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ANGLIJA SU PRANCŪZIJA TRAUKIASI IŠ SUECO. EGIPTAS VĖL GRASINA.
MASKVA GINKLUOJA SIRIJĄ IR KURSTO JA PRIEŠ KAIMYNUS. VENGRIJOJE 

įSIPRIEšINIMAS RUSIJ OS OKUPACIJAI TEBES1TES1A. NAUJI REIŠKINIAI
RUSIJOJE.

Prancūzijos ir Anglijos už Tat, kaip ir kiekvienai diktatu 
sienių reikalų ministerial pareis rai, vienintelė priemonė gelbė 
kė, kad jų kariuomenės is Sue tis nuo kracho, yra tuojau kurs 
co pasitrauks kai tiktai Jungti tyti karus ir žmones 
nių Tautų kariuomene galės 
imti jų pozicijas, bet

EGIPTAS GRASINA
TREČIUOJU KARU.

Esą Egiptas nebijo rizikuoti 
ir nemano, kad dabar negali iv 
ykti 3 pasaulinis karas.

Šis Egipto grasinimas šutam 
pa su Amerikos susektais slap 
tais Maskvos planais, pagai I u 
riuos
PUVO NUMATYTA PULTI

raminti, 
kad... bus geriau. Todėl Mask 
va padidino veiklumą karų kur 
stymo kryptimi.

MASKVOS VEIKLĄ 
GYVAI PAJUTO VAKARŲ 

VALSTYBĖS,
todėl Eisenhoweris rado reika 
linga įspėti, kad Sirijos ginklą 
vimas kelia susirūpinimą, į ku 
rį žiūrima labai rimtai. Turkija 
įspėjo Angliją, kad kyla karo 
pavojus. Todėl ir JAV balsavo 

RAELIS 1957 M. SAUSIO "Jungt. Tūtose drauge su Indija 
26 DIENĄ ir Rusija, kad Anglija ir Pran

ir per tris dienas jį okupavus, cūzija kariuomenę atitrauktų iš 
padalyti tarp Egipto ir Sirijos. Sueco be sąlygų. JAV tuom ba 
Tuo tikslu Maskva gabeno gin ndo sudaryti moralines sąlygas, 
klus į Egiptą ir Siriją, kurios kurios užkirstų Rusijai agresi 
valdžia, kaip ir Egipto Nasser, 
yra pasidavusi Maskvos diriga 
vimui.

Šitie nauji Egipto grasinimai 
ir slaptieji planai, apie kuriuos 
Anglijos seime kalbėjo Edenas 
ir kurie dabar atskleisti ir Eisen 
howeriui, sutampa. Anglijai ir 
Prancūzijai suardžius suos pia 
nūs, 
DABAR MASKVA YPATIN 

GA VEIKLUMĄ RODO 
ARTIMUOSIUOSE 

RYTUOSE.

uz

TRUMPOS ŽINIOS
— Vengrijos darbininkai Bu

dapešte dabar padegė komunis, 
tinio laikraščio redakciją.

— Kadar atmetė Vengrijos; 
darbininkų reikalavimą, kad Ru! 
sijos kariuomene pasitrauktų iš; 
Vengrijos.

— Sovietai i užsieni pradėjo 
leisti žmones, bet tiktai nedarbii 
ngus — invalidus ir senius.

— Sibire sviesto svaras 45/ 
lašinių 60 ir cukraus 20 rublių.

— Kazachstanan išvežta per 
2000 lietuvių jaunimo, Pavloda 
re apie 1500.

— VLIKo prezidiumo sekr. 
H. Blazas, apvažiavęs Europą, 
turėjo pranešimų Vas. 16 gnn 
nazijoje, Londone ir kt., aplan 
kė min. Balutį ir sugrįžo į New 
Yorką.

— Montrealy pasirodė Maž 
lietuvių centro leidžiamas biule 
tenis „Bičiulis“.

— Šalpos organizaciojs Šve 
dijoje kreipėsi i Sovietų amba 
sadą, kurią prašė sumažinti mui

Lietuvių politinių veiksnių pasitarimo, įvykusio 1956 m. lapkričio 15 d. New Ycike, daly
viai iš kairės į dešinę pirmoj eilėj: Dr. P. Grigaitis, adv. A. Olis, gen. konsulas J. Budrys, 
J. Matulionis, L. Šimutis, prof. J. Kaminskas; antroj eilėj: Dr. A. Trimakas, K. Bielinis, M.

Kižytė, V. Sidzikauskas, M. Vaidyla.

jos kelius.
JUNGTINĖSE TAUTOSE 

MASKVAI SUSIDARO NAU 
JŲ SUNKUMŲ, 

nes visu atvirumu iškilo Veng 
rijos byla, kurioje ji moraliai pa tus siuntiniams, 
klupdyta ant kelių. Sako, kad — Šveicarijos studentai Ba 
Vengrijos sukilimas yra jos vi zelyje suruošė demonstracijas 
daus reikalas, bet koks vidaus prieš pavergtųjų tautų persekio 
reikalas, jeigu į Vengriją įsi jimą Rusijoje ir jos pavergtose 
veržė svetima, Rusijos, kariuo šalyse, 
menė? Sako, kad Rusija nede 
portuoja Rusijos gyventojų, 
bet čia pat Šepilovui pakišta po 

Šis Maskvos veiklumas turi akimis Vengrijos laikraščiai, ku 
du tikslu: įsigalėti Viduriniuo riuose aprašyti išvežimai. Tat 
se Rytuose ir apraminti Sovie šepilovo padėtis be išeitis. Tik 
tijos pavergtus kraštus imtinai ; Maskva elgiasi pagal rusišką

MASINU FONDO VAJUS
„N

jus tcsiai .is Dideliu dėkingu
mu miniu .e sekančius vajaus da
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Juškevičienė Magdalena,

Montreal; P. Q. , . .$ 10.00
P. Juškevičienė — didelė ir nuo 
širdi „Nepriklausomos Lietu

— Kanada įsileistu iu vengru 
pabėgėlių apmoka ir kelionės 
išlaidas. Dabar naujų imigran 
tų priimti Į Europą yra išvykęs 
Kanados imigracijos ministeris 
p. Pickersgill.

— Kanada nukentėjusiu ven

L." Mašinų Fondo va Kalit Frank,
Antelope, Sask........... $ 10.00

Yra pattiotų lietuvių, kurie no 
rs ir toliausiai nuo Montrealio 
gyvendami, iš tolo mato lietu 
višką židinį ir stengiasi palai 
kyti jame gyvą lietuvybę, — iš 
tolimojo Saskatchevano- p. F. 
Kalitas NL Mašinų Fondui at 

vos“ rėmėja — nepraleidžia nė siuntė 10 dolerių, siųsdamas 
vienos progos neparėmusi savo 1957 metų prenumeratos mokė 
jo laikraščio. Sukaktuvėms ji stj.
paskyrė 15 dol., o dabar per p. Visiems vajaus dalyviams 
Joną Juškevičių NL Mašinų Fo nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
ndui atsiuntė aukų dar dešimtį me atsiliepti daugiau tautiečių, 
dolerių. Šerų jai, sako, turimų Spaudos Bendrovės „Neprikla 
pakaks, bet Mašinų Fondą ji vis usoma Lietuva“ įgalioti vesti 
vien paremia. vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis

PJT TREČIOJI SESIJA
Lapkričio 12-13 dd. New Yo 

rke Carnegie Endownent Cen 
ter patalpose Pavergtosios Jun 
gtinės Tautos pradėjo savo vei 
klos trečiuosius metus — III-ją 
pilnaties sesiją. Per abi dienas 
įvyko 4 posėdžiai. Visai III-jai 
sesijai numatyta darbotvarkė iš 
31 punkto. Taip svarstytinų 
dalykų pažymėtini: pavergtųjų 
kraštų laisvinimas; sovietinis 
kolonizinas; euiopinė Integra 
cija; sovietinė prievartos darbų 
sistema; asmens teisių tarptau 
tinė konvencija; žemes ūkis, 
pramonė, prekybą sovietų pave 
rgtuose kraštuose; teisingumo 
darymo sovietinė sistema; tarp 
tautinių nusikaltimų baudžia 
masis kodeksas; tautų apsispre 
ndimo teisė.

su pačios Rusijos gyventojais.
Vengrijos sukilimas, numas 

kavęs Maskvos melagystes, kad 
pavergtųjų kraštų žmonės pate 
nkinti sovietine okupacija ir 
vergija, nepaprastai sukrėtė 

munizmą ir visą sovietinę pr 
.‘vartos sistemą.

VISO PASAULIO DARBINI 
NK1JA PASIPIKTINO -.
GRIJOS DARBO ŽMONIŲ 

ŽUDYMU,
ir nuo Maskvos nusigrįžo. Ir 
pačioje Rusiojje pasirodė naujų 
diktatūrai pasipriešinimo n-iski 
nių: keliose darbovietėse sust 
reikalavo darbininkai. Pabaltijo 
studentuose pasireiškė, Buda 
pešto kolegų pavyzdžiu, maišta 
vimo ir net pasirodė atsišauki 
mti pasipriešinti okupacijai.

patarlę: „A kot Vaska slušajet 
da jiest“ (o katinas klausosi kai 
tinimų ir. . . ėsti nenustoja).

Maskva net keliaklupščiauja 
prieš Tito. Nors jis gerokai Ma 
skvą pakritikavo, bet 
MASKVA TITUI NUŽEMIN

TAI LENKIASI, 
nes nenori nustoti jo draugys 
tės.

Už tai Gomulka lenkus jau 
pradėjo likviduoti. Jau rieda i 
Sibirą nauji tremtinių ešalonai. 
Visi „titinio komunizmo" šąli 
ninkai išvežami pirmieji: po to 
seks kiti, mažiau veiklūs, kol 
Lenkija bus „išvalyta“. Tat, 
drauge su Vengrija ir Sueco 
įvykiais susidaro didelis tarpta 
utinis sąmyšis, kuris ar tiktai 
neišsivystys į kokį karą.

MONTREAL l(
ALĖDŲ EGLUTE RUOŠIA 

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA
Šiemet Kalėdų eglutės prog 

ramą išpildoi Aušros Vaitų mc 
kykla, statydama trijų vaizde 
liti sulietuvintą pasaką — Batu 
otas Katinas. Parengimas įvy 
ks sekmadieni, sausio 6 d. Aus 
ros Vartų parapijos salėje.

SKELBIAMAS L. N AMŲ 
VAJAUS KOMITETO 

SUSIRINKIMAS.
Spalio 17 d. išrinktieji asme 

ns, Montr. „Tautos Namų“ va 
jui praverti, kviečiami gruo 
džio 9 d. tuojau po 10 vai. pa 
maldų susirinkti Aušros Varių 
parapijos salėje posėdžio.

Dienotvarke numatyta sekan 
ti:
a) Pareigų pasiskirstymas.
b) Vajaus plano nustatymas.
c) Darbo sričių pasidalinimas.

Seimelio Prezidiumas.
ŠV. JONO LIUTERlOiJIŲ 

bažnyčioje, Jeanne Mance ir 
Prince Arthur gt. kampe gino 
džio 9 d., 12.30 vai. p. p., lietu 
vių pamaldos su šv. komunija.

Kun. dr. M. Kavolis.

> NAUJIENOS
ATGYJA MONTREALIO 

LIETUVIŲ DRAMA
Montrealio drama jau sutarė 

Vasario 16 išvakarėse Jesu Hali 
teatre pastatyti K. Borutos 
„Baltaragio malūną". Sveikiu 
tinas ir teatro atgijimas ir ge 
ras veikalo pasirinkimas. Tat 
žada būti labai Įdomus spektal 
lis, vertas Vasario 16 išvakarių.

KLCT PREZIDIUMO
posėdis šaukiamas šį šeštadieni, 
gruodžio 8 d., 5 vai. vakaro NL 
redakcijos patalpose. Visi na 
riai prašomi dalyvauti.
• Serga p. Skrupskis, p. Tarno 
šauskienę operavo dr. J. Šega 
mogas, susirgo p. Kasperiūnie 
nė.
A. A. ALEKSANDRO PIEŠI 

NOS MIRTIES METINĖS:
Penktadienio vakare, 7 gruo 

džio, 8 vai. vakaro egzekvijos ir 
libera už a. a. A. Piešinos vėlę. 
Per mišias gieda op. sol. E. Kar 
delienė. šeštadienį: 10 vai. šv. 
mišios užprašytos choro, gieda 
pats choras laike šv. mišių. 11 
vai. kapo šventinimas. Po pa 
maldų rąžančius ir užkandžiai.

grų šalpai paskyrė imlioną do 
lerių.

— Estijoje lankėsi dvi šuo 
mių, studentų ir kultūrininkų, 
ekskursijos.

—Lenkijos spauda rašo, 
kad iš Vilniaus į Sibiro Birobi 
džaną pradėti deportuoti žydai.

— Iš Urugvajaus Lietuvoje 
lankosi ekskursija — Rasikas, 
Čiaplikas, Šiugžda, Staniulis, 
Navikauskas ir kt. komunistuo 
jntieji arba komunistai. Okupa 
ntai juos šeria ir „informuoja“. 
Kažin, ar kas nors iš jų panorės 
pasilikti?

— Iš Vengrijos jau pabėgo 
per 100 tūkstančių žmonių.

— Sierovas, kuris vykdė lie 
tuvių deportacijas iš Lietuvos, 
dabar jas vykdo ir iš Vengrijos.

— Jugoslavijos ambasadoje 
Maskvoje, minint Jugoslavijos 
metines, įkaušęs Chruščiovas 
žurnlistams papasakojo naują 
sąmojų — girdi, Edenas susir 
gęs „kanalo uždegimu". . .

— Edenas atvyko į Jamaiką 
ilsėtis; jo pareigas eiųa Butler.

— Kažkas kėsinosi bomba 
užmušti Nehru.

— Broklyne įvyko sprogi 
mas, kuris užmušė 200 asmenų.

— Alžyre tebevyksta išsilais 
vinimo kovos.

— Kanados premejras St. 
Laurent psisakė prieš anglų po 
litiką Suece ir pareiškė pritari 
mą JAV politikai.

• Šeštadieninėse mokyklose ir 
kursuose šį šeštadienį, gruo 
džio 8 d., pamokų nebus. Pas 
kutinės, pamokos prieš Kalėdas 
bus gruodžio 15 d.
• Dr. E. Andriukaitis su vaiku 
čiais aplankė parodą ir domėjo 
si lietuviškuoju skyrium.
• Dr. J. Mališka sekmadienį lan 
kėši parodoje su Ponia.
• Raudonojo vyno spektaklis 
davė 870,65 pajamų, 738.00 iš 
laidų ir 132.65 gryno pelno.
• Mirė Jonas Mikalauskas 63 
m. amžiaus.

UŽDARYTA TARPTAUTI 
NĖ MUGĖ,

kurią aplankė apie 30 tūkst. ia 
nkytojų. Šeštadienį iš jos per 
CBC radijo tarptautinę tarny 
bą į Lietuvą kalbėjo p. Abromo 
nis, be ko kita pasakęs: „Bran 
gieji, mes savo darbuose ir mal 
dose esame visuomet su jumis. 
Mums pritaria laisvasis pašau 
lis. Mes tvirtai tikime, kad juo 
di, kruvini debesys išnyks is 
mūsų tėviškės padangės ir ji 
vėl bus laisva ir nepriklausoma. 
Tada vėl suskambės Laisvės 
Varpas. Ta valanda būtinai at 
eis“.

Lietuvių skyriais parodos lan 
kytojai labai domėjosi ir dau 
gelis norėjo pirkti lietuvišku 
dirbinių. Trans-ocean bendio 
vės (p. Jocas) įstaiga gavo ua 
ug užsakymų, kurių tarpe kelis 
didžiuosius kabinetus po 1600 
dol.

Mūsų dailininkai spaudoje 
gavo pagyrimų.

Dėl lietuviškojo skyriaus su 
ruošimo padėka priklauso p. 
Tamošaitienei, p. Veselkienei, 
p. Šulmistrienei, p. Aneliūnai 
tei, p. Abromoniui ir p. Šimonc 
lienei, p. Remeikai ir p. Vesel 
kai už menišką kiosko sutvar
kymą. P. Kibirkštytei ir p. Ab 
romoniui didelė padėka ne tik 
tai už eksponatus, bet ir už 
budėjimus parodoje nuo lap. 
23 iki gruod. 2 d. imtinai.

KLKF Įgal. 
MONTREALIO TAUTINIŲ 

šokių grupė, vadovaujama inž. 
J. Kibirkščio, įsiregistravo da 
lyvauti Pirmoje JAV ir Kana 
dos šokių šventėje, įvykstančio 
je Čikagoje ateinančiais metais. 
ML Seimelio Prezidiumas, rem 
damas šią mūsų jaunimo inicia 
tyvą, išrinko savo narį P. Pau 
kštaitį patalkinti šokėjams su 
mobilizuoti kelionei lėšų. 
® Pp. Tumasoniai pardavė se 
nuosius namus ir nusipirko nau 
jus.

KALĖDINIŲ-NAUJAMETI 
NIŲ SVEIKINIMŲ 

galima gauti „Nepriklausomos 
Lietuvos" redakcijoje.

1. Stardantinin vokan pritai 
kytos kortelės su trumpais sve 
ikinimais, už 30 kortelių 1 dol.

2. Meniškos kortelės spalvo 
mis ir su tekstu po 10 centų kie 
kviena.

Dėkite į voką pinigus ir siųs 
kite adresu: Nepriklausoma 
Lietuva, 7 722 George Street, 
Vile Lasalle, Montreal 32, P.Q.

PRAŠOMA ATSILIEPTI:
1. Prieš kelias svaitės kažkas 

AV bažnyčios priengyje J. Kar 
deliui įdavė 5 dol., bet negavo 
pakvitavimo, — prašomas pra 
nešti savo pavardę.

2. Kažkas jieskojo per laikra 
štį Gedimino Stanionio — pra 
šomas atsiimti jieškomojo adre 
są, kuris dabar yra NL redakci 
joje.

J. EM. KARDINOLO 
pastangomis įkurtos ,,Foyer de 
Charite" atidaryta ligoninė : Šv. 
Karoliaus Boromėjaus, numato 
ma pastatyti prieglaudos namai 
senelėms ir kitų prieglaudų. Jo 
Em. visus savo asmeninius pini 
gus yra paaukavęs šioms įstai 
goms. Jis kreipiasi į visus Mont 
realio gyventojus pagalbos. 
Nuo 1-tno iki 20 gruodžio bus 
pasibelsta į kiekvieno duris au 
kos.
• Filmas „10 įsakymų" Montre 
aly buvo demonstruotas spau 
dai, o jo rodymas prasidės gruo 
džio 21 d. Šis Paramounto fil 
mas yra grandiozinis, kainavęs 
8 mil. dol.
• Išraiškos šokio specialistė Da 
nutė Nasvytytė Australijoje su 
savo mokinėmis suruošė šokių 
ir gimnastikos koncertą, kurio 
programa buvo žiūrovų labai 
šiltai sutikta. D. Nasvytytė tu 
ri ne tik šokių studiją Melbur 
ne, bet taip pat dėsto gimnasti 
ką bei išraiškos šokį Ballarate.

Jau pirmasis trečiosios sesi 
jos pilnaties posėdis priėmė ati 
tinkamą raportą bei rezoliuciją 
dėl sovietų pavergtųjų valsty 
bių atstovavimo Jungtinėse Ta 
utose. Tačiau pagrindinis šios 
sesijos pirmųjų posėdžių darbo 
tvarkęs punktas buvo dabartį 
nės tarptautinės padėties įverti 
nimas.

