos sukaktu 
tės: tai Stepono vardadienis, jo 
50 metų amžiaus sukaktuvės, 
jų abiejų 12 metų į Kanadą at 
vykimo sukaktuvės ir 25 metu 
vedybinės, sidabrinės, sukaktu 
vės. Tokiai retai sukaktuvių 
progai atžymėti, Joana ir Stepo 
nas Kęsgailai savo namuose su 
ruošė šaunų priėmimą, kuriame 
dalyvavo arti pusšimčio kvies, 
tų svečių. Pasirodė, kad šioms 
sukaktuvėms buvo pasiruošę ir 
svečiai, kad galėtų tinkamai pa 
gerbti visuomenininkus ir kultu 
rininkus, daug ir nuoširdžiai dir 
bančius ne tiktai Montrealio Le 
tuvių visuomenei, bet ir visos 
Kanados lietuvių bendruome 
nei, nes abu pp Kesgailiai yra 
Bendruomenės darbuotojai.

Išk.lmingajam bei rimties mo 
mentui, Klebonas T. J. Bore 
vičius, SJ, sukaktuvininkus pa 
sveikino gražiu, šiltu žodžiu K 
LB Kr. valdybos, Kultūros 
Fondo ir AV Parapijos komite 
to vardu, Įvertindamas jų da
bą, gražias ir nuoširdžias pas 
tangas ir linkėdamas sėkmės 
ir laimės. E. Kardelienė su 
trumpu sveikinimo žodžiu sole 
nizantams Įteikė raštišką iškil 
mės dokumentaciją. E. Luke 
ševičienė pasveikino Lituanisti 
kos kursų vardu. Prof. Dr. ’a 
vilanis — trijų gydytojų (savo. 
Dr. J. Seniko ir Dr. J. Šerno 
go) vardu, D. Jurkus studentų 
Žemaičių vardu (abu priklausė 
vienai studentų korporacijai)

čiu paskatinti labjau susirūpin'i 
žmogaus teeisiu vykdymu ei 
apsauga.

Seimo socialinių reikalų ko 
misija pasiūlė rezoliucija, kuri, 
nušvietusi žmogaus teisių pade 
tį pavergtuose kraštuose, šau 
kiasi į JT, kad sudarytų komi 
siją žmogaus teisių padėčiai ši 
tuose kraštuose ištirti n numa 
tyti priemonių tų teisių apsau 
g ai.

Pavergtųjų Seime ta proga 
apsilankė ir žodį tarė Dahomey 
delegacijos JT pirm. L. Igną 
cio - Pinto, Afro-Azijos Tary 
bos Tibete reikalams atstovas 
JT, Indas P. Trikamdas, Ma 
dagaskaro atstovas JT R. And 
riamaharo ir Žmogaus Teisių 
Lygos pirmininkas R. Baldwin. 
Būdinga, neseniai buv. koloni 
jų spalvotasis žmogus stoja 
ginti Centro ir Rytų Europos 
žmogaus teisių nuo sovietinės 
tironijos.

Be žmogaus teisių klausimo, 
dėl kurio kalbėjo V. Vaitiekų 
nas, PS svarstė ir priėmė J. Au 
dėno raportą apie žemes ūkio 
Dadėtį sovietų pavergtuose 
kiaštuose. k. 

kiekvieną sekmadienį. 2 metus 
iš eilės išų pirmenybių nugalė 
tojais buvo Neries krepšininkai.

• L. Dailininkų S-gos v-Don 
korespondenciniu būdu buvo iš 
rinkti čikagiečiai: VI. Vijeikis. 
A. Rūkštelė, J. Pilipauskas.

© N. Melų sutikimo baliai: San 
dara —- šviesa rengia Bismar 
ko viešbutyje, JAV Kultūros 
Fondas — šv. Antano parap. 
salėje, Ciceroje, ateitininkai — 
Keyman’s klube.

• Inžinierių ir Architektų Sgos 
skyr. rengia balių Drake vieš 
būtyje, sausio 28 d.

® „Neries“ mergaitės tinkiin 
kės laimėjo I-ją vietą Gage pai 
ko tinklinio pirmenybėse, kurio 
se dalyvavo 6 komandos.

Dr. Šemogas meškeriotoju i>- 
J. Kardelis Neprikl. Lietu. s 
redakcijos ir savo vardu, iškel 
damas solenizantų pareigingu 
mą ir pasiaukojimą tautos ir 
Tėvynės labui.

Ponai Kęsgailai susilaukė 
daug sveikinimų: raštu pasvei 
kino VLIKo pirmininkas Dr. 
A. Trimakas ir kt„ telefonu tą 
pat vakarą pasveikino PLB v- 
bos Pirmininkas J. Matulionis 
iš Toronto, taip gi Šv. Jono kle 
bonas P. Ažubalis, o iš Čikagos 
— buvęs AV Klebonas T ėvas 
J. Kubilius, SJ. Susirinkusieji 
sveikinimus priėmė aplodismen 
tais. Tai buvo viena pakilių gi a 
liaus subuvimo momentų.

Turtingas, šaunus ir labai Im 
ksmas subuvimas užsitęsė iki vi 
durnakčių. P. St. Kęsgailą gra 
žiai atsiliepė į sveikinimus, kai 
bas ir padėkojo už sveikinimus. 
Abicms solenizantams daug 
kartų buvo giedota Ilgiausių 
metų. Ir šį trumpą konstatavi 
mą norisi taip pat užbaigti gra 
žiausiu linkėjimu sveikatos, 
tvermės lietuvybės darbų ba 
ruošė ir ilgiausių metų!

ALGIRDAS JURKUS
gruodžio 17 d. Sheffield'o imi 
versitete „in absentia“ gavo i 
losofijos mokslų Daktaro la -. 
nį. Daktaro laipsnis jam buvo 
suteiktas po trijų metų tyrimu 
Sheffieldo universitete už dar 
bą elektronikos srityje — ,,So 
me aspects of travelling-wave 
perametric amplification“. Dr. 
Jurkus buvo anglų valdžios sti 
pendininkas.

Solenizanto tėvai, Barbora 
ir Domas Jurkai, tą dieną savo 
namuose suruošė šaunų subuvi 
mą ir puikias vaišes, dalyviui 
jant solenizentui, giminėms ii 
artimiesiems draugams. Jaunąjį 
daktarą ir jo tėvus nuoširdžiai 
pasveikino dėdė Dr. J. Šerno 
gas, Klebonas kun. J. Borevi 
čius, S. J., Jonas ir Petras Lu 
koševičiai, S. Kęsgailą ir Pr. 
Rudinskas. Susirinkusiųjų var 
du Dr. J. Šemogas įteikė gražią 
dovanėlę. Asmenišką simbolinę 
dovaną Įteikė tėvas D. Jurkus. 
Kalbėtojai iškėlė solenizanto 
darbštumą, ištvermę ir pasiek 
tus gražius rezultatus, linkėda 
mi jam ir toliau kopti į moks 
lo viršūnes. Visų dalyvių ir pa 
ties solenizanto ypatingai buvo 
pabrėžtas tėvų pasiryžimas ir 
ištesėjimas leisti Į augštuosius 
mokslus abu sūnus, patiems gy 
venant sunkų naujakurių gyve 
nimą Kanadoje.

Dr. A. Jurkus jau trys mene 
šiai kaip dirba Kanados Tyri 
mų Institute Ottawoje. Ten jis 
jau spėjo Įsijungti ir į bendruo 
meninę veiklą — tapo išrinktu 
Į KLB Ottawos apylinkės vai 
dybą ir eina iždininko pareigas.
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Atsisveikinant su 1960 metais 3. Ko pasigendate, ko paigeidaujate?

ŽMONIJOS apimtimi 1960- 
tųjų metų faktų balansas gali 
ma vertinti teigiamai, nors ir 
be didesnės bei lyškesnės per 
svaros. Už persvarą teigiamy 
bių pusėn kalba du ryškesni 
faktai: 1. faktinės daugelio tau 
tų laisvės ir savarankiškumo ga 
vimas, daugiausia Afrikoje, 
nors tas gavimas ne visų ga.vu 
šiųjų laisvę tinkamai yra suptas 
tas ir mokamai bei sąžiningai 
sunaudojamas, ir 2. Formalus 
kolonializmo pasmerkimas, nu 
tiesęs gaires ateičiai. Fatališkai 
šituo klausiniu suklupo didžiau 
sis dabar pasaulinis kolonialis 
tas — Rusijos diktatūra. Anot 
JAV atstovo Jungtinėse Tauto 
se, provokacijomis ir šantažu 
bandydamas pridengti Rusijos 
kolonializmą, laikantį pavergti 
si 160 tautų, Chruščiovas pats 
tą klausimą iškėlė JTO-sc, bet 
Čia pat susilaukė ir teisingo ;.ver 
tinimo, kuriam pavyzdžiu bu 
vo paimta sryškiausis kolonia 
lizino faktas — Pabaltijo vals 
lybės. Priimtosios JTO rezoliu 
cijos prasmė ir svarbumas juo 
didesnis ir ryškesnis, jeigu yra 
faktas, kad Rusijos diktatūros 
pasiūlytoji rezoliucija buvo at 
mesta.

DABARTIES laikotarpį ga 
Įima vertinti kaip pereinamąjį. 
Baigiasi kolonializmo laikai. Ta 
čiau susidaro naujos prolle 
mos. Žmonijai dar labai truks 
ta civilizacijos ir kultūros, ypač 
tautoms įeinančiams į susiprati 
mą ir gaunančioms laisvę. Prob 
lemos juo sudėtingesnės, kad 
Jungtinių Tautų organizacija 
dar nepajėgi yra tarptautinių 
klausimų spręsti visu būtinu 
mu ii autoritetingumu. Kai Va 
karai bando tuos klausimus 
spręsti objektyviai ir demokra 
tiškai, sovieti j a, kuri turi pa 
grindiniu tikslu dominavimą, 
stoja skersai kelią ir savo veto 
ardo visą darbo rimtį. Šaltasis 
karas tebesitęsia ir drumsčia rei 
kalinga rimtį.

LAIMĖJIMUS reikia kons 
tatuoti mokslo ir technikos sri 
tyje. Mokslas daro neabejotina 
pažangą. Tai sritis, kurioje 
lenktyniavimas aiškiai naudin 
gas. Ypač ryškių laimėjimų yra 
erdvių užvaldyme. Nors žmo 
gus į tolimąsias erdves dar ne 
prasiskverbė, bet keliai jam į 
ten yra labai tvirtai ruošiami. 
Drauge su žmogaus iškilimu į 
autorines sritis, pakis karo ir tai 
kos klausimas. Norisi viltis, kad 
tai greičiau priartins taikos pa 
stovumą. Tačiau tai gali būti ir 
staigaus karo priežastim, jeigu 
pirmasis laimėtojas bus barba 
ras, kokį mes gerai pažįstame.

JĖGŲ SANTYKIS praėji! 
siais metais, nežiūrint žūtbūti 
nio lenktyniavimo, pasiliko v.s 
dar pirmykštis — dominuoja 
laisvės jėgos. Tačiau šios, kaip 
buvusios, taip geriau ir nesusi 
derino ir todėl turi žymių pra 
laimėjimų — Afrikoje, Azijoje 
ir Amerikoje. Kaikurie tų pra 
laimėjimų yra svarbūs, nes su 
davė smūgį prestižui. Tai dau 
giau liečia Jungtines xXmenkos 
Valstybes. Labai stiprūs JAV 
prezidento žodžiai, neparemti 
stipriu veiksmu, ne tiktai la 
bai pakenkė prestižui, bet, kas 
blogiau, paskatino priešiškas jė 
gas veikti be atodairos, ir tai

turime Kubos, įvykius Indokini 
joje ir kaikuriuos Afrikoje fak 
tus. Reikia konstatuoti: pašinai 
gė stiprių žodžių laikai. Dabar 
tyje žodis tada turi prasmę ir 
reikšmę, jeigu jis yra paremtas 
atatinkamu veiksmu. Tačiau 
Vakarų persvara prieš Rytus 
vis dar dominuoja.

RUSIJA, vis dažniau ir ofi 
cialiai vartojanti šį vardą, kai 
kuriose srityse, nors ir dėdama 
desperatiškų pastangų, daro pa 
žangą, ypač elektrifikacijos sri 
tyje, kuri tačiau, karo atveju, 
jai sudaro ir vieną opiausių 
pavojų. Rusijos diktatūra de 
da pastangas bend:ai pakelti 
Rusijos gamybą. Tam tikslui ji 
nepaprastai spaudžia ir išnau 
doja pavergtas kolonijas, atim 
dama iš jų ir žmonių jėgą, ir 
medžiaginius resursus, ir p>o 
tines jėgas. Viską ji, kaip tikras 
okupantas, grobia ir veža į Ru 
siją. Visi pavergtųjų tautų re 
sursai sunaudojami tiktai Rusi 
jai stiprinti. O kad pavergtos 
tautos tylėtų ir būtų paklus 
nios, visu spaudimu veikia dik 
tatūros valdymo įrankis — par 
tija, kuri veikia teroru. Todėl, 
po Stalino mirties sekęs tūlas 
„atodrėkis“ seniai jau pasibai 
gė ir replės virš pavergtųjų t«U 
tų diena po dienos vis sanda 
nau ir kiečiau suveržiamos. Ši 
ta dabar geriausia jaučia ne kas 
kitas, bet patys pavergtųjų tau 
tų „vienintelės šlovingosios“ 
bolševikų partijos, filialai. Kai 
Maskvos spauda vis daugiau 
smarkauja, pavergtųjų tautų 
spauda vis mažiau rodo entu 
ziazmo, skęsta prievartinėj e 
propagandoje ir dūsta savo pa 
detyje be išeities.

LIETUVOJE, anot poeto 
žodžių, „nei žodžio nei rašto“. 
Vis mažiau laisvės. Nustoja ra 
šę net laiškus. Intelektualai, ži 
noma, geriausia jaučia ir žino, 
kokios sąlygos viešpatauja ir 
ką tas reiškia. Lietuvos spauda 
darosi vis mažiau įdomi, — pa 
skendusi šablone ir nusmukusi, 
nudvasėjusi ir be jokių tautinių 
gairių, Anksčiau buvo šioks 
toks pakilimas, Stalinui mirus, 
buvo faktų, kurie liudijo dvasi 
nę gyvybę. Dabar gi — viskas 
numalšinta, viskas suniveliuo 
ta, viskas paversta mechanišku 
okupanto mechanizmu, kurio 
tikslas sunkinti tautinę sąmo 
nę ir pajungti daugiau gaminti 
Rusijai gėrybių. Lietuvoje da 
bar dvasinė būsena baisi. Inte 
lekto srity, jeigu tai galima tai 
kyti šiai būsenai tokį terminą, 
beliko tiktai negausi okupanti 
nė tarnyba, kuriai „atgal kelio 
jau nėra“.

IŠEIVIJOJE, šiapus geleži 
nės uždangos, tūlas pakrikimas 
ir nesugebėjimas susitelkti ir 
rasti bendrą, bendruomenišką, 
efektingesnio veikimo išeitį, te 
besitęsia. Praeitieji metai mu 
ms nieko reikšmingesnio šia 
prasme nedavė. Tebėra stat'uė 
ie inercijoje Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. Vie 
nur kitus nesiliauja tuščios peš 
tynės, vis dar neišeinančios i 
susipratimą. 1959 metais stip 
riau pajudėjęs jaunimas, besi 
baigiančiais metais aprimo lyg 
netekęs jėgų ar pametęs gai 
res? Vyresnioji karta peranksti 
sensta, vis daugiau darosi pasy 
vi. Trūksta tautinio gyvybišku
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komplektų) atsiųsti, arba i Siu os klausimus atsakyti atskirame 
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KALĖDŲ IR N. METŲ 
GIMNAZIJOS

Vasario 16-tos Gimnazija ir 
PLB Vokietijos Kr. V-ba Ka 
ledų švenčių proga sveikina vi 
sus Vasario 16 Gimnazijos rė 
mėjus, kurie taip ištverminga: 
per eilę metų nešė ir tebeneša 
sunkią Gimnazijos išlaikymo 
naštą. Šis lietuviškojo jaunimo 
auklėjimo židinys Jūsų gerašir 
diškumo dėka iki šiol tebėra gy 
vas. Nuoširdžiai dėkodami vi 
siems jo išlaikytojams, neina 
žiau nuoširdžiai prašome ir ai 
eityje jo neužmiršti. Vasano 16 
Gimnazija stovi naujų didelių 
uždavinių išvakarėse. I960 me 
tų eigoje pradėtasis patalpų pa

• Sydnėjaus lietuvių choras, 
vedamas muziko K. Kavaliaus 
ko, dalyvavo Australijos tautų 
chorų koncerte.
• Komp. V. Bacevičius gruo 
džio 11d. koncertavo per New 
Yorko radio tinklą.
® A. Landsbergio pagarsėjusi 
drama „Penki stulpai turgaus 
aikštėje“ ruošiama anglų teat 
rų New Yorke ir Čikagoje.
@ Al. Radžius spaudai paruošė 
eilėraščių knygą „Paukščių ta 
kas“.

SVEIKINIMAI VASARIO 16 
RĖMĖJAMS
gerinimo vajus jau spėjo atneš 
ti viltingų rezultatų, tačiau rei 
kalingoji suma dar toli gražu 
neatsiekta. Už tai, tikriausia, 
nebus palaikyta už pikta, kad 
net kalėdiniai sveikinimai .’ra 
jungiami su prašymu.

Linkime visiems kilnios d va 
sios lietuviams daug tyro k?E 
dinio džiaugsmo ir gausių Kū 
dkėlio Jėzaus malonių Naujie 
siems 1961 Metams.

Prof. Dr. L. Gronis,
Direktorius.

Kun. Br. Liubinas,
Pirmininkas.

@ Čikagos „Aro“ sporto klubo 
krepšininkai ir tinklininkės Pa 
dėkos Dienos savaitgalyje bu 
vo nuvykę į Hamiltoną, kur 
rungtyniavo su vietos lietu 
viais. Laimėjo čikagiečiai.

& Vienas iš įdomiausių Naujų 
jų Metų sutikimų žada būti Či 
kagoje, kur laukiama nemažo 
skaičiaus iš Čikagos. Pobūvis 
bus šv. Antano parap. salėje. 
Pakvietimai gaunami pas J. 
Švedą ir Ed. Šulaitį.

MYKOLUIPUSARAUSKU1 
netikėtai mirus,

JO ŠEIMAI IR ARTIMIESIEMS 
reiškiame didžią užuojautą.

A. A. Tamošaičiai.

Moteris ir vyras
2.

DR. M. PAPLAUSKIENĖS - RAMONIENĖS PASKAITA 
KLK MOTERŲ DRAU GIJOS DEŠIMTMETY 

PSICHOLOGINIS LYČIŲ SKIRTUMAS.
MOTERS PASAULIS.

nių tarpusavio santykiuose mo 
teris yra tarpininkė, išlygintoja, 
pacifiste.

