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NAUJAS MASKVOS SPAUDIMAS NAUJAISIAIS, 1957, METAIS SVEIKINAME MIELUS SKAITYTOJUS, BENDRA 
DARBIUS, PLATINTOJUS RĖMĖJUS IR VISUS LIETUVIUS IR LINKIME SĖKMĖS

Pabaltijo valstybėse
Į SIBIRĄ IŠVEŽAMI LIETUVOS STUDENTAI. — IŠ PABALTIJO VALSTYBIŲ

ATEINANČIAIS METAIS. KAD KIEKVIENAM LIETUVIUI IR LIETUVAI PRIAR 
TĖTŲ DIDŽIŲJŲ TIKSLŲ ATSIEKIMAS. VISIEMS LINKIME VIENYBĖS, DAR 
NOS IR LAIMĖS. KLCT ir NL

IŠVESTOS TAIP VADINAMOSIOS PABALTIJO DIVIZIJOS
Kai tarptautiniai Įvykiai, sa upantus ir jų tarnus Lietuvoje, vaujant komunistams. Dabar 

vo brutalumu pritrenkę visą žm todėl „sekretorius“ Sniečkus ten vyksta sukilimas, kuris yra 
oniją, pradeda lyg ir apsiramin paskelbė atsišaukimą, kuriame apėmęs Sumatros salą.
ti, nors tikrumoje grasino tiems, kurie kratosi Ru
TARPTAUTINIS ŽMONIJOS siJos okupacijos, represijomis.

Grasinimai netrukus buvo pi 
adėti vykdyti ir 
IŠ LIETUVOS JAU RIEDA 
I SIBIRĄ EŠALONAI, PILNI 

STUDENTŲ.

SĄJŪDIS PASTOVIAI 
KYLA,

daugiau gaunama žinių iš Pa 
baltijo ir tame tarpe iš Lietu 
vos.

Tiesa, žinių iš Lietnvos 
kol kas laba išykštu ir jos suini 
ni tiktai faktus, bet tos žinios 
via labai reikšmingos.

Kadangi žinios ateina per ge 
’ežinės uždangos kliuvinius, tai 
'r suprantama, kad jos yra šy 
^ščios, bet vis dėlto ’jos patvirti 
na jau anksčiau pasigirdusias 
lyg ir gandu pavidalu žinias.

Ryšium su Įvykiais Vengrijo sai reali, ypač, kad išvežimai iš 
je, kur labai svarbų vaidmenį T 
suvSidino pačios Vengrijos ka 
riuomenė. Ttuvos okupantas 
susirūpino Pabaltijo valstybėse 
eliminuoti tokį galimumą, todėl 
dar įvykiams Vengrijoje nenu 
tilus.
IŠ PABALTIJO VALSTYBIŲ 

IŠVEDĖ VIETINES 
DIVIZIJAS.

Tokių yra žinių ir taip rašo 
pasalū nė spauda.

Kaip žinoma, dėi formos, ku 
ria okupantas nori duoti Pabal 
tijo tautoms šiokį toki pasiten 
kinimą, jog, girdi, Lietuva, La 
tvija ir Estija yra savarankis 
kos, nes turi ir savo karinome 
nę, — visose trijose Pabaltijo 
valstybėse laikė vadinamas „vie 
tinęs divizijas“. Lietuvoje bu 
vo Lietuvos divizija, kurioje 
daugiau buvo lietuvių, negu ru 
sų. Kaip ir kitose Pabaltijo va 
Istybėse.

Bet kai Vengrijos sukilimo 
metu Vengrijos kariuomenė vi 
sa perėjo sukilėlių pusėn ir tu 
rimus ginklus nukreipė prieš 
maskvini okupantą, Maskva su 
sirūpino, kad ir Pabaltijo vals 
tybėse taip neatsitiktų—atseit, 
„vietinės divizijos“ gali nu 
kreipti ginklus prieš okupantą, 
tai tuojau tas „vietines divizi 
jas’ Maskva išvedė ir iš Pabalti 
io valstybių i Rusijos gilumą 
ir jas ten izoliavo.

Dabar jau gauta tikrų žinių, 
kad

LIETUVOS STUDENTAI 
BUVO SUKĖLĖ DEMONST 
RACIJŲ, KURIŲ METU REI 
KALAVO OKUPANTĄ PASI 
TRAUKTI Iš LIETUVOS, lai. visi yra rusiški...

Yra tikra, kad Vilniaus tini 
versiteto studentai ir net augs 
tesnių klasių gimnazistai, Ven 
grijos sukilimo metu buvo su 
bruzdę ir atsišaukimais bei pla 
katais iškėlę šūkius: „Rusai, yra labai išvystyta sovietinė 
traukitės namo!”. „Lietuva tu propaganda. Komunistai ten 
ri būti laisva“, ir panašius. laimėjo daug rinkimuose, todėl

Šis sąjūdis labai suerzino ok ir valdžia buvo sudaryta daly

Kalėdinių švenčių ir Naujų 
jų Metų sąvartoje,
I ANGLŲ BENDRUOMENE 

KALBĖJO KARALIENĖ 
ELZBIETA,

kurios sveikinimus perdavė ra 
dijas ir televizija. Karalienė pa

Tat po Vengrijos sukilimo, linkėjo anglų bendiuomenei, ap 
kuriam pritarė visos pavergtos imančiai didelę žemės rutulio 
tautos, prasidėjo nauja išveži dalį, vienybės, gero sugyveni 
mų bangių Ir, galima spėti, kad mo ir laimės.
išvežimai neapsiribos vien stu 
dentais, bet dabar palies visus 
gyventojų sluogsnius. Tai Nau 
iiems Metams nemaloni žinia. 
Bet, žinant okupanto kėslus 
valdymo metodus, ji atrodo

ir 
vi

ir

TRUMPOS ŽINIOS
— Sklinda gandai, kad iš sa 

vo Vyr, sovieto pirmininko vie 
tos pasitraukti Vorošilovas.

— Popiežius per radiją pas 
merkė sovietų agresiją.

— 3 Vengrijos sportininkai 
iš Melbourno negrįžo į Vengri 
j?-

— Nehru lankėsi Ottawoje.
Kanadą jis Įvertino kaip tarpi 
nę jėgą tarp Amerikos ir Euro 
pos.

— Nehru su Eisenhoweriu 
bendrame pareiškime pasisakė 
už laisvą tautų apsisprendimą, 
prieš kolonializmą ir už laisvus 
rinkimus.

— Su lenkais buvo informa
cinis pasikalbėjimas. Dalyvavo susitik 
lenkai Ciolkosz, Wierzbianski, kais iš anapus geležinės uždan 
Biega ir Gadomski; lietuviai — 
Sidzikauskas, Kaminskas, Tri 
makas.

— Vengrijoje vis dar nėra 
mu. Kadaro valdžia, Maskvos 
diriguojama, eina į nuolaidas

Lietuvių delegacija, su svečiais, dabar sudarąs VT (Paryžius). Devenienė, o jos pavaduotoju 
Tarptautiniame Valstiečių kon Lietuvos atstovas Paryžiuje dr. yra Balys Paramskas (Washin 
grėsė Paryžiuje (iš kairės sėdi: St. Bačkis, Ed. Turauskas, L. gton). Valstiečių kongresas bu 
Dr. Deveikė, VT Pirmininke ir Prosinskas, A. Germanavičius 
šios organizacijos vicepiiminin (Vokietija), p. Dulevičius (Pa 
kė A. Devenienė, p. Lanskoro ryžius), dr. J. Narakas (Šveica 
nskienė, p. Lanskoronskytė, p. rija). Lietuvius šioje tarptauti gių, kad vengrų tauta atgautų 
Senkus (iš Londono), prof. dr. nėję organizacijoje (Internatio teises laisvai apsispręsti ir lais. 
Baltrušaitis: stovi: V. Garbe, nal Peasant Union) atstovauja vų rinkimų būdu išsirinktų sa 
studentas K. Dikšaitis, VLIKo Lietuvos Valstiečių Liaudiniu vo valdžią, bet Rusija savo divi 
Prezidiumo sekretorius H. Bla kų Sąjunga. Koi gyvas buvo, zijomis užgniaužė Vengrijos 
zas (New York), J. Jakš-I'yris atstovavo dr. K. Grinius, dabar darbininkų ir valstiečių laisvės 
(Tubingen), J. Lanskoronskis, nuolatine atstove yra p. Alena kovas.

vo susirinkęs kaip tiktai tuo 
metu, kada Vengrijoje vyko 
sukilimas. Kongresas daiė žy

Lietuvps vyksta pastoviai 
nuolat. Didžioji laisvųjų kraš 
tų spauda spėlioja, kad po Ven 
grijos sukilimo gali sekti masi 
niai žmonių išvežimai.

Žmonių susriūpinimo žinių 
prasiveržia ir iš už geležinės už 
uolaidos. Tos žinios patvirtina 
anksčiau plitusias gandų pavi 
dalu žinias.

Bet kol kas niekas nėra pajė 
gus užkirsti šioms Moskvos dik 
tatorių piktadarybėms kelio. 
Maskva tebesiautėja.

Kai iš Sueco perkaso srities 
jau pasitraukia anglai su pran 
cūzais, nes jie pildo Jungtinių 
Tautų pilnaties nutarimus, tai

MASKVA NEKLAUSO 
JOKIŲ JT REIKALAVIMŲ 

IR NUTARIMŲ.
Maskva nesiskaito su Jungti 

nių Tautų charta ir sauvaliau 
ja. JT pareikalavo, kad Rusija 
išvestų iš Vengrijos savo ka 
riuomenę, bet Rusija to nutari 
mo nevykdo. Todėl Jungtinėse 
Tautose keliamas klausimas, 
kas daryti, jeigu sovietai nevyk 
do JT nutarimų? Tai proble 
ma, prie kurios buvo priėjusi ir 
Tautų Sąjunga. Tada iš TS Ru 
sija pasitraukė, bet kaip bus da 
bar? Tada, pasitraukus ir Vo 
kietijai, prasdiėjo Antras Pašau 
linis karas, — ar ne taip Įvykiai 
vystosi ir dabar?

DVIEJŲ FRONTŲ KOVA 
TEBEAUGA.

Sirijoje rusai treniruoja karui 
vyrus, ginkluotus sovietine ka 
ro mašinerija. Sovietinė karo 
mašinerija veikia ir Egipte. Su rijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir 
ece atimtieji iš egiptiečių gink Belgijoje. Tiesa, yra jų dar ir sija buvo taip pažymėtinai sėk 

kituose kraštuose, bet jų skai minga. Kiek Jums pasisekė per
BALFo emigracijos biurą vizų 
gauti ir kiek dar per BALFą ga 
lės atvykti į Ameriką pagal Re 
fugee Relief Act of 1953?

— Iš likusių Europoje lietu 
vių, kurių radau apie 10.000, 
vizas gavo jau apie 1.000, o emi

3.— gracijos paruošime yra dar apie
800. Tikimės, kad ir RRA ak

2.— tui užsibaigus, tie, kurie gaus žinomasis žurnalistas, publicis šinų Fondui 20 dolerių, pažade 
2.— vizas iki gruodžio

sukilėliams ir žmonių masės 
nuotaikoms, todėl žada į kabi 
netą Įsileisti ne komunistų. . 
Suėmimai tęsiami.

— Melbourne lietuviai buvo 
su lietuviais sportinio

gos. Atvirumo nebuvę.
— JT pilnatis pasmerkė so 

victus už Vengriją.
— Jugoslavija atšaukė atsto 

va iš Vengrijos protesto ženk 
lan dėl Nagy pagrobimo.

PASIKALBĖJIMAS SU BAL FO PIRMININKU KAN. DR. 
B. KONČIUM AKTUALIAIS ŠALPOS IR EMIGRACIJOS 

KLAUSIMAIS
Kan. dr. J. B. Končius nese čius ten yra nežymus ir jų šelpi 

nai sugrįžo iš Europos, kur iš mo bei emigracijos problemos 
buvo 18 mėn. ir aplankė dauge nedidelės. Mano svaribausias 
IĮ kraštų, sutiko atsakyti i klau rūpestis ir darbuotes uždaviniai 
simus, kurie rūpi ir plačiąjai lie bazavosi pagalbos tiekimu liku 
tuvių visuomenei. siems lietuviams išemigruoti į

— Gerbiamas pirmininke, gir Ameriką, o taip pat šalpos su
dėjome, kad lankėte daug Eu stiprinimu jos reikalingiems 
ropos kraštų, žmonės domisi ar Vokietijoje. Iš 18 mėnesių, iš 
ten lankėtės tik lietuvių reika gyventų Europoje, apie metus 
lais? laiko praleidau Vokietijoje, ir

— Teko būti net 16 valsty tik apie 6 mėnesius kituose kr 
bių. Suprantama, kad piimoje aštuose. Dalyvavau tarptautinė 
eilėje man rūpėjo lietuvių reika se konferencijoje emigracijos ir 
lai. Šiuo metu didesnis lietuvių šalpos klausimais, o taip pat ir 
skaičius yra Vokietijoje, Aust CARE organizacijoje.

Labai džiugu, kad Jūsų ši mi

ŠI AUKA — TAVO ŽODIS PAVERGTAI LIETUVAI.
Didžiai Gerbiamas,
Pirmas kartas, kad esi VLIKo ir Tautos Fondo prašomas as
meniškai ir tiesioginiai. Reikalas svarbus ir neatidėtinas. 
Padėk išlaikyti Radijo Tarnybą, kuri siunčia žinias į paverg
tą Lietuvą per Madrido, Vatikano i. Romos rs!o 
kuri gauna žinias iš Lietnvos ir perduoda jas tohau. Apie 
tą viską rašoma plačiau atskirose knygutėse.
Šis vienkartinis aukų telkimas yra vykdomas susitarus su 
Amerikos Lietuvių Taryba.
Lietuvos žmonių informacija buvo ir yra svarbi visais lai
kais, bet jos reikšmė ir svarba pasidaro dar didesnė, dar rei
kšmingesnė ir gyvybiškai būtina iškilus tokiems įvykiams 
kaip buvo šiemet Poznanėj, kur ėjo darbininkų sukilimas, 
kaip neseni įvykiai Lenkijoj, kaip Vengrų sukilimas. Lietu
viai už geležinės uždangos turi teisės reikalauti iš mūsų to
kių žinių, jie privalo žinoti faktiną padėtį kritiškose dienose, 
ir turi turėti supratimo apie įvykių faktiną eigą.
Tautieti, šitam reikalui jokia auka nebus perdicĮelė, nes ji 
tiesioginiai prisideda prie Lietuvos laisvinimo ir tai konkre
taus darbo. Siųsk savo auką neatidėdamas ryt dienai.
Tau iš anksto dėkoja
J. M a t u Ii o n i s VLIKo Pirmininkas.
H. B 1 a z a s VLIKo sekretorius,
Prof. J. Kaminskas Tautos Fondo V-bos Pirmininkas, 
Dr. M. D e v e n i s Tautos Fondo Vice Pirmininkas, 
Prelatas J. Balkūnas Tautos Fondo Valdybos Sekretorius.

Dievo Gimimas yra didžiausioji jaunimo šventė. 
Vasario 16 Gimnazija, kurią sudaro 140 r oksleiv.ų, 
ta proga nuoširdžiausiai sveikina Balfą, rėmėjų bū
relius ir pavienius asmenis, savo aukomis prisidedan

čius prie šio jaunimo išlaikymo.
Dr. V. Literskis, Direktorius.

koVienas iš dviejų frontų 
vos reiškinių yra ir

SUKILIMAS
INDONEZIJOJE,

Kaip žinoma, Indonezijoje

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo va se turėjo pranešimų apie lietu 

jus tęsiamas. Dideliu dėkingu viškąją veiklą, kur matėsi su 
mu minime sekančius vajaus da Lietuvos atstovais, o Paryžiuje 
lyvius ir lietuviškosios spaudos dalyvavo Tarptautinės ūkinin 
židinio rėmėjus: kų organizacijos kongrese, —
_. ,, .. H. Blazas, sveikindamas „Ne
Blazas Henrikas, priklausoma Lietuvą“ Naujai

New York, USA.........$ 20.00 sįaįs Metais, atsiuntė ir NL Ma

A. A.
JONUI INDRELEI

mirus, liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą jo žmonai
O. INDRELIENEI ir dukrai BIRUTEI su vyru.

z Toronto Tautos Fondo Skyrius.

AUKOS „N. L”
Delhi-Tillsonburg

K. L. B................................15.00
M. Gugis,

Wodstock, Ont. .
J. Rugienius, 

Detroit, USA . . .
A. Kenstavičius, B. C

Nuoširdžiai esame dėkingi už galės atvykti į Ameriką iki ba iori 
„Nepr. Lietuvos“ rėmimą vi landžio mėnesio pabaigos, nes VLIKo 
siems. Tačiau ypatingai tenka išduotos vizos gąlioja 4 mene 
pažymėti, kad Delhi-Tillsonbu sius, 
rgo KL Bendruomenės apylin — Kodėl tik toks mažas sk 
kė, koip organizacija, paremia aiČius lietuvių tepasinaudoja 
savąją lietuviškąją spaudą. Tai tuo tokiu palankiu emigracijos 
labai gražu.

Nuoširdi padėka visiems.
N L.

31 dienos, tas, „International Peasant Un damas vėliau dar stipriau pare 
laikraščio redaktorius ir mti lietuviškąją demokratinę 

> Prezidiumo Sekreto 
rius, tiktai prieš porą savaičių 
grįžęs iš Europos, kur aplankė 
daugelį lietuvių kolonijų, kurio

A. A.
JONUI INDRELEI

mirus, jo žmonai p. O. INDRELIENEI,

dukterei BIRUTEI ir žentui JONUI 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

K. L. B. Š alpos Fondo Centro Komitetas.

Įstatymu?
— BALFe užsiregistravusių! 

lietuvių Vokietijoje buvo apie

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA SV
EIKINU SAVO ARTIMUOSIUS, PRIETELIUS IR 
PAŽĮSTAMUS, DĖKOJU VISIEMS MANE SVEIKI
NUSIEMS., O VIETON INDIVIDUALIU SVEIKINI
MŲ LAIŠKAIS SKIRIU AUKĄ ŠALPOS REIKALA
MS. Dr. J. Mališka.

7.000. Iš jų klaipėdiečių, Mažo 
sios Lietuvos lietuvių ir repai 
rijantų, kurie turi Vokietijos pi 
lietybę, yra apie 4.500, o Didžio 
sios Lietuvos lietuvių su Lietu 
vos pilietybe yra tik 2.500. Tu 
rintieji Vokietijos pilietybę, ne 
žiūrint mano patarimų ir ragini 
mų, asmeniškai juos lankiau il
su jais kalbėjau, nuo emigraci 
jos susilaiko ir tik maža dalis 

Nukelta į 8-tą pusi.

spaudą.

Narbutas Povilas,
Montreal, P. Q...........$ 10.00

Inž. P. Narbutas, kaip „Pilies“ 
Bendrovės Montrealyje Prezi 
dentas, išvykdamas Kalėdų n e 
tui į New Yorką, pranešė malo 
nią žinią, kad Bendrovės vantų 
jis NL Mašinų Fondo vajui pa 
skyrė 10.00.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių, 
„Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva” Įgalioti vesti 
vajų : P. Narbutas ir J.Kardelis.
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INDEPENDENT LITHUANIA
Redaktorius Jonas Kardelis.

Siuntinių ir muitų klausimu
Lietuviai, gyvenantieji Kana —700 rublių ir dar daugiau, 

doje ir JAV, gauna iš savo gi Juk komunistai tą gerai žino, 
minių, gyvenančių Lietuvoje ar nes ne vienam jų taip pasiųsti

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Telefonas: HEmlock 7920.

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................ $5.00
America & S. America. .$ 5.50
Other Countries .......... $ 6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.
TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 

DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 

7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 
P- Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.

ištremtų į Rusijos gilumą, laiš iš Montrealio siuntiniai sugrįžo 
kų, kuriuose prašoma pagelbos į Montrealį. O sugrįžo dėl to, 
—prisiųsti daugiau rūbų, apa kad Lietuvoje žmonės neturi pi 
vo, vaistų. Žinoma, žmonės gy nigų juos išpirkti. . . Taigi, kas 
vendami čia daug geriau, sten dabar ištikrųjų yra kaltas? Lai 
giasi vargstantiems savo gimi „L. B.” paiškina.
nėms padėti. Ką kas išgali pa Tokį siuntinį, kaip čia kalbė
siųsti, siunčia, bet siųsdami siu jau, pereitą žiemą buvau pa Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
ntinius patiria didžiausį išnau siuntęs savo seseriai, gyvenan 
dojimą. Todėl šiuo klausimu gi čiai Lietuvoje. Siuntinys buvo 
rdėti visokių nusiskundimų, pro dėvėtų rūbų, kurių čia vietoje 
testų ir kaltinimų Rusijos vai vertė yra apie 20 dol. Lietuvoje 
j _ .... mano sesuo už tą siuntinį atsi

imdama iš pašto sumokėjo mui 
to 688 rublius. O ji rašė, kad 
jos vyras uždirba tik 340 rub. 
į mėn. Taigi, už ką Rusijos vai 
džia ją taip nuskriaudė? Ir iš 
viso, kokią teisę turi Rusijos 
valdžia skriausti Lietuvos žmo 

jie bando muitų nes? Lai „LB“ mums paaiškina.
Lietuvos nepriklausomybės 

laikais Kanados lietuviai komu 
nistai rėkė, kad Lietuvos ponai 
apsidėję didžiausiais muitais ir 
mokesčiais ir skriaudžia Lietu 
vos liaudį-daribninkus. Tiesa, 
muitai buvo. Bet palyginti mui 
tus tada ir dabar, tai bus dide

Toki siuntinį, kaip čia kalbė

Prenumerata metams:
Kanadoje ........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50 
Visur kitur ....................$6.00
Teksto eilutė ................et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

1956 METUS BAIGIANT
1956-ji metai jau baigiami. Ir jeigu ne šis Europos vaka 

Žmonijos gyvenime, rungiantis riečių suklupimas, tai morali 
dėl tobulesnės santvarkos, ko niai principai, kuriais juk ir 
vojant už sąlygas kurti gėrės turi būti pagrįsta masinio žmo 
nį žmogaus būvį, kalbant apie gaus kova už teisingą santvar 
eilinio žmogaus tikslą atsiekti ką, praėjusiais metais būtų lai 
gerbūvį, — besibaigią metai mėjusi didelius atsiekimus. Ne 
žmonijos istorijon bus įrašyti reikia nei didelių įrodymų, tuo 
kaip nepaprasti, didžiai reikš būtų visiškai pakirsta sovietinė 
mingi metai.