Pastarieji įvykiai Sovietų pa 
vergtoje Lenkijoje ir Vengri 
joje atskleidė bei išryškino ke 
lėtą svarbių dalykų. Pirmiau 
šia, jie išblaškė Sovietų plačiai 
paskleistas iliuzijas apie taria 
mą sovietinio vilko inetamorfo 
zę į taikų avinėlį. Toliau, Len 
kijos ir Vengrijos įvykiai ištaš 
kė kai kurių mandrapypkių Va 
karų politikų bei publicistų lei 
džiamus muilo burbulus, kad 
padėtis yra nusistojusi, užants 
nauduota ir galutinė. Pagaliau. 
Sovietų pavergtuose kraštuose 
nors tai yra pavergtiesiems yp 
ač, skaudu, Lenkijos ir Vengri 
jos įvykiai išryškino, kad lais 
vasis pasaulis dar nėra pasiren 
ges veiksmingai paremti Sovie 
tų pavergtų kraštų išsilaisvini 
mo žygius.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Amerikiečių „New York 

Times“ ir vokiečių spauda rašo 
apie masines deportacijas iš pa 
vergtosios Lietuvos ir iš Lenki 
jos buvusių rytinių sričių, pi i 
jungtų prie Sov. Sąjungos. De 
portuojami daugiausia lenkai, 
o pirmoje eilėje žydai. „Frank 
furter Allgemeine Ceitung" ži 
niomis, ypač pagalbos deportu 
ojamieji šaukiasi iš Vilniaus. 
Žydai .daugiausia gabenami į Bi 
robidžaną.
• Ryšium su lietuviškosios ope 
ros 1956.XI.6. sukaktimi per 
Vilniaus radiją paskelbti op - 
ros veteranų Kipro Petrausko, 
M. Šlapelienės, Stasio Audieja 
us ir A. Žmuidzinavičiaus pasi 
sakymai apie ilgą ir garbing i 
kelią, kurį nuėjo lietuvių tauii 
nė opera. (E).
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Lietuvybės palaikymo reikalu
Skaitytojai, mieli biausia Lietuvių tautos ir Lie 

tuvos valstybės tikslų, būdama 
bendruomeninė: lietuviška, pa 
triotinė ir demokratinė.

„Nepriklausoma Lietuva“ st 
engiasi būti viseims lietuviams, 
nežiūrint to, kokiai kas tikybai, 
kokiai partijai ar srovei ir ko 
kiai organizacijai priklauso. Jos 
tikslas lietuvius šaukti į vieny 
bę ir bendrą darbą, į sugyveni 
mą ir suradimą bendros kalbos, 
mažiausiai liečiant tuos klausi 
mus, ypač jautresnius ir aštrės 
nius, kurie gali būti palikti kie 
kvienam pagal jo įsitikinimus.

Dėkingi esame visiems mūsų 
rėmėjams, visiems prenumera 
toriams, skaitytojams ir skelbi 
mų davėjams, nes iš to susida 
ro mūsų didžioji talka.

Dėkojame Mašinų E'ondo rė 
mėjams. Mes dar prašome, kas 
dar nėra prisidėjęs prie to va 
jaus, dar prisidėti, nes mūsų 
tikslas laikraštį tobulinti, kad 
tuo būdu visus skaitytojus pa 
tenkintų maksimališkai.

Viena žinokime, kad tiktai 
patys veiksmingai dalyvauda 
mi „Nepriklausomos Lietuvos“ 
rėmime, galėsime tobulėti, nes 
niekas mūsų iš šalies nepaie 
mia. Laikomės pačių savo pas 
tangomis ir jėgomis.

Tikėkimės, kad „Nepriklau 
soma Lietuva“, kuri nesivėjuo 
ja sensacijomis, bet kelia pa 
čius gyvybingiausius mūsų tau 
tos ir mūsų bendruomenės rei 
kalus, ateityje bus įdomi kiek 
vienam tautiečiui, kuris jaučia juodukai, 
si esąs lietuvis ir juo nori būti 
visada.

Tiktai visi bendromis sutelk 
tinėmis jėgomis ir visi galimai 
vieningiau dirbdami galėsime iš 
silaikyti, o „Nepriklausoma Lie 
tuva“ tam atsidėjusi patarnaus, 
stengdamasi, tautiečĮams viso 
keriopai padėti. Trumpai saka 
nt, „Nepriklausoma Lietuva“ 
yra lietuvių ir lietuvybės tarny 
boję.

Kai tėvynė Lietuva okupuo 
ta, kai mūsų tėvai, broliai sese 
rys, pažįstami ir nepažįstami 
okupanto išsklaidyti po Sibiro 
ir tuščios ir plačios Rusijos plo 
tus, mūsų ypač didelė pareiga 
ir atsakomybė saugoti lietuvy 
bę ir rūpintis mūsų Tėvynės iš 
vadavimu.

Kad ir nenorint kartoti se 
nos ir daugelio peršamos tie 
sos, vis dėlto norisi pasakyti, 
kad didžiausia galybė tiktai vie

’ nybėje. Jos siekime ir ją puošė 
' lėkime per stipriausią priemonę 
. — savąją spaudą.

KLCT, N L red. ir admin.

Gerbiami
Prenumeratoriai,

Gruodžio ir sausio mėnesiai, 
kaip įprasta, yra metiniai spau 
dos vajaus menesiai. Šiuo laiko 
tarpiu dedamos pastangos su 
rasti daugiau prenumeratorių, 
nes apie Naujuosius Metus dau 
gumos prenumeratorių, senu 
papratimu, baigiasi prenumera 
ta.

Tiesa sakant, Naujieji Metai 
prenumertai neturi lemiamos 
reikšmės, nes praktiškai imant, 
prenumerata tada prasideda, ka 
da laikraštis užsisakomas ir bai 
giasi tada, kai išeina užsisaky 
mo laikas. Nesvarbu, ar užsisa 
koma per Naujus Metus ai bet 
kurį metų mėnesį ir diena. Jei 
gu kas savo sumetimais užsisa 
ko per Naujuosius Metus, tai 
kiekvieno teisė ir kiekvieno rei ( 
kalas tvarkytis pagal savo skai 
čiavimą, savo patogumui. Bet ; 
laikraščio administracijai tas ne ( 
sudaro skirtumo, kada kas užsi 
prenumeruoja.

Nors valstybė biudžetinius 
metus pradeda ne per Naujuo į 
sius metus, bet, reikia pripažin t X 
ti, kad privatus žmonės daugu 
moję savo asmenines sąmatas 
derina prie Naujųjų Metų, — , 
todėl Naujieji Metai yra tas mo 
mentas, kada žmonės daro skai 
čiavimus visiems metams. Štai 
kodėl ir spaudos vajus dalinai 
taikomas šiam laikotarpiui.

Atsižvelgdami į šiuos įpro 
čius, ir mes taikomės į šiuos— 
gruodžio ir sausio — mėnesius 
kaip į spaudos vajaus mėnesius.

Mes kreipiamės į mielus 
Prenumeratorius ir Skaitytojus 
ir prašome visus atnaujinti „Ne 
priklausomos Lietuvos** prenu 
meratą 1957 metams.

Ypatingas mūsų kreipimasis 
į lietuviškosios spaudos Bičių 
liūs ir Bendradarbius, kurie iš 
tikrųjų aukojasi lietuviškai sp 
andai, kaip vienam iš stambiau 
siu ir stipriausių lietuvybės pa 
laikymo ramsčių. Mes jiems nuo 
širdžiai dėkojame už bendradar 
biavimą, už aukojamasi savajai 
spaudai, kaip lietuvybės palai 
kytojai, ir mes labai prašome 
patalkinti ir spaudos vajaus me 
tu.

Kadangi prenumeratorių yra 
daugiausia, tai būtų paprasčiau 
šia ir efektingiausią, kad kiek 
vienas prenumeratorius ne tik 
tai pats atnaujintų prenumera 
tą, bet dar patartų savo pažįsta 
miems užsiprenumeruoti „Ne 
priklausomą Lietuvą“, kuri ga 
li būti kiekvieno lietuvių įdėji 
.nė vėliava, nes ji težiūri svar

liib.

Muzikas
ALEKSANDRAS P1EŠINA

Jau suėjo metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą vyrą ir tėvą.

Netekome savo mylimo 1955 m. gruodžio mėn. 8 d. 
Nors laikas bėga, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę.

Už jo sielą bus atlaikytos gedulingos Šv. Mišios su eg
zekvijomis š. m. gruodžio mėn. 7 d., 8 vai. vakaro 

Aušros Vartų parapijos bažnyčioje.
Š. m. gruodžio mėn. 8 d. 10 vai. parapijos choras užprašė 
Šv. Mišias už jo sielą. Po Šv. Mišių tą pačią dieną, 11 vai., 

bus pašventintas paminklas kapinėse.
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šv. Mišiose bei paminklo pašventinime ir kartu 

su mumis pasimelsti už jo sielą.

Nuliūdę: žmona, sūnūs ir seserys.
■...

MŪSŲ ^SPORTAS
PETTERSON NOKAUTU LAIMĖJO PASAULINĮ 

BOKSO ČEMPIONATĄ
Lapkričio 30 dieną visi spor šono pergalę.

to mėgėjai dideliu susidomėji Naujas pasaulinis bokso čem 
mu sekė kovą dėl pasaulinio bo pionas, laimėdamas čempioną 
kso čempionato. Čikagoje dėl jo tą, laimėjo ketvirtį miliono 
kovojo praėjusių metų pasauli lerių pajamų.
nis bokso čempionas Archie epnorn dacaii! vir Moore ir naujai iškilusi bokso SPORTO PASAULYJE 
žvaigždė Loyd Petterson, abu — Vokietijos augštojoje

bolo lygoje pirmauja: šiaurėje
Iš pirmojo rundo, nuo pat —Hamburgo SV, pietuose — 

pirmųjų smūgių, kuriuos jauna Offenbacho Kickers ir FC Nue 
sis, 21 metų, iškylantis boksini nberg, pietvakariuose—FC Kai 
nkas sudavė čempionui, jo ata serslautern, vakaruose — Dui 
kos prieš čempioną nesiliovė, sburgo SV, Berlyne — Tennis 
Petterson energingai, ryžtingai Borusia.
ir intensingai puolo Moore, kol — Tarptautiniai futbolo susi 
penktame runde jį nugalėjo sti tikimai: Lenkija — Norvegija 
priu nokautu. 5:3, Anglija — Vengrija (jau

Senasis čempionas dar bandė, niai) 2:1 ir 2:1, Olandija — 
atsikėlęs, po pirmooj sugriuvi Londono rinktinė 0 :6, Glasgow 
mo, kautis, bet pirmąjį smūgį Rangers — FC Niza 2 :1, Kicke 
tuojau pat sekė dar stipresnis rs Offenbach — FC Barcelona 
antrasis, kuris ir nulėmė Petter 3 :4.

ANTIKOMUNISTINĖ BANGA URUGVAJUJE VIS 
DIDĖJA.

CIO
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K. L BENDRUOMENES REIKALAI
P. L. B. SEIMUI RUOŠTI INFORMACIJOS KOMISI 

JOS PIRMASIS PRANEŠIMAS
Amerikos ir Kanados Lietu Seimas turės atlikti bendruo 

vių Bendruomenių Valdybos, meninius, repreztntacinius .ii 
susitarusios šaukti Pasaulio Lie konstitneinius darbus. Jame 
tuvių Bendruomenės seimą ir bus išrinkta P. L. B. Vyriausio 
numačiusios New Yorką tinka ji Valdyba. Visų kraštų LB kv 
miausia vieta, pavedė darbą L. iečiamos išrinkti atstovus į P. 
B. New Yorko Apygardos Vai L. B. seimą ir raštišku įgalioji 
dybai, prašant, kad čia vietoje mu juos atsiųsti. Išrinktieji ats 
būtų sudarytas seimui ruošti or 
ganizacinis komitetas.

1956 m. gegužės 11 d. N. Y. galės įgalioti kitus asmenis. 
Apygardos Valdyba sušaukė 
preliminarinį susirinkimą, pa Lietuvių Tautos pareiškiančios 
kvietusi 26 asmenis, iš kurio bu valios deklaraciją, 
vo išrinktas šios sudėties vado 
vaujamasis prezidiumas: pirm.
J. Balkūnas, vicep. J. Šlepetys m rugp. 24, sekmadieni, meno 
ir A. Ošlapas, sekr. V. Vaitie 
kūnas ir ižd. A. Trečiokas.

Vėliau buvo sudarytos atski svečių priėmimas, rugp. 28 ats 
ros komisijos, būtent: Meno, tovų susipažinimo pobūvis, rug 
pirm. V. Jonušauskaitė, Sporto pjūčio 29 seimo posėdžiai, rug 
—A. Vakselis; Finansų — A. pjūčio 30, šeštadienį, seimo po 
Trečiokas; Informacijos—kun. sėdžiai, sporto šventė, banke 
B. Mikalauskas; Ūkio — dr. A. 
Skėrys.

Komisijų pirmininkai dalyva 
uja prezidiumo posėdžiuose, in 
formuodami apie savo nuveik 
tus ar planuojamus darbus.

V. Vaitienūnas, dr. B. Nemi sis vaizdas. Seimo darbų tvar 
ckas ir A. Ošlapas paruošė P. ka ir apimtis bus nustatyta nau 
L. B. seimo laikinąją konstitu dojantis visų pastabomis ir pa 
ciją, kurią komiteto prezidiu 
mas priėmė. Ši konstitucija yra 
išsiuntinėta 22 Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenėms, kurios 
yra prašomos neatidėliojant pa 
sisakyti. Vadovaujantis šia kon 
stitucija šaukiamas P. L. B. sei 
mas.

Seimo sukvietimo reikalu jau 
yra tikra: 1. Data: P. L. B. sei 
mas šaukiamas 1958 m. rugpjū 
čio 24 — rugsėjo 1 d. d. 2. Vie 
ta: Jungtinės Amerikos Valsty 
bės, New Yorko miestas. 3. Me 
no paroda. 5. Sporto pasirody plūdusi šalčių banga. Naktį į 
iriai. 6. Simfoninis koncertas. 7. XI. 13 šalčiai siekė iki 14 lai 
Seimo posėdžiams gautos patai psnių, o Švenčionyse buvo įre 
pos Cornegie Endowment In gistruota 17 laipsnių, 
ternational Center, 1st Ave. ir — 1956. XI. 6 okup. Lietuve 
46 Str., New York, prieš Jung je mirė Veterinarijos Akademi 
tinių Tautų būstinę. jos prof. Dr. Konradas Aleksa.

tovai, negalėdami patys asme 
niškai dalyvauti, savo vietoje

Pilnaties posėdis paskelbs

Yra numatytas provizorinis 
seimo darbu tvarkaraštis: 1958

ir spaudos parodų atidarymas, 
rugp. 25, 26 ir 27 atvykstančių

sporto šventė, banke 
tas, rugp. 31. sekmadieni, pa 
maldos, seimo posėdžiai, simfo 
ninis koncertas, rugsėjo 1, pir 
madienį, seimo sesijos baigi 
mas.

Čia patiektas tik pats bendra

tarimais.
P. L. B. seimo proga galėtų 

būti ir pasaulio lietuvių kongre 
sas. Šis klausimas yra atviras, 
svarstytinas.

Visais seimo reikalais prašom 
rašyti šiuo adresu : Prel. J. Bal 
kūnas, 64—14 56th Rd., Mas 
peth 78, New York.

Informacijos komisijos vardu
B. Mikalauskas.

— Okup. Lietuvoje buvo už

Paskubink.te

švenčių pastą!
JŪS GA1.JTE PASKUBINTI PAŠTĄ IR UŽTIK

RINTI SAUGŲ PRISTATYMĄ, JEI TIK:

• ADRESUOKITE AIŠKIAI, TEISINGAI 

IR PILNAI, IMAMAI PILNĄ GAVĖJO 

VALSTYBĖS VARDĄ, JEI GALIMA, 

RAŠANT TAI ANGLŲ KALBOJE.

Pradėjus pavergtoms Sov. tantus išskirstė ir nusivežė kar 
Rusijos tautoms bruzdėti prieš stą j policijos departamentą. « 

„ okupantą ir mėginimą laisvin Bet jie dabar ėmė rinktis komu K 
tis, Urugvajuje prasidėjo reikš nistų mitingan. Bet policija čia » 
tis vis didesnė antikomunistinė buvo sustiprinta, kad per jos « 
banga. eiles nebuvo įmanoma pereiti. »

Susirinkimai, akademiniai ak Kiek laiko veržiantis studen » 
tai, mitingai ir manifestacijos tams prie komunistų, bet neat « 
prieš komunistus eina vis dau siekus tikslo, ėmė netvarkingai x 
giau įgauti aktyvumo. skirstytis, policijai visai neįta v

Pirmieji energingai pasirodė riant, kad jie kur nors vėl galės $ 
moksleiviai. susirinkti.

Lapkričio 7 d. komunistai su Šią valandą visai kitoje mies g 
manė ruošti mitingą 39 metų to pusėje buvo paleista ketu x 
Rusijos revoliucijos sukaktuvė rios namiškės fabrikacijos gazo » 
ms paminėti. Bet jiems mėgina lino bombos į Urugvajaus ko g 
nt lyg tyčiotis iš demokratijos, munistų Partijos centro patai « 
studentai reagavo. pas. »

Artėjant mitingo valandai, Išsiskirstę iš komunistų miti g 
Esplanada municipal aikšt. jie ngoi studentai, ėmė koncentruo k 

Prieš 50 metų, būteht—1906 ms įtaisius tribūną ir garsiakal tis kur buvo So.v. Rusijos am g 
m. lapkričio 6 d., Vilniuje da biais ėmus raginti dalyvauti mi basada ir netoli jos konsulatas, g 
bartinės Filharmonijos patalpo tinge,

• DUOKITE KAŠTO ĮSTAIGAI PASVER- | 
TI VISUS UŽJŪRIO SIUNTINIUS IR | 

ORO PAŠTO LAIŠKUS. ČIA JUMS BUS « 
NURODYTA TEISINGA PAŠTO ŽENK- |

LŲ SUMA, PRIDĖTA ATITINKAMAS |

BLANKAS BEI MUITŲ DEKLARACI-

JOS FORMOS. S

tainside, Man., Canada, prašo 
mas atsiliepti: Mrs. O. Siurna, 
R. R. 6, Tillsonburg, Ont. Yra 
laiškas iš Lietuvos nuo brolio 
Jono.

LIETUVIŠKOS OPEROS 
SUKAKTUVĖS

PAJIESKOJIMAI
— BALFo centras yra prašo 

mas pajieškoti sekančius asme 
nis: 1. Guzevičius Stasys, s. Sta 
šio, g. 1931 m. ir jo motina Tek 
lė Karpavičiūtė; 2. GuževiČiūte 
Elena, d. Stasio, g. 1921 m. gy 
venusi Kaune; 3. Užupis Juo 
zas, s. Jono, apie 70 metų, gyv. 
Broklyn; 4. Antanas Šiurkus, se buvo viešai parodyta pirmo tuvas, 
s. Vinco ir 5. Vincas Šiurkus, ji lietuvių kompozitoriaus Mi kalbiu 
s. Vinco, įieško brolis; 6. Išora ko Petrausko sukurta opera vynės 
Petras, s. Liudviko, g. 1983 m. „Birutė“. Ši sukaktis atžymėta Bet 
įieško žmona ir vaikai; 7. Ignas ir okup. Lietuvoje. 
Svilainis, s. Vinco, gyv. Brook „Tiesa“ paskelbė K. 
lyn; 8. Leonas Bobriskas, s. Pe ko, M. Šlapelienės, St. Audie nešdami priekyje karstą ir veng pora policininkų, 
tro; 9. Marcijona Lileikytė-Kra jaus ir A. Žmuidzinavičiaus at rų tautinę vėliavą. Nuėję už ke Todėl dabar studentai, nelies 
sauskas, gyv. Broklyn, įieško siminimus. Okup. Lietuvos teat lėto kvartalų, kur yra Rusijos darni ambasados, pasuko prie 
brolis. Patys jiečkomieji arba ro draugija ruošia laidinį „Lie komercijos departamento busti konsulato, jį padegė ir padarė 
apie juos žinantieji prašomi at tuvių nacionalines operos“, ku nė, pasidėjo daug nuostolių.
siliepti šiuo adresu: BALFas, riame 50 m. sukakties proga ap viduryje gatvės karstą ir pasu Sov. Rusijos pasiuntinybė da 
105 Grand Str., Brooklyn 11, žvelgiamas lietuviškosios ope kę galvas į jos rūmus ėmė šauk bar reikalauja iš Urugvajaus vy 
N. Y., U. S. A. ros plėtros kelias, pradedant M. ti: „žmogžudžiai“, „laisvė Ven riausybės 15.000 dolerių už pa

— Petras Gaižutis, sūnus An Petrausko „Birute“ ir baigiant grijai“, „šalin komunizmas“ darytus nuostolius.
tano, anksčiau gyvenęs Maun V. Klovos opera „Pilėnai“. (E) etc. Atvykusi policija manifes A. Gumbaragis.

virš aikštės pasirodė lėk Ambasadoje vyko balius ir 
kuris dar stipriau garsia ten šiuo metu buvo susirinkę vi 
šaukė: „Komunizmas te so Urugvajaus žymieji rusai ir 
išdavystė. . sovietų simpatizuotojai, apsup
prieš mitingą susirinkę ti motorizuotos ir raitosios po 

Ta proga apie 300 studentų iš ,,Plaza Li licijos, o konsulatas buvo tuš 
. Petraus bertad“ pradėjo manifestaciją, čias ir prie jo durų stovėjo vos

• GAVĖJO ADRESĄ RAŠYKITE

,,S' P A U S D I N T O M I S RAIDĖ- 

M I S“. ADRESĄ UŽRAŠYKITE ANT 

SIUNTINIO VIRŠAUS, ĮDĖKITE TAIP 

PAT IR Į SIUNTINIO VIDURĮ. PATIK- 

RI1NKITE, AR UŽRAŠĖTE SAVO AD

RESĄ VIRŠUJE, KAIRĖJE SIUNTINIO 

AR VOKO PUSĖJE.