Motinystė yra pagrindinis 
moters bruožas, Įgimtas kiek, 
vienai moteriai nuo pat jos gi 
nimo, o ne išsivysto jai tapus 
motina. Jau maža mergaitė rū 
pestingai peni, guldo lėlytes, se 

šutė užriša broliukui batukus, 
nosytę nušluosto. Sesutė sutvar 
ko broliui drabužius, duktė pa 
duoda pavargusiam tėvui šliu 
res, žmona it savo vaiką guo 
džia vyrą jo nepasisekimuose ir 
drąsina siekti užbrėžto tikslo. 
Vienuolės, moters, einančios 
vienišos savo pašaukimo keliu, 
vadinamos pašiepiančiu „šen 
mergės“ vardu, todėl, kad atsi 
sakė vyro paramos gyvenime- 
kely ir įgimto troškimo — ture 
ti savų vaikų, kad galėtų visą 
meilę atiduotų svetimų ir našiai 
čių vaikų gerovei — ir jos yra 
tikrai moteriškos, ir jos neina 
prieš gamtos dėsnius, tik atsisa 
kiusios fizinės motinystės, dar 
stipriau išgyvena reikalą auko 
tis, globoti — dvasinę motinys 
tę-

Vyro ir moters buity įvairios 
dvasinės formos įvairiai reiškia 
si. Valia — rikiuojanti visas tu 
rimas jėgas nugalėti kliūtis, nu 
brėžto tikslo siekiant — kurios 
aktas lydimas skersinių raume 
nų (ypatingai išvystytų vyro 
kūne) yra charakteringa vyro 
dvasinės būsenos forma, lygiai 
kaip mąstymas sąvokomis. Mo 
teris buitį visą aplinką, pasaulį 
suvokia jausmu, intymiai santy 
kiaudama su visa kas gyvastin 
ga. Pati kurdama ir globodama 
gyvybę, nes negyvus daiktus, 
abstrakčias formas, bet gyvų ap 
sireiškimų įieško, to, kas pul 
suoja gyvybe, kas turi įdvasin 
tą paveikslą, veidą. Jei motexis 
yra labjau priimli pasyvi, jaus 
mingesnė, tai ją veikia, įtai 
goja pasaulis. Jos jausmas yra 
intensyvesnis, stipresnis; jai ne 
reikia protu pagrįsti jausmų, jų 
nagrinėti. Jausmai jai yra pa 
tys savy buitis ir tikrovė, ji jais 
ramiai pasitiki. Vyras neturi to 
pasitikėjimo jausmu, jis turi jį 
protu pagrįsti, išaiškinti, gi bu 
damas labjau valingas ir veik 
lūs, negali taip giliai jausmo iš 
gyventi.

Bus daugiau.

Ką rašo kiti
KAIRĖ NEŽINO DEŠINĖS

Amerikiečių literatūros žur 
nalas „Saturday Review“ rašo: 

Partijas ir politines grupes 
rūšiuojant, priimta jas skirti kai 
rėn, dešinėn ir vidurin. Kasžin, 
ar tikslu? Paprastai, manoma, 
kad kairėje telkiasi gyvenimu 
nepatenkintieji, dešinėje paten 
kintieji, o viduryje — jiems 
tiltas.

Betgi, palyginkime komunis 
tus ir fašistus. Skelbiama, būk 
vieni kairiausioje kairėje, ant 
rieji dešimausioje dešinėje. Tik 
rovėje, abieji turi daug bend 
ro: vienos partijos diktatūrą, 
opozicijos terorizavimą, vadą - 
- diktatorių, slaptąją policiją, 
manymą būk jie vieni turi tei 
sybę, o visi kiti melagiai, ir 
smurto vartojimą (net karą) 
galios tikslams. Kai kas sakys, 
komunistai pramonę bendrai 
valdo, fašistai leidžia privatinę 
nuosavybę. Tikrovėje, pramo 
nę pasigrobė diktatūra tvarky 
ti kaip nori. Todėl politiškai ko 
munistus skirti kairėn, fašistus 
dešinėn, ištiktųjų, prasmės ne 
turi. Abu dvynukai, broliukai.

Pasvarstykime pažiūrą, būk 
liberalizmo ir socializmo kelias 
(kaip kairus) neišvengiamai 
nuves į kairę — į komunizmą. 
Ar gi tiesa? Pasidairę, neras 
me nė vieno pavyzdžio, kur Ii 
bėralinė ar socialistinė santvai 
ka būtų savo noru pasidariusi 
komunistine. Anglija ir Ska.idi 
navija yra toliausiai liberaliz 
mo ir socializmo keliu nuėję, 
bet jos toliausiai ir nuo komu 
nizmo. Tokiu būdu, esame pri

Psichologinis lyčių skirtumas 
išplaukia iš biologinio skirtumo.

Biologinio moters gyvenimo 
yra 3 svarbiausios funkcijos. 1. 
Gyvybės savin priėmimas. 2. 
Vaisiaus subrandinimas. išnq
šiojimas ir pagimdymas. 3. Rū 
pinimasis ja — auginimas, glo 
bojimas — motinystė.

Vyriškos biologinės funkci 
jos: 1. Apvaisinimas. 2. Šeimos 
— naujos gyvybės ir motinos 
globa, apsauga nuo išorinių pa 
vojų, iš čia išplaukia jo buities 
pagrindinis motyvas — veikti, 
kurti, kovoti, tikslu pajungti 
gamtą savo tikslams; surasti bū 
dų ir priemonių, kad ji būt nau 
dingesnė jo šeimai.

Iš pirmos biol. funkcijos iŠ 
plaukia moters priimlumas: ji 
suima į save aplinką, įspūdžius, 
išgyvenimus, kitų žmonių, oū 
lybių kentėjimus. Jos siela atvi 
ra priimti ir pasiaukoti, padėti. 
Tą didžiąją misteriją, naujos gy 
vybės joje prasidėjimą ir augi 
mą joje pačioj ji stebi su giliu 
susikaupimu, susimąstymu, sa 
vy susikoncentravimu ir užsida 
rymu, nes joje vyksta Dieviško 
ji pasaulio kūrymos proceso tą 
sa. Moters buitis sukasi apie ,os 
vidų, centrą, kai vyro — iš jo 
vidaus, veržiasi į išorę, į pa- ju 
lį. Būdama gyvybės nešiotoja 
ir išsaugotoja, ji yra sėsli, rūpi 
naši pastovia pastoge „lizdelio 
kūrimu“*; iš to lizdelio ji pada 
m pasauliuką: jam ji audžia 
margom tulpėm audinį, vazai 
grakščią formą teikia, piešia 
paveikslus, kur kūdikis grožė 
tusi. Rūpestį dėl savo išeivis 
vaisiaus moteris praplečia virš 
savo pačios „aš“ į kitas būiy 
bes, į gyvius ir augalus, visa 
kas gyva, trapu, kas reikalinga 
globos; ir gyvulėlis, ir žolynė 
lis yra jai motinos rankos reika 
lingas vaikas. Iš to plaukia na 
tūralus moters polinkis į sociali 
nę ir labdaros veiklą, į sangadą 
kitų kančiai. Ji pasiruošus paau 
koti savo norus, troškimus, kad 
sumažintų kitų naštą, iššauktų 
šypsnį ant sučiauptų lūpų. To 
dėl moteris saugo ir puoselėja 
papročius, tradicijas, dorovi 
nius principus. Vyras kovos del 
laisvės, moteris dėl dorovės. Bu 
dama gyvybės saugotoja, mote 
ris yra priešinga karui. Ir žmo

AKTUALIJA buvo bolševi 
kų iškeltas santykių su tėvyne 
klausimas. Bet jis, kaip neica 
lūs, taip ir įstrigo aklistovin. 
Tai liečia ne bolševikus, o Ool 
ševikai santykiauja, kaip san 
tykiavę. Tačiau reikia konsta 
tuoti faktas, kad lietuvių bolše 
vikų ar jų simpatikų ekikuisi 
jos į Lietuvą atnešė neabejoti 
nos naudos. Daugumas jų pa 
tys pamatė ir įsitikino, kaip aiš 
kiai skiriasi propaganda nuo 
tikrovės. Daugelis jų „prablai 
vėjo“, kiti visiškai atsimetė nuo 
bolševikų, o visi drauge, išsky 
rus vieną kitą, užverbuotą „=>u 
dūšia ir kūnu“, nors viešai .tai 
ba apie „rojų“, bet neviešai tą 
rojų vadina „pragaru“. Bolševi 
kams tos ekskursijos į Lietuvą 
išėjo neabejotinai į naudą, o 
ypač bolševikuojantiems.

KANADOJE lietuviai, atro 
do, bene pavyzdingiausiai tvar 
kosi. Pažymėtina, kad bendmo 
meninis gyvenimas ir santykia

vimas įeina į visai žmoniškas 
vėžes. Visi keikiamės ties vie 
na visiems lietuvybe ir bendruo 
mene, kuri visus jungia ii visus 
lygiai vertina. Apgailėtina, kad 
kaikur, nors tai tiktai išimtys, 
pasireiškia nesandarumo, ky 
Jančio daugiau is. asmeninių am 
bicijų, negu rimto reikalo. KL 
B Krašto Valdyba deda pastan 
gų nesutarimus išlyginti. Tat 
miela yra Kanados lietuvius pa 
sveikinti vis gražiau sugyve 
nant ir palinkėti, kad ateinan 
tieji, 1961-ji metai, būtų dar 
gražesni ir dar daugiau inumy 
se sužadintų gerųjų pastangų, 
kurios visus mus vestų į gražės 
nį ir laimingesnį gyvenimą. Šie 
linkėjimai ir visiems „Neprik 
lausomos Lietuvos“ skaityto 
jams visuose kontinentuose. 
Tautiečiams gi už geležinės už 
dangos — neprarasti kantry 
bės, ištvermės ir vilties išlaikyti 
kolonializmo jungą ligi prašvis 
laisvės saulė.

J. Kardelis.

versti darytis išvadą, kad žen 
girnas į liberalizmą ir socializ 
mą yra žingsnis tolyn nuo ko 
munizmo.

Atvirkščiai, daugelis mano, 
kad polinkis į komunizmą — 
atžagareiviškumą esąs posūkis 
šalyn nuo komunizmo. Bet gy 
venimas įrodė, kad komuniz 
mas įsirioglino kraštuose atža 
gareiviškiausia-konservatyviau 

šia santvarka. Geras pavyzdys, 
carų Rusija ir buvusioji Kinija. 
Komunizmas kaip tik pavilioja 
Kraštus, kur santvarka atžaga 
reiviškiausia (pavizdžiui, Batis 
tos Kuba). Todėl vėl turime po 
sidaryti išvadą, kad žingsnis į 
konservatizmą - atžagareivišku 
mą ištikrųjų yra žingsnis aityn 
komunizmo.

Štai, ir galvosūkis: kodėl 
žmonija, taip puikiai mokanti 
tiksliai viską atitinkamai surv 
šluoti gamtos moksluose, atsi 
lieka tiksliai rūšiuoti savo poli 
tinius sąjūdžius? Kairės - deši 
nės pavadinimai, kaip matome, 
jau nebetinka. Lietuviai galėtų 
pasiklausti: ar gi yra kairė ir 
dešinė ALTe ar VLIKe?

Vyt. Sirvydas.
MAŠINŲ AUTOMATŲ 

LABORATORIJA KAUNE
Energetikos - elektrotechni 

kos institute įsteigta ir pradėjo 
veikti mašinų automatų labo 
ratorija, kurios uždavinys toou 
linti precizines metalo pjovimo 
stakles ir kt. E.
® Žiema atkeliavo Čikagon lap 
kričio 29 d. ir susilaukėme Šal 
to oro su sniegu.
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Lietuvos ūkininko tragedija
ŽEMĖS ŪKIS PAVERGTUOSE EUROPOS KRAŠTUOSE

(PET Seimas pilnaties posėdyje svarstė žemės ūkio padėti pa 
vergtuose Europos kraštuose. Ekonomistas Juozas Audėnas 

tuo reikalu paruošė platų raportą.
Čia dedamas jo Įvado žodis).

Praėjo paskutinieji treji me 
tai laiko ir Kremliaus diriguo 
jamoje agrarinėje politikoje iš 
ryškėjo pakeitimų ir naujų ten 
dencijų, kurios efektyviai ref 
leksuoja ir pavergtųjų kraštų 
žemės ūki.

Per šiuos pastaruosius metus 
buvo ypatingai sustiprintas 
vai i i ių spaudimas kuogrei 
diau baigti kolektivizu/ti že 
mės ūkio ekonomiką. 1960 ir 
1961 m. siekiama galutinai 
užbaigti ž. ūkio koleklivizaciją 
visuose pavergt, kraštuose, km 
ji dar nėra užbaigta. Vieninte 
lė išimtis yra Lenkija, kurioje 
komunistų valdžia, nors ir ištiki 
ma Maskvos nustatytąjai že 
mės ūkio politikos linijai, t. y.

įlektivizuoti visą žemės ūkį, 
ačiau nevartoja tokių žiaurių 

spaudimo Į ūkininkus prierno 
nių, kaip kituose kraštuose yra 
daroma. Todėl žemės ūkio ko 
lektivizacija Lenkijoje tebeini 
užuomazgoje, nes
patys ūkininkai i kolchozinę 

baudžiavą neina.
Kokia yra didelė istorijos iro 

nija. Mes esame išvakarėse 
šimtmečio, kuomet Rusijos im 
peratorius savo krašte panaiki 
no valstečių neštą baudžiavą, 
1861 m. vasario 19 d.

Dabar, naujos mados Rusi 
jos imperatoriai įvedė kitokios 
formos baudžiavą, kurią įve 

<nt buvo išžudyta keliolika mi 
nonų valstiečių, nenorėjusių bū 
ti baudžiavoje. Dabartinis ko 
munistinis imperatorius savo 
barbariškomis valdymo prierno 
nėmis griauna per amžius pa 
žangėj tįsią Europos civilizaci 
ją: demokratiją, ūki, moralę; 
atima laisvę, žmogaus teises, 
nuosavybę ir buvusius laisvus 
ūkininkus verčia būti komunis 
tinio kolektyvo baudžiaunin 
kais.

Laisvoje Vakarų Europoje 
per paskutiniuosius 20 metų že 
mės ūkio produkcija labai augs 
tai pakilo, o
komunistų valdomoje Europos 

dalyje, produkcija tebėra 
žemesnė negu ji prieš 

20 metų buvo, 
kuomet laisvas ūkininkas buvo 
savo žemės šeimininkas. Tatai 
reiškia dideli gamybos regresą.

Agrarinė pavergtųjų Euro 
pos kraštų problema yra labai 
plati ir labai sudėtinga. Čia no 

riu sustoti ties labai ryškiu so 
Cialniu klausimu.

Kolchozininko socialio 
apdrauidmo klausimas 

yra labai opus. Jis paskutiniuo 
ju metu okupuotoje Lietuvoje 
pradėtas diskutuoti viešojoje 
komunistų leidžiamije spaudo 
je.

Mes gerai žinome, kad lais 
varne krašte laisvą ūkininką jo 
senatvėje apdraudžia jo paties 
ūkis. Jis čia, savo ūkyje, iki mir 
ties turi pastogę ir išlaikymą. 
Žemės ūkio ir kitų šakų samdi 
niai yra jų senatvės atveju, ap 
draudžiami senatvės pensijo 
mis. Panaši samdinių senatvės 
pensijų reikalu apdraudimo 
tvarka yra Įvesta ir komunistų 
valdomuose kraštuose. Kokio 
je senatvės apdraudimo padėty 
je yra kolchozininkai?
Kas kolchozininkų sulaukusių 
senatvės ir dirbti negalinčių, 

laukia?
Pagal komunistų įstatymus, 

kolchozininkai nėra samdiniai 
ir todėl bendrieji samdinių pen 
sijų Įstatymai jų neliečia. Kol 
chozininkai laikomi kolektyvi 
nės kolchozo nuosavybės, išski 
rant žemę, kuri yra valstybinė, 
dalininkais. Bet šioje kolektyvi 
nėję nuosavybėje kolchozinin 
kas nieko netun. Iš šios kolek 
lyvinės nuosavybės kolchoz* 
ninkas nieko sau pasiimti nega 
Ii. Kai kolchozo narys, dėl se 
natvės nebepajėgia kolchozui 
dubti, iš jo atimamas ir jam an 
ksciau išnuomotasis žemės skly 
pelis, kuriuo jis dirbdamas kol 
chozui galėjo individuliai nau 
dotis ir kuriame, kaip praktika 
rodo, jis didesniąją pusę savo 
pragyvenimui produktų pasiga 
mindavo. Atėmus iš kolchozi 
ninko jo naudotąjį sklypą, pra 
sideda
didžioji seno žmogaus drama.

Senatvėje visiškai apleistieji 
žmonės pradėjo į spaudą rašyti 
laiškus pensijų reikalu.

Šiemet, kaip niekuomet anks 
čiau, nuolatos okupuotosios Lie 
tuvos spaudoje kartojamas so 
vietinės konstitucijos dėsnis: 
„Kas nedirba, tas nevalgo*'. li
kai pasenęs kolchozininkas jau 
nebepjaėgia išpildyti pirmosios 
šio geležinio dėsnio pusės, t. y. 
kuomet žmogus dėl senatvės 
nebepajėgia d’rbti, jam nebetai 
koma to dėsnio ir antroji pusė, 
t. y. sudaromos sąlygos, Kad

E T

Klevo lapas tapo Kanados o icialia emblema 1867 m. Iš m. 
lėto klevo rūsių buvo parinktas cukrinis klevas, jo lapas pa 
rodytas kairėje kartu su save sparnuotomis sėklomis (ze 
miau). Į dešinę matyti norvegu eOUB-i įSji sunsĮ •sedių oAap[ 

mas Kanadoje, bet jo lapas ir sėklos yra didesnės negu cuk 
rinio klevo. (CSj.

Vl.IKO SESIJOS 1960 M. LAPKRIČIO 12 IR 13 D. D.
NEW YORKE PRIIMTOS REZOLIUCIJOS 

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvini mo Komiteto protestas pr: 
sovietinį Lietuvos pavergimą ir lietuvių tautos valios 

klastojimą
Tęsdamas daugelio metų 

Lietuvos laisvės kovų tradiciją, 
ryšium su Sovietų S-gos ivyk 
dytų prieš dvidešimt metų Lie 
tuvos užgrobimu, laužant jai 
duotus iškilmingus pasižadėji 
mus nepažeisti Lietuvos valsty 
binio suverenumo ir teritorinio 
integralumo,

VLIKas pakai lotinai reiškia 
protestą prieš Sovietų Sąjur 
gą, jos vykdomą nuolatinį lie 
tuvių tautos valios klastojimą ir 
jos užmačias visur kalbėti lie 
tuvių tautos vardu.

VLIKas visam pasauliui pri 
mena, kad Sovietų Sąjunga, 
1940 metų birželio 15 dieną 
okupavusi Lietuvą, jai jėga pri 
metė savo komunistinę santvar 
ką, kuri nebuvo lietuvių tautos 
valios aktas, bet brutalus Sovie 
tų S-gos veiksmas, įvykdytas 

žmogus neturėtų ko ir valgyti.
Tarp daugelio minėtoje span 

doje dedamų pensijų klausimu 
laiškų, o kiek yra žmonių, ne 
drįstančių viešai prabilti, yra 
ir Antano Naco 62 Inetą am 
žiaus kolchozininko laiškas. Jis 
sakosi „Laimės” kolchoze, Kel 
mės rajone, dirbęs prie linų 
tvarkymo. Netekęs sveikatos ir 
nebegalėdamas toliau kolchoze 
dirbti, jis Tiesos dienrašty nr. 
157 rašo: „Būčiau ir toliau čir 
bęs, bet ištiko nelaimė, sušluba 
vo sveikata ir viskas teko mes 
ti. Kolūkio valdyba manęs ne 
užjautė, nepadėjo, o atvirkšiai, 
ėmė ir pašalino iš kolūkio, atė 
mė sodybinį sklypą'*.

Šitaip komunistinėje santvar 
koje suprantamas žmogaus, ne 
begalinčio dirbti likimas. Suse 
nęs ir dirbti negalintis žmogus. 

I u

sovietų armijos karinėmis r so 
vielų policijos teroro priemenė 
mis.

Sovietų Sąjungos pastatyto 
ii taip vadinamoji Tarybų me 
tuvos valdžia tegali kaloėti 
Maskvos vaidu, bet negali rei 
kšti lietuvių tautos valios.