Kova yra raizgi. Galima sa 
kyti, kad raizgi nepaprastai. Iš 
esmės — tyrieji bei idealūs šie 
kiai yra pagrindinis ir vedama 
sis masinio žmogaus tikslas. 
Masinis žmogus neabejodamas 
ir nesvyruodamas aiškiai paša lės, kuri jam yra tikras tiesus 
kys: Mes norime taikos ir ger kelias į tobulesnę santvarką, o 
būvio-; mes norime laisvės, nes per ją ir taikos bei gerbūvio šie 
tiktai laisvėje yra šių tikslų at kimas, — masinis žmogus dar 
siekimo galimybės. Bet tuoja turės ilgiau kovoti ir kankintis, 
us ir čia pat tie masinio žmoga Tai yra didžiausis praėjusiųjų 
us tikslai ir siekiai susiduria su metų nuostuolis. 
kliuviniais ir patenka į politi Tarptautine prasme, piaėju 
nių, ekonominių ir socialinių su siais metais Vakarų srityse su 
sikryžiavimų raizginius, — ir sikūrė eilė nepriklausomų vals 
prasideda kova. Visų pirma su tybių, daugiau ar mažiau tauti 
siduria vakarietiškas kapitaliz nėse ribose. Kitos jau susifor 
mas su sovietiniu despotiniu va mavo, kad būtų įgyvendintos se 
Istybiniu kapitalizmu, kuris ab kančiais metais. Sovietijoje gi 
soliučiai žmogų pavergia. Kai prasidėjo stiprus judėjimas už 
ši kova vyksta masinio žmoga pavergtųjų tautų ir ju valsty 
us visai nepakankamo susiprati bių išsilaisvinimą, 
mo arenoje, prasideda minėtasis Šia prasme ir Pabaltijo vals 
kovos raizginys, kurį išnarplio tybėse šis tas pasireiškė savara 
ti daugumas, ypač mažiau besi nkiškumo prasme. Buvo kalba 
dominčių politika ir santvarko ma dėl satalitinio statuso-. Ir 
mis, nepajėgia. Dėl to kovojan Lietuva gavo teisę trupučiuką 
čios pusės dar daugiau raizgo praverti duris į vakarus ir pa 
kovų kelius ir metodus, kad dar justi jų atmosferą. Labai skū 
daugiau supainiotų masinį žmo piai, po Maskvos kūjo ir pjau 
gų ir jį sau pavergtų. tuvo spaudimu ir grėsme, bet

1956 m. tuo bus reikšmingi, vis dėlto ir tas mažas pasauliui 
kad toje masinio žmogaus kovo pasakė, kokiomis viltimis gyve 
įe už taiką ir gerbūvį, laisvės na Maskvos pavergtasis Pabal 
ir teisės rėmuose, yra pasiektas tijys. 
žymus aiškumas. Sovietinės Reikia suminėti didelę Ame 
propagandos sukurtasis mitas, rikoje — Kanadoje ir JAV — 
kad visi žmonės maskvinių dik apsigyvenusiųjų lietuvių ekono 
tatūros komunistų sukurtuoju minę pažangą bei visokeriopą 
„sovietiniu rojum“ yra paten jų įsistiprinimą. Bet tenka la 
kinti sprogo taip, bai apgailestauti, kad reiškiasi 
kaip muilo burbulas. Įvykiai regreso reiškiniai dvasinėje sri 
Lenkijos Poznanėje, Vengrijos tyje — ypač tautinio susiprati 
sukilimas ypač išryškino sovie mo ir lietuvybės išlaikymo, 
tinės propagandos blefiškumą, Veiksnių santykių srityje „pa šepę. 
kurį pamatė ne tiktai abejinga žanga“ stabilizacijbs prasme, nius — matyti, į jį leis turistus, juos sunku apkaltinti juridiš 
sis kovoms eilinis žmogus, bet Bet srovių nesantaikos dar pa Žmonės visame krašte skursta kai, juo labjau, jog ir visa eile 
ir idealiau nusiteikęs komunis didėjo; skilimas dar gilinamas, medžiagiškai ir turi vilkti bai komunistų tokius siuntinėlius 
tas, esantis laisvame pasaulyje Matant, kad iš to nieko gera nė šiaušia bolševikinę priespaudą, gauna. Bet žmogus, gaunąs siu 
ir galįs turėti savo laisvą nuo ra, o bloga tikrai daug,

sistema, statoma ant vergišku 
mo pagrindų. Todėl fatališkąją 
Europos vakarų klaidą tenka la 
bai apgailestauti. Dėl jos dar 
ilgesniam laikui masinis žmo 
gus, kuris siekia tikros demo 
kratinės santvarkos, vieninte

džiai už plėšikišką muitų ėmi 
mą ir darbininkų išnaudojimą. 
Tuo klausimu nekartą jau buvo 
rašyta ir spaudoje. Vietiniai ko 
munistai (ypatingai buvę Stali 
no garbintojai), girdėdami to 
kius apkaltinimus, neriasi iš 
kailio ir vietoje protestuoti kar 
tu su visais 
ėmėjus teisinti. „Liaudies Bal 
so“ Nr. 1309, lap. 2 d., jie cituo 
ja F. Žalio nusiskudimą dėl 
siuntinių persiuntimo (paimta 
$ 55,50). Piktai apkaltinę „N. 
L.“ redakciją, kam ji esą teisin 
gai neinformuojanti savo skaity 
tojų. Štai, kaip jie „teisingai“ 
aiškina:

„Kaip daugelis, taip ir „N. 
L.“ redakcija žino, kad kurie 
siųsdami, pav. čia iš Montrea 
lio sumokėjo po $ 50 ir daugiau 
už siuntinį, tai sumokėjo ne 
„Rusijos“ valdžiai muito, o siu 
ntinių persiuntimo agentūrom 
už patarnavimą. Jų gi visokių 
yra".

Tai tiesa. Jų visokių yra. 
Bet kodėl jų yra? Kas su jo 
mis kooperuoja ir kaip žmonės 
nuo tų išnaudotojų gali apsisau 
goti? Pabandykite siuntinį nu 
siųsti tiesiai Lietuvon be agentu 
rų. Pasiųsti per paštą tikrai yra 
galima. Dvidešimt svarų siun žmones protestuoti prieš tokį 
tinys pasiųsti Kanados paštu į Rusijo svaldžios darbo žmonių 
Lietuvą kainuos apie 4 dolerius, išnaudojimą, ir čia, Kanadoje 
bet kiek toks siuntinys kainuos gyvenančių ir Lietuvoje, ir rei 
Lietuvoje gavėjui atsiimti? Ta kalauti, kad būtų įvestas atvi 
ip pasiųstas siuntinys, apie 20 ras siuntinėjimas be išnaudoji 
sv. dėvėtų rūbų adresatui atsi mo-, kaip kad yra visame laisva 
imti Lietuvoje kainotų tarp 500 me pasaulyje. V. D. Rokas.

— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

AjPOsveTiajUfi

Veda sktn. inž. J. Bulota. 
PALAIKYKIME GRAŽIĄ TRADICIJĄ

Daugelis mūsų vienetų ir pa rie nori skaityti „SA“, bet ne 
vieniai skautai-tės 1956 meta išgali užsisakyti.
ms užsakė „Skautų Aidą“ savo šios gražios tradicijos jau tu 
sesėms ir broliams, esantiems rimą ir gražių pavyzdžių. 1957 

lis skirtumas. Lietuvos valdžia Vokietijoje, ypač besimokantie metams „SA” Vokietijon pit 
buvo uždėjusi didelius muitus rns vasario 16 gimnazijoj. Laimieji užsakė: ps. VI. Bacevi 

čius, ps. O. Gešventas ir Dr. V. 
Kudirkos skautų vyčių būrelis 
Worcesteryje, JAV.

„SA” Administratorius.
SKAUTAI ŽIEMĄ I

Skautiškieji vienetai po malo

ant taip vadinamų liuksusinių buvo labai graži ir vertinga Ka 
dalykų — šilko, aukso, perlų ir ledinė dovanėle mūsų vienmin 
naujų medžiagų, kaip ir kiek čiams, kurie tikrai nuoširdžiai 
viena valstybė, apsisaugoti nuo džiaugės ir per „SA“ Adminis 
spekuliantų. Jeigu taip darytų traciją atsiuntė padėkos laiškus. 

’• ' Tebūnie šis „SA“ užsakymas
jiems graži ir palaikytina tradi 
cija. Ir 1957 metams gausiai už nių vasaros stovyklų ir rudens 
sakykime jiems „Skautų Ai iškylų grįžo į buklus savo įp 
dą“. Padarykime tatai tuoj: rastinėn žiemos veiklon. Tiesa, 
dar prieš Kalėdas. ę dabar prieš šventes, jie įsitrau

„SA“ vajaus dalyviai prašo kė į spaudos vajų bei rinklia 
mi priiminėti Vokietijoj esan vas. Tačiau šalia viso to viene 
tiems lietuviams skautams užsa tai vysto- ir ideologinį skautų la 
kymus bendra tvarka, tačiau vinimą. Juk kiekvienam skautui 
pinigus reikėtų atsiųsti adminis per žiemą reiktų pasilypėti vie 
tracijai nedelsiant. Vajaus Kon nu patyrimo laipsniu augštyn. 
kurso dalyviams taškai bus už O tame darbe jam be vadovo pa 
skaitomi ir už šias prenumera ramos reik ir geros knygos. Iki 
tas. šiol tokios neturėta, tačiau da

Vajaus pabaigoje bus „SA“ bar yra visiems prieinama nau 
paskelbta, kas užsakė ir kam joji Roberto Baden-Powellio 
„SA“ siunčiamas. Jei užsakyto „Skautybė Berniukams“ iietu 
jai neturėtų tikslių adresų, pa viškoji laida. Skautai ir jų tėve 
kanka pažymėti, kad užsakoma liai tesikreipia į vienetų vadus, 
Vokietijon. Administracija turi o pastarieji susisiekia su H. Ste 
pakankamai adresų ir visus už paičiu, 111 High-Park Avė., To 
sakytus „SA“ nusiųs tiems, ku ronto 9, Ont., Canada.

ir Rusijos valdžia, kas galėtų 
labai kritikuoti ir skųstis.

Aš Liet, nepriklausomybės 
laikais pasiunčiau du dėvėtų rū 
bų siuntinukus, ir gavėja netu 
rėjo mokėti nė vieno cento. O 
Rusijos valdžia ima augštus 
muitus ir už dėvėtus daiktus.

Aš šaukiu visus geros valios

Mielą 
Ponią O. INDRELIENĘ, BIRUTĘ ir JONĄ LINARTUS, 

jų mylimam vyrui, tėvui ir uošviui,
JONUI INDRELEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
G. ir H. Lapai.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
GRJŽUSIEJI PASAKOJA

Paskiausiu metu atvykusieji nors ryšius kad ir su tolimes 
iš Lietuvos taip pat patvirtina niais giminėmis. Kadangi pas 
faktus, jog Kaunas ir kiti mies kutiniu metu siuntinių kiek pa 
tai atrodo nuskurę, nuplyšę, ap daugėjo, todėl vietoje žmonės 

Šiek tiek gražesnis Vii mano, kad komunistams bus

, tenka Paleistieji iš Sibiro dvasinin ntinėlius iš užsienio, jau tikrai 
monę.Šis sprogus išsiaiškinimas labai apgailestauti šiuos reiški kai negali grįžti į savo eitąsias negali pats patekti į patikimų 
yra istorinės reikšmės ir jis atei nius. Apgailestauti, kad kaiku anksčiau pareigas ir negauna jų tarpą. Laiškų ir siuntinių ga 
čiai padarys didelės įtakos. Tas riems lietuviams trūksta proto, vietos. Neseniai lietuvių užsie vimas taip pat laikomas kliūti 
lemiamos reikšmės neturi, kad lietuviškos sąžinės ir elementą nio spaudoje pasirodė žinių, mi paaugštinimui, ekskursijo 
beginklius vengrus fiziškai nu raus susipratimo. Jeigu mes vi kad į Lietuvą būsiąs paleistas ms etc.
galėjo Rusijos divizijos, gink si tvirtiname, jog pagrindinis ir kankinys vysk. V. Borisevi Vienas vokietis, neseniai grį 
luotos tankais, lėktuvais, auto mūsų, vienybės reikalingas ti čius, bet ateina paskiausia ži žęs iš Lietuvos, pasakoja, jog 
matais, patranokmis ir kartuvė kslas, yra Lietuvos laisvė ir ne nių, kad jis esąs miręs. Vysk. Lietuvos kaimas gyvena tiesiog 
mis. Veltui Maskva mano, kad priklausomybė, tai mums kelius Matulionis tebesilsi Birštone, tragiškame skurde. Kolchozai 
fiziniu žmonių naikinimu g;
ma sunaikinti ir žmonių dvasią, 
idėjas. Ne: Idėjos, jei didžios, 
nenumarinamos, kaip žmonės. 
Ir praėjusieji metai tą įrodė žm 
onijai visu pajėgumu.

Šioje kovoje labai apgailėti 
nai įsikomponavo, kaip sovieti 
jos pastangų talkininkas, tūlas 
vakarų kapitalizmo sušlubavi 
mas, prasiveržęs imperialistinio 
pobūdžio išsišokimu. Tai yra 
fatališka klaida. Klaida išsišokę 
liams nieko pozityvaus jų siekia vaisių, nes. daugumui paiškės, siems. 1956. VIII. 19-20 d. d. atiduodamos okupantams ir jų 
mų tikslų prasme nedavusi, bet 
už tai nepaprastai patarnavusi 
so-vietijai, kuri, bendrai imant 
veikia be jokios moralės, o čia 
kaip tiktai iš Europos vakarų 
gavo ir „moralinį“ argumentą:

yra istorinės reikšmės ir jis atei nius. Apgailestauti, kad

V. S. Mastis

Rusai augins robotus
Vasario mėnesį įvykusiame vaikystės momento, kada vaikai 

komunistų partijos kongrese nebereikalingi tiesioginės moū 
Chruščiovas savo pagarsėjusio niškos priežiūros, iki to laik^. 
je kalboje tarp kitko -iškėlė ir kai jie subręsta, yra mokytojo 
mokyklų reformos reikalą.

Komunistai visą laiką buvo 
nepatenkinti tėvų įtaka vaika 
ms. Jau pirmomis komunizmo 
susikūrimo dienomis jie stengė 
si sukršiinti vaikus su tėvais. 
Stebint iš šalies, atrodė, kad tas 
jiems buvo visai pasisekę, nes 
atsitikimų, kada vaikai įskųsaa 
vo slaptąja! policijai savo tėvus 
ir jų atsižadėdavo, buvo daug. 
Tačiau komunistų vadovams 
to nepakako. Jiems nepatiko, 
kad dar buvo likę šeimų, kurio 
se vyravo tėvų pagarba, ir vai 
kai tikėjo daugiau tėvais, kaip 
komunistais. Todėl partija nu 
tarė imtis drastiškų priemonių 
— atimti nuo tėvų vaikus ir 
juos auklėti komunistinėje dva 
šioje.

„Bloga yra“, — rašo vienas 
komunistų žurnalas, — „kai 
vaikas girdi vieną dalyką namuo 
se ir ką kitą — mokykloje. Jo 
mokytojai jam sako, kad lietus 
ir sniegas yra gamtos reiškinys, 
o namuose jam sakoma, kad tai 
pareina iš Dievo“. Tokiu būdu 
tėvai trukdo komunistinį auklė 
jimą. Pagal Chruščiovo pami 
nėtą reformą buvo išdirbtas pla 
nas, kuris šiais mokslo metais 
palengva pradedamas vykdyti.

„Pravda“, aprašydama tą pi 
aną, pastebi, kad pradedamos 
steigti mokyklos“, — rašo „Pr 
avda“, — „visas vaiko gyveni 
mas, pradedamas nuo ankstybo

ir auklėtojo įtakoje“.
Pradžioje vaikai bus patalpin 

ti į tam tikrus vaikų darželius. 
Kai jie truputį paugs, bus pra 
tinami prie darbo. Jau pirmame 
pradinės mokyklos skyriuje vai 
kai turės mokytis klasėje ke 
turias su puse valandos ir dirb 
ti fizinį darbą tris valandas kas 
dien. Vaikui augant, darbo va 
landos bus ilginamos. Vaikai 
rinksis brigadierius ir komite 
tus, kurie bus mokytojų ir kom 
jaunuolių priežiūroje. Be fizi 
nio darbo, berniukai dar bus 
kariškai apmokinami, o mergai 
tės mokinamos ligonių slauį 
mo.

Šia auklėjimo sistema komu 
nistai tikisi panaikinti tėvų įta 
ką vaikams. Tačiau, kaip jausis 
motina, kuri gimdys kūdikį, jį 
augins, kol jis pradės vaikščio 
ti ir tarti „mama“, ir tada jį tu 
rėš atiduoti valdžiai visam lai 
kui?

Iš kitos pusės, vaikai bus auk 
lėjami griežtoje komunistų prie 
žiūroje. Savo laisvo galvojimo 
jie negalės išvystyti—visas mi 
ntijimas turės vykti komunistų 
nustatytomis, vėžėmis: jokios 
individualinės idėjos, jokįo sva 
rstymo ar galvojimo, jokio su 
abejojimo komunistų mokytojų 
žodžiais. Tokiu keliu neužaugs 
žmogus taip, kaip mes jį supran 
tame, bet — robotas.