ŽINOKITE. . . JŪSŲ SIUNTINIUI ILGA KELIO

NĖ, TAD SUPAKUOKITE GERAI, VARTOKI

TE KARTONO DĖŽES, ĮPAKUOKITE Į STIP

RŲ POPIERĮ, SURIŠKITE LABAI STIPRIA 

VIRVELE.

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ GALITE KREIP

TIS Į SAVO ARTIMIAUSIĄ PAŠTO ĮSTAIGĄ 

SPAUSDINAMA CANADA POST OFFICE 

PAVEDIMU.
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kurios senai
Jus laukėte

GOlOEiW

& Edubonfl®PUMOMS

COMPANYMcGuinness AND

„IŠ MALONIŲ SENOJO 
KRAŠTO PRISIMINIMU

cro/iOBĄft eojuHA
DISTILLED AMD 0QTTi..ET

lasse
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AND COMPANY LIMITED
MIMICO ONTARIO

DEGTINĖS VARYKLOS
(tariama „magines“)

Liqueurs:
Apricot Liqueur 
Blackberry Liqueur 
Black Currant Liq. 
Coffee Liqueur 
Cherry Liqueur 
Cherry Whisky 
Peach Liqueur 
4-Compartment Liq 
Raspberry Liqueur
Anisette
Creme de Cacao 
Creme de Menthe

■ ■ <
V Bnmdy į

Curacao
Kummel
Ginger Brandy
Gins:
Lemon Gin
Orange Gin
London Dry Gin 
Sloe Gin 
Gin Collins
Rums:
Anne Bonny Jamaica 
Anne Bonny Demerara 
Black Diamond Rum

LIMITED GAMINIAI:
Golden Diamond Rum
Brandy:
D Eaubonne Brandy
Apple Brandy
Whisky:
McGuinn. Old Decanter 
McGuinness Silk Tassel 
McGuinness Gold Tassel 
McGuinness Highland
Miscellaneous:
Vodka 
Taffel Akvavit
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Kalba yra svarbiausias argumentas
(Atsakymas j red. pastabas N. L. Nr. 43)

Lietuvos praeities istoriją 
mes paprastai vertiname pagal 
šių laikų dvasią, kai tautų ir va 
Istybių struktūroje susidarė kito 
kie dėsniai ir kitos idėjos, o bu 
vusios sąvokos pasikeitė kjtaip 
negu anksčiau buvo; dėlto kar 
tais mums yra nesuprantami 
kai kurie mūsų istorijos reiški 
niai ir mes suklystame juos ver 
tindami. Pavyzdžiui, Favyz 
džiui, kodėl Lietuvos kunigaikš 
čiai ir didikai negalėjo Įvesti 
lietuvių kalbos i augštesnius 
sluogsnius ir savo kanceliari 
jas, kaip oficialios valstybines 
kalbos? Istorikai sako, tais lai 
kais nacionalinis klausimas vi 
siškai neegzistavo, o valstybės 
santvarka rėmėsi valdovų gimi 
nyste, religija, ir ekonominiais 
pagrindais, o tautos kalba netu 
rėjo tos reikšmes, kaip šiandie 
ną. Bet gi žinome, kad kitų ma 
žesnių tautų, kaip lenkų, veng 
rų, čekų valstybės buvo nacio 
nahnes, o jų valstybiniuose rei 
kainose, šeimose ir didikų rū 
muose buvo vartojamos savos 
tautos kalbos. Šiose tautose ne 
Įsiviešpatavo jokios svetimos 
įtakos, jos pasiliko tokios pat 
iki čiandien.1)

Iš to matome, kad kalba yra 
pats svarbiausias argumentas 
tautos gyvybei ir valstybingu 
mui išlaikyti.

Kai Lietuvos kunigaikščiai 
Gediminas ir Algirdas prijungė 
prie Lietuvos daug rusiškų že 
mių, tai neišvengiamai turėjo 
atsirasti pas mus rusų Įtaka ir 
kalba, o vėliau, Jogailai atsisė 
dus Lenkijos sostan ir apkrikš 
tijus Lietuvą, kartu su nauja 
tikyba atėjo lenkų Įtaka ir kai 
ba.2)

Lietuvių kalba liko nustelbta 
ir nuvaryta į šiaudinę pastogę, 
kur ji ištūnojo keletą šimtme 
čių. Tik 18-me šimtmetyje pra 
žydėjęs tautinis renesansas, iš 
nešė lietuvių kalbą į dienos šv 
iesą ir ją atgaivino iki pilno jos 
sužydėjimo atgimusioj tautinė 
je Lietuvoje.

Pagal šių laikų sąvoką, tau 
tybė yra kalbos funkcija, o kai

ba yra argumentas, tai gi išei 
tų, kad lietuvio tautybę galima 
priskirti tik tam asmeniui, ku 
rs buvo gimęs etnografinėj Lie 
tuvoj ir kurs mokėjo kalbėti lie 
tuviškai. 3)

Didž. Lietuvos Kunigaikšti 
joj buvo daug didikų ne lietu 
vių kilmės, pav. Glinskiai, Kat 
kevičiai, Ostrogiškiai, Sapie 
hos. Jie nors bendroj valstybė 
je turėjo didelius postus, bet 
jų negalime vadinti lietuviais.1)

Pas mus tautybės klausimas, 
ypatingai santykyje su lenkų 
Įtaka, buvo visuomet opus ir su 
nkiai sprendžiamas. Nuo unijos 
laikų lenkiškumas tiek buvo isį 
sukęs Į mūsų tautos organiz 
mą ir užvaldęs lietuvių mentali 
tetą, kad dar ir šiandien yra da 
ugelis mūsų tautiečių, kurie 
gal nesąmoningai vis jieško ko 
kio nors bendrumo su lenkiška 
dvasia.

Nemokėjimas surasti aiškios 
ribos tarp lietuviškos ir lenkiš 
kos koncepcijos, mums daug 
jau pakenkė ir toliau dar ken 
kia.

Vienas tokių klausimo su le 
nkais jieškojimų yra bendrini 
mas arba savinimasis lenkiškų 
garsenybių.

Aną kartą buvau parašęs „N. 
Lietuvoj“ savo pastabas iš Lie 
tuvos Istorijos, paminėjęs, kad 
mums nėra reikalo garbinti len 
kų patriotų — Kosciuškos ir

’) Ne visai taip yra, nes dauge 
lis čekų ir lenkų, kaip ir lietu 
vių, buvo suvokietinti ir lenką 
ms dingo pamarys, čekams saly 
čio su vokiečiais sritys ir tt.

Red.

’) Vargu be galima matemali 
kos dėsnius taikyti gyvai tau 
tai. Tokių dėsnių laikyda 
miesi, turėtume nurašyti dar vi 
sai gyvą tautos trečdalį, kuris 
nėra gimęs Lietuvoje o lictuviš 
kai nekalba, bet lietuviškos tau 
tybės neišsižada. Griežtųjų mo 
kslų formulės gyvai tautai sun 
ku pritaikyti. Ar ne tikslingiau 
būtų elgtis atvirkščiai: gyvos 
tautos reiškinius vesti Į taisyk 
les, būdingas gyvam žmogui ir 
jų kilmės susigrupavimams?

Red.
*) Žmonijos vystymosi raida, 

nejtilpdama i matematikos for 
mules, gausi faktais, kurie ne 
abejotinai rodo, kad atskiri in 
dividai ir tautos nepasilieka ne 
pakintamoje būsenoje. Tautos 
vystosi vienos iš kitų. Todėl ži 
nome vienai tautai nutautusių, 
kitai sutautėjusių Tą žino ki 
tos tautos, tas reiškinys nesve

Mickevičiaus. Redakcija savo 
prieraše pastebėjo, kad taip tvi 
rtinti nėra jokio argumento.

Kaip anksčiau buvau mine 
jęs, kad svarbiausias tautybės 
argumentas yra gimtoji kalba, 
gi nei Kosciuška, nei Mickevi 
čius, nei Sierakauskas nemokė 
jo lietuviškai kalbėti. Jų gyveni 
mas ir veikla aiškiai parodo, 
kad jie dirbo tik Lenkijos gar 
bei ir naudai.

Tadas Kosciuška (1749 — 
ų817) gimęs Gudijoje prie Nau 
garduko, baigęs Varšuvos kade 
tų korpusą, buvo kun. Čertoris 
kio pasiųstas Į Prancūziją stu 
dijuoti karo mokslo. Pagal B. 
Franklino rekomendaciją, išvy 
ko Į J.A.V., ten suėjo su pagar
sėjusiu lenku Pulaskiu, įstojo Į 
Amerikos armiją ir dalyvavo 
kovose už AJV laisvę. Buvo 
Vašingtono adjutantu, 1784 m. 
grįžęs Lenkijon, po kurio laiko 
buvo paskirtas Vyr. Karo Va 
du.

1794 m. Krokuvoje priėmė iš 
tikimybės lenkų tautai priešai
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ką. Jis narsiai kovėsi su tusų 
gen. Kutuzovo vėliau gen. Su 
vorovo armijomis dėl Lenkijos 
leisvės, bet pralaimėjęs muši pa 
teko rusams į nelaisvę.

Jo narsumas ir kovos su ru 
sais Lietuvai nieko gero neda 
vė, o tik nualino kraštą, ir daug 
lietuvių išžudė. Mirė Šveicari 
joj. Jo palaikai perkelti į Kroku 
vą. To „didžiojo lenko“ paliki 
mas buvo saugojamas Rupers 
villio muzėjuje (Šveicarijoj) ir 
tapo lenkų tautos relikvijomis.

Adomas Mickevičius 1798— 
1855 gimė taip pat Gudijoje 
prie Naugarduko. Žmona buvo 
lenkė Szymanowska. 1848 Įsi 
siūbavus V. Europoj revoliucį 
jos bangoms, Mickevičius, gy

— 1956.XI.14. Vliko prezi lą, mokinius ir atvykusius iš ku skundžia, kad pamirštami senie 
diumo narys H. Blazas iš New opų vyrus supažindino su daba ji pastatai. Kaip pavyzdi nuro 
Vorko ir Vykd. T-bos URT vai rtine politine padėtimi ir veng do buvusius Oginskio rūmus 
uytojas Dr. p. Karvelis buvo nu ru tautos kova prieš sovietinę Plungėje, kurie turi didelę ar 
vykę Į Vasario 16-sios gamnazi agresiją. chitektūrinę vertę, bet be rėmo
ją. Svečiai gimnazijos persona • „Švyturys“ Nr. 19-1956 nusi nto nyksta ir pradeda griūti.

2) O kodėl ne atvirkščiai? Jei timas ir lietuvių tautai. Jeigu vendamas užsieny, ėmėsi orga 
lietuviai sugebėjo užimti dide Jogailaičiai sulenkėjo, kodėl Sa nizuoti lenkų legijonus iš De 
les gudų, rusų ir ukrainiečių piehos negalėjo sulietuvėti? Ir mbrovskio likusių karių Itali 
sritis, kodėl jie nesugebėjo iš kas jiems gali uždrausti jaustis joj. 1853 m. kilus Krymo ka 
plėsti savo itakos ir kalbos? ir vadintis lietuviais, kaip da rui, jis vyksta i Konstantinopo 

Red. rė kad ir A. Mickevičius? Red. Nukelta į 6-tą pusi.

valstie mės ūkio specialistas, doras žm sėdami šiaudgaliais kelią. Ir da 
ogus. lis padoresnio tvarto buvo kol

Toks tokį visada pagiria. Sa ūkio nuosavybė. Po paskubo 
moilovas nenorėjo likti neturtin 
game kolūkyje. Nepraėjo ir dr 
angas Vaitulionis. Žmonės išsi 
rinko 
Taip ir matosi, 
kais buvo skiriami partiojs pati

Laimė, kad atsirado draugas ketiniai, bet nevietiniai valstie

•— Tylos! — Liepa trenkė ku vykdomojo komiteto, 
mštimi į stalą. — Kam nerei čiai mechaniškai pakėlė rankas 
kia? Kas nori kito? Aha, dabai už Narutavičių. Šis buvo geras, 
man aišku, kas jums kvepia? bet laiką gaišino posėdžiams. 
Jūs už Vaitą, už sabotažą? Ta „Rudenį kolūkiečiai vietoje len 
ip? Jūs nenorite Girniaus, kad gvabūdiškai pažadėtų 5 kg ga 
jis komunistas! Aišku! Nagi vo už darbadienį tik po 400 
pakelkite rankas kas nenorite? gramų“. Taip nauji viešpačiai 
Na, draugai kolūkiečiai! Nagi, apmoka darbą, 
pakelkite rankas, kas nenorite.

Sėsk Levicki. Nors tu jau tre Samoilovas, kuris sekretoriavo čiai. Ir partiečių dauguma bu 
ji metai, kai partijoje, bet pasi vo MTS zonai ir pradėjo išmin vo „dori komunistai“, bet dar 
duodi priešo propagandai. Kas tingai patarinėti. į _
už tai, kad pirmininku būtų iš — Palaukite, sunku viskas iš io tik žmones terorizuoti, bet ne 
rinktas komunistas?... — pasku karto sutvarkyti. Po kelių apsi 
tinį žodį Liepa ištarė pabrėžda lankymų Samoilovas pažino Lie 
mas, įsmeigęs aštrų grėsmingą tuvos žemę „kaip 5 pirštus“, 
žvilgsnį į susirinkusius. Už tat valstiečiai už akių jį išsi

Tada už Girnių! Kas prieš, rinko pirmininku.
kas susilaiko. Nėra! Tokiu bū Užlieknyje gyveno piktas žm 
du, draugai, Tada Girnius vien ogus vardu Kuprys. Retai jis pa 
balsiai išrinktas kolūkio „Nau sėdi namuose ir vis nešioja pas

kalas. „Nudvėsė kolūkyje ark
Toliau pasakojama, kad Gir lys — Kupriui didžiausias džia

K. BALSYS

KAIMO GYVENIMAS
SOVIETINĖJE LIETUVIŲ LITERATŪROJE

2.
KOLCHOZINIS GYVENI MAS LIETUVOJ

Jei A. Baltrūnas įdomiai vai Permino sąmojų ir jis nutilo, 
zduoja pirmuosius pokarinio Pasirodo ruskis Samoilovas- 
gyvenimo metus ir kolchozų kū -sekretorius Graudenu MTS zo 
rimą Lietuvoje, tai draugas J. nai ir dabar laikinai einąs kolų 
Avižius nemažiau talentingai kio pirmininko pareigas. Kol 
vaizduoja kolūkinį gyvenimą ūkiečiai pradeda verkšlenti, 

eikale „Upė ir Krantai“, kurio kad tokį puikų vyrą nori iš jų 
ištrauka duodama tame pat žur atimti ir jie ruošiasi maištauti, 
nale „Pergalė“ nr. 3. Aprašo 
mas kolūkio „Nauju Keliu“ gy 
venimas, kuris yra Žemaitijos 
užkampyje.

Prieš susirinkimą kolūkio raš 
tinėje susirinko valstiečiai ir vi 
si susirūpinę trūkstamais šuo 
lais. .

— Ubagai, daugiau nieko,— gas gelbėti derliui. Tuometinių nius mėgo lankyti laukus, bri ugsmas. Ar anksčiau taip būda 
spjaudėsi Jurgis Žiulpa. — Še rajono vodovų nuomone, toks gadas, gyvulių fermas, bet daž vo? O kas kaltas? Tarybų vai 
šeri metai, kai kolūkiniame ro Vaito elgesys buvo nedovanoti niausiai užsukdavo pas kokį ko džia! Vakare užsidangsto lan 
juje, o neturi kur žmogaus pa nas nusikaltimas. Antanas pa lūkietį ir išsėdėdavo’ prie vaisė gus, sukiša galvas vienminčiai 
sodinti.

— Kad tu nekantrus, išsišie netik pirmininko darbo pažymė Į Graudenus vis dažniau riedė erikos balsas“ ...Tai gerai! Bro Juk tai seniai suversti akmenys, 
pė Perminąs. — Palauk dar še jimą, bet ir komjaunuolio bile jo vežimai, prikrauti visuomeni liai lietuviai žada sugrįžti“.
šerius, sėdėsime pauksuotose lo tą“. nio turto. Jau pirmaisiais me
žėse. — Štai jums atvežėme naują tais kolūkis valstybei nedavė jus pirmininkus numatomas

— Galėjai savo atsinešti. Tą, pirmininką.
kur kleboną sodindavai, — atsi žmonės pradėjo kuždėtis, 
liepia komunisto sąmojus. nes pažinojo Tadą Girnių, kaip

— Ko jam neštis, kad jis ir nuolatini stiklelio draugą,
taip su gera pasoga atėjo į kol — Štai jums atvežėme naują 
ūkį. 35 hektarai pirmarūšės že pirmininką, — pasakė rajono 
mės, ketrui arkliai, astuonios vykdomojo komiteto pirminin 
karvės, bernas su merga. (Tas kas. Vyras kaip cveks, žemaitiš 
tik sugadino Pirminiu gyveni kai sakant. Na? i
mą kolchoze). — Nereikia! Duokite kitą!— m- kovo mėn.

Taip buožiška kilmė pražudė visi suūžė.

mis sukaltą lentinę sieną susi 
kriuksėdavo individuali kiaulė 
su visuomenine. Susimaišydavo 
avys. Vienkiemio šeimininkė 
kartais vietoje savos parnelzda 
vo kolūkinę karvę. . .”

Šaulys, kaip doras komunis 
tas, apskaičiavo, kiek iš to nuo 
stolių valstybei, kai kolchozinin 

geresni girtuokliai, kurie mokė ^as pavalgęs mėsos ir prigėręs 
pieno. „Dešimtys tūkstančių 
kaip Į balą“ .Nutarė statyti na 
ujus tvartus 150 galvų kur esą 
sutūpsiąs net prieauglis. Mato 
mai, kolchozo karvės nemėgo 
veistis ir išlepo komunistų glo 
bojamos. Iš kitos pusės, drau 
gas Šaulys nutarė įgyti kolcho 
zui vandens malūną, karšyklą, 
traktorių, nes kai traktorių sto 
tys atsiima atlyginimą už patar 
navimus, kolchozininkams nelie 
ka uždarbio ir valstybei tenka 
išmesti po keletą rublių įspū 
džio sudarymui, kad kolchozi 
ninkas uždirba pinigą.