Lietuvių tauta per amžius sa 
vo nepriklausomybę turėjo, me 
kad jos neišsižadėjo ir dėl jos 
kovojo ir kovos. Tai liudija vi 
sa Lietuvos istorija, paremta 
daugelio šimtmečių valstybine 
tradicija ir tautos apsisprendi 
mu išlaikyti savo laisvę ir vals 
tybinę nepriklausomybę. Tas 
apsisprendimas buvo atnaujin 
tai deklaruotas 1918 rm tų va 
sario mėn. 16 dienos aktu, pa 
tvirtintas Steigiamojo Seimo 
1920 metų gegužės 15 dienos 
deklaracija, pakartotinai įrody 

kaip nebetinkamas daiktas, iš 
metamas.

Jei žmogus ilgai dirbęs kol 
choze nieko negalėjo savo se 
natvei sutaupyti, jei jis negalė 
jo jokios atsargos susidaryti, 
jei jis liko niekur neapdraustas, 
jei jam nemokama senatvės 
pensija ir išmetamas iš kolūkio, 
kaip nereikalingas daiktas, tai 
nėra kolchozo valdybos, kuri 
tą žmogų išmetė, kaltė. Tai yra 

komunistinės santvarkos, 
žmogumi nesirūpinimo dėsnis. 
Tai yra sistema darbo vergovės 
ir visiško žmogaus nuvertini 
mo. Mes iš šios pusės geležinės 
uždangos galime tik protesto 
balsą kelti, kad nors kiek jis bū 
tų laisvųjų tautų išgirstas ir kar 
tu suprastas, kas yra komunisti 
nė santvarka, komunistinė ”cr 
govė.

V A
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VEDA KAZYS BARONAS 

„VYČIO” VEIKLA ŽIEMĄ
Šiuo melu aktyviai veikia 

krepšinio, stalo teniso, šachma 
tų ir slidinėjimo sekcijos. Krep 
šinyje geriausiai reiškiasi mo 
terys, kurios žaisdamos C YO ir 
BA lygose nėra pralaimėjusios 
nė vienų rungtynių. Vyrai 
krepšininkai žaidžia Churcr ly 
goję ir stovi tabelės viduryje. 
„Vytis” dar turi mergaičių ir 
berniukų komandas. Motei ims 
vadovauja J Balsys, ineigai 
tems A. Supronas, vyrams M. 
Ignatavičius ir berniukams M. 
Duliūnas.

Daug jaunimo sutraukia sta 
lo teniso treniruotės, kurios 
vyksta Šv. Jono par. salėje ant 
radieniais ir ketvirtadieniais. 
„Vytis** turi tris stalo teniso ko 
maudas, kurios dalyvauja xO 
ronto miesto pirmenybėse. Pir 
moję komandoje žaidžia buv. 
Kanados meisteris Pr. Gvildys, 
kuris daug laiko pašvenčia prie 
auglio treniravimui. „Vyčio“ ei 
lėse taip pat yra buv. Kanados 
meisterė S. Kasperavičiūtė.

„Vyčio“ šachmatininkai bu 
riasi Lietuvių Namuose. Jie da 
lyvauja Toronto p rmenybese 
meisterių klasėje ir turėdami sa 
vo tarpe buv. Kanados meiste 
rį P. Vaitonį, gali pasiekti gra 
žiu laimėjimų.

tas Lietuvos nepriklausomynės 
karuose savanorių ir kanų 
krauju ir vėliau partizanų atiko 
mis nuolatinėse kovose dėl Lie 
tuvos laisvės Sovietų Sąjun 
gai kraštą okupavus.

VLIKas reiškia pagarbą vi 
siems žuvusiems kovose dėl Lie 
tuvos laisvės: tėvynėje, Sovie 
tų S-gos šiaurės ar Sibiro tre,n 
tyje, o taip pat visiems tiems, 
kurie bekovodami už Lietuvos 
laisvę ir jos geresnę ateitį yia 
kalinami, kenčia tremtyje, ar 
yra nukentėję nuo Lietuvos 
okupanto bet kuriuo kitu būdu.

VLIKas sveikina pavergtus 
brolius ir seseris tėvynėje; 
kviesdamas laikytis tautinių W 
tybių: savitos dvasios, tautinių 
papročių ir tradicijų, kalbos ir 
tvirtai tikėti, kad laisvės' aušra 
Lietuvai patekės.

VLIKas kviečia viso laisvo 
jo pasaulio lietuvius dar dau 
giau sutelkti savo jėgas ir pajė 
gurną Lietuvai laisvę atgauti ir 
atstatyti valstybinę nepriklau 
somybę.

Tarptautinės padėties 
klausimu

VLIKas, išklausęs praneši

3 I5oL.

Slidinėtojai paprastai renka 
si Colingwoode, netoli lietuvis 
kos Springhursto vasarvietės ir 
kasmet praveda slalomo pirrre 
nybes. Gaila, kad iki šiol vi» 
nėra pakankamai sniego. Sekei 
jai vadovauja V. Paulionis.

„Vyčio“ valdybą šiuo metu 
sudaro St. Jokūbaitis, kinis 
tvarko klubo finansinius ir pa 
■ engimo reikalus, L. Radz-vi 
čius — sporto vadovas ir Ber 
neckas, kuris būdamas pirmi 
ninku koordinuoja kitų valdy 
bos narių veiklą.

SPORTO PIRMENYBĖS 
HAMILTONE

Antras katalikiškų parapijų 
pirmenybių rungtynes, Kovo 
jauniai krepšininkai pralaimėjo 
37:38 (26:16). Žaidė ir tašku 
pelnė: Meškauskas 5. Dervaitr- 
8, Bakaitis 15, Breichmanas 3, 
Blekaitis 4, Kybartas, Gužas. 
Petrauskas, Stosius, Valtvi 
čius, Enskaitis.

Prasidėjus mokyklų atosto 
goms, jokių treniruočių šešta 
dieniais nebus.

Kanados lietuvių pirmeny 
bės bus pravestos Hamilton • 
sausio 28-29 d. d. Tuo reikalu 
— atskiras pranešimas. K. B.

mų tarptautinės padėties kiau 
simu, nutarė:

1) Ir toliau dėti visas pastan 
gas įjungti Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo būtinumą į 
antrojo pasaulinio kai o padari 
nių Europoje likvidavimo pro 
gramą;

2) Pavesti VLIKo Preziuiu 
mui daryti žygius per laisvųjų 
kraštų vyriausybes ir jų delega 
cijas Jungtinėse Tautose kelti 
Sovietų Sąjungos okupacijos 
ir kolonializmo apraiškas Lietu 
voje ir kiekviena proga reika 
lauti, kad Sovietų Sąjunga vyk 
dytų jos pačios pripažintus tau 
tų apsisprendimo principus ir 
juos įgyvendintų Lietuvoje ii 
kitose Pabaltijo valstybėse.

3) Kviesti Lietuvos lais', ini 
mo talkon lietuvių visuomenės 
organizacijas visuose pasaulio 
kraštuose, kad jos kreiptųsi oil 
atitinkamais pareiškimais į 
joms artimas atitinkamų kraš 
tų organzacijas, išiyškindamos 
sovietinio imperializmo ir kolo 
nializmo apraiškas Lietuvoje, 
ypač atkreipdamos dėmesį į po 
litinį, ekonominį ir kultūrinį pa 
vergimą, išnaudojimą ir prie 
vartavimą, būtent:

Nukelta į 6-tą psl.

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

6.
Punkcija vyko labai gerai; ligonis rėkė, bet daugiau gal 

iš baimės negu iš skausmo. Marmurinis sesers veidas nepaki 
to nė vienai akimirkai, net tada, kai ji riktelėjo ant ligonio:

— Liaukitės gi! Atrodo, lyg jums iš tikrųjų skaudėtų.
Ligonis pakrutino lūpas, tarytum norėdamas pasakyti: 

„Įdomu, jei taip jūs būtumėt mano vietoje“, tačiau nepasakė 
nieko, bet neberėkė, tik stenėjo. Jo kaktą išpylė prakaitas, 
po to smulkiais lašais aprasojo nosis ir smakras, o pagaliau zi 
sas veidas pasidarė toks šlapias, lyg kas nors būtų šiūptelėjęs 
ant jo vandens iš ąsočio.

— Pakenkėtik, tuoj baigiame, — tarė Barvainis. Jo 
abiejų rankų pirštai buvo sutepti jodu ir rėplinėjo apie ligonio 
šoną lyg du dideli vorai. — Jau ir baigiame. Sesele, jūsų var 
das, berods, Verutė?

— Ne, daktare, Kastutė.
— Atleiskit. Aš visada painioju.
— Jum nėra gi nė skirtumo. — Ji šyptelėjo.
„Vadinasi, ji moka šypsotis, — pagalvojo Barvainis. Jis 

aukė pagaliau adatą, sesuo padavė jam vatos su juodu, ir 
j«s dabar tepė ligonio šoną. — O kodėl ji mano, kad man nė 
ra skirtumo? Kaip tai nėra skirtumo? Ką ji tuo nori paša 
kyti?“ Jis labai atydžiai pažvelgė į ją, ir sesuo tai pastebėjo.

— Norėjot ką pasakyti, daktare?
— Ne. Tai yra norėjau. Punktatą nusiųskit ištirt bakte 

riologiškai. Palaukit, o čia kas?
Ligonis gulėjo be sąmonės. Dabar jis ir nerėkė, ir nešte 

nėjo, net prakaitas liovėsi sruvenęs jo veidu.
— Kofeino ir korazolio, — paliepė Barvainis.
— Čia.
— Jau paruošta?
— Taip.
— Tai jūs gera sesuo. Bet kodėl gi jis taip, ką?
— Jums geriau žinoti, daktare.
— Kaipgi, — Barvainis pačiupinėjo tvinksnį. — Taip mes 

viską ir žinome,. — Ir tuoj pat pagalvojo: „Tai gaučiau iš 
Timpelio, jei užgirstų tokias kalbas! Aiškiai nepedagogiška. 
Gydytojo autoriteto žeminimas. Vidurinio medicinos persona 
lo demoralizavimas“. — Čia nervinė reakcija, sesele, toks 

lengvas nervinis šokas. Matot, jau ir atsigauna. Duokite 
Becheterevo, tokią gerą porciją. Na, gerbiamasis, jums jau ge 
riau? Mes, vyriškoji lytis, visada audringai reaguojame į to 
kius nemalonumus. Jei mane taip durstytų, aš rėkčiau bal 
siau už jus. Girdėjote gal apie daktarą Motuzą iš antros chi 
rurgijos? Vyras kaip ąžuolas, toks kaip aš ir tamsta, kartu su 
dėjus. Operacijas daro sudėtingiausias, skrandį išlupti jam 
vieni juokai. Tai kartą išsikėlė tam pačįam daktarui šunvotė, 
ir tokioj, žinote, vietoj, kad vaikščioti ir stovėti gali, o ats.sės 
ti — ne! O kai jam pjovė, — jis taip rėkė, kad visoj ligoninės 
teritorijoj aidėjo. Du daktarai ir trys seserys laikė ir į p'-.ga 
Ibą dar sanitares pasišaukė. Tos tik moterėlės jį ir sutramdė.

— Daktare! — su priekaištu tarė sesuo, linguodama gal 
va. Dabar ji vėl šypsojosi.

„Marmuras šypsosi“, — pagalvojo Barvainis. Ir jam pa. 
čiam kažkodėl pasidarė linksma. Ir dabar jis staiga pajuto, 
kad migla jau jo nebesupa. Jis net nepastebėjo, kad ta migla 
išsisklaidė. Ar kai alpo ligonis? Ar kai nusišypsojo sesuo? 
Ar kai jis prisiminė istoriją apie daktaro Motūzos šunvetę? 
Ai, laimė, kad negirdėjo tos istorijos Timpelis!

Dabar jis jau gydė savo ligonius jau ne kaip tobulas au 
tomatas; užtat, skirdamas vaistus, jis porą kartų suklydo, i no 
jau pat, tiesa, ištaisydamas savo klaidą, pagaliau ir klaidos bu 
vo nedidutės, ligoniai nebūtų dėl to nė nukentėję. Už lango 
saulė buvo šviesesnė, namų stogai žėrėjo ryškiau, o ir Timpe 
lis, įėjęs į palatą, atrodė visai padoriai, net gan simpatingai. 
Nakties ginčai su žmonos ašaromis atitolo kažkur į tolimą pla 
na, pasirodė tokie nereikšmingi, tokie smulkūs. . .

Kai Barvainis vėl susidūrė su marmurinio veido šešete, 
jis paklausė:

— Jūs matėt naują meksikietišką filmą?
— Ne, o jūs daktare?
— Irgi ne. O jūs mėgstat meksikietiškas filmus?
— Nelabai. Iš užsieninių daugiau itališkus ir prancūziš 

kus.
— Sako, ir meksikietiškas geras.
— Gal būt.
— Reiktų nueiti.
— Gal būt.
— Tai gal, — Barvainis ėmė truputį mikčiųti, — tai gal 

sudarytume mudu kompaniją?
Sesuo žvilgtelėjo į jį, jos veidas buvo visiškai neįskaito 

mas.

— Gal būt, daktare. Dovanokit, pamiršau išjungti s1"'.’-! 
lizatorių. Sutrūkinės mano švirkštai.

Ji išbėgo pro palatos duris lengva ir grakšti, o Barvainis 
pagalvojo, kad žmonės nuodija savo gyvenimą, kai už lango 
tokia saulė, kai net bobų vasara nespėjo dar pasibaigti.

III
Laboratorijos, kurioje dirbo Barvainienė, pastatas buvo 

ant pačios skardžio pakrantės. Skardyje glūdėjo Vilnius. Go 
tiški raudonų plytų bokštai, apvalūs barokiniai skliautai, skar 
diniai stogai su rūkstančiais kaminais ir siūruojančiomis nuo 
vėjo antenomis bandė pakilti iš slėnio į viršų, arčiau debesų, 
nuspalvintų tuo pačiu atspalviu, kaip ir senos gotiškos plytos. 
Siauros ir lenktos gatvelės, kuriomis prieš šimtmečius jodine 
jo Lietuvos etmonai, skubėjo Hanzos pirkliai, vaikštinėjo 
puošnios damos ir slinkinėjo parduoti į miestą baudžiaunin 
kai, — tos siauros gatvės laikėsi tvirtai priė žemės, įsiknisda 
mos į ją raitytų mūrų sienomis, storais pamatais, požeminių 
urvų šaknimis... Jei ne tos gatvės, tokios žemiškos ir tolimos 
dangui, visi tie viršun besiveržią bokštai seniai jau būtų pakilę 
į augštumas ir ištirpę melsvai pilkame Vilniaus danguje, taip 
nepanašiame į tą dangų, kurį visais laikais bandė nupiešti Vii 
niaus akvarelistai.

Visa ligoninės teritorija taip pat driekėsi skardžio pakmn 
tėję. Tai buvo kažkokio labai seno vienuolyno pastatai; ju 
centre smigo į viršų akinančiai balta bažnyčia su didžiuliais 
bokštais, žvelgiančiais į slėnį su lengvos pašaipos ir užuojau 
tos jausmu; apie tokią vietą ant kalno galėtų svajoti visos VU 
niaus maldyklos.

Ligoninės pastatai iš išorės atrodė kaip paprasti trobe
siai, šviežiai nutinkuoti ir išbaltinti, nesiskiria nuo kitų namų. 
Ir nors mūrininkai, nejaučią didelės meilės praeičiai, bandė vi 
du išdekoruoti panašiai kaip jų išorę, nepavyko jiems išly 
ginti nei galingų skliautų, nei keistai besisukaliojančių laiptų, 
nei langų, kurie panešėjo daugiau į fortų ambrazūras, negu į 
ligoninės (ar net vienuolyno) sienos angas

O laboratorija buvo nedidukas ir palyginti naujas pasta 
tas, be skliautų, be ambrazūrų, be nišų, — lengvas kažkokiu 
japonišku lengvumu; rodėsi, pakanka susėsti visiems ant grin 
du ir pradėti gerti stipria arbatą, ir aplink sužydės mimozos ir 
vyšnios. Japoniją laboratorijoje įsivaizdavo būtent taip.

Bus daugiau.
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VLIK-o žodis jaunimui
t* K I K L A U S 0 M a. T. I TS T U V A 1900. XII, įjh. — Nr.

Kovoje už tautos laisvę ir 
Lietuvos nepriklausomybę kiek 
vieno asmens ir kiekvienos besi 
keičiančios kartos įnašas yra 
reikšmingas, reikalingas ir sva. 
bus. Jis laidoja tos kovos tęsti 
numą ir yra laikas, kad tikslas 
bus pasiektas, Džiugu, kad jau 
nesniosios kartos, lietuviškas 
jaunimas, yra įrašęs nemažą 
garbingu ir minėtinu žygiu te 
vynės labui atliktu.

Lietuviu Studentu Sąjungos 
anglu kalba leidžiamas žurna 
las „Lituanus“ jau eilę metų at 
lieka didelį darbą, supažindin 
damas svetimuosius su paverg 
tosios Lietuvos problemoms. 
Šia proga ypatingai paminėti 
nas specialus numeris, skirtas 
Lietuvos laisvės kovų dviete 
šimtmečiui paminėti.

Ateitininkai, santariečiai, 
skautai, neolithuanai, vyčiai, 
varpininkai, šviesiečiai, o taip 
pat pavieniai studentai, santy 
kiaudami su svetimaisiais turi 
nuolatinių progų priminti lietu 
vių tautai padarytą skriaudą ir 
surasti vis naujų draugu Lietu 
vai.

Šioje idėjų lūžio ir naujos te 
chnikos gadynėje jaunimas |gy 
ja didžiulę reikšmę. Pasaulio ir 
kartų tautų ateitis pareis nuo to, 
kaip jaunimas supras savo už 
davinius ir tikslus. Šioji proble 
ma lygiai gula ant lietuvių jau 
nimo pečių. Krašte jaunimo lū 
pos yra sukaustytos svetimo pa

KODĖL VASARIO 16 GIMNAZIJAI REIKIA NAUJŲ 
RŪMŲ?

Daug vandens Nemune nu 
bėgo, kai mes čia, Huetenfelde, 
pasiklojome naują lietuvišką 
guolį. Svetimame krašte įsikū 
rė sala, kurioje gyvena didelė 
lietuviška šeima.

Seni mūrai sveikina praeLi. 
Tuose, pelėsiais ir kerpėmis ap 
augusiuose, namuose, dirba 
mokiniai savo pamokas ir ruo 
šiasi ateičiai. Skaitytojas pa 
klaus: ,,O kur vyksta lytinis 
darbas?“ Nenustebk. Mūsų di 
deliam, gražiajam parke yra 
pastatytos dvi žalios dėžės. ,,O 
kas gi jose?“ Tai mūsų darbo 
rūmai, kuriuose mes iš ryto su 
mokytojais prakaituojame, o ne 
mokėdami pamokos, suole dre 
bame. Bet mes drebame ne 
vien iš baimės, dėl neišmoktos 
pamokos, bet mes drebam iš 
šalčio, kaip drebulės.

Ateina ruduo ir žiema. Vėjas 
švilpia aplink tą malkinę milži 

vergimo, priespaudos ir perse 
klojimų. Todėl laisvojo pašau 
lio lietuvių jaunimo pareiga 
įgauna reikšmingesnės svarbos 
ir žymiai padidėja, nes iš jo pa 
vergtasis kraštas laukia darnų 
ir žygių.

Šios padėties akivaizdoje, 
siekdamas jaunimo aktyvumą 
padidinti, VLIKas kreipiasi ne 
tik į politines grupes ir laisvini 
mo darbą dirbančias organize 
ei jas, bet lygiai į visas kullūrj 
nes, šalpos, religines, profesi 
nes ir kitokias organizacijas ir 
į jų vadovus ir kviečia juos da 
ryti ypatingas pastangas, kad 
lietuviškas jaunimas būtų įtraUK 
tas į jų aktyvią veiklą ir tautinį 
darbą. Nebijokime naujų for 
rnų nei metodų ir nedarykime 
kliūčių jaunimui tapti visliom.- 
niniais vadais. Pasitikėkime sa 
vo jaunimu visiškai ir drąsiai pa 
veskime jam visuomenines. Lie 
tuvos laisvinimo ir kitokias alsa 
kingas pareigas.