Red. mano, kad ir šis Mask 
vos diktatorių sumanymas, kaip 
ir daugelis jų negyvenimiškų 
sumanymų, kuriais bandoma iš 
prievartauti žmogus, bus nune 

___  Prie 
nuo to tariamai „gero gyveni vartaudami jie dar siautėja, bet

Dėl Sniečkaus grasinimų jau p?xj“ pabėgo nuo bolševikinio tai negali tęstis perilgai. Gyvo
Lietuvis, vedami jų sąrašai ir nimui, kad jis drįsta eiti prieš režimo į Vakarus jo senutė mo žmogaus robotu padaryti ne
žiūrima, ar jie palaiko kokius rusus, kritikuoti valdžią ir rei tina, sesuo ir brolis. įmanoma.

ali į vieningą darbą ir vieningą šio- Vysk. Ramanauskas prisilaiko administruojami ne ūkio žino 
tikslo siekimą pastojo ne idėjos, Švėkšnoj. Kaune klierikų iš vi vų, bet pirmoj eilėj komunistą 
ne tikslai, bet asmeninės ambi so esą 69. Kandidatų’ šiemet bu ms patikimų asmenų.
cijos. Tai nieku nepateisinama, vo 52, bet visų nepriėmė — aiš Visame krašte vyksta kova 
Bet atrodo, kad tiek šiame sek kinta, kad „nesą vietos“. . . prieš rusifikaciją, už lietuvybės 
toriuje gera, kad išmokstame Kai kur tikintieji atgauna an išlaikymą. Lietuvių sąmoningu 
kantrybės ir kad tię. susibūri ksčiau uždarytąsias bažnyčias, mas ir vieningumas yra nepa 
mai, kurie laikosi vienybės, kad nors ir turėdami mokėti už jas prastai dideli. Bet rusai yra už 
jie vienybės laikosi ir laikysis didelius mokesčius. Pvz. Dūkš sėdę visas geriausias vietas ir 
nuoširdžaii ir nepalaužiamai, to miestelio katalikų bažnyčia visur stengiasi užkišti tik sa 
ko jiems ir tenka linkėti. Jų išbuvo uždaryta 12 metų. Šie vuosius. Mokslus išėjęs jauni 
ištvermė kastriai lauikant visų met rugpjūčio mėn. antrojoj pu mas negali gauti darbo Lietu 
vienybės su laiku atneš gerų sėj vėl buvo grąžinta tikintie voje, nes visos geresnės vietos

kad iš susiskaldymo nieko gera vysk. J. Steponavičius, asistuo pataikūnams. Todėl ne kartą 
laukti negalima. jamas kun. Č. Krivaičio ir kun. mūsų tautiečiams tenka palik

Laukdami Naujųjų Metų, su M. Stonio bei kitų dvasininkų, ti savąjį kraštą ir, kaip carų lai 
sikaupkime ties pagrindiniais šią bažnyčią pašventino ir kais, jieškoti pragyvenimo už 
žmonijos tikslais — demokrati 3.000 katalikų suteikė Sutvirti tėvynės ribų.

o____  ;;_______ _ __o_____ ja, laido-jančia individualią žm nimo sakramentą. Iškilmėse da Per „Augščiausios Tarybos”
Jeigu jūs taip darote, tai kodėl ogaus ir tautų valią spręsti vi lyvavo tūkstantinės minios žm posėdžius Paleckis ir Sniečkus 
mes negalime taip daryti? Ši ~ ' -- i-
Europos vakariečių klaida taip 
pat turės savo pasekmių. Nes, 
pagaliau, žmonija — masinis 
žmogus — kovoja už morali 
nius principus — Nedaryk blo 
ga artimui!—, kurių pagrindu 
tiktai ir galima sukurti laisvės, 
taikos ir gerbūvio sąlygas.

sus žmogų dominančius klausi onių. labai smar kiai užsipuolė laisvė
mus be prievartos — fizinės ir Keletas grįžusiųjų iš Lietu je veikiančius mūsų veiksnius 
moralinės. Čia labai prisiminti vos žmonių praneša, kad siunti ir Vakaruos’ esančius lietuvius, 
ni mūsų Himno žodžiai:

Tegul saulė Lietuvos
Tamsumus pašalina

Ir šviesa ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

J. Kardelis.

niai iš įvairių kraštų Lietuvą skatindami pavergtosios Lietu 
pasiekia. Visi, kurie gauna siun vos gyventojus netikėti tuo, 
tinius yra registruojami. Ta kas sakoma Vakaruose.
ip pat žinomi visi išbėgusieji iš

kalauti geresnių gyvenimo for 
mų krašte, nurodoma: kodėl
Sniečkus nepaaiškina, dėl ko štas nepasisekimo vėjų.
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Kad Mažoji Lietu va „niekieno 
^•99, žeme - grynas prasimanymas

ROŠO PETRAS BŪTĖNAS
„Nepriklausomosios Lietu jos šiaurinis, panemuninis, pla 

vos“ 1956 m. 46 m. L. T. strai tus ruožas. Apie tą sritį, jos po 
psnis „surastina tiesa“ iškelia budį ir gyventojus ligi šiol ne 
svarbią mintį, ar vakarinė Prū vieno — tai buvo ir tebėra pa 
sija buvo „tartum niekeno že sakoma. Paprastai tai yra
mė“ ir ar tas žemes apgyveno aiškinama maždaug taip, kaip 
lietuviai Vokiečių ordino karo Dr. G. Valančius aname savo 
belaisviai ir šiaip nuolat beslen spausdinyje 26 psl. skelbia: 
ką iš D. Lietuvos lietuviai. Šiuo „Skalvių sritis buvusi miškais 
reikalu straipsnis sumini eilę at apaugusi ir beveik neapgyven 
sakingų pavardžių ir pasako ta, kaip ir Nadruvių bei Šūdu 
karčią ir tikrą žinią: „Tačiau vių kraštai. Juose dažniausiai 
šiandien jau daugelis iš rnūsiš vykdavo kryžiuočių ordino ir 
kių, matyt, nacių įtikinti, prade lietuvių kovos. Iš tų sričių vie 
da panašiai (t. y. kad M. Lietu ni ir kiti grįždavo į savo gyve 
voje ordino užkariavimo- laikais namąsias vietoves, o šios ir V k

vo pelkės ir negyvenami miš davo tartum niekeno žeme. Prie 
' ..ai, kuriuos vėliau iš D. Lietu Skalvių srities priklauso visas 
vos atsikėlę lietuviai apgyve dabartinis Klaipėdos kraštas ir 
nę), pradeda panašiai tvirtinti, siaura panemunės bei pašešu 
—būtent, kad ten buvo arba tu pės juosta nuo Ragainės iki Pil 
šti plotai arba gal gyveno prū 
sai, taigi tik lietuvių giminės, 
bet ne lietuviai; pastarieji — vos tiek plačiai skelbiamo ne 
ateiviai“.

kalnio“.
Skalvos, Nadruvos ir Šūdu

apgyvenimo Vokiečių kryžiuo
Viską išaiškinti yra ilgos kai čių ordino laikais klausimas rei 

bos reikalas. Čia tik trumpai ke ktų iš naujo persvarstyti, nes 
tinu šį tą tuo reikalu priminti, kokį tų sričių neapgyvenimą

Ir straipsnis pamini Dr. G. tvirtinti nėra jokio pagrindo ir 
Valančiaus Lietuva ir Klaipė reikalo. O šį kart dėl pačios 
dos kraštas 1946 m. leidinį, ini čia užkliudytos Skalvos reikia 
nintį tokią „niekeno žemę“, tiek pasakyti: aplamai ji visa 
Ten kalbama apie M. Lietuvos buvo nuo seno apgyventa, nes 
ypač Skalvos sritį, bet tai lie tai liudija tiršta masė vietovar 

, ta ir visą M. Lietuvą. Tad kas džių ir žmonėms čia kurtis pa 
i'tų galima bent trumpai čia togiai leidęs žemėvaizdis, taigi 
pasakyti? gamtinės sąlygos, ir kaimyninė
Skalvos sritis, karaliaus Min Baltijos jūra, o pajūriai, kaip 

daugo (nužudyto 1263 m.) lai taisyklė, visur, ne tik čia, pir 
kais priklausiusi Lietuvos vals miausia buvo apgyvenami, 
tybei kaip lietuvių gyvenama Skalvos, ar ir visos M. Lietu 
žemė, yra M. Lietuvos dalis — vos, kaip tartum „niekeno že

I
 DIDELĖ NAUJIENA!

VERTINGIAUSI TERROS LEIDINIAI
Anglų-lietuvių kalbų žodynas,

apie 20.000žodžių, su ištarimu, nurodytais sutrumpini- į 
mais, vartojamais JAV ir Anglijoje, geografiniais var- 2 
dais ir vardų sąrašais, rūpestingai paruoštas, tvirtuose į 
viršeliuose, kaina — tik 4.00 dol.

Jurgio Savickio Žemė dega, 2

antrojo pasaulinio karo atsiminimų ir užrašų antrasis 2 
tomas, kritikų nuomone, geriausia ir įdomiausia metų 1 
knyga, apie 416 psl., tvirtuose viršeliuose, kaina—$4.50 )

Abi knygos pradedamos platinti dar prieš Kalėdas. Ter- 2 
ros knygos klubo nariai, Prof. J. Balčikonio Lietuvių kai- 5 
bos žodyno prenumeratoriais ir užsisakantieji didesniais į 
kiekiais gauna žodyną už 3.00 dol., abu Žemė dega tomus - 
— jų prenumeratos kaina, už 6.00 dol., vietoj kataloginės I 

X 9.00 dol. kainos. Persiuntimo išlaidos — 12 et. už knygą, j

' Užsisakykite knygas dar šiandien. Tuo užsitikrinsite sau - 
ž knygų gavimą ir žymiai palengvinsite leidyklai sunkią iš- 2 
x laidų naštą. Rašykite: 2
$ Terra 3333 So Halsted St., Chicago 8, Ill., U. S. A. j

M. S L U C K I S

Pirmoji komandiruotė
Apsakymas

2.
Gal dar ilgai būčiau suokęs, garbindamas naktį, puivą 

u drėgmę, net mokytoja ūmai atsisuko, sugriebė savo drėg 
na ranka mano plaštaką ir sujaudintai ištarė:

— Klausykit, ką.aš jums pasakysiu. . . Grįžkit. . . Jums 
negalima čia pasilikti. . . Baisu Nariūnuose. . . Baisu! Pary 
čiu eis traukinys, išvažiuosite. . . Jūs toks jaunas. . .

Pro susiraizgiusias medžių šakas prasiskverbė virpanti 
aėnulio šviesa, ir keisti judantys šešėliai dengė moters veidą. 

Giliai kvėpuodama, ji laukė atsakymo.
— Grįžkit. . . Kuo greičiausiai. . . Kelią žinot. . . Sto

telėje pralauksit. . . Aš prašau jus. . . — jos rankos stipriai 
gniaužė mano ranką, o didelės žvilgančios akys siurbėsi man 
j akis.

Valandėlę mane sukaustė nerimas. Atsiminiau svarų 
redaktoriaus ginklą, nakties svaičiojimus. . . Tamsa, prariju 
si mėnulį, grasinamai tirštėjo. . . Greit mokytoja atsisvei 
kins. . . Liksiu vienui vienas. . . Tačiau koks aš žurnalistas, 
koks aš kovotojas dėl naujo gyvenimo, jeigu paspruksiu, ne 
žinia ko išsigandęs? Išdidumas, svajos, jaunas kraująs — 
viskas sukilo manyje prieš smilkstelėjusią baimę, prieš gėdin 
gą virpesį keliuose. Ne! Nesitrauksiu!

Įsitikinusi, jog neperkalbės, mokytoja paniuro, giliau už 
sitraukė ant kaktos Skarelę. Dabar ėjom petys petyn.

— Dar toli iki Nariūnų?
— Mes jau Nariūnuose. Antai bažnyčia. Čia ne miestas, 

nemanykit. . . Bažnytkaimis.
Moters balse skambėjo atšiaurios gaidelės, ir aš niekaip 

nesupratau, kur pra'dingo jos palankumas. . .
G mūsų jau tikrai į pačius Nariūnus įžengta. Dešinėje, 

ant kalvos, balkšvai švietė mūrinė bažnyčia ir juodame skilau 
te ryškiai išsiskyrė jos smailus bokštas. Apžėlęs medžiais, vė 
io košiamas ošė šventorius. Prie jo prisišlijęs, dunksojo sun 
kus, žemu, plokščiu stogu pastatas, matyt, klebonija. Dar ko 
ks dešimtis tamsių, užsisklendusių namukų spietėsi apie piy 
ną lauką, primenantį rinkos aikštę.

Mokytoja paprašė lagamino ir su geliančia pašaipa paša 
kė:

— Viešbučio Nariūnuose, manau, nesitikit? Visur poka

Kaip švenčiamos Kalėdos
Visas krikščioniškasis pašau jas linksminasi vaikučiai ir jau 

lis džiaugsmingai sutinka di nimas. Čia sutinkamas Kalėdų

mės“ būtų nesvarstytinas reika sritis yra kalvų kalnelių žemė, 
las. Juk nuo pirmųjų Vok. kry augštumų plotas (Net jos ir var 
žiuočių ordino atstovų 1230 das, matai, toks), o toks žemė 
metais įsikūrimo Prūsų vakari vaizdis čia ir visur greičiausiai 
niame pasienyje ligi 1282 metų, ir anksčiausiai apgyvenamas.
kai tas pats ordinas jau buvo Ir Skalvos srities ribos neti džią Kristaus Užgimimo šven senelis. Jis pašliūžomis čiuožda 
priėjęs iki Nemuno, praėjo net kslios nurodomos. tę. Visur žmonės stengiasi at mas iš kaimo į kaimą, vaiku
52 metai. Tai didelis kovos lai Čia tik keletą argumentų su švęsti ją kuoiškilmingiausiai ii čiams dalina įvairias dovanas, 
kotarpis, rodąs, kad tam Ordi minėjau, kad M. Lietuva ar jos kuoįspūdingjausiai. Bet kiekvie Daug dovanų vaikai gauna ir 
nui buvo sunkus kelias Prūsų Skalva negalėjo būti „niekeno na tauta turi savo papročius, iš savo globėjų. Už tai vaiku 
ir lietuvių giminėms nugalėti, žemė“ ir kad M. Lietuvos gy skirtingus nuo kitų tautų pap čiai turi palesinti paukštelius, 
nuo Vyslos žemupio ligi Nemu ventojai tikrai yra lietuviai nuo ročių. Todėl kiekvieno krašto kurie ir visuomet yra mylimi, 
no žemupio per tą laiką šiaip amžių. Laikraštyje neįmanoma gyventojai savaip rengiasi tą Kalėdų rytą vaikučiai paukšte 
taip pasiekiant 320 kilometrų visų įvairių sričių (Jų mažiau šventę sutikti ir švenčia ją pa liams padeda piie namų pėdą 
distanciją. Jei tokie plotai nebū šia 16) įrodymų tam reikalui pa gal senus savo krašto papro nekultų javų.
tų buvę apgyventi ir jei visur teikti. Tai tegalėtų padaryti čius, atitinkančius jų būdą, ga Kai kuriose apylinkėse šve 
tebūtų buvę miškai ir tyreliai mūsų žurnalai ir politinės bei mtos sąlygas ir kitas aplinky dai padirbdina didelį šiaudinį 
ar šiaipjau kad ir patogios gy mokslinės mūsų asociacijos, jei, bes. Ypač daug gražių, kartais ožį. Jis po Trijų Karalių su ypa 
venti tuštumos, tai Vok. kry pavyzdžiui, savo lapus, paga net keistų kalėdinių papročių tingomis iškilmėmis sudegina 
žiuočių ordinas tuos plotus ne liau, plačiai imtų skriti kad ir yra kaimuose. Miestuose šven mas. Jaunimas mėgsta sportą, 
palyginti greičiau būtų perfor M. Lietuvos reikalams: moks čiamos vienodžiau, nes juose gamtą, todėl Kalėdų rytą dau 

dažniausia ir nėra galimumo pa gelis vyksta i kalnus 
sireikšti įvairiems papročiams.

Devynių rūšių valgiai
Abrucų kalnuose, Tirolyje ir 

prie Ispanijos sienos, Kalėdų iš 
kilmės pradedamos Kūčių ry 
tą. Ten jpiemenys ir šiaip jau 
nuoliai gražiai papuošia asilių 
kus, pasirėdo spalvotais rūbais 
ir giedodami giesmes leidžiasi 
nuo kalnų į didesnius kaimus 
ir miestelius. Paskui juos eina 
dūdoriai, grieždami įvairias me 
lodijas. Atskirai eina būreliai 
dainininkų. Jie sustoja tiės na 
mų langais ir padeda ant pa 
langės puokštę gėlių. Užtat Ka 
ledų rytą jie iš namų šeiminin 
kių gauna dovanoms vištą arba 
vaisių krepšelį, arba pinigų. Ab 
rucu krašte Kūčių vakare šeimi

savęs ir užėmęs. B eto, atsime liškai išaiškinti, kad M. Lietu 
nant, kad tas ordinas nukaria va nėra „niekeno žemė“, nėra 
vimo tikslais veržėsi iš dviejų pelkių ir miškų sritis įr yra abo 
pusių: nuo šiaurės iš Kuršo La ringėnų lietuvių kraštas.
tvijoje ir nuo pietų — nuo Vys Taigi visiškai prisidėdamas 
los ir dar ir iš Baltijos jūros, prie N. L-oje išspausdinto L. T. 
tuomet visos tikinčiosios, vasa straipsnio „surastina tiesa“, no 
linės Europos ir jos nuotykių rėčiau tik sąlygų, — atseit bet 
bei garbės, šlovės jieškojusių ri kurioje spaudoje vietos, kad ga 
terių ir pusriterių visaip remia lėčiau tą moksliniais pagrindais 
mas ir talkinamas. Be to, minė surastą tiesą viešai paskelbti, 
tina, kad ir netiesiogiai, Vok. 
ordinui tada talkininkavo len 
kai-mozūrai ir krievai — rusai 
kitomis kryptimis kitas Lietu 
vos žemes puldami. Tada iš vi 
sų pusių jau vyko Lietuvos dau 
giametis siautimas ir puolimas.

Kaip buvo atliekami Vok. 
kryžiuočių karo žygiai kad ir 
per tą pačią „neapgyventą“ Sū 
duvą-Jotvą-Dainavą, liudija do 
kumentai, kurių galima pasisk 
aityti K. Būgos Lietuvių kai 
bos žodyno 1924 m. LXXVIII 
§ 112, LXXXIV(19) ir 
LXXXV (20)ps.Ten vis .sumini 
mos stambesnės vietovės, kur 
kariuomenė galėtų gauti mais 
to, arkliams pašaro ir nakvyn 
Tai stambesnės vietovės. Kal
tais dokumentai mini ir teroro 
aktus, kur okupacinė kariuome 
nė pakeliui degina mūsų gyven 
vietes ir terorizuoja ar žudo iš 
apylinkės suvarytuosius žmo 
nes; žr. ten pat LXXV § 100 ir 
išnašą LXXXIV(20) ir (21),

Ką ką, bet Skalvą ir Nadru 
vą (tai M. Lietuvos—Lietuvos 
valstybės kaimyninės sritys) va 
dinti „niekeno žeme“, — taip terminų žodynui 
neleidžia vadinti istoriniai do išleisti. Iki šiol surinkta jau per 
kymentai ir vietovardžių jose 1.000 techninių žodžių. Inžinie 
tirštybė. riai bei architektai taip pat gy

Pagaliau, tie abu šaltiniai vai svarsto Lietuvos laisvini 
paliudija, kad visa M. Lietuva mo problemas, 
tik lietuvių, kaip branduolinės 
tautos, yra nuo amžių gyvena jai 30 metų. Pirmieji lietuviai 
ma, ar jie skalviais, ar nadru emigrantai Brazilijon atvyko 
viais, ar dar kaip geografiškai 1925 m. gruodžio mėn. Lietu 
ar administraciškai būtų buvę vos piliečių Brazilijon Įvažiavu 
istorijoje vadinti. Konkrečiai siu imigrac. įstaigų duomenį 
Skalvos „niekeno žeme“ vadin mis, yra per 45.000. Sao Paulo eglutės. Jos dažnai pastatomos atsilieka nuo baltųjų, 
ti neleidžia dar ir tai, kad ta mieste yra 22.000. net gatvių kryžkelėse. Aplink T" į ' .

N L red., dėkodama p. P. Bu 
tėnui už malonų atsiliepimą i 
p. L. T. iškeltą klausimą, mielai 
duotų vietos ir platesniam šio 
klausimo aiškinimui.

120147 METŲ SENELIS IR 
METŲ DUKRELĖ

Azarbaidžano tarybinės
publikos komsoinolo vardo __ ______________
ūkyje gyvena Mahmudas Eivo ninkės padeda ant stalo devy 
zovas, kuris turi 147 metusiam nįų patiekalų valgj ir devynių 

rūšių vyno. Iškepamas Kalėdų 
pyragas, kurio pusę suvalgo šei 
myna, o antrą pusę išdalina ka 
lėdininkams.

Gal įspūdingiausiai visame 
pasaulyje Kalėdas švenčia ita 
lai. Jie Kalėdas švenčia net iki 
Trijų Karalių. Šiame laikotar 
pyje itin daug džiaugsmo įvai 
riais gražiais papročiais paro 
do vaikučiai ir jaunimas.

Švedijoje
Šiaurės ir kalnų tautoje, Šve 

dijoje, Kalėdos pradedamos švę 
sti gruodžio 13 d., šv. Liucijos 
dieną. Ši šventė yra švedų liau 
dies šventė. Tada diena prade 
da ilgėti. Tą švedai, atžymi gra 
žiomis apeigomis.

Prieš Kalėdas apylinkėje iš 
renkama graži mergaitė, aprė 
doma baltais drabužiais, ant gal 
vos uždedamas vainikas su de 

—' Sao Paulo lietuvių koloni gančiomis žvakutėmis ir papuu 
šjama auksinėmis žvaigždutė 
mis. Šita mergaitė vadinama 
Liucija. Ji vaikščioja po gatves 
dalindama vargšams dovanas.

Čia labai mėgiamos Kalėdų

res 
kol

žiaus. Tas kolūkis yra augštai 
kalnuose, oras ten labai sausas 
ir nepaprastai sveikas.
Eivozovas turi 23 vaikus. Vie 

na duktė turi 
us.

Mahmudas 
gan sveikas: 
vaikščioti.
• Visame laisvajame pasaulyje 
gyvena apie 700 liet, inžinierių 
ir architektų. Iš jų apie 600 ap 
jungia Pasaulio Lietuvių Inži 
nierių ir architktųe Sąjunga 
(PLIAS). Apie 200 inžineriją 
ir techniką studijuoja. Centro 
valdybai pavesta sudaryti ko 
misiją „Lietuviškųjų techninių 

paruošti ir

1Z0 metų amžia

Eivozovas dar 
mato, girdi, gali

rio sunkumai, taip sakant. . . Kraštas fašistinių barbarų su 
griautas, nuniokotas. . . Mes visų pirma fabrikus, zavodus 
statom! . . Juk taip, drauge?

Pirmą kartą buvau pavadintas „draugu“. Dar neseniai 
įi šildė mano delnus, žiūrėjo švelniomis maldaujančiomis aki 
mis. . . O dabar, kada aš labjausiai tikėjaus jos artumo, jos 
moteriškos užuojautos, ji tolo, nesulaikomai tolo. . .

— Gal pasakysit bent, kur gyvena apylinkės pirminin 
kas? — niūriai tariau, pasiruošęs tuoj pat išsivaduoti iš per 
mainingos moteriškos globos.