Šaulys labai nustebino kolch 
ozininkus, kai paskelbė grūdų 
išdalinimą tiems, kurie per pra 
ėjusius metus išdirbo dvigubą 

Prie kiekvienos sodybos ža minimumą — po puskilogrami 
> — 60 arų. Tvarte grūdų už darbadienį. Grūdų jis . 

gėjas. kriuksėjo po kelias kiaules, my nesigailėjo. „Gyvuliams tinka.
— Kur ten?! Girnius jam tik kė karvė, kitur dvi. Tai buvo Išvalęs, nuplovęs ir duoną iš Įų 

iki kelių. Anas vieną, o Vaitulio jų nuosavybė. Iš 200 kolūkiečių iškepsi. Žodžiu, grūdai kaip 
nis 5 kolūkius pragėrė. . . šeimų kelios dešimtys turėjo er grūdai. Geresnių šiame kolūky 

Samoilovas nenorėjo likti kol dvesnius tvartus, daržines, svir je niekas ir nematė paskutiniais

Šaulį iš raikoopsąjungos. 
kad pirminin

vadovauti,
Šaulį „išrinkimas“ sujaudino 

ir jis pradėjo darbuotis pagal 
draugo Avyžiaus išmanymą. Pr 
adėjo apžiūrėti kolūkio laukus.

„Tiesa, nebuvo jau nuosavy
bės ežių, bet Užlieknės laukai 
buvo užversti tokiais stambiais 
akmenimis, kad iš tolo priminė 
besiganančią avių kaiminę. Me 
tai kiti — išrinks visus kolūkie 
čiai. Bet, užtekdavo jam prieiti 
arčiau, žvilgterėti Į velėną ir 

nas nusikaltimas. Antanas pa lūkietį ir išsėdėdavo’ prie vaisė gus, sukiša galvas vienminčiai jis susigėdęs, murmėdamas tra 
dėjo prieš raikomo sekretorių mis apkrauto stalo iki vakaro, prie radijo aparato. Kalba „Am ukdavosi šalin. Kokie niekai!

1 Draugas Avyžius pasakoja :
„Visos nelaimės prasidėjo 51 

’ metų rudenį, kai buvo pašalin 
tas kolūkio „Nauju Keliu“ pii 

’ mininkas Antanas Vaitas, ku 
1 ris, pajutęs besiartinaničas liū 
1 tis, nutraukė grūdų paruošų vy j11 Keliu” pirmininku. . . 
•kdymo planą ir metė visas paje

Pavienio ūkininkavimo paliki 
Valstiečiai išgirdo, kad į nau rnas. . .

— Štai jums atvežėme naują tais kolūkis ... y,— t------- ----- — ----------------- |rut
nė grūdo, pavasarį aruodai, sk Vaitulionis, didelis degtinės mė lįavo daržas 
irti sėklai, buvo tušti. . . Valsty 
be užsėjo laukus.” Vėl nelaimė 
— lietus užklupo pačiame der 
liaus nuėmimo „Įkarštyje“. Su 
pūdė 300 hektarų javų...

Pagaliau nusibodo ir parti ūkio pirmininku, nes partija ki nūs. Tai buvo kolūkio nuosavy metais. Tokius į girnas, tokius
jai: šį išdykusį draugą pežemi tur jį šaukianti. Vietoje savęs bė. Čia girgždėjo vežimai su dirvon bėrė“. Nors ir komunis
no į kiaulių fermos vedėjus 53 siūlo Vaitulionį: šienu, žiemkenčiais, vasarojų tas būdamas, žinojo, kad iš su

— Nesigailėsite. Aš gerai pa mi. Iš čia kračiais šunkeliais iš gedusių grūdų derliaus nebus.
Šį kartą sukomandavus iš žįstu Vaitulionį, nors jis ne že vežioja pašarą gyvuliams, nu Bus daugiau.
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DAR GALIMA SIŲSTI VILNIUJE YRA ĮSTEIGTAS 
INFORMACIJAS PASAULIO „LIETUVIŲ LITERATŪROS 

LIETUVIŲ ŽINYNUI MUZĖJUS“,
P. L» Žinyno rankraštis ati kuris įruoštas Neries pakrantė 

t . • J wrncTTCTA r>Tor a•> duodamas spaustuvei ir artimia je, Antakalnio gatvės pradžioTarptautine paroda VERSITETO BIBLIOTEKĄ? ~ usiu laįku b^s pradedamas rink je, barokinio stiliaus rūmuose.
Lapkričio 23 d. Montrealio ir aktorius J. Akstinas gražiai „Lit. ir Menas“ praneša, kad rinį pobūvį pradėjo DDT vai ti. Tos organizacijos, profesio Jo direktorius — Vosylius. Vi 

prekybos namuose, Berri 1650, padeklamavo B. Sruogos „Kaži Vilniaus universiteto moksli du p. Kiznis. Trumpą, reikš nalai ir biznieriai, kurie iki šiol sa medžiaga paskirstyta į tris 
buvo atidaryta Pirmoji tarptau miero Sapiegos“ ištrauką. Šil nės bibliotekos darbuotojams minga įvadą pateikė jaunas lie dar nėra prisiuntę infoimacijų, pagrindinius skyrius: „feodaliz 
tinė mugė Montrealyje, kuri ža tas ir jautriai perduodamas mo „pasisekė surasti Leningrade, tuvių intelektualas R. Šilbajo tą dar gali padaryti. mo laikotarpio, kapitalizmo lai
da būti ruošiama permanentiš nologo žodis klausovams darė TSRS mokslų akademijos bib ris, po kurio E. Čiurlytė kvietė 
kai kasmet. Mugėje buvo įruoš stiprų įspūdį.
ti etninių grupių skyriai — lie Pianistė S. Pakulytė buvo ta 
tuvių, ukrainiečių, lenkų, veng ankstyvoji kregždutė, kuri Mo 
rų, rumunų, kinų ir rusų sky ntrealio lietuviams žada muziki 
riai, kuriuose buvo išstatyti da nį pavasarį, nes vis rimčiau brę 
ugiausia liaudies darbų ekspo sta naujos jaunos muzikinės jė gradą istorija aiškinama taip: mėtas J. Petrėnas, programoje tingesnis negu buvo .planuota, per 200 naujų eksponatų, tarp

S- Pakulytė paskambino „1832 m. caro vyriausybei už dalyvauti negalės. Pirmuoju sk bus gausiai iliustruotas ir spaus jų — reta Bretkūno „Postilė“.
M. K. Čiurlionio Šėriau žirgelį, darius Vilniaus universitetą, jo aite rašytojas, režisorius, dra dinamas specialiai gerame po Esą išstatytas ir pirmasis Mai

piery.
Iš anksto knygą užsiprenu 

meravusieji ją gaus už penkis 
dolerius kietais viršeliais ir už 
keturis — popieriniais. Informa 
cijas ir prenumeratas siųsti: 
Mr. A. Simutis, 41 W. 82 Štre

Kai kurios meno apraiškos KUI/TŪRWE<KRO^IKA 
IVlontrealyie

F RUSAI ATIDUODA PASIGROBTA VILNIAUS UNI
VERSITETO BIBLIOTEKĄ?

mo laikotarpio, kapitalizmo lai 
■ Kolonijų redaktoriai ir ži kotarpio ir tarybinės literatu 

liotekos fonduose, senojo Vilni jaunuosius rašytojus paskaityti nias apie organizacijas apsiėmu ros“. Duoti taip pat lietuviškų 
aus universiteto knygų rikinio iš savo dabartinės kūrybos, ap šieji parūpinti maloniai prašo raštų vertimai į kitas kalbas ir 
dalį ir susitarti su šia bibliote gailestavusi, kad dėl nenumaty rni nedelsiant jas išsiųsti — ne kitų tautų literatūros vertimai 
ka dėl rinkinio grąžinimo“. tų priežasčių vienintelis iš vy laukti atskiro priminimo. Žiny į lietuvių kalbą. Vien tik šiais 

Rinkinio patekimo į Lenin resniosios kartos rašytojų pažy nas išeis gerokai didesnis ir tur metais į muzėjų buvo atsiųsta

natai — audiniai, mezginiai, gos. 
drožiniai ir tt. T

Mus, o taip pat ir parodos la Išėjo mergelė ir Kad ir nežino bazėje buvo įkurtos dvi akade maturgas ir aktorius 
nkytojus bei parodą televizavu 
sius, domino lietuvių skyrius. 
Jame buvo išstatyta: mūsų žy 
miosios tautinių audinių meist 
rėš dail. A. Tamošaitienės kili 
mas, p. Veselkienės užuolaidos 
ir tautinių audinių eksponatai, 
gintariniai karoliai, p. Aneliūna man linkęs jos fortepiono tonas 
itės tautinis drabužis, p. Kibir tvirtas ir užtikrintas. Tai duo 
kštytės ir E. Kardelienės pagal da vilčių, kad ji dar bręs ir tvir 
vėliai, pp. Šulmistrų kelios ant tės, kas ir linkėtina. (Ji gavo 
klodės ir staltiesės. Tarpuose daug gėlių ir dovanų), 
buvo Br. Abromonio koplytėlės 
ir visa spinta gražių ir vertingų didele dinamika, tautinių šokių 
knygų, prie krūtinės segamų grupę išvedė į sceną Jonkelio, 
metalinių ženklelių.

Kitame kioske—vien Br. Ab kiai darė gerą įspūdį ir žiūrovą 
romonio darbai iš medžio 
bai gražuš išpjaustytas ir in 
krustuotas kryžius, keli Lietu 
vos vaizdai ir vaizdai religine 
tema. Be to, pasaulio žemėla 
pis, pavaizduotas valstybių paš 
to ženklais.

Visais šiais eksponatais labai 
domėjosi ypač suprantantieji 
tokius darbus. Kadangi lietu 
vių kioskai buvo savaimingi ir 
būdingi, turį ryškų savo tautinį 
veidą, tai ir lapkr. 26 d. televi 
zijos iš parodos buvo pradėtas 
nuo lietuvių. Inž. Kibirkščio ve 
darni tautiniai šokiai ir šokėjų ka vertinti teigiamai ir už tai 
tautiniai drabužiai žiūrovams pagirti vadovą ir dalyvius. Tai 
padarė stiprų ir savaimingą įs gražus jų darbas, 
pūdį, kurį paryškino I. Kibirkš Bendruomenės choras, veda 
tytės duoti TV paaiškinimai, mas muz. A. Ambrozaičio, ma 
Tenka konstatuoti, kad lietu lonu konstatuoti, susilaukė nau 
vių skyrius parodoje buvo ver jų dalyvių, nors seniau buvusių 
tingas. Šiam surengti daug pa jų ir nubyrėta. Vis dėlto cho 
sidarbavo I. Kibirkštytė, Br. ras daro pažangą. Nors ir ma 
Abromonis ir p. Veselka, pada tyti, kad pasiruošimui nepaka 
ręs gražų eksponatų sugrupavi ko laiko, bet choras susigyve 
mą. Už tai jiems didelė padėka, na ir susipranta su dirigentu. Ja

Bendroje galerijoje tapybos učiamas didesnis susidainavi 
darbus buvo išstatę p. Remei mas ir choristų tarpe didesnė 
ka ir p. Šimonelienė. Jų darbai pusiausvyra.
taip pat buvo savaimingi, tiktai Gerai buvo parinkti sugiedo 
bendroje galerijoje jie, kaip ne tieji dalykai su gražaus balso 
gausūs negavo verto sau iškeli ir gerai praskambėjusiu O. No 
mo. Gaila, kad daugiau lietuvių rkeliūnienės solo Sasnausko 
dailininkų nedalyvavo, nes di Karvelėliui, tiktai koncerto sti 
dėsnis dalyvavimas būtų buvęs liui visai svetimas buvo A. Ale 
iškilesnis. ksm Mes grįžim ten.

Verta padėkoti parodos tvar Chorą ir dirigentą reikia pa 
kytojui p. Hull, kuris ne tiktai girti, kad nesigaili darbo ir pa 
sumaniai tvarko parodą, bet siaukojimo lietuviškai dainai, 
moka derinti tautybių santy Reiktų paraginti ir daugiau ja 
kius.

Kariuomenės šventė
Ji buvo suruošta rūpestingo 

ir pareigingo Seimelio Prezidiu 
mo pirmininko L. Balzaro, da 
ugiausia, rūpesčiu, paskaitai pa 
kvietus Pirmąjį Lietuvos kūrė 
ją-savanorį pulk. K. Škirpą.

Meninėje dalyje dailininkas salėse, sukviestiems svečiams, nei formai, nei logikai.

režisorius, <’
i Antanas

Pafilosofavęs apie kiljau ir L. v. Beethoveno V sona mijos: Medicinos-chirurgijos ir Škėma.
tos dalį. Pirmas koncertinis jos Romos Katalikų dvasinė. Dali mės egzistencializmą lietuviško 
pasirodymas, nors ir ne visaipasirodymas, nors ir ne visai nant universiteto bibliotekos je literatūroje, jis paskaitė iš 
drąsus, bet įrodęs, kad jos as knygų rinkinį, pastąrajai teko traukas iš parašyto romano „Ba 
meny bręsta pianistė pianistė, ~
su visais — ir dvasiniais ir fizi 
niais duomenimis. Dramatiz

Inž. Kibirkštis, pasižymėjęs

Šusto ir Žiogelių pašokti. Šo

ia

didžioji dalis (apie 20 tūkst. to Itoji Drobulė”, vaizduojanti 
mu) ne vien teologinės, bet ir New Yorko gyvenimą, su pozi 
įvairiausių mokslo šakų litera tyviu ir laimingu užbaigimu. et( New York 24, N. Y. 
tūros. 1844 m. dvasinė akademi „Film Culture“ New Yorke 
ja buvo perkelta į Peterburgą, vyr. redaktorius, poetas ir pro 
drauge su ja į imperijos sostinę zininkas, Jonas Mekas buvo už 
išgabentas ir jos bibliotekos fo klaustas/' ar būtų galima suly 
ndas. 1924 m. jis buvo perduo ginti mūsuosius klasikus su pa 
tas TSRS Mokslų akademijos šaulio skaitlingųjų tautų ,,di 
bibliotekai, kurioje ir dabar sa džiausiais literatais“? Jonas Me 
ugojamas. Preliminariniais duo kas manė, kad taip — žmogiška 
menimis, šiuo metu Leningra sis elementas mūsų rašytojų 
de yra apie 12—15 tūkst. seno raštuose yra lygiai taip pat ryš 
jo Vilniaus universiteto biblio kus, kaip ir svetimuosiuose kla 
tekos tomų. Jų tarpe daug bib sikuose. Jonas Mekas skaitė po 

emas iš naujojo ciklo, apiinan 
čio pabėgėlių gyvenimą Vokie 
tijoje ir legendą „Vilkas“. Pre 
mijuoto romano „Kelionė” au 
torius, žurnalistas, diamatur 
gas Algirdas Landsbergis, ne 

Bet iš to jau aišku, kad 20 tūks seniai magistro laipsniu baigęs 
tančių sumažėjo ligi 12 — 15. Columbijos universitetą, atsaky 
Apie 5000 knygų rusų jau nu damas į klausimą manė, kad lie 
švilpta. Ir iš viso dar klausi' ,tuviy.i rašytojui įeiti į Ameri 
mas, ar tos knygos bus 
tos.
LITERATŪROS VAKARAS 

NEW YORKE
DDT (Demokratinio Darbo 

Talka) New Yorke lapkričio 25 vaizduojančio 16 amžiaus Lie 
d., suruošusi literatūrinį vaka tuvą.
rą, išdrįso išeiti iš standartinio žingeidžiai klusytojai sveiki 
lietuviško pobūdžio subuvimų, no žinomą keramikę Alepsand 
Lietuviškosios visuomenės pasi rą Kašubienę, jos pirmųjų eilė 
ilgimą augštesnio kultūrinio ly 
gio pramogų parodė beveik 100 
žmonių (lalyvavimas. Literatu

ms negalėjo nepatikti. Ypač ry 
ški jų dinamika. Bet kai tas jau 
atsiekta, vedėjo dėmesį verta liografiniu retenybių, pav. S. 
nukreipti į paryškinimą esteti B. Chilinskio „Biblijos“ egzem 
kos, kuri momentais yra nustel pliorius. Šio leidinio neturi nė 
biama dinamikos. Norėtųsi di viena kita Tarybų Sąjungos bi 
desnės tų elementų pusiausvy blioteka”. 
ros. Taipgi patartina patiems 
šokėjams prieš šokius gerai ap 
žiūrėti sceną, kad išėjus šokti 
kas nors nesipainiotų ir nenu 
trauktų žiūrovų dėmesio nuo šo 
kių į jų sutinkamus kliuvinius, 
kokiu šį kartą pasirodė scenos 
papuošalas. Bendrai, šokius ten

Taip rašo „Lit. ir Menas“.

jau nu damas Į klausimą manė, kad lie

grąžin kos literatūrą apriboja jo santy 
kis su savąja bendruomene ir 
jos kultūriniu palikimu. Jis sk 
aite ištrauką iš dramaturginės 
poemos „Vėjas Gluosniuose“, 
dvi meilės scenas iš veikalo,

raščių viešumoje klausydami. 
Kašubienė sakė priėjusi kerami 
koje tokį tašką, kad radusi save 
tiksliausiai galinčią išreikšti ly 
rikoj. Trys trumpi eilėraščiai 
buvo įtikiną ir brandūs kūriniai.

buvo parodyta prancūzų daili 
ninko Alfredo Pellan tapyba ir 
grafikos darbai. Paroda labai Vienas „Film Culture“ redak 
gausi, nes išstatyta arti 300 torių ir lietuvių rašytojs Adol 
darbų, kurių didelis kiekis labai fas Mekas pateikė apybraižą,Jo 
didelio formato ir kainų ligi sephine“} prancūzės sužadėti 
3000 dol . nės, kuri norėjo tapti laiminga

Pellan — kraštutinis moder ištekėjusi už amerikiečio kario.
nistas. Daugumas jo darbų — Baigiant dr. Repečka, DDT va 
šarados, jo vieno galimos paaiš rdu prižadėjo New Yorko vi 
kinti. Daugumas jų — braižybi suomenei dugiau tokių kultūri 
nio pobūdžio, nors tapytos alie nių suėjimų, (aim).
jum. Daugumas paveikslų — 
išbraižyta geometrinėmis figū 
romis, o kur galima įžiūrėti ko 
kias lyg ir žmonių kreatūras, 
jos tolimos nuo fantastiškiau 
sios realybės.

Kai kas įtaigoja, jog tai esan 
ti ateities tapyba, bet sunku

unimo, kurio jau labai gražus 
būrys dalyvauja, prisidėti prie 
choro, kad jis lietuvius galėtų 
atstovauti visur, kur tiktai bus 
reikalas.

Permodernus prancūzas
Tarptautinės mugės atidary tuo patikėti, kai niekas toje ta 

mo proga miesto savivaldybės pyboje nepasiduoda nei reales
J. K. kos literatūroje.

ronio eilėraštis, atspausdintas 
i „Aušros“ 6-jame numeryje ir 
į pasirašytas Žvalinio slapyvar 
■ džiu. Išstatyti taip pat pirmieji 
t svarbiausi Kudirkos, Vaičaičio, 
Kėkšto kūriniai. Iš viso literatu 
rinio muzėjaus ekspozicijoje 
esą išstatyta daugiau kaip tūks 
tantis eksponatų. (E)

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 
JOS JAU DEVYNI TOMAI

Šiomis dienomis pasirodė de 
vintas Lietuvių Enciklopedijos 
tomas, apimąs žodžius Instru 
mentalizmas — Jungtavanikiai. 
Šį tomą redagavo Juozas Gir 
nius. Kai L. Enciklopediojs nu 
matoma išleisti 22—23 tomus, 
tai galima jau pasidžiaugti, kad 
L. Enciklopedijos leidimas eina 
visai prie įpusėjimo. Ir drauge 
prie vilčių sustiprėjimo, kad 
Lietuvių Enciklopedija bus iš 
leista ir kad ji bus gera enciklo 
pedija, nes visi pasirodžiusieji 
tomai yra tikras to teigimo iro 
dymas.

Nors leidėjo ir redakcijos dar 
bas yra itin sunkus ir nedėkin 
gas, kaip ir bet kurios kitos sp 
audos leidimas, vis dėlto jis 
nuostabiai gražiai eina pirmyn. 
Kas be ko, pasitaiko nežymių 
trūkumų, mažų klaidelių, — tai 
yra gyvenimiška ir supranta 
ma, — bet bendrai imant dar 
bas dirbamas visu rimtumu, ori 
ginalumu ir moderniškumu. To 
dėl L. Enciklopedija bus ne tik 
tai vertingesnė tarptautine pra 
sme už daugelį išleidžiamų enci 
klopedijų, bet bus viena savai 
mingiausių visame pasaulyje. O 
lietuviškumo (lituanistikos) at 
žvilgiu — vienintelė. Tat L. 
Enciklopedijos leidimas užsitar 
nauja augščiausio įvertinimo.