Tikėdamas šviesia Lietuvos 
ateitimi, VLIKas pareiškia sa 
vo pasitikėjimą lietuvišku jau 
nimu ir sudeda į jį savo vilti., ir. 
Lietuvos ateitį. Tegu šis švie 
sus tikėjimas į geresnę lietuvių 
tautos ir Lietuvos ateitį lengvi 
na kasdienos tautinį ir Lietuvos 
laisvinimo darbą. Tebūna šis ti 
kėjimas ir šis žodis laidas tęsti 
numo ir visų lietuviškų pajėgų 
ir kartu vienybės šviesių t iuli 
nių tikslų besiekiant.

no dėžę. Per kiekviena skylę 
įlenda tas šaltas svečias. Jis ap 
lanko kiekvieną. O mūsų gene 
ji draugai pečiai pasenę ir su 
griuvę, kaip Trakų pilis. Ką jie 
dar prišildo, tą šaltasis vėjas sa 
vo glėbyje išneša staugdamas į 
dabar nejaukų parką. Moki 
niai, ar tai mažieji, ar tie rimti 
devintokai, apsirengę kaip žmo 
nės, kurie žada važiuoti į Alias 
kos ekspediciją: šilčiausiom ii 
gom kelnėm, ar tai berniukas, 
ar tai mergaitė, atskirti negali 
me, storiausiom kojinėm, gal 
penkiais megztukais ateina į 
k >vą su šalčiu. Šalikai ant kak 
lų apvynioti, o šilčiausios pirš 
tinės trukdo rašyti. Bet kumšt: 
nių juk negalime išsivilkti. 
Nors sakoma, kad jaunuolis ne 
jaučia šalčio, bet tai ne mūsų 
sąlygose. Kiekvienas mokinys 
kas žiemą sergą ir praleidžia 
daug pamokų. O kokia muzika 

toje klasėje. Iš visų kampų 
kosti, čiaudo ir šniurkščia.

Bet ateina ir pakenčiamos 
dienos, kai pavasario saulute 
pradeda šildyti, ir visi mokslo 
metų gale gali pasitempti. Bet 
ir čia kaikada oras nesveikai ir 
parbloškia daug mokinių į lo 
va.

Kiekvienas laukia vasaros, 
kai ,,saulė kepina nenaudingą 
plotą“. Bet ir su miela vasara 
ateina kilos bėdos. Per tą karš 
tį visi per pertraukas jieško pa 
vėsio pailsėti. Klasėje išlaikyti 
neįmanoma. Kaip pirtyje. Pre 
kaitas bėga ir varva. Visi moki 
nukai sustingsta, net neturi jė 
gų galvoti.. Išeiname per pa 
mokas į parką. O tenai gamta, 
kuri visą mūsų dėmesį alkrei 
pia nuo mokytojo. Ar lai dar 
bas? Ne, tai praleistos dienos.

Nei saulė, nei vėjas, nei lie 
tus. nei sniegas mūsų neklau 
šia, ar tai mums patinka, ar 
mes galime jiems prisitaikyt,.

Rudenį lietaus mušimas į 
langus pažadina ir primena, 
kad mes jau klasėse. Barako 
malkos peršlapusios. O klasė 
ie tamsu, nejauku. Kas rytą pa 
sitinka mus keturios purvina ža 
lia spalva nudažytos sienos. 
Mes net turime klasėse nuolati 
nius gyventojus. Tai žiurkes ir 
pelės, kurios baigia graužti mal 
kinį pastatą.

Sienos labai plonos, ir kai tu 
rime kokią nors pamoką, girdi 
mc dar už sienos dvi kitas, nes 
mokytojo balsas persiveržia ir 
i mūsų klasę. Turėdami bet tik 
tai dvi ausis, mes klausomės tik 
vieną, ir stengiamės nekreipti 
dėmesio į trukdymą kitų kla 
šių. ,

Taip visus metus mūsų ba 
tuose spaudžia kuri nors vinis, 
kurios negalime išimti, nes nė 
ra tam lėšų. Bet mes tikimės, 
kad vieną dieną kas nors padės 
pabaigti tą vargą mūsų didelei 
šeimai, ir nušvis kiti rūmai, bal 
ti, šilti ir be žiurkių.

Žibutė Vykintaitė, 
VII kl. mokinė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvos Pasiuntinybės Wa 

shingtone MEMORANDU 
MAS APIE LIETUVOS OKU 
PACIJĄ gerai dokumentuotas 
ir turįs daug faktų, yra vertm 
gas informacinis leidinys.

Dr. V. Daugirdaitė - Sruogie 
nė. ŽALGIRIO MŪŠIS 550 
metų sukakčiai atžymėti, i960. 
Keleivio leidinys. 24 psl. Kama 
50 et.

RULTŪ:RWE#KROAHKA
LABAI VYKĘS sVENcIŲ 

SVEIKINIMAS
Judraus spaudos ir filmo dar 

buotojo Alg. Gustaičio imciaty 
va dailininkas Valentinas Ra 
monaitis išleido švenčių svenci 
nimo korteles, vaizduojančias 
Pabaltijo tautų bei valstybių 
vienybę. Labai gražiai apves 
tos valstybių ribos, išpiešti kioa 
vienos valstybės valstybiniai 
ženklai ir įrašyti didieji mes 
tai: Estijos Tallinn 1. Tartu, 
Latvijos Ryga ir Liepaja, Lie 
tuvos Vilnius, Kaunas ir Karu 
liaučius.

Reikia pasveikinti iniciale 
rių, dailininką ir leidėjus, o svei 
kintojams patartina pasinaudo 
ti šiuo prasmingu ir gražiu ,ei 
diniu.

KAVECKO CHORAS 
IŠVYKO Į GUDIJĄ

Konrado Kavecko vadovuu 
jamas choras išvyko konceitų 
į Gudiją ir aplankys Gaidmą, 
Lydą, Molodečną ir Minsicą. 
Koncertuose būsią atliekami 
lietuvių ir tarybinių kompo/ito 
riti kuriniai“, kaip praneša V’l 
niaus radijas. E.

LIETUVOS GAMTOS 
DRAUGŲ 

KONFERENCIJOS
Vilniuje įvyko dvi dienas 

trukusi respublikinė-inoksiinė 
konferencija Nemuno žemupio 
apsaugos ir tvarkymo klausi 
mais. Lietuvos Mokslų Akauc 
mijos Geologijos ir geografijos 
instituto bendradarbis M. Buco 
nis kalbėjo Nemuno gcomoifo 
logijos klausimais, Vandens 
ūkio projektavimo instituto v y 
resnysis inž. A. Keburis apie 
Nemuno žemupio krantų stip 
rinimą ir pievų nusausinimą, .<1 
ti kalbėjo apie užliejamųjų pit 
vų pagerinimą ir panašiais klau 
simais.

Po to įvyko Lietuvos gani 
tos apsaugos draugijų delega 
tų susirinkimas kuriame įsteig 
tas respublikinis Gamtos apsau 
gos draugijų centras. Draugi 
jos 'tarybos pirmininku išrius 
tas Mokslų akademijos Botam 
kos instituto direktorius K. Jau 
kevičius.

@ J. Kačinsko religinė kompozi 
cija ,,Terra tremuit“ išleista 
anglų.
® VI. Jakubėnas teigiamai ver 
tina Markaičio sonatą smuikui, 
kuri buvo išpildyta Čikagoje.

LIETUVOS DIALEKTOLO 
GŲ PASITARIMAS

Vilniuje įvyko Lietuvos die 
lektologų konferencija, kurioje 
be lietuvių kalbos ir lite ratūros 
žiūrovų dalyvavo ir kaikmie ži 
novai iš Latvijos ir Estijos. Bu 
vo skaitytos paskaitos lietuvių 
ir latvių dialektologijos klaus; 
mais. E.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ

Australijos lietuvių kolonijos 
gruodžio 28 dieną Sydnejuje 
turėjo Australijos lietuvių dai 
nų šventę, kurioje dalyvavo 
Sydnėjaus, Melburon, Adelai 
dės ir Newcastelio chorai. Kon 
certas įvyko Sydney miesto sa 
Įėję.

PABALTIJO MOKYKLINIO 
JAUNIMO ŠVENTĖ 

AUSTRALIJOJE
Gražus yra Pabaltijo tautui 

bendradarbiavimo paprotys 
Australijoje, kur kasmet lietu 
viai. latviai ir estai susirenka at 
švęsti mokslo metų pabaigos 
(Australijoje metų laikai yra at 
virkšti, lyginant su Kanada). Ir 
šį australišką pavasarį tokia 
šventė įvyko Melburne. Deja, 
Australijos lietuviai ligšiol tarp 
savęs pešasi. Ir dabar nusiskun 
džiama, kad į šventę, kurioje 
buvo trijų tautų mokiniai, ne 
visos lietuvių mokyklos bu'O 
pakviestos... Australijos Bend 
ruomenės suvažiavimas, vyks 
tas per naujus metus, turėtų 
šiuos nesklandumus bandyti ša 
linti.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
LEIDŽIA METRAŠTĮ

PLB Australijos Krašto vai 
dyba, įgaliota Krašto tarybos, 
leidžia Australijos lietuvių met 
raštį, kuriam kolektuoja lėšas, 
po 2 ir 2.10 svarų.

® Prof. St. Kairiui amuptuota 
koja virš kelio. Būsena sunki.
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LIETUVOS RAŠYTOJŲ 
SĄJUNGOS VADOVYBĖ
Nors ..Lietuvos TSR Rašyto 

jų sąjunga“ yra nuolatinėje >r 
griežtoje sovietinių bei partinių 
organų priežiūroje, nariai par 
tiečiai joje sudaro dai atskirą 
organizmą ir turi savą vadovy 
be. kurią ir galima pavadinti 
tikrąja sąjungos vadovybe. 
Gruodžio 6 d. Vilniuje įvyko 
„pirminės partinės organizaci 
jos“ sąjungoje ataskaitinis - rin 
kimiais susirinkimas, kuriam- iš 
rinktas tos organizacijos biuras: 
Sekretorius M. Sluckis, pava 
duoto jai K. Ambrasas ir J. Ciili 
vickis, nariai J. Baltušis ir VI. 
Mozūriūnas. — Reikia pastebė 
ti, kad Rašytojų sąjungoje yra 
ir narių - nekomunistų. Bet jų 
svoris, nežiūrint jų skaičiaus, 
mažas. Lemtingąją valią sąjun 
goję reiškia tik komunistai par 
tiečiai. E.

LIETUVIS VADOVAUJA 
KINO BENDROVEI

Jonas Mekas, leidžiąs kino 
reikalams žurnalą, sukūrė nav 
ją filmų bendrovę .New Ar.it 
rican Cinema“, kini apjungia 
22 filmų gamintojus. Nauja b- 
ve jau gavo kvietimą! dalyvau 
ti tarptautiniame filmų konkur 
se.

NAUJI LEIDINIAI 
LIETUVOJE

,,Mirties pėdsakai prie Nea. 
žio“. Spaudai paruošė A. V> 
balas. 80 p. 1960.

A. Dabulevičiaus poezijos ir 
prozos kūrinių rinkinys „Ma 
no tėvynė“.

Z. Briedikio atsiminimai 
„Partizanų takais“ aprašo pat 
tizanų veiklą Antrojo pas. ua 
ro metu.

J- Jurginis parašė brošiūrą 
„Aušros Vartai“, kurioje verti 
na Aušros Vartus kaip areni 
tektūrinį ir dailės paminklą.

Janio Jaunsudrabinio trilogi 
ja „Aija“ išleista Vilniuje.

• H. Radausko poezija išiei 
džiama anglų kalba.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
6.

(Faustas ir Vagneris)

FAUSTAS
Giedra padangė vėl šypsos maloniai; 
Šarvais nusikračiusi, upė linksma 
Banguoja, į jūrą lytis nešdama. 
Žaliuoja nubudę laukai ir kloniai.
Pavargusi žilaplaukė žiema
Į kalnus gūdžius paknopstomis bėga 
Ir svaido į ligumą šaižų sniegą, 
Pavasarį keikdama.
Bet saulė šalnų sidabrą nuplauna 
Ir žadina visa, kas gyva ir jauna, 
Kad būtų į žemę žiūrėt gražu;
O jeigu pritrūksta vaiskių dažų, — 
Minia, šventadieniškai išsidabinus. 
Atstoja pačius vešliausius gėlynus. 
Pažvelg apačion nuo tos augštumos: 
Atrodo, niekas nesėdi namuos. 
Kiekvienas puošniausią velkasi rūbą 
Ir laisvėn iš miesto aprūkusio skuba. 
Prisikėlimą švenčia visi, 
Nes patys nelyginant prisikėlė. 
Pasiilgę šviesos, rūškani, pasmėlę, 
Tiek laiko jie skendėjo liūdesy, 
Lindėjo už mūrų storų pasislėpę, — 
Ir štai dabar iš tamsių kambarių, 4
Iš savo dirbtuvių tvankių, iš palėpių 
Ir iš bažnyčios gelmių niaurių 
Į saulę veržias! Kur tik žiūri tu. 
Lauke ir sode, dešinėj ir kairėj — 
Visur juda kruta žmonių būriai. . . 
Kiek upėj valčių, naujai išdažytų, 
Kokie nušvitę keleivių veidai! 
Per mažas tokiam netikėtam svoriui, 
Paskutinis laivelis plaukia nenoriai, 
Prieš vandenį slinkdamas lėtai.
Net kalno takeliuos vingriuos ir pakalnėj 
Matau daug suknelių, marguojančių švelniai. 
Iš tolo girdžiu, kaip jaunimas smagus 
Dainuoja ir šoka gimtajam kaime, 
Kaip džiaugias artojai rojiška laime, — 
Ir vėl su jais pasijuntu žmogus.

Atėjote pasidomėt.
Kaip švenčia paprastas valstietis. 
Tad kaušą gėrimo skaidraus, 
Be jokio drumsčio ir kartėlio, 
Iš mūsų teikitės priimt 
Ir gerkite į sveikatėle: 
Kiek čia yra lašų dabar, 
Tiek jums dienų duok Dieve dar!

FAUSTAS
Širdingai ačiū ! Su džiaugsmu 
Šį gaivų gėrimą imu.

(Jį apstoja žmonės)

SENAS VALSTIETIS
Gerai, kad jūs pasižmonėt 
Panorot šitą linksmą dieną. 
Kai maras siautėjo pas mus, 
Lyg brolis lankėte kiekvieną ; 
Daugybę tų, kurie čionai 
Sveikiausi vaikščioja po pievas, 
Kadais nuo antkryčio grasaus 
Yra apgynęs jūsų tėvas.
Siaubingi buvo tai laikai: 
Visur lavonai, raudos kraupios... 
Bet su jaunuoliška drąsa 
Į trobas ėjot susikaupęs 
Ir lengvinot žmonių vargus. 
Drąsuoliui padeda dangus.

VISI
Ilgiausių metų mūsų svečiui! 
Už jo pagalbą — ačiū, ačiū.

FAUSTAS
Ne man, o tam dėkoti dera, 
Kurs moko mus adiyti gera.

(Nueina su Vagneriu toliau)

VAGNERIS
Pavydžiu laimės tau, šlovingas vyre! 
Tie kaimo žmonės paprasti 
Tave pelnytai augštino ir gyrė, 
Ir tu pasididžiuodamas junti, 
Kad gyvas tebesi jų atminty. 
Vos pasirodyti suspėjai, — 
Jauni ir seni skuba prie tavęs; 
Nutilo smuikas, nejuda šokėja;, 
Vieni į orą mėto kepures,

VAGNERIS
Su tokiu asmeniu garbingu 
Man pasivaikščiot pravartu; 
Bet šitų pramogų niekingų 
Aš, daktare, nesuprantu. 
Lyg nelabasis juos apsėdo: 
Čirpimas smuikų, klegesys, 
Kvaili juokai. . . Klausyti gėda! 
Nors imk ir užsikimšk ausis!

VALSTIEČIAI
(po liepa; šoka ir dainuoja) 

Panūdo šokt piemuo guvus, 
Gėlėm pasipuošė rūbus 
Ir eina išsipustęs.
Po liepom poros trypė jau, 
Ir smuikai plėšė vis trankiau — 
Tralia, tralia!
Tralia, lia-lia!
Ir vis didėjo spūstis
Kiek pasidairęs į šalis, 
Mergiotę grakščią mato jis — 
Ir niukt ją su alkūne!
O ji atsigręžė piktai
Ir sako jam: „Ar pasiutai? — 
Tralia, tralia!
Tralia, lia-lia! —
Atstok tu, palaidūne!“ 
Bet jis į glėbį griebė ją 
Ir liūliuojančioji minioje 
Tuoj šokli pasileido. 
Uždusę lekia jie kartu, 
Ir viskas sukas: ratu, — 
Tralia, tralia!
Tralia, lia-lia! —
Tiktai sijonai skraido.
„Ak, neviliok manęs, brolyti 
Mergaitėm pažadus dalyt 
Visi jūs mokat puikiai!“ 
Neklauso jis — ir jau žolėj 
Su ja burkuoja nuošaliai. . . 
Tralia, traiia!
Tralia, lia-lia! — 
Iš tolo aidi smuikai.

SENAS VALSTIETIS
Dėkoju, daktare, kad jūs, 
Toks mokytas ir apsišvietęs.

Kiti prieš rūpintoją savo ilgametį 
Tuojau suklaups, lyg šventąjį pamatę. .

FAUSTAS
Prisėskim ant to skardžio; kitados. 
Atsimenu, ateidavau dažnai ten 
Ir. nukamuotas pasniko, maldos. 
Mąstydavau, žiūrėdamas pašlaitėm 
Aš liejau ašaras, rankas grąžiau 
Ir maldavau širdingai Visagalį, 
Kad mūsų nelaimingą šalį 
Išgelbėtų nuo maro kuo greičiau. 
Bet kai girdžiu aš liaupsinimą tokį. 
Man skamba jis lyg pašaipa karti. 
Deja, tu nė iš tolo nenuvoki, 
Kaip mes mažai tos padėkos verti! 
Kas buvo mano tėvas? Kilnadvasis, 
Bet potamsis žmogelis; dienąnakt 
Gamtos kelius ir paslaptis didžiąsias 
Visokiais būdais bandė jis atsekt. 
Juodojoje virtuvėj tarp adeptų 
Jis knybojo, paniuręs ir rūstus, 
Ir pagal begalę receptų 
Tylom gamino skiedinius keistus. 
„Raudoną Liūtą“, šaunųjį jaunikį, 
Su nuotaka, „Baltąja Lelija“, 
Mes tuokėme drungnam vandenyje, 
Paskui per liepsną varėm juos ne sykį. 
Vaivorykštės varsom prieš mūs akis 
Galop sušvisdavo „Jaunoji Karalienė“; 0 
Tai buvo gydomas balzamas! Bet mirtis 
Grėsmingai tebevaikščiojo po slėnį. 
Taip mes su savo vaistais prakeiktais 
Aršiau už marą siautėme kadais. 
Ir kas pagijo? Nieks nesiteiravo.
Aš tūkstančiams patsai daviau nuodų 
Ir vietos sau iš gėdos nerandu, 
Kada jie garbina žudiką savo.

VAGNERIS
Neliūskit, paklausykite manęs!
Jūs — tikras liaudies draugas ir globėias 
Nes ryžotės pritaikyti žinias. 
Kurias teisėtai esat paveldėjęs.
Jūs tėvo valiai likote klusnus, 
Kaip pridera išauklėtam jaunuoliui, 
Taip mokslą, jam įdiegtą, vystys uoliai 
Ir jūsų įpėdinis ar sūnus.