— Ak taip! Pamiršus buvau. . . Juk jūs tarybų valdžios 
posiuntinys. . . Mielai pasitarnausiu tarybų valdžiai, mielai. . . 
Ana, ten ir Tamošiūno gryčia. Iškabos nėr, bet šiais laikais, 
žinote, tenka atsisakyti vieno kito formalumo. . .

Kandi ironija erzino mane, bet laisvas, skambus balsas 
sklaidė baugią nakties tylą. Kaip gera vis dėlto, kai šalia mo 
teris!

— Ko laukiate? Belskitės! Negreit prikelsit. . . Mūsų 
Nariūnuose žmonės kietai miega. Tikri miegaliai, žinote! — 
nusijuokė mokytoja, ir aš skaudžiai pajutau dviprasmybę.

Pirmininko sodyba glaudėsi prie pat miško, o šiaip nie 
kuo nesiskyrė nuo- kitų, aklų ir kurčių. . .

Vis nedrįsdamas, žvilgterėjau pro petį į nekantraujan 
čią mokytoją ir barkštelėjau krumpliais į duris.

Dar kartą ir dar kartą. . .
Viduje nė nekrustelėjo. Negirdėjau kojų šlepsenimo, 

kuždesio, žmogaus alsavimo. Tarytum išmirė visi.
— Gal bus išėję?
— O kur, leiskite paklausti? Na taip, pamiršau. . . Juk 

tarybų valdžia visur teatrų, kinų pristeigė! Į teatrą išrūko. . . 
Mes šąlam lauke, o Tamošiūnas su pačįa ir vaikais kokią nors 
dramą žiūri! Cha-cha!

Mokytoja garsiai nusijuokė ir pribėgusi ėmė smarkiai 
belsti į langines. Daužė, kad net stiklai skambėjo.

— Ot, šitaip, drauge! — tarė ji uždusus. — Dabar atsi 
lieps. . . Per karą apkurto nariūniškiai. . .

Tylus, tylus šlamenimas pasigirdo iš anapus durų.
Gerokai palaukus, dujingas moteriškas balsas išstenėjo:
— Ka-as?
Tiek išgąsties, tiek nerimo slypėjo balse, jog tylėjau, ža 

dą užkandęs.
— Kas.,. . Kas tenai? — išgąstingai šnabždėjo viduje.
— Atsakykit. Ko tylit? — paragino mane mokytoja.

paspor 
tuoti. Vyresnieji namuose gie 
da šventas giesmes.

Prancūzijoj
Čia miestiečiai Kūčių savo 

namuose stengiasi nevalgyti. 
Jie renkasi kur nors Į dideles sa 
les ir telkiasi prie didelių sta 
lų, maišosi su Įvairiais nepažjs 
tarnais žmonėmis.

Sodiečiai daugiau prisilaiko 
namuose, savo šeimoj. Dažnose 
vietose Kalėdų naktį susėda 
pas šiltą židinį, klausosi senųjų 
pasakojimų bei dainuoja.

Afrikoje
Pietų Afrikoje nėra šalčių 

nei sniego, todėl Kalėdos ten 
visai kitokios, negu pas mus. 
Ten niekas nerengia eglučių ir 
nežino Kalėdų senelio. Sugrį 
žę iš bažnyčios, žmonės renka 
si į viešas aikštes. Čia įvyksta 
žaidimai ir pramogos. Kiekvie 
na šeimininkė atsineša ką nors 
skanesnio ir padeda ant bendro 
stalo. Paskui visi bendrai puo 
tauja ir linksminasi. Čia pat 
ūkininkai samdo darbininkus 
laukų darbams, javams kirsti.

Pietų Amerikos 
gyventojai labai religingi ir Ka 
ledas švenčia labai iškilmingai. 
Į bažnyčias sunešama gausiai 
dovainų beturčiams. Po pamal 
du rengiamos arklių lenktynės 
ir šokiai.

Slavų tautose
Kalėdose slavai keliasi 

ti, kad visus metus būtų 
judrūs.Jų daugelis sako, 
Kūčių naktį
Jei kas tą kalbą suprastų, tai 
numirtų. Kūčių vakarą šeimi 
ninkas apeina tvartus, gyvulius 
apdalina virtais kviečiais ir šie 
nu. Eidamas apie laukus mel 
džiasi ir žegnojasi, kad Dievas 
duotų gerą derlių.

Šventės miške
Amerikos indėnai taip pat ne 

. Sugrįžę 
Nukelta į 6 puslapį.

anks 
givi, 
kad 

gyvuliai kalbasi.

— Prašau įleiskite. . . Čia pirmininkas gyvena, taip?— 
vapėjau, nežinodamas, kaip išaiškinti, kas aš toks ir ko man 
prireikė. — Aš. . . savas. . .

— Kas? . . Koks. . . savas?
Man ir pačiam drebėjo balsas. Niekaip nepataikiau pa 

sakyti, kas aš toks ir iš kur. Argi išsigandus’, iš miegų pri 
kelta moteris supras, kas toks laikraščio korespondentas?

— Aš. . . tarybinis. . . Nebijokit, aš tarybinis. . . — įtiki 
nėjau kažkodėl pašnabždomis. — Dokumentus galiu parody 
ti. . . Iš Vilniaus atvažiau. . .

Durys palengvėle braškėjo, bet vis neatsidarė. Pykau, 
kad manimi netiki, įtarinėja. Gėdinaus žmonių, kuriuos išgąs 
dinau vidurnaktį, gėdinaus pašaipiai besišypsančios mokyto 
jos. Traukinyje giedote giedojau, o čia su paprasta kaimie 
te nesusikalbu.

— Tamošiūnien, girdi, Tamošiūnien? Atidaryk. Čia aš, 
mokytoja! — žengė prie durų mano palydovė.

— Mokytoja? Tuoj, tuoj, panelė mokytoja. . . Tuoj, 
tuoj, panele. . . Maniau, kas čia tokie.. . Ak, Viešpatie. . . — 
atitekėjusi švokštė moteriškė. Ji taip jaudinosi, jog balsą pi a 
rado. Drebančiom rankom negreit atšovė velkę.

Priemenėje blaškėsi spinksulė, iki pusės apšviesdama 
vienmarškinę, į vyrišką švarką besisiaučiančią moterį. Plona, 
išsipynusi kaselė užkliuvo jai už ausies. Mokytojai ji šypte 
rėįo bekraujėm lūpom, ji mane dėbtelėjo nevilties kupinu, 
baugiu, įtariu žvilgsniu. Vis atbulomis, moteris prisispaudė 
prie sienos ir kažką paleido iš rankos. Stuktelėjo geležis, arsi 
trenkė į kietą lyg akmuo aslą. . . Kirvis! Kam tas kirvis? . . ir 
ūmai nusmelkė mane baisi mintis. . . Skubiai žvilgterėjau į 
pilką lyg žemę moters veidą, ir supratau nesuklydęs. . .

— Prašom, prašom. . . Ko iš karto nesisaket, panele? Ak, 
Voešpatie. . . — girkšėjo moteriškė dar neatsitaisiusiu balsu, 
nerangiai skėčiodama ilgomis, liesomis rankomis, kuriomis ką 
tik gniaužė kirvį.

— Ne, ne, nereikia! Susirasiu kur pernakvoti! — kais 
tai užginčijau, nusprendęs geriau prabūti naktį lauke. Nu 
mestas kirvis, tamsios, aprūkusios sienos, spinksulės šešėliai 
slėgė ir neramino. Paklausiau, kur apylinkės pirmininkas.

— Išėjo kažkur pavakare. . . Nesisako man. . . Kas jį 
supaisys.

— O rytoj vyras pareis?
— Gal pareis, o gal ne. . . Nesupaisysi. . .
— O kur pirmininkas popierius laiko? — pasiteiravau,



4 PšL. nepriklausoma li e t u v a 1956. X11, 2b. Ne, 51. (502)

kovas dėl Lietuvos
RAŠO R. BERENTAS

Negaliu nepripažinti, gerbiau vo paleistas, o savanoriai buvo 
savo jauną kariuomenės vadą, labai patenkinti savo vadu ir 
kaip ir daugelis jaunų Lietuvos jo griežtumu prieš nedrausmin 
kariuomenės karininkų 
pripažinti, kad pirmieji jo žin

kritikos Tamsta savo laiku tik jau komunistą, ir tas vienas bu 
rai nebereikalo bijojai. vo rusas (karo aviacijos kapito

Aišku, savaip bijojom tos kri nas Kovas, kiek anksčiau sulie 
tikos visi, bet labjausiai, kiek tuvinęs savo rusišką pavardę— 
pamenu, ji paliesdavo gen. 
karininkus, o tas rodos ir 
greitino pulkininko išėjimą 
sargon.

KULTŪRWt#KRO2ęiKA
KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS

Tokiu vardu JAV lietuvių be timiausiu laiku lenkiškai numa 
ndruomenė leidžia kolektyvinę tomą išleisti Putino romaną „Al 
knygą, kurioje bus raštai Vacį, torių šešėlyje“. Jievos Simonai 
Biržiškos, K. Avižuonio, K. Če 
ginsko, J. Matuso, J. Sangailos, 
V. Sruogienės, J. Prunskio ,D. 
Lipčiūtės, P. Joniko, V. Bagdo 
navičiaus, J. Švaisto ir kt. Kny 

no prezidento tuoj pakeltą į gOS kaina 5 dol., kurie renkami 
brig. gen. laipsnį), gen. št. pik. anksto. Pinigus siųsti „Drau 
Motieką, gen. št. auklėtinį „dv gO“ adresu, 
aždj geroj sovieckogo sojūza“ 
mjr. Raugalę, ir eilę kitų Lietu 
vos kariuomenės išdavikų, ar tai 
bolševikams, ar pagaliau nacių 
Vokietijai, o ir ši pastaroji gru 
pė nėra jau tokia maža ar ne 
reikšminga, kad būtų neverta 
mūsų dėmesio.

Tad tikrai nuostabu ir nesu 
prantama, kodėl tiek daug „pa 
garbos” reiškiama kapitonui 
Kovui-Kopukov, kurio reikšmė 
bei įtaka į Lietuvos kariuomenę 
buvo lygi nuliui.

Mobilizacija? ..
597 puslapyje skaitom: „Iš 

pradžių aš siūliau vykdyti visuo 
tinę mobilizaciją, bet per pasita 

Bet šiuo atveju mus buvau įtikintas sunkia mū 
reikia atleisti, nes sukilimą per sų valstybės iždo būkle ir nusi 
gyvenom Šančiuose, o ne Šiau 
liuose.

Būkim atviri, perversmas jau pėst. divizijos ribose ir iš dalies 
buvo daugiau negu įvykęs fak IV-sios div. užuomazgos cent 
tas. Jam tiesa pasyviai pasiprie 
šino karo mokykla ir kiek akty 
viau 2-ro pėst. pulko Itn. Žago 
rskio aliarmuota kuopa, visgi 
kiti laukėm, kam teks šaukti va 
lio, ar Smetonai, ar Voldema 
rui.

Gen. Kubiliūnas vykdamas 
su ultimatumu 
dentą netikėjo 
tikrai netikėtą 

Prezidentas, 
bai teisingai pastebi, laikėsi tik 
rai nuostabiai šaltai ir energin 
gai. Mat jį jojo kabinete saugo 
jo maža, bet taip pat energinga 
karo policijos sargyba.

Ir atvykęs, pamiršęs apsau 
gą, nugalėtojas, tapo nugalėto 
jo belaisviu, ir jau ultimatumo 
sąlygas padiktavo ne jis, bet 
jau jam Resp. Prezidentas.

Ir po to jau aišku valio šau 
kėm Smetonai, o ne Voldema ką tamsta tada tuo sukilimu bū trauka apie Vienuolio gyveni 

turn atsiekęs, tai pagreitinęs mą ir kūrybą. Bolševikai skel 
birželio mėn. 14 d. Lietuvių Ta bia, kad A. Vienuolio „Puo 
utos tragediją. Taip pat labai džiūnkiemis” esąs išverstas 
klysti, p. generole, jei Tamsta taip pat į bulgarų kalbą. Cvir Giedraitytės lietuviški audiniai, 
skaitai, kad visa Lietuvos ka kos „Žemę maitintoją” išleido • Skulptorius T. Zikaras, vie 
riuomenė, be kompromisų, bu bolševikinės lenkų-vengrų-čeko nintelis lietuvis, dalyvavo 3 aus 

Nukelta į 5-tą pusi. slovakų ir bulgarų leidyklos. Ar tralų olimpinėse parodose.

št. Kopukov). Apie vieną kitą, vė 
pa liau prisišliejusį prie bolševikų, 
at

Birželio 7-j i.
Kaip miglotos birželio 7-osTuriu gą vokietį“.

i Ar karininkas Škirpa nebūtų sukilimo idėjos bei siekiai, taip 
gsniai, kaip kariuomenės vado, teisingiau pasielgęs, jei jis to migloti ir Tamstų tuo reikalu 
buvo gana nedrąsūs, bet nuosai vokiečio kareiviuko būtų neno pasisakymai, atsisakymai, suti 
kūs, apgalvoti ir mus visus ža įėjęs matyti, o jei tas jau tik kimai bei išvados, 
vėjo. Pažinti teko majorą Ras rai buvo, tai autorius savo atsi 
tikį, kaip kuklų ir tikrai sveikų minimuose tam tikrai neturėtų 
pažiūrų karininką. Jo suruošti priduoti tiek reikšmės, 
taktinių pratimui nagrinėjimai, Taip pat tikrai neaiški ir ta 
dar jam esant 5-ame pėstininkų vieta, kur rašoma: 
pulke, maloniai nuteikė ne tik ,,Vyrai, kas nori eiti kartu su 
mane vieną, bet ir kitus tuose manim į žvalgybą?“ 
pratimuose dalyvavusius kari 
ninkus. Deja, šiems pratimams

Tačiau rašant Tamsta teigi: 
„Sukilimo židiniai buvę karo 
aviacijoje, husarų pulke, šar 
vuičjų rinktinėje, 5-me pėst. 
pulke, 3-ame art. pulke ir ka 
ro technikos dalyse“.

Čia jau turiu laabi griežtai 
su tamsta nesutikti, nes būda„Aš, aš ir aš, ir aš, ir aš. . .”

Visi norėjo. Paėmiau penkis mas 3-čio art. pulko narys tvir 
jam neilgai teko vadovauti, nes drąsiausius“. tinu, kad 3-čias art. pulkas ta
jo žvaigždė neapsakomu greičiu Po sužeidimo, kaip autorius me sukilime nedalyvavo. Uz 
kilo vis augštyn ir augštyn. Pa rašo, išgulėjo nuo ryto iki vėly tai jam Resp. Prezidentas, per 
vydėti jam neteko, tik teko bū vos nakties, savo kraujuje, su gen. Jackų, tarnybos vardu pa 
gštauti, kad tos neįprastos au žeidimo vietoje ir niekas tų drą reiškė padėką.

“ ’ ’ ” ‘ siausiųjų nepasirūpino savo T~ ° " “ " ' *’’’
žeistu vadu ?

5-me pėstininkų pulke 
Panevėžyje.

Vienoje vietoje autorius 
šo: „Mat, pulko vadovybėje pra 
dėjo reikštis per didelis lenkis 
kūmas. Pulke to lenkiškumo 
gerbėjai buvo vyresnieji pulko 
karininkai: pulko vado padėję 
jas, pulko gydytojas, vienas ba 
taliono vadas, pulko adjutantas 
ir kai kurie kiti karininkai“.

Arba aprašant gruodžio 17- 
tą, skaitome:

„Buvau pakviestas į vyriau 
šią štabą“.

„Kur skyriaus viršininkas 
pulkininkas. . .“ buvo pirmas 
Plechavičiaus klausimas.

„Nežinau. Bet yra jo padėję 
jas majoras. . .“ atsakiau“.

Pone autoriau, kur jų pavar 
dės? Ar jas taip sunku bus su 
žinoti. Bet aišku, galima ir ne 
maloniai suklysti. Ypatingai 
pirmu atveju, kur minimas vie 
nas iš batalionų’vadų. Jų pulke 
yra mažiausiai trys, tai kuris, 
pone autoriau?
Dėl taktinių žaidimų skaitome:

„Jau pirmųjų karo žaidimų 
nagrinėjimo metu aš pradėjau 
nurodinėti vadams visai manda 
giai ir atvirai, bet labai konkre 
čiai, kas buvo padaryta gerai rui. 
ir kas blogai, nesivaržydamas, 
ar tai buvo seno’ generolo, ar

gštybės, be joms reikiamo paty 
rimo, nepaveiktų neigiamai ge 
ra karį. Tie būgštavimai gana 
greitu laiku 
ėjo vos keli 
Raštikio jau 
me pažinti.

Atydžiai perskaitęs pirmą at 
siminimų knygą, dar kartą pasi 
gedau patirto pirmykščio nuo 
širdumo, objektyvumo, atviru 
mo. Nesiimu šio rašinio kriti 
kos, tik noriu paminėti 
lias vietas, kurios mane 
nustebino, bet dalinai 
kė.

pasitvirtino. Pra 
metai, o kuklaus 
tikrai nebegalėjo

tas ke 
ne tik 
pribloš

Dėl Dūkšto.
Gera ir gražu meilė savo gim 

tam kampeliui, bet juk tą 
me supratę ir be minėto 
su Dūkšto blusomis.

Žigis fondo link
138 puslapyje autorius su tik 

ru posigėrėjimu rašo: „Žygyje 
įvyko mažas atsitikimas, labai 
patikęs jį mačiusiems savano 
riams. Keliu ėjo Kauno link 
keli vokiečių kareiviai, vieni iš 
jų kariškai pasisveikino priešą 
ky jojusį mūsų bataliono vadą 
karininką Škirpą. Bet vienas ne 
sisveikino. Bataliono vado sulai 
kytas, jis neatsistojo „ramiai” 
ir atsakinėjo labai nenoromis. 
Karininkas Škirpa, labai supy 
kęs, raitas, su botagu rankose, 
šoko ant to vokiečio ir iš pra 
džių lietuviškai, o paskui vokiš

būtu 
karo

su

ta

Iš 3-čio art. pulko eilių tame 
sukilime tiesiogiai dalyvavo tik 
jaun. Itn. Meškelis, kuris vie 
nintelis ir nukentėjo.

Kaip didvyriškai laikėsi kitas 
pulko elitas, tai jau būtų kita 
medalio pusė.

pas Resp. Prezi 
suklupti prieš 

kliūtį.
kaip Tamsta la

čia nekalbu“.
Tikrai nuostabu, kodėl neno 

rimą kalbėti apie div. gen. Vit 
kauską, b. gen. Karveli, jau rau 
doną II-o skyriaus viršininką 
gen. št. pulk. Itn. Prirelį, gen. 
št. pik. Čapą-Čepauską (raudo

leidau sutikdamas, kad mobiliza 
cija būtų įvykdyta tik II-sios

re“.
Ar tam, kad internuotų kele 

tą lenkų sumuštų dalinių buvo 
reikalas mobilizuotis? Tą būtu 
me dar geriau ir greičiau galėję 
atlikti, jei Il-osios pėst. divizi 
jos ribose jau turimus dalinius 
būtume papildę pašaukdami po 
rą klasių atsargos karių. Juk 
jau mes tada turėjome gyvą pa 
vyzdį, sakudžią lenkų tautos 
tragediją.

Bręsta naujas kariuomenės 
sukilimas.

695 pusi, skaitom: „Esu įsi 
tikinęs, kad, jei būčiau sutikęs, 
sukilimas būtų pavykęs“.

Esu dar daugiau įsitikinęs, 
jei Tamsta prie to sukilimo bū 
turn prisidėjus, jis galėjo įvyk 
ti, bet apie to sukilimo pasėkas, 
tai skaudu ir pagalvoti. Viena

LAIVININKYSTĖS KONG 
RESAS LONDONE

1957 metais Anglijos Londo 
ne įvyks 19-sis tarptautinis lai 
vininkystės kongresas, kuriame 
dalyvaus 800 atstovų iš 50 vals 
tybių.

Nurodoma, kad jūrų trans 
portas nuolat auga. 1954 m. pa 
saulinis jūrų transportas buvo 
690 milionų tonų, o 1950 m. 
buvo 150 mil. tonų mažesnis.

PAVERGTOJE LIETUVOJE 
IŠLEISTAS

„Lietuvių kalbos rašybos žody 
nas mokykloms“. Jį sudarė En 
drikas ir A. Lyberis, turi 248 
puslapius. Išleistas 392 pusi, ap 
imties V. Kosuchino ir A. Ly 
bėrio „Lietuvių-rusų kalbų žo 
dynas“, į kurį sudėta apie 22. 
000 žodžių. Žodžiai kirčiuoti. 
Išėjo iš spaudos lietuvės rašyto 
jos Jievos Simonaitytės romą 
nas, pavadintas „Vilius Kara 
liūs“. Ši knyga vaizduoja klaipė 
diečių Karaliaus šeimos gyveni 
rnc laikotarpį nuo 1903 iki 1917 
m. Pirmoji dalis buvp išleista 
1939 m. Šiuo metu Simonaity 
tė ruošia spaudai savo raštus. 
Pirmasis jos raštų tomas, į ku 
rį įeis „Augštųjų Šimonių liki 
mas“, pasirodys ateinančių 
tų pradžioj. Simonaitytės 
tai bus išleisti 6 tomais.