Devintame tome randame iš 
tisą eilę straipsnių, kurie nu 
šviečia kiekvienam žmogui įdo 
mius klausimus iš istorijos, lite 
ratūros, meno, ūkio, tautų ir jų 
gyvenamųjų kraštų. Medžiaga 
duodama rimtai ir saikingai. 
Daug dalykų, liečiančių Lietu 
va ir lietuvius: Jogaila, Jony 
nai, Jasaičiai, Ješaičiai, Jogai 
laičiai, Jonuškaitė, Januševičiai, 

• R. Matulionis „Tiesos“ Nr. Januškevičiai ir tt. Daug aiški 
258-1956 nusiskudžia, kad Vii narna apie Jėzų, Joną, Jozuą,

— Lietuvos Vice Konsulas 
New Yorke Anicetas Simutis la 
pkričio 30 d. argentiniečių lai 
vu Rio Jachal išvyksta porai 
mėnesių i Pietų Ameriką. Kelio 
nės metu aplankys lietuvių ko 
lonijas Brazilijoje, Urugvajuje, 
Argentinoje ir Venezueloje. 
Kiek ilgiau svečiuosis pas Bue 
nos Aires mieste gyvenantį bro 
IĮ Alfonsą Simutį.

PRIEŠ KALĖDAS PAREM 
KIM VASARIO 16 Gimnaziją

Vasario 16 Gimnazija, turė 
dama 140 mokinių, kurių maiti 
nimas kiekvieną mėnesį atsiei 
na 1680 dol., prieš žiemą apsi 
rūpino maisto ir kuro atsargo 
mis. Bulvės, daržovės, anglis, 
nafta ir kitos kasdieninio rcika 
lingumo gėrybės paimtos į sko 
lą, kuri ligi 195/ metų padžios 
turi būti atlyginta. 80(00 dol. pa 
dengs visas gimnazijos skolas ir 
užtikrins gimnazijos veiklą vi 
siems metams.

Mieli lietuviai Kalėdų proga 
yra prašomi prisidėti prie šios 
sumos surinkimo. Artinasi Ka 
ledos. Paremkim Vasario 16 Gi 
mnaziją nors kuklia auka. Leis 
kim mūsų jaunimui siekti moks 
lo grynai lietuviškoje gimnazi 
joje. Prisidėkim visi be skirtu 
mo. Patogiausias pinigų siunti 
mo būdas yra per Balfą, kuris 
greitai persiunčia į gimnaziją 
(adr.: Litauisches Gymnasium, 
Huettenfeld b. Lempertheim 
Germany).

Šia proga noriu pranešti, kad 
Jūsų aukomis gimnazijos rūmai 
išpirkti. Reikia tik surinkti 
8000 dol., ir gimnazija bus pas 
tatyta ant tvirtų kojų.

Gimnazija šiuo laiku yra ge 
ras lietuvybės reprezentantas 
tarp vokiečių ir amerikiečių. 

Dr. V. Literskis, direktorius.• „LTSR kompozitorių sąjun 
ga“ per naują kūrinių aptarimą 
išklausė J. Švedo trijų dalių ko 
ncerto kanklėms su liaudies ins niuje daug yra gatvių, kuriomis Jordaną, Jeruzalę ir tt. 
trumentas. Skelbiama, kad tai niekas nesirūpina. Ypač apleis 
yra pirmasis tokio žanro kuri tas Žvėrynas. Jo Pušų gatvėj 

... t , .. . sausros metu kyla didžiausi dulnys ne tik lietuviu muzikos is , - . . v- - •... . . . . kių debesys, o palijus,
torijoje, bet n pasaulinės muzi taškosi gatvėse, valkose laidy

sausros metu kyla didžiausi dul 
kių debesys, o palijus, vaikai

darni laivukus.

Tomo turinys didelis ir sva 
rus.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS
68.

118. NEPERKALBAMAS
KONTROLIERIUS

Lekeckas buvo neperkalbamas, vo didelis. Alga buvo mokama 
markėmis, o už tas markes vis 
mažiau ir mažiau buvo galima 
nusipirkti.

Visai neproporcingai gerbū 
vio pakilimui, kėlėsi mūsiškių 
tarpe noras gerai, net praban 
giškai gyventi. Jau prasidėjo 
arbatėlės, šokių vakarai, baliai, 
rautai.

Negaliu užmiršti vieno atsi 
retkar tikimos dėl kurio buvau giliai

.augštai kultūringas po 
ne“, kad karininkas ir fronte 
kautis, ir tarnybą eiti, ir šokti 
turi tik vieną ir tą pačią porą ba 
tų. Kaip galima išdrįsti iš jo rei 
kalauti balinių rūbų, jei jis iš 
savo menkos algos vos gali iš 
gyventi.

Toliau pradėjau taip smarkiai

gų jis atsiakė ir, rodos, nustojo kite 
lankyti Metropolį.

Klubo šeimininkas Daukša 
prisiuntė Kariuomenės Vadui 
raštą, kad ateity karininkai į 
Metropolio vakarus bus įleidžia 
mi tik su lakiruotais batais. Pri 
kalbėjau Kariuomenės Vadą ge 
nerolą Stanaitį pakviesti Dauk atakuoti Daukšą, kad 
šą tą reikalą patikslinti.

Kai Daukša atėjo, ir aš bu 
vau pakviestas kalbėti. Pradžio 
je Daukša paėmė augštą toną 
ir pradėjo įrodinėti, kad kari 
ninku atėjimas į šokius su kariš 
kais batais yra dalykas nekultu 

Tuos vakarus lankė ir kariniu ringas, žeminąs ir karininkų 
kai. Kavalierių - šokėjų tarpe luomo garbingumą ir Metropo 
didelį pasisekimą turėjo Gene orumą.
ralinio Štabo adjutantas Įeit. Kuomet jis išdidžiai pabaigė, 
Urbšys (paskutinis mūsų Už aš paprašiau gen. Stanaičio lei 
sieniO' Reikalų ministens). Jau 
nas, gražus, mandagus, elegan 
tiškas. Į šokius ateidavo švariai 
apsirengęs, bet su kariškai už 
bintuotomis kojomis. Ponios 
Šleževičienės iniciatyva tarp po 

Jau turėjome 1% metų rama nių buvo padaryta rinkliava 
us gyvenimo. ~ 
valstybės gyvenimas, tvarkėsi nupirkti lakiruotus batus ir ii bingumą, nedrįskite: permenką 
ir kariuomenė, bet skurdas bu gas kelnes. Nuo suaukotų pini supratimą apie tai turite. Žino

Tuomet aš, gerokai įsikarščia 
ves, pasakiau jam:

— Ponas Lekeckas! Nežinau, 
ar Jūs turite sūnų, bet jei turi 
te, tai labai linkėčiau Tamstai 
būti rolėje to tėvo, kuris atvy 
ko atsiimti savo sūnaus lavono 

lig° ir likusio jo turto, kuris jam bus 
mar brangus, kaip relikvija, bet tas 

turtas bus jau parduotas. Rą 
šant rezoliucijas, reik i____
čiais ir pagalvoti, ar yra jose be susijaudinęs, 
nt kiek sveiko proto.

Įsiuto Lekeckas. Nubėgo pas 
vice kontrolierį Joną Mašiotą. 
Jam aš pakartojau savo argu 
mentus ir „gerus linkėjimus“ 
Lekeckui. Mašiotas man prita 
rė ir užmuštojo daiktai iš varžy

4 pėst. pulko kuopos vadas, Nuvykau į Valstybės Kontro tynių parduoti nebuvo. Bet ir 
kurio kuopa stovėjo fronte, bu lę ir mėginau Lekeckui įrodyti, kokie anuo laiku galėjo^ būti ka 
vo kad užmuštas kuopos vadas tu rininko daiktai — gal pora ba

. . „ ,, v • os pinigus neprašvilpė, bet tu tų, kelnės, tai ir tiek,lenkų užpultas, užmuštas ir ..r b r -j r , “ rejo su savim po išdalinimo ai
apiplėštas. gos vįsiems kareiviams ir tam

Jo lavonas buvo rastas nuvilk vra liudininkai. Tas karininkas 
tas, vien baltiniuose. Tik prieš savo gyvybę prarado, tai už ką 
tai jis savo' kareiviams apmokė jį dar po mirties bausti?
jo algą, bet pasiliko dar neapmo Nieko nepadėjo jokie mano 
keta alga 11 kareivių, kurie tuo argumentai,

PULK. K. ŽUKAS.
laiku buvo atostogose ar 
ninėje, tai buvo likę 1100 
kių. Pulko vadas prašė tuos pi 
nigus nurašyti į nuostolius, o

Kartą į mano rankas pateko tiems kareiviams prisiųsti algą 
vienas susirašinėjimas, dėl ku antrą kartą. Ant pulko vado ra 
rio turėjau labai nemalonu su što Lekeckas uždėjo rezoliuci 
sikirtimą su Valstybės Kontroj.ą:
lės Krašto Apsaugos Departa — „Tokio nurašymo negali 
mento direktorium Lekecku, būti. Parduoti iš varžytynių to 
buv. St. Seimo nariu, nesveikai karininko likusį turtą ir nuosto 
kairiųjų pažiūrų. Buvo taip: 4 liūs padengti“.

119. SUSIDŪRIMAS DĖL 
LAKIRUOTŲ BATŲ

gener. Stanaitis atsistojo tarp 
mūsų ir tik šaukė:

— Broliai lietuviai! Katali 
kai! Nusiraminkite!

— Iš kur, po velnių,—tęsiau 
aš, — pas mus tiek išdidumo ir 
poniškumo atsirado? Ar seniai 
mes žąsis ir kiaules ganėme ir 
gal jokių batų neturėjome, o 
dabar 
me. . .

Aš
dimo laisvai pareikšti šiuo klau Vadą, jei p. 
simu savo nuomonę. Gavęs 
dimą, maždaug

Daukšai taip atsakiau:
— Apie Metropolio orumą 

kalbėti galite, bet apie karinin 
Tvarkėsi mūsų šiam galantiškam kavalieriui kų luomo kultūringumą ir gar

Metropolio salėje buvo ruo 
šiami

šokių vakarai.

tik lakiruotus pripažįsta

lei

paprašiau Kariuomenės 
Daukša savo ne 

protingų reikalavimų neatšau 
ks, išviso uždrausti karininka 
ms lankyti Metropolį.

Sumišo Daukša. Savo raštą 
atsiėmė.

Vėliau, kai karininkai prade 
jo algą gauti litais, savaime at 
sirado ir išeiginių rūbų ir laki 
ruotų batų. (b. d.)
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Būkime sveiki.

ŽVILGSNIS Į DANTIS
Neperseniai Australijoje vie 

šėje žymūs Amerikos ir N. Ze 
landijos dantų specialistai kon 
statavo, kad Australija yra tarp 
trijų labjausiai sugedusiais dan 
timis tautų. Kitos dvi — N. Ze 
landija ir Škotija.

Otago universiteto odontolo savų dantų, žmogaus veide įsi 
gijos katedros dekanas, prof, veisia bedančiams charakterin 
dr. Walsh, sako, kad dantų ge gos raukšlės, atsiranda defor 
dimui milžiniškos reikšmes turi muojančių burną pakitimų ir 
netinkamas maistas. Jis nuro neigiamai veikia žmogaus psi 

kad daugelio žmonių pažiū chiką. Bet, žinoma, galima gy 
jog cukrinių nendrių cuk venti ir be dantų — juk žmo 
yra labai vertingas mais nės gyvena dirbtinėmis ranko 
yra labai klaidinga. Esą da mis, kojomis. Tik pastarieji at 
gedimo nežinota, kol nepra vejai dažniausiai yra nelaimin 

gaminti ir vartoti cukn gų atsitikimų rezultatas. Dan

mamytės ir geraširdžiai tėveliai, 
kurie i šį kraštą atvyko su kie 
tais lietuviškais dantimis, ture 
tų neužmiršti, kad dirbtiniais 
dantimis blogai sukramtomas 
maistas neprisideda prie geros 
sveikatos, be to, netekus nuo

do, 
ra, 
rus 
tas, 
ntų 
dėta
nių nendrių koncentratas - cuk tis gi dažnai mes patys gadina 

me, jų netenkame už nuosavus

labai vertingas mais nės gyvena dirbtinėmis ranko

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBU

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAS: CR 7-0051

Dr. Walsh nuomone, piie da pinigus, pirkdami jiems naikin 
ntų „išbyrėjimo“ daug piiside fį saldžias košes ir čiulptukus, 
da ir publikos apatiškumas bei bej kramtomą gumą, 
nesirūpinimas savo dantimis.

„Publika pirmiausiai turėtų 
įsisąmoninti, kad svarbiausias 
dalykas yra ne dantų geras gy 
dymas, bet gera jų priežiūra 
ir apsauga nuo gedimo.

„Jeigu žmones suprastų tin 
kamo maisto svarbą ir nevarto 
tų visokių „keikų“ bei saldumy 
nų, jiems niekada nereikėtų ke 
ntėti po dantisto „grąžtu“.

„Jeigu vaikams leisti pasirin 
kti tarp tinkamo, dantims ne 
kenksmingo maisto ir saldumy 
nų, tai vaikai instinktyviai pasi

tks tinkamą maistą. Vaikai 
..ari geresnį skonį ir jausmą, ne 
gu jų tėvai, kurie dažnai jau 
yra netekę dantų, kurie todėl 
ir stveria „košes“, bei kitus len 
gviau sugromuliuojamus produ 
ktus. Žinoma, bedančiui dantis 
jau neišgelbėsi, bet vaikų dan 
tis galima ir reikia išsaugoti. O 
šitai galima padaryti juos mo 
kant dantis prižiūrėti ir patie 
kiant tinkamą maistą. Ir tai yra 
visos tautos reikalas“, sako 
prof. Walsh.

Šia proga verta pastebėti, 
kad mažieji lietuviukai, „i------
lėdarni" gyventi be „marožino , gymiam mūsų smuikininkui Izi 
saldžių „žindukų“ ir kitokių da dorini Vasyljūnui, kurį budina 
ntis totališkai ardančių produk vi. Jakubėnas. Šiaip jau visas 
tų, sparčiu žingsniu žengia į be numeris paskirtas Pirmąjai Dai 
dančių armiją. Juos lepinančios nvl šventei, kuri plačiai aptar

ta J. Žilevičiaus ir J. Kreivėno. 
Šventė pavaizduota atvaizdais. 
Mūsų kultūros istorijai tai yra 
geras šaltinis.

Bendrai, „Muzikos Žinios“ 
yra išvystomos į labai rimtą mu

Tokia nuomone yra dantų 
specialistų.

TILLSONBURG-DELHI, Ont.
ŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS

Komisijos X.2 7. ms, bet šį kartą tai buvo savo Baigiantis metams, baigiasi vis, nes draugai gali paklausti 
vakaras buvo tiška ir graži tautinio susiprati ir B-nės skyriaus valdybos ka daugiau ką nors apie Lietuvą, 

j i. Parengimo dencija. Todėl naujai valdybai o jis net nežino, kur ta Lietuva
i randasi.

B-nės suruošti,

jaunimui - mokyklai paremti 
du šokių vakarai

URUGVAJAUS LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA Į SOVIETUS. 

Iš mažai bepaliekančių kolo 
nijoje komunistuojančių lietu 
vių ir nebesirandant norinčių 
vykti apsigyventi susovietinton 
Lietuvon, išgalvota suruošti ek 
skursija.

Sovietų Rusijos pasiuntiny 
bės Urugvajuje apmokama ke 
lionė susirinko iš 15-os asmenų 
grupelė ir lapkričio 2 d. sėdo į 
lėktuvą ir, Rasiko su Revucku 
vadovaujami, išdūmė į rojaus im 
periją.

Aplankys Maskvą, pasispaci 
ruoš po Vilnių, nuvyks į savo 
tėvų sodybas, jei dar ras, o už 
pusantro mėnesio vėl grįš į „bu 
ržuazinį” Urugvajų.

A. Gumbaragis.

LONDON, Ont.
LONDONIEČIAI JAUTRŪS LABDARYBEI

Parengimų 
rengtasis šokių 1 
vienas iš labjausiai pavykusių mo demonstracija, 
pasilinksminimų Londone. Jau tikslas (Sibiro lietuviams!) lė išrinkti ir senosios valdybos nu 
ki nuotaika ir svečių daugiau, mė jo pasisekimą. Šio pasilenks veiktų darbų atskaitomybei pri 
negu neretam Toronto lietuvių minimo būdingas bruožas — di imti, yra šaukiamas visuotinis 
linksmavakary! Todėl ir pelnas delis nuoširdumas: atvyko ir lietuvių susirinkimas gruodžio 
žymiai prošoko kolonijos paren nešokantieji, neprašomi — sa 9 d. — sekmadienį, po vengrų 
girnų vidurkį. Štai vakaro apys vanoriškai atnešė fantus, aukas bažnyčia salėje Cuortlande. Pra davė pelno: pirmasis 55,72 dol. 
kaita: ar pasisiūlė atlikti įvairius pa džia 1.30 vai. Visus kviečiame ir antrasis 69,69 dol. Visiems
Pajamos: $$ tarnavimus. Mus parėmė ir mū dalyvauti ir iškelti naujus suma dalyvavusiems ir padėjusiems,
Gėrimai ............................124.25

Loterija . . . 
Viso pajamų 
Išlaidos:
Salės nuoma

sų kaimynai savo gausiu atsila nymus būsimai valdybai, bei rengėjai nuoširdžiai dėkoja.
56.89 nkymu, o p. Kiburys pats pasi pareikšti savo nuomonę dėl se 

siūlė parinkti aukų Ingersoll’o nosios valdybos nuveiktų dar
$$ apylinkėj. Aukų suma ir aukoto bų.

45.— jų pavardės bus paskelbta ve 
89.30 liau, nes dar vis atsiranda tau 

Atlyg. orkestrui .............. 36.— tiečių, norinčių prie šio kilnaus
Skelmibai .pakvietimai, darbo prisidėti. Parengiman ne

korespondencija ..........16.95 galėjusieji atvykti atsiuntė sta
Smulkios išlaidos ............6.29 mbesnes aukas. Vertingus ian

Viso išlaidų ................. 193.54 tus loterijai aukojo: pp. Ton
Pelno ................................96.60 kūnas, Kudukiai, Bersenai, Šv
Londono lietuviai visada bu ilpos, Stygos, Chainauskai, Bi.

vo labai jautrus šalpos reikalą Misius, Daniliūnai. Aukotoja 
ms ir visiems atsilankiusiems ti 
krai nuošrid.us lietuviškas ačiū.

Par. Komisijai pasisiūlius, iš

290.14

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Grušas. KARJERIS 

TAI. II dalis. Nidos klubo (An 
glijos Londone) leidinys Nr. 
15. Klubo nariams kaina 1 dol.

MUZIKOS ŽINIOS Nr. 3 
(156) su dideliu gaidų priedu: 
J. Gruodžio Labas rytas — miš 
riam chorui, solo daina Oi ant 
kalno — su fortepiono pritari 
mu ir Eglelė augštuolė — 8-
niem balsam. Kitame gaidų są Gėrimai 
siuvinyje išleista J. 
čiaus užrašytos dainos, 
ms fortepiono palydą 
Dr. H. Parkins. Visos 
solo: Oi tai dėkui, 
girelę, Dar gaideliai negiedojo, 
Kur dvaružis dundėjo, Užu klo 
nio, Šią naktelę ir Nedėlios ry 
tą. Trečiame sąsiuvinyje 25 dai 
dos mokyklai, kurias parinko J. A. MICKEVIČIAUS VARDO 
Zdanavičius ir J. Kreivėnas. Vi 
sos gaidos išleistos muzikos Ži 
nių.

Šis Muzikos Žinių numeris de 
nega dikuotas 50 metų sulaukusiam

Zdanavi 
kurio 

parašė 
dainos 

Per žaliąją

Galvojimas, jog „apsieis ir 
be manęs“, yra žalingas visose 
mūsų kolonijose.