Bus daugiau.



H « TJ1900. XII. 28. — frh. 52(718}

I'el. DO 6-6521

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENT 
RO DIREKTORIŲ TARYBA SU SVEČIAIS:

Sėdi: iš kairės į dešinę: Jonas Uždavinys — pirm., prof. My 
kolas Biržiška, konsulas dr. Julius Bielskis, Kunigas Antanas 
Valiuška, Marijona Aftukienė. Stovi: iš kairės į dešinę: Juo 
zas Truškauskas, Antanas Skirius, Juozas Andrius, Vytautas 

Sakalauskas ir Juozas Kojelis.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
NAMŲ ATIDARYMAS

mė komiteto darbą. Per trumpą 
laiko tarpą buvo surinkta 16, 
000 dol., gauta palankiomis są 
lygomis dar 20,000 dol. pasko 
los ir spalio 28 d. nuosavybė 
jau buvo lietuvių rankose. Įsi 
gyti namai yra mažne šimtu 
procentų bendruomeniški, ka 
dangi jų šeimininkais yra dau 
guma vietos lietuvių organize 
cijų, šeimų ir pavienių asmenų.

Patalpų pašventinimo apei 
gas atliko kun. A. Valiuška, tar 
damas ta proga susirinkusiems 
gražų, šiltą žodelį.

Atidaryme dalyvavo apie 
šimtas žmonių — namo šeimi 
ninku, o jų yra viso apie du šim 
tu. Atvyko ir kviestieji garbės 
svečiai. Iškilmių vedėju buvo 
J. Kojelis, jis ir kvietė šeiminiu 
kus ir svečius tarti savo žodį. 
Apie atlikto darbo kliūtis ir 
sunkumus nupasakojo Direkto 
rių Tarybos pirmininkas J. Už 
davinys. Jis pabrėžė, kad da 
bartinės patalpos gal ir per kuk 
lios, bet yra galimybių jas plės 
ti ir ateity iškeisti į geresnes, 
erdvesnes. Jis dėkojo visiems 
prisidėjusiems prie šių namų įsi 
gijimo ir ragino ir toliau remti 
savos pastogės tobulinimą, plė 
timą.

Toliau buvo perskaitytas bu 
vusio šios kolonijos nario, visų 
čia mylimo ir gerbiamo, kun. 
L. Jankaus, dabartinio BALFo 
reikalų vedėjo, gražus sveikini 
mas.

Po to žodžiu sveikino Nepii 
klausomos Lietuvos paskelbi 
mo akto signataras prof. M. 
Biržiška, Lietuvos Konsulas

Gruodžio 3 d. buvo pašven 
tintos ir atidarytos Los Ange 
les lietuvių kolonijos reikalams 
įgytos patalpos, dalyvaujant 
akcininkams ir garbės sve 
čiams.

Savų patalpų įsigijimo klau 
simas brendo šioje kolonijoje 
ilgus metus. Pirmieji žygiai šia 
kryptimi buvo daromi dar 
prieš 20 metų. Konkrečių žy 
gių dabar ėmėsi Lietuvių Bend 
ruomenės aplinkė. Jos iniciaty 
va buvo išrinktas 1959 m. vas 
6 d. namams įsigyti komitetas, 
kuris užsiregistravęs valdžios 
įstaigose kaip Kalifornijos betų 
vių Bendruomenės Centras, 
trumpu laiku organizavo reikia 
mas lėšas ir nupirko 4415-23 
Santa Monica Blvd., Los Ange 
les 29, Calif., netoli nuo Lietu 
vių Dienų redakcijos ir leidyk 
los, lietuvių tirščiausiai apgy 
ventame rajone, dvejus namus, 
kuriuose yra salė susirinkimą 
ms, svetainė su virtuve, kamba 
riai organizacijoms ir trys gy 
venamieji butai.

Los Angeles ir jo apylinkių 
lietuviai labai entuziastingai re

BANKAS 
lengvesniam metų atskaitomy 
bės užbaigimui, labai prašo na 
rius nevėluoti su paskolų mokė 
jimais ir nelaukti atskirų para 
ginimų.

Visi nariai, kurie šių metų b-; 
gyje yra pakeitę savo 
prašomi savo naujus 
pranešti „Liitui“ darbo 
mis arba paskambinti 
riui Pr. 
1-2957.

Dar yra narių, kurie vis tebe 
sėdi su minimaliniu penkių 
lerių indėliu. Atkreipiame 
mesį, kad metų pradžioje, 
skaičius nario mokestį, toki 
riai nebeturės pilnų 5 dol. ir 
gal įstatus nustos buvę nariais. 
Būtų pats laikas asvo indėlius 
padidinti.

Metiniam susirinkimui arte 
jant, labai kviečiami įstoti na 
riais ir visi tie, kurie dar dėl ku 
rių nors priežasčių lig šiol nėra 
„Lito“ nariais.

Pr. Rudinskas, sekretorius.

KAUKIŲ BALIUS
Kurį sausio 21d. ruošia L. K. 

Mindaugo Šaulių kuopa, šuo 
liais artėja. Po spaudos baliaus 
tai bus sekantis puikus parengi 
rnas, tinkantis senimui ir jauni

„LITAS“,
mui, primenantis tėvynėje ruo 
šiamus kaukių balių vakarus. 
Kviečiami ruošti kaukes, nes uz 
dvi geriausias kaukes yra pa 
skirtos vertingos dovanos. A a

The Tailor Shop
Pasiūti pagal užsakymą. — Gatavi drabužiai. 

Vyriška galanterija
„TIEMS, KURIE NEŠIOJA GERIAUSIĄ“

7626 Central Street. La Salle, Que.

adresus, 
adresus 
vaiando 
seki et o 

Rudinskui, tei. H L

dė
ai

ras bufetas. Šokiams gros pui 
kus orkestras. Jūsų malonumui 
bus įdomios kaukės.

Pelnas eis kuopos vėliavos įsi 
gijimo reikalui.

Kuopos valdyba.
TAUTOS FONDO

Montreaiib skyriaus naujoji vai 
dyba turėjo savo pirmąjį pese 
dį. Pasiskirstyta pareigomis:

Pirm. Br. Staškevičius, 658 
—2 Ave, Verdun, P. Q. Telei. 
PO 9-1557.

Kasininku K. Otto, 607 Gc 
raid Ave., LaSalle, P. Q. Tele;. 
DO 6-8685.

Narys M. Šulmistras, 760SA 
Broadway, LaSalle, telei. DO 
6-997 6.

DLK VYTAUTO KLUBO 
vadovybė praneša, kad kad an 
gi Pašalpinės dr-jos susirinki 
mas sutampa su Naujais Me 
tais, tai jis nukeliamas Į sausio 
15 d. ir įvyks drauge su šėrinin 
kų susirinkimu.

Mosklo - Technikos naujienos
LIETUVOJE GAMINAMI 

SPECITLŪS 
MIKROVARIKLIAI

Lietuvoje veikia dvi speciali 
zuotų, mažo galingumo vai'k 
lių gamyklos: „Elfą“ ir Maža 
kių elektromechaninė garnys; 
la. Pereitais metais jose paga 
minta daugiau kaip 900.0CU 
mikrovariklių, sekančiais ke 
liais metais gamybą numatoma 
išplėsti iki 2.500.000 vienetų į 
metus. E.

K. BARONAS.

6.

25 dienos Europoje
(Kelionės įspūdžiai)

IŠ AUGSBURGO IŠVYKAU Į MIUNCHENĄ.
Apsistojęs netoli pagrindinės 

'geležinkelio stoties, vienuolių 
vedamam viešbutyje „Europa 
eischer Hof“ (jį rekomenduoju

E. WASYLYSHEN
CALVERT DISTILLERS

LTD.
1529 Sherbrooke St. W.

Aprūpins Tamstų vestuvių, 
krikštynų, sukaktuvių bei 

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

Dr. J. Bielskis, ALTo Los An 
gėlės sk. pirm. inž. J. Juodelė, 
BALFo Los Angeles sk. pirm, 
teisin. A. Dabšys, Kai. Fedei. 
Los Angeles Sk. primin. teisi 
ninkas V. Kazlauskas ir Jauni 
mo organizacijų vardu R. Dab 
šys. Baigiamąjį žodi tarė namų 
v-bos pirm. F. Kazlauskas. Po 
to visų buvo sugiedotas Lietu 
vos Himnas.

PERTVARKOMA BALTI 
JOS LAIVŲ STATLKLA 

KLAIPĖDOJE
Laivų statykla pertvarkoma 

taip, kad būtų galima statyti 
žvejybinius laivus iki 85 metrų 
ilgio ir 14 metrų pločio, maž 
daug 3.800 tonų talpos. Tokie 
laivai galėsią plaukioti jūrose 
18.000 jūros mylių, neužsukta 
mi į uostus. Laivuose būsią 
įrengiami žuvies konservams, 
žuvies miltams ir kitiems žuv.es 
gaminiams gaminti. Pirmąjį to 
kį laivą nuleisią į vandenį 1962 
metais. E.

seminaras.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

g Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai
$ ir kiti įvairūs medžio dirbinia4,
I SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIUL1S
$ yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
g Lietuvoje, Vokietijoje, Angl.'joje ir Kanadoje.
9 Lietuviams nuolaida.
$ Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,

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

Toliau sekė meninė dalis, ku 
rioje pasirodė jaunieji talentai, 
Hoolywoodo padangėje kyian 
čios žvaigždės, prityrusio kom 
pozitoriaus B. Budriūno ran 
kos vedamos į meno au'gštybes.

Pianistas J. Skirias, B. Kai 
Ivydaitė ir R. Dabšys.

Vietos lietuvių B-nės apylin 
kė kviečia visus lietuvius atvyk 
ti kartu sutikti Naujuosius Me 
tus. Gražios ir patogios Baces 
Hali patalpos 1528 N. Vei 
mont Avė. sutalpina iki 600 
žmonių. Užsirašyti ir vietas re 
zervuoti galima Lietuvių Die 
nų leidykloje, tel. NO 4-2910 
Kaina asmeniui 6 dol.

J. Andrius.

INSULINO GAMYBOS 
KONFERENCIJA

Kaune prasidėjo visasąjungi 
nė insulino gamybos darbuoto
jų konferencija
Dalyvauja netik Pabaltijo, bet 
ir kitų Sovietų sąjungos res 
publikų atstovai, jų tarpe dele 
gatai iš Sibiro. Pagrindinį pra. 
nešimą padarė Kauno mėses 
kombinato medicininių prepa 
ratų fabriko direktorius VI. Ju 
cevičius. Svarstyta nauji insu 
lino gamybos būdai. Kai kurie 
praktiški bandymai buvo attik 
ti čiapat Kaune. Seminaras tru. 
ks 2 savaites. E.

TYRINĖJIMAI
1958 m. Sudane 

tijos archeologinė
Vokiečių archeologai 
teritoriją į rytus nuo Ciiai Lunio, 
kuri I—III a. priklausė Meroje 
karalystei. Šios senovinės vals 
lybė kultūra buvo artima Egip 
to kultūrai ir buvo pasiekusi 
augštą išsivystymo lygį.

Ekspedicijos dalyviai prava

SUDANE 
dirbo VoKie 
ekspedicija.

tyrinėjo

žiavo 6 tūkst. km. ištyrė 38 se 
novinius sugriautus miestus ir 
gyvenvietes, nukopijavo 160 už 
rašų uolose. Vokiečių moksli 
įlinkai taip pat ištyrė drėkina 
mųjų kanalų sistemą, kuri labai 
meniškai pastatyta prieš tūks 
tantmečius. Sudano vyriausybė 
remdamasi vokiečių moksliniu 
kų tyrimais, sudarė planą seno 
vinei drėkinimo sistemai atstu 
tyti.

SENIAUSIOS IŠKASĖ 
NOS EUROPOJE

Norvegijoje, Telemasko sri 
tyje, rastos spiralinės formos, 2 
—3 cm ilgio iškasenos. Jų am 
žius — maždaug 900 inln. m.

Kaip praneša Norvegijos Mo 
kslų akademija, šios iškasenos 
(be abejo, seniausios iš kada 
nors Europoje rastų) priklauso 
stromatoporų grupei — j 
nėms duobagyvių gyvūnų 
kasenoms.

juri
i iš

visiems), pirmiausiai aplankau 
BALFą. Gaila, įstaigoje neitai 
du p. Rugieniaus, išvykusio į 
Stuttgardą, tačiau daug ką .šsi 
aiškinu su BALFo tarnauto 
jom pp. Laukaitiene ir Kairie 
ne. Man daugiausiai rūpėjo 
siuntiniai Lenkijos lietuviam-.. 
Nustebau parodyta kartoteka, 
kurioje yra įtrauktos per 20U0 
asmenų pavardės. Tai vis para 
ma, uždokumentuota vienu ar 
dviem siuntiniais prie kiekvie 
nos pavardės. Šia proga, VKL 
S-gos vardu padėka BALFui, 
jo visam štabui ir visiems JAV 
lietuviams — geradariams.

Toliau aplankyta buvo Dcut 
sches Museum — ankstyvesnes 
UNRA universiteto patalpos, 
stovykla ir bendrai įvairios ki 
tos pabėgėlių įstaigos. Šian 
dien tos milžiniškos patalpos 
tarnauja savo paskirčiai. Iš 
fronto pusės, nuo gatvės šalia 
tilto, yra didelė konceitams są 
lė, likusioje dalyje yra bibliole 
teka ir muzėjus, pradedant ar 
cheologija, baigiant paskuti 
riais technikos atsiekimais.

Miunchenas, kaip ir Augsbur 
gas gerai pažįstamas miestas. 
Eidavau nuo pat ryto į įvairias 
Miuncheno m. puses, stebėda 
mas krautuves, apkrautus pre 
kėmis langus ir iškabas „pirk 
dabar — mokėk vėliau“, labai 
greitai ir „mikliai“ važiuojan 
čius vokiečius dviračiais, moto 
ckilais, mažom mašinėlėm.

Eidavau ir į senamiestį, neap 
lenkdamas

, SUVIRINIMAS 
ULTRAGARSU

Ultragarsas tapo dideliu šiuo 
laikinės technikos talkininku. 
Neseniai atsirado jam dar viena 
pritaikymo sritis. Baikovo v. 
Metalurgijos institute atlikti 
bandymai parodė, kad ultragar 
sas gali būti taikomas metalui 
suvirinti kietoje būklėje. Meta 
las suvirina veikiant ultragarso 
virpesiams ir nedidelei kontak 
tinei jėgai (10—150 kg). Ultra 
garso virpesiai nuima nuo me 
talo paviršiaus ploną plutelę ir 
sukelia metalo plastingą taku 
mą. Suvirinamas metalas neįkai 
tinamas, todėl naujas metodas 
gali būti taikomas ir tokiems 
metalams, kurie augštoje tem 
peratūroje yra linkę oksiduotis 
ir pasidaro trapūs. Ypač gerai 
ultragarsas suvirina plonus me 
talinius lakštus: varioi-aliumi 
nio lakštus iki 1,6 mm storio ir 
nerūdyjančio plieno lakštus iki 
0,7 mm storio. Dėl mažo kon 
taktinio slėgimo metalų pavir 

;šius deformuojasi labai nežy 
:miai, vos tik 5—10%. Suvirin" 
mo aparatai, kurie naudoja uit 
ragarsą, labai nesudėtingi. Jie 
reikalauja 1,5—2,5 kW gahn 
gumo, tuo tarpu kai įprastinio 
taškinio suvirinimo aparatai su 
naudoja 50—75 kW galingu 
mą (suvirinant 1 mm storio 
lakštus). Energijos tiekimas iš 
generatoriaus keitikliui sunku 
mų nesudaro, tad aparatas ga 

Ji būti padarytas portatyvus.

GARSIOJO ALAUS RŪSIO, 
kur alus geriamas iš didelių vo 
kiškų „šteinų“, prie ounkiū 
ąžuolinių stalų, storų lentų šuo 
lų. Rūsys labai senas. Putojan 
lis geltons skystymėlis pardavi 
nėjamas nuo 1540 m. Groja oi 
kestras, o raudoni, įsilinksminę 
moterų ir vyrų veidai, kartu dai 
nuoja. Ir tai visa salė — trau 
kia, kaip „iš paties“, bavariškas 
daineles. Štai viena, kita pora 
pasisuka šokyje, vėl kitas už!; 
pęs ant suolo ir augštai iškėlęs: 
savo molinį „bokalą“, dekia 
muoja ar dainuoja. Tačiau tūks 
tautinės minios (o gal ir Jau 
giau) jis perrėkti negali.

Žmonių masė įvairiaspalvė. 
Visi čia jaučiasi lygūs, visieržs 
lygiai atnešamas už 1,10 DM 
litras alaus. . ;

Nuėjau

Į RIGOLETTO OPERĄ,
Prinzregenten teatre. Už biletą 
antroje eilėje (kitų jau nebuvo) 
sumokėjau 16.50 DM, eilinio 
darbininko dienos uždarbį.

Nukelta į 6-tą psl.A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

| BELLAZZI-LAMY, INC
| DO 6-6941 76/9 George St., Ville Lašale.

u Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai 
Insuliacija, fen-Test, Masonite, statybinis popieris.

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS©

t ME7-6727

V 
©$

V Y R I š K U I R 
MOTERIS K U R G B Ų1

Sav. P. RUTKAUSKAS

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

pre*. T. Skučas, RA 2-61 52. 69(16-4'4 Avė. RAnt.
Ižu E Griganavičiutr

Reikalų Vedėjas D. N. Eal rukonis, CR 6-5075.

J i VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. g

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. $

LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur primami paštu.

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

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

AUGsTOS
RANKŲ

KOKYBES

D A. R B A S

79 ir 81 St. Zotique 3t. E- 
Tel. CR 7-9051. MONTREAL.

IDE 1WE DRY CLEANERS!
U7--6th AVENUE, LACHINE |
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DIDELĖ LIETUVIŲ NAMŲ REIKŠMĖ
Nerasi Toronte tautiečio, ku 

ris nežinotų Lietuvių Namų ii 
retas bus juose vienokiu a: ki 
tokiu reikalu nebuvęs. Užtenka 
užeiti į lietuvių bankelį, kur 
prie langelių operacijų metu 
ypač penktadienių vakarais, du 
nuolatiniai ir vienas pripuola 
rnas tarnautojai skuba atleisti 
eilę interesantų. Vieni su indė 
liais pildo savo santaupas, taip 
sakant juodai dienai, naujam 
automobiliui ar bungalui įsigy 
ti. kiti ima paskolas senoms sko 
loms už namą padengti, nau 
jam bizniui Įsigyti ar esamam 
praplėsti ir kitiems, įvairių ivai 
riausiems reikalams. Bankas 
kasmet savo apyvartą didinda 
mas ir daug tautiečiams patai 
liaudamas, jau baigia lipti į 
2,000 narių skaičių. Toliau pasi 
dairykime L. Namų kitose pa 
talpose. Žiūrėk, vienoje salėje 
prakaituoja muz. St. Gailevi 
čius su ,.Varpo“ choru, ruošda 
masis Kanados — Amerikos lie 
tuvių dainų šventei, kitoje saiė 
je mūsų judrusis jaunimas, mo 
kytojo Torūtos vadovaujamas 
repetuoja tautinius šokius, dar 
kitur mažieji skautukai klauso 
savo vyresniųjų skautiškų gud 
rybių. O, kai jau visos patalpos 
užimtos, daąnai užleidžiamą ir 
raštinės patalpos, kuriose, daž 
niausiai, tarp tautybių varžybas 
daro ,,Vyčio“ šachmatininkai. 
Visiems yra paskirtos valandos, 
nes į tas pačias patalpas vėl ren 
kasi kitos grupės. Ir taip kas va 
karą, o šeštadieniais ir sekma 
dieniais ir ištisomis dienomis L. 
Namai tampa lyg bičių avilys.