LEIDINIAI KITOMIS 
KALBOMIS

Vokiečių Rytinės Zonos „kul 
tūros ir pažangos“ leidykla ryt. 
Berlyne neseniai išleido vokiš 
kai A. Vienuolio „Podžiūnkie 
mį”. Išvertė Franz Schuler. Lei 
diny taip pat duota trumpa san

me
ras

530 puslapyje skaitom:
„Ir nuostabu, kad bolševikai 

kai pradėjo taip jį barti ir šauk jauno pulkininko nuopelnas ar 1940 m., okupavę Lietuvą, Lie
ti, kad mes manėm, jog jis, jei klaida“. tuvos kariuomenės tikrosios tai
neužmuš, tai tikrai apkuls tą Žinoma, tuo laiku pik. Urbo nybos karininkų tarpe rado tik
vokietį. Išgąsdintas vokietis bu nas jau buvo atsargoje, kurio vieną, 1940 metų vasarą buvusį

tytės apysaka „Pikčiurnienė“ 
esanti išversta į prancūzų, ang 
lų, lenkų ir vokiečių kalbas. Če 
kiškai šiemet išleistas bolševiki 
nių lietuvių rašytojų apysakų 
rinkinys.
• Ateinančių metų pradžioje iš 
eis LVI.,S žurnalas „Varpas“, 
kuriame bus aktualios medžią 
gos ir išsiaiškinimo tų klausi 
mų, kurie vis dar kelia ginčus.
• Dr. K. Griniaus atsiminimų 
antras tomas ruošiamas laidai. 
Prenumerata (5 dol.) siunčia 
ma „Naujienų“ adresu.
• Dail. P. Kiaulėno tapybos 
darbų paroda, pomirtinė, ruo 
šiama Paryžiuje, kur jis yra 
studijavęs meną.
• Rašytojas Aloyzas Baronas 
parašė naują novelių knygą 
„Valandos ir amžiai“.
• Profesorius dr. kun. P. Raga 
žinskas, Tolimos universitete, 
Kolumbijoje, beprofesoriauda 
mas, parašė studiją Lietuvos re 
nesansas Marijos Pečkauskaitės 
kūryboje“.
• .Rašytojas Jurgis Jankus, kai 
bedamas JAV bendruomenės su 
važiavime Clevelande, pasisakė 
už lietuviškojo gyvenimo pasu 
kimą rimtin ir gilumon, ven 
giant kelti erzelį.
• Režisierius Romualdas Jukne 
vičius, susilaukęs 50 metų am 
žiaus ir 25 metų scenos darbo 
sukaktuvių, okupanto „apdova 
notas“ nusipelniusio artisto gar 
bės darbo raštu. Šis žymus see 
nos menininkas, puikus akto 
rius ir gabus režisierius okupan 
tų tebelaikomas „v čiornom tie 
le“, nes jis vokiečių okupacijos 
metu atvirai pasisakė, kaip bu 
vo rusų išprievartautas „liau 
dies seime“. Okupantas to ne 
gali užmiršti. . .
• Melbourne mieste 1956. XII. 
2. suruoštas lietuviškosios dai 
nos koncertas praėjo su dideliu 
pasisekimu. Didžiulė salė buvo 
pilna žmonių. Atvyko nemaža 
lietuvių ir iš kitų kolonijų. Ta 
proga buvo taip pat suruošta 
lietuvių dailininkų paroda. Da 
lyvavo 10 dailininkų su 74 kū 
riniais. Drauge buvo išstatyti

išskyrus stalo, suolo ir lovos, jokių baldų nematydamas.
— Kokie čia popieriai, kad beraštis. . . Pirštu vedžioja 

lyg vaikis. . . Bene žinau?
— Ar gavot žemės? — paklausiau šeimininkės.
— Penkis davė. Davė, ale neįkąsi. . . — buvo beprąde 

dantį, net raustelėjo, bet vėl, nežinia ko išsigandus, uzsi 
čiaupė.

Atsisveikinome. Pažadėjau užsukti dieną, kada bus grį 
žęs vyras.

Užsišovė durys, ir vėl buvome lauke, tamsoje, viduje. 
Lyg spiečius apniko neramios mintys, ausyse nesiliovė žvan 
gėjęs kirvis. . . Mokytoja, mokytoja viską žino! Bet kaip jos 
paklausti? . . Juk ji tyčiojasi iš manęs, iš mūsų. . .

— Tai kur, drauge, nakvosit?
Mokytoja stovėjo priešais ir net tamsoje jos akys švietė 

pašaipa.
— Lauke, — burbtelėjau. Greitai rytas.
— Šaunu, šaunu... Romantiška, komjaunuoliška! Tie 

sa?
Staiga ji palinko prie manęs, neduodama man prieštarau 

ti, žodžio pasakyti, ir aš pajutau jos karštą, dažną alsavimą.
— Mielas jaunuoli. . . Nepykit. . . Aš bloga moteris. . . 

Gal būt, labai bloga. . . O jūs toks geras ir tyras. . . Matot, 
kokios čia kančios, koks skurdas, tamsa. . . Tamošiūnienė? 
Juk tai gyvas lavonas. . . Lavonas su kirviu. . . Baisu! Ir 
Tamošiūno, ir jo plikų vaikelių gaila, labai gaila. . . Tamošių 
nas namuose niekad nenakvoja, kur nors šieno kaugėje kaip 
zuikis. . . Ateis vieną naktį ir užmuš jį. . . Nepagailės nei 
žmonos, nei vaikų. . .

— Man rodos, žmogus laukėja, žvėriškėja, — vėl pra 
pliupo ji. — Vieni į plėšrų žvėrį darosi panašūs, kiti į silpną, 
medžiojamą. . . Pasižiūrėkite į tas susigūžusias pirkaites. . . 
Kurmiarausiai, tikri kurmiarausiai! . . Kiekvienas giliai įsi 
kuisęs, savo gyvybę, turtelį saugo. . . Jį daužo iš visų pusių, 
neduoda jam atsikvošėti. . . Miškinių jis nekenčia. . . Liau 
dies gynėjų — čia juos „stribais“ vadina — taip pat bijo. . . 
Jie irgi pikti, atbukę — pereitą savaitę penkis gynėjus laido 
jo valsčiuje. . . Kas Čia bus, kas bus? Kaip gyventi, pasaky 
kite?

Pirmą kartą girdėjau tokią kraupią išnažintį ir jaučiau, 
jog niekuo, tur būt, nepajėgsiu pagelbėti, neišsklaidysiu sun 
kios nevilties, baisių abejonių.

— Mes laimėsim! Tokį dideli karą laimėję, nugalėsime 
ir visa kita. . . — nepasidaviau bejėgiškumui. — Kraujola 
kius išnaikinsime, o žmogų pakelsime, ant kojų pastatysime. . . 
Kiekvieną, kuris nori darbo, šviesos, laimės. . .

— Gal būt, nugalėsite ! Gal būt. . . — pertraukė ji mane. 
— Aš pasiruošus patikėti. . . Tikriausiai nugalėsite! Labai 
gerai, kai žmones gali tvirtai tikėti. . . Bet tas žmogus, kurį

jūs vesite į laimę, ar jis nesukniubs pakelyje? Ar nesusmuks?
— Mes niekam neduosim suklupti, niekam, niekam!

4.
Mokytoja pasiūlė apsinakvoti mokykloje. Gal kokį kilo 

metrą teks klampoti pamiške. Tikriausiai, jai nėjo iš galvos 
mano paskutinieji žodžiai, nes ūmai pasiteiravo:

— Ir mamneduotumėt susmukti?
— Ir jums! Ypač jums! Jūs tokia. . .
— O gal aš nenoriu būti kilojama, ramstoma, arba, kaip 

rašo jūsų laikraščiai, perauklėjama?
— Tai jūs. . . gyventi netrokštate?
— O jūs manote — aš dabar gyvenu? — ir mokytoja ne 

linksmai nusijuokė.
Šlamėjo, ūžė miškas. Gyva, judančia siena ėjo kartu su 

mumis persipynę, susiviję medžiai.
— Ginklą turit?
Mokytoja nebejuokavo, nebesišaipė, ir nuo jos rūstaus 

klausimo pasidarė šalta paširdėja.
— Ne, — atsakiau, kiek galėdamas tvirtesniu balsu.
— Kaip jūs važiavote be ginklo? O jeigu jus užpuls!
— Ginčiausi!
— Kuom? Plikom rankom?
— Mirsiu, bet priešo malonės neprašysiu!
Pagalvojau, jog vasarą čia, tur būt, labai gražu, pasakiau 

tai mokytojai.
— Vasarą? — ji tartum nustebo, kad galima dar galvoti 

apie rytojaus dieną. — O kam ta vasara, jeigu po jas vistiek 
ruduo?

Miškas praretėjo. Ant kalvos dūlavo sodu apjuostas dvi 
aukštis pastatas. Tai ir buvo mokykla, kurioje mokytojavo ma 
no bendrakeleivė.

Ir visiškai nelauktai, visiškai netikėtai, lankioje vietoje, 
prie žilvičių krūmų, išdygo žmonės. Ne eglaitės ir ne kelmai, 
kurie išrodė kaip gyvi, ne šešėliai, bet gyvi žmonės su atsta 
tytais ginklais.

__  Stok! Kas eina? Rankas augštyn! — apkurtino grės 
mingas vyriškas įsakymas.

Apakino' skaudi rankinio prožektoriaus šviesa, ir aš pajų 
tau, kaip man ima šalti galva, krūtinė, kojų pirštai. Sustingau 
badomas smulkių ledinių adatėlių, silpninančių, paralyžuojan 
čių baimės adatėlių.

Tuoj pat į mano kūną susmigs peilių plienas, kulkų švi 
nas, sutraiškys kaulus. . . Nepajėgiau krustelti, žingsnio ženg 
ti, įsikibti į šmėkščiojantį migloje griežta, abrzdotą veidą ar su 
silenkus nerti į krūmus, į slepiančią užgožiančią miško tankmę.

Kažkas sunkus užgriuvo, užlaužė rankas. Tą pačią aki 
mirką senkančią sąmonę pasiekė jau girdėtas vyriškas bal 
sas.

— Panele mokytoja? Jūs? Pardon. . . Koks čia tipukas

lydi mūsų gerbiamą panelę? Širdies dalykai? Ką gi, par 
don. . . Leiskite patikrinti jo dokumentus?

Kieta ranka trūktelėjo apsiausto atlapą, taikydamasi iš 
kraustyti mano švarko kišenę, ir tada išgirdau žaismingą, juo 
kaująntį mokytojos balsą. Niekuomet aš to jos balso nepa 
mirsiu!

— Ką jūs, pone Jonai! Juokaujat. . . Aš jau per sena 
meilužiams. Čia mano pusbrolis Kazimieras, studenčiokas. . . 
Lašiniauti atvažiavo į kaimą. . . Tarybinis mokslas be laši 
nių nelenda!

— Cha-cha, nelenda! . . Puikiai, puikiai pasakyta! Par 
don, panele. . . Šiuokart sudiev!

Stuktelėjo batų kulnys, munduruota ranka pakilo prie 
kepurės ir vyriškas balsas, dar kartą šūktelėjęs „pardon“, su 
griaudėjo:

— Ei, švelniau, švelniau tenai, vyručiai! Palikit bernio 
ką ramybėje. Kam sakau? Paskui mane!

Banditai nubrido.
Mes stovėjome pamiškėje gyvi ir sveiki. į

Pamažu tirpo baimė, atsileido sąnariai, lūpos, kojos at
rankos.

Mokytoja giliai Įkvėpė, tarsi visą tą laiką būtų nealsavu 
si. Galvoje sukosi gailūs ir bejėgiški, o vyriškų, stiprių, ku 
rie partrenktų, sumintų į purvą, nebuvo. . .

Gal būt, todėl aš tylėjau, dantis sukandęs, jog ką tik pa 
sirodžiau bailiu, neišdrįsau pasipriešinti, spjauti jiems į niek 
šiškus veidus... O gal todėl, kad vis tebežavėjo mane toji, 
kuri banditų vadą lyg gerą prietelių vadino „ponu Jonu” ir 
vis dėlto. . . gelbėjo mane. . . nežinia kodėl gelbėjo. . .

— Eikit, skubėkit į stotį. . . Aš jus įspėjau. . . Nariūnuo 
se baisu. . . Mirtis švaistos. . . Tokios kaip aš negaila. . . 
Kad ir pražūsiu! . . Kaip ten jūsų laikraščiuose rašo: „seno 
gyvenimo nuolauža”? Nuolauža ir esu. . . Apgailėtina nuo 
lauža. . . O jums gyventi reikia. . . gyventi! Jūs toks skaįs 
tus, jaunas, karštas. . . Štai, va, manimi sena susižavėjot. . . 
O rytoj pamiršit. . . Pamiršit? Nekratykit galvos, aš žinau, 
jog pamiršit. . . Aš laiminga, kad jūs gyvas, kad jūs gyven 
šit. . . Išvažiuokit, kuo greičiau. Aš prašau. . . Na, nežiūrė 
kit į mane taip baisiai. . . Juk daugiau manęs nebematysit. . .

Ir aš paklusau, nebežiūrėjau į ją „taip baisiai“,, nors te 
beplėšė širdį gėda, įniršis, paniekinta jaunystės narsa. . . Lė 
tai nuėjau, palikęs ant kelio gražią, liūdinčią moterį, nusineš 
damas su nuosava širdgėla ir jos didelio, gilaus skausmo da 
lėlę. . . Lėtai nuėjau, kad niekuomet daugiau nereiktų taip 
nueiti! . .

Kažkur nuslinko per naktį klajoję debesys. Brėško' ry 
tas, šaltas, šviesus rytas. . . Jis brėško man, mano Kartai, ma 
no atgimstančiam kraštui, ir aš karštai troškau, kad jis iš 
brėkštų ir mokytojai...
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Dėl pastabų apie Liet, istoriją
RAŠO DR. M. ANYSAS

(„Nepr. Lietuva“, 1956 m. spalio mėn. 31 d.).
Ponas Lelis, kritikuodamas se karo žygiuose, jeigu vieni ne 

ponios dr. Sruogienės dabar iš suprato kitų kalbos? 
leistą Lietuvos istoriją, užkilu Reikia turėti omenyje, kad 
vo‘ už buvusios Lietuvos didikų polonizacijos procesas tuomet 
Radvilų, Sapiegų, Pacų ir tt. aiš ėjo gana lėtai ir kad tuose lai 
kindamas, kad jie, nors ir labai kuose jis mažai tebuvo palietęs 
stengėsi išlaikyti Lietuvos ne lietuviškąją liaudį. Iš kitos pu 
priklausomybę nuo Lenkijos, sės reikia turėti omenyje, kad 
bet jie buvo atitolę nuo Lietu senoji Lietuvos valstybė buvo 
vos liaudies, i 
kai kalbėti ir kad jų pastangos kų kraštų, ; 
buvusios daugiau valdžios ture Lietuva buvo mažumoje. Supr 
ti Lietuvoje ir išlaikyti savo ur antama, 
ėdus ir dvarus. T '

Pirmiausia reikia konstatuo vos valstybės žmones, mažai ar
ti, kad šitomis pavardėmis gi ba gal visai nekalbėjo lietuvis pažymėti, kad didysis ir galinga si. Net 1923 m. Vyr. Gelbėjimo sais: 
minės, kai jos tuo laiku pasiro kai, bet jie jaute ir veikė kaip sis, lietuvių tautos dievinama Komiteto Šilutėje išleistas ma kiti savo vaikus pamokyti lietu 
dė Lietuvos istorijoje, buvo ki Lietuvos valstybės žmonės. Pa sis Vytautas, irgi negalėjo per nifestas mums atrodo gana sve viškai iš viso nesidomi. Kad vai 

’sios iš tuometines lietuvių tau vyzdžiui, anas poetas Mickevi traukti anuos tik piieš kelius timas, bet jis savo laiku buvo kai visai nepakriktų, rimtesni 
V js, nors ir susigiminiavusios čius, gimęs ir augęs ne etnogra dešimtmečius sudarytus unijos suprastas ir pasiekė savo tiks tėvai pageidauja vaikus subur 

su kitų tautų žmonėmis. Pažiū fiškoje Lietuvoje, sulig pavar ryšius. Kaip tai galėjo padaryti lą. Taip pat buvo ir seniau. ti bent šventadieniais, ypač ruo 
rėkim, pavyzdžiui, į anglų ka de kilęs greičiausiai iš Žemaiti Radvila ir kiti, kai unija egzista Lietuvos Enciklopedija pa šiant parengimus. Pageidauja 
rališkąją giminę, kiek joje yra jos, visą savo amžių rašė ir sva vo jau kelis šimtmečius? duoda visas įvairiuose istoriniu ma, kad tuo reikalu imtųsi ini
įvairaus svetimo kraujo. Bet jojo tik apie Lietuvą. Ar jį gali Lietuviškoji liaudis, taip Lie ose veikaluose surašytas žinias ciatyvos vietos lietuvių kuni
jos nariai skaitosi angių tautos, me atmesti dėl to, kad jis nėra tuvoje, kaip ir ketose Europos apie L, D. kunigaikščio Gedimi
yra Didžiosios Britanijos valdo šė lietuviškai?; Valstybėse, anuose laikuose ne no kilmę. Jos visos paeina iš
vai ir joks anglas neabejoja dėl Manau, kad lenkai neturi da turėjo lemiamos reikšmės ano vėlesnių laikų ir yra muštos su 
jų tautiškupno.Dėl ko mes, lie ugiau teisių į Jį, negu lietuvių se politinėse kombinacijose. Bet lig kiekvieno rašytojo kurpaliu, 
tuviai, turime neigti Radvilų, tauta. Lenkai jį savinasi dėl negalima pasakyti, kad lietuviš Jų bendras tikslas buvo Gedimi 
Sapiegų ir tt. tautiškumą? Susi to, kadangi jis rašė lenkiškai, koji liaudis niekur nedalyvavo, na nužeminti, padare jį arklinin 
giminiavimas tuose laikuose bu o dėlko lietuviai turėtų jo išsi O iš ko buvo sudaromos tos di ku, žemos kilmės, net vergu. Įti 
vo įprastas dalykas. žadėti, kai jo visas gyvenimas džiosios kariuomenės, kurios ko kinančiausia yra, jog Gedimi

Eisime atgal į Lietuvos isto buvo persunktas svajone apie vojo visuose frontuose? Bajorų nas buvęs Vytenio arklininkas, 
riją. Didžiojo Lietuvos kunigai Lietuvą. skaičius nebuvo toks didelis su arklidžių prižiūrėtojas, prie vai
kščio Kęstučio motina nebuvo Bendrai reikia pasakyti, kad daryti tokias kariaujančiųjų ma dovų dvarų, viduramžiuje buvo 
lietuvė, bet rusų kunigaikšty Lietuvos teritorijoje gimusius, sės. labai augštas asmuo, nuo jo vei
tė. Ir iš ankstybesnių laikų bu augusius ir veikusius politinius Maršalas Pilsudzkis rodos bu kimo priklausė pasiruošimas ka 

o daug nelictuviŠKO kraujo pr asmenis arba rašytojus negali vo kilęs iš Lietuvos, bet negali ro žygiams. Vakarų Europos 
■ lemaišų. Nebojant šito fakto, ma išbraukti iš Lietuvos istori ma sakyti, kad jis Lietuvą my dvaruose arklydės vadinosi 

Kęstutis buvo vienas stipriau jos, dėl to, kad jie nemokėjo ar Įėjo, kaip p. Lehs aiškina. Čia Marstall, jų viršininkas buvo 
šiųjų Lietuvos gynėjų ir niekas ba nevartojo lietuvių kalbos, jau buvo aiški neseniai praėju maršalka, iš kurio pavadinimo 
nemano abejoti del jo tautišku Tuomet pasidarytų istorinė tuš šio laiko politine kombinacija, pareina marašlo titulas. Mums 
mo. tuma ir Lietuvos istorija nebū P. Lelis stebisi dėl Kurlandi iš Ordino istorijos žinoma, kad

Net jeigu vaidovai perėjo iš tų tikrai atvaizduojama. jos gubernatoriaus lietuvių kai Ordino Maršalka buvo visų ka
svetimos tautybės ir Lietuvoje Suprantama, kad tokioj sūdė ba paskelbto manifesto, kurio rinių pajėgų viršininkas ir dau 
užėmė vadovaujančią vietą, rū tingoje valstybėje vadovaują šneka mūsų laikų lietuviams su gely karinių žygių vadovavo, 
pinosi Lietuvos reikalais, mes asmens kalbėjo n slaviškom ka nkiai suprantama. Bet reikia Tokiu būdu Gediminas Vyte 
turime juos skaityti Lietuvos Ibom, kuriomis jie susisieke manyti, kad šito atsišaukimo nio laikuose buvo labai augštas tumos. Vienoje^ pusėje vykdyto 
istorijos žmonėmis. Pavyzdžiui, su įvairiais kraštais. Lietuvių vertėjas Simanas Daukantas ją kariškis, bet ne koks vergas, jai, o kitoje žiūrovai. Priekyje, 
Anglijos sostą po Hatings mū tautinė kultūra tuomet nebuvo parašė ta kalba, kuri tuomet bu kaip Maskvos metraštininkas kaip tai išsiskyrė senų vetera 
šio paėmė normanų hercogas tiek stipri, kad ji galėtų primes 
William the Conqueror ir kartu ti savo kalbą kitoms Lietuvos 
su savo normaniškais riteriais teritorijoje gyvenančioms tau ... ..... . ~
užvaldė Angliją ir pasidalino toms. Prie to prisidėjo Lietu mą, jis mums irgi sunkiai supr no kilmę, tik rašo bendrai. Toni gen. št. karininkai. Čia jau 
jų turtais. Keičią šimtų metų vos istorijoje žinomas toleranti j-' --- « -- > 1 --
karališkuose rūmuose ir aristo škumas, kuris užkariautiems 
kratų dvaruose buvo kalbama kraštams paliko jų 
normaniškai, i 
prancūzų kalba. Ir šių laikų pav. ukrainiečiai prisimena aną 
herbuose dar randame prancū lietuviškąjį tolerantiškumą. Ai
žų kalba įrašus. Bet neteko sk jis, einant mūsų dienų suprati 
aityti Didžiosios Britanijos is mu, buvo lietuvių tautai naudi 
torijoje, kad jie būtų neigiami ngas arba žalingas, yra kitas 
kaip to krašto valdovai. klausimas. Bet jis yra nenugin

Iš kur p. Lelis žino, kad pav. čijamas istorinis taktas.
Radvilai, šiaurės Lietuvos didi Iš kur p. Lelis žino, kad šve 
kai, nemokėjo lietuviškai, kai dų invazijos metu, kai Lenkija 

i, .tose kraštuose, kur buvo jų buvo protarpiais okupuota, Lie 
posesijos, retas lietuvis — kai tuva galėjo lengvai nuo Lenki 
mietis tuomet kiek žinojo ir jos atsiskirti, bet Lietuvos didi 
kitos kalbos. Dar mūsų laikuo kai, pav., Radvila tai nepada 
se mums teko pažinti kai ku ręs, nes jis kaip ir kiti, kaip len 
rių anų laikų magnatų ainius, kai, nenorėję nuo Lenkijos atsi 
kurie puikiai kalbėjo lietuviš skirti? Jeigu p. Lelis būtų kiek 
kai. Kaip jie tuose laikuose ga giliau į tų laikų politines apys 
Įėjo susikalbėti su lietuviška tovas įsigilinęs, jis prieitų prie 
liaudimi, kuri dalyvavo įvairiuo kitokios išvados. Norėčiau tik

Mosklo - Technikos naujienos
NAUJAS ŠVIESOS IŠRADI MO PRITAIKYMAS

Westinghouse bendrovė ne riems gaminiams (kišeninėms 
perseniausiai pademonstravo 
naujovišką patalpų apšvietimo 
būdą, kuris leidžia naudotojui 
ne tik pagal norą nustatyti ap 
švietimo stiprumą, bet 
keisti šviesos spalvą.