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė Overseas 
Cargo Čo. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: anglis zikos žurnalą, kokiu turėtų do 
kom vilu, medžiagom, avaline, mėtis ne tiktai visi muzikai, bet 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akorde 
(,iais. (Siunčiama iš Anglijos 

per Haskobą).
Bendrovė taip pat persiunčia į 
Lietuvą ir Jūsų pačių sudary 
tus ir mums pristatytus siunti 
nius (siunčiam ir oro paštu). 
Visi mokesčiai sumokami siun 
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO 
KA. Pristatymas garantuoja 
mas—PILNAS DRAUDIMAS 
(siunčiama per Gloge Travel 

Service).
Prašykite katalogų bei

MOKYKLA
Kaune yra nemaža vietų, su 

si jusiu su poeto Adomo Micke 
vičiaus biografija. Baigęs moks 
lą, poetas dvejus metus dėstė 
lietuvių kalbą, istoriją ir teisę 
vienoje iš Kauno miesto moky 
klų. Įamžinant poeto atminimą, 
tai vid. mokyklai buvo suteik kiekvienas geros valios tautie 
tas Adomo Mickevičjaus var tis turi teisę tikrinti visas pare 
das. Šiemet tai mokyklai suėjo ngimų apyskaitas. Jos kiekvie 
150 metų. Ta proga suruoštas nam bus mielai parodytos ir iš 
vakaras, mokyklai dovanų įteik aiškintos, iš anksto dėl laiko su 
tas A. Mickevičiaus bronzinis sitarus.
bareljefas. (E.) Parengimų Komisija.

Vengrų pabėgėliams 
paremti, bendruomenės pavedi 
mu, aukas rinko Elena Augus 
tinavičienė ir Z. Paulionis.

Buvo surinkta: Delhi šokių 
metu 100 dol., Courtland baž

Mes sukūrėme šeštadienines nyčioje 56 dob, Woodstock pp. 
lietuviškas mokyklas, jaunimui Gugių 70 metų sukaktuvėse 9 
organizacijas , kad tik kaip no dol. Viso 165 dol. Pinigai buvo 
rs galėtumėm padėti mūsų jau perduoti vengrų parapijos kle 
nimui pasilikti giliai širdyse, gr bonui ir persiųsti vengrų šal 
ynais lietuviais. O dabar, vis pos komitetui. Su pakvitavimu 
kas mūsų pačių rankose. Mūsų gauta nuoširdi padėka visiems 
parama, dalyvavimas, domėji aukotojams ir lietuvių tautai, 
masis, gali susilaukti pasididžia kurie taip nuoširdžiai vengrus 

rinkti trys vakaro dalyvių ats vimo nuveiktais darbais. Ir mū suprato šioje laisvės kovoje, 
tovai (pp. S. Navickas, St. Švil sų „apsieis be manęs“ viską su Bendruomenės valdyba, au 
pa, St. Keras), kurie prižiūrės, naikinti, nes mūsų jaunimas bi kojųsiems taip pat nuoširdžiai 
kad ji (komisija) surinktas su josis pasisakyti, kad yra lietu dėkoja. Z. P.
mas, tinkamai Sibiro lietuvių 
šelpimui sunaudotų. Šia proga 
norima dar syki priminti, kad Dr. Roman Pniewski

Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

OVERSEAS CARGO CO, 
2412 W. 47 St., Chicago 32, III., 
Tel.: LA 3-5049—YA 7-4337.
v Siuntinių tarnyboje 8 metai.
( S. P. Juodvalkis.

kiekvienas kultūringas žmogus. 
O žurnalo kaina visai maža, nes 
tiktai 2 dol. metams. Adresas: 
Mr. J. Kreivėnas, 1602 So. 48th 
Ct., Cicero 50, Illinois, USA.

PAREMK PINIGINE AUKA 
VYKSTANTĮ KLB ŠALPOS

FONDO VAJUI

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE |

71417^7 0^7 Lietuviams nuolaida. |
LVI lL / ~ I) J / Sav.: P. RUTKAUSKAS. g

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

1361 Jean Talon E., 
Montreal. Tel. CR 2-1949

GREITI ir AUGŠTAVERČIAI
SIUNTINIAI IR VAISTAI 

Į VISĄ RUSIJĄ
Visi mokesčiai apmokami čia.

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI

TATRAN CANADIAN TRADING CO.
Centras: 1461 Mountain Street, 

Montreal, Tel. AV 8-9600.
Toronto Skyrius: 479 Queen Street, 

Toronto, Tel. EM 4-5085.

Montreal Overseas Parcels
Service Reg’d.

4112 St. Lawrence Blvd.
Naujas adresas nuo gruodžio 15 d.

4158 St. Lawrence Blvd. 
PL 4725

Siuntiniai Lietuvon
IR Į VISAS RUSIJOS DALIS

Nauji ir dėvėti drabužiai, m džiagos, maistas, vaistai.
Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos 

urmo kainomis!
Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čia — ga

vėjui nereikia nieko mokėti.
Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo.

BELLAZZI - LAMY, INC
TR SISI 7679 Sl - VUIe La.alle.

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

Tel.TR. 1135

CLEANERS
&.DYERSCO

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ................ 0.95
Paltas (lengvas) . .0.95

Suknelė .................... 0.90
Skrybėlė ................0.85

ir t. t., ir t. t.

Paimam iš namų ir pristatome j visas Montrealio 
miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriauoeliūnas, A. Majauskas.
TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS” 

NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui 
PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas.

D. N. Baltrukonis CR 6-7634
A. Markevičius OR 1-9816
Įstaiga: 177 Sherbrooke St.

P. Adamonis PO 6-7594

F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152

W. Telefonas — PL 8501.
A. Budriūnas RA 7-2690.

iIIX
TAUPYK, SKOLINKIS 

savo kredito kooperatyve 

„LITAS”
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D. Jurkus, He 4280.
„Litas“ veikia sekmadieniais 11—I vai. A. V. par. salėje 

Banko kambary.
Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120

g
I

f
HE 0211 Office: 727 Argyle |
HE 0311 VERDUN g H g

VERDUN COAL Reg’d
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Lietuviška moterų kirpykla į
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- | 
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon). |

2544 CENTRE St., Montreal. Fltzroy 3292

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN

g 4500 VERDUN Ave., Verdun. .

W1LLIBRORD AVĖ

--------Tel. YO 3440. Į
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Štai ką jie man palik o ’

KALBA — SVARBIAUSIAS ARGUMENTAS

Atkelta iš 3-čio psl.
lį ten, lenkų legionus organizuo karo veiksmų planą (iš Sruogie 
ti (iš turkų paimtų belaisvių nės istorijos). Sierakauskis ga 
lenkų, kurių daug buvo rusų ar Įėjo būti lenkas gudas ai tikrai 
mijoj). Mickevičius ten ir mirė. 
Buvo palaidotos Paryžiuje, o 
vėliau perkeltas į Krokuvą. Ir 
Paryžiuje ir Krokuvoje stovi 
jam pastatyti paminklai kaip 
tautiniam lenkų poetui. Kad 
Mickevičius gražiai aprašo Lie 
tuvą ir jo raštų temos iš Lietu 
vos gyvenimo (Gražina, Kon 

vo įsteigta SLA kuopa Toron viams. Daug kalbėta ir aiškin rad Walenrod, Pan Tadeusz), 
te, papasakojo J. Yokubynas ir 
O. Indrelienė. Operos sol. Pr. 
Radzevičiūtė padainavo: „Vie 
numa“ ir „Vasilkėlės“ akomp. 
muz. prof. L. Turkewich.

Po to sekė vaišės ir linksmi ta svarbi SLA organizac. veik rašytoju, o rusų. Vokietis Sau 
šokiai, nes ponios: Margeliene la šiandien ir ateityje. P. Dar erveinas mokėjo lietuviškai kai 
ir Purtulienė nešė į stalus ska giui už atvykimą 1 Kaadą visi bėti ir parašė Maž. Lietuvos hi 
nius kepsnius, o V. Pilėnas, V. nuoširdžiai dėkojo. Dalyvis, mną „Lietuviais mes esame gi 
Simonavičius ir A. Stanevičius 
vaišino visus alučiu ir kitais at 
sigaivinimais, už ką jiems pri 
klauso nuoširdi padėka. Minėji 
mas - vaišės vyko Liet. Namuo 
se. Kuopos pareng. k-jos vardu 
visiems atsilankiusiems gražiai žti tiktai 85 dolerius, 
padėkojo, pareng. pirm. St. Jo — Lapkričio 10 d. Švedijos Jis buvo rusų vyr. štabo kari 
kubaitis. Dalyvavo per šimtas latviai pasiuntė JAV preziden ninkas. Peterburge susibičiulia 
asmenų.

Sekančią dieną kuopos pirm. 
J. Strazdo gražioje rezidencijo 
je įvyko pasitarimas su SLA 
Prezidentu P. Dargiu, dalyvau

EDMONTON, Alta.
ALBERTOS MIESTAI DAUGIAUSIA AUGA

Albertos miestai Edmonto 000 asmenų: Calgary 39.5% 
nas ir Calgary, esantieji Kana ir dabar turi 196.000. Calgary 
dos vakarų naftos centre, yra pakilo iš 10-tojo Kanados mies 
daugiausia augantieji miestai to pagal savo didumą į 9-tąjį ir 
Kanadoje. pralenkė Windsora, Ont.

Kaip rodo 1956 metų surasy Tų pačių penkerių metų iai 
mo duomenys, per pastaruo kotarpyje Toronto padidėjo 20. 
sius penekris metus Edmonto 6%, bet vis vien nepralenkė 
nas padidino savo gyventojų Montrealio, kuris tebera didžia 
skaičių 43% ir dabar turi 249. risiu Kanados miestu. (CS).

tąsi administraciniais
reikalais.

SLA Prezidento
mas Kanadon buvo naudingas gyvenimo ir gyveno Ukrainoje, 
ir labai reikalingas, nes aptar bet jis neskaitomas ukrainiečiu

ir kitais tai tas nereiškia, kad jis buvo 
lietuvis. Rusų rašytojas Gogo 

atsilanky lis irgi daug rašė iš ukrainiečių

mę“, bet jo neskaitome lietu 
viu, o Mickevičius nors nemo 
kėjo kalbėti lietuviškai, mes no 
rime jį savintis.5)

1863 m. sukilimo

— Lietuvos Gailestingųjų 
Seserų Draugija Chicagoje pa 
aukojo 40 dol. skautų Džiambo 
rėš Fondui.

— Egiptas per 10 dienų išva 
ro svetimšalius ir leidžia išsive tuvoj Sierakauskis

Lucko, kur lietuviai

vadas Lie 
kilęs nuo 
negyvena.

IŠKILMINGAS SLA PAMINĖJIMAS.
Susivienijimo Lietuvių Ame yra sukurta, naujai atvykę tu 

rikoje 236 kuopa lapkričio 17 retų tą darbą tęsti toliau, stoda pasakojo apie naujus organiza 
d. iškilmingai paminėjo savo 22 mi į Susivienijimą Lietuvių cijos persitvarkymus pritaikant 
mt. įsikūrimo sukaktį Toronte. Amerikoje. Kurkime lietuvybės apdraudas naujiems šių dienų 
Minėjime dalyvavo: SLA Pre išlaikymo židinius, nes savas reikalavimams. Plaičai išsiaiš 
zidentas Povilas Dargis iš Pitts lietuviškas kampelis visad yra kinta dėl SLA įregistravimo 
burg, USA, gen. konsulas min. 
V. Gylys su ponia, kurie atvy 
ko kiek vėliau, nes dalyvavo br 
olių latvių neprikl. šventės mi 
nėjime, Šv. Jono krikšt. ir Prisi 
kėlimo parapijų kunigai, Mont 
realio, St. Catharines kuopų ats 
tovai, liet, prekybininkai, 
ronto kuopos SLA nariai ir kt. 
Gaila, kad Hamiltono SLA kuo 
pa neatsiuntė savo atstovo.

Minėjimo-pobūvio piogramą 
sumaniai pravedė gabus organi 
zatorius St. Jokūbaitis, Toron 
to kuopos vald. pirm. J. Straz 
das įteikė kuopos steigėjams: 
I. M. Jokubynams, J. O. Indre 
lems ir V. Dagiliui, naujų na 
rių vardu padėkos adresą iš 
reikšdamas nuoširdžius sveiki 
nimus. Be to perdavė sveikini 
mą gen. konsulo, kuris pradžio 
je nebuvo atvykęs. Minėtiems 
Toronto SLA kuopos veteraną 
ms sugiedota Ilgiausių Metų.

SLA Prezidentas P. Dargis 
pradėjo savo kalbą': „Lietuva, 
tu mano brangi tėvynė“, pami 
nedarnas, kad tie senieji, tiek 
naujai atvykę į šį kraštą, yra 
tos pačios motinos Lietuvos 
vaikai, jų gyslose teka tas pats 
lietuviškas kraujas. Kas jau

tui Eisenhoveriui prašymą, kad vo su Lietuvos prolenkiškai nu 
amerikiečiai imtųsi reikalingų sistajčiusiu dvarininku Geišta 
žygių vis toliau tebevykstantie ru, su gudu K. Kalinausku ir 
ms smurto veiksmams Sovietų su lenkų revoliucionieriais, susi 
pavergtuose Pabaltijo kraštuo būrusiais apie kun. Čartoriškį, 

jant kuopos valdybai, organiza se sustabdyti. (E) 
toriams, Montrealio ir St. Cat 
harines kuopų atstovams, užsi 
tęsęs net 4 valandas.

SLA Prezidentas plačiai nu

atvykęs į Lietuvą tuoj sudarė
MR MR ...... XX-------M

nietis, bet ne lietuvis.

Ar 1831 ir 1863 m. sukili 
muose dalyvavo daug lietuvių 
valstiečių? „Neprikl. Lietuvos“ 
red. pastebi, kad „labai daug”. 
Aš buvau parašęs „mažai“, pa 
siremiant Dr. Šapokos istorija, 
kur pasakyta: Kaip tik tuo me 
tu ėmė bruzdėti valstiečiai, ku 
rie pažiūrėjo į sukilimą kaip į 
savo socialinį išsilaisvinimą, bet 
kai pamatė, kad ponai nei ne 
galvoja apie baudžiavos panai 
kimą, jie pradėjo bėgti iš suki 
lėlių eilių (p. 465). Toliau vėl 
skaitome „Greta bajorų ir kuni 
gų prie sukilimo prisidėjo ne 
maža amatininkų ir dvarų dar 
bininkų, kiek šalčiau laikėsi va 
Istiečiai. Kraštas tebeturėjo ba 
joriškai lenkiškąjį charakterį, 
kuris pačių lenkų vadovaujamų 
mokyklų buvo palaikomas, o 
lietuviškoji liaudis tebeskurdo 
baudžiavoje. Su ja niekas dar 
nesiskaitė, nes lietuvybė dar 
nebuvo patapusi visuomeniškuo 
ju veiksniu“, (p. 475). Lietuvio 
valstiečio engėjas buvo ne ru 
sas, bet lenkų dvarininkas, ir 
jam nebuvo intereso kariauti 
prieš rusus, dėlto valstiečių ma 
žai6) tedalyvavo sukilime.

P. Lelis.

mielas. Kanadoje ir paskolų davimo sa
Prezidentas tiesiog atvyko iš vo nariams. Be to, žadėjo su 

Amerikoje vykstančio ALTo su teikti pašalpas SLA kultūrinei 
važiavimo, kuriame dalyvavo veiklai plėsti Kanadoje ir duo 
ir torontiškis Vliko pirm. P. ti stipendijas gabiems mokslei 
Matulionis, kuris prašė pasvei 
kinti Toronto kuopos vetera 

To nūs ir visus dalyvius. Po savo 
kalbos, J. Jokubynui ir O. In 
drelienei įteikė Vykd. Tarybos 
padėkos diplomus ir ženklelius 
už jų 22 mt. darbą kaip valdy 
bos nariams 236 SLA kuopoje 
Toronte.

Montrealio SI.A kuopos ats 
tovo S. Morkūno sveikinimas 
buvo trumpas ir gražus. Nuošir 
dų sveikinimo žodį tarė, Šv. Jo 
no Kr. Parapijos klebonas kun. 
P. Ažubalis ir St. Catharines 
kuopos atst. Šajauka. Kaip bu

Lietuvio Advokato Įstaiga

VICTOR D. ALKSNIS
Advokatas-Notaras

62 Richmond St. West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond) 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
įstaigos

EM 2-2585
<

Namu
ST 8-5088

MX XX —MK . M

s) Vis dėlto šie p. Lėlio įrody 
mai nepakankami. Gimė Gūdi 
joj, rašė lenkiškai... bet rašė ap 
ie Lietuvą ir lietuvius, svajojo 
ir ilgėjosi tiktai Lietuvos, palai 
dotas pagal testamentą norėjo 
būti tiktai Lietuvoje ir Lietuvą, 
—nei Gudiją, nei Lenkiją, — 
vadino savo tėvyne. Per tylą ir 
toli iš Akermano stepių girdė 
jo ir matė tiktai Lietuvą — nei 
Gudiją, nei Lenkiją. O gal Mic 
kevičius geografijos ir istorijos 
nemokėjo ir neskyrė tautų ir 
šalių? Red.

I
Visų rūšių draudimas t:

WA 48539
SAVI PA5 SAVUS! i:
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PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER 

L I E T U V I Ų ĮSTAIGĄ

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

Te!. EM 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,
TORONTO 1. Ontario.

t----------- ------------------------ M" ~ >

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

'’) Iš gyvų sukilimo dalyvių, N. 
L. red. pačiam Liet, nepriklau 
somybės laikais teko daug gir 
dėti apie sukilėlių veiksmus, 
apie Lietuvos kaimo žmonių da 
lyvavimą, jų tiekimą ir t. t. Ži 
noma, čia tikrai jau tiktų mate 
matinės sąvokos, nes daug ar 
maža žodžiai, dar nieko tikslą 
us nepasako. Bet jei kovos vy 
ko se reguliaria rusų karinome 
ne, tai tur būt geriau tinka są 
voką daug negu mažai. O bend 
rai imant, mūsuose pradeda stip 
riai reikštis tendencija mažin 
tis, trauktis, 
gyvybingos, 
plėstis, kilti ir ryžtis siekti dau 
giau, augščiau, plačiau ir, kas 
tiktai galima, savintis. Mes gi 
savo mažybę dar daugiau ma 
žiname: mums ir teritorijos per 
daug, — tesiima kaimynai; mu 
ms ir žmonių nereikia, nors prie 
saikautų prieš visą pasaulį, kad 
jie lietuviai. Ar tai yra tikslin 
ga ir naudinga? Red.

ribotis, kai kitos 
tautos linkusios

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE St. TORONTO. Tel. LE 1-3098

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

M. D. MORTON,
B. A., LL. B.

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.

VALAU 
fotelius ir kilimus.

Sutaisau iširusius ar pradegtu 
tus kilimus. Darbas garantuo 

tas. Tel. 1-4973 (Toronto).
P. Karaliūnas.

Restoranas “R U
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

; Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.
; Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

; Mūsų skyrius: Hamilton, 105 
; pas p. A. Juraitį. Telef. JA

5 DARBO VALANDOS NUO

Cannon, St, E.
8-6686.

9 IKI 7.

Gyveną ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudary 
tus siuntinius iki 19 svarų pasiųsti mums paštu. 

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

W. A. LENCKI,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
;; Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

| Tel.: Ofice WA 4-9501

K Res.: BE 3-0978

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN 

MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI.
Oro pašto pristatymas per 2—3 savaites 

100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

NXKKWIWroMaNgVeWaa
t MAŽA R TRADING Co. 1

JANIQUE TRADING Co.
835 Queen St. W., Toronto, Ont. Tel. EM 4-4025

Skyriai: Hamilton, Ont. 652A Barton St. E. Tel. LI 5-0264 
St. Catharines, Ont. 198 King. St. Tel. MU 2-6796 
Winnipeg, Man. 677 Main St. Tel. 927 695 
Edmonton, Alta. 10649—97th St. Tel. 23839 
Windsor, Ont. 439 Mercer St. Tel. CL 6-3866

ir USA: Buffalo N. Y., Chicago Ill., Cleveland Ohio. Min 
neapolis Minn., Newark N. J., Philadelphia Pa., 

Pittsburg Pa. ir kitur.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
9 i Roncesvalles Avenue, T o r o n t o, Ontario. 