Sena už namus skola nelei 
džia pilnai patenkinti nemoka 
mai ■ duodamomis patalpomis 
mūsų visuomeninių bei kulturi 
nių organizacijų. Kartais jų va 
romas darbas ir nukenčia vien 
dėl to, kad skolos ir ūkiški rei

VLIKO REZOLIUCIJOS. . .
Atkelta iš 3-čio pusi.

a) tautų apsisprendimo tei 
sės paneigimą, nurodant, kad 
komunistinės diktatūros išlaiky 
mą jų pavergtuose kraštuose 
sovietai vertina daugiau negu 
tautų laisvo apsisprendimo dės 
nį;

b) rusų, kaip valdančios tau 
tos politinį dominavimą visose 
okupanto Įstaigose Lietuvoje, 
paneigiant vietinių gyvent-ųų 
teises;

c) piliečių nelygų traktavi 
mą, pripažįstant pirmaujantį ir 
vadovaujantį vaidmenį ir teises 
komunistams, skirstant žmones 
i tikinčius ir netikinčius Į Die 

LIET U V I V IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-30)8

Įvairūs siunti n i a i
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 'r USSR.

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

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONl i S, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir UI ‘I jFdoLLI 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.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI:

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. TA .9A 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

kalai verčia jieškiti įnamių, ku 
ne susidariusias išlaidas pa 
dengtų. Tokioje finansinėje pa 
dėtyje esant. L. Namai dar ii 
gokai nepajėgs pilnumoje aprū 
pinti nemokamom?; patalpomis 
besiplečiančiam lietuviškam vei 
kimui.

Nors L. Namai turi viiš šim 
to nariu - šėrininkų, su ben iru 
įnašu apie 24 tūkstančių doi.. 
tačiau dar yra nemaža gerai įsi 
kūrusių ir su geromis pozicijų 
mis, kurie vis dar neįsijungia į 
L. Namų dalininkų eiles.

NAUJA SLA VALDYBA
Gruodžio 11 d. įvykęs SLA 

236 kuopos susirinkimas išsirin 
ko naują valdybą, kurią suūa 
ro St. Jokūbaitis — pirm., K. 
Lembertas — vicepirm., Si. 
Pulkys — sekr, J. Dambaras— 
ižd. ir O. Indrelienė — tinau 
sų sekretorė. Į reviz. komisiją 
įėjo A. Basalykas, L. Pickevi 
čienė ir V. Mastis.

Susirinkimą aplankė kun. Da 
gys, svečias iš Jungtinių V-uių 
ir painformavo kuopos narius 
apie Jaunimo Komisijos dar 
bus. Susirinkusieji laivo pavaį 
šinti kavute, kurią paruošė L. 
Kickevičienė.

TORONTO LIET. SPORTO 
KLUBO „VYTIS“

Naujų Metų Įspūdingas suti 
kimas Įvyks Catholic Inform, 
centro naujoje salėje, 830 Bat 
hurst St. (tik į šiame nuo Blo 
or). Pradžia 8 v. v. Programų 
je dalyvaus muz. S. Gailevi 
čiaus vad. Torontu vyrų kvaile 
tas. Be to maistas, gėrimai, do 
vanos ir kiti įvairumai. Stahu 
kus po 6 ir 8 asm. prašome re 
zervuoti, bei Įsigyti biletus: P. 
Berneckas LE 4-9630. ^S. Joki: 
baitis RO 6-417 ir RO 6-9241. 
P. Gvildys RO 2-8858. L. Ra 
dzevičius BE 9-6295.

vą ir paskutinius persekiojant;
d) ūkinį krašto išnaudojimą, 

paimant vietinius Lietuvos iš 
teklius Sovietų Sąjungos reika 
lams, visų darbo žmonių išnau 
dojimą verčiant juos dirbti virš 
jėgų už menką atlyginimą, o 
taip pat žemės ūkio darbininkų 
navergimą, kuris prilygsta sun 
kiausios rūšies baudžiavai;

e) kultūrinį prievartavimą, 
verčiant kartoti lietuvių kalba 
propagandinius rusiškus komu 
nistinius kūrinius ir skleisti jųjų 
idėjas, kurios yra apgaulingai 
peršamos kaip socialistinio turi 
nio;

Šie iškilę bokštai virs bertos akiračio yra tik dalis K nados ' pirmųjų valymo 
dirbtuvių, valančių skystąją alyvą. Dauguma kilų Kanados valymo dirbtuvių išdir 
ba tik žaliavas. Jos yra pastatytos Kanados Oil bendrovės 25 mylios Į pietus nuo 

Red Deer, Albertoj ir kainoja mil. dol.

Gyvenimiški reikalai
RAŠO VACLOVAS H. ŽIŽYS

18.

Jau bus beveik metai kai NL 
pasirodo ..Gyvenimiški Reika 
lai“. Kai kurios čia gvildentos

LAIMINGŲ 1961 METŲ!

f) istorijos klastojimą ir iš 
kraipymus, aiškinant kad carų 
įvykdytas Lietuvos pavergimas 
buvęs progresyvus ir išganin 
gas lietuvių tautai, ir

g) nuolatini rusų tautos gar 
binimą ir augštinimą, paliekant 
kitoms tautoms tik antraeilį 
vaidmenį.

4) Iškelti Sovietų S-gos, 
kaip politinio veiksnio, prievar 
tini pobūdį, ypač iškeliant So 
vietų Sąjungos smurtą ir tai, 
kad nė viena tauta nėra 
gusi į ją laisvo apsispi u 
keliu, o taip pat atkreipti visų 
dėmesį į tai, kad sovietų skel 
biamoji tariamoji teisė išstoti iš 
STRS yra tik 
p r i e m o n ė, nes b e t 
kokie bandymai ta teise pasi 
naudoti būtų pagal sovietų bau 
džiamosios teisės nuostatus kva 
lifikuoti kaip valstybė 
i nas, t. y. sunkiausias nusil 
tarnas darbas.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ohce WA 4-950!
Res. BE 3-0978

------- * OC~ , —: . m M
Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Not

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond)

Room 901,

T o r o n t o, Ont.
l'elefonas EM 2 2585

A. E. M c K A G U E
Barrister and Selicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario. 

temo I vo jums daugiau ar 
mažiau žinomos. Tačiau nere 
tai mes aptarėme ir vieną, kitą 
aktualesnę problemą. Iš jūsų 
susidomėjimo tenka spręsti, 
jog ,,.Gyvenimiški Reikalai“ 
buvo jums naudingi.

Kadangi šių straipsnių tiks 
las buvo ir yra informuoti skai 
tytojus, todėl įvairios jūsų pas 
tabos bei sugestijos yra vis dar 
pageidautinos.

Taigi, pradedame Naujus 
Melus! Visa, kas atsitiko pra 
eityje, liko jau lyg istorija. Visi 
mes nešame su savimi dalį klai 
dų į 1961-sius metus. Ir gal už 
truks dar nemažai laiko kol tas 
klaida;, apmokėsime savo patir 
timi.

Madonų yra tarti „sudieu” sc 
ntesiems metams.

Nors dažnas iš mūsų gal tu 
rėjo ir malonius prisiminimus 
bei puikius išgyvenimus 1960- 
tuose metuose (arba bendrai 
praeityje), tas vistiek neturėtų 
sustabdyti mus nuo tolimesnio 
ateities planavimo.

Manau neklysiu sakydamas, 
jog mes visi vienu ar kitu metu 
slabtelėjame ir pažvelgiame, 
kur mes žengiame ir kuriuo bū 
du ten atsirasime. Ir kartais gal 
net nejauku pasidaro, kai pa 
stebime, jog mes taip dažnai ei 
name į kompromisus patys su 
savimi ir vis dar tebeatidėlioja 
me šiandien nuveiktinus dar 
bus.

Šitame kasdieniškame proce 
se mes neretai „nuklystame į 
lankas“ ir rodos, amžiai piaei 
na kol stisigaudome ir grįžtame 
i taką, kuris lyg ir turėtų vesti 
prie už sibrėžto tikslo.

Kartais tie tabtelėjimai bū 
na tokie reti, kad dažnam yra 
gan lengva net ir užmiršti, ko 
kie tie praeities planai buvo.

Ir čia mes vėl lyg ir susirūpi 
name ir vėl galvojame: ,,Kul
nies einame ir ką ta ateitis .nu 
ms žada?“

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

Naujų Meili proga, dažnas 
savęs paklausia: „Ką aš ture 
čiau per sekančius 12 mėnesių 
nuveikti

Šito Kontinento jaunimo tar 
jie yra paprotys daryti N. Me 
tų nutarimus — pasižadėjimus. 
Gan girtina idėja!

Ar nevertėtų ją pasisavinti?
Atrodo, mes nieko taip ne 

vengiame, kaip pilno įsigilini 
mo į savo gyvenimiškus reika 
lūs. Kiek iš mūsų nesame su 
tvarkę savo testamento reika 
lo? Arba, kiek iš mūsų niekad 
nesame pilnai išsiaiškinę apie 
ligos, invalindingumo, gyvybės 
ar pensijos draudimus?

Taigi, gal vertėtų padaryti 
dar vieną stabtelėjimą ir dar 
kartą peržvelgti savo planus? 
Gal vertėtų pasisavinti kitų pa 
pročius ir pasidarr ti sąrašą — 
N. Metų pasižadėjimus?

Nevaidinkime didžių idėjų 
sekantiems 10-Čiai ar 20-čiai me 
tų, bet tiktai keletą būtinai at 
liktinų darbų, kuriuos mes tik 
rai norime ir gal (vardan savo 
ar savo šeimos gerbūvio) pri 
valomo atlikti ateinančiais me 
tais.

Ir ko gero, gal šis sąrašas ne 
bus jau toks ilgas, o prie gero 
noro ir šiek tiek prisivertimo 
gal mes pajėgsime įgyvendinti 
jį dar 1961-mais metais?!

Baigdamas, noriu palinkėti 
visa, ko jūs trokštate ateinan 
čiuose metuose!
CENZŪRUOJA LIETUVOS 

TSR ISTORIJĄ
Mokslų akademijos istorijos 

institutas paruošė spaudai ant 
rąjį „Lietuvos TSR istorija s ’ 
tomą, kuris apima laikotarpį 
1861 — 1917. Tomą paruošė 
J. Žiugžda, J. Jurginis, E. Griš 
kūnaitė, V.'Girdzijauskienė, V 
Merkys, M. Jučas, R. Šarmai 
tis ir kiti. Nežiūrint to, kad vei 
kalą ruošė visai patikimi parti 
niai komunistai, rankraščiai ii 
gai buvo cenzūruojami, o lap 
kričio mėnesyje Vilniuje buvo 
suruoštas dar specialus posėdis. 
Autoriams duotos instrukcijos 
rankraščius pertaisyti, stipriau 
užmauti ant okupantinio kurpa

S ..... &Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve g
| „P A R A M A” |

S Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—

!
 Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus  X

Darbo valandos: $
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. X 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. X 
frečiad. ir ketvirt. nuo 10—.12 vai. ryto. Vak. uždaryta. 8

a Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tei. LE 2-8723.

25 DIENOS. . .
Atkelta iš 5-to psl.

Technišku pastatymu opera šio 
vėjo augštame lygyje, bet mc 
niniu — ne. Be italo svečio sol. 
G. Raimondi kunigaikščio rolė 
je, nieks kitas neprilygo mūsų 
operų solistams. Vaidyboje ge 
ras buvo Rigoletto (piancūziš 
ka pavarde Marcel Cordes) ir 
jo duktė Gildą — Eva M. Rog 
nėr. Be to, dar kartą įsitikinau, 
kad anglosaksų kalba netinke 
tr.a yra operoms.

Žiūrovų apsirengimas: vyrai 
daugiausiai tamsiais kostiumais, 
užsirišę ,,varlytes“, moterys — 
vakarinėm suknelėm, kitos oa 
linėm. Teatras turi per 1000 sė 
dimų vielų. Tarnyboje daugiau 
šia senukai, spektaklis baigėsi 
truputį po dešimtos (pradžia 7 
vai. 30 mm.) ir jam pasibaigus, 
prie teatro laukė daug tfanwa 
jų, autobusų.

Dieną prieš, (spalio 21 d.) 
negavęs I lietų į Gulbiu ežero 
baletą, nusprendžiau

PAMATYTI BEN-HUR 
FILMĄ.

Pastatas iš lauko pusės labai 
gražus, laukiamasis taip pat. 
Tačiau vidus, negali prilygti 11a 
miltono ar Toronto kino-lėdt 
rams. Labai tvanku, karšta. Tą 
vakarą, bent trečdalį žiūrovų 
sudarė izraelitai, kurie Mtun 
chene ir Augsburge turi g«-.n 
stiprias bendruomenes ir kaip 
girdėjau, jų rankose yra d* 
džiausios krautuves, didžiausi 
prekybos namai.

NAKTINIUOSE KLUBUOSE
„Gyvenimas“ prasideda apie 

11—12 vai. nakties, o progra 
ma būna įvairi savo lygiu ir tu 
riniu. Aplankiau geriausią kIu 
bą Miunchene ir tunu prisipa 
žinti, kad jis niekuo nesiskiria 
nuo geriausių naktinių klubų 
New-Yorke, Čikagoj ar Mont 
realyje. Puošnumas, puikus ir 
mandagus patarnavimas, gan 
augštos kainos: įeinant moka 
ma už rūbinę ir biletą 2.50 DM. 
stikliukas romo, kanadiško 
whisky su ginger alle ar ceca 
cola — 4 DM. Bet savaime aiš 
ku, su vienu „šaltu“ visą vaku 
rą neišsėdėsi. Be to, atvykus vie 
nam ar keliems vyrams, papras 
tai „prisistato“ baidamos, ku 
rių tikslas ne tik užimti vienišą 
svečią, kiek iš jo „ištraukti“ gė 
rimams kuo daugiausia pinigo. 
Mat nuo išleistos svečio sumos 
jos gauna tam tikrą nuoš'intl. 
Bet, dievai žino, ką joms kelne 
ris atneša: geria kartu visą lai 
ką su svečiais, tie išeina vėliau 
svyruodami, o jos lyg niekur 
nieko...

Apie tas „gražuoles” jau bu 
vau anksčiau informuotas. Be 
to, jų esama New Porke, Čika 
goj, Montrealyj, Buffalo ir kt. 
Dėkojau kiekvienai už jų mato 
nų pasiūlymą kartu praleisti va 
karą, vienas sėdėjau prie stailu 
ko, stebėdamas programą, paly 
gindamas ją su Š. Amerikos 
naktiniais klubais. Ir turiu paša 
kyti, kad joje radau daugiau 
moralumo, daugiau panašumo į 
lengvą meno žanrą, nors vokiš 
ki anekdotai nebuvo taip vykę, 
kaip šio kontinento. Apie antrą 
valandą nusprendžiau prie ba 
ro išgerti garsaus espresso — 
specialiai gaunamo iš aparate, 
juodos kavos puoduką. Ir čia 
prisistatė bardama, pasivadinu 
si Inga. Ji išpranašavo, kau 
Kennedy bus išrinktas JAV pre 
zidentu, pagrįsdama savo tvir 
tinimą taip: Kennedy
yra simpatiškesnis. Be to, Nixo 
nas, padarė didelę klaidą Buffa 
lo mieste, kada pataikaudamas 
Amerikos lenkams, pripažino 
galutinai Oderio - Neisės ribą 
(tą dieną, Miuncheno spauda, 
pirmuose puslapiuose pranešė 
šią žinią). B. d.
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HAAAI^LTOM
Sveikindami Kalėdų švenčių proga ir linkėdami laimingų 

1961 Metų, visiems Hamiltono ir apylinkės lietuviams, kartu 
nuoširdžiai dėkojame už nuolatinę paramą mūsų darbe.

Tautos Fondo Atst. Hamiltono 
Skyriaus Valdyba.

KLB HAMILTONO APYL. V-BOS RINKIMINĖS 
KOMISIJOS PRANEŠIMAS

KLB Hamiltono apyl. visuo 
tiniame narių susirinkinme Š. 
m. gruodžio 11 d. išrinktoji 
Rinkiminė Komisija, valdomų 
jų organų rinkimams pravesti 
1961 m. kadencijai, pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. Z. Pu'li 
nauskas, sekr. V. Kežinaitis ir 
nariais A. Dalangauskas, P. 
Pleinys ir F. Rimkus.

Rinkiminė Komisija, remda 
asi ,,Apyl. v-bos ir kontr. ko 

,’isijis Rinkimų taisyklėmis“, 
šiuo skelbia Hamiltono ir jo 
apylinkių lietuvių visuomenei 
ši pranešimą:

1. Kandidatų sąrašai Į Apyl. 
vaidybą ir Kontr. komisiją 
1961 m. kadencijai rinkti patie 
kiami Rink, komisijai nevėliau 
1961 m. sausio 21 dienos 24 v.. 
Rink, komis, pirm. Z. Pulinaus 
kas, 60 Melrose Avc. S., Hamil 
ton, Ont.

Kandidatų sąrašai Į Apyl. 
valdybą ir Kontr. komisiją su 
daromi atskirai.

2. Apyl. valdybai ir Kontr. 
kom. kandidatus išstatyti turi 
teisę kiekviena 10 pilnateisių be

tvių grupė.
3. Siūlomų kandidatų sąraše 

pažymima: eilės Nr., kandlda 
to pavardė, vardas, gim. data, 
profesija ir adresas. Kartu su 
kandidatų sąrašu įteikiami raš 
tiški sutikimai būti renkamie 
ms.

Toliau seka 10-ties, kandida 
tų pasiūliusių, sąrašas, kuriame 
pažymėtina eil. nr., siūlytojo pa 
varde, vardas, gim. data, adre 
sas ir siūlytojo savarankiškas 
parašas.

4. Hamiltono Apyl. valdybą 
sudaro 7 ir kontr. komisiją 3 
nariai, todėl 10-ties asmenų 
grupė gali išstatyti kandidatu 
nedaugiau augščiau minėto 
skaičiaus. Kandidatai turi būti 
sumokėję solidarumo mokestį 
už 1960 metus.

Informacijų rinkimų reika 
lais prašome kreivtis į Rinki 
minės k-jos pirm. Z. Pulinaus 
ką, 60 Melrose Ave. S., Hamil 
ton, Ont., telef. L>I 5-5652, ar 
ba į sekr. V. Kežinaitj 12^ 
Gladstone Ave, tel. JA 9-8441.

Rinkiminė Komisija.

KOVO VALDYBA JAU 
PRADĖJO

pasiruošimo darbus Kanados 
lietuvių pirmenybėms. ApsKai 

iuojama, kad jos sutrauks į 
Hamiltoną apie 250 sportinin 
kų iš Montrealio, Toronto, Ro 
česterio ir pačių rengėjų.

Sveikiname mūsų stalo teni 
surinkus St. Navicką ir Z. S ta 
naitį, iškovojusius Clevelande 
trečią ir penktą vietą, geriausių

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

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

Teisiniai patarimai. 
Morgičiai.

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

Hamilton.

Š. Amerikos lietuvių stalo teni 
sininkų turnyre.

Artimiausios Kovo jaunių 
pirmenybių rungtynės katalikiš 
kų parapijų lygoje bus šios: 
sausio 8 d. 1 vai. p. žaidžiama 
prieš šv. Patriką, sausio 15 d. 
3 vai. pp. prieš Bazilika ir sau 
šio 22 d. 2 vai. pp. susitinkama 
su šv. Prancišakus parapija. Vi 
sos rungtynės vyksta vysk. Ry 
an vardo gimnazijos salėje. L e 
tuvių visuomenė prašoma lan 
kyti rungtynes ir paskatinti mu 
siškius laimėjimams.