Naujoviškas būdas 
1936 metais prancūzų

lemputėms ir pan.).

Westinghouso demonstracijo 
je šviesa sklido iš 112 kvadrati 
nės pėdos ir aštuntosios colio 
storio stiklo plokštelių, kurias 
dengė kambario lubos ir sienos, 
skleisdamos švelniai žalią švie 

ninko Georges Destrau atradi są. Keičiant kintamos sroves da 
mu. Destrau pastebėjo, kad kai žnumą, galima buvo keisti švie 

nemokėję lietuviš užėmusi tiek daug nelietuviš kurįe fosforo milteliai, kintamos sos spalvą. Dvi kontrolės, vie 
, jog etnografiškoji ejektros srovės žadinami, teikia na šviesos stiprumui, kita spal 

. šviesą. 1954 metais šis elektro vai, ateityje leis nustatyti kam 
kad neetnografiškoje ]iuminacija principas jau buvo barių apšvietimą pagal gyvento 

Lietuvoje gimę ir augę Lietu pritaikytas mažu mastu kai ku jų įgeidžius. (—L).

net ir

remiasi 
moksli

EDMONTON, Alta-
PERRINKTA APYLINKĖS VALDYBA

Lapkričio 11d. įvyko K. L. Kalbėjo J. Pupikaitis, savan ka 
rys J. Pašukoms ir savo prisi 
minimus papasakojo savan, kar. 
Petruškevičius.

Dėl Vengrijos nelaimės,
Valdyba pakvietė pasitariman 
estų ir latvių atstovus. Nutarta 
padaryti piniginė rinkliava kie 
kvienoje vietos pabaltiečių ben 
druomenėje ir siųsti individu 
alūs laiškai Kanados, Amerikos 
ir Jungt. Tautų vadovaujantie 
ms asmenims. Lapkr. 18 d. baž 
nyčioje ir pavieniui lietuvių pa 
daryta rinkliava davė 85,25 
dol., kurie valdybos otstovo su 
atatinkama kalba buvo įteikti 
Vengrų Šalpos Fondui viešame 
Edmontono vengrų susirinki 
me.

Lapkričio 18 d. Ukrainiečių 
salėje Vengrijos reikalu įvyko 
didžiulis ukrainiečių mitingas, 
kuriame į garbės prezidiumą, 
kaipo lietuvių atstovas, buvo 
pakviestas A. Kantautas, kuris 
ir pasakė momentui pritaikytą 
kalbą.

Lietuvių šokių grupei,

B-nės Edmontono Apylinkes 
metinis visuotinis susirinkimas, 
kuriame, senos valdybos kaden 
cijai pasibaigus, buvo išrinkta 
nauja iš 5 asmenų. Valdybos 
pirmininkas J. Augis, sekreto 
rė V. Nastajiene.

Apgailėtinas reiškinys
Apylinkės Valdybos sušauk 

tame lapkr. m. 18 d. tėvų susi 
rinkime nutarta šeštadieninės 
mokyklos nebeatgaivinti. Prie 
žastis: negaud vaikų ; kaikurie 
tėvai neturi laiko vaikų atvesti, 
kitų vaikams reikia važiuoti bu 

vieni tėvai vaikų gaili, o

gas.
Kariuomenės Šventės proga,

J. Augiui pasiūlius, buvę kariai 
ir jų draugai lapkričio 24 d. Lie 
tuvių Namuose surengė jaukų
šeimyninio pobūdžio subuvimą, Valdybos prašoma, sutiko vado 
kuris buvo praleistas kovų už vauti A. Dūdonienė, taikiniu 
Lietuvą prisiminimų dvasioje, kaujant A. Smitui. P. Š.

APIE ST. RAŠTIKIO KOVAS DĖL LIETUVOS
Atkelta iš 4-to pusi.

vo Tamstos pusėje. Visa, kas Neramu buvo ne tik pasaulyje* 
kalba už ir prieš Tamstą, tai jau mūsų krašte, bet neramūs bu 
būtų reikalas platesnės studi vom savo viduje, 
jos; tad paminėsiu tik du svar nau Prienų įguloje, 
besnius įvykius, kurie kalba 
prieš Tamstą.

Pirmas. Tai vienas iš pratimų 
nagrinėjimų Gaižiūnų poligone. 
Tas buvo bevardėje augštumėlė 
je, netoli garsios Šilosodų augš

vo suprantama, jeigu mes pa aiškina. nų, Vyties Kryžiaus kavalierių,
įmsime Mažoje Lietuvoje iš Ponia dr. Sruogienė nepaduo grupė, ir kiek i šalį nuo šios gru 
leistą pirmąjį katechizmo verti da šitų visų versijų apie Gedimi pelės keturi ar penki visai jau

1

Tai pergyve 
Daugiau 

kaip 20 karininkų laikėm apgu 
lę radijo aparatą ir nekantriai 
laukėm žinios, kam Resp. Pre 
zidentas paves sudaryti tvirtą 
vienybės vyriausybę. Patikėkit, 
kad perkūnas iš giedro dan 
gaus mus taip nebūtų pribloš 
kės, kaip žinia, kad tas tvirtas 
vyras yra brig. gen. Černius.

Jau kada Tamsta b. gen. Čer 
nių pasiskyrei štabo viršininku, 
tada tik tiek pasakėm, kad Ta 
msta pasiskyrei ne štabo virsi 
ninką, bet įrankį. Bet paskyri 
mas b. gen. Černiaus ministeriu 
pirmininku, tai jau buvo visie 
ms kiek perkarti pilė. Ją tada 
turėjom nuryti, bet Tamstų šio 
je srityje nuopelnai neliko pa 
miršti.

Baigdamas noriu pabrėžti, 
kad čia turėjau galimybę iškel 
ti tik vieną kitą neigiamą įspū 
dį. Tikėtasi iš šios didžiulės 
knygos daug daugiau. Būčia ne 
teisus, rasčia šioje knygoje vien 
bloga. Ji duoda ir daug gražaus

antamas. Bet reikia manyti, dėl nėra pamato aiškinti, kad ir pasigirdo komanda, kuri reiš
kad tų laikų skaitytojams jis Gedimino kilmė neatitinka kaip kė tamstos atvykimą. Kaip šian

' ” j j tikybą, kul nebuvo taip labai svetimas. Lie Lietuvos Enciklopedijoje apra dien rodos matau, kaip Tamsta
reiškia tų laikų turą ir kalbą, ir šiandien dar tuvių kalba visais laikais keitė šyta. išdidžiai ir demonstratyviai pra

eini pro šiuos kovų veteranus, 
ir gal net buvusį savo viršinin 
ką, prieini prie gen. št. karimu 
kų grupelės, tiesi kiekvienam iš 
jų ranką, ją nuoširdžiai kratai 
ir kartoji: „Sveiki kolegos, Svei 
ki kolegos. . .“

Man nereikia aiškinti, kokį 
įspūdį tas padarė visiems liku 
siems.

Antras. 1939 m. kovo mėn. ir gero. Istorikas Tamstai bus 
dėkingas, jei ir ras joje daug ne 
aiškumo, bet apie Tamstų asme 
nį jam tikrai viskas bus aišku.

R. Berentas.
Red. mano, kad R. Berentas 

kai kur klysta, kaiką yra savo 
tiškai supratęs, bet jei yra kas 
ir apie ką rašyti, mielai jam duo 
ta pasiakyti, ypač, kad ir tie 
sos pasakoma.

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER 
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ {VAIRIŲ REIKMENŲ XK

Restoranas “RŪTA”
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

DARBO VALANDOS NUO

Cannon, St. E.
8-6686.

9 IKI 7.

Lietuvio Advokato įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO* 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-50*'-

HK

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

į-a,,. 'M'------ M...............<

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

M. D. MORTON,
B. A., EL. B

A. E. McKAGIIE
Barri?t-r and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

l-i E M 1-1394, EM 4-1395
J Northern Omano B!dg.

330 Ra v Street.
TORONTO 1 Ontario.

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN
MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI.

Oro pašto pristatymas per 2—3 savaites 
100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

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, 
Minneapolis Minn., Newark N. J., Philadelphia Pa., 

Pittsburg Pa. ir kitur.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvailes Avenue, Toronto, Ontario. 

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪDŽIU S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atlifjkami 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 IŠRŪPINIMAS 

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 BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052 A Bloor St. W. Toronto.

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —
Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

'Tel.: Of ice WA 4-9501 
Res.: BE 3-0978

fotelius ir kilimus.
Sutaisau iširusius ar pradegin 
tus kilimus. Darbas garanluo 

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

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
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Al Ū S U# 5 P O R TA S'
OLIMPINIAI ŽAIDIMAI MELBOURNE

Olimpiniai žaidimai, rengia vardas yra kaip ir piofesija, sta 
mi kas ketveri metai, yra dide loma lygioje plotmėje su meni 
lis įvykis visame pasaulyje, ka ninku, baleto sekėju, operos pirmas vietas 20 km ėjime — 
dangi į juos suplaukia įvairių dainininku, inžinierium, gydyto tai latvis Spirine (aukso meda 
tautų ir rasių atstovai, išmėgin ju, t. y. — pioiesionalai. Ko lis), bet Antanas Mikėnas (si 
ti savo jėgas staoione ir sporto dėl yra taip? Atsakymas aiškus dabro) ir estas Bruno Jung 
salėje įvairiose sporto varžybo— užsienio propagandai. Net (bronzos), pussunkaus svorio 
se. Be abejo, olimpiniai žaidi nesiskaitoma su vieša pasaulio lietuvis R. Murauskas (bron 
rnai nėra tik taškų ar medalių opinija ir žmogaus morale, siun zos) ir t. t. Vien tik tuos taš 

medalius sudėjus, pra 
„vergai“ praturtino 

. Sąjungos krepšį. O kur
Tokiu pavyzdžiu dar gudas Kuc 5.000 ir 10.000 

dimai, kaip dažnai sakoma, yra gali būti 220 svarų „garsioji“ m laimėtojas, ukrainiečiai long 
geriausia Jungtinių Tautų ats iš Londono skrybėlių vagystėj vaatletai, garsūs Imtinikai gru 
tovybė, kurioje surandama vie Nina Ponomariova, kurią rusai žinai? Jeigu JT ir Gudija ir Uk 
na kalba ir vienas tikslas — ko pasiuntė į Olimpiadą su viltimi, raina figūruoja kaip atskiros 
va garbingoje sportinėje dva kad ji laimės vieną aukso meda valstybės, tegul jos ir Olimpia 
šioje. lį ir tuo pačiu padidins rusų doje dalyvauja atskirai. Pama

Deja, apie Melbourne olim taškų skaičių bendroje lentelė 
piadą negalima to pasakyti. Jau je. Bet nepasisekė: jai teko pa 
prieš jos atidarymą, iš varžybų sitenkinti tik trečia vieta, 
pasitraukė Ispanija, Olandija, 
Šveicarija, Egiptas ir kt. vals 
tybės. Priežastis — įvykiai Ven 
grijoje ir Viduriniuose Rytuo 
se. Taigi, dalinai, ši sportinė 
dvasia buvo palaužta, juo lab 
jau, kada į Olimpiadą atvyko 
vengrai ir tautų pančių kalviai 
—rusai. Rusai savo „nagus“ 
prieš vengrus parodė ir čia — 
vandensviedyje (laimėjo ven 
grai 4:0), kada gerokai apdras 
kė vengrų žaidėjų veidus ir tei 
sėjas turėjo nutraukti rungty 
nes, arba baigminėse futbolo 
rungtynėse su jugoslavais (1: 
0 rusų naudai), kai neįstengda 
mi įveikti titoistų, pradėjo spar 
dyti ne kamuolį, bet jugoslavų 
kojas ir privedė prie kovos jau 
ne stadione ir futbolo varžybo 
se. . ., bet bokse.

Kaip žinoma, Olimpiadoje ga 
Ii dalyvauti tik sportininkas-mė 
gėjas. Ir kiekviena tauta sąži 
ningai daro tokių dalyvių atran 
ką. Laikantis šių principų, Mel 
bourno Olimpiadoje amerikietis 
buvo diskvalifikuotas už strai 
psnių siuntimą Bostono dienias 
čiui. Atsieit, jis sulaužė duotą 
priesaiką — kovoti sportinėje 
dvasioje.

O rusai? Juk ten sportininko

(australus), ar net savo krašto 
pavergėjus — rusus. Tiesa, uk 
rainiečių, gudų ir kt. tautų ats 
tovų. Užtenka tik paminėti, kad 
lietuviai su latviais iškovojo 
rusams antrą vietą krepšinyje 
(baigmėje.pralaimėjo JAV 89: 
55), pabaltiečiai, (laimėjo tris

„medžiojimas“, bet jie taip pat čiant į Olimpiadą kriminališkai kus ir 
turi „tautų susiai cinmo“ tikslą, nusikaltusius žmones, ko be abe šau, kaip 
pažinimo vieno kitų kultūros, jo. jokia kita tauta pasaulyje Sov 
papročių ir t. t. Olimpiniai žai nepadarytų.

tysime, kiek taškų n medalių 
surinks tikri rusai.

Baigiant, be abejo kyla klau 
simas: o kaip Lietuva pasiro 
dytų šiuose olimpiniuose žaidi 
muose? Sunku šiandien spręsti, 

Sov. Sąjungos kada mūsų tauta yra pavergta

Todėl ir netenka stebėtis, 
kad eilė garbingų asmenų, kaip 
Amerikos žemyne, taip ir Euro 
poj, reikalauja 
išmetimo iš Olimpinio Komite ir mūsų sportininkai yra pajun 
to (IOC), kadangi jos sporti gti bendram Sov. Sąjungos tiks 
ninkai nėra mėgėjai, bet profe lui. Tačiau reikia pasakyti, kad 
sionalai. Tik pagalvokime, kaip dalyvaudami taipe 67 valsty 
atrodytų Olimpiada, jeigu ir bių, mes nepasiliktumėme pas 
kitos tautos siųstų savo profe kutinėję vietoje. Paimant lietu 
sionalus boksininkus, futboli 
ninkus ir t. t. Be abejo, rusai 
turėtų nusileisti vakarų pašau 
liui, bet ir pati Olimpiada nusto 
tų savo tikslo — auklėti fizinę 
kultūrą plačiose tautų masėse,

SIUNTINIAI

Lietuvių bendrovė Overseas 
Cargo Čo. siunčia j LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: anglis 
kom viln. medžiagom, avaline, 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akorde 
onais. (Siunčiama iš Anglijos 

per Haskobą).
Bendrovė taip pat persiunčia i 
Lietuvą ir Jūsų pačių sudary 
tus ir mums pristatytus siunti 
nitis (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

i

iš
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MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGĮ. IŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

KAIP ŠVENUČIAMOS 
KALĖDOS

Atkelta iš 3-čio psl.
bažnyčios, jie su visomis šei

momis pasipasakoja per metus 
padarytus gerus darbus. Kuris 
neturi kuo pasigirti, tam, žino 
ma, nelabai malonu. Bet rneluo 
ti niekas nedrįsta.

Kalėdos Lietuvoje
Jos prasideda Kūčių vakarą, 

kada ant šienu apkrauto stalo 
vakarieniaujama. Vakarienei tu 
ri būti 12 patiekalų. Kadangi 
tai yra Adomo ir Jievos diena, 
tai senesni žmonės pasakoja 
vaikams apie rojų ir pirmųjų tė 
vų iš jo išvarymą.

Pasakojama,

CALGARY, Alta.
ĮSISTEIGĖ KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

APYLINKĖ
Neįvairiame mūsų lietuviška Minėtą 

me gyvenime gruodžio 9 dieną susirinkęs 
įvyko gana žymus pasistūmėji vių, gyvų

ms, susirinkimas, kuris nutarė 
įsteigti Kanados Lietuvių Ben 
druomenės Calgary skyrių.

Slaptu balsavimu išrinkta lai 
kinoji valdyba, kurią sudaro: 
Antanas Nevada — pirminin

mas pirmyn, naujas lietuvybės 
srityje žingsnis.

dieną Calgary buvo 
nemažas vietos lietu 
lietuvy oės klausima

Kalėdos Kanadoje
pasižymi tuo ypatingu savaimi
ngumu, kad miestų aikštės, gat kas, Kęstutis Dubauskas — sek 
vės ir daugumas namų — lan retorius ir Alfredas Barkauskas 
gai, durys, gonkos, gyvos eg — iždininkas.
laitės papuošiamos įvairiaspal Susirinkimas vienu balsu nu 
vėmis elektros lemputėmis, tarė skyriaus įsteigimo reikalu 
Kur nėra gyvų eglučių, ten sta rūpintis K. Dubauską ir A. Bar 

kad vidunaktį tomos iš miškų atvežtos ir puo kauską. Tam tikslui susirinki 
y šiamos taip pat Įvairiaspalvėmis mas priėmė pareiškimą, kuris 

Todėl visi miestai pasiųstas KLB Krašto Valdy

vius Melbourne olimpiadoje ats 
kirai, gautųsi šios pasekmės: 
krepšinis (Laurutenas, Ston 
kus, Petrauskas) sidabio meda vanduo virsta vynu ir kad 
lis iš neoficialiai taškų lentelėje vuliai prakalba žmonių kalba, šviesomis.
5 taškai, Antanas Mikėnas 20 Bet vaikai nepaprastai nori mie žydi ugnimi^, spalvomis. Ir tas bai. 

ne mažuose profesionalų būre km ėjime sidabro medalis ir vėl go ir nesulaukia to momento.
liuose. Paminėsiu tik viena: 5 taškai, R. Miliauskas bokse
tas, ko rusams nepavyko atsiek trečioji vieta (bronzos

Rytą šienas nuo stalo neša 
meda mas į tvartus ir dalinamas gy 

ti Helsinkio Olimpiadoje, tas lis) ir 4 taškai. Viso 14 taškų, vuliams, o visa šeima 
jiems pavyko Australijoje. Ir 
taškais ir atsiektais aukso me 
daliais jie pralenkė savo didžiau 
sius varžovus amerikiečius, ku 
rie dominavo sportų karalienės 
varžybose — lengvojoje atleti 
koje, tačiau turėjo nusileisti su 
nkumti kilnojime, imtynėse ir 
gimnastikoje. Tai yra dalinai 
gera pamoka ateičiai — 1960 
m. Olimpiadai Romoje. Jeigu 
tokiif keliu toliau bus einama, 
ir bus leidžiama profesionalms 
dalyvauti prieš mėgėjus, rusai 
užviešpataus visiškai olimpi 
niuose žaidimuose. Rusai jau 
dabar pradeda ruoštis tai Ro 
mos Olimpiadai, kai tuo tarpu 
amerikiečiai, australai, kanadie 
čiai, anglai ir kiti, kelis mene 
sius prieš Olimpiadą pradės jieš 
koti pinigų keliones išlaidų pa 
dengimui. O apie patį trenira 
vimąsi, planingą pasiruošimą 
šioms didelėms varžyboms — 
negali būti nei kalbos.