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L I 0 D Ž 1 U S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar Šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), —
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’ LIETUVON 

ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 
su pilna siuntinių gavimo garantija. —

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS 

iš įvairių Draudimo B-vių ir 
Workmen's Compensation Board. —

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

852 Dundas St. W. Toronto, Ont. 
Tel. EM 3-5520

Hamilton — 65 Gore St. Tel. JA 9-5695.

PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI

Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert dau- J 
giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- 
ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o *•! 
mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- J? 
ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate ffl 
----—Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, $ 
gaiite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- $ 

gal Tamstų pageidavimą. s
Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto į 
ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų » 
siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas -į 
Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos, 
Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos įj 
Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados 

ar USA. S I
Naudokitės mūsų patarnavimu. ’j

h pas mus.
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HAAAk jLTOM Rudolfas Metelka
321 KING STREET EAST 
Telephone: J. A. 9-15-75.

DALYVAUKIME DEMONSTRACIJOJE
9 d. sekmadienį, rimų vietų skaičių. Su viešbu

VISI
Gruodžio

Hamiltone ruošiama vieša de čio valdyba išsiaiškinta, kad su 
monstracija sąryšyje su įvy sitikimas tęsis iki 3 vai. ryto, o 
kiais Vengrijoje. bufetas veiks iki 2 vai. Taip

Demonstracijoje dalyvauja pat, gėrimų kainos nebus pa 
visos tautybės, tuomi parodyda keltos (viešbutis turės bufetą, 
mos savo solidarumą Vengri ne B-nės valdyba), parduodant 
jos kovotojams ir paremdamos juos kaip ir kiekvieną šeštadie 
jų reikalavimus. nį, rengiamuose šokiuose : alaus

Visi lietuviai kvieičami kuo butelis 30 et. ir degtinės 1 one. 
skaitlingiausiai dalyvauja >.ioje 45 c N. Metų proga bufete ga 
demonstracijoje .Savo dalyvavi Įima bus gauti ir šampano.
mu dar kartą priminsime lais NAMŲ FONDO 
vajam pasauliui, kad ir mes sto v
vime greta tų, 1

kjš mūsų bendrą priešą. sėdyje, i
Demonstracijos eisena prasi vykdyti šėrų pagrindais, t. y. 

deda nuo vengrų bažnyčios, Ba užregistruojant valdžios įstaigo 
rton ir Mary gatvių kampas. Iš se kaip profit (pelno siekian 
ten bus einama prie paminklo, čia) organizacija. Taip pat, nu 
Gore ePark, kur bus padėti vai spręsta nuo pirkimo sklypo 620 
nikai ir pasakytos kalbos

Bendruomenės Valdyaba.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
proga, geriausia dovana savo 
pažįstamiems, būtų užprenuine 
ravimas N L. Hamiltone prašo 
ma kreiptis į NL atstovą K. Ba 
roną, 131 Kensington Av. N. 
telef. LI 5-0979, lygiai kaip ir 
visais prenumeratos prailgini 
mo 1957 m. reikalais. Reik tikė ms krepšininkėms. Pirmenybių 
tįs, kad šio savaitraščio ač.minis

Icija, taip pat paskelbs ir kitų 
Kolonijų atstovus, idant musę, 
skaitytojai galėtų dajr prieš N 
Metus sutvarkyti NL prcnumi 
ratos reikalus.

N. METŲ SUTIKIMAS

Sveikina lietuvius su ateinančiomis Kalėdų ir Naujų Metų 
šventėmis!

PRAŠOME UŽEITI MŪSŲ KRAUTUVĖN IR 
PASIRINKTI:

Įvairiausių gražių europinių muzikos plokštelių. Mil
žiniškas pasirinkimas! Operos, gražiausios aiijos.
Knygos, romanai, žurnalai, atvirutės, laikraščiai, ka
lėdiniai sveikinimai;
Visų rūšių kosmetika, odekolonai, kvepalai, dažai pu
dros ir visa kita.
Importuotas porcelanas, stiklo indai, vaikams dova
nos, figūros, radio aparatai, kalendoriai ir etc.
Užeikite ir nesigailėsite!
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Veda sktn. inž. J. Bulota.
i.

2.

3.

4. 1
« 'SKAUTAI — JAUNIEJI TAUTOS REPREZENTANTAI.

Yra idealų, kuriais gyvena Iš mūsų pavergtos tėvynės - 
laugybės tautų jaunimas. Vie - Lietuvos niekas į šitą sąskry 
nas iš jų yra — skautybe. Sk di neatvyks. Ten skautų vardas 
autybėje, kiekvienos tautos ja išbrauktas. Lietuva nuo pašau 
unimas sugeba būti savojo kr lio užtverta. Mums visiems liū 
ašto patriotais, sugeba ir su dna ir skaudu. Bet už tai ima 
kitų tautų jaunimu nuoširdžiai masi darbo, kad tame didžiulia 
ir kultūringai bendradarbiauti me jaunimo sąskrydy ne tik 
ir bendrauti. mūsų trispalvė plevėsuotų, bet

Viena ir geriausioji proga kad mes ten turėtume tiek da 
skautams papirodyti plačiose Ug savų reprezentantų, kurie • 
pasaulio jaunimo masėse yra įsipareigotų viso pasaulio jauni 
periodiniai sąskrydžiai — Dž mą supažindinti su Lietuva, jos 
iamborėmis vadinami. vargais ir mūsų tautine kultu

Toks viso pasaulio skautų ra.
sąskrydis, kelių dešimčių tu Lietuviai skautai, plačiai išsi 
kstančių asmenų, bus ateinan šakoję po visus laisvojo pašau 

čiais, t. y. 1957 m. Anglijoje, lio kontinentus, labai rūpestin 
Tai bus jubilėjinis įvykis, nes gai ruošiasi kuoskaitlingiau šio 
sueina 50 m. nuo skautybės pr je Džiamborė dalyvauti. Juo jų 
adžios. daugiau nuvyks, juo tankiau pi

Tarptautinė skautų organi ėvesuos Lietuvos vėliavos, juo 
zacįja, supratusi pavergtųjų, daugiau kontaktuos mūsų jau 
tautų kančias, žinodama, kad nuoliai su kitų kraštų 
iš ten niekas į Džiamborė at liais, tatai 
vykti negalės, pakvietė egzi Lietuvos 
lų skautus ten dalyvauti. Tai mas, 
žymus laimėjimas tarptautinėse mas ir Lietuvos 
skautų sąlygose. kalui didelis patarnavimas.

Mums, lietuviams, ypatingai Reikia visiems suprasti, kad 
svarbu tatai įsidėmėti. Šiais lai tai nėra vien mūsų skautų, bet 
kais beveik nepasitaiko, kad lai visos išeivijos, visų organizaci 
svojo pasaulio valstybėse ar ki 
tų organizacijų tarptautinėse 
konferencijose galėtų dalyvau 
ti pavergtųjų kraštų reprezen 
tantai. Šie pastarieji dalyvauja 
tik tarptautinėse egzilų konfe 
rencijose.

kurie kovoja valdyba,.savo paskutiniame po tone> kitataučiai už įėjimo bile NEGRIAUKIME LIETUVIŠ 
KO DARBO!

Lapkr. 18 d. parapijos saleje 
įvyko Hamiltono bendruome 
nės ir Hamiltono liet, organiza 
cijų atstovų susirinkimas. Daly 
vavo apie 20 žmonių. Tarp kitų 
aktualių klausimų buvo palies 
tas ir Hamiltono Lietuvių na 

m spa- m9 f°ndas bei Liet. Namų kul 
tūrinė reikšme Hamiltono kolo 
nijai. Dalyvavusieji susirinki 
me parapijos komiteto pirm. p. 
Martinkus ir Kat. Moterų Dr- 
jos pirm. p. Mieškauskienė puo 
lė Liet. Namų Fondo atstovą p. 
Jankūną, griežtai pasisakyda 
mi prieš įsigijimą Liet. Namų 
Hamiltone, pareikšdami, kad 
tai būsią ne kultūriniai, o gir 
tuokliavimo namai.

Tuo laiku, kada Namų F-do 
V-ba, susidedam iš 25 žmonių, 
pryšakyje su energingu pirm. 
S. Bakšiu, pradėjo sunkų uždą 
vinį, nesigailėdami savo laisvo 
laiko. Ir štai atsiranda tokių 
žmonių, kurie tam sumanymui 
kenkia.

Jau seniai tas trukdymas 
vo jaučiamas kolonijoje, bet 
buvo iškilęs į viešumą, bet 
bar išėjo aikštėn.

Keistai atrodo girdint tą 
ką iš tų, kurie kaip tik patys 
yra blogų pavyzdžių autoriai.

Parapijos komitetas suruošė suaugusieji ūžia. Ar tie darbai tį geležinį vilką, Gedimino stul 
gegužinę Narušio ūkyje. Para 
pipos komitetas, nesilaikyda 
mas provincijos nustatytos tv doje, 

<_____,____ __________ j _________ „
degtinė ir alus tekėjo upeliu: kos kolonijos turi savo Liet, na šimtuką, neša po trupinėlį, kaip 

mus bei klubus ir visuose yra skruzdėlės, kad tik būtų patar 
bufetai su gėrimais, bet tai ro nauta Lietuvai, kad būtų pagar 
dos nė kiek nekenkia, kad šitie sintas lietuvių vardas, kad bii 
namai tarnautų kultūriniams tų parodytas nors krislelis lietu 
reikalams. Paimkim pavyzdžiu vių kultūros. Bet to negana. Pa 
Toronto Liet, namus, kurių pa ts laikas visiems šitą svarbią mi 
stogėje verda liet, kultūrinis siją suprasti ir pagal savo išga 
darbas. les prisidėti. Jei kas papiašys

Baigdamas aš tuiiu p. p. Mar šiam reikalui aukos, būkime pa 
tinkui ir Mieškauskienei pabrėž siruošę ją atiduoti.
ti, kad nereikėtų taip jaudintis 
dar dėl nesamų Hamiltone Liet. P. S. Betarpiai 
namų. Geriau reikėjo jaudintis
dėl tų, kur toki reiškiniai jau cius, 95 Grey Street, London, 
yra pasireiškę. K. Lukoševičius. Ontario, Canada.

nutarė namų statybą prašydavo už vieną asmenį 
j_._ . - nuo 5 iki i 5 doi Taip pat) niaio

nu pranešti, kad ir 1957 m. N. 
Metų sutikimą viešbučio valdy 
ba sutiko perleisti lietuviams.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
NAMŲ FONDO

Jaunųjų menininkų koncerto- 
- vakar o, įvykusio 1956 
lio 26 d., apyskaita.

Pajamos: 
Už 109 įėjimo biletus . 
Už 12 bil. moksleiviams . .6.00 
Loterijos pelnas ............187.52
Bufeto pelnas................... 77.85
Gauta iš vokiečių salės pusė 

mokesčio mašinų priž. 2.50 
Viso vakaro pajamų 410.12 
Išlaidos: $$

Salės nuoma .... .90.00
Orkestras ........................... 55.00
„N.L.“ už skelbimą. . 10.00 
,,T.Ž.“ už skelibmą............9.00
Progr. išpildyt, vaišės . . . 3.00 
Svečių mašinų prižiūrėt. 5.00 
Važinėjimo išlaidos............3.00
Už įėjimo biletų knygutes 0.75 

Viso vakaro išlaidų 175.75 
Vakaro pelnas.....234.37

Hamiltono Lietuivų Namų 
Fondo Kencerto - Vakaro, įvy 
kurio 1956 m. lapkričio 17 d., 
apyskaita.

Pajamos: $$
Už parduotą 171 įėji. bil. 256.50

King St. W. atsisakyti ir jieš 
koti naujos vietos. Kasoje šiuo 
metu, esama jau 15 tūkst. dol.

KANADOS LIETUVIŲ

krepšinio pirmenybės Hamilto 
ne praėjo su dideliu pasiseki 
mu. Nors patys rengėjai — Ha 
miltono Kovas nelaimėjo nei 
vienos pirmos vietos, tačiau tei 
kiama daug vilties mūsų jauno

$$
. 136.25

bus 
vardo 

asmeninių

proga, šeštadienį įvyko bendras 
pobūvis4šokiai Royal Connau 
ght Hotel, kuriose dalyvavo 
apie 200 asmenų.

B-NĖS VALDYBA
prašo pranešti, kad N. Metų su 
tikimui, įėjimo biletų kaina šie 

yra rengiamas Hamiltono ap. mct nustatyta 3 dol. asmeniui, 
valdybos Royal Connaught Ho 59 cų brangiau už praeitus me 

tus. Žis pakeitimas padarytas 
ryšium su pabrangusia sales 
nuoma, 500 dol., orkestru — 
200 dol. ir kt. išlaidom. Jūsų 
korespondentui teko būti liūdi 
ninku, kada viešbučio valdyba 
pasiūlė kitos kanadiškos organi 
zacijos kvietimą atsisakyti nuo __ 
N. Metų sutikimo ir tuo pačiu įjž “b“‘moksleiviams"T00 
dar primokant lietuviams 100 Gauta 50% lot lno i§ Kat

Moterų Dr-jos............106.85
Viso vakaro pajamų. .366.35 
Išlaidos:

Salės nuoma ..................... 75.00
Orkestras .............................63.00
Už progr. išpildymą . . . .60.00 
Už p-ko St. Bakšio praleistą 

darbo dieną ............
Composers, Authors and 

Publishers Ass. už leid.
„N.L.“ už skelbimą ... 
„T.Ž.“ už skelbimą . . . 
Už gėles progr. išpildyt. 
Už garb, svečių pavaiš. 
Už įėj. biletų knygutes .

Viso vakaro išlaidų .. 235.80 
Vakaro pelnas...... 112,55 

Pirmininkas St. Bakšys. 
Iždininkas K. Žukauskas.

tel gruodžio mėn. 31 d. Kadan 
gi susidomėjimas yra labai di 
delis, visus norinčius N?.' suti 
kime dalyvauti, prašome iš an 
ksto užsiregistruoti pas T.. Skri 
pkutę tel. JA 9-4811 ir K. Mik 
šį, tel. JA 9-8593, pranešant no

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

dol. Taigi, kai kurių asmenų nu 
siskundimai, dėl augštos bile 
to kainas, neturi pagrindo, nes 
ir ankstyvesniais metais Hamil

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitu informacijų 

pas Montrealio atstovą 
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

16.00

10.00 
10.00 
10.00 
.8.00 
. 2.40 
.0.40

bu 
ne 
da

jaunuo 
neįkainojamas 

išpopuliarini 
ryšių suradi 

laisvinimo rei

jų ir mūsų visų reikalas. Visi tu 
rime skautams padėti, visi juos 
phremti.

Šitam reikalui yra įsteigtas 
specialus Džiamborė Fondas, 
kuriam reikalingi pinigai. Au 
kokime ir nemanykime, kad tai 
yra skautų šelpimas. Ne. Tai 
grynai didžiulė Lietuvos repre 
zentacija. Tegu pasaulio jauni

pereiti buvo sunku. Toje gegu
žinėje buvo ir didelis skaičius . _ . . .

vis prieauglio, berniukų ir mergai mas pamato lietuviškąją trispal 
čių, kurie lakstė ir žaidė išmė vę, tegul išgirsta lietuviškų me 
tytomis bonkomis, matė, kaip lodijų, tegul pamato kaukiau

derinasi su žodžiais? pus ir kitas mūsų tautos relik
Amerikoje, Anglijoje, Kana vijas.

’ j , Australijoje, Brazilijoje, Mūsų jaunieji skautai ir sk 
arkos, savo gegužinėj bizniavo: Argentinoje bei kitur lietuvis autės deda į šitą fondą po de

per išmėtytas tuščias bonkas

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanu siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W. Tel.: BElair 4860_

Montreal 2, P. Q., Canada.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
Telefonas: Pacific 4511.

709 Dunsmuir Street 
Vancouver 1, B.C., Canada.

J. Audėnas.
aukos 

mos šiuo adresu:
siunčia

Alfa Po

Dr. TASS? SINGtRMAN 
optometristas - optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 

4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

L

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 

PASIRINKIMĄ.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

GENERALINIS statybos kontraktorius

v Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti Įvairūs medžio dirbiniai.

SA V. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č 1 U L I S 
$ yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Lietuviams nuolaida.

V Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle,
| Montreal, P. Q. _ Tel.: HU 8-0162.

DARBĄ A T L I E K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAvmond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

t«

Z £ WUS0N
S laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331

D. E. BELANGER 8c SONS 
13 METŲ JŪSV TARNYBOJE 

G A‘R ANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

■r* COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ vantos ir kibiro 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE

Viskas tik už $ 1.10. 
too specialybė: reumatas, lumbago 

ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.
Masažo ekspertai jūsų patarnavimui. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: 
kas antradieni nuo 2 pm iki 11 v. 
Masažistės Jūsų patarnavimui. 

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL. ZlA<

mūsų gydy 
'.D ■ . .....

telef.:
PL 0094

St

(2 g- į rytus nuo St. Laurent) /

A. Norkeliunas, c s c ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.

Paskolos pirmam ir antram morgičiui.

Visų rūsiu draudimas.

Tel. RAvinond 7-3120
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas
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ŠĮ SEKMADIENĮ ŠV. KAZĮ 
MIERO BAŽNYČIOS ŠVEN 

TINAMAS KERTINIS 
AKMUO

AAUSUWPORTAS'
TAURAS LAIMĖJO PUSFI NALINES GOLDEN BALL 

RUNGTYNES
Praėjusį šeštadienį „Tauras" čio“ vyrai įrodė žiūrovams, jog 

iškovojo prieš University oi jiems priklauso meisterių titu 
Montreal pusfinalines iringty lai.
nes rezultatu 86:61 (36:29). Toronto „Vyčio“ ir „Auš

Pirmo puslaikio pradžioje ros“ vyrų komandos atkaklus 
mūsiškiams pradėjus zonos de ir kietas susitikimas (76:68) 36 
ngimą, svečiai pasirodė gana ge :31 „Vyčio“ naudai nulėmęs 
ri tolimi mėtytojai ir žaidimą 1956 metų Kanados meisterio 
pradeda vesti net šešių tašku vardą, 
skirtumu. Mūsiškiai pirmą mi 
nutę persiorientuoja ir prade su veteranais Mackevičium ir 
jus žmogus žmogų dengti, re Supronu gynime (Duliūnas su 
zultatus išlygina ir pradeda ves sižeidė ir negalėjo dalyvauti), 
ti kelių taškų skirtumu savo na Jau pirmosios žaidimo minu 
ūdai. Iki pirmo puslaikio galo tės rodo, jog abi puses pasiruo 
mūsiškiai žaidimą veda ir jį bai šę priešui neduoti lengvo taško, 
gia 36:29 savo naudai. Užvirusi karšta ir įtempta kova

Antrame puslaikyje rnūsiš tęsiasi ligi baigiamojo švilpuko, 
kiai pradeda geriau pasireikšti „Vyčio“ komandinis žaidimas 
ir nebeduodami tolimų laisvų pasigėrėtinas. Buntinas 15 tšk., 
metimų visą žaidimą perima da Venckus 17, Turėk 14, Lauri 
ugiau į savo rankas ir rezulta navičius 8, Mishenko 5 ir Šiur 
tus vis didindami, rungtynes la na 9 tšk.
imi net 86:61. „Vyčio“, Preikšaičio (32 taš

Už Taurą žaidė ir taškus pel kai!) Kūlys stebina visus savo 
nė: Bukauskas 29, Sinius 24, veržlumu ir akrobatiškumu (23 
Otto 15, Piečaitis 0, Morkūnas taškai). Ignatavičius (12 t.) 
ir Šipelis 15. Taurietis. prie geresnės laimės galėjo pa
TORONTO „VYČIO“ VYRAI siekti daugiau metimų, Macke 
1956 KANADOS LIETUVIŲ vičius (2 tš.), Supronas (2 tš.), 
KREPŠINIO MEISTERIAI. Žukas (4 tš.), Strimaitis (1 t.)