LIETUVIŠKI FILMAI
nesusilaukė didelio dėmesio, su 
traukdami dvi dienas 134 suau 
gusius ir 12 vaikų. Gaila, nes 
žiūrint šių filmų, kartais taip 
ir griebia už širdies, matant nie 
lą Lietuvą, 16 Vasario gimnazi 
jos būklę. Sporto klubo Kovas 
pirm. K. Baronas prieš filmus 
padaręs trumpą įžangą, papra 
šė paaukoti 16 Vasario gimnazi 
jai nors mažą auką. Atsiliepė ir 
po filmų paaukavo: V. Narke 
vičius, V. Peldžius, A. Kuzmic 
kas. J. Svilas po 5 dol. S*. Ka 
činskas 2 dol. K. Kvedaras, J. 
Stankus po 1 dol. A. Gedrimas 
0.25 dol. Viso surinkta 24,25 
dol., kuriuos sporto klubas per 
duos 16 Vasario gimnazijai 
Remti K-jai Hamiltone.

PARAPIJOS SALĖ
išmatuota miesto savivaldybės 
atstovų, nustatant jai tokį žmo 
nių skaičių: sėdimų vietų 298, 
bankietui arba bingo 179, so 
kiams 150. K. B.

KANADOS LIETUVIŲ 
PIRMENYBĖS

Hamiltono švietimo direkcija 
š. m. gruodžio mėn. 14 d. raštu 
pranešė, kad ji sutinka HLSK 
Kovas išnuomoti tris mokyklos 
sales. Šiuo pranešame, kad Ka 
nados lietuvių krepšinio, tinkli 
nio, stalo teniso ir šachmatų pir 
menybės įvyks Central ir West 
dale mokyklose, stalo tenisas 
— VA V parapijos salėje ir ša 
chmatų — lietuvių parapijos 
klebonijos patalpose. Šeštadie 
nį vakare, Knights of Colum 
bus salėje, rengiamas bendias 
pasilinksminimas. Sekmadieni 
po pamaldų įvyksta baigminiai 
susitikimai.

Sausio 4 d. 7 vai. 30 min. v. 
Hamil toso VA V parapijos srlė 
je (58 Dundurn St. N.) šaukia 
mas Kanados Sporto Apygar 
dos Komiteto ir visų sporto klu 
bų atstovų bendras posėdis. Klu 
bai, negalintieji atsiųsti savo 
atstovų, prisiunčia iki sausio 2 
d. HLSK Kovas pirm. K. Ba 
ronui, 131 Kensington Ave. N. 
Hamilton raštiškus pasiūlymus 
pirmenybių reikalu.

HLSK Kovas Valdyba.

KREIPIMASIS SKAUTŲ 
REIKALU Į VISUOMENĘ

Gruodžio 10 d., Hamiltono 
Lietuvių skautams remti drau 
gijos valdyba būva sukvietusi 
paskutinį savo kadencijoj skau 
tų tėvų bei rėmėjų susirinkimą, 
kuriame valdyba atsostatydino, 
garbingai atlikusi savo darbą 
per gana ilgoką laiką. Širdin 
gas ačiū jiems už paaukotą jų 
ipasįšventimą stengiantis išlai 
kyti mūsų jaunimą lietuviškoje
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TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“ g
Išduodamos paskolos iki $ 3,000. g

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

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

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

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

Tradicinis Hamiltono Lietuvių Bendruomenės

Naujų Metų sutikimo balius 
įvyks gruodžio mėn. 31 d., šeštadieni, 
Queen’s Banquet Salėje,

1 0 6 9 Barton St., E.
Šokiams gros 

papildytas Bennie F e r, r i e orkestras, 
veiks bufetas, normaliomis kainomis, 
turtinga loterija, kepuraitės, balionai.

Biletų kaina tik $ 2.50. Moksleiviams pusė kainos. 
Maloniai kviečiame

vietos ir apylinkės lietuvius skaitlingai dalyvauti 
šiame iškilmingame baliuje ir sutikti 1961 N. Metus 

savoje lietuviškoje bendruomenėje, 
labai gražioje ir jaukioje salėje.

Pradžia 7 vai. v. Pabaiga 2 vai. ryto.

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba.

Mieli hamiltoniečiai ir kaimynai 
1961 m. sausio mėn. 14 d., Hillcres salėje, 

Hamiltono lietuvių
Skautams Remti Draugijos Valdyba, 

rengia 

pasilinksminimų - sakius 
Pradžia 7 vai. p. p. Gros Benni Ferri orkestras, 

veiks turtingas bufetas ir naujoviška loterija.
Prašome nuoširdžiai visus atsilankyti.
Biletai: porai 5 dol., vienam 3 dol.

Hamiltono L. S. R. D-jos 
Valdyba.

veikloje, išlaikyti lietuvių kai 
bą bei lietuviškus papročius.

Tą pačią dieną buvo reikalas 
išsirinkti naują, kuri tęstų da
bą toliau. Svarbiausia, kad bu 
vusios valdybos pradėti kaiku 
rie darbai, naujajai valdybai ne 
atidėliojant reikia vesti toliau, 
būtent: numatytas šokių vaka 
ras ir užsakyta šokiams salė bei 
orkestras jokiu būdu nebegali 
ma buvo palikti neišnaudojus, 
nes rankpinigiai jau buvo Įmo 
keti.

Naujoji valdyba pirmajam 
posėdyje ėmėsi vakaro rengi 
mo reikalų tvarkymo. Pasilikę 
dama lietuviškąja visuomene, 
naujoji valdyba tikisi šį pirmą 
jį savo darbą nudirbti su pasi 
šventimu. Visos pajamos yra 
skiriamos svarbiausiam tikslui, 
koks tik gali būti išeivij >j: išlai 
kyti mūsų priaugantį jaunimą 
lietuviškoj dvasioj, lietuviškuo 
se papročiuose, lietuviškoj kai 
boj, koki buvo mūsų tėvai, se 
neliai. Tam reikia didelių pa 
stangri visų lietuvių. Tuo t>ks 
lu, naujoji valdyba ir apeliuoja 
į Hamiltono ir apylinkių lietu 
vius, kas kuo gali ir kiek gali 
paremti šį darbą. Ar maža pini 
gine auka, ar tai atrandant ge 
ra pažįstamą aisivežti į rengia 
mą vakarą, kas ir bus įnašas 
telkiamiems ištekliams.

Vakaras įvyks 1961 m. sau 
šio 14 d. (šeštadienį), 7 vai. 
vak. puikioje Hilleres salėje, 
510 Concession ir Wentworth 
gatvių kampe, ant kalno. Valia 
ro metu rgos Benni Feiri orkest 
ras, turtingas bufetas, loterijos 
keliu galima bus laimėti spec, 
paruoštą staliuką. Taip pat bus 
pravesta nauju būdu loterija. 
Loterija bus turtinga kokybe. 
Fantai bus nepigesni kaip 2 do 
leriai, bet laimėti bus galima už 
10 et.

Tuo remiantis, Hamiltono I, 
S. R. D-jos valdyba ir kviečia 
visus Hamiltono ir apylinkių lie 
tuvius padaryti mūsų jaunimui 
Įnašą, atsilankant Į šį vakarą, 
Drailginant šių švenčių šventiš 
ką nuotaiką, pabendraujant su 
hamiltoniškiais gražiame pobū 
vyje ir paremiant tuos, kam yra 
būtiniausiai reikalinga.

Tad iki malonaus pasimaty 
mo ir geriausios sėkmės Šven 
čių proga visiems lietuviams.

L. S. R. D-jos Valdyba.

BANKELIO „TALKOS“ 
valdyba turėjo savo mėnesini 
posėdį gruodžio 12 d., kuriame 
buvo priimtas balansas už lap 
kričio mėn. su geroku paaugi 
mu. Svarbesnės balanso pozk.i 
jos yra sekančios: Narių Šerai 
$265,374.24, depozitai $3,507. 
36, nariams paskolos asmenį 
nės $173.934.07, pirmųjų mor 
gičių paskolos $63,915.98, visu 
išduota paskolų $237,850.65 su 
rnai. Kasa — banke pinigais

$23.,043.82, deponuota OCU 
League $24,297.12. Balansas 
už lapkričio mėn. suvestas 
$285,766.73. Per lapkričio m. 
išlojo 8 nauji nariai, tad dabar 
yra 482, deposilonų 14 ir na 
rių - skolintojų 177. Kaip maty 
ti iš balanso, dabartiniu metu 
bankelyje yra daugiau laisve pi 
nigo, todėl norintieji pasiskolin 
ti prašomi kreiptis Į bankelį dar 
bo valandomis. Paskolos yru iš 
duodamos iki 3,000 dol. dy 
džio. Tad kam yra reikalas sko 
lintis, nesikreipkite kui nors ki 
tur, bet Į savą kooperatinę kre 
dito Įstaigą.

Kredito komitetas per lapkri 
čio mėn. leido išduoti naujų 
paskolų 6 nariams $8,510. K: 
vizijos komisija. patikrinusi 
bankelio atskaitomybę už lap 
kričio mėn., viską rado tvarko 
je. Bankelio valdyba jau bai 
gia spausdinti lietuvišką sieninį 
kalendorių, kuris visiems na 
riams bus dar prieš Naujus Me 
tus išsiuntinėtas. Kas bus nega 
vęs, prašomi kreiptis į bankelio 
raštinę, nes dėl kalėdinio pašto
apkrovimo gali pasitaikyti ku:. 
nors nuklysti.

Valdyba nutarė šaukti meti 
nį bankelio narių susirinkimą 
196.1 m. vasario 4 d., šeštadie 
nį, 5 vai. pp. parapijos salėje. 
Todėl visi iš anksto prašomi tą 
datą pasižymėti ir skaitliniai 
dalyvauti bankelio reikaių 
svarstyme. O tie reikalai visie 
ms nariams labai svarbūs, liečia 
jų pačių sudėtus pinigus bei jų 
administravimą.

„Talkos“ valdyba baigdama 
šiuos šeštuosius darbo metus 
nuoširdžiai sveikina visus savo 
narius bei prijaučiančius Kale 
dų švenčių proga ir kartu linki 
laimingų ir sėkmingų Naujųjų 
1961 metų!

Visoje Kanadoje Kredito 
Unijų

(bankelių) yra Ontario provin 
cijoje pagal 1959 m. statistikos 
davinius 1,516, antroje vietoje 
Quebeco provincija su 1,4 47. 
Visoje Kanadoje tais metais bu 
vo registruotų ir turinčių čarte 
n 4,566 Credito unijos. Narių 
turėjo 2,347,317 ir valdė kapi 
talą 1.155 milionų dol. Narių 
skaičius sudaro 13,3% visų Ka 
nados gyventojų.
Credit Union Day Hamiltone 
buvo paminėta dalyvaujant 
apie 600 asmenų, atsto 'aujan 
čių 79 Credit Unions. Hamilto 
ne yra 150 Credito Unijų su 
60,000 narių, kurie vaido 20 m: 
lionų dol. kapitalą.

Kooperatinis patarnavimas 
apima vis platesnes sritis. Praei 
tais metais Toronte buvo įkur 
tas kooperatyvas aprūpinti na 
mus šildymui alyva vardu Met 
ro Consumers Co-operatiVt. Sis 
kooperatyvas aprūpina alyva 
šildymui normalia kaina. T i 
čiau išleisti pinigai alyvai dali

ŠOKIŲ MUZIKOS MĖGĖJAI!!!

Puiki dovana Šventėm.
Jau atspausdinta nauja, lietuviškai Įdainuota 

11 rinktinių šokių muzikos plokštelė.
ROŽĖS IR TYLŪS VAKARAI. . .

Ta galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos parduotuvėse 
Kaina $ 6.00.

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

Laiškai Redakcijai
Didžiai Gerb. p. Redaktoriau,

Kadangi I. Šajaukos laiške 
esu be pagrindo linksniuojamas 
neigiama prasme, maloniai pra 
šau patalpinti Jūsų savaitrašty 
je šį mano laišką - paaiškinimą.

Dėkoju ir reiškiu pagarbos 
P. Dauginas.

Mažaraščio Atsakymas 
„Didžiaraščiui“

Mano užklausimas, kada pa 
sirodys St. Catharines vilniečių 
leidžiama knyga „Vilnius Lie 
tuvos gyvenime“, kurią St. Cat 
barines vilniečiai pradėjo tek 
lamuoti 195 5 m. garsindami pir 
mąsias savo Jonines bei rinkda 
mi „tam tikslui“ aukas, sušilau 
kė smarkios reakcijos. I. Šajau 
ka savo atsakyme (Nepr. Lie 
tuva Nr. 48(60) paaiškino, t<ad 
aukos buvo renkamos net ii ici 
tuose kontinentuose, nes rašo 
ma: „Aukojusieji dėl to neri 
niauja. Net ir VKL S-gos St.
Catharines skyrius užklausimų 
yra gavęs iš Australijos ir Ang 
lijos“. Iš to matyti, kad ne aš 
vienas nerimauju. Nerimauja 
V'si aukojusieji pinigais ir rė 
mūsieji tam tikslui St. Catba 
nnes vilniečių ruošiamas Joni 
nes. Lietuviška visuomenė yra 
dosni, bet nemarši.

Šalia to, I. Šajauka atkasė 
dar vieną paslaptį, užsiminus 
mas, kad knygą „Vilnius Lietu 
vos Gyvenime“ leidžia ne V K 
L, S-gos St. Catharines s^y 
nūs, bet Toronto skyrius. Jei 
I. Šajauka ir St. Catharines vii 
niečiai bandys dar kartą užsi 
ginti, kad ne jie, o Torontas lei 
džia minimą knygą, būsiu pri 
verslas pacituoti pradedant 
1955 metų ruoštų Joninių ick 
lamas spaudoje ir joninių pro 
gramas atskiruose leidinėliuose, 
kur yra aiškiai pasakyta, kad 
St. Catharines vilniečiai užsi 
mojo išleisti knygą anglų kai 
ba „Vilnius Lietuvos Gyveni 
me*’, apeliuodami į dosnių tau

tiečių jautrias širdis, kviesdami 
i Joninių parengimus ir rinkaa 
mi pinigus pagal aukų lapus. 
Viskas yra juoda ant balto pa 
skelbta lietuviškoje spaudoje. 
Net ir tie Anglijos ir Austi ali 
jos aukotojai savo užklausimus 
nukreipė į St. Catharines vilnie 
čius, o ne į Toronto skyrių, nes 
St. Catharines skyrius skelbėsi, 
rinko aukas ir populiarino Joni 
nių parengimus, telkdami pini 
gus knygos išleidimui.

Šajaukiška taktika bando vi 
sa reikalą pastatyti kitoje šviu 
soje. Net keliose vietose užu 
cenluoja, kad klausimą kcl.ą 
„mažaraščiai“. Nei rašydamas 
korespondenciją — pasiteravi 
mą apie knygos išleidimą, — 
nei šį kartą į didžiuosius rašy 
tojus nepretenduoju. Paklaus.! 
per spaudą, kada išeis knyga, 
dėl kurios išleidimo esu prisiaė 
jęs, nereikia būti nei diplomuo 
tu žurnalistu, nei autoriumi sto
ro atsiminimų tomo. Tik kai I. 
Šajauka primygtinai pabrėžia 
mažaraštiškumą, man norisi pa 
člausi p. Šajauka, ar jau nebe- 
važinėji i Wellandą, kad ten 
sveiko koiespondencijas ištaisy
tų, prieš išsiunčiant jas kokiam 
nors laikraščiui?

„Nepriklausoma Lietuva1' sa 
vaitraštyje straipsnis perėjęs 
per redaktoriaus rankas ir nu 
stojęs daugelio „didžiaraščio" 
kalbos perlų. Tas pats stra.ps 
nis laikraštyje „Keleivis“ Nr. 
49-60 m. aiškiai liudija straips 
nio autoriaus kalbos „žmoji 
mą“.

Šiuo laišku nesirengiu eiti į 
tolimesnius ginčus, o tik pareis 
kiu bendrą Įspūdi, kuris susida 
rė perskaičius I. Šajaukos pa 
aiškinimą. Kai buvo reikalingi 
pinigai, Į mane ir Į daugelį ki'ų 
buvo kreiptasi gražiais žo 
džiais. Dabar, kai reikia paais 
kinti, kur tie pinigai sunaudoti, 
susilaukiau griovėjo ii mažaraš 
čio vardo. P. Dauginas.

Port Arthur ir Fort William, Ont
KLB MŪSŲ APYLINKĖS

visuotinis narių susirinii.mas. 
Buvo padaryta pranešimas -isų 
metų veiklos ir išrinkta nauja 
valdyba ir revizijos kom.

Susirinkiman atsilankė neina 
žas skaičius narių, įnešdami 
daug naujų sumanymų. Susirin 
'kimas praėjo darniai, gražiai ir 
užbaigtas kavute.

Mūsų apylinke aplankė neit 
keta mirtis. Staigiai, širdies 
priepuoliu mirė Aleksandra Ri 
tilytė, kilimo nuo Mažeikių. Pa 
laidota šv. Andriaus parapijos 
kapuose. Laidotuvėmis pasirū 
pino vietiniai lietuviai užpilk 
darni šv. Mišias ir palydėdami 
i kapines. Jei kas žinotų jos gi 
minių adresą, prašykime pra 
nešti jiems apie jos mirtį arba 
duoti adresą mūsų apylinkei.

Reiškiam užuojautą Albinui 
Andriušiui, dėl jo brolio Vac 
lovo staigios mirties.

P. Erslovas aplankė visus 
Ontario Hospital esančius lietu 
vius, kurių yra 6 ir apylinkės 
vardu įteikė jiems dovanelių 
švenčių proga.

Leono Bružo šeima sušilau 
kė sūnaus. Sveikinam laimin 
guosius tėvus.

Fort William, Valey St. 601, 
telef. Ma 26369 p. Simonaitis 
atidarė kolonialių (grocery) 
prekių parduotuvę. Tautiečius 

nai grįžta atgal gauto pe'no pa 
vidale, kuris grąžinamas na 
riams. Tiktai nariai gali daly 
vauti to pelno gavime atgal. 
Suinteresuoti ir norintieji gauti 
smulkesnių informacijų prašo 
mi kreiptis Metro Consuumers 
Co-operatyve, P. O. Box 102, 
Station B, Hamilton. Telefo 
nas JA 8-6581. J. D.

prašome palaikyti savuosius.
P. Kaminskai, kurie prieš 

1 y2 metų persikėlė gyventi į 
New Zeland, atsiuntė Kalėdų 
proga sveikinimą visiems apy 
linkės lietuviams.

Port Arthur ir Fort William 
Apylinkės Valdybos vardu sve> 
kiname Šv. Kalėdų ir N. Me 
tų proga mūsų kempių atsto 
vus ir visus plačioj apylinkėj 
esančius lietuvius. . L. R.

ar vaistininko
ČESNAKAS

YRA JUMS SVEIKA
PADEDA jums išsilaikyti slip 
riais ir sveikais. Per amžius mi 
lionai žmonių naudojo česna 
ką dėl sveikatos, tikėdami jo 
gydomąja ir stiprinančia ga 
lia. Česnakas yra natūralus 

antiseptinis vaistas, 
kuris apsaugo kraujo sistemą 

nuo nešvarumų.
Dauguma naudojančių jį ver 
tindavo kaipo lengvinantį art 
ričio reumatizmo skausmu . 
Adams Pearles Garlic (česna 
kas) turi savyje salicylamide 
— išbandyto skausmų palcng 
vintojo. Gryna česnako alyva 
yra ištraukta iš česnako gaivu 
tės ir šitokioje sukoncentruo 
toje formoje gaunate viską, ką 
šis veiksmingas augalas teikia. 
Adams Garlic Pearles (česna 
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 ištikrųjų būsite 
patenkinti taip padarę.