Tenka džiaugtis ir kartu liū 
dėti, kad kengūrų žemėje teko 
matyti ir lietuviškus veidus, at 
stovaujančius svetimas tautas

vyksta 
taigi atsirastume tarpe 67 tau bažnyčion rarotų ir Piemenėlių 
tų viduryje, apie 30—35 vietą, mišių, kurios esti naktį. Sugrį 

žę iš bažnyčios, valgo iškilmių 
gus pusryčius, ilsisi ir švenčia 
didelę šventę. į pavakarį išva 
žiuoja pasivažinėti, nes Kalė 
dos dažniausiai esti šaltos ir po 
sniegu.

Tad ir su viltimi žengiame į 
1957 m. tikėdami, kad Romos 
stadione jau drąsiai galėsime 
žygiuoti su trispalve.

K. Baronas.

Dr. TASSy SINGCRMAN 
optometristas - optikas

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

PRITAIKOMI AKINIAI

OVERSEAS CARGO CO, 
2412 W. 47 St., Chicago 32, Ill., 
Tel.: LA 3-5049—YA 7-4337.

Siuntiniu tarnyboje 8 metai. 
S. P. Juodvalkis.

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

BELLAZZI - LAMY, INC
TR 5151 7679 George St” Ville Lasalle.

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

Tel. TR. 1135

BUYERS CO.

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 į visas Montrealio
X miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
S Liet, sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
1 TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

prasideda bent savaitę prieš Ka Tikimės, kad mūsų skyrius 
ledas ir baigiasi po Naujųjų Me susilauks daugiau n,arių ir mū 
tų. Švenčių metu daug sportuo su lietuviškame gyvenime su 
jama. Draugai, giminės, pažįs vaidins pozityvią rolę. Kaip ži 
tami lanko vieni kitus, svečiuo noma, Bendruomenės organiza 
jasi. Bernelių mišias įprasta cija priima visus lietuvius, ku 
laikyti Kalėdų vidunaktį, 12 rie laiko save lietuviais, lietu 
valandą. Kalėdų senelis čia tu vių tautai trokšta laimės ir ge 
ri didelę rolę, nes jis „dalina“ rovės ir stovi už tai, kad Lietu 
dovanas ne tiktai vaikams, bet va būtų laisva ir nepriklauso 
ir suaugusiems. . . ma.

Sėkmės! O visiems Calgary 
ir apylinkių lietuviams nuošir 
dus patarimas — visi dėkitės į 
Kanados Lietuvių Bendruome 
nės Calgario skyrių, kuris, ne 
trukus turės visuotinį susirinki

čia, galinti talpinti 20.000 mal mą ir išrinks valdybą.
dininkų. k- Dalyvis.

— Liurdas 1958 m. minės šv. 
Bernadetos pirmąjį šimtmetį. 
Sukakčiai paminėti numatyta 
pastatyti nauja didžiulė bažny

1
SALIONAS DIVA MODE į:

> a
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. £ |

4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 1 9. $ fl
Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 $

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—1 vai. A. V. par. salėje 

Banko kambary.
Pirm. A. Norkeliūnas

v

RA 7-3120

“IDE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE 

\ > a n z- Lietuviams nuolaida. «J AJE7-6727 Sav.: P. rutkauskas. |

StaNu

GREITI ir AUGŠTAVERČ1A1
SIUNTINIAI IR VAISTAI 

Į VISĄ RUSIJĄ
Visi mokesčiai apmokami čia.

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI

TATRAN CANADIAN TRADING CO.
Centras: 1461 Mountain Street,

Montreal, Tel. AV 8-96G0.
Toronto Skyrius: 479 Queen Street, 

__________________Toronto, Tei. EM 4-5085.

į lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
2544 CENTRE St., Montreal. FItrjoy 3292

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.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE i

X Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
k ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

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

$ Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Lietuviams nuolaida.

S Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle,
A Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

Montreal Overseas Parcels

4158 St. Lawrence Blvd.

PL 4725

Siuntiniai Lietuvon
IR J 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.
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HAM I L T ON
ATSILIEPIAME IR REMIAME

Vasario 16 ir Saleziečių gim karto netoli tūkstantinės). Tuo 
nazijoms paremti praėjusi pa tarpu iš kitų lietuvių bendruo 
vasari vykdyta rinkliava davė menių nieko negirdėti! Tikrai 
466,82. 
šios aukos taip pasiskirstė: 
Vas. 16 g-jos išlaikymui —

Pagal aukotojų valią jau pabuskime iš abejingumo 
ir nors po švenčių parinkime au 
kų šiems lietuvybės židiniams! 

.................... $ 250,32 Turėkime bent
Saleziečių g-jos išlaik. $ 133,50 ambicijos.
Vas. 16 g-jos rūmų skoloms 

mokėti . .. ................$ 83,—
Viso. . . .$ 466,82 

Pinigai g-joms kartu su re 
mėjų būrelių aukomis pasiųsti 
gruodžio 19 d.

Jau keletą kartu buvo bando 
•~a spaudoje ir įtaigoti kitas 

anados lietuvių kolonijas su
Organizuoti efektyvesnę mūsų ri° lietuviai labai apgailestauja 

jo mirtį, kadangi ne kartą jis 
griežtai yra pasisakęs prieš ko 
munizmą ir lietuvių tautos nai 
kinimą. Gili užuojauta giminė 
ms.

PER ABI RADIJO STOTIS 
plačiai nuskambėjo apie lietu 
vių pasipriešinimą rusų okupa 
cijai ryšium su pasirodžiusiu 
A. Sniečkaus straipsniu Vilnia 
us „Tiesoje“. Ši žinia buvo kar 
tojama keletą kartų.

g-joms parama, bet vis be atgar 
šio. Kad ir šį kartą: Hamiltonas 
i Vasario 16 g-jos vadovybės 
atsišaukimą spaudoje reaguoja 
su stambia kalėdine dovana (su 
būrelių aukomis susidarys iš

Europos gydytojas 
Dantistas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

kiek lietuviškos

ATSTOVAS 
parlamente T. 
70 m. amžiaus

LIBERALŲ
Federaliniame
Ross, sulaukęs 
miriė aną, savaitę Hamiltone.
Jis buvo labai mėgiamas naujų 
jų kanadiečių, o taip pat ne kai 
tą dalyvavęs ir mūsų parengi 
muose ir koncertuose. Hamilto

; Moderniškiausia lietuviška
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA HAMILTONE

Namai — Bizniai — Ūkiai — Žemė

1
1147 Main Str. East. Tel. LI 9-3597 arba LI 9-3238 
Savininkai.

ZIGMAS DIDŽBALIS, A. PRANCKEVIČIUS, 
G. I. MILLER

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės Į mūsų atstovus: 
M. STUKAS, S. BAIPŠYS, L. GASIŪNAS, MR. GRAU.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus —

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

» Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. $ 
« parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite e 
x iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114, k

Hamilton, 15 Homewood Ave.

| /damoms ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

« Nariai: Montreal Real Estate Board. Corporation of Real 
.« Estate Brokers of the Province of Quebec.
$ Patvirtinti: Insurance Brokers Association of the province 

of Quebec
<< Government of the province of Quebec.

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

Į
 s D. N. Baltrukonis CR 6-7634
£ A. Markevičius OR 1-9816
i Įstaiga: 177 Sherbrooke St.
Į P. Adanionis PO 6-7594

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

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

I. GRAŽYS"
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

3

30 York St., Hamilton, Ont.
Phone: JA 7-1651

Lietuviškos Kūčios tik eu silke!
Čia gausite importuotų silkių ir kitų žuvies produktų: 
sardinės, šprotai, vėžiai. Skani Salmon ikrą ir kiti de

likatesai. Didelis pasirinkimas šviežios ir rūkytos žuvies.

Lietuviškos Kalėdos ir vestuvės sjj silkės ir žuvies 
patiekalais!

PAJIESKOJIMAI
— Pajeiškomas Juozas Ku

čas, _
slice, Alberta, Canada. Jam yia lio vardu nuoširdžiai sveikina gydami biletus. 
žinių iš Lietuvos. Jis pats arba me visus Evangelikus ir Kataii Į " 
apie jį žinantieji prašomi lašyti 
šiuo adresu: Kazys Rimas, 94 
Douglas St., Sudbury, Ont., Ca 
nada.

— Prašau atsiliepti Elzbietą 
Mejuvienę ir Marę Sprainaitie 
nę, gimusias Matšaitytes, Kiu 
tiurių kaimo, Jurbarko vai., Juo 
zą ir Joną Sprainaičius. Juozas 
anksčiau gyveno Kanadoj ir di 
rbo kasykloj. Apie juos žinan 
tieji arba jie patys prašomi atsi 
liepti šiuo adresu : Adomas Bud 
vilas, 6670-16 Ave Rosemount, 
Montreal, Canada. Yra labai sv 
arbi žinia iš Lietuvos nuo bro 
lio Juozo Mačičio.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Atraškevičius Adolfas; Ba 

naitytė-Sibitiene Magdalena ir 
vyras Sibitis Jonas; Baranaus 
kienė Ona, d. Juozo; Barkailė- 
-Stengerbergienė Bronė; Baio 
nas VI.; Bortkevičiūtė - Denis 
Emilė; Breivaitė Pr. (France); 
Budrys Pr., iš Palangos; Bui 
nauskas Petras, s. Petro, Buivy 
das Ant. kilęs iš Kauno, gyve 
nęs Santakos k., Igliškėlių vai., 
Marijampolės ap„ Amerikoje 
kiek gyvenęs gal Oklahamos va 
Istybėje; Čeponienė Apolonija; 
Čeponis Feliksas; Čeponis Ka 
zys; Čepulis Lionginas, s. An 
tano, iš Smilgių vai.; Čiučiulka 
Antanas, Čiučiulkienė Ona, Čiu 
čiulka Pr. ir Čiučjulkaitės Ane 
lė ir Aloyza; Čižauskas Jonas, 
s. Jono, iš Vilkaviškio ap.; Dar 
ginavičius St. iš Palangos; De 
nis-Bortkevičiūtė Emilė; Dijo

KALĖDŲ EGLUTĖ.
Toronto skautų-čių tuntai sa ligoninėje: Jokubynas — 711, 

tįsio 13 d., 3 v. p. p. Prisikėlimo Basalykas—102; Nort Western 
parapijos salėje ruošia Kalėdų General ligon: (Keele St.) Pa 
eglutę su įvairia programa ma leckis A. — 216 ir Šlekys — 
žiems ir dideliems. 405; St. Michael ligoninėje:

Vaidinimas „Kalėdų Senis“ Mrs. Baltaduonis — 405 ir Gu 
su 25 artistais suteiks daug ma žauskas; Weston Sanatorium: 
linumo visiems. Gi pats Kalėdų a) Surgical Bldg.: Dovydaitis- 
Senelis, kiekvieną jo belaukiau -kamb. No. 8. Dailidė — No. 1; 
tį, apdovanos pakietėliu. b) Medical Bldg.: Kazlauskas 

Seneliui išvykus bus šokiai ir -Ward C 3-4, Grubavičius —
pftftrIfflC žaidimai. D 2-1, Raslanas — D-4 10; c)

Visi norintieji sutikti Kalė Queen Mery Bldg.: Mrs. Kipp 
Lietuvių Vasario 16 Gimnazi du Senelį, iš anksto registruoja (Kupčiūnas) ir Penikaitė. Ge 

1947 metais gyvenęs Fur jos Evangelikų Jaunimo Rate si pas skautų-čių vadovus, įsi neral ligoninėje: Daugėla — 
. Ward G.; Ontario psichiatrinė

i Įėjimas suaugusiems 1 dol., se ligoninėse mieste Queen gat 
kus JAV ir Kanadoje bei kitur vaikams iki 10 m. 50 et. Pau vėje, New Toronte ir Widbey 
gyvenančius Šventų Kalėdų ir kštytėms ir vilkiukams unifor serga vienuolika lietuvių, kurių 
Naujųjų Metų proga. Linkime muotiems įėjimas 
visiems daug sveikatos, ištver tačiau jie taip pat turi iš anks 
mės ir Augščiausiojo palaimos to užsiregistruoti, 
sunkiame tremties kelyje. Mū 
su ypatinga padėka ir sveikini 
mai bei linkėjimai mūsų rėmėja 
ms ir aukotojams, kurie atsiun 
tė mūsų Kalėdų eglutės proga 
pinigų bei materialinių gėrybių. 

Gilią palėką reiškiame: Prof, 
dr. Gudaičiui, JAV ir Kanados 
Lietuvių Luteronų Sinodo pii 
mininkui bei visai Valdybai už 
50 dol.; kun. Dagiui ir Maž. 
Lietuvos Bič. Dr-jos V-bai New 
Yorko skyriui ,bei New Yorko 
Ziono Evangelikų parapijai už 
70 dol.; kun. Pauperui ir visai 
Ziono Lietuvių Evangelikų pa 
rapijai, Chicago, už 30 dol.; 
Ziono Evang.
Parap. Moterų „Rūtos“ Dr-jai, inžinieriaus p. P. Narbuto. Džiu 
Chicago už 25 dol.; Liet. Ev. gu, kad bendrovė, pardavusi vi 
Liut. Tėviškės Parap. Moterų sus anksčiau statytus namus, ne 
Dr-jai, poniai Trakienei, už at pašykštėjo iš gauto pelno paau 
siųstus 3 pakietus drabužių; koti grynai kultūriniams reika 
kun. dr. Kavoliui, Toronto, Ka 
nada už 10 dol.; Liet. Ev. Mo 
terų Ratelio V-bai, Toronto, p- 
lei Elzei Jankutei už 50 dol. 

Pr. Skėrys 
Ev. Jaunimo Ratelio Vadovas.

Liuteronų Liet.

nemokamas,

Rengėjai.
LIETUVIAI LIGONIAI
Toronto lietuvių Caritas 

niomis, įvairiose Toronto ligo 
ninėse ir privačiai namuose ser 
ga šie ligoniai: St. Joseph ligo 
ninėje: Agurkis — kamb. 221, 
Vaškevičienė— 547, Čepaitis— 
109; Queen Elisabeth ligoninė 
je: Slanina — 6, Karmus — 
124, Miškus — 125; Western

ži

pavardės ir kambarių nr. gali 
ma gauti abiejų liet. kat. par. 
klebonijose.

Privačiai serga: Kazlaus 
kienė — 120 Robinson St., Je 
sutis — 12 Markham Rd., Ka 
zakevičius — 95 Merritt St., Ju 
rienė — 51 Lakeview Ave., Pet 
raitis — 105 Constance, Žmui 
džinas — 170 BeliWoods St.

Lietuvių organizacijos ir pa' 
vieni asmenys maloniai kviečia 
mi aplankyti sergančius tautie 
čius.

Toronto liet. Caritas.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Šv. Jono Kr. liet, iškilmingas

170 DOLERIŲ PASKYRĖ
Dr. Vydūno Literatūrinei Pre 
mijai žinoma Pilies Statybos N. Metų sutikimas įvyks para 

pijos salėje N. Metų išvakarėse.

GRAŽUS JAUNIMO 
KONCERTAS

Toronto liet, šeštadieniė mo 
kykla turėjo puikų koncertą, 
kuriame programą išpildė T. 1. 

lams, šiuo atveju Mažosios Lie ch. „Varpas“, pakartodamas 
tuvos idėjos populiarinimui, didžiąją dalį tautinių ir opere 
Tuo įnašu Dr. Vydūno Litera tinių dainų ir arijų. Keletą so 
tūrinės premijos Fondas pasie lo giedojo sol. V. Verikaitis, D. 
kė 744 dol. Būtų malonu, kad Meilutė meniškai padeklamavo 
ir kitos biznio organizacijos pri Mačernio 
simintų kultūrinius mūsų šie tautinių šokių mokiniui grupė, 
kius ir juos taip pat duosniai vadovaujama R. Juknevičiūtės, 
paremtų.

Bendrovė (Castle Construction 
Company Ltd.), vadovaujama

ketvirtąją viziją, o

kutienė Zosė iš Žagarės vai.; 
Mačiulienė Petronėlė; Mačiulis 
Iz. iš Naujininkų k., Eržvilko 
vai.; Matilionienė-Juozapaitytė 
Ona d. Povilo; Mikutienė-Luk 
šytė Zosė i šžagarės vai.; Mo 
tiejūnienė-Kvietkutė Adelė d. 
Jono; Natkevičius Gediminas iš 
Palangos; Norkienė, kilusi iš

kaitė-Kazak (buv. Lukas) Ele Papilės vai.; Petraitis Kazys; 
na; Galbuogis Ant., s. Prano; Ramanauskienė - Ruselevičiūtė 
Gerkaitė-Tulkus Julia, gyv. Či Petronėlė; Sasnauskas Pov.; 
kagoje; Girdžius Antanas iš Ra Savickienė O., kilusi iš Papilės 
utiŠkių k.; Golobuvaitė-Stepo val.; Senkus Jurgis iš Mocka 
navičienė Liuda ir sūnūs; Irt 
manas iš Šilalės, Tauragės ap.; 
Jašinskas Stp. iš Palangos; Juo 
zapaitytė-Matilionienė Ona, d. 
Povilo; Karpienė Matilda ir 
Karpis Jurgis Edvardas; Kave 
ckas Ant.; Kazak (buv. I 
kas)-Dijokaitė EI.; Kizis Mo Tautkevičius Jonas;
tiejus, s. Antano, iš Raguvos 
vai.; Kižytė Agota d. Adomo; 
Kondratavičius Jonas, Juozasi 
ir Vladas, s. Jono; Kripas Da 
mažas iš Plungės vai.; Kvietkie 
nė Ona, iš Kražių vai., Rasei 
nių ap.; Kvietkutė-Motiejūnie 
nė Adelė, d. Jono; Lionas Juozą 
pas, gyv. Chicago; Lukšytė-Mi

būdžio k., Keturvalakių vai., 
Vilkaviškio ap., sūnūs ir duktė 
Ona King; Sikorskis (Sikis) 
Petras; Šimkienė Jadvyga; Šim 
kus Juozas; Staškūnas Vikto 
ras iš Gružų k., Siesikų vai.; Ta 

Oi raškienė, kilusi iš Papilės vai.;
; VaŠkys 

Kostas iš Plungės; Zakarevi 
čius Martynas su šeima.

Jieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti j:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street, 

New York 24, N. Y., USA.

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.

pašoko tautinius šokius. Gau 
tos pajamos skiraimos mokyk 
los reikalams. Toronte bene pir 
mą kartą mūsų vyresnieji atė 
jo j talką mūsų jaunimui. Svei 
kintina inciatyva, verti pagar 
bos programos išpildytojai.

AUKA VIETOJ 
SVEIKINIMŲ

Dr. M. Arštikaitytė, Vasario
16 gimtn...................... 25.00

V. Jonynas, Vasario 16 g. 5.00
St. Dabkus, šalpai.........5.00
V. Bačėnas, šalpai.........5.00

Toronto Šalpos Fondas.

A. Norkeliunos, ere 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.

v

b
v

&

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.
E A vmond 1-6005.

Kreiptis bet kada.

Z F. WtlSON

A* O '
■

.i ke

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER a SONS 
lo METU JŪSI, TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

| laidotuvių Direktoriui |j

COLONIAL TURKISH BATHS |
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO į 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE |

Viskas tik už $ 1.10. S
Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago i* 

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

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

Susitarimas iš anksto nereikalingas. 
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

Paskolos pirmam ir antram morgičiui.

Visų rūšių draudimas.

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

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331

telef.: 
PL 0094

$ (2 g. į rytus nuo St. Laurent) /

f
I 
g 
t 
$

I
LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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MONTREALY BUS 
METRO?

Nėra daug vilčių, bet Quebe 
co provincijos premjeras p. Du 
plessie pareiškė, kad tai būsią 
taip greitai, kaip tiktai galima, 
nes planai jau esą.

BUS PARENGIMAI
Sausio 19 dieną Lietuvių Aka

MONTREALIO ŠEŠTADIE NINIŲ MOKYKLŲ KALĖDŲ 
EGLUTĖS PARENGIMAS

įvyks sekantį sekmadienį, 1957 čiau parašė apie Prof. V. Pavi 
m. sausio 6 d., 3.30 vai. popiet lanio pasisakymus apie tą ligą, 
Auros Vartų parapijos salėje, jos gydymą ir prognozus.

Šiais .metais programą ruošia 
Aušros Vartų parapijos mokyk 
la, kuri eglutės parengimui sta 
to 3 vaizdelių pasaką „Batuo 
tas katinas“.

Tai yra pasaka apie maltini 
ninko sūnų Joną, iškeliavusį į 
platųjį pasaulį jieškoti laimės: 
karaliaus dvaro, su užburta ka 
ralaite; bjauriojo milžino, kurio
visi bijo; batsiuvio burtininko, deminis Sambūris buv. polici 
gyvenančio mažoj trobelėj, vi jos salėje ruošia parengimą, 
duryje miško, ir įvairių miško Lietuvių sporto klubas ,,Tau 
gyventojų — laumės, grybų, ras“ sausio 26 dieną, 8 vai. v., 
žvėrelių ir vabzdžių, ir geriau buvusioje policijos salėje, 1474 
šio Jono draugo — batuoto ka St. Catherine St. East, ruošia 
tino, dėvinčio stebuklingus rau didelį vakarą, kuriam prašo re 
donus batus.