Lapkričio 25 d. Kanados kre ir Gvildys, tai kiti vytiečiai pri 
pšinio pirmenybių finalai nenu sidėję prie vienmintės koman 
vylė skaitlingą hamiltoniečių dos sudarymo.
žiūrovų būrį. Toronto „Auš 1956 metų vyrų krepšinio me 
ros” jauniai, Montrealio „Tau isterini linkim darbo ir ištver 
ro“ moterys ir Toronto „Vy mės. J. B.

ŠAUKIAMAS SEIMELIO
POSĖDIS

Gruodžio 15 d., šeštadienį, 6 
vai, vakaro, Aušros Vartų pa

Po paskutinių pamaldų Šv. rapijos salėje šaukiamas Mont 
Kazimiero bažnyčios klebonas realio Lietuvių Seimelio posė 
kun. J. Bobinas pats užgesino dis, kurio darbotvarkė numaty 
žvakes, pareiškęs viltį, kad nau 
joje bažnyčioje jas pats uždegs. 
Tas įvyko jau praeitą sekmadie 
nį, nustebimui kaikurių užmir 
šusių klebono pasisakymą ir ma 
niusių, kad nebus atėję patai 
nauti vaikai... Tad pamaldos vy 
ksta jau ne rūsy, bet pačioje gr 
ažioje bažnyčioje, kurioje jau 
statomi nauji vamzdžių vargo 
nai.

Ateinantį sekmadienį, gruo 
džio 9 d., vyksta didelės parapi 
jos iškilmės, nes Montrealio vy 
skupas J. E. Whelan šventina 
kertinį bažnyčios akmenį. Iškil 
mės prasideda 3 vai. po pietų. 
O po šventinimo iškilmių —- vi 
sų bendra vakarienė, į kurią Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. J. Bobinas kviečia visus 
lietuvius.

Pirmasis naujoje bažnyčioje 
krikštas buvo Alfonso ir Silvi 
jos Vaitiekūnų dukters Dana 
Juliana ir Silvija ir antrasis kri 
kštas — Marija Johana Linda 
Jono ir Karmen Varaškų dūk 
tė.
NAUJA TAURO VALDYBA

Praėjusį sekmadienį Tauras 
savo metiniame susirinkime iš 
rinko valdybą sekančios sūdė 
ties: J. Šiaučiulis, J. Petruške siūnienės, p. Michel ir p. Gric 
vičius, V. Renkytė, P. Šultė ir 
A. Mylė.

Revizijos Komisija: L. Balza 
ras, J. Šulmistras ir R. Otto.
• Balfo pirm. kan. Končius AV 
salėje gruodžio 9 d. 12 vai. da 
rys pranešimą.
• Braižytojų kursai, vykę sek 
madienį, susilaukė naujų kursą 
ntų. Tikimasi, kad jie bus nau 
dingi, ir sėkmingi.
• M. Mačiukas, mūsų siuvėjas, 
praneša, kad tiems, kurie užsi 
sakys kostiumus net ir po gruo 
džio 15 d., juos gaus Kalėdoms; 
kas užsisakys po Kalėdų, gaus 
prieš Naujus Metus, o kam bū • Ice Capade Forume duoda sp toriui J. Ladygai ir programos pelno liko 346,52 dol.
tų skubus reikalas, tai kostiu ektaklius. vedėjui Vyt. Čėsnai, N. Kiičiū Nuoširdžią padėką reiškiame

tei ir Bilevičiūtei už programų „Diva Mode“ Ratavičienės ir 
platinimą ir Pov. Kvietkauskui Stankaitytės madų salionui ir 
už nemokamą papuošimą baž ’ ~ -- 1-’-:
nyčios gėlėmis Kar. šventės pr 
oga, o mieląjai publikai už skait 
lingą

ta sekanti:
1. Protokolo skaitymas.
2. Seimelio kadencijos termino 

pakeitimo klausimas.
3. Naujo Seimelio rinkimų da 

tos nustatymas.
4. „Tautos Namų“ vajaus komi 

sijos tvirtinimas.
5. Vasario 16 d. minėjimo pa 

jamų klausimas.
6. Klausimai ir sumanymai.

Visi Seimelio nariai kviečia 
mi šiame posėdy būtinai daly 
vauti.

6 vai. kvorumui nesusirin 
kus, 7 vai. šaukiamas posėdis 
bus laikomas teisėtu nežiūrint 
dalyviu skaičiaus.

Seimelio Prezidiumas.
KLT MONTREALIO

skyriaus vakarienė Vytauto klu 
be praėjusi šeštadieni nusisekė 
neblogai ir praėjo labai gražiai. 
Buvo puikiai paruošti stalai ir 
valgiai — karštos dešros su ko 
pūstais, balandėliai, skanus ku 
mpis, kava su saldumynais, o 
prie stipriųjų valgių — stiprūs 
gėrimai. Todėl buvo linksma, ir 
skambėjo lietuviškos dainos. 
Virtuvė buvo prityrusios šeimi 
ninkės p. Girdauskienės vado 
vybėje ir p. Nomeikienės, p. Ja

kūnienės kompetentingoje tai, 
koje. Į stalus patarnavo' O. Ma 
tulienė, O. Salalytė, E. Šulmis 
traitė, M. Slėnienė, A. Burbai 
tė, B. Sližaitytė, A. Matulis, o 
tarnyboje buvo pirmininkas A. 
Navickas, L. Gudas, J. Trum 
pa, H. Adomonis ir P. Šimelai 
tis. Vakaras praėjo geroje nuo 
taikoje ir buvo linksmas.

NEKALTO MARUOS 
PRASIDĖJIMO ŠVENTĖ 
Šeštadieni 8 gruodžio yra Ne 

kalto' Prasidėjimo šventė, priva 
loma. Mišios bus: 8 vai. 10 vai., 
11 vai. ir vakare 7 vai.

tų skubus reikalas, tai kostiu ektaklius. 
mas gali būti pasiūtas per 3 die 
nas. Pasinaudokite.

DR. J. ŠEGAMOGAS 
| C U I R U R G I N Ė ir 
Į BENDROJI PRAKTIKA 
j office 5441 Bannantyne 
j (kamp. Woodland)

Verdun. Tel. HE 3175.

i ( šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

o a m ų 1038 Osborne Av. 
Verdm. Tel.: P O 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L 1 Š K A
priima: 9 a. m.—10 p. m.

5303 Verdun A., Verdun, 
Tel.: TR 4547

,,Vytis“ pradeda rungtynes

M on
Be

DIDELĖS IŠKILMĖS
Advento susikaupimui gruo 

džio 7, 8 ir 9 dienomis Šv. Jono 
Kr. liet. par. bažnyčioje yra lai 
komos specialios pamaldos: ad 
oracija ir Tėvo J. Kubiliaus, S.

MOKYKLOS PARENGIMAI
Toronto šeštadienines moky 

klos tėvų komitetas rengia ke 
lėtą vakarų tikslu sukelti lėšų 
lietuvių mokyklos išlaikymui. 
Gruodžio 16 d. Prisikėlimo salė 

J., Montrealio A. V. par. klebo je įvyks mokyklai remti koncer 
no konferencijos. Ta proga tas, kurj išpildys Toronto liet, 
šiam savaitgaliui bažnyčioje iš choras „Varpas“, o taip pat mo 
statoma Mariojs statula, kuri kiniai. Sausio 19 d. vakare Šv. 
buvo pašventinta Popiežiaus ir jono Kr. par. salėje įvyks mo 
kuri yra aplankiusi daug lietu kyklai remti vakaras. Tėvų ko 
viškų _parapijų Europoje, o da mitetui prašant, abi parapijos 
bar lankosi Amerikoje ir Kana yra sutikusios mokyklos paren 
doje. Religinis susitelkimas bai gimams kartkartėmis salę 
giamas sekmadienį bendrais pa duoti nemokamai.
rapijos pusryčiais ir religiniu 
koncertu sekmadienio vakare, 
dalyvaujant lietuviams solistą 
ms: A. Ščepavičienė, V. Žeme 
lytei, Br. Marijošiui, smuiku 
Stp. Kairiui, vargonais muz. S. 
Gailevičiui ir parapijos chorui, 
vad. kun. B. Pocevičiui.
• Miesto majoru perrinktas iš 
Lietuvos kilęs p. Phillips, ant 
rai kadencijai.

LIGONIŲ LANKYMAS
Artinantis Kalėdų šventėms, 

sveikintinas yra lietuvių papro 
tys uoliai lankyti ligonius. At 
rodo, kad vien Toronto ligoni 
nėse ir privačiai namuose šiuo 
metu serga apie trisdešimt lie 
tuvių. Lietuviškosios organiza 
cijos, ypač jaunimo, moterų bei 
šalpos, turėtų aktyviai įsijung 
ti į ligonių lankymą.

IŠVYKO LIETUVAITĖS 
SESERYS

Per ilgą metų eile Toronto 
Dr-jos Montrealio skyriaus me kanadiečių vaikų lopšeliui vado 
tinė šventė švenčiama š. m. gr 
uodžio mėn. 8 d. šeštadienį.

7 vai. vakaro Šv. Mišios A. 
V. parapiojs bažnyčioje, narių 
bendra komunija; po Šv. Mišių 
p-lės Dr. Šidlauskaitės (iš Otta 

PADĖKA. ršauskienei, p. Piečaitienei, p. wos) paskaita, tema „Motina ir
Sąryšyje su mūsų kariuome L. Papaurelienei, p. A. Girnie Vaikas“; po paskaitos kavutė vių kolonijoje, 

nės šventės iškilmėmis, nuosir nei ir p. B. Šimonelienei. su užkandėliais, 
džiai dėkojame žemiau išvar šios staigmenos metu dirbu Narės ir visos montrealietės 
dintiems asmenims: Aušros Vašiems: L. C. Šimoneliams, B. maloniai kivečiamos dalyvauti, 
rtų parap. kleb. kun. J. Kubi H. Šimoneliams, p. Gricienei, Valdyba,
liui už pamaldų atlaikymą ir tai p. Gabrusevičienei, p. Lukošiū MADŲ PARODA ŠV. KAZĮ 
dienai pritaikinto pamokslo pa tei ir visiems dalyviams taria -----------
sakymą, pirmajam mūsų kariuo 
menės kūrėjui-savanoriui, gene 
ralinio štabo pulk. K. Škirpai 
už gražią ir turiningą paskaitą, 
meninės programos dalyviams, 
ponams: J. Akstinui, S. Jaku 
lytei, choro dirigentui A. Am čios statybos Fondo gaudai, 2 
brazaičiui, akomponiatoriui Z. gruodžio 1956, davė 355,27 dol. 
Lapinui, vyrų ir mišriojo choro pajamų. Išlaidų padaryta: bile 
dalyviams, Skautų Vyčių Taut, tų atspausdinimas per N. Lie 
šokių grupei ir jos vadovui inž. tuvą 8 dol. ir už loterijos bile 
J. Kibirkščiui, scenos dekorą tus sumokėta 1.75 dol. Gryno

KANADOS LIETUVIŲ 
KATALIKIŲ MOTERŲ

vavo Nekalto Prasidėjimo lietu 
vaitės seserys. ŠĮ rudenį lietu 
vaitės atsisakė toliau darbuotis 
lopšelio Įstaigoj, norėdamos at 
eityje daugiau jėgų pašvęsti lie 
tuviškąjai veiklai. Atrodo, kad 
seserys Įsikurs Detroito lietu

MIERO SALĖJE
me nuoširdų lietuvišką ačiū.
Mes liksime visad dėkingi Ju an.a sekmadienį turėjo labai di 
ms delį pasisekimą, nes dalyvavo
Marija ir Antanas Tamkevičiai. aPie 600 asmenų ir davė 550 

dol. gryno pelno. Klebonas kun. 
J. Bobinas nuoširdžiai dėkoja 
talkininkėms ir visiems atsilan 
kiusiems parodoje.
MADŲ PARODA AUŠROS

Vartų salėje sekmadienį turėjo 
didelį pasisekimą, nes salė bu 
vo pilna žmonių. Diva Mode ro

* * *
Įvykusi madų paroda bažny

MONTREALIO 
LIETUVIAMS:

Esame priimti nariais į 
treal Real Estate Board,
kai kurių kitų privilegijų, ben 
dradarbiaudami su kitais 122 
nariais, kūrime geresnes gali 
mybes turėti daugiau namų par 
davimui įvairiose miesto dalyse 
arba esant rimtam pardavimo 
reikalui — Jūsų turimą namą 
galime perduoti kitiems naria 
ms, kad palengvinus pardavi 
mą.

Už Jūsų pirmąžą Montrealy 
Lietuvių Real Estate Įstaigą ga 
rantavo ir pasirašė : Canada Per 
manent Mortgage Corporation, 
212 St. James St. W. ir Royal 
Trust Company, 115 St. James 
St. W. Montreal.

Su pagarba,
Adamonis & Budriūnas

PL 8501.

p. J. Gražio kailinių siuvyklai, 
Milašienei už organizavimą pri 
ėmimo ir loterijos, šeimininkė 
ms p. Dauderienei ir p. Vilimie 
nei, padėjusioms šeimininkauti 
p-nioms Jokubauskienei, Vaup 

surengtą mums 25 metų šienei, Stankienei, prie biletų

atsilankymą.
Seimelio Prezidiumas.

* į: *

ADVOKATAS‘ i>■ | STASYS DAUKŠA, LL. D.
g NOSIES, GERKLĖS IR | | Sw,fe M
I AUSŲ SPECIALISTAS g « 152 Notre Dame St- E-
| IR CHIRURGAS | | UN 6-8969*
» ■ . — — . « v Res. 5657—12 Avė., Rsm.
g Dr, R. CHARLAND » 2-5229
| 1123 St. Joseph Blvd. E. |
I Tel. CA 2506 i

ADVOKATAS

A \
|Dr.E.Andrukaitis£ 
f 956 SHERBROOKE E. $ 
I Tel.: LA 2-7236
v x

Raštinė vakarais: S
2104 Mount Royal St. E. X 

LA 1-7926—8873 |
Renė TALBOT |

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng. X 

507 Place D’Armes
MArquette 8045

JOSEPH P. MILLER, 
B.A., B.C.L. 
Suite 205 

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

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON,

B. A., B. C. L.
Suite 504 ir 505

4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

Už _____ .....
vedybinio gyvenimo sukakties pardavimo pabuvusioms p. Ja 
proga staigmeną mes širdingai sutienei ir D. Mališkienei, p. P. 
dėkojame rengėjams: A. B. Ši Juškevičienei, padariusiai vi 
moneliams, P. A. Girniams, A. sus pranešimus laike parados, 
Dasiui ir B. I. Papaureliams. Z. Lapinui už muziką, J. Lady 

Gerb. klebonui kun. Bobinui, gai už salės apipavidalinimą, Z.
Liet. Klubo pirm. p. J. Skin Rudžiauskaitei ir V. Renkytei, 
kiui, giminaičiui iš Jungtinių padėjusios pasiruošti modistė 
Valstybių C. Tamkevičiui, p. ms. Taip pat labai nuoširdžiai 
M. Vaikšnorai, p. Griciui, p. B. ačiū modelistėms: L. Milašių 
Šimonelienei ir p. A. Dasiui už tei, E. Brown, J. Pauliutęi, R. 
pareikštus mums taip nuošri Siniutei, Eug. Lukošiūtei, L. 
džius sveikinimus. Vilimaitei, O. Norkeliūnienei,

Mrs. Andrukaitie 
nei, V. Vaičiūnaitei, E. Lukošie 
nei, M .Bilevičiūtei, N. Kiičiū 
tei, V. Strėlytei, D. Barauskie 
nei, F. Stulginskaitei, J. Klima 
vičiutei, J. Rimkevičiūtei, E. 
Renkytei, L Šipelytei ir B. Gu 
daitei. Prie kavutės ir loterijos 
paruošimo prisidėjusioms auko 
mis Jurg. Mačioniui, Dodonai 
tei, Somerled T)ry Cleaners ir 
kitiems. Už labai didelį darbą 
ir vargą ruošiant-.ir organizuo 
jant tą parodą pp. Ratavičiams- 
-Stankaitytei ir pp. Milašiams 
ir K. Burkšaičiui už transportą.

Tėv. Kubilius S. J. Klebonas.

Šeimininkėms p. O. Girdaus E. Intienei, 
kienei, p. B. Kuraitienei, p. Ba

I. G. ELECTRIC R d
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktorius

G U R C I N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board 
1410 Guy St. Tel. FI 6351 
Perkant ar parduodant neju- 
domą turtą keriptis pas mūsų 

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

LOUIS M ANGE AUS
KURO ALIEJUS ®
No. 1 Imperial Products ®

241—1 Ave., Ville Lasalle ®
TR 3237 |

RINKLIAVA 
PRATĘSIAMA

Dėkojame jau paukojusiems 
mūsų varge esančių brolių ir se 
siu šalpos reikalui. Didelė dalis 
gavusiųjų Šalpos Komiteto laiš 
kus su vokučiais dar neatsilie 
pė. Dar kartą kreipiamės į liku 
siąją Toronto lietuvių visuome 
ne prašydami atlikti šią artimo 
meilės pareigą. Tam tikslui rin 
kliava pratęsiama ir aukų dėžu 
tės pasilieka iki gruodžio 20 d.

Toronto Ap. Šalpos K-tas. 
• Klaida pasitaikė SLA iškil 
mių Toronte aprašyme. Vietoje 
pavardės V. Simonavičius turi 
būti pavardė A. Steponavičius, 

dč suknelių modelius, pradeda Tuo korespondentas pataiso kl 
nt kasdieninėmis, pereinant pr aidą.
ie popietinių ir baigiant vakari 
nėmis-balinėmis. Buvo parody 
ta apie 70 suknelių, kurios susi 
rinkusiems labai patiko. Kailių 
siuvėjas Juozas Gražys parodė 
puikių kailinių, kurie publiką 
žavėjo. Aiškinimus darė p. Juš 
kevičienė. Modeliais buvo žino 
mos mergaitės ir moterys. Be 
to buvo turtinga loterija ir vai 
šės.

Abiejose parapijose madų 
parodos turėjo gerą pasisekimą

X Raštinė: LE 4-4451 1

JANIMO RIAUŠĖS
Viename Toronto ki.ne, kur 

filmoje vaidin aAlvis Presley ži 
nomas paauglių mergaičių „vai 
dybos stebuklas“, Įsismaginusi 
jaunų mergaičių minia, norėda 
ma greičiau patekti Į kiną, išlau 
žė kino duris. Kino savininkams 
teko kviestis policiją tvarkyti 
jaunąją kartą. Tikrai gaila, kad 
jaunoji kanadiečių karta neturi 
gražesnių idealų. Ji žavisi nekri 
tiškai pigios vertės artisto, vai 
dyba, kurią daugelis Amerikos 
pedagogų Tabai aštriai yra pa 
smerkę.

S

Dr. P. MORRIS
DANTŲ

Vakarais 
pagal

1982 Bloor W. Toronto 4.
į rytus nuo 1

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

GALIONAS DIVA MODE |
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |

4922 Sherbrooke St. WMontreal. Tel. WA 8 2 19. X 
Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 »

|Dr.A.VALADKA|
$ 1081 BLOOR ST. W.
$ (prie Dufferin)
1 Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS AI 
priima ligonius ir gimdyves y 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. X

; nuo 12 val.X 
iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-^ 
niais kabinetas uždarytas. £

’ • •• S
Dufferin St. A y)

® X nuo 2-4 ir nu(
$ Šeštadieniais
$ iki 2 vai. p f

į: Dr. A. Pacevičius i 1 XGydytojas ir Chirurgas S 
280 Roncesvalles Avė § 
Telefonas LE 4-4778 Z <0 

Priėmimo valandos: 11-1 v. & 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia- x ^(2 
dieniais ir šeštadieniais 11-3 x 

§ v. pp. Kitu laiku, susitarus. SP 
^Naujas kabinetas v 
z Z

DR. V. SADAUSKIENĖ
Dantų gydytoja

129 Grenadier Rd.,
namas nuo Roncesvalles)^

TORONTO |

Tel. LE 1-4250 |

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- 

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723

i
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