B P5L.. Sr ti i< 1 K L. A U S U M A L I Ei T U V A 1960. X11, įsa. — Ni 32('/ia>

„N. L. Spaudos Balius - sausio 7 dieną 
puikiojoje Slovakų Salėje: 7220 Hutchison St.

MONT 'į R LAI,
RUOŠKIMĖS SPAUDOS BALIUI

Jau dabar aiškėja, kad Spau 
dos Balius bus labai linksmas, 
turtingas, gera loterija ii sau 
nūs muzika.

Baliui Dailininkė A. lamo 
šaitienė paruošė iš savo atrink 
tinių parodai atsargu suvalki 
nį tautinį drabužį, kurį nailinn. 
kė vertina mažiausia 200 dol.; 
N L redakcija dviems išlošima 
ms paskyrė taip pat 10G dole 
rių; p. Paknys duoda naują ra 
dio aparatą; dailininkas J. Aks 
tinas Spaudos baliaus loterija:

Spaudos baliaus loterijai
42. M. Leknickienė, viln. sukne

lei medžiaga.
43. P. Reutas, žiūronas ir pele 

ninė su žuvim.
44. Kuzma Pranas, portatyvus 

žadintuvas.
45. P. Kaulakis, 2 dol.
46. Br. Abromonis, Martini b. 

ir šokolado dėžė.
47. P. Kvietkauskas, mašinėlė 

skutim.
48. G. Kudžmienė, šokolado d.
49. L. Kudžmienė. 1 dol.
50. P. Čipkus, 1 dol.
51. L. Barauskas, 1 dol.
52. P. Juodkojis, vyno bonka.
53. P. Kli eitis, pirštinės.
54. P. Jokubauskienė, 1 dol.
55. P. Jakubka, 3 dol.
56. Martinaičiai, Erta ir Jonas, 

5 dol.
57. Šulmistras Myk., vyno b.
58. A. Linkonienė, indelių set.
59. D. Linkonas, 2 dol.
60. A. Bernotas, 1 dol.
61. P. Montvila, 1 dol.
62. P. Zubienė. 2 dol.
63. J. Adomaitis, 1 dol.
64. J. Astravas, vyno bonka.
65. V. Kačergius, 2 dol.
66. J. Bitneris, 1 dol.
67. A. Matulis, 2 dol.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 7—9 p. m.

2—4 p. m.antradienį ir 
penktadienį
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. M ALISKA 

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

(prie Bishop).
Siute 419, tel. UN 6-8235 

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 
Dr. R. CHARLAND

78 St. Joseph Blvd. W.
VI 2-9958

1 iJ Dr. E. A nd r n kaitis įl
956 SHERBROOKE E. §

Tel.: LA 2-7236 |
(

NOTARAS |
JUOZAS BERNOTAS 1

B. A., B. C. L. §
215 St. James West, |

7 augitas. §

Tel.: AV 8-3115. <Namie 2654 Hogan yyT*l.- LA 5-7923, 7—9 v v|
Taupyk ir skolinkis

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

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

Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

paskyrė paveikslą 80 dol. vcr 
lės.

Premijuojamus šokius y i. 
balionais) mecenuoja K. Kardu 
lienė, Distrikt Estate Broken, 
dir. P. Adamonis ir Hickson 
groserio savininkas Povilas Jo 
cas. Jeigu kas norėtų prisidėti, 
mielai prašome.

Šokiams gros didelis irkest 
ras, kuris ruošia specialią pro 
gramą. Salė, kaip pernai, Kar,. 
liškoji Slovakų salė. Visi tau 
(iečiai su savo artimaisiais ir pa 
žjstamais mielai laukiami.

68. P. Sibitis, 2 dol.
69. A. Ptašinskas, Martini b.
70. J. Vieraitis, 1 dol.
71. P. Ražanas, 2 dol.
72. A. Snapkauskas, 2 dol.
73. R. Valteris, 1. dol.
74. A. Bendikas, 1 dol.
75. P. Augūnas. 1 dol.
76. V. Škuda, 2 dol.
77. P. P. Kercvičius, 2 dol.
78. P. Rusinas. 1 dol.
79. O. Šulmistrienė, 1 dek
80. L. K. Leipus, dovana,
81. P. Bendikas. dovana.
82. A. Kavaliūnaitė, dėžutė(r).
83. J. Mačionis, alaus dėžė.
84. E. Navikėnienė, indų set.
85. P. Čerkienė, vaza gėlėms.
86. P. Gabrusevičius, skarelė.
87. X. Y., 1 dol.
88. P. Pužauskicnė, gerymo b.
89. V. Kiškis, saldainiams iru1.
90. P. Martinėnas, 1 dpi.

Nuoširdžiai dėkojame. Bū.:, 
me dėkingi ir kitiems lot' ’i^js 
turtintojams. NL.
ferencijojs. Kennedy, kn p ma

DAIL. J. AKSTINO DARBU 
VERTINIMAS

balsavimo būdu davė šių pasek 
mill: pirmą vietą gavo paveiks 
las Kūčių naktį, antrą vietą 
versmė ir trečią ūkanų gobele 
nai.

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

(
ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D. X
4 Notre Dame St. E. g

Suite 901 ®
UN 1-8933 J

| ADVOKATAS |

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

z: Suite 205 >z
Z! 168 Notre Dame St. E. ;;
| UN 6-2063 ir UN 6-2064

Resid.: 40 Lafleur,
d LaSalle. DO 6-1570

KALĖDŲ SENELIS PAS 
MONTREALIO VAIKUČIUS

Kaip kasmet, bet vi. ada taip 
nauja, netikėta ir laukiama — 
tai vaikams Kalėdų senelis, žino 
ma, su dovanomis. Bet Kalėdų 
senelis drauge yra ir pr.- m«>nė 
vaikus paskatinti vaikiškam žy 
giui ir darbui. Ir taip šių metų 
Kalėdų senelis į Montreal) arė 
jo per A. Blauzdžiūno vedamą 
Aušros Vartų šeštadieninę rno 
kyklą, kuri Kalėdų eglutei pa 
ruošė piogramą, paatlkinta dar 
B. Vaitkūnaitės - Nagienės se 
selės Celinos, R. Kličiaus ir kt.

Programą atidarius mokyk 
los vedėjui A. Blauzdžiūnui ir 
susirinkusius vaikučius ir tėvus 
pasveikinus Tėvui J. Borev1 
čiui, buvo suvaidintas scenos 
vaizdelis Kūčios Kanadoje n 
Mergaitės sapnas. Didžiaisiais 
artistais buvo; R. Tekutis, A. 
Staškevičius, A. Ptašinskas, L. 
Baršauskas, L. Juodkojyte, R. 
Blauzdžiūnas, A. Ališauskas, 
L. Gedvilaitė, A. Staškevičiūtė, 
K. Akstinas, G. Adamonis, A. 
Adamonis ir R. Kunnapuu.

Gėlių šokį šoko: L. Kur.ua 
puu, K. Baradinskaitė, R. Mo 
ntvilaitė, K. Bendžiūtė, N. 
Girdžiūtė, L. Juodkojyte, R. 
Styraitė, R. Zubaite, V. Vaup 
šas, M. Bendžiūtė, R. Ratavi 
čiūtė, L. Vaupšas, J. Vizgirdai 
tė, A. Staskevičiūte, A. Ben 
džiūtė ir D. Beniušyiė, o solo 
— M. Sušcevičiūtė. Švenčių 
valsą šoko: V. Adamonytė, L. 
Bijūnaitė, L. Gedvilaite, K. Gu 
dailė, R. Tekutytė, I. Macely 
tė, D. Blauzdžiūnaitė, L. Blauz 
džiūnaitė, V. Gudaite, 13. K an 
cevičiūtė, A. Jonelytė ir M. Gir 
džiūtė.

Berniukų chore giedojo: K. 
Akstinas, A. Ptašinskas, R. 
Blauzdžiūnas. R. Kunnapuu. 
R. Montvila, V. Šemogas, R 
Bulota, E. Juodis, P. Drešeris, 
V. Baršauskas, A. Adamonis, 
E. Keievičius, A. Ališauske., 
A. Staškevičius, A. Bijūnas, R 
Šeidys, V. Ptašinskas, L. Dre 
šeris, A. Mockus, A. Pocaus 
kas, A. Jaugelis, G. .Bulota, G. 
Adamonis, S. Gorys.

Mergaičių chore: J. Vizgir 
daitė. I< Gedvilaitė, R. Jaugė 
lyte. R. Styraitė, K. Baradins 
kaitė, R. Montvilaitė, K. Gu 
daitė, L. Juodkoj y tė, R. Mece 
lyte, V. Adamonytė, D. Rata 
vičiūtė, L. Bijūnaitė, K. Pavila 
nytė, R. Zubaitė, M. Girdžiūtė 
V. Gudaitė. A. Juodkojyte, Z.. 
Staškevičiūtė, B. Kuncevičiūic, 
D. Blauzdžiūnaitė, L. Blauz 
džiūnaitė, K. Bendžiūtė, Ii 
Staškevičiūtė, A. Jonelytė, R. 
'lekėtytė, K. Andruškevičiūtė.

Puikiausiai solo dainavo Lin 
da Blauzdžiūnaitė.

Tėvų komiteto pirm. L. Giri 
ms, padėkojo parengimo ruo 
šėjams, mokytojams, vaidinto 
jams, dainininkams ir šokėjams, 
pristatė Kalėdų senelį, kuris 
atėjo su gėrybių maišu ir visus 
apdovanojo. Tai buvo didelė vi 
sos šventės kulminacija. Pa 
i engimas praėjo labai gražiai.

taisau ir dažau
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

DOVANA UŽ 25 METŲ 
DARBA

J. Bakanavičius už 25 metų 
darbą Western Product Co. 
Ltd. gavo auksinį laikrodį ir tar 
nybinį pakėlimą pareigose.

NAUJIEJI METAI
Aušros Vartų parapija ruo 

šia ypatingai iškilmingą Naujų 
jų Metų sutikimą. Programa 
štai kokia: šeštadienio naktį 11 
valandą Aušros Vartų dažny 
čioje šventoji valandą prieš iš 
statytą Švenčiausią Sakramen 
tą už pasaulio taiką ir rnūąų tau 
tos laisvę. Lygiai 12 vai., vidui 
naktyje, iškilmingos šv. Mišios 
su txjmis kunigais. Po šv. mi 
šių — visi yra kviečiami į .a V 
parapijos salę. Čia, Aušros Var 
tų parapijos vaišingojo komite 
to globoje, prie jaukios muzi 
kos, galėsime vieni kitiems pa 
leikšti savo Naujųjų Metų lin 
kėjimus bei šeimyniškai pasi 
šnekučiuoti. Į ši gražų, lietuvis 
ką ir krikščionišką Naujųjų Me 
tų sutikimą kviečiami nuoš>' 
džiai visi. (AV).

KAZIMIERAS LUKAS, 
laikąs kalakutų ūkį ties Bailing 
ton, P. Q., savaitgaly lankėsi 
pas pusbrolį Bostone. Pakeliui 
užsukęs j NL redakciją, prane 
šė, kad sausio 7 dienos Mont 
realio lietuvių Spaudos baliui 
jis aukoja užkandžiains tiek 
kalakutų, kiek tiktai bus parei 
kalauta. Tai didelė pp. Lukų 
parama mūsų spaudai. Pasaky 
tina, kad pp. Lukai dabar taip 
yra sutvarkę kalakutų ūkį, kad 
jis veikia visus metus be n.-’ 
traukos, ir kas 3 mėnesiai du o 
da po naują kalakutų laidą. Da 
bar jų ūky yra apie 10,000 k:i 
lakutų. Didelis pp. Lukams NL 
padėkos žodis.

ATOSTOGŲ J ŠILTUS 
KRAŠTUS

Sausio 5 d. į Floridą lėktuvu 
išskrenda p. Jokubauskiene. 
Kiek vėliau į Floridą mėnesiui 
laiko išskrenda pp. Intų šeima.

BANKO „LITAS“
visuotinis metinis narių susirin 
kimas įvyks 1961 m. vasario m. 
4 d., šeštadienį, Aušros Vartų 
salėje. Pagal daugelio nulių 
pageidavimą praeitame susirin 
kime, šiemet po susirinkimo 
bus vaišės, orkestras ir šokiai 
Visi montrealiečiai kviečiami šį 
šeštadienį rezervuoti ..Lito" b<i 
hui. Smulkesnė dienotvarkė n 
vakaro programa bus paskelbta 
vėliau.

Sekr. Pr. Rudinskas.
9 Dr. Sadauskas iš JAV. lydi 
mas kaimyno P. Petronio, lan 
kėši NL ledakcijojej.

® AV chorui Kalėdų proga 
Klebonas suruošė gražų pri 
etnimą ir pasveikino.
9 Vytauto klubas Aušros Var 
tų parapijai paaukojo 25 dol. 
• Už neutralę beatominę zoną 
Vid. Europoje vėl pasisakė bri 
tų opozicijos vadas Geitskell.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

T O \ T O
IŠKILMINGA NAUJŲ 

METŲ SUTIKIMĄ
ruošia liet, radijo programa 
,,Tėvynės prisiminimai" Prince 
George viešbučio didžiojoje sa 
Įėję. Pradžia 7 vai. vak. Įėji 
mas, įskaitant maistą, meninę 
programėlę ir kitus malonu 
mus, 5.50 dol., 12 vai. šampa 
nas! Rezervuoti vietas skarnbin 
kite radio programos vedėjui J. 
R. Simanavičiui, teief. LE. 
4-1274. adres. LI5 Rusholine 
Rd. Toronto 4.

AUKOS „N. L”
P. M. Prapuolenytė,

Cicero, 1.40
J. Latvys, Chicago 1.75 
A. Tamasoms,

Verdun. P. Q. 1.00
J. Manstavičius,

Verdun. P. Q. 2.00
A. Kenstavičius, B. C. 2.00
K. L. B. Winnipego Apl. 10.C0

Nuoširdžiai dėko jame N L

PRANEŠIMAS IR PADĖKA 
VISUOMENEI

KLB Montrealio lietuvių Sei 
mėlio Prezidiumo narys šalpos 
reikalams Dr. J. Mališka prane 
ša, kad NL tilpusi žinia apie 
šalpą Montrealio lietuviu pašai 
pos reikalingoms šeimoms yra 
netiksli. Iš tikrųjų pašalpos su 
teikta: p. Mackevičienės šei 
mai ir p. Bcnetienės Šeimai 
po 75 dol., p. Mikalajūnienės 
— 30 dol. ir dar vienos našlės 
šeimai 40 dol. 300 dol. yra pa 
siųsti bendrajam Kanados lietu 
vių Šalpos Fondui ir kasoje, at 
sargos reikalams, yia likę apie 
100 dol. Dr. J. Mališka, kaip 
šolpos reikalų tvarkytojas, tei 
gia, kad šalpos aukos yra labai 
reikalingos, todėl jų suteikė 
jams reiškiama nuoširdi pade 
ka. Taipgi tariama ačiū ir Pre 
zidiumo nariui V. Žižiui. kuiis 
su KLKMD pirmininke p. V ii 
činskiene aplankė šalpos rcika 
lingas šeimas.

© Serga DLJC Vytauto kluoo
nariai: Kazys Leknickas, Ka 
zys Martinėnas (operuotas), 
Liudv. Skripka, Vincas Račys, 
Juozas Makaravičius, Gustavas 
Frankas, Bronė Garneliene.

9 Junatas Petras iš Argentinos 
sostinės, Buenos Aires, kuris 
laikas kai vieši pas šešerį ir švo 
geri pp. Šuplevičius, Pt. Si. Ch.
• Už laisvę visoms tautoms ir 
žmonėms pasisakė Austrijos de 
legatas Jungtinėse Tautose 
Malsch, svarstant kolonializmo 
klausimą. Laisvė nedaloma, 
kaip nedaloma ir taika pasauly 
je, pareiškė jis.

C —jį. I JL !■■■■ JU Ilm

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

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

Mr. Mano Taddio, 
1385 Laurentide Blvd., 
Cap St. Martin, Que.

| MASSON FURS 1
) K. GUDŽIŪNAS IR H

J. GRAŽYS |
L Parduoda gatavus, siuva § 
) naujus, remodeliuoja ir tai H 

so senus
kailinius paltus. g

: Vasarai saugus išlaikymas H 
su apdraudimu. g

3365 Masson St., «
Montreal. H

Tel. RA 1-6005. ::

LIETUVIŲ VERSLININKŲ 
SĄJUNGA

Dr. J. Kaškelio incidiyva srėl 
pradeda rodyti gyvybės žymes.

Senąją Valdybą, kurią suda 
rė dr. J. Kaškelis, dr. K. l.iut 
kus, J. Strazdas, Al. Dūda ir 
P. Blldreika, susirinkimas įpa 
reigojo sausio 8 d. Lietuvių n:, 
muose. kur yra S-gos nuolatinė 
būstinė, sukviesti pri tariančių 
susirinkimą, kuriame be pastai 
tos, suruošti ir arbatėlę.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

Toronte ,,Parama“ buvo užaa 
ryta Kalėdų antrą dieną ii’ buj 
uždaryta asusio mėn. antrą ciie 
na, pirmadienį.

N. METŲ SUTIKIMAS
Įvyksta N. Metų išvakarėse Pa 
rengimą rengia Šv. Jono para 
pija ir to paties vardo Pašalpinė 
Draugija. Įėjimas nuo asmens 
2.50 dol. Parengimo metu — 
vakarienė ir šokiai.

„LITAS” PRAILGINA
DARBO LAIKĄ

Darbo dienomis: 1451 Cravv 
ford Bridge Ave, Verdun.

Pytais: pirmadieniais nuo 10 
iki 1 vai., šeštadieniais nuo 10 
iki 12 vai.

Vakarais: pirmadieniais, tre 
čiadieniais ir penktadieniais nuo 
7 iki 8 vai.

Visomis tomis valandomis 
bus atliekamos visos „Lito“ 
operacijos: priimami ir išmoka 
mi indėliai atidaromos naujos 
s-tos, priimami pareiškimai pas. 
koloms ir t. t.

Visi nariai ir būsimi nariai 
maloniai kviečiami šiais „Lito“ 
siūlomais patogumais pasinalt 
doti. Pr. Rudinskas..
BANKO „LITAS“ NARIAI

prašomi atkreipti dėmesį į nau 
jas banko darbo valandas. Šio 
kiomis dienomis, kurios yra pa 
skelbtos nuolatiniame mūsų
skelbime N. Lietuvoje ir T. Ži 
būriuose. Būtų labai geistina,, 
kad visi kreiptųsi tik tomis va 
landomis.

RENGIAMAS KAUKIŲ 
BALIUS

1961 m. sausio mėn. 21 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje 
Montrealio. L. K. Mindauge 
šaulių kuopa, rengia tradicinį 
šaunų kaukių balių. Kviečiama 
ruošti kaukės. Geriausios bus 
premijuojamos vertingomis do 
vanomis.

KITOS ŽINIOS
— Genevoje derybos dėl A 

bandymų nutraukimo peitaruk 
tos 2 mėnesiam.

— JTO pilnaties posėdžiai 
bus nutraukti 4 mėnesiams.

— Maskvoje susirinkę kom 
vadai paskelbė rezoliuciją, iŠ 
kurios matyti, kad jie nuomo 
nių nesuderino : Chruščiovas už 
koegzistenciją, o Maotsetun 
gas už karą.

— 50 Indijos kompartijos na 
rių perėjo į Nehru partiją.

— Kuboje vyksta sukilimas, 
kuris žiauriai malšinamas.

— Estija nugalėjo du kartus 
bokse Suomiją 6:4.

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

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

Star, La Press.

Kur.ua
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