Šokius sustatė B. Vaitkūnai 
tė-Nagienė. Dekoracijos R. Bu 
kausko.

Įėjimas suaugusiems $ 1.00, 
vaikams — nemokamas. Po vai 
dinimo atkeliaus Kalėdų Sene 
lis su dovanų maišu visiems vai 
kams.
NAUJŲJŲ METU PAMAL 

DOS MONTREALIO LIETU
VIŲ BAŽNYČIOSE

Naujųjų Metų pamaldos ir 
Aušros Vai tų ir Šv. Kazimiero 
bažnyčiose bus 12 valandą nak 
ties iš gruodžio 31 į sausio 1 d. 
Sekančios pamaldos Aušros Va 
rtų bažnyčioje bus taip, kaip 
esti kiekvieną sekmadienį, o 
Šv. Kazimiero bažnyčioje bus 
8, 9 ir 11 valandomis.
MONTREALIO LIETUVIŲ

SPAUDOS BALIUS
paskirtas vasario 23 d. Bus 
g-rama. Bus loterija, kuriai 
tus maloniai prašome siųsti 
redakcijos adresu (7 722 Geor 
ge St., Ville Lasalle, Montreal 
32, P. Q.). Būsime labai dėkin 
gi. Spaudos balius bus didelis, 
gražus ir puikioje salėje.
APIE PROF. V. PAVILANJ realyje Adelė ir Antanas Linai 
plačiai parašė Montrealio ,,St tai, praleidę Montrealyje Kalė 
ar“, kai Kanadoje pasirodė nau das.
ja Q liga. Quebeco provincijos © Krikščiukaičiai, Kazimiera ir 
sanitarinis gydytojas dėl tos Ii 
gos gydytojus nukreipė į mū 
sų tautietį Prof. Dr. V. Pavila 
nį, kaip virologą. Tat, Star pla

pro 
fan
N L

DR. J. Š F G A M O G A S
CHIRURGINĖ ir > 

BENDROJI PRAKTIKA { 
office 5441 Bannantyne į 

(kamp. Woodland) j 
Verdun. Tei. HE 3175.

j
šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą.
namų 1038 Osborne Av. į) 
Verdm Tel : PO 6-9964 J

seimelio rinkimų reikalu
Remiantis Montrealio Lietuvių 
Seimelio š. m. gruodžio mėn. 15 
dienos nutarimu ir KLJ3 Di

P. ROŽAITIS GERIAUSIAS 
FUTBOLININKAS 

TORONTE
Carling bravoras kiekvieną 

Rinkiminei Komisijai išrinkti, jose lietuvių bažnyčiose bus sezono savaitę, skiria atžymėji 
kuri turės pravesti rinkimus na kaip kiekvieną sekmadienį, Šv. mo skydą kartu su savo gami 

Jono Krikštytojo klebonas pa nių dovana savaitės bėgyje ge 
mokslo metu duos parapijiečia riausiai sužaidžiusiam futboli 
ms parapijos apyskaitą. ninkui, kurį išrenka miesto die

ri/AMori ivrt nraščių sporto reporteriai iš vi
J sų Toronto lygų, įskaitant ii au

LIUTERIONIŲ PAMALDOS gščiausią National lygą. Praėju 
Naujaisiais Metais sausio 1 d. sį sekmadienį toks žymuo buvo 
bus 1691 Bloor St. W. ir Indian įteiktas vytiečiui Pauliui Rožai 
Rd. kampe 1.30 p. m. laikomos-čiui. 
kun. dr. Kavolio.

SKELBIMAS VISIEMS MONTREALIO 
LIETUVIAMS

Seimelio rinkiminės komisijos 
reikalu

1957 metų sausio mėn. 6 die
na, 11,30 vai., tuojau po pamal NAUJŲJŲ METŲ PAMAL 
du. Aušros Vartų parapijos sa DOS TORONTO LIETUVIŲ 

džiųjų kolonijų organizac. nuo Įėję kviečiamas Montrealio liet, 
statų paragraf. 4, straipsniu 3, organizacijų atstovų posėdis 
punktu a ir KLB Krašto Tary 
bai rinkti taisyklių, skelbiame:

1. Rinkimai naujam Montrea 
lio Lietuvių Seimeliui išrinkti 
Įvyks 1957 metais vasario 24 
dieną.

2. Siūlomų kandidatų sąra 
šus, rinkimams Į naują Montre 
alio Lietuvių Seimelį, prašome 
pristatyti Apylinkės Rinkimi 
nei Komisijai ne vėliau 1957 me 
tų sausio mėn. 20 dienos 24 v. 
Pastaba: Rinkiminės Komisijos

sudėtis ir tikslus adresas bus 
paskelbtas ne vėliau 1957 me 
tų sausio men. 12 dienos, per 
abudu Kanados Lietuvių lai 
kraščius, „Nepr. Lietuvą“ ir 
„Tėviškės Žiburius“.

BAŽNYČIOSE
Naujųjų Metų pamaldos abie

ujam Seimeliui sudaryti.
Visos Montrealio lietuviškos 

organizacijos prašomos į minė
tą posėdį atsiųsti savo atstovus, 
nes reikalas yra svarbus.
Pastaba: Visos organizacijos 

uoširdžiai prašomas nesiųsti 
tokių atstovų, kurie norės po 
sėdyje dalyvauti žiūrovų tei 
sėmis ir nesutiks statyti savo 
kandidatūros balsavimui.

Prezidiumo posėdžio reikalu 
Gruodžio m. 30 d., 10.30 v.

Aušros Vartų parap. salėje kv 
iečiomas Seimelio Prezid. pašė 
dis. Dienotvarkė svarbi, visų 
punktualus dalyvavimas būti 
nas.

Montreolio Lietuvių Seimelio 
Prezidiumas.

TORONTO KŪRĖJŲ 
SAVANORIŲ ŽINIAI

Sausio 6 d. 3 vai. po piet, 
Lietuvių Namuose šaukiamas 
skyriaus narių visuotinis meti 
nis susirinkimas, šia dienotvar 
ke :

1. Susirinkimo atidarymas ir 
prezidiumo sudarymas,

2. Valdybos pranešimas ir 
apyskaitos tvirtinimas,

3. Darbo plano 
priėmimas,

4. Valdybos ir
— Šelpimas Europoje likusių misijos rinkimas, 

lietuvių pabėgėlių yra ir bus ak 
tūalus. Vokietijoje tokių bus 
apie 3.500, 
140. norius, dar ir nesančius skyria

Labai aktuali ir labai reika us nariais, šiame susirinkime da 
linga pagalba yra i Sibirą ištre lyvauti V-ba.
mtiems ir pačioje Lietuvoje va KAR|UOMENĖS SVENTĖS 
rgstantiems. Tą reikalą paty MINĖJIMO PROGA 
riau iš daugelio vokiečių belais MINĖJIMO PROGA 
vių, kurie šiais metais iš Rusi suruošto pobūvio gauto pelno, 
jos ir Lietuvos yra sugrįžę. Pa Bendruomenės Apylinkės Vai 
čių belaisvių, kurie šiais metais dyba per Toronto kūrėjų-sava 
iš Rusijos ir Lietuvos yra sugrį norių skyrių laisvės kovų inva 
žę. Paketų siuntimą į Lietuvą, lidų šelpimui yra paskyrusi 50 
o taip pat Į Sovietų Rpsiją esą dolerių.

es, Jowa, specializuotis ir ruoš tieji, kurių šeimų nariai pei pir me jau pradėję, ypač vaistų iš 
tis doktoratui, bet prieš Kalė mąją emigraciją atvyko į Ame Vokietijos. BALFo Centras yra 
das jau sugrįžo Į Montreal}. riką, galės kada nors gauti vi paskyręs 10.000.000 
© Lukoševičius 
švenčių išvyko į Bostoną.
® Lankėsi iš New Yorko Mont

zervuoti laiką.
ŠAUNIOS SUŽIEDOTUVĖS

Genė Džiaugytė su p. Gurk 
liu turėjo šaunias sužiedotuves, 
paruoštas labai gražiai ir ištai 
gingai.

Per Kalėdas susižiedavo Ade 
lė Maseckaitė su Petru Alekna.

Ilgai netrukus abiejų porų 
bus vestuvės.
• Salalytė Onutė Naujųjų Me 
tų sutikti išvyksta į Hamiltoną 
pas sesutę Eleną ir švogerį pp. 
Norkus. Sugrįš tiktai po savai 
tės atostogų.
• Narbutas Povilas prieš Kalė šeimose yra ligonių, arba naš
das išvyko į New Yorką, kur lės su mažais vaikučiais ar šiaip 
viešės apie dvi savaites pas sa paliegėliai ir dėl to negali gauti 
vo gimines, pažįstamus, bičių vizų. Šeimos dažnai nenori skii 
liūs, kurių New Yorke turi tis, jei vienas šeimos narys ne 
daug. gali gauti vizos, lieka Vokietijo
• Lukoševičius Petras, agrono je visa šeima. Tokių atsitikimų 
mas, šiemet gavęs McGill uni vra gana daug.
versitete Magistro- laipsnį, bu — Norėtume sužinoti, ar džio 
vo komandiruotas Į JAV, Am va bei kitomis ligomis sergan

EMIGRACIJA IR ŠALPA
Atkelta iš pirmo pusi.

jų apsisprendė emigruoti. Aiš vių pabėgėlių šelpimas bus dar 
ku, jų ekonominės sąlygos yra aktualus ir ateityje ir kokioje 
geresnės negu Lietuvos pilie formoje?
čių ir dėlto jų dauguma nuspre 
ndė iš Vokietijos neemigiuoti. 
Didžiosios Lietuvos lietuviai vi 
si išemigruoti nori ir dideles pa 
stangas daro. BALFas jiems 
padeda kaip ir kuo gali, bet jų

5. Sumanymai.
Prašome visus

1957 metams

Revizijos Ko

mieste ir apy 
o Austrijoje apie linkėję gyvenačius kūrėjus-sava

Toronto kūr. - savanorių sky
rius per Vokietijoje esantį kūr.- 
-savanorių skyrių, kiekvienų di 
džiųjų švenčių proga, ten pasi 
likusiems laisvės kovų invalida 
ms bei kūrėjams - savanoriams 
sušelpti iki šiol yra pasiuntęs

— Ar BALFas paketus iš Eu arti 600 dolerių ir ateity pasil

aką, galės kada nors gauti vi paskyręs 10.000.000 dolerių 
Juozas Kalėdų zas> kad vėl su savo šeimomis tam reikalui. Stengiamasi, kad 

susijungtų? toji pagelba vis plėstųsi ir kuo
— Tikrai yra skaudus daly didesnis vargstančiųjų skaičius 

kas, kad jau 5 ar daugiau metų, būtų sušelptas, 
kai motina ar tėvas nuo savo
šeimos yra atskirti. Dėjau daug ropos siunčia be muito ir kaip žęs jiems eiti j pagalbą.
pastangų, kad tie žmonės gau mano sėkmingiau tą šalpos dar Toronto kūr. - savanorių sky 
tų vizas ir galėtų pas savo šei bą suorganizuoti? rius dėkingas Apylinkės Valdy
nias išvykti, tačiau turiu prisi 
pažinti, kad nedaug dar ik išiol 
laimėta. Amerikos

Juozas, pakrikštijo savo naują 
gimį Šv. Kazimiero parapijoje. 
® Adomaitis Jonas jau sugrįžo 
i namus iš ligoninės ir taisosi,
• Matulis Antanas nelaimingai 
susižeidė ranką ir turės ilgesnį ezidentas D. W. 
laiką pasigydyti.
• A. Tamasonis dar tebėra Ve 
rdun General ligoninėje. Sun 
kiai gyja kojos nudeginimas, ku 
ris atsitiko jam apalpus nuo 
aut^įnobilio dujų apsinuodiji 
mo ir sukritus prie veikiančios 
mašinos dujų išmetamo vamz 
džio. Būgštaujama, kad gali tek 
ti operuoti — perkelti sveiką 
odą nudeginimui dengti.

Ta proga per CHUM ra 
dijo stotį jis, kartu su klubo p- 
ku K. Lukošiumi, turėjo pasi 
kalbėjimą su sporto reporte 
riais.

Su šiuo atžymėjimu P. Rožai 
tis Įėjo i Toronto futbolo žvai 
gždžių, kaip Pawlas, Bereza, 
Shaw ir pan. tarpą. Tuomi di 
džiuojasi sportu besidomiiiti lie 
tuvių visuomenė, o ypatingai 
L. S. K. Vytis savo tarpe turįs 
toki sportiškai iškilų bei klubo 
gyvenime visuomet pavyzdingą 
narį. — apb —
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKI

MAS TORONTE
Prisikėlimo parapijoje visos 

vietos N. Metams sutikti jau 
išpirktos. Šv. Jono parapijos 
komitetas savo salėje ruošia vie 
ša banketą.
RUOŠIAMASI SVEIKAT1N 

GUMO SAVAITEI
Kanados Sveikatos Lyga To 

ronte ruošiasi 1957 m. naciona 
linio sveikatingumo savaitei. Ji 
tuo tikslu buvo sukvietusi kuni 
gų komitetą. Jame dalyvavo sv 
arbiausių bažnytinių organiza 
cijų atstovai po vieną iŠ kiekvie 
nos. Dr. Kavolis atstovavo Ju 
ngtinę Liuterionių Bažnyčią 
Amerikoje, Kanados Sinodą. 
JIEŠKOMA BUTŲ VENGRŲ

PABĖGĖLIAMS
Toronto Bažnyčių Taryba 

per Walfare Council pasiuntė 
skubų aplinkraštį ekumeninia 
me sąjūdyje dalyvaujančių baž 
nyčių organizacijų kunigams bu 
tų vengrų pabėgėliams reikalu. 
Prašoma skubiai nžregistruoti 
laikinai ar nuolat pavedamas gy 
venimo patalpas už pigesnį at 
lyginimą vengrų pabėgėliams.
LIUTERIONIŲ IMIGRACI 

JOS PAGALBA
Jungtinė Liuterionių Bažny

čia išleiko keletą imigracijos 
pabaigos biurų Jungtinėse Vals

— BALFas gautomis žmonių bai už toki gražų mostą, 
aukomis negali < „ . .

„ imigracijos mokėti ir kitas valstybes finan no lietuviu kapelionas, persike 
^tatymai^a^zvdgm yra gne suoti. Kai mes siunčiame gėry ]ė į Toronto ir konservatorijoje 

. yokietiją ar Austriją, tai 
tų kraštų valdžios parūpina mu 
ms sandėlius nemokamai, ap 
moka gėrybių nuvežimą ir pa kurie yra „nubausti“ ir randasi tyLėse ir Kanadoje. Vienas ‘ 
skirstymą. Apie muito mokė ji prievartos darbų stovyklose, ka kių biurų veikia Toronte, Š\

žti. JAV pareigūnai ir mūsų pi 
Eisenrower 

pritaria ir deda pastangų bei 
duoda užtikrinimų, kad po Nau 
jų Metų, kai susirinks Kongre 
sas naujai sesijai, bus išleistas 
specialus bilius, pagal kuri ats 
kirti šeimų nariai galės atvykti 
i Ameriką pas savo šeimas. Mū 
su apskaičiavimu tokių atskirtų 
šeimų narių Europoje įvairių 
tautybių yra apie 1000 asmenų, 
o jų tarpe lietuvių apie 50.

— Pajieškomi Vladas Juška, 
DANTŲ GYDYTOJAS « Mykolas Vaišvila, gyvenau 

« tipji Kanadoje ar Amerikoje. 
DR J M A L I š K A » Prašo atsiliepti V. Leonas, 34,

L Chadwick Rd., Eccles-Manches 
priima: 9 a. m.—10 p. m. X ter, England.

5303 Verdun A., Verdun, K '-'sSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.
Tel.: TR 4547 | < ADVOKATAS

w X
* S STASYS DAUKŠA, LL. D.
8 X Suita KS—S«
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augštų muitų « Kun. Br. Jurkšas, EdmontO

ilins muzikos studijas.

mą nėra jokios kalbos. Niekas Įėjimuose arba ligoninėse. Iš Andriaus liuterionių bažnyčios 
io nereikalauja ir mes jo nemo Vokietijos siunčiame vaistų pa patalpose, kitas Montiealyje. 
kame. Sovietų Rusijos valdžia ketėlius taip pat be muito, bet To biuro tarnautojai teikia pa 
kitaip Į tą reikalą žiūri, ji be tų paketėlių gavėjai muitą turi galbą neatlyginamai imigranta 
muito neįsileidžia ir kitokios pa apmokėti patys. Vaistų pakėtė ms visų tautybių ir tikybų. Ša 
gelbos neduoda. Per Tarptauti lių muitas yra mažas, jų gavė lia to biuro veikia imigracijos 
nį Raudonąjį Kryžių galime jai lengvai apsimoka ir yra tarnyba, kurios pirmininku yra 
siųsti paketėlius be muito, bet labai dėkingi.

— Ar Europoje likusių lietu tik tiems Sovietuose esantiems,

įt NOSIES, GERKLĖS IR 
| AUSŲ SPECIALISTAS 
3 IR CHIRURGAS 
| Dr. R. CHARLAND 

1123 St. Joseph Blvd. E.
? Tel. CA 2506

t
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969*
Res. 5657—12 Ave., Rsm.

RA 2-5229

LONDON, Ont.
BENDRUOMENINIS NERANGUMAS 

Gruodžio 15 d. bendruome 
nės apylinkės susirinkimas bu 
vo taip negausus, kad susirinku 
šieji nedrįso rinkti naujos valdy 
bos. Tačiau senoji valdyba iš 
pareigų pasitraukė ir naujo su 
sirinkimo šaukti nesutiko. To 
dėl susirinkusieji išrinko trijų 
asmenų komisiją, kuriai paves 
ta sausio pirmoje pusėje sušau 
kti susirinkimą tikslu išrinkti

kun. dr. Grunwald ir sekreto
Darau žygių per Sovietų Są rium kun- dr’ Kaavolis.

jungos Ambasadą, kad leistų 
BALFo labdaros veiklai pasirei 
kšti Lietuvoje ir Sovietų Rusi 
joje, kaip jau yra kituose kraš 
tuose, kur yra lietuvių. Dabar

s>,.>SSS.

S

y 
y5 Ir.E.A ndrukaitis|

956 SHERBROOKE E. $
Tei.; LA 2-7236 |
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ADVOKATAS
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

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktorius

G U R Č I N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

!
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Raštinė vakarais: &
2104 Mount Royal St. E. ^8 NOTARAS

LA 1-7926—8873 | | MILTON W. WINSTON,

Renė TALBOT | | g. a., b. C. L.
Advokatas | Suite 504 ir 505

Suite 306, Akhed Bldng. A J 4 Notre Dame St. E.
5?ZaPlaCe..D t I Montreal. UN 6-6556MArquette 8045 $ «

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

apylinkės valdomuosius orga 
nūs. Minėtai komisijai buvo pa eina su Sovietų valdžia susiraši 
siūlyta sugestijų, kaip sudomin nėjimas ir neužilgo tas reika 
ti tautiečius, kad jie į susirinki las paaiškės.
mą gausiai atsilankytų. Komi 
sija pasižadėjo tatai padaryti. 
Taigi, reikia laukti netolimoj 
ateity jau neeilinio susirinkimo, 
kuris londoniškius gal išjudins 
ir suįdomins savo pačių ir lietu 
vybės gyvybiniais reikalais.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Londono lietuvių šeštadieni 

nė mokyklėlė Kalėdų Eglutę re 
ngia gruodžio 29 d. — Šeštadie 
nį — mokyklos patalpose. Pa 
gal neseniai įvykusio tėvų susi 
rinkimo nutarimą vaikučiams 
lovanėles atneša patys tėvai, 
nes šiemet tėvų komiteto finan 
sinė padėtis yra neperstipriau 
šia. Į vaikų šventę-Kalėdų Eg 
lutę kviečiami visi Londono tė 
vai ir vaikučiai. Pradžia punk 
tualiai 4 vai. po pietų. L. E-tas.

Bus daugiau.
'SSSS^^fSSSSSSSSSSSSS^

$ Dr. A. Pacevicius
X Gydytojas ir Chirurgas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778

xPriėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia- 

£ dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v v. pp. Kitu laiku, susitarus.

Naujas kabinetas

t Dr. A. VALADKA 
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin) 
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS 
priima ligonius ir gimdyve' 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 
Šeštadieniais nuo 12 vai. x 
iki 2 vai. pp. Ketvirtadie- $ 
niais kabinetas uždarytas. X

''
& $
v'

į

DR. V. SADAUSKIENĖ |
Dantų gydytoja x

129 Grenadier Rd., x
£ $(2 namas nuo Roncesvalles)'

TORONTO 
Tel. LE 1-4250

J LOUIS MANGE AU
KURO ALIEJUS

0 No. 1 Imperial Products
241—1 Ave., Ville Lasalle

Į TR 3237

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

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

.iO<